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A vasút energiagazdálkodása 
és 1987. évi vállalati terve 

' 

A vasutas-szakszervezet el
nöksége, az óesztendő· utolsó 
ülésén, december 18-án, első
nek a vasút energiagazdálkodá
sáról készült előterjesztést vitat
ta meg. Katona András, a Köz
lekedési Minisztérium főosz
tályvezetője szóbeli kiegészítő
jében kiemelte: a korábbi évek
ben a fajlagos energiatakaré
kosságon volt a hangsúly, a jö
vőben a kenőanyagra is na
gyobb gondot kell fordítani. Ez 
egyéni és társadalmi érdek is. 

Az elnökség az előterjesztést, 
mely a VII. ötéves terv energia
gazdálkodási feladatait is magá
ba foglalta, a vitában elhang
zott javaslatokkal együtt elfo
gadta. Megállapította. hogy a 
vasút ezirányú tevékenysége 
összhangban áll a népgazdaság 
energiaracionalizálási törekvé
seivel. Nagyra értékelte a Köz
lekedési Minisztérium és a vas
út vezetőinek céltudatos fejlesz
tő, tervező, beruházó munkáját 
a vonalvillamosításban. a ka
zántelepek rekonstrukciós 
munkálataiban és az energiael
látási rendszerek korszerűsíté
sében elért eredményeit. 

Mindezek mellett az elnökség 
szükségesnek tartja. hogy a 

Közlekedési Mm1szténum és a 
vasút vezetői intenzíven kutas
sák konkrét, az energiaf elhasz
nálás valamennyi területére 
kiterjedő energianormák ki
alakításának lehetőségét, az 
ezen alapuló ösztönzés megte
remtését; az ösztönzőrendsze
reknek az energiaköltség terhé
re történő működtetését. 

Az elnökség támogatja a von
tatási energiamegtakarítás mé
réséhez szükséges technikai 
háttér megteremtését. Ezek ter
vezett szűkkörű alkalmazása és 
várhatóan késői bevezetése mi
att azonban szükségesnek tart
ja a jelenlegi mérési és nyilván
tartási rendszer átdolgozását. 

Az einökség ezután Ambrus 
András vezérigazgató-helyettes 
előterjesztésében megvitatta a 
MÁV 1987. évi vállalati. szociá
lis és munkavédelmi tervjavas
latát, valamint azok végrehajtá
sával kapcsolatos szakszerveze
ti feladatokat. 

A népgazdaság áruszállítási 
igényeit alapul véve a vasút 
118 millió tonna áru elfuraro
zásával és 229 millió utas el
szállításával számol. Ez meg
egyezik a VII. ötéves vállalati 
tervjavaslatban előirányzottak-

Az év utolsó hónapjában 

kal, kisebb eltérések a teljesít
mények bontásában azonban 
vannak. 

Ami a MÁV gazdasági hely
zetét illeti, továbbra is kedve
zőtlenül befolyásolják a vi
szonylag mérsékelt szállítási 
teljesítmények és az alacsony 
nyereségszint. A gazdasági 
helyzet javítása érdekében így 
továbbra is előtérbe kell helyez
ni a takarékos költséggazdálko
dást, amely egyben a racionali
zálási program megvalósításá
nak indításával párosul. 

Mindent összevetve - ezt az 
előterjesztés is kiemelte -. az 
1987. évi tervfeladatok reálisak 
és teljesíthetők. A tervben kitű
zött célok megvalósítása azon
ban valamennyi vasutastól -
az irányítás és a végrehajtás 
minden szintjén egyaránt -
hatékonyabb és fegyelmezet
tebb munkát követel. 

Az elnökség a MÁV 1987. évi 
vállalati, szociális és munkavé
delmi tervjavaslatát. továbbá a 
terv végrehajtásával kapcsola
tos szakszervezeti felaclctt0kJ.t 
tartalmazó előterjesztést elfo
gadta. Ugyancsak elfogadta a 
szakszervezet és a félszázalékos 
ÖTA 1987. évi költségvetését. 

Az időjárás is hef olyásolta 

a vasúti áruszállítást 

Mérsékelt volt a belföldi, élénk az exportforgalom - javult az üres

kocsi-ellátás - csökkent a ki nem állított kocsik száma 

Az előzetes adatok szerint a 
vasút decemberben 9 millió 343 
ezer tonna árut szállított. Ez a 
tavaly decemberinek 93,1. a ter
vezettnek pedig 96.5 százaléka. 
Az árutonnakilométer-teljesít
mény 96,7. illetve 95 százalékos 
volt. 

A belföldi áruforgalomban -
elsősorban a fagyveszélyes tö
megáruk feladásának elmara
dása következtében - alacsony 
volt a szállítás volumene. 
A vasúti fuvarozásra feladott 5 
millió 280 ezer tonna áru a bá
zishoz 93.8. a tervhez képest 
96,2 százalékos teljesítést jelent. 

Az exportforgalom az év 
utolsó hónapjában viszonylag 
élénk volt. Az országból vas
úton kiszállított áruk mennyisé
ge a bázisszintet ugyan nem ér
te el. a tervezetet viszont 10 szá
zalékkal meghaladta. Ezzel 
szemben alacsonv volt az im
port áruforgalom." Értéke mind
össze 87,2. illetve 91,2 százalé
kos volt. 

A tranzitforgalom is 97.6, il
letve 94.2 százalékos szinten 
alakult. 

A záhonyi átrakó térség áru
forgalma ugyancsak kis 
mértékben - de az 1985 de
cemberi szint alatt maradt. A 
belépett széles nyomtávú rakott 
teherkocsik mennyisége 99.8. a 
megrakott normál nvomtávú te
herkocsik száma 99-,7. az ezek-

be berakott árusúly pedig 99,9 
százaléka volt a bázisidőszak 
mennyiségének. 

Az áruszállítás minőségi mu
tatói részben megfelelően, más
részt kedvezőtlenül alakultak. 
A teherkocsik időbeni kihasz
nálását fémjelző kocsuorduló
idő értéke a bázishoz viszonyít
va 3.4 százalékkal Javult, a ter
vezettnél pedig 6.5 százalékkal 
volt magasabb. 

A térbeni kihasználás - a 
statikus terhelés - a cukorré
pa-szállítások jelentős elmara
dása miatt az 1985 decemberi
nél 3,3 százalékkal alacsonyabb 
volt, a tervezett értéket azon
ban 1,9 százalékkal meghalad
ta. 

A teherkocsi-gazdálkodást 
befolyásoló kocsitartózkodási 
idő is kedvezőtlenül alakult. A 

MÁV-kocsik külföldi tartózko
dási ideje - az 1985 decembe
rihez képest - kilenc százalék
kal csökkent, ezzel szemben a 
külföldi kocsik MÁV vonali 
tartózkodási ideje közel 3 szá
zalékkal emelkedett. 

A vasúti rakodásokhoz szük
séges üreskocsi-ellátás decem
berben jelentősen javult. Az el
múlt év hasonló időszakához 
képest a ki nem állított kocsik 
mennyisége több mint a felére 
csökkent. A vasúti teherkocsik 
árutonna-kilométerben kifeje
zett termelékenysége 105.1. il-

letve 94,4 százalékos volt a vi
szonyítási alapokhoz képest. 

A teherforgalom lebonyolítá
sa nagyobbrészt megfelelő volt. 
Kivételt képez ez alól a kilépő 
vonatfeloszlatások mennyisége. 
A szomszédos vasutak elégte
len fogadása miatt, az 1985. 
évinél 5,6 százalékkal több vo
natot kellett a határállomások 
korzetében leállítani, illetve 
feloszlatni. Elsősorban Záhony 
és Kelebia térségére volt ez jel
lemző. 

A többi mutatószám kedve
zőbben alakult. A géprevárás 
eseteinek száma 72,6, a gép
ácsorgásoké 43,5, a belföldi vo
natfeloszlatások mennyisege 
pedig 45 százaléka volt az 1985. 
év decemberének. A korszerű 
tehervonati mozdonyok napi 
haszonkilométer-teljesítménye 
is megfelelt a követelmények
nek. 

Decemberben 19 millió 200 

ezer utast szállított a vasút. Ez 
a bázisnak 100, a tervezettnek 
pedig 100,5 százaléka. Az átla
gos utazási távolság növekedé
sével az utaskilométer-teljesít
mény 102, illetve 101.7 százalé
kosan alakult. A személyszállí
tás minőségét jellemző menet
rend szerinti közlekedés - az 
előző év decemberéhez képest 
- 0,3 százalékkal csökkent. az 
egy késetten közlekedett sze
mélyszállító vonatra eső késési 
idö 0.6 perccel növekedett. 
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Évindító niunhásgyűléseh 
Az új esztendő első napjaiban 

a MÁV több üzemében és szol
gálati helyén műszakkezdetkor 
munkásgyűléseken elemezték a 
múlt évi eredményeket, és is
mertették a legfontosabb idei 
feladatokat. A vezetők és mun
káskollektívák szóltak az ered
ményekről, de azokról a gon
dokról is, amelyek nehezítették 
a munkát. 

A Landler Járműjavító 

Bánya és vasút 

Üzemben január 3-án rendezett A gyűlésen a VIII. gyáregy
munkásgyűlésen Kövér Imre ség Vásárhelyi Pál szocialista 
igazgató ismertette az üzem brigádjának vezetője felhívta az 
1200 dolgozója előtt az elmúlt üzem brigádja1t. munkáskollek
esztendő eredményeit és gond_ tíváit, hogy csatlakozzanak a jait, valamint a legfontosabb te- nagy októberi szocialista forra
endőket. Az üzem sikeresen 
zárta az elmúlt esztendőt. jó dalom 70. évfo;dulója tiszteleté-
eredmények születtek. de még re kibontakozo munkaverseny
van mit tenni a munka hatéko- hez. tegyenek meg mindent az 
nyabbá tétele és minősége ér- tizem 1987. évi tervének teljesí-
dekében. téséért. 

Kölcsönösen segítik egymást 

Az idegenforgalmi nevezetes
ségekben gazdag és természeti 
szépségge1 megaldott Bakuny
hegységen vezet át a Győr
Veszprém közötti vasútvonal. 
A kilencven éve megnyitott vo
nalon fekvő Bakonyszentlász
ló, amely a veszprémi körzeti 
üzemfőnökséghez tartozik, so
káig csendes szolgálati hely 
volt, de a Fejér megyei Bauxit
bánya fenyőfői üzemének meg
nyitásával a feladatok nagy
mértékben megnövekedtek. Az 
eredményekről és nehézségek
ről kérdeztük Fodor Ferenc ál
lomásfőnököt az ellenörzést tar
tó Babarczy Árpád üzemfőnök
helyettes jelenlétében. 

Az állomás legfontosabb te
vékenységét természetesen a 
bauxit elszállítása képezi. 
1986-ban az év végéig mintegy 
félmillió tonna bauxit fuvarozá
sát végezték, ez a mennyiség 
egyharmaddal haladja meg az 
1985. évi teljesítményt. A forga-

lom, hétvégeken pedig a turis
tákat vonzza a körnvék Gva
korta indítanak k.t110n.vonatokat 
a közeli helységekbe. elő- és 
utószezonban elsősorban Buda
pestre és Tatabányára. 

Az állomás eredeti felvételi 
épületének teljes átépítése 
1984-ben megtörtént. Négy vá
gányának felújításával is elké
szültek, az ötödikkel ha végez
nek, már csak a hatodik marad 
hátra. Nagy munkálatok foly
nak a környéken is. A Zirc és 
Bakonyszentlászló közötti alag
utat átépítették, a másik két kö
zeli alagút rendbehozatalát ta
vasszal folytatják. Kivitelezője 
a Dorogi Szénbányák Vállalat. 
A pályafelújítás folyamatos. 
Nagyobb felépítményi rend
szerre cserélik ebben az ötéves 
tervben a vágányokat Bakony
szentlászlótól Zircig, majd m
nen Dudarbányáig, a szénszál-

lítások elősegítésére. Ebből a 
szakaszból. 9,4 kilométer hossz
ban, mfg az idén megvalósul a 
vágánycsere Porva-Cseszne
kig. Az említett nagyobb fel
adatok mellett szükséges két ki
sebb. de esztétikailag is kívána
tos tennivalóra felhívni a figyel
met: a szép állomásépület mel
letti raktár � az Utasellátó el
hanyagolt büféjének mielőbbi 
rendbehozatalára. 

Bakonyszentlászló a csatolt 
állomásként hozzátartozó Por
va-Csesznekkel együtt 33 dol
gozóval teljesíti a feladatokat. 
A létszám nagy hányada törzs
gárdatag. az utánpótlás biztosí
tott. A munkafegyelemre jel
lemző. hogy az utóbbi négy év
ben fegyelmi és kártérítési eljá
rás lefolytatására nem került 
sor. 

Dr. Horváth Károly 

lom lebonyolítását, a bányara- .--------------------------
kodóhoz vezető tizenegy iparvá-
gány szolgálja ki. 

A kapcsolat kiegyensúlyo
zottságát hangsúlyozza Vársze
gi Márton, a bánya vasútüzem
vezetője is. A tervektől való 
esetleges eltéréseket naponkén
ti egyeztetéssel tisztázzák, és 
kölcsönösen segítik egymás 
munkáját. A csekély számú, de 
csupán néha előforduló szak
mai vita nem befolyásolja a két 
vállalat jó viszonyát, és csakis a 
közös érdekeket tartja szem 
előtt. A hétvégi rakodásokkal 
sincs különösebb probléma. Ha 
valamilyen aladály miatt szom
baton elmarad a szállítás, akkor 
vasárnap kétszeres mennyiség 
gördül ki az iparvágányokról. 
Várszegi Márton meghívására 
megtekinthetjük a bányaüzem 
korszerű, ipari kamerákkal is 
ellátott rakodóüzemet. 

Az állomás kiszolgálja még a 
Középdunántúli Tégla- és Cse
répipari Vállalatot, valamint a 
Balatonfelvidéki Erdő és Fafel
dolgozó Vállalatot. Ez utóbbi 
tűzifából és szerfából novembe
rig 29 ezer tonnát szállíttatott. 
A szerfából 8 ezer tonnát Auszt
nába és Olaszországba küldtek. 

A személyszállítási díjbevétel 
október végéig 400 ezer forint 
volt. Jellemzö a hivatásforga-

Hóban, fagyban 

Záhonyi sikerek 
Záhonyban csúcsforgalom 

volt a háromnapos ünnep alatt 
1s. Az utóbbi hetek hétköznap
jaihoz hasonlóan karácsonykor 
összesen több, mint 2100 vagon 
érkezett és 1700-nál több va
gont indítottak a Szovjetunióba. 
A záhonyi vasutasoknak csak
nem ötvenezer tonnányi árut 
kellett megmozgatniuk, lénye
gesen többet, mint az 1985. évi 
decemberi ünnepen. 

Szombathely 

A múlt év végi ünnepek alatti 
nagy hidegben - mínusz 12, 
mínusz 20 fok közötti hőmér
sékletet mértek - rendkívül 
nehéz körülmények között dol
goztak a záhonyi vasutasok. 
A legtöbb gondot az összefa
gyott vasércek. fémek, a havas, 
fagyos fa megmozgatása okoz
ta. A munkákat nehezíti, hogy a 
vagonok csúszósak, fokozott 
óvatosságra van szükség. 

Társadalmi tulajdonvédelmi ankétok 

A szombathelyi igazgatóság 
öt körzeti üzemfőnökségén de
cember közepén befejeződtek 
az évet értékelő társadalmi tu
lajdonvédelmi ankétok. 

Az igazgatóság területén ösz
szességében növekedtek a ká
rok. A balesetekkel összefüggő 
kár nagysága elérte a 4,5 milli
ót, az áruszállítás során keletke-

zett veszteség pedig a 2,4 millió 
forintot. A lopások és dézsmálá
sok értéke tavaly 825 ezer forin
tot tett ki Nyugat-Dunántúlon. 

Az ankétokon megállapítot
ták, hogy a jövöben nagyobb 
aktivitást kell tanúsítani a kár
megelözésben a középvezetők
nek is. 
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Januártól - tiszta fejjel 

A munkafegyelem megszilárdítása érdekében az el
múlt időszakban széles körű mozgalom indult. Társa
dalmunknak napjainkban különösen a mértéktelen 
italozás ellen kell fellépni. Nem lehetünk közömbö
sek az alkoholos életmódot folytató munkatársaink 
iránt. Közösen kell segítenünk, hogy magatartásuk 
megváltozzon. 

tení a dolgozót, mintha még 
nem lenne munkaviszonya. 
(Mt. V. 72. §. (4) bek.) A mun
kában töltött idejét tehát figyel
men kívül kell hagyni a bérbe
sorolásnál. Ez hatással lehet a 
személyi alapbér mértékére, hi
szen csak 15 nap alapszabadság 
adható számára. A felmondási 
idő két hét, és nem jár az esedé
kes jubileumi jutalom sem. A 

fegyelmileg elbocsátott dolgozó 
a büntetés jogerőre emelkedése 
után három évig a büntetés ha
tálya alatt áll. Ez azt jelenti, 
hogy a vasúttól elbocsátott dol
gozót a MÁV három évig kíván
ja foglalkoztatni. Ez idő alatti 
újra alkalmazása tulajdonkép
pen a fegyelmi jogerejét - ami 
a MÁV-ot is köti - teszi sem
missé. Gyakran előfordult, 
hogy az egyik üzemfőnök által 
elbocsátott dolgozót ( akár más
nap) a másik több munkabé
rért alkalmazta. Ennek meg
akadályozására 1969 óta egy ve
zérigazgatói utasítás az újraal
kalmazást csak kivételes ese
tekben tette lehetővé. 

A Minisztertanács a 45/1986. 
(X. 30.) számú és a belkereske
delmi miniszter 12/1986. (X. 
30.) számú rendeletben határoz
ta meg a szeszes ital árusításá
val és fogyasztásával kapcsola
tos, január l-től érvényes sza
bályait. A munkahelyen szeszes 
italt árusítani és fogyasztani 
tilos. Ez a tilalom nem terjed ki 
a munkaidőn kívül, a munkahe
lyeken szervezett társadalmi 
rendezvényekre. Égetett sze
szes italt azonban ilyen rendez
vényeken sem szabad fogyasz
tani. 

Az ittasság 
szabálysértés 

Tilos szeszes italt árusítani és 
fogyasztani az egészségügyi, 
nevelési-oktatási intézmények
ben, ifjúsági találkozókon. 
A sportrendezvényeken, a nem
zetközi ifjúsági táborokban és a 
tömegközlekedési eszközökön 
kizárólag alacsony alkoholtar
talmú ital árusítható. Ilyen ital
nak kell tekinteni az alkoholtar
talmú palackozott üdítőitalokat, 
sört, bort és egyéb italokat, fel
téve, ha az alkoholtartalmuk a 
12 térfogatszázalékot nem ha
ladja meg. 

Munkanapokon a vendéglátó 
intézetekhez hasonlóan a kiske
reskedelmi üzletekben (bolt, 
ABC) - a nemzetközi idegen
forgalmi szempontból jelentős 
területen működők kivételével 
- sem árusítható reggel 9 órá
ig szeszes ital. A munkahelyek 
közelében a bejárattól számított 
200 méteres körzeten belül 
kocsma nem létesíthető. 

A szeszes ital árusítására és 
fogyasztására vonatkozó elő
írások megszegése - a munka
fegyelmi vétségen belül - sza
bálysértésnek minősül, és a 
munkavédelmi felügyelő az el
követőt akár 10 OOO forintig 

szabták, a bíróságok (nyomaté
kos ok nélkül) nem enyhíthetik 
azt. Ha a dolgozó vitatja az al
koholszondás vizsgálat pozitív 
eredményét, akkor kérheti a 
véralkoholos vizsgálatot. Az al
koholt fogyasztó dolgozó nem 
állítható munkába, illetve a 
munkától el kell tiltani, és a ki
esett munkaidőre bér nem fizet
hető. A munkáltató által kisza
bott fegyelmi büntetést a dolgo
zó megfellebbezheti a szolgálati 
hely mellett működő döntőbi
zottságnál. 

A munkafegyelem vállalaton 
belüli megszilárdítása termé
szetesen nem az állami szer
veknek, vagy bíróságoknak, 
hanem a munkáltatónak a fel
adata. A vasúti közlekedés te
rületén alapvető szemléletválto
zás következett be. A MÁV ve
zetői utasítások kiadásával és a 
munkavédelmi szabályzat mó
dosításával igyekeztek megaka
dályozni az italozást. A vezér
igazgatói utasítás a fegyelmi 
jogkör gyakorlói számára előír
ta, hogy a forgalom lebonyolítá
sával közvetlenül összefüggő 
munkaterületeken dolgozók 
legkisebb ittasságát is a legsú
lyosabb fegyelmi büntetéssel, 
az elbocsátással kell megtorol
ni. Szigorúan megtiltotta az it
tas munkát az egyéb munkate
rületeken is és az alkohol bevi
telét a munkahelyekre. A köz
ponti intézkedések következté
ben az elmúlt évekhez viszonyí
tott ittas esetek csökkenése 
mellett ugrásszerűen megnőtt 
az elbocsátások száma. 

1987. január l-jétől megszűnt 
a fegyelmileg elbocsátott dolgo
zó büntetésének legsúlyosabb 
vonzata. Ezentúl adható számá
ra az alsó bérhatárnál maga
sabb személyi alapbér és juta
lom is. Megmaradt azonban az 
az előírás, hogy az elbocsátás 
jogerőre emelkedésétől számí
tott három évig úgy kell tekin-

Nem érdemes 
kockáztatni 

A helyébe lépett új utasítás, 
amely az 1986. évi 36. sz. MÁV 
Értesítőben jelent meg, kivételt 
meg nem engedő módon előír
ta, hogy a MÁV-tól való elbo
csátást követő egy évig a dolgo
zó egyáltalán nem alkalmazha
tó. Az egy év letelte után lehet 
alkalmazni. Ehhez azonban 
szükséges az elbocsátás bünte
tést kiszabó vezető írásbeli hoz
zájárulása. 

Ha a MÁV-tól fegyelmi úton 
elbocsátott dolgozó már nem áll 
büntetés hatálya alatt, akkor az 
alkalmazása ügyében az illeté
kes vezető - a fenti kötöttsé
gek nélkül mérlegelési jogköré
ben dönt. 

Mindenkinek meg kell tehát 
fontolnia, hogy a múló élvezet
tel kockáztassa saját és családja 
egzisztenciáját, elveszítse meg
szokott munkakörülményeit és 
a munkatársai megbecsülését. 

Dr. Szabó László 

terjedő pénzbírsággal is sújt-,--------------------------

hatja, vagy helyszíni bírságot 
szabhat ki. 

A dolgozó köteles volt idáig is 
munkára képes állapotban a ki
jelölt helyen és időben munká
ra jelentkezni és ilyen állapot
ban a munkaidőt tölteni. (Mt. 
34. §. (1) bek.) A munkára ké
pes állapot fogalmát a kollektív 
szerződés, a munkavédelmi sza
bályzat, a vasutasok esetében 
az F2-es számú utasítás konkré
tan meghatározta. 

Az állami intézkedésekkel 
összhangban a Legfelső Bíró
ság a 18. számú irányelvében, 
amely az 1986. évi 50. sz. Ma
gyar Közlönyben jelent meg, 
iránymutatást adott, hogy a 
független bíróságok miként se
gítsék a munkaidőalap jobb ki
használását és a fegyelmezett 
munkavégzést. Az irányelvek
ben hangsúlyozta a Legfelső 
Bíróság, hogy a f egyelmí fele
lősségrevonás ott lép előtérbe, 
ahol a dolgozó meggyőzésének 
már nincs eredménye. 

A fegyelmi vétségek közül 
szigorúan kell elbírálni az italos 
munkába állást és a szeszes ital 
munkahelyi fogyasztását. 
A munkahelyi szeszesital fo
gyasztása fegyelmi vétség még 
akkor is. ha a dolgozó attól nem 
került alkoholtól befolyásolt ál
lapotba! Ha a dolgozó megta
gadja, hogy az alkoholszondás 
vizsgálatnak alávesse magát, 
ez önmagában is alkalmas le
het a f egyelmí felelősségre vo
násra. 

Szigorú utasítások 

Kifogásolta a Legfelső Bíró
ság a munkáltató azon gyakor
latát, amikor indokolt esetben 
sem alkalmaz felelősségre vo
nást. 

Ha a fegyelmi büntetést ki-

Lengyel delegáció látogatása 

Szakszervezetünk meghívására kéttagú, vezető szintű len
gyel vasutas-szakszervezeti delegáció tett látogatást hazánkban 
december 16-19-e között. 

Macíej Swiatlowskí, a lengyel vasúti építőipar dolgozóinak 
főtitkára és Aleksander Waleczki, a l�ngyel járműjavító-ipar dol
gozóinak főtitkára látogatást tett a MA V Epítési Géptelepen, illet
ve a MÁV Északi Járműjavítóban. Vendégeink az illetékes terü
leti intézőbizottságok titkáraival és a helyi szb-titkárokkal kölcsö
nösen kicserélték tapasztalataikat és megbeszélték a további 
együttműködés lehetőségeit. A delegációt fogadta Koszorús Fe
renc főtitkár is. 

Felavatták Zay Dezső emléktábláját 
Születésének 100. évfordulója 

alkalmából 1986. december 
l-jén Csillag László, a Dom hó
vári Városi Tanács elnöke lep
lezte le Zay Dezső emléktáblá
ját, amelyet az MSZMP megyei 
bizottsága, a megyei tanács és a 
városi tanács állíttatott. 

Zay Dezső az Osztrák-Ma
gyar Monarchia hivatásos kato
natisztje volt. Az őszirózsás for
radalom idején az I. Honvéd 
Huszárezred főbizalmija, majd 

a Tanácsköztársaság ideje alatt 
a Dombóváron szervezett Vö
rös dandár parancsnoka lett. 
Egységében sok dombóvári 
vasutas is harcolt. Zay Dezsőt 
Simontornyán gyilkolták meg 
Prónay különítményesei 1919. 
augusztus 11-én. 

Zay Dezső nevét viseli a 
dombóvári vontatási üzemegy
ség jármű-villanyszerelő KISZ
szervezete. 

A MÁV lakáspolitikai koncepciója 
Előtérben az önerős lakásépítés támogatása 

A Vasutasok Szakszervezete 
elnöksége a múlt év novemberi 
ülésén tárgyalta a MÁV lakás
politikai koncepcióját. A vasút 
lakáspolitikája magában foglal
ja a mintegy 12 700 vállalati la
kással történő gazdálkodást, va
lamint a vasutasok lakásépíté
sének, -vásárlásának támogatá
sát. Napirendre tűzését indokol
ta, hogy a vállalati lakások 
fenntartása egyre nagyobb gon
dot jelent, s a dolgozók támoga
tását illetően is halmozódnak a 
feszültségek. A hosszú távra ér
vényes koncepció kialakítását 
nehezítette, hogy az 1988-ban 
várhatóan megjelenő lakásügyi 
jogszabályok teljesen új alapok
ra helyezik a lakásgazdálko
dást. Így az elnökség elé került 
előterjesztés a jelenlegi helyzet 
elemzéséből kiindulva csak a 
rövidtávú - 1987. évre érvé
nyes - elképzeléseket foglalta 
össze. 

A MÁV lakásállománya ked
vezőtlen képet mutat. Az össz
komfortos lakások az összesla
kásállománynak csak 9 százalé
ka, átlagéletkoruk pedig a 
MÁV-épületállagnál idősebb. 
A lakbérbevételek messze nem 
fedezik a fenntartási költsége
ket, annak csak 29 százalékát 
teszik ki. Az egységes és rugal
mas lakásgazdálkodás ellen hat 
a MÁV-nál kialakult szervezeti 
felépítés. Az irányítás és végre
hajtás szintjén egyaránt több 
szakszolgálat foglalkozik a la
kásokkal. A lakások kezelését, 
fenntartását a pályaf enntartá
sí szakszolgálat, a bérlőkijelö
lést, a támogatások elbírálását 
a munkaügyi szervezet, az el
idegenítést az igazgatási és jo-

gi szakszolgálat, a lakbérek be
szedését pedig a pénzügyi szer
vek végzik. Ez a négyes tagozó
dás nemcsak az irányítást, ha
nem a felelősséget is megosztja, 
s így nem egy esetben „a sok 
bába közt elvész a gyerek". A 
tudatos és eredményes gazdál
kodás megkívánja a szervezet 
átalakítását, egységesítését. 

A szervezeti felépítésből ere
dő megosztottság az egyik oka 
annak, hogy a vállalati lakások 
elidegenítése nagyon nehézke
sen halad. A vállalat érdeke pe
dig az lenne, hogy lakásállomá
nyát a lehető legnagyobb mér
tékben csökkentse, hiszen sem 
pénzúgyileg, sem kivitelezői ka
pacitás vonatkozásában nem 
tud megfelelni a kívánalmak
nak. 

A lakások elidegenítésének 
gyorsítását szorgalmazza az a 
múlt év végén hozott intézke
dés, miszerint az engedélyezés 
a vezérigazgatóságtól az igazga
tóságok hatáskörébe került. 
Várhatóan nagyobb mozgás 
lesz a szolgálati lakások eseté
ben is. Azokat, melyeknél a fel
tételek biztosíthatók (vasútüze
mi területről történő leválasz
tás, a közművek elkülönítése 
stb.) s ahol az eladás jogszabá
lyilag biztosított, átsorolják vál
lalati bérlakássá. A végrehajtás 
érdekében a közeljövőben el
idegenítési terv készül. 

Az elkövetkezendő időszak
ban csökkentik az új lakások 
építését. Munkaköri-szolgálati 
és vállalati bérlakásokat csak 
az üzemi fejlesztések kapcsán, 
a legszükségesebb mértékben 
építenek, mert egy nagyobb vo
lumenű építés újratermelné a 
jelenlegi gondokat. Ehelyett 

A járműjavító üzemek intéző bizottsága 

előtérbe helyezik a vasutasok 
kamatmentes kölcsönnel törté
nő támogatását. 

Az állami és vállalati lakáspo
litika egyaránt az önerős lakás
építés támogatását helyezi elő
térbe. Az e célra rendelkezésre 
álló lakásépítési alap évek óta 
nő, 1986-ban már mintegy 255 
millió forintot tett ki. Ennek el
lenére az egyre növekvő dolgo
zói igényeket nem minden eset
ben tudják kielégíteni. Így a 
kölcsönök odaítélésénél min
denképpen szükséges rangso
rolni. Előtérbe kell helyezni az 
új lakás építését, illetve vásárlá
sát, valamint a többlépcsős la
kásjuttatási megoldásokat. 

A lakásárak nagymértékű 
emelkedése is indokolja a szö
vetkezeti lakásépítés mind szé
lesebb elterjesztését. A VII. öt
éves tervidőszak során szövet
kezeti formában kerülne sor 
Dunakeszin 300, a miskolci 
vasútigazgatóságnál pedig 41 
lakás építésére. 

A Budapest X. kerületi ta
náccsal kötött megállapodás 
alapján az úgynevezett „város
széli telepen" mintegy 100 vas
utas lakáshoz jutásának támo
gatását tervezik. 

Az elnökség az előterjesztés
ben foglaltakat elfogadta, hatá
rozatában pedig felkérte a 
MÁV vezérigazgatóját, hogy az 
elidegenítésre szánt lakások el
adása, illetve a tanácsi szervek 
részére történő átadása érdeké
ben a szükséges intézkedéseket 
mielőbb tegye meg. A koncep
cióban foglaltak végrehajtásá
ról ez év második felében tájé
koztassa az elnökséget. 

Tivald Attiláné 

Pontos, gyors tájékoztatással 
megalapozza a jó döntéseket 

Szakszervezetünk elnöksége 
november 18-i ülésén vitatta 
meg a járműjavító üzemek inté
ző bizottsága munkájáról ké
szült beszámolót, amelynek lé
nyegét az alábbiakban ismer
tetjük. 

Az intéző bizottság jó együtt
működést alakított ki az üze
mek vezetőivel és a társadalmi 
szervezetekkel. Fontos törekvé
sük a termelékenység haté
konyságának növelése, a dolgo
zók szociális helyzetének javítá
sa, illetve az elért eredmények 
megőrzése. Sokat tettek a bal
esetmentes munkáltatás érde
kében is. Ennek ellenére még 
több járműjavítóban okoz gon
dot a zaj, a vibrációs ártalom, a 
légszennyeződés. Az intéző bi
zottság irányítja és koordinálja 
a járműjavítók szakszervezeti 
bizottságaiban tevékenykedő 
társadalmi munkavédelmi el
lenőröket. Részben ennek kö
szönhető, hogy tavaly, az első 

három negyedévben - az előző 
év hasonló időszakához viszo
nyítva - lényegesen csökkent 
mind a balesetek, mind pedig a 
baleset miatt kiesett munkana
pok száma. Sajnos a járműjaví
tóknál a táppénzhelyzet kedve
zőtlenebb a MÁV átlagánál. 

Az intéző bizottság 12 831 
szervezett dolgozó érdekeit 
képviseli. Az 1985-ös esztendőt 
mind a tíz üzem élüzem szinten 
teljesítette. 1986. első félévi 
tervteljesítése is összességében 
kedvező volt. A szakszolgálat 
mind a vontató, mind pedig a 
vontatott járművek nagyjavítá
si tervét teljesítette. 

Az intéző bizottság a szak
szervezeti munkában fontosnak 
tartja az információ áramoltatá
sát. Az alapszervezetek a bizal
miak és a főbizalmiak segítsé
gével gyüjtik össze a tagság vé
leményét, s azt - saját tapasz
talataikkal kiegészítve - juttat
ják el az intéző bizottság részé
re. A panaszokra, észrevételek-

re rendszeresen válaszolnak. 
Pontos, gyors tájékoztatással 
igyekeznek megalapozni a he
lyes vezetői döntéseket. 

A járműjavító üzemekben ál
talában kedvező a szociális 
helyzet. Korszerű öltözők, mos
dók, étkezdék, bölcsődék, óvo
dák, munkásszállók, üdülők, 
kultúr- és sportlétesítmények 
állnak a dolgozók rendelkezésé
re. Az új érdekeltségi rendszer 
bevezetésével az üzemek na
gyobb önállóságot kaptak. Az 
intéző bizottság ezért több ha
táskört alapszervezeti szintre 
helyezett. Például a kamatmen
tes kölcsönök odaítélése. 

A beszámoló összességében 
leszögezte, hogy az intéző bi
zottság eddigi tevékenysége 
alapvető, minőségi változást 
eredményezett a járműjavítók 
dolgozóinak érdekvédelmében. 
Az intéző bizottság állásfoglalá
sai, határozatai szakszerűek és 
reálisak. 

Karácsonyi békeünnep 
December 19-én, pénteken, a 

bejárók, a kora reggeli utazók 
csodálkozó szemmel néztek kö
rül a debreceni nagyállomáson. 
A zászló- és lámpafüzérdíszbe 
öltözött csarnokban ünnepi 
hangulatot varázsolt a felállított 
fenyőfa. 

Első látásra a karácsonyi ün
nep jutott eszébe a felületes 
szemlélőnek. Jobban körülnéz
ve azonban bárki meggyőződ
hetett róla, hogy többről van 
szó. A kék zászlók, a felíratok, 
a gyermekrajzok a békéről 
üzentek. 

Az egésznapos - reggel hat
tól este hatig tartó - színes 
programmal az Országos Béke
tanács, a Hazafias Népfront me
gyei bizottsága és az állomás 
vezetői a bejárók, ingázók ér
deklődését kívánták felkelteni a 
béke ügye iránt. 

A felállított színpadon folya
matosan pergett a város neves 
művészeinek, művészeti cso
portjainak műsora. Sokan tap
soltak a Csokonai Színház szó
listáinak, az Úttörőház fúvósze
nekarának, a gyerekek körében 
is nagyon népszerű Resovszky 
együttesnek. 

Megható volt az autóbusszal 
odaszállított óvodások öröme, 
amikor felfedezték saját, vagy 
társaik készítette rajzát. 

A ráérő utas választhatott a 
várótermi nonstop filmvetítés 
műsorából, ahol Chiléről, a há
borúról, a békéről és a barát
ságról mutattak be kisfilmeket. 
A békebazár kínálatában szí
nes poszterek, jelvények mel
lett keresett könyveket lehetett 
kapni. 

A délután kiemelkedő esemé
nye a békegyűlés volt, amely
nek szónoka dr. Pálfy József, a 
Magyarország főszerkesztője. 
A szokatlan helyszínen és kö
rülmények között közvetlen 
hangon szólt a nagyszámú kö
zönséghez. Kifejtette gondola
tait a bennünket is súlyosan 
érintő gazdasági válság és az 
esztelen fegyverkezés összefüg
géséről. 

Megerősítette a jelenlévők re
ményét abban, hogy az erő
egyensúly és a türelmes, tár
gyalásokra épülő politika meg
gátolja, hogy veszélybe kerül
jön a béke. A béke ügye a leg
humánusabb cél, amelyért kö
telességünk összefogva küzdeni 
a magunk és unokáink jövője 
érdekében. 

Nagy Ildikó 
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Cikkünk nyomán 

Ferencvárosban az üzemvi
tellel szorosan összefüggő mű
szaki állapot alacsony szinten 
megrekedt. FőKént az elavult 
berendezések miatt a feldolgo
zott kocsimennyiség évről évre 
csökkent. és romlott az elegyfel
dolgozás minősége is. Ezt fő
ként a kocsi és árukárok fajla
gos növekedése bizonyította. 
A rossz munka- és szociális kö
rülmények természetesen nem 
vonzották ide a munkaerőt sem. 
Kényszerűségből kellett tehát 
bevezetm az egész hálózatot 
érintő munkaerő-kirendelést is. 

Ferencváros elegyrendezői 
kapacitását tehát az említett 
akadályozó tényezők miatt nem 
lehetett kihasználni, ami a for
galomszervezésben és -irányí
tásban rendkívüli feszültsége
ket okozott. Az év nagyobb ré
szében kisegítő, áthidaló intéz
kedéseket kellett bevezetni. 

Ferencváros egyik legfonto
sabb feladata, hogy biztosítsa a 
keleti és nyugati országrész kö
zötti elegy folyamatos cseréjét, 
és a lehetőségekhez képest csil
lapítsa a hálózati ütemtelensé
get. Feladat még a belföldi és 
nemzetközi gyorstehervonatok 
fogadása, feldolgozása, indítá
sa. valamint a körvasutat érintő 
belföldi átmenő és nemzetközi 
tranzitvonatok forgalmának 
szabályozása. Naponta átlag 90 
tehervonat fogadását, feldolgo
zását, rendezését kell elvégezni. 

A Ferencvárosba érkező ko
csimennyiség több mint egyne
gyede a budapesti igazgatóság 
területére érkezőknek. Az 

elegyrendezést két gurító dom
bon, 58 irányvágányon végzik 
gurításos technológiával, illPt
ve a személypályaudvaron /t
nomrendezéssel. 

A már említett műszaki szín
vonalromlás és egyéb okok mi
att 1965-től a feldolgozott kocsi
mennyiség folyamatosan csök
kent egészen 1985 közepéig, 
amikor ezt a tendenciát sikerült 
megállítani, illetve megfordíta
ni. Azóta ismét növekszik. 

HÉV-rendszerű vonatok indí
tását tervezi a MÁV 1987-88-
ban Albertirsa és Bp. Nyugati 
pályaudvar között. 

Amint ismert, Albertirsa 
gyógyvizére hamarosan gyógy
fürdő is épül. Ez azt jelenti, 
hogy a turistaforgalom is nö
vekszik. Már ma is nemzetközi 
híre van az albertirsai gyógy
víznek. Amint mondják, már 
egy kanadai üzletember is tár
gyalásokat folytatott a helyi ve
zetőkkel, hogy az általa szerve
zendő Karaván klub tagjait fo
gadják Albertirsán. Ez a jövő. 

Ami viszont a jelen és tény, 
hogy ezen a vonalon ilyen 
nagyarányú átépítést, gépesí
tést a felszabadulás óta nem 
hajtottak végre. Az albertirsai 
vasútállomás a községen túlme
nően Dánost, Mikebudát és 
Ceglédbercelt is kiszolgálja. 
Összességében évente 
2500-3000 vagon feladása, il
letve leadása történik itt. 

Az áruforgalom változására 
jellemző, hogy a mai forgalom 
az öt év előttinek háromszoro
sa. Az áruforgalom mellett ter
mészetesen nagymértékben nö
vekedett a személyforgalom is. 

Az új építkezések befejezésé
vel az utaskiszolgáló épületek, 
helyiségek az eddiginél célsze
rűbben kerülnek kialakításra, a 
két középpályás peron fölé eső
fogó tetők épülnek. A perono
kat biztonságosan aluljárón ke
resztül lehet majd megközelíte
ni, és ezek az aluljárók egyben 
összekötik a vágányok által ket
téválasztott községet is. Az állo
más egész területén kicserélik a 
vágányokat. 

A vágánycserék 80 százalék
ban már elkészültek. Az aluljá

A teljesítménycsökkenést ak
kor sikerült megállítani, amikor 
a rekonstrukció elkezdődött. bi
zonyítva ezzel, hogy ilyenkor 
sem törvényszerű a teljesít
mény csökkenése. 

Az elegyfeldolgozás növeke
dése miatt nem kellett elegyte
relést, -kisegítést alkalmazni. 

Mindezek ellenére hosszabb 
távon ez a növekvő tendencia (a 
jelenlegi műszaki feltételek 
mellett) nem tartható, sőt szá
mítani lehet időszakonként 
visszaesésekre is. 

A rekonstrukció keretében 
eddig elkészült a második kijá
rat a Keleti rendezőből a C el
ágazásnál való becsatlakozás
sal. Rendkívül fontos szerepe 
lesz később a 2. kijáratnak ak
kor, ha a Keleti rendező átépül. 
Gurítási teljesítménye a terv 
szerint megduplázódik. 

Jelenleg építik a Keleti ren
dező indítófej részét, és három 
többlet irányvágányt. Az mdító
fej átépítésével párhuzamosan 
folyik a villamos felsővezetékek 
és a térvilágítás teljes átépítése 
is. Folyamatban van a D 70-es 
biztosítóberendezés telepítésé
nek előkészítése. A biztosítóbe
rendezés a Keleti rendező indí
tófejeként 41 helyszíni állítású 
váltót helyettesít majd. Ez a 
munka négy, illetve hét irány
vágány egyidejű kizárásával, 
de a Keleti rendező forgalmá
nak teljes fenntartása mellett 
történik. Az építési fázisokat 
előre elkészített forgalmi tech
nológiai változtatással követik. 

1987-ben hat hónapra lezár
ják az egész Keleti rendezőt. 
Ez alatt az idő alatt átépül 30 
irányvágány. a teljes gurítói, fej 
és a hozzátartozó gurítói auto
matika (38 kitérő). Beépítik az 
új vágány/ékeket, a cél/ ékeket, 
átépítik a Gubacsi úti hidat. 
1988-ra is áthúzódva elkészül a 
Keleti és Nyugati rendező kö
zötti csőpostarendszer. Elkez
dik a számítóközpont és a fék
próbázó berendezés építését. 

" 

tik annak, hogy a munkálatok a 
tervezett időben befejeződnek. 

A Ganz-MÁVAG ígérete sze
rint ez év közepére elkészülnek 
az új motorvonatok, és így kez
detét veheti a helyiérdekű jára
tok üzembe helyezése. Az új lé
tesítmények és az új szerelvé
nyek ily módon időben szolgál
hatják az utasok kényelmét, 

rók fölött már közlekednek a <M"' �&•·•.= 

Az üzemi munka szempontjá
ból a Keleti rendező teljes lezá
rása és az ottani munka átcso
portosítása olyan rendkívüli fel
adatot jelent, amilyenre a vas
úton még nem volt példa. Napi 
2000 kocsi feldolgozását kell 
más területre átcsoportosítani. 
Erre csak nagyon alapos előké
szítő munka után kerülhet sor, 
mert olyan nagyságrendű mun
káról van szó, amely az egész 
hálózatra hatással van. 

Már kidolgozták azokat a ja
vaslatokat, amelyek alapján a 
legkisebb veszteséggel, illetve 
többletráfordítással lebonyolít
ható a kritikus hat hónap vasúti 
forgalma. A javaslatok szerint e 
munka nagyobb részét Ferenc
város Nyugati rendező és sze
mélypályaudvara, illetve az 
üzemfőnökség többi rendező 
pályaudvara (Bp., Soroksári út, 
Kóöánya-Felső és Rákos) veszi 
át. Ez 1300 kocsit jelent. 

Fontos az. hogy az elegyfel
dolgozás nagy részét továbbra 
is Ferencvárosban végzik, ezért 
a hálózati elegytovábbításhoz 
alapjaiban nem kell hozzányúl
ni. A megmaradó mintegy 700 
kocsi szétosztható úgy, hogy 
különösebb zavart nem okoz az 
érintett rendező pályaudvarok
nál. 

A következő előkészületeket 
kell még tenni: felül kell vizs
gálni a hálózati elegytovábbí
tást. 

Ki kell jelölni az új, egyszeres 
rendezési viszonylatokat. 

Fel kell mérni a körvasút és a 
100 kilométeren belüli rendező 
pályaudvarok rekonstrukciós 
igényeit és mértékét, hogy meg
tudjuk: mennyi drágább rende
zési kapacitás váltható ki más
hol a ferencvárosival? 

Ferencváros fejlesztése JO 
irányban halad. A műszaki 
megújulás kedvező változáso
kat indított meg a gondolkodás
ban és a cselekvésben egy
aránt. 

Dr. Kosztyu Tibor 

biztonságát, növelhetik az állo
más áteresztőképességét, és 
ami nem utolsósorban nagyon 
lényeges, a vasutasok munka
körülményei is kedvezőbbé vál
nak. 

Az új helyiérdekű járat indí
tásáról természetesen lapunk
ban értesítjük kedves olvasóin
kat. 

Intézkedett az igazgató 

Lapunk tavalyi 20. számában Hiába szól a szakszer
vezei címmel riportot írtunk a hatvani vasutasok gondjai
ról. A cikkre Hernádi István, a miskolci igazgatóság veze
tője válaszolt: 

„A vasutasok szociális és egyéb gondjamak orvoslása 
igazgatóságunknak is érdeke, ezért az alábbiak közlésével 
szeretnénk az újság által felrajzolt képet teljessé tenni. 

A gurítói elegyfeldolgozás gyorsítását szolgáló rádió
körzethez a műszaki feltételek adottak. Már folyik a beren
dezések Hatvanban használható frekvenciára való áthan
golása. Ennek befejezése után - remélhetően már az idén 
- a rádiókörzetet az elegyfeldolgozás szolgálatába állíthat
juk. 

A felvételi épület közelében lévő úgynevezett »szociá
lis« létesítmény számunkra is sok gondot okoz. Az eredeti
leg raktárnak készült épület szociális célú használata évek 
óta csupán szükségmegoldásnak tekinthető. Megszünteté
sére mmdeddig pénz hiányában nem gondolhattunk ko
molyan. A MÁV Vezérigazgatóság építési és pályafenntar
tási főosztályának november 6-i helyszíni vizsgálata után 
reményünk van a helyzet megváltozására. A műszaki osz
tály közreműködésével az idén lehetőség lesz egy új szo
ciális beruházás eló7cészítésére, illetve az ehhez szükséges 
pénzügyi fedezet biztosítására. 

Az új épület elkészültéig azonban intézkedtünk a két 
bojlerkazán használatba vételére. Négy fűtőt vezényeltünk 
a melegvíz-termelő berendezésekhez, s így 500 literrel 
megnöveltük a rendelkezésre álló meleg víz mennyiségét. 
A szilárd tüzelésű berendezéssel az elfogyott víz gyorsan 
pótolható, melegvíz-hiány a jövőben nem keletkezhet. 

A vontatási szociális épület fűtési rendszerét másfél 
évvel ezelőtt újítottuk fel. A riportban leírt gondok rész
ben üzemeltetői hiányosságokra, részben méretezési pon
tatlanságokra vezethetők vissza. Ezek tisztázására az EHF 
és a KÜF részére megfelelő rendelkezéseket adtunk. A fű
tési rendszer méretezésének felülvizsgálata folyamatban 
van. Ezzel egyidejűleg a páraelszívást 1s szeretnénk lehető
vé tenni. 

A vontatási üzemi konyha és laktanya felújítása von
tatottan halad. Ennek elsősorban pénzügyi okai vannak. 
Emiatt a kivitelezés ütemét 1985-ben lassítam kellett. Ha 
ilyen gondok a közeljövőben nem lesznek, akkor az épüle
tet 1987 első negyedévében át tudjuk adni rendeltetésének. 
Ennek érdekében utána néztem annak is, miként lesz 
üzembe helyezhető a konyha. Az állóeszközöknek minősü
lő berendezésekre a megrendelést a személyzeti és munka
ügyi osztály 1985 elején adta fel. A fogyóeszközök megren
delésével a KÜF elkésett. Ennek gyorsítására intézked
tem. 

A mozdonyjavító csarnok műhelysorának pénzügyi és 
műszaki tervei már tavaly készen voltak. de a beruházási 
forrás átmeneti korlátozása miatt a kivitelezést le kellett ál
lítam. 1986 harmadik negyedévében kaptunk ismét pénz
ügyi lehetőséget a munka folytatására, illetve újrakezdésé
re. Időközben azonban a tervek érvényessége lejárt. Felül
vizsgálatukat már megkezdték, kivitelező is van, így az 
idei kezdésnek nincs akadálya. 

Mint látható, Hatvanban a gondok egy része éppen 
abból származik. hogy a régóta elhanyagolt területen a 
szükséges felújításokat, korszerűsítéseket kell végezni, s 
az ilyen munkálatok elkerülhetetlenül zavarják az üzem
menetet. Ez az igyekezet természetesen nem ment fel ben
nünket a munka minőségi módon és határidőre való elvég
zésének kötelezettsége alól, amire a jövőben még nagyobb 
gondot fordítunk. Tesszük ezt azért is, hogy a Hatvanban 
dolgozó vasutasok számára legalább az igazgatósági átlag
nak megfelelő munkakörülményeket tudjunk biztosítani." 

Húszezer forint 
a legjobbaknak 

Szombathelyen vetélkedővel zárult 
a bizalmiak levelező oktatása 

A bizalmiak és a helyetteseik 
számára indított újszerű okta
tást a szombathelyi járműjaví
tó szakszervezeti bizottsága. 
A 130 bizalmi és helyettese ha
vonta levelező oktatáson vett 
részt. A minden hónapban 
megjelenő üzemi munkaver
seny-híradóban közölt 10 kér
désre, a megjelenés után, kér
désenként maximum öt pontot 
lehetett kapni a résztvevőknek. 

A tisztségviselők megismer
kedhettek a szakszervezeti 
munka legfontosabb feladatai
val. Elmélyíthették ismeretei-

' ket a bizalmiak jog- és hatáskö
rét illetően. Feldolgozták a vas
utas-szakszervezet és a SZOT, 
valamint a Szakszervezeti Vi
lágszövetség legutóbbi kong
resszusának a legfontosabb ha
tározatait. A kérdéseket úgy ál
lították össze. hogy a résztve
vőknek forgatniuk kelljen a 
Népszava kiadó számos köny

, vét, tájékoztatóját. 
t A 15 legjobb páros 1986. no-

végső helyezéseket. Erre a 
szombathelyi vasutasok Hala
dás Művelődési Házának a 
nagytermében került sor. 

A vetélkedő zsűrijében he
lyet foglalt Nagy Lajos, az szmt 
vezetőtitkára és Baranyai 
László, az üzem igazgatója. 

Valamennyi bizalmi és he
lyettese az öt fordulón és a cso
portja szakszervezeti szerve
zettségéért kapott pontokkal in
dult a vetélkedőn. Ezt követően 
egy 13 plusz l-es szellemi totó 
kitöltése és egy tíz kérdésre 
adott írásos válasz után alakult 
ki a végső sorrend. 

A résztvevők pénz- és könyv
jutalmat kaptak, amelyeknek 
az értéke meghaladta a 20 ezer 
forintot. Ennek megfelelően az 
első helyezett Kiss József bizal
mi és helyettesének Somlai Ru
dolfnénak a jutalma 2000-2000 
forint volt. A második helyezett 
Geröly István és Kolozár Lász
ló 1800-1800, a harmadik Pruk
ner Tibor és Borbély László 
1300-1300 forintot kapott. 

szerelvények. Az egyik közép
pályás peron már üzemel. 

Mindezek biztosítékát jelen- Az aluljárók fölött már közlekt>dnt>k a szert>hfn}·t>k 
• ,vember 11-én, játékos, szóra

koztató vetélkedőn döntötte el a Sz.Jakab 
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Munka
védelmi 

vetélkedő 

A szegedi biztosítóberendezé
si fenntartási főnökségen az 
1986. évi gazdasági célkitűzé
sek biztonságos végrehajtása és 
az üzemi balesetek megelőzése 
érdekében a közelmúltban 
munkavédelmi vetélkedőt tar
tottak. A főnökségi szintű vetél
kedésben 43 csapat 180 tagja 
vett részt. 

Először a területi selejtezőket 
rendezték, majd a döntőt, ame
lyen 15 csapat versengett. A 3-3 
tagú csapatoknak általános 
munkavédelmi ismeretekből, 
fogalommeghatározásokból, 
villamos szabványokkal kap
csolatos kérdésekből és gyakor
lati tudásból kellett számot ad
niok. 

A végig izgalmas. magas 
színvonalú versenyt végül is a 
Kiskunfélegyházán működő 
2-es számú távközlő szakasz 
dolgozói (Kormányos Imre, Pa
taki Kálmán, Ócsai Sándor) 
nyerték meg 150 ponttal. Máso
dik a BFF központ tervezőcso
portja 141 ponttal, míg a har
madik a központi javítóüzem 
áramellátó csapata lett 140 
ponttal. A legjobbak közel 25 
ezer forint jutalmat kaptak. 

(Gellért) 

Véget ért 

a répaszezon 

A MÁV szegedi igazgatósá
gának öt dél-alföldi megyére ki
terjedő munkaterületén véget 
ért az őszi-téli cukorrépasze
zon. Az idény kezdete óta 880 
ezer tonna nyersanyagot továb
bítottak az ország legjelentő
sebb répatermő területéről. 
E mennyiség túlnyomó többsé
ge - háromnegyed millió ton
na - a zöld út előnyeit élvező 
irányvonatokkal jutott el ren
deltetési helyére: a mezőhegye
si, a sarkadi, a szolnoki, a hat
vani és a kabai cukorgyárba. 
Kilencvenezer tonna cukorré
pát jugoszláviai feldolgozóüze
meknek szállítottak. 

Nemcsak árt, 
használ is 

Ki ne hallott volna a televízió 
ártalmairól? Van, aki szerint 
rontja a szemet, elvon a moz
gástól, hizlal, ellustulunk. Na és 
rontja az idegeket is. Mert ki le
het nyugodt, amikor például 
aranylábú csapatunknak a ha
todik gólt rúgja a mákostésztát 
is szerető ellenfél. Lehetne so
rolni tovább a tv-zés bűneit. de 
ne tegyük, hiszen nem lehet 
minden csupa rossz. Hasznos is 
lehet, és az is! Csakhát minden
nel tudni kell élni, sőt ami több, 
a televízió. a videózás, kimon
dottan az egészségügy szolgála
tába állítható. 

Elsősorban a szakmai és 
munkavédelmi oktatások alkal
mából az egészségügyi felvilá
gosító és propagandamunká
ban - különösen előadásokkal 
összekapcsolva - igen hasznos 
és hatásos lehet. A MÁV TEK 
Záhonyi Szakrendelő Intézete 
Igazgatóságának javaslatára az 
üzemigazgatóság területi műve
lődési bizottsága a közelmúlt
ban hét egészségügyi ismeret
terjesztő és felvilágosító video
programot szerzett be. Terve
zik, hogy a leggyakoribb beteg
ségekkel, ártalmakkal és káros 
szenvedélyekkel foglalkozó szí
nes filmeket is videóra játsszák 
át. így azok nagyon széles kör
ben, szinte mindenütt alkal
mazhatókká válnak. A szakren
delő intézet és a TMB közös el
képzelései szerint a későbbiek 
során több saját tervezésű és ki
vitelezésű videoprogrammal 
gyarapítják az ismeretterjesz
tést segítő eszközeiket. 
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Folytatódih a felújítás 
a Nyugati, pályaudvaron 

A hetvenes évek végén. a 
nagy átépítés ideje alatt nem 
múlt el nap. hogy a Nyugattról 
ne jelent volna meg híranyag a 
sajtóban. Manapság viszont jó
szenvel csak a nosztalgiavonat. 
ide érkező kormányküldöttség 
kapcsán ír róla a sajtó. 

- Valóban nem sokat szere
pelünk mostanában a nyill'á
nosság előtt. de a magyarázat 
kézenfekvő - mondja Szögi 
Sándor állomásfőnök. - A het
venes években a felújítási mun
kálatok látványos részletei foly
tak. amelyek felkeltették az em
berek érdeklődését. A belső re
konstrukció már kevésbé érde
kes, sokan talán észre sem ve
szik. hogy az építők dolgoznak. 
Egyébként a régi indulási oldal 
teljes felújítása nemrégen kez
dődött és három év múlva lesz 
készen 

A hétvégehen 
nagy a lorgalona 

- Ha a forgalom alapján 
rangsorolnia kellene a legna
gyobb fővárosi pályaudvarokat. 
a Nyugatit hová helyezné? 

- Naponta százhúsz indu
ló, ugyanennyi érkező vona
tunk van, ami 80-120 ezer 
utast jelent. Tehát ha a vona
tok és az utasok számát össze
hasonlítjuk. akár a Keletivel, 
akár a Délivel. a sorban a 
Nyugati az első. Nemzetközi 
forgalom szempontjából ugyan 
a Keleti előttünk áll. de ezt is 
mindig egy-egy adott menet
rendi időszak határozza meg. 
A 88189-es menetrendi évben 
majd a tervek szerint a Keleti 
rekonstrukciója miatt a nemzet
közi vonatok nagy részét 1deirá
nyítják. 

- Elbírja-e a tovább növe
kedő forgalmat a Nyugati? 

- Ha a nagy nemzetközi pá
lyaudvarokat vesszük alapul. a 
Nyugati ezek mellett kis pálya
udvar. Jó volna, ha lehetne 
még bővítem legalább hat
nyolc vágánnyal. de egyik ol
dalról a Váci út, a másikról a 

Rudas László utca szab szúk 
határt az effajta törekvéseknek. 
A forgalom pedig tapasztalata
ink szennt lassan ugyan, de nö
vekszik. Amíg keddtől csütörtö
kig nagyjából egyenlPtes az 
utasáramlás. a hétvégeken igen 
erős a pályaudvar terhelése. A 
Dunakanyarba turisták. ,,telke
sek" ezre·i indulnak, az utóbbi
ak tömegesen utaznak a ceglédi 
oldal felé is. 

- Mennyire korszerú ma a 
Nyugati? 

- Erre nem 1s olyan egysze
rú a válasz. Múemlék jellegű 
objektumról van szó, vagyis a 
mai korszerúségi követelmé
nyeknek nem minden esetben 
tud eleget tenni. Az aluljáró 
rendszer azonban már most is. 
az indulási oldal pedig elkészül
te után szerintem megfelel a kö
vetelményeknek. Ha a dolgo
zók perspektívájából tekintjük 
a pályaudvart, hát itt bizony 
nem túl rózsás a kép. Elavult 
biztosítóberendezéssel dolgo
zunk, emiatt a i•asutasoknak a 
fizikai erőnlétükre is szükség 
van. Reményre jogosító, hogy 
az UJ biztosítóberendezésnek 
már elkészültek a tervei, a ma
gába fogadó épület helyét 1s ki
jelölték. A beruházáshoz új szo
ciális létesítmény is tartozik. Ha 
mindezek úgy öt év múlva elké
szülnek az itt szolgálatot teljesí
tők munkakörülményeiben je
lentős változás történik. 

A.t:i idén naegállt a 
léts.t:iánacsöhhenés 

A kocsirendezők. váltókezelők 
havonta kétszáznegyven-két
százhatvan, az utazók kétszáz
nvolcvan-háromszáz órákat 
d�lgoznak. Biztatónak tartjuk, 
hogy ebben az évben már nem 
csökkent a fizikai létszám. sőt 
minimális emelkedés tapasztal
ható. 

- Eltérően a másik két nagy 
személypályaudvartól. a Nyu
gatinak teherforgalma is van. 
Milyen Jellegű és nagyságú ez? 

- Jelentéktelen. és mégis ki 
kell emelni, mivel a nemzetközi 
darabáru hozzánk érkezik, leg
inkább idegen kocsikban. Na
ponta hat pár menetrend sze
rint közlekedő tehervonattal 
80-100 kocsival számolunk. 

lnté.t:ihedési terv 
a tPli lorgalonara 

Ceglédről is 

olcsóbban 
A közepes méretű kényesebb 

árukkal megrakott konténere
ket múlt év novemberéig Ceg-

- És végül ejtsünk néhány lédről Józsefvárosig kellett szál
szót a téli felkészülésről. hiszen lítam közúton, és csak ott lehe
az döntőPn befolyásolhatja a hi- tett feladni vasúti szállításra. Ez 
deg hónapok forgalmának zók- a fuvarozási mód lényegesen 
kenőmentPs lebonyolítását. növelte a szállíttatók költségeit. 

- Már előre elkészítettük A múlt év novemberétől már 
az intézkedési tervet, amely- Cegléd állomásról is feladható 
ben - figyelembe véve erőin- az áru. November l-jétől két 
ket lehetőségeinket - minden- konténerfogóval ellátott LIAZ 
ki,;ek megszabtuk a maga fel- tehergépkocsi áll rendelkezés
adatát havazás és általában re, amelyekkel ötezer kilogram
zord időjárás esetén. Gondos- mig nem gond a szállítás. Így 
kodtunk megfelelő anyagról. ta- Cegléd állomáson feladott kon
karítószPrekről, szerszámokról. téner 17 óra után már vonatba 
A terv hóolvasztó gép bevetésé- kerülhet, és másnap rendeltetési 
vel is számol, a peronok tisztán helyén lehet. Az érintett vállala
tartására pedig peronseprő gép tok képviselői nagy örömmel 
áll készenlétben. A vonatok fű- fogadták a ceglédi vasutasok új 
tése ugyan inkább műszaki jel- szolgáltatását, s remélik, hogy 

Van-e elegendő munka- legű. de azért forgalmi vonatko- ezután jobb lesz a konténerel
zása is akad. Annyival köny- látás és enyhül a vagonhiány is. 
nyebb helyzetben vagyunk, 

erő? 
Semmivel nem jobb a 

helyzetünk mint a vasúton ál
talában. Minden végrehajtó 
munkakörben hiánv van, de el
sősorban a kocs1re�dezői, váltó
kezelői, vonatvezetfü és jegy
vizsgálói munkakörökben van
nak gondjaink és pénztárosokat 
is tudnánk alkalmazni. Ez azt is 
jelenti, hogy a kollektív szerző
dés által meghatározott óraszá
mokat nem tudjuk betartani. 

hogy a Nyugatiban már csak 
villanvfűtés üzemel, a vonatin-
dító vágányokról lehetőség nyí-
lik a megfelelő előfütésre, a tá-
rolóvágányok mentén is kiépül-
nek az elöfütőtelepek. Egyéb-
ként hideg kocsik, előfütetlen 
vonatok miatt már évek óta nin
csenek problémáink. utaspa
nasz csak elvétve, ha érkezik. 

T.Z. 

Kép és szöveg: 
Zelman Ferenc 

Ahol a vasúti és vízi közlekedés találkozik 

,) 

J 

Korszerűsítik a csepeli kikötőt 

A Szolnok-Békéscsaba-
Lőkösháza vonal forgalmának 
szervezésében jelentős feladat 
hárul Mezötúr állomásra. Na
ponta 95-100 vonat zavartalan 
közlekedésének biztosítása 
mellett a vonal ,.rendezőállo
más "-ának szerepét is betölt1. 
A Szolnokról érkező helyi és át
menet! elegy itt kerül rendezés
re, innen indulnak tovább a ko
csik Orosháza irányába, illetve 
Gyoma, Csárdaszállás felé. 

- Most már kedvezőbb a 
helyzetünk - fogad Törjék 
László állomásfőnök. - A vo
nali rekonstrukció keretében a 
múlt év áprilisában indult az 
a nagyarányú munka, amely
nek során állomásunkon két új 
vágány épült és hármat átépí
tettek. Ezzel a vonal kapacitása 
bővült, könnyebbé vált a vonat
találkozások lebonyolítása, s fő
leg az esti csoportok nem zavar
ják a fővonal forgalmát. A fej
lesztés ezzel nem fejeződött be. 
Korszerűsítik a dominóberen
dezést és ten·be vették a felvé
teli épület felújítását is. Az 
1862-ben épült állomásépületre 
ráfér a fiatalítás. A tervek sze
rint megmarad az épület külső 
múemléki jellege, s nem változ
nak az utasterek sem. A felújí
tást követően javulnak dolgozó
ink munkakörülménvei és az 
utaskiszolgálás feltét;le1 1s. 

- Sokan utaznak vasúton? 
- Erős a személyforgal-

munk, naponta ötezer utas for
dul meg az állomáson. A város 
öt közép1skoláJában és egy fő1s
kolájában sok diák tanul, a kör
nyező tanyavilágból 1s sokan 
utaznak id�. A mezőtúnak kö
zül pedig tobben vonattal Szol-

nokra Járnak dolgozni. 
- Az áruszállításban milyen 

feladatokkal kell megbirkózni
ok? 

- Éves áruszállítási ter
vünk 42 ezer tonna. Eddig 108 

százalékra teljesítettük a ter
vet. Feladásnál a Gabonaforgal
mi és Malomipari Vállalat. a 
MÉH és a Vörös Csillag Tsz a 
legnagyobb partnerünk. Sajnos 
a téglagyár leállt a vasúti szállí
tással, áruit saját kamionjaival 
fuvarozza el. 

- Mezőtúr lényegében le
adási állomás - kapcsolódik a 
beszélgetésbe Ádám Sándor 
kereskedelmi részlegvezető. -
Jelentős mennyiségű műtrá
gya, tüzelőanyag. kő- és kavics
küldemény érkezik. A vonal át
építéséhez pedig irányvonatok
kal hozták az építési anyagokat. 

A kereskedelmi telep meg
építésével könnyebb lett a szál
lítófelek kiszolgálása, a rakodá
sok 1s meggyorsultak. Hiszen 
ma már 40 kocsi beállítására 
van lehetőségünk. Fellendült a 
konténeres áruforgalom is, an
nak ellenére, hogy nagykonté
neres forgalomra nincs meg
nyitva az állomás. A vetőmago
kat legtöbbször ilyen módon to
vábbítják. A kereskedelmi rész
legnek másfél éve jelentős 
munkát ad a nemzetközi darab
áruk kezelése. Naponta 6-8 
ilyen kocsi érkezik. itt rakják át. 
új gyűjtőket képeznek. A múlt 
évben október vége1g 970 ko
csit kezeltek. 

Mérlegelőállomás is t·a
gyunk - f�l�1atja Ádám Sán
dor. - A 120 tonna teherbírású 
vágányhídmérlegen az átme
neti kocsikon kfoül itt torténik 

A csepeli kikötő Közép-Euró
pa Dunamenti szakaszának 

, , ,, , egyik legnagyobb, és az ország 
a Gyoman es Mezoberenyben első számú nemzetközi kikötő
/eladott áruk súlyának megál- je. Közlekedés-földrajzi helyze
lapítása is. Előfordult már, ténél fogva potenciálisan az or
�ogy egész vo�atot mérlege}- szág fontos kereskedelmi kapu
tunk, de gyakon egy vonatba! ja. közlekedési csomópontja, a 
10-12 kocsi mérlegelése. ami lé- dunai nemzetközi hajóforgalom 
nyegében többlettolatási mun- kiszolgálásának és a tranzit 
kákkal jár. Bevételeink növelé- áruszállítások fogadásának gaz
se érdekében - a létszámtól dasági előnyöket kínáló helye. 
függően - darabszámlálást 1s Végállomása a Duna-tengerjáró 
vállalunk. hajóknak. Építését 1910-ben 

- Milyen a vállalatok rako- kezdték, majd 1926-ban ünne-
dási készsége? pélyesen felavatták egy keres-

- Általában jó, de egyre kedelmi és egy petróleum me
gyakrabban érződik, hogy a Tü- dencével. A II. világháború 
zép és a Volán rakodógépei el- alatt berendezései, raktárai és 
öregedtek, sok a javítás, ami a medencéi súlyosan megrongá
rakodás ütemére kihat. lódtak. 1945 és 1955 között fo-

- Mit jelentett az őszi forga- lyamatosan rekonstruálták. 
lom Mezőtúron? Jelenleg négy medence: a 

A választ az állomásfőnöktől petróleum kikötő, az I. és II. 
kapom: számú kereskedelmi medence, 

_ Elsősorban a cukorrépa valamint az ipari medence áll a 
adott többletmunkát. Kétpó ál- kereskedelmi forgalom rendel
lomás rakodását mi szolgáljuk kezésére. A kikötő vasúti ipar
ki. saját tolatógépünkkel visz- vágány hálózattal, és belső vas-

útüzemmel rendelkezik. Kiszolszük k1 az ures, majd hozzuk be 
a rakott kocsikat. Pálmatér és gálása a soroksári úti rendező
Csabacsüd állomások répakül- pályaudvarról egy vontatóvágá
deményei is rajtunk futnak át. nyon történik. 

Áruforgalma 1985-ben - A feladatok végrehajtásá- 1 495 OOO műveleti tonna volt. hoz elegendő-e a meglévő mun- Ezen belül 722 OOO tonna volt a kaerő? vízi fuvarozás. Vasúti forgalom-- Állomásunk létszáma 114 ban tavaly egymillió tonna Egy-két munkakörben h1á- árut. 40 ezer (le- és feladási) konyunk van, de folyamatos felvé- csiban kezelt. tellel i>s kiképzéssel igyekszünk A raktározás az összes árupótolni a hiányt. Legnagyobb forgalmának 60 százalákát teszi gondunk, hogy április 1-jéig a ki. Export-forgalmában legjebiztosítóberendezés átépítése lentősebb a vasáru, amelyből miatt 16 váltókezelőt kell fel- évi 300 ezer tonna érkezik vasvennünk, illetve beállítani. Bí- úton, és ezt felső és al-dunai zom benne, hogy munkatársa- tengerentúli rendeltetéssel toim segítségével ezt a feladatot vábbítják. Import forgalmában 1s megoldjuk a marokkói foszfát küldemé-
Gellért Józsd nyek a legjelentősebbek. Ebből 

évente 200-500 ezer tonnát rak
nak át többnyire speciális (ön
ürítős) bérelt vasúti kocsikba. 

Közraktározási áruforgalmá
ban meghatározó a vasúton ér
kező import élelmiszer és alap
anyagforgalom (kávé, kakaó
bab, konzervek). melynek 
mennyisége évi 60 ezer tonna 

A kikötő területén a közleke
dési csomópontot igénybe vevó 
fuvaroztatók közül többen rak
tárt, illetve területet béreltek 
saJát áruforgalmuk előnyösebb 
lebonyolítására. A kikötői vas
útüzem 21 iparvágányhálóza
tot szolgál ki, amelyek közül 
15-20 százalékos vasúti kocsi
forgalmával a Merkur Személy
gépkocsi Értékesítő Vállalat a 
legnagyobb. 

A kikötőben 1960 előtt szá
mottevő vasúti korszerúsítés 
nem volt. Ezt követően a vá• 
gányhálózat 50 százalékát ki
cserélték, de az intenzív igény
bevétel miatt ezek már felújí
tást igényelnek. A vágányháló• 
zat egyes szakaszain a rendsze
res forgalmat meg is szüntet
ték, emiatt a tengelycserés 
autószállító kocsik szükség sze
rinti deltázását Ferencváros ál
lomáson kell elvégezni. 

A kikötő belső vasúti munká
ját az üzemi úthálózat szintbe
ni keresztezései nehezítik. A 
legtöbb torlódást a rendezőhöz 
vezető bejárati vágányrész és a 

II-es számú főkaputól vezető fő

út kereszteződése okozza, mert 
ezen az útátjárón közlekedik 
valamennyi kiszolgáló menc>t, 
és a belső elegyrendezési, tola
tási mozgásokat is ezen a vá
gányrészen lehet elvégezni. 

A Csepel-sziget közúti közle
kedését a kikötő területén kívül 
lévő Corvin csomópont szintbe
ni kereszteződése nehezit1. 

Gyakran torlódások keletkez
nPk a kiszolgáló menetek lassú 
kózlekedése. a kikötfü tolatások 
és a fénysorompó berendezés 
időnkénti meghibásodása miatt. 
A kikötő vasúti forgalmának 
várható növekedése elengedhe
tetlenül szükségessé teszi a 
Corvin csomóponton a közúti és 
vasúti közlekedés szintbeni el
különítését. 

A kikötő vasúti berendezé
sei, úthálózata, átrakóberende
zései elöregedtek, korszerűtlen
né váltak. Áruforgalmának le
bonyolítását a fokozatosan 
csökkenő saját munkaerő mel
lett. bérelt munkaerő igénybe
vételével végzik. A kikötő jelen
legi szmvonala már nemcsak a 
hajózási. hanem a népgazdaság 
rövidtávú külkereskedelmi és 
közlekedéspolitikai céljaival és 
érdekeivel is ütközik. Feladatai
nak csak korlátozott mértékben 
tud eleget tenni. 

A VII. ötéves népgazdasági 
tervről szóló tön·ény elöírja a 
Csepeli kikőtö rekonstrukciójá
nak megkezdését. Indokolttá te
szi ezt a Duna-Majna-Rajna 
csatorna megnyitása eredmé
nyeként várható forgalomnöve
kedés 1s. A VII. ötéves tervben 
a gazdasági bizottság határoza
ta alapján jelentős fejlesztési 
forrásokhoz jut a Csepeli kikö
tő. Tárgyalások folynak világ
banki kölcsön Mvételéről 1s. 

A kikötő korszerúsítése előse
gíti gazdasági és közlekedés
földrajzi adottságainak jobb ki
használását, versenyképessé
gét. Mindez a vasúti forgalom 
növekedését 1s eredményezi, és 
a korszerú technika, technoló
gia alkalmazásával a kocsik tar
tózkodásának csökkenésével 
párosul. 

Emődi István 

.. 
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Szihalollltól - Felsőzsolcáig A pécsi nyugdíjasok 
örömei és gondjai Negyvenévi szolgálat után, 

1983-ban ment nyugdíjba Sipos 
József, Felsőzsolca volt állo
másfőnöke, aki korábban kü
lönböző helyeken harmincéves 
korától dolgozott állomásfőnök
ként. Aktív pályafutása alatt 
megbecsülésben, számos kitün
tetésben volt része, ezek között 
is kiemelkedik a Munka Ér
demrend bronz fokozata, amit 
1972-ben kapott meg. 

- Megvallom, féltem a 
nyugdíjazástól - idézi fel a há
rom évvel ezelőtti emlékeit Si
pos József -, hiszen szerettem 
a vasutat, szerettem az embe
rek ügyes-bajos dolgaival fog
lalkozni. A kemény munka 
után féltem a szellemi, fizikai 
visszaeséstől, de segített a csa
ládom. 

Sipos Józsefnek az édesapja 
is vasutas volt: Szihalmon pá
lyaőr. Az ő példáját követve lett 
vasutas. Füzesabonyban kezdte 
pályafutását, itt tett forgalmi, 
önállósító, illetve távírdászvizs
gát, amikor nem sokkal utána 
behívták katonának. A hadifog
ságból 1947-ben a Magyar 
Kommunista Párt tagjaként 
tért haza, pontosabban ismét 

Kilencvenévesen 

Füzesabonyba, ahol gépészeti, 
pályafenntartási gyakorlat után 
a fővárosba küldték vasúti tiszt
képző tanfolyamra, amit jeles 
eredménnyel végzett el. A tan
tárgyak között szerepelt a vas
úti földrajz, távközlő biztosító
berendezési szakismeretek, táv
írda-szakszolgálat, forgalmi és 
kereskedelmi tananyag, fuvar
jog stb. 

- Kimondhatatlanul jó ér
zés volt az iskolán tanultakat 
átültetni a gyakorlatba - foly
tatja Sipos József. - A tanfo
lyam után Rudabányára kerül
tem, ahol először kereskedelmi 
munkát végeztem, majd az állo
más vezetésével bíztak meg. 
Rudabánya fejlődő bányászvá
ros volt, ebben az időben új 
vasútállomást építettek, korsze
rűsítették a vágányokat, a régi 
kulcsos váltók helyére új bizto
sító berendezéseket szereltek 
fel. 

A fiatal vasúti tiszt hamar 
gyökeret vert a dinamikusan 
fejlődő városban, ahol a vasuta
sok és a bányászok szoros bará
ti kapcs,.,latba kerültek, nem
csak a munkás hétköznapokon, 
hanem egymás vendégeiként a 

Még most sem tud tétlenül ülni 

A múlt év végén töltötte be 
90. életévét Molnár Károly, a 
selypi vasútállomás nyugdíjas 
váltókezelője, aki néhány évvel 
ezelőtt még aktívan részt vett a 
cukorrépaszezon ban. Lőrinci 
község lakói úgy ismerik és 
tisztelik, mint aki mindig a kö
zösség érdekeit szolgálta. 
A szellemileg még mindig friss 
Károly bácsi szívesen intézi 
mások ügyeit. 

A tízgyermekes családban ő 
volt a legidősebb testvér. Apja 
gyári munkásként kereste ke
nyerét. Hiába végezte azonban 
el kitűnő eredménnyel az elemi 
iskolát, nem tanulhatott tovább. 
Tizenkét évesen már aratnia 
kellett Halmaj községben. Gye
rekfővel szegődött a vasúthoz is 
pályamunkásnak. A Tanács
köztársaság idején Selyp állo
máson lelkesen szervezett, agi
tált. 1946-ban, harminchárom 
évi vasúti szolgálat után nyug
díjazták. 

Ő azonban nem tudott otthon 
tétlenül ülni. A formálódó új 
élet gondjai, örömei érdekelték. 
1948-ban a földművelődésügyi 
miniszter biztatására mezőgaz
dasági tudósító lett. Heréd, Lő
rinci, Nagykökényes és Zagy
vaszántó községekből hétről 
hétre küldte írásait az Új Ma-

gyar Föld és a Magyar Mező
gazdaság című lapoknak. Fizet
ségül díjtalanul kapta az újsá
gokat. Mindenütt ott volt, ahol 
a köz érdekében valamit tehe
tett. Volt községi bíró és köz
művelő is. 

Ha a tanács utat, járdát akar 
építtetni, vagy parkosítani, 
Karcsi bácsira biztosan számít
hat. Tavaly, ezért a tevékenysé
géért a tanács írásban mondott 
köszönetet. A fiókjában őrizgeti 
a sok évtizedes szakmai-politi
kai helytállásáért kapott okle
veleket, kitüntetéseket, egye
bek között a Felszabadulási 
Emlékérmet is. 

János fia - hat évvel ezelőtt 
- a vasúttól vonult nyugdíjba. 
Unokája, Károly pedig a Mátra
vidéki Cukorgyárak répaosztá
lyának vezetője. 

Károly bácsi jól érzi magát, s 
ha éppen nem ügyeket intéz, 
akkor tavasszal, nyáron a fia és 
saját kertjét műveli. A 90. szüle
tésnapon a hatvani nyugdíjas
csoport bizalmija is ajándékcso
maggal köszöntötte Molnár 
Károlyt. A Vasutas Társada
lombiztosítási Igazgatóság pe
dig a jókívánságokon kívül 
pénzt is küldött az idős vasutas
nak. 

Szűcs Ferenc 

Nyugdíjas-találkozók 
Dombóvár. A vasútigazgató

sági osztószertár-főnökség kol
lektívája még az elmúlt év 
őszén szervezett kommunista 
műszak munkájának b�vételé
ből szervezte meg karácsony 
előtt a nyugdíjasok találkozóját. 
Az eseményen külön köszöntöt
ték és szerény ajándékot adtak 
át azoknak a nyugdíjasoknak, 
akik 15-20 évvel ezelőtt vonul
tak nyugállományba. A kom
munista műszak tette lehetővé, 
hogy egyébként is minden 
nyugdíjas 500 forint anyagi tá
mogatást kaphatott. 

• 
Pécs. Közel kétszáz vasutas 

nyugdíjas jelent meg azon a ta
lálkozón, amelyet a vasutas
szakszervezet nyugdíjas cso
portja rendezett. 

• 
Kazincbarcika. A Kazincbar

cika állomás körzetébe tartozó 
MÁV-nyugdíjas szakszervezeti 
tagok az állomás nagytermében 
tartották szokásos éves beszá
mológyűlésüket. Amint a jelen
levők elmondták, a legnagyobb 
kedvezménynek azt az egyhavi 

ingyenes ellátást tekintik, ami 
Európa-szerte is egyedülálló. 
Lényegében arról van szó, hogy 
egy-egy beutalt számára az 
üdülés mintegy 6000,- forint 
támogatást jelent. 

• 
Szolnok. A MÁV Debreceni 

Építési Főnökség 2-es sz. fel
építményi építésvezetősége 
Szolnokon tartotta a nyugdíja
sok hagyományos találkozóját. 
Évek óta igen hasznosnak bizo
nyulnak ezek a találkozók. 
Nemcsak arról van szó, hogy 
tájékoztatják a nyugdíjasokat a 
jelenlegi gondokról és felada
tokról, hanem a mindennapos 
munka során is jól hasznosítha
tó tapasztalatcseréknek is bizo
nyultak ezek a rendezvények. 

• 

Tapolca. A Batsányi János 
Művelődési Központban a 
nyugdíjas klub tagjai közel két
órás, igen érdekes előadást hall
gattak meg Firenze történeté
ről. Dr. Szigethy József nyugal
mazott kórházigazgató főorvos 
előadását színes filmvetítéssel 
illusztrálta. 

vasutas- és bányásznapokon is. 
Sipos Józsefnek rudabányai bá
nyász lánya lett a felesége. Há
rom fiuk is Rudabányán szüle
tett, nevelkedett. 

A következő állomás: Felső
zsolca, egyben végállomás is. 
Tizenhat évig dolgozott itt állo
másfőnökként - egészen a 
nyugdíjba vonulásig. A közös 
munka, a megszilárdult fegye
lem, a jó munkahelyi légkör -
a kezdeti nehézségek után vé
gül is meghozta az eredményt: 
több ízben részesültek Kiváló, 
illetve Élenjáró Szolgálati hely 
kitüntetésben. 

A nyugdíjas állomásfőnök ar
cán látszik, szavain érződik: jól
esik felidézni az aktív vasutas 
szolgálat évtizedeit, úgyhogy 
nem is lepődöm meg, amikor 
ezt válaszolja a kérdésemre: 

- Ha életemet újrakezde
ném, ismét vasutas lennék. 

Nem tagadja változatlanul 
vonzza a vasút világa, és azon 
gondolkodik, hogy elvállal vala
milyen nyugdíjas vasutasnak 
való munkát - természetesen 
a vasútnál ... 

Kavalecz Imre 

Segített a brigád 

Zalaegerszegen egyedül él a 
72 esztendős Szalai László, rok
kantnyugdíjas motorvezető. 
A volt vasutas házának a kerí
tése ledőlt. Megtudták ezt a 
vontatási üzemegység Vörös 
Csillag szocialista brigádjának 
a tagjai. Molnár László motor
vezető, brigádvezető vezetésé
vel 100 óra társadalmi munká
val helyreállították egykori tár
suk otthonának a kerítését. 

Év végi beszámoló taggyűlés
re gyűltek össze a pécsi igazga
tóság nyugdíjasai. Pápa Jenő 
köszöntője után Bosznai Fe
renc adott számot az elmúlt fél
év gazdasági ügyeiről, feleleve
nítve a különböző rendezvé
nyek sikereit, majd megköszön
te az igazgatóság szakszervezeti 
bizottságának az elmúlt évi tá
mogatást. (Az igazgatósági 
nyugdíjascsoport, az igazgató
sági szb egyik főbizalmi-cso
portjaként működik.) 

Mozgalmas évet zártak. Gya
kori mondás, hogy a nyugdíja
sok végre kiutazzák magukat, 
pótolják, amiből egykor - zse
bükben a ténylegeskori szabad
jeggyel - mégis kimaradtak. 
Ezek a társasutazások csak ki
mondva tűnnek egyszerűnek -
rengeteg utánajárás. levelezés, 
dátumegyeztetés előzi meg, 
nem is beszélve az anyagilag 
legkedvezőbb forma kiválasztá
sáról, valamilyen ,,külső" támo
gatási lehetőség felkutatásáról. 

Tavasszal Szombathely-Kő
szeg környékén tettek látoga
tást. A Jeli és Kámoni Arboré
tum virágzó rhododendronjai, a 
helyreállított jáki templom 
szépsége, Bükfürdő termálvize 
sokáig beszédtéma lesz. Kedves 
emlék marad a Szekszárd kör
nyéki kirándulás is, a gemenci 
rezervátum, trófeakiállítása, a 
decsi Sárközi Múzeum látniva
lói, a Sió-torkolat menti séta ... 

A nyár nagy élménye a júliu
si ausztriai Alpok, a Salzkam
merguti tavak, a tiszta városok 
látványa igazi üdülést nyújtott. 

Ősszel ismét útra kelt a cso
port, hogy Miskolcon és kör
nyékén töltsön pár napot. Szo
ros volt a program, de a zemp
léni táj szépsége, majd Eger, 
Szilvásvárad megtekintése em-
lékezetes marad. 

A dr. Csanádi György nyug
díjasklub rendezésében nyolc 
alkalommal csillagászati elő
adást hallgattak, rendszeres vi-

BúcSÚ az üzemtől deoprogramok, kézimunka-dél
utánok, zenehallgatás tették 

Régi, szép hagyományt foly- változatossá a művelődési ház
tatva rendezett nyugdíjas bú- ban tartott klubnapokat. 
csúztatót a szombathelyi jármű- A nemzetközi nőnap alkalmá
javító üzem december 12-én. Az ból köszöntötték asszonyaikat, 
üzem gazdasági és társadalmi s figyelemmel kísérik egymást 
vezetői terített asztal mellett, névnapjait is. 
bensőséges ünnepségen kö- Szó esett a jövő évi kirándu
szöntek el azoktól a dolgozók- lástervekről is - Délkelet-Ma
tól akik a sokéves becsületes gyarországon egyik alkalom
m�nka után nyugdíjba vonul- mal Szeged. máskor Gyula 
tak. centrummal. Úticél még Buda-

Az ünnepség a Váci úti óvo- pest, a Mecsek Touriszttal déli 
dások műsorával kezdődött, szomszédainkhoz lenne a kö
majd Baranyai László üzem- vetkező külföldi szervezés. 
igazgató méltatta a negyven- Nemcsak a pécsi nyugdíjasok 
nyolc elköszönő vasutas mun- utaznak s vesznek igénybe más 
kásságát. város nyugdíjascsoportjától fi-

Építkezők figyelmébe! 

Akarja házát mielőbb új köntösben látni? 

Használjon Terranova 
nemes- és hőszigetelő 
alapvakolatot ! 

Időt, pénzt takarít meg vele, mert 
jó hőszigetelő és külön színezni sem kell. 
Arról már nem is beszélve, 
hogy legalább 50 esztendeig ellenáll 
az időjárás viszontagságainak. 

GYÁRT JA: 
a MÁV egyik legnagyobb 
szállíttatója, 
az Országos Érc- és 
Asványbányák 
pilisvörösvári üzeme. 

KAPHATÓK: 
a f':lelyszínen és Budapesten 
a XIII. kerület, Meder u. 8. szám, 
a XV. kerület, 
Mezőhegyesi u. 7-15. szám alatt, 
ezenkívül az ország valamennyi 
megyeszékhelyi TÜZÉP-telepén. 

gyelmességet - a pécsiek is 
szívesen barátkoznak városuk
ba érkező látogatókkal. Leg
utóbb a budapesti IKARUSZ 
nyugdíjas közlekedési klub 
vendégeit kalauzolták a pécsi 
belvárosban s a mecseki kilátó
toronyba. 

A taggyűlés résztvevői figyel
mesen hallgatták az elmúlt év 
szép élményeit, hiszen sok 
örömben volt részük. 

Ribics flona felszólalásában 
az ügyintézésekhez kívánt se-

�.ítséget adni. Ismertette az 
OTA megváltoztatott juttatása
it, a kórházi ápolás mértékét, a 
gyógyászati segédeszközök, a 
gyógyszersegély és cukorbeteg
segély-kérelem ügymenetét. 

A pécsi igazgatósági nyugdí
jascsoportnak 201 tagja van. 
A taggyűlésen százan vettek 
részt. S a hiányzók? A bizalmi
ak hoztak hírt róluk, s a bizal
miak viszik vissza a közösség 
üdvözletét, jókívánságait. 

Klencz Tiborné 

Nyugdíjasként is 
a vasutasok között 

Szárnyasi Gyula 1985. 
február 25-én dolgozott utol
jára a miskolci vasútigazga
tóság székházában. Negy
vennégy évet töltött a vasút 
szolgálatában. Nyugdíjas 
napjait sem tölti azonban 
tétlenül, hiszen Miskolc I-es 
számú lakóterülete pártve
zetőségének szervezőtitkára. 
Kilenc alapszervezet másfél 
ezer párttagjának ügyes-ba
jos gondjaival foglalkozik. 

- Hogyan lett vasutas? 
- kérdezem. 

- Öten voltunk testvé-
rek. Apám pályaőrként dol
gozott, s az akkori gyakorlat 
szerint minden évben fel
mondtak neki, de hat nap 
múlva ismét felvették. 
1935-ben Csanádi György 
mérnök, a későbbi miniszter 
közbenjárására véglegesítet
ték. Én 1941-ben kerültem a 
vasúthoz fűnyírónak. Nagy 
öröm volt számomra, hogy a 
következő évben már pálya
munkás lehettem. Újabb 
egy év múlva fékező, 
1944-ben pedig állomási fel
vigyázó lettem Kaposváron. 

Szárnyasi Gyula édesapja 
vöröskatona volt. Már egé
szen fiatalon megismerke
dett a munkásmozgalom tör
ténetével. Hamarosan meg
választották a kaposvári he
lyi csoport párttitkárának. 
A negyvenes évek végén a 
pécsi igazgatóságra helyez
ték politikai tisztnek, majd 
később a Somogy megyei 

pártbizottság munkatársa 
lett. Az egyéves pártiskola 
elvégzése után került a mis
kolci vasútigazgatóságra. 
Ott 1953-ban lett a politikai 
osztály munkatársa, majd 
közvetlenül az ellenforra
dalom előtt az osztály veze
tője. 

1957. február 12-én a párt 
központi bizottsága appará
tusának tagja lett. Az igaz
gatóság területén - a hét 
csomóponti pártbizottság se
gítségével - nagy ambíció
val vett részt az alapszerve
zetek létrehozásában, a párt 
erősítésében. 1959 végén is
mét az igazgatóság létszá
mába került, s nyugdíjazá
sáig a kereskedelmi osztály 
vezetői teendőit látta el. 

Szárnyasi Gyula sokat tett 
azért, hogy jó partneri kap
csolat alakult ki a legna
gyobb szállíttatókkal. Mun
kásságát több kitüntetéssel 
- köztük a Munka Érdem
rend arany fokozatával és a 
Szocialista Munkáért Ér
deméremmel - ismerték el. 
Társadalmi megbízatásai
nak példamutatóan eleget 
tett. Tagja volt a MÁV-párt
bizottságnak, a párt-vb-nek 
és a munkásőrségnek is. 

Most, nyugdíjasként is a 
vasutasok között él, hiszen a 
lakóterület kilenc pártalap
szervezete közül háromban 
sok a vasutas. 

Csorba Barnabás 

Egy tudósítás ürügyén 
A villamos felsővezeték építési főnökség budapesti szék

házában a szakszervezeti bizottság nyugdíjas találkozót 
szervezett. A közelmúltban történt eseményről talán nem 
is volna érdemes többet szólni, hiszen év végén, év elején 
igen sok helyen szerveznek hasonló találkozó½at. Több 
hasonló rendezvényen magam is részt vettem. Altalános, 
és így természetes, hogy ilyenkor felelevenednek az egyko
ri vidámságok, a bosszúságok, a gondok és a sikerek. Per
sze minden kicsit más, kicsit szebb, ahogy az idő tisztító 
távlatából látjuk egykori önmagunkat. Felvillannak a 
mai hétköznapok, s a holnap tervei is. Régvolt barátságok 
élednek, és újak szövődnek. Így lehetett ez most is, de ez a 
találkozó talán egy kicsit mégis más volt. Legalábbis arra 
lehet következtetni dr. Buru János nyugdíjas mérnök köz
léséből. És ez az a többlet, amiért érdemes írni erről a ta
lálkozóról. 

A „kisnyugdíjasokat", akikhez havonta háromezer fo
rintnál kevesebbel köszönt be a postás, - mint tudósí
tónk írta, - ,, megjutalmazták". A jutalom anyagi fedeze
tét pedig „egy kommunista szombat eredményeiből" te
remtették elő. Köszönjük tudósítónknak a hírt, követésre 
méltó példa! De nemcsak ennek a szép gesztusnak a ténye 
az, ami figyelemre méltó, hanem maga a megnevezés is. 

A nyugdíjasokat úgy általában segíteni, segélyezni, tá
mogatni szoktuk - a beidegződött, és sajnos rossz szó
használatunk szerint. Nyugdíjasokat jutalmazni pedig 
szinte meglepően hat. Pedig, ha jól belegondolunk, csakis 
így lehet és kell mondani. Csak ez lehet a helyes kifejezés, 
amelyet hasonló esetben használhatunk. Igen, jutalmaz
ni! Jutalmazni a munkás hétköznapok sok-sok helytállá
sáért, a szolgálatban eltöltött évek mindennapi és soha 
számon nem tartott hőstetteiért. 

Tudom, jól jött. Jól jön minden forint ott, ahol amúgy is 

kevés van belőle. Nemcsak azért, mert néhány idős ember 
válláról kevéske gondot ezzel is levettek. Elsősorban és 
még inkább azért, mert hitet, önbizalmat adtak azoknak, 
akiknek már sokszor a jó szó is öröm. Érzik, részesei egy 
közösségnek, és az sokszor sokat jelent. Persze, adni is jó! 
Jó és követésre méltó példa a villamos felsővezeték építési 
főnökség dolgozóinak kommunista szombatja. 

-k-
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$jtos Bélát nem leh.e�tt vi· akkor hajtották le a tábon csen• akikt61 lám, még mindig van 
. Ez az alapjában vi· dórök az elfogott szovjet kato- félnivalója a rendszernek. Nyíl• 

ber összeomlott. BátyjE nékat. Gyűröttek, fáradtak, tö- vánvaló volt, hogy a nép han· 
temetést kawtt, már rodöttek, elnyűttek voltak. Né- gulata a foglyok mellé pártolt. 

�nvire egy temetés szép le• hány alig vonszolta már magál A kiabálók elmaradtak, a gyű
elvonultunk mi JS, tanfo- Négyes sorokban jöttek Újsze. lölködók eltakarodtak. 
ták. Volt ünnepi gyász- ged felól. Hogy hol estek fog- Valaki azt mondta: a mi isko-

Szomorúság. A Rókusi ságba, senki s�m tudta. Hogy lánkba viszik a foglyokat. Itt 
be temették. De Sajtos hova viszik őket, azt se tudtuk. végre valaki megszámolta őket: 

ett6l kezdve megváltozotl Emberi roncsok voltak. Én ötszázan voltak. Norma elbú
ekkoc szerettük meg igazán. azonnal arra gondoltam, hogy csúzott. Én befutottam a fel• 
rnmel láthatóan nem érde- valahol a frontvonalak között bolydult kollégiumba. 

lte a tanfolyam sorsa. Már épp [gy vonulnak az elfogott - Srácok, minden kaját az 

m úgy törödött velünk, mint magyar bakák. Közéjük képzel· udvarra! - kiáltottam. De nem 
ak előtte. Ha lehetett, sietett tem keresztanyám második fér- kellett kezdeményeznem, már 

haza, édesanyjához. Már a foci jét, Feri bácsit, aki éppen kato- szedték is össze az ételmaradé
sem érdekelte. A leventefoglal- na volt. Nagyon megsajnáltuk kokat. A cigarettázó fiúk adták 
kozásokon meg sem jelent, Normával ezt a hadat. Istenem, a legtöbb örömöt a foglyoknak, 
sánk b[zta, mivel szórakozunk. nincs nálunk semmi, hogy ne- egész cigarettákat, sőt, néhá
Bs�nként az maradt ki, aki kik adjuk. Pedig mi mindent nyan teljes dohánykészletüket 
akart. Ez a halál minket is fel- otthagyunk ebédnél, vacsorá- feláldozták. A foglyok csillogó 
nótté tett. nál. Mekkora szelet kenyerek szemmel nézték adakozó ked-

Az. egyik alkalommal valami- mennek a moslékba. A vasutas vünk kivirágzását. Szájról száj• 
ért, épp tanitási időben, be kel· kollégiumban dúskáltunk a jó- ra ment egy-egy cigaretta. De 
lett mennem az ÜV-re. Sétálva létben. Nem éreztük a háború hagytak másnapra is, harmad
JÖttem haza. Elkölteni való pénz sanyarúságát, hogy jegyre ad- napra is. Az udvaron telepedtek 
csörgött a zsebemben. A Korzó- nak minrl�nt. És ezek a szeren- le. A konyhás asszonyok még 
ról betértem a Szukits könyves- csétlenek kinyújtották a kezü- bent voltak, nem győzték mele
boltba. A kirakatban kinéztem ket. Kenyeret kérve. g[teni a vizet, hogy az iskolai la
magamnak egy kecses, karcsú Egy nő odaugrott a menet- vórokban megáztathassák lábu
verseskönyvet. Barna borítóján hez. A közelben álló csendőr kat az elgyötörtek. Volt, aki 
arany betűkkel csillogott: Illyés majdnem fellökte. De ami a ke- kapcát mosott, más sebet ázta
Gyulo válogatott versei. Aztán zében volt, azt az egyik fogoly tott. 

A gyékén� MÁV� részporos ká1yha meleget. a k6i is � f\s ·� 
kórus a � é'l&t!I� �t,ilyt.adb�•• é'8 epüJet - tJi � � 
kezdte azt a fuGlsort.Mttl3d tz m�lnindig leJw.Mt � dik - felújl1'&6{ � a. tan6ca 
Ú,JJáépltett mllvelócWsi�·.�At- m . A berehdezés ia� szorgalmazta. A hti felúj{tűl 
adási ünnepségftlek tiaZteletEre volt, padokat eszkib'1tak. Sé- terveit az !:HF tervezőesopor$
rendeztek. A felújított múveló- s6bb építettek egy tekepályát ia készítette el, a klvatelezési mqn
dési ház elkészült.ér61 SüUe Fe- az épület mellé, sót, J.,oa ne ú- kát a múlt év februárjában 
renc tett jeleritésf Btúch K� 7.artak es6ben, qg egy nyttott ke7.dte a C?sw-gói Kerban� 
rolr,nak, a pécsi vasútigazgató- oldalú topogót is. A hábot6 Gazdasági Munkaközösség. Ha 
ság helyettes vezetójének, aki alatt sikerült árarnfeJ1eszffihöz tárid6re be is fejezte. A két h 
Zámbó TibM üzernfónöknek jutni, majd - úgy mesélik, két f" miUiós köUséghez a záká. 
adta át a létesftményl liter borért - vettek egy mozi- nJ1i közos kömgi tanács 

De mit is jelent a "pengós ,gépet. Az. elsó mozigép&zek 200 OOO forinttal járult hozzci. 
ház" kifejezés? néhai K6vári Lad bácsi és A szinpadhoz új öltözőket ép(-

Zámbó TibM erre így emlé- NOf/11 Gábor voltak. Heti két al- tettek, felúj[tották a padozatot, 
kezett: kalornmal volt filmvetftés. parkettázták a nagytermet, kor-

- Itt, ahol a ház áll, a hábo• A háború után a szakszerve- szerús[tették a villanyhálózatot, 
rú előtt lótér volt. A lőtér depó- 1-et felügyelete és irányítása alá teljes ajtó-ablakcserét végeztek, 
ja, a "golyófogó" még ma is lát- került a ház. Az SZMT tataroz• kijavitották a tetőt, viz-, szenny• 
ható. Volt itt egy kis melegedó tatta az épületet, cserépkályhát vizvezeték-rendszert építettek. 
bódé, amit az idejáró vasutasok csináltatott, s negyven széket A művelödési ház a helyi kultu• 
is igénybe vettek. Ma már nem ajándékozott. rális igények mellett a sportte· 
tudjuk, hogy kinek a kezdemé- A vasutas szin;átszókör mű- lepi funkciókat is ellátja. Külön 
nyezésére kezdték el gyűjteni a soros estjeire mindig telt ház öltözőt, fürdőt, WC-t kapott a 
vasutasok a "pengőket" egy jött össze; szinre vitték a c;ár- futballcsapat is. 
téglaépületre - ahol találkozni dáskirályn6t is. A 1:>,evételt az 
lehetne munka után. A gyéké• épület javára forditották, újabb 
nyesi vasutasok adakozásából székeket, függönydrapériát vá

Major István és Kálmán Sán- sároltak. 
dor pályamester megvásárolta A vasutas-szakszervezet vál
a szükséges ép[tőanyagot, az lalta az 1970-es tatarozás költsé
építéshez értő vasutasok pedig geit is. Átép[tették a villanyhá• 
szabadidejükben eljöttek fel- lózatot, parkettáztak. 
húzni a falakat az elképzelt Az épület a vasutasoké, de a 
sz[npad és nézőtér köré. A fú. helyiek, sőt a társközségek la-

Magyar Nemzeti Galéria 

Az egykori kis fabódé teljes[• 
tette küldetését. Sikerült össze• 
kovácsolnia egy nagy település 
idős és fiatal lakosságát. A kibő· 
vült lehetőségű művelődési ház 
vezetősége most már könnyű 
helyzetben van. Zöld utat ka• 
pott a továbbhaladáshoz. 

Klencz Tiborné 

SZOT-ösztöndíjasok kiállítása 

hamarosan boldogan tarthat- kezébe nyomta. Mások almákat Édesapám jutott eszembe, új
tam kezemben a Révai Kiadó fi. dobáltak.A nézelődők, bémész- ra és újra. Hiszen az én apám 
nom könyvecskéjét. Az első kodók serege elnyelt bennün- vöröskatona volt. Megsebesült 
könyv megválasztása, egy kez- ket. Már nem �z volt a fontos, a románok golyójától. Harcolt a 
dó költőnek, rendkívül fontos. hogy hazaszökjünk. Elmondha- tanácsköztársaságért. Azért a 
ts én akkor, szinte véletlenül, a tatlan izgalom öntött el minket. vörös zászlóért, amelyet ez a 
legjobbra találtam. Mintha súg- A német propaganda annyi hadsereg hoz magára. S valaki A Szakszervezetek Országos emelt feladatként kezeli, s a mezi és gyakorolja, számíthat 
ta volna valaki: ezt válaszd! szennyet hordott a szovjet kato- hirtelen magyarul szólt �?Z· Tanácsának titkársága 1982. maga módján mecénási szere· a szakszervezetek támogatásá
Egészen elteltem Illyés Gyula nákra, hogy az egész város látni zánk. Szerbiai magyar volt. On- március 15-én határozta el, pet is vállal azért, hogy ez a ra. 
verseitől. Alig vártam, hogy va- akarta őket: milyenek? Fáradt, ként állt a szovjet seregbe. Te- hogy a több éves múltra vissza- művelődés minél korszerűbb és A SZOT-ösztönd[j kitüntett

sámap legyen. Kiültem a Szé- elnyűtt, sokat szenvedett embe- mesvár környékén esett fogság- tekintő irodalmi ösztöndíjak ki- tartalmasabb, elmélyültebb és jei nem most találkoznak első 

chenyi térre, a Korzóra, a platá- rek voltak. Olyanok, mint a mi ba. Onnan hajtják őket már egy egészítéseként megalapítja a demokratikusabb legyen. ízben a közönséggel, már ezt a 

nok alá, a Buchwald-székek katonáink. De arra is kíváncsi hete. Az egységük amolyan él- SZOT képző- és iparművészeti A .. t "'nd,.. l SZOT tárlatot megelőzően is több al-

egyikébe. Néhány fillért kellett volt mindenki, hogy milyen az divízió volt. A legnehezebb fel- ösztöndíját is, amely 1982. júli- z os! 0 t�a a_ ... . kalommal bemutatkoztak a 

fizetni ezért. Boldogan fizettem. a nép, mely 1"dáig kergette a hi'. adatot vállalták magukra. És us l-jével kezdődően évente o�y�n . mua�kot�ok_ letreiottet nyilvánossag előtt, az ösztöndí-
10 12 alk . á • ·kivanJa elosegitent, amelyek • , t k"' - • b á Ott olvastam, egyre nagyobb res német hadsereget Moszkva azt is elmondta, megcsupaszí- · oto sz mara biztosít tá- h' tűk' ... k . 'nk , Jas eve ovetoen, un. ,, esz • 

• • mogatást értékes műalkotások: iven_ rozi �PJ?-t ��sa� moló kiállításokon". 
hévvel Illyést. A „Nem mene- és Leningrád, Sztálingrád és tották oket a magyar és a német dalmi, gazdasagi es politikai 
külhetsz" tetszett a legjobban. Kijev alól. katonák. Minden jobb holmiju- festmények, szobrok, grafikai törekvéseit _ inényes művészi 
E • t dtam betel kat els dt 'k · át b k és fotóciklusok, valamint hasz- .., 

gyszeruen nem u · Jöttek végtelen sorban. Csíz- ze e : csizm • a an- memelenítésben. Ez az erkölcsi· 
hi 1 É zte á á csot nálati tárgyak létrehozására. ,u r-: ve e. re m a vers nagys • m juk, bakancsuk már leko- · és anyagi támogatás voltakép-
ját. f.l. költő erejét. Ez a költé- pott, sokak lábára csak rongy Este tízkor felparancsoltak a Az ösztönd[j megalapításával pen előlegezett bizalom, olyan 
uet, nem az, amit én csinálok. volt tekerve. Nem tekintettek csendőrök az udvarból, addigra és adományozásával a szakszer- művészi szinvonalú alkotások
Soha nem leszek igazi költő, se jobbra, se balra, csak men- minden felesleges holmit a fog- vezeti mozgalom ismételt jelét ra, amelyek realista szemlélet• 
g?nd�ltam. A bibliám lett ez a tek, leszegett fejjel. De ha egyi- lyoknak adtunk. adta annak, hogy a dolgozók tel, közösségi elkötelezettséggel 
kis konyvec�ke. kük-másikuk felemelte tekinte- (Folytatjuk) művelődésének szolgálatát ki- közelítik meg és elemzik a való-

Norma kozben elveszett az tét, könyörögve nézett. .-------------------------, ságot. 
életemből. Nem mentem el egy Nyilvánvalóan propaganda 
randevú_ra. De néh�ny hét múl· célból kísérték át őket éppen 
tán, egyik este; _amikor az ágya- vasárnap a városon. Micsoda 
mon heverv� UJ� __ Illyést ?lvas- sereg volt! Elfáradt, elcsigázott, 
tam. a kapuor felJott hozzam: kiéhezett. Nyilván, már napok 

:-- Itt van a szerelmed! - óta hajtják őket. De ha itt von· 
kaJánkodott. . .. , szolják magukat, nyomukban 

Norma volt. ÚJra kezdtuk ve- nyilván ott egy másik sereg. 
get nem érö sétáinkat. Vitatkoz- A feltartóztathatatlan. A megál
tunk. Összebo�ltunk. Vádol- lithatatlan. Itt lesz hamarosan, 
tuk egymás�. Csokol?�unk. és bizonyára másként mennek 

Lelkes, nemetbarat l���ő�k majd végig a Kárász utcán, a 
egyre inkább nem torödott Korzón mint ez a szerencsét
szakmai fejlödésünkkel, mindig len m�gkínzott elgyötört se-
csak a politikát mondta. Figyel- reg. 
tem e� az embert. �intba nem Mennyien lehettek? Talán öt
IS nekunk, hanem ?�magá?a� százan. Ezren? Nem tudtuk. mondaná szentenc1áit. Mmel A tá'b · d. "k áb 
közelebb került hozzánk a há· 

on csen oro nyom an, 

, 

Uj könyv a vasútmodellezésről 

�rú szele (az augusztusi ro· a sereg végén SS-ek jö�tek, mo
mán kiugrás egyszeriben a ker· torkerékpáron. A nácibarátok, Ez a hálókoeaimakett a Ködekedési Múzeum tulajdona 

Ezeket a kritériumokat ter• 
mészetesen hiba lenne valami• 
féle tartalmi-formai leegyszerü-

1 s[téssel, vagy az alkotói meg-
nyilvánulás korlátozásával azo
nosítani. A d[jalapitó is tudja, 
hogy napjainkban a realizmus 
speciális formákat, gyakran 
metaforikus megjelenést ölt 
bár alapvető ismérvei: a konk: 
rétság és az aktualitásigény 
változatlanok. 

Ha van is tehát „tartalmi 
megkötés" nincsen kifejezés be· 
li behatároltság: minden olyan 

művész, aki az alkotást társa
dalmi tevékenységként értet-

FEBRUÁR 1-JÉN 

A SZOT-ösztöndíjasok eddi
gi három kiállítását a fővárosi 
érdeklődök mellett Nyíregyhá
za, Tatabánya, Győr, Kecske
mét művészetbarátai is megte
kintették. 

Úgy véljük, hogy ez a mosta
ni, kollektív bemutató h[ven 
tükrözi a szakszervezeteknek a 
művészettel kapcsolatos törek
véseit. A mozgalom a művésze
tet nem uniformizálni, hanem 
demokratizálni igyekszik: helyt 
ad minden értelmes és értékes 
kezdeményezésnek. Ki-ki azzal 
jelentkezik itt, ami mintegy ter
mészetes fejlődésébe illeszke
dik. Mégis a tárlat egésze egy
fajta töbletet, összhatást, össz• 
képet is nyújt, amely talán az 
általánosság szintjén is megmu
tatja azt, ami ebben a negyven
öt, egymástól elütő teljes[t
ményben is közös - a dolgozó 
ember szolgálatának szándé
kát. 

Tasnádi Attila 

tek alá hozta a háborút) annál a német-hívők beköpködtek a 
szenvedélyesebben bes�élt a f?glyok _közé. De a hisztériásan 
győzelemről. Minden alkalom- nkoltozok csakhamar magukra 
mal emlftett.e a bevetésre váró maradtak. Egyre többen dug
csodafegyvert. Néhány hete tak valamit a foglyoknak. Ki
még messze volt a front, távol a szaladtak a házak?61 az asszo
hazától, s a román fegyverszü· nyok s hoztak ennivalót. 

A napokban került a könyvüzletekbe Linzbauer Tamás: 
Vasútmodellezés című könyve. Régi adósságot törlesztett ezzel a 
Műszaki Könyvkiadó, hiszen e témából 1972-ben adtak ki utoljá
ra könyvet. 

Vasutas bérleti előadás 

neti kérelem mindent megvál- - A foglyokkal való érintke
loztatott. Már Erdély földjén zés szigorúan tilos! - kiáltozta 

lytak a harcok. Ám az intéző egy csendőrtiszt, de ezzel meg 
(lr a magyar nagyhazáról tar• is elégelte a tiltást, hiszen [gy 

tt előadást, hogy aztán, most legalább valami élelemhez ju
visszavesszük Erdélyt, toltak a hadifoglyok. 

all'�lln11ttot, s aztán meg sem állunk Kísértük a menetet. Végig a 
trianoni határokig. városon. Egy öregasszony a 

A könyv mind a kezdő, mind pedig a tapasztalt modellezők
höz szól. A könyvet 344 ábra, 6 táblázat és 100 képből álló (moz
donyokat és kocsikat ábrázoló) fényképsorozat teszi teljessé. 

A szép nyelvezetű érdekes könyv minden bizonnyal további 
híveket szerez majd a vasútmodellezők táborának. 

Hazánkban még nem jegyzik 
Vasárnap délutánra Norma foglyok mellé sorjázott. Szerbül 

fgérte senki sem lesz náluk szólt az egyik fogolyhoz. öröm· Több évtizeddel ezelőtt jelen- nelmi�űszaki nevelés és a 
on. Földi csodákat [gért hát mel válaszolt a megké�ezetl tek meg a nyugati játékpiacon a honvédelmi propaganda szol-

a délután. Mindketten vár- De egy �ndőr már ott IS ter- műanyag alkatrészeket tartal· gálatában, nem is szólva a kre
a találkozást. De meg kel· mett és ellokte. 

. 
mazó dobozok, amelyekből há· ativitás fejlesztéséről. Nagyobb 

bJZOnyosodni, hogy szülei - Van nek� Istened, te 1s- zilag (ragasztással és festéssel) nyilvánosságot kellene nálunk 
moziba mentek-e. tentelen? - kiáltozta az asz- élethű repülőgépeket lehetett is biztos[tani ennek a kedves 

az volt, nieglessük őket a szony. - A mi fiainkat is [gy épiteni. Azóta több szocialista „hobbinak", mint azt például 
mozin61, s ha bemen- hajtják valahol, és ellöksz, te ország is meglátta az üzleti fan. Csehszlovákiában és Lengyel• 

rohapunk haza másfél óra akasztófáravaló! Te is a sorsuk- táziát a mllanyag makettezés• országban teszik. A Repülés 
l�. 

' ra jutsz, ne félj! ben, és egymás után adja ki a Baráti Köre eddig többször ren· 
Már a Nagyboldogasszony hires repülőgépek különböző dezett nemzetközi kiállftást és 

!1 Belvárosa mo- sugárút elején jártunk. Átha- léptékll másolatail Kéadt6ik- külföldi találkozókon is sikert 
De �Jutottunk el odá· ladt a menet a Hósök kapuja nek jól kell ismerniük az adott ért el. 

alatt, ahol Aba-Novák Vilmos kor történelmét és m&zaki fej- A Ködekedési Múzeummal 
ul "IJUJldenki futni hfres-hfrhedt freskója tündö- lettségét, hogy munkájuk meg- most rendeztek el6szqr közösen 

a Tiaa-hfd ir6nyába. költ a fény;ben. Ott Horthy felelően tükrözze az eredetit. ilyen bémutatót, de az a szándé-
�tilnk, rohantunk a tö- ment a sereg élén, itt egy csen- Hazánkban a maketlnht kuk, hogy a következ6 évek 

��u lehet az a nagy cir• dór6rmester, ott a szegedi ellen- még hivatalo.td.n nem Jew;;Uc, a.onos Jd6svtillban - a nép
anu .fp lelbolydftotta a forradalmárok masíroztak, itt a nem eUsmert aporCág, .petMg uer(laftéa érdekében - megis

,.,_ �l éppen fBelmetes szovjet hadifoglyqk, haunos enköz lehetne a torté- méteijik. 

Február 1-jén, vasárnap, délelőtt 11 órakor lesz a József At
tila Színház soron következő vasutas bérleti előadása. Az 
együttes Kaló Flórián, a Kitaszított címü színmüvét mutatja 
be. A főbb szerepeket Andorai Péter, Káldi Nóra, Kaló Flórián, 
Tordai Teri és Kocsis Judit játszák. Vendégrendező: Ruszt 
József. 

Fazeka. Lajos 

Fehér b6bitár6I 

Fehér b6bitcb6l 
álmodtak Q /6Jr.. 
Hinti, 1i,ntt az ég 
a /elJúllt, havát. 
A mez8 is a tél 
� vána, 
Jeh,ér takaróját 
huna mogánz. 

" . .  
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Jubileumra készülnek 

ermeszet 

barátai 
A vasutas természetjáró moz

galom 1987-ber. ünnepli meg
alakulásának 35. évfordulóját. 
A természetbarát szakbizottság 
ennek jegyében érdekes felmé
rést készített a mozgalom jelen
legi helyzetéről. Szakszervezeti 
keretek között 31 természetjá
ró-szakosztályban 2829 tagot 
tartanak nyilván, 747 a minősí
tett természetjáró (köztük 1 ki
váló és 4 érdemes), 138 teljesít 
TESZ-szolgálatot és 252 túrave
zető (közülük 13 aranyjelvé
nyes) szervez túrákat. 

Sokan a jelvényszerző moz
galmakban is részt vesznek, 
így: 116-an teljesítették az „Or
szágos Kék Túra", 202-en a 
.,100 km a Vörös Hadsereg nyo
mában•·, 69 a „Portyázások Ma
gyarország jellemző földrajzi 
pontjaira'' mozgalmakat. 
A Szolnoki MÁV-MTE szervezi 
a „Hazai kismozdonyok nyomá
ban", a Lokomotív T. E. a „Lo
komotív 424" és a „Kisvasutak 
nyomában" elnevezésű túra
mozgalmakat. A vasutas tenné
szetjáró-szakosztályok nyolc 
kulcsos házzal és két dunai ví
zi bázissal rendelkeznek. A 
technikai munkák keretében az 
ország különböző vidékein 
mintegy 350 km turistaút kar
bantartását végzik. 

A szakszervezeti tömegsport
mozgalmon belül a természetjá
rás, a turisztika kiemelkedő je
lentőségű. Nemcsak a közel há
romezer szervezett vasutas ter
mészetjáró, hanem a szocialista 
brigádok tagjai és a családok is 
szívesen keresik fel a természe
tet, pihennek az enyhet adó er
dők lombkoronáni alatt. 

A vasutas tennészetjáró 
mozgalom három és fél évtize
dének talán egyik legfényesebb 
korszakát éli. 

A természetbarát szakbizott
ság segíti a vasutas természet
járó mozgalmat. Központi prog
ramjait az ésszerű gazdálkodás
nak megfelelően, de a színvo
nal megtartásával szervezi. 
Ezen rendezvények szervezé
sén túlmenően propagálja az 
országos rendezvényeket, jel
vényszerző túramozgalmakat 
és a Tájak, korok, múzeumok 
mozgalom eseményeit is. 

A szabadidő egészséges fel
használása nemcsak az egyén 
személyes érdeke, hanem válla
lati érdek is. Az aktív pihenés 
közben a szervezet szinte kicse
rélődik. A dolgozó pihenten, 
testileg-lelkileg frissen érkezik 
munkahelyére, így aktivitása, 
munkavégző képessége megnö
vekszik, teljesítménye fokozódik. 

A Vasutasok Szakszervezete 
figyelemmel kíséri a vasutas 
természetjáró-szakosztályok 
szakmai egyűvé tartozásának 
elmélyítését, kapcsolatainak 
szélesítését. Segíti a szakbizott
ság tagjainak társadalmi mun
káját és támogatja a fenti célok 
valóra váltását. 

Buskó András 

Jubileumi 
,közgyűlés 

Bensőséges ünnepség kereté
ben emlékeztek meg a közel
múltban Miskolcon a Vasutas 
Sport Club megalakulásának 
75. évfordulójáról. Gávai Pál, 
az elnökség tagja köszöntötte a 
közgyűlés résztvevőit, majd 
Marosi József, az egyesület 
ügyvezető elnöke elevenítette 
fel a hetvenöt év legfontosabb 
állomásait. Ezután jutalmat, ki
tüntetést kaptak a legeredmé
nyesebb sportolók, edzők és 
társadalmi aktivisták. 

A Szakszervezeti Munkáért 
kitüntetés arany fokozatát kap
ta Oprável István, az MVSC 
társadalmi edzője. 

Kiváló Munkáért kitüntetés
ben részesült Juhász János, az 
MVSC gazdasági vezetője. Töb
ben oklevelet, illetve igazgatói 
dicséretet kaptak. 

\1 \ C \ \ H \ \ S l T \ S 

Eredmények égen és földön 

A kJubtitkár beszámol az eredményekről 

A közel négyszáz tagot szám
láló MHSZ MÁV Repülő és Ej
tőernyős Klub decemberben 
megtartotta évzáró közgyűlését. 
A BVSC székházában rende
zett ünnepi számvetésen részt 
vett Szemők Béla, a MÁV ve
zérigazgatójának általános he
lyettese, Liszkai Gyula, az 
MHSZ repülőfőnök-helyettese 
és Josef Crep, a jugoszláviai Ca
kovec vajdaság repülőinek 
technikai elnöke. 

Több ezer óra 
a levegőben 

A vendégek, s a közgyűlés 
résztvevőinek köszöntése után 
Barcs László klubtitkár emlé
kezett meg a vasutas repülő
klub által megtett közel hat év
tizedes útról, az elért eredmé
nyekről, s méltatta a MÁV Ve
zérigazgatóságától és az MHSZ 
budapesti vezetőségétől kapott 
támogatást. Az elmúlt év ered
ményeit vázolva elmondta, 
hogy a kapott állami feladato
kat jó szinten teljesítették, s át
lagon felüli eredményt értek el 
a repülőtiszti pályára irányí
tás, valamint a sorköteles ejtő
ernyősök szervezését és f elké
szítését illetően. A tagság lelke
sedését, tettrekészségét mutat
ja. hogy a sportsikerek mellett 
1986-ban társadalmi munkában 
mintegy másfél millió forintot 
kerestek. Többek között ebből 
sikerült megvásárolniuk az új, 
AX-8 típusú hőléggömböt. 

összevont versenyek talán leg- szerkezetük is. Ez ugyanis nem
szebb sikere, hogy azokon ket- csak a versenyeken, hanem az 
ten is megrepülték a gyémánt- anyagi bevételeket is jelentő 
koszorús jelvény egyik feltéte- reklám célú repüléseknél is fon
lét jelentő 500 kilométeres tá- tos tényező. 
volságot. 

Jól szerepeltek 

az ejtőernyősök 

A motorosrepülő szakosztály 
eredményei közül említést ér
demel, hogy ketten a felnőtt, 
egy versenyző pedig az után
pótlás műrepülő válogatott ke
ret tagja. Szintén figyelemre 
méltó, hogy a motoros műrepü
lő bajnokságon Daka Olga 3., 
Juhász Sándor 4. helyezést ért 
el. 

Szép eredményeket értek el 
az ejtőernyősök is. A szakosz
tály tagjai több mint háromezer 
ugrást hajtottak végre, s a kü
lönböző versenyeken 17-szer 

Old timer találkozó 

Végül a másik legfiatalabb 
szakosztály, az oldtimeresek ve
zetője értékelte a legidősebb 
klubtagok tevékenységét, akik 
közül ketten gyémánt-, kilen
cen arany-, s több mint félszá
zan ezüstkoszorús vitorlázóre
pülő jelvénnyel rendelkeznek, 
negyvennégyen pedig egykori 
motoros repülőgépet is vezet
tek. Bár van köztük, aki már túl 
van a 80. életévén, a repülési 
napokon és a társadalmi mun
kák végzésénél egyaránt igye
keznek hasznára lenni a klub
nak. 

A szakosztályvezető külön is 
hangsúlyozta, hogy 1989-ben a 
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A vér életet ment! 

A nagykanizsai üzemfőnök
ség Vöröskeresztes alapszerve
zete sikeres esztendőt zárt. Ezt 
a sikert igazolja, az a harminc
nyolc liter vér, amelyet önkén
tes véradói adtak a rászorulók
nak. 

Az alapszervezet 235 nyilván
tartott tagja közül 92-en aktí
van és rendszeresen részt vesz
nek a Vöröskereszt nemes cél
kitűzéseinek megvalósításában. 
Amint a beszámoló-taggyűlé
sen elhangzott, két idős ember 
gondozását vállalták a városi 
tanács megbízásából. Környe
zettanulmányokat végeztek, 
vizsgálták a nevelési segélyben 
részesülők jogosultságát és 
évente onkológiai vizsgálatokat 
szerveznek. 

Szakály József, az alapszer-

Ötlethónap Zalaegersze
gen. Az ismét megszervezett öt
lethónapon a körzeti üzemfő
nökség területén 43 javaslatot 
adtak be a dolgozók. Ezek kö
zül 33-at fogadtak el, amelyért 
öszesen 3300 forint jutalmat fi
zettek ki. Az elfogadott ötletek 
közül 18 újításnak is megfelel. 
Ezek elbírálása folyamatban 
van. Az ötletek, illetve az újítá
sok nagy része munkavédelmi 
megoldásokat tartalmaz és 
energiamegtakarítást eredmé
nyezhet. 

- Névadás. A szegedi vasút
üzemi pártbizottság mellett mű
ködő családi és társadalmi ün
nepségeket rendező bizottság 
közreműködésével, november 
30-án Erdélyi László (az igazga
tóság dolgozója) Gabriella nevű 
kislányának névadóját tartották 
meg a városi tanács dísztermé
ben. A boldog szülőket és a 
gyermeket virággal s ajándék
kal köszöntötték a rendezők. 

- Tudományos szeminári
um. A KTE Baranya megyei 

vezet tagja az év végi záró tag
gyűlés beszámolóját követően 
harmincszoros véradásért ka
pott kitüntetést és jutalmat. Tíz
szeres véradásért pedig Várfal
vi Máriát és Sulyok Tibort tün
tették ki. Kimelkedő tevékeny
ségükért Aranyos Imréné, Ko
vács Ferencné, Novotni Ká
roly, valamint Tulézi Pálné ka
pott jutalmat. 

* 

A hagyományokhoz méltó 
módon példamutató emberség
ről tettek tanú bizonyságot a 
MÁV Északi Járműjavító Üzem 
dolgozói is. Száznyolcvanan 
vettek részt a véradásban. Ké
pünkön Ács Ferenc hatvan
egyedszer adott vért. 

fenntartási főnökség KISZ
szervezete Télapó-ünnepséget 
rendezett a családos fiatalok 
gyemekeinek. A Télapó aján
dékcsomagot osztogatott a gye
rekeknek, akik énekkel, verssel 
viszonozták a kedvességet. 

- Batyusbál. Az isaszegi 
vasutas nyugdíjascsoport de
cember végén rendezte meg a 
már hagyományos batyusbált, 
amelyen 165-en vettek részt. 
A kétórás műsor után 20 óráig a 
fiatalok zenekara húzta a talp
alávalót. 

- Segélyezés. A múlt évben 
a sokgyermekes családokat és a 
gyermeküket egyedül nevelő 
szülőket két alkalommal része
sítették segélyben a szombathe
lyi járműjavítóban. Augusztus
ban 82 dolgozó részére 56 880 
forint tanszersegélyt fizettek ki, 
decemberben pedig szociális se
gélyként 132 dolgozónak juttat
tak 1 77 700 forintot. Szociális és 
üdülési hozzájárulás címén 131 
nyugdíjast 102 950 forint anya
gi támogatásban részesítettek. 

szervezete rendezésében de- .-------------
cember elején kétnapos vasúti 
futástechnikai szemináriumot 
tartottak Pécsett, a MÁV Okta
tási Főnökségen. A résztvevő
ket Fényes József vasútigazga
tó, a KTE Baranya megyei szer
vezetének elnöke üdvözölte. 
A tizenhét előadást a témák leg
ismertebb hazai szakértői tar
tották. Az előadás-sorozat dr. 
Simonyi Alfrédnak, a műszaki 
tudományok kandidátusának, a 
Vasúti Tudományos Kutató In
tézet igazgatójának zárszavával 
fejeződött be. 

Halálozás 

1986. november 27-én, 55 éves korá
ban meghall dr. Takács Lászlóné, dr. 
Tegz�s Erzsébet a vasút-egészségügyi 
szolgálat szakszervezeti bizottságának 
egykori titkára. 

1970-ben lépett a �IÁ V szolgálatába. 
Elöször a budapesti igazgató�ág, majd 
1972-től a budapesti TEK fogszakorvo
sa. !{övid ideig Ferencvárosban, majd 
az Eszaki Járműjavító tlzemben és a 
N

ru
ga_li pályaudvaron vezette a szájse

bészett rendelést. Feladatkörébe tarto
zott a budapesti TEK-hez tartozó vala
mennyi üzemi fogszakorvos munkájá
nak szakmai felügyelet<'. 1980-85-ig 
volt a vasút-egészségügyi szolgálat 
szakszervezeti bizollságának titkára. Ez a pozitív hozzáállás a nyá

ri gyermektáborok idején is 
me_gmutatkozott, amikor - a 
MA V Vezérigazgatósággal kö
tött együttműködési megállapo
dás alapján - több mint más
félszáz vasutas-gyermeknek 
biztosítottak üdülési lehetősé
get a farkashegyi repülőtéren. 
S ami a vasutasszülők számára 
ugyancsak jó hír: 1987-ben is 
megszervezik a gyermektábort. 

- Ünnepség gyermekeknek. 
'\yári pillanatkép a repülőtéren A hatvan-salgótarjáni pálya-

( A szerző r elvételei) 

Temetése 1986. december 10-én volt 
a Rákoskeresztúri temt>töben. 

A klubtitkár beszámolóját kö
vetően ezúttal - rendhagyó 
módon - a szakosztályvezetők 
személyesen értékelték az álta
luk irányított kollektívák tevé
kenységét, eredményeit. 

A vitorlázórepülők teljesít
ményét fémjelzi, hogy 7700 fel
szállással több mint 3100 órát 
töltöttek a levegőben, s közben 
27 időtartam, 218 táv- és 208 
magassági teljesítményt értek 
el, valamint 11 E-vizsga, 9 C
vizsga és hat ezüstkoszorú mi
nősítést szereztek. 

Az összevont versenyek új 
rendszerének bevezetése 
mely következtében csaknem 
felére csökkent a versenyekre 
nevezhető sportolók száma -, 
valamint a minősítési követel
mények szigorítása ezt a klubot 
is érzékenyen érintette. A ko
rábbi hat-tíz versenyzővel 
szemben. ezúttal csupán ketten 
tudták megszerezni az 1. osz
tályú minősítést. Az MNK-ver
senyeken viszont 16 sportoló 
ért el minősítést, ami előrelépés 
a korábbi évekhez képest. Az 

állhatott MÁV-os ejtőernyős a farkashegyi repülőtéren rende
dobogóra. Ebből négyszer - az zik meg a 17. nemzetközi oldti
ejtőernyős többtusa Budapest- mer találkozót, amely az egész 
bajnokságon, illetve a brnói klub számára nagy feladatot 
nemzetközi ejtőernyős verse- jelent. 
nyen - a dobogó legmagasabb A , h , ,1, 1 f k '  A k„ 1 , k 
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akik változatlanul az „erőgyűj
tést" tartják szem előtt. f:,.z új 
versenygép beszerzésével sem 
sikerült jelentősebb sikert elér
ni a gyalogsárkányosok verse
nyein, mert három kiváló piló
tájuk még az év elején bevonult 
a néphadseregbe. Mindez azon
ban nem szegte kedvüket. To
vábbfejlesztik tagjaik elméleti 
és gyakorlati felkészültségét, 
céltudatosan törekszenek a re
pülés biztonságának szilárdítá
sára, s jelentős társadalmi mun
kával segítették az ehhez szük
séges anyagi fedezet előterem
tését. 

A hőléggömb szakosztály 
szintén nagyrészt önerőből 
korszerűsítette technikai fel
szereltségét. A nyáron elkészült 
hőléggöm b mellé szeretnének 
egy újabbat vásárolni. hogy biz
tosítva legyen a tartalék repülő 
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Elcserélném százhalombattai, 37 négy
zetméteres, IV. emeleti másfél szobás 
összkomfortos, erkélyes tanácsi laká
SOl!}at hasonló vagy kisebb budapesti 
MAV· vagy tanácsi lakásra. Érdeklőd
ni lehet napközben 7-15 óráig a 19-03 
üzemi telefonszámon, Köviné. 
Elcserélném két szoba összkomfortos 
telefonos budapesti MÁV-bérlakáso
mat Budapest-közeli családi házra. Le
vélcím: 2112 Veresegyház, postafiók 
43. 
Elcserélném Budapest IX. kerületi 65 
négyzetméteres, két�zobás, gázfűté
ses, komfortos MAV-bérlakásomat 
kertes, hasonló lakásra. Érdeklődni le
het: 664-893 városi és az 59.39 üzemi 
telefonszámon, Gubinyi Károly. 
Elcserélném rákospalotai VI. emeleti 
egy plusz �ét félszobás, 60 négyzetmé
teres MAV•bérlakásomat nagyobb 
alapterületű _budapesti lakásra, MÁV
dolgozóval. Erdeklődni lehet napköz
ben a 296·371 városi, 15 óra után a 
84-18 üzemi telefonszámon. 
Elcserélném vagy eladnám tapolcai 3 
szobás, telefonos, garázsos öröklakáso
mat budapesti öröklakásra, OTP-át
vállalással. Érdeklődni lehet a 12-596 
�árosi és a 42-7 4 üzemi telefonszámon. 
Abrámofszky Péterné. 
Elcserélném budai, magasföldszinti, 
napos, parkra nézq, 42 négyzetméte
res, komfortos MAV-bérlakásom ki
sebb, egyszobás, komfortos vagy gar
zon tanácsi lakásra, MA V-dolgozóval. 
Budai lakás előnyben. Érdeklődni le
het 8-9.30 és 18-21 óra között a 
751-695 telefonszámon. 
Elcserélnénk két budai lakást. Az 
egyik 42 négyzetméteres, komfortos. 

magasföldszinti, napos, parkra néző, 
egyszobás MÁV-bérlakás, a másik 38 
négyzetméteres, összkomfortos, telefo· 
nos, napos, belső kertre néző, II. eme· 
leti, erkélyes tanácsi lakás. Kérünk 
kétszobás, hallos, komfortos, 65-75 
négyzetméteres, telefonos tanácsi la· 
kást. Budai előnyben. Érdeklődni le· 
het 18-21 között a 751-695 telefonszá
mon. 
Elcserélném Celldömölk közelében le· 
vő egy szoba, konyha, kamra (mellék
épületek) családi házat nagy telekkel, 
bu9apesti egy va_gy másfél szobás 
MA V-bérlakásra. Erdeklődni: Juhász 
Sándor, 9548 Nemeskeresztúr, Kos· 
suth u. 92. sz. 
Elcserélném Tatabánya, Bánhidai-la· 
kótelep 405. II. 12. szám alatti 2,5 szo· 
bás, összkomfortos lakásomat buda· 
pesti has<;mlóra, vagy kisebb tanácsi, 
illetve MA V-bérlakásra. Veres Gyula. 
Elcserélném a békásmegyen. hegy fe· 
lőli IX. emeleti 57 négyzetméteres 1 
plusz két félszobás öröklakást 28-30 
négyzetméteres budapesti panellakás
ra (OTP•átvállalással). Levélcím: 
Konczné Portényi Erzsébet, Kelebia. 
József A. u. 135. 
Elcserélném Budapest-Ferencváros· 
ban levő 65 négyzetméteres. három· 
szobás, összkomfortos MÁV·b�rlaká· 
somat kisebb tanácsi lakásra. Erdek· 
lődni lehet egész nap a 4 72-089-es tele
fonszámon, Batu Emma. 
Eladnám Gyömrő, Imre u. 119. sz. 
alatti 200 négyszögöles telket félig 
kész épülettel (építőanyaggal, víz. vil
lany bekötve), vagy el�serélném buda· 
pesti tanácsi lakásra. Erdeklődm lehet 
a 220-426/167 telefonszámon. Szabóné. 
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A vasutasok küzdelme 
a hóval és a hideggel 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Nem bénult meg a vasúti kö,slekedés 
S,serve,sett védeke,sés a s,solgálati helyeken 

Elsőbbség a,s e1elemnek, energi.ahordo,sóknak 

XXXJ. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM ÁRA.: 1,50 FORI�T 1987. JANUÁR 29. Az elmúlt lwtt·kbl'n ••�ész Európa szt'nwdt'tt a tt�lté,I. lla
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· A mélypont ·után fellendülés? 
.-szkiizök béís{-gt•s tudósításokban tájékoztattak amíl az ál
dozatos munkáról, amt•lyt•t t•zrek és tízPzrek H�gt'ztt•k , a
lam.-nnyiiink frdt•kélwn. f:rtünk fáradoztak a magyar t�s 
szo,jet katonák, munkásori.ik, mt>ntök, pékt>k, k,•rt•skt•
déík, tá, fíítök, busn t•zt•tök és vasutasok. lgt>n, a vasuta
sok, akiknt>k hnoikus t·réíf t•szítést>iröl tudósítóink , zámol
tak be telefonon és 1.-, flb,•n. ,\lábhi írásaink, íotiíink t' 

azonban csak négyen tudtak 
szolgálatba állni. A helyzetet 
nehezítette még, hogy az emlí
tett csökkentett létszám fele, 
vagyis közülük kettő tisztította 
váltókat, a másik kettő pedig az 
ilyenkor nehezen mozgatható 
váltóemeltyűkkel birkózott. 

A vasút az 1986-os évet az 
áruszállításban viszonylag ked
vezően zárta. Az 1985-ös mély
ponthoz képest sikerült a vasúti 
áruszállítás csökkenését megál
lítani, sót kismértékben növelni 
is. A feszítettnek mondható áru
szállítási terv azonban nem tel
jesült. 

Az é\' folyamán az előzetes 
adatok szerint összesen 117 
millió 788 ezer tonna árut szál
lított a vasút. Ez a mennyiség 
az előző évinek 100,8 százaléka. 
a tervezettnek pedig 98,2. 
A többletszállítás mennyisége 
közel egymillió tonna, a tervtől 
való elmaradás mértéke pedig 
2.2 millió. Az átlagos szállítási 
távolság kismértékű növekedé
se következtében az árutonna
kilométer teljesítmény a bázis
hoz képest 100,9 százalékos 
volt. A növekedés üteme azon
ban nem érte el a kívánt mérté
ket, így a tervhez viszonyított 
teljesítés csak 97 százalék. 

A belföldi áruforgalomban 
az előirányzott 71 millió tonnás 
árumennyiség soknak bizo
nyult. A szállítási igények teljes 
mértékű kielégítésével is csak 
69 millió tonna árut szállított el 
a vasút. Ez a mennyiség azon
ban az 1985-ös értéknél közel 
félmillió tonnával volt több. 

A vasút a népgazdasági szin
tű exportnövelési célkitűzések
nek eleget tett. Az export fu
varigényeket kielégítette, 

aminek következtében az el
múlt évben az 1985. évi volu
mennél 3 százalékkal nagyobb 
mennyiséget szállitott el. 
A szomszédos vasutak elégte
len fogadása, valamint egyéb 
külső körülmények miatt a ter
vezett mennyiséghez képest 
egyszázalékos lemaradás követ
kezett be. 

Az év vége felé tapasztalt 
csökkenő tendencia ellenére a 
vasúti import áruforgalom az 

előző évi, valamint a tervezett 
mennyiségnél egyaránt maga
sabb volt. Az év folyamán az or
szágba vasúton beérkezett im
portáruk menny1sC'ge az 
1985-ös értéket 5,6 százalékkal, 
a tervezettet pedig 3,9 százalék
kal haladta meg. Abszolút szá
mokban kifejezve ez 1,2 millió. 
illetve 0,8 millió tonnás túltelje
sítést jelent. 

A tranzit áruszállításban 
1986-ban is a már több éve ta
pasztalt csökkenő tendencia 
éroényeslilt. Az év folyamán az 
országot átmenetben érintő 14,3 
millió tonnás árumennyiség az 
1985. évi értéknek csupán 94,6 
százaléka, a tervezettnek pedig 
94,1 százaléka volt. A tranzit 
árutonna-kilométer teljesít
mény még ennél is kedvezőtle
nebb. 

Az áruszállítás lebonvolítása 
a MÁV hálózatán, illetv� az ez
zel kapcsolatos úgynevezett 
műszaki-gazdasági mutatók ál
talában kedvezőek voltak. 

Sikerült az 1986-os évben az 
üzemviteli munka színvonalát 
javítani. Ennek eredménye
ként a hálózaton meggyorsult 
az elegymozgás. 

A teherkocsik térbeni kihasz
nálása - statikus terhelése - a 
bázishoz viszonyítva 0,2 száza
lékos csökkenést mutat. Ez an
nak a következménye, hogy a 
belföldi áruforgalomra Jellemző 
nehéz fajsúlyú tömegáruk vas
úti szállítása csökkent Ennek 
ellenére a statikus terhelés a 
tervezett értéket 3,3 százalékkal 
meghaladta. Az árutonna-kilo
méterben kifejezett teherkocsi
termt>lékenység 1985-höz viszo
nyítva 108,7 százalékos, a tervet 
alapul véve 98,2 százalékos 
volt. 

A vasúti áruszállítás lebonyo
lításának további javulását je
lenti a vonatfeloszlatások csök
kenése 1s. 

Az üzemi okok miatt felosz
latott belföldi tehervonatok 
mennyisége csupán 41,5 száza
léka volt az 1985. évinek, a kilé
pő vonatoké pedig 63,7 százalé
ka. 

A MÁV jelentfü; devizabevé
teli részarányát képviselő kocsi
bérbevételek nem a várakozás
nak megfelelően alakultak. Az 
idegen teherkocsik MÁV vonali 
tartózkodási ideje ugyan 9,6 
százalékkal csökkent, a MÁV
kocsik külföldi tartózkodása 
azonban ennél jóval nagyobb 
arányban, 14,3 százalékkal ke
vesebb. A korszerű tehervonati 
mozdonyok kihasználása - az 
év közben hozott intézkedések 
hatására - 1986-ban javult. 
A villamosmozdonyok napi 
hasznos futásteljesítménye 
101,1 százalékos, kis teljesítmé
nyű dízelmozdonyoké 100,9, 
nagy teljesítményű dízelmozdo
nyoké pedig 101.5 százalékos 
volt a tervhez viszonyítva. 
A teljesítés mértéke' a nagy tel
jesítményű dízelmozdonyok ki
vételével az 1985-ös értékeket is 
meghaladta. A géprevárás ese
teinek száma 68.7 százaléka, a 
gépácsorgásoké pedig 45,3 szá
zaléka volt az 1985. évi mennyi
ségnek. 

Előzetes adatok szerint 
1986-ban 230 millió 200 ezer 
utast szállított a vasút. 
_ Ez az utasmennyiség az 1985 
évinC'k 99,1, a tervezettneic pe
dig 99,2 százaléka. Az utazási 
távolság növekedése következ
tében az utaskilométer-teljesít
mény kedvezőbb volt. Az előző 
évhez képest 100,2. a tervhez 
viszonyÍt\'a 100,1 százalékos tel
jesítést ért el a vasút. Tavaly, 
1985-höz képest megközelítően 
kétszer annyi utas vette igény
be az üzletpolitikai kt.dvez
mény adta lehetőségeket. Nött 
a gyorsvonattal és az első osztá
lyon utazók száma. 

küzdelmt>s hét t•seményt>iröl , allanak. 

A budapesti vasútigazgató
ság szolgálati helyein január 11. 
óta keresve sem lehetett volna 
olyan vasutast találni, aki fitt
nek, kipihentnek látszott. Az 
elemekkel vívott csatában az 
igazgatótól a vál'tókezelóig min
denki elfáradt. 

A kritikus idő - mint bárhol 
a MÁV hálózatán - a buda
pesti igazgatóság területén is 
január 11-én kezdődött. A vár
ható hózáporról és az azt követő 
hidegről már jó ·előre tudtak a 
központi szolgálatnál és a KÜF
öknél egyaránt. A pályafenntar
tásnál megerősítettt ügyeletet 
tartottak. 

Csárádi János igazgató janu
ár 11-én már 7 óra 30 perctől el
rendelte a II. fokú hóügyeletet. 

A meglévő vasutas készenléti 
létszám hamarosan kevésnek 
bizonyult a szolgálati helyek 
megtisztítására. ezért a honvéd
séget hívták segítségül. A kato-

nák szállítására kijelölt három 
autóbusz közül azonban az épí
tési géptelep főnökségen csak 
egyet tudtak elindítani. Az igaz
gatóság vezetői a BKV-tól és a 
Volántól kértek két-két autó
buszt. A nagy erővel támadó 
szél miatt ekkor már szinte 
minden vonalon akadozott a 
vasúti forgalom. Különösen 
Székesfehérvár térségében volt 
aggasztó a helyzet. Martonvá
sárnál például a jobb vágányra 
tornyosult hótömeget nem tud
ták áttörni. Ugyanez történt 
Börgönd-Székesfehérvár, va
lamint Győr és Hegyeshalom 
között 1s. 

Az említett vonalakon csak 
január 12-én. nagy erőfeszíté
sek árán indulhatott meg a for
galom. A budapesti �zolgálatí 
helyekre sok vasutas jár be vi
dékről. A Keleti pályaudvar l
es számú tornyában egy fordá
ban nyolc ember dolgozik. 
A közlekedési nehézségek miatt 

Az igazgatósághoz tartozó 
hóolvasztók és hóekék szünet 
nélkül dolgoztak. Sikerült any
nyi vonatot közlekedtetni, ame
lyekkel ha nehezen is, dC' bizto
sítani tudták a legszükségesebb 
hivatásforgalmat és a távolsági 
vonatokat, valamint az élelmi
szer és energiahordozó küldC'
mények továbbítását. 

Január 15-én a monori állo
más felett átívelő nagyf esztilt
ségű villamos-távL·ezeték lesza
kadása miatt a vonalon tucat
szám álltak a vonatok. Ugyan
ezen a napon lényegesen emel
kedett a hőmérséklet. ám az 
időjárás kellemetlenkedése to
vábbra sem szűnt meg. Az eny
he olvadás, a hóesés és az ónos 
eső nehezítette a munkát. A fel
sővezetéken vastag jégréteg 
képződött. amely tíz mozdony 
áramszedőjét törte el, és több 
helyen idézett elő vezetékszaka
dást. A további bajok megaka
dályozása érdekében elrendel
ték. hogy a mozdonyok csak 60 
km óránkénti sebességgel és 
dupla áramszedővel közleked
hetnek. 

A budapesti igazgatóság vas
utasai győztesen kerültek ki a 
téllel vívott küzdelemből. 

Hócsata a személypályaudvarokon 
Január 11-én délelőtt a Délt 

pályaudvar vasutasai még 
nyugodt hétvégére számítottak, 
de délután már egyértelművé 
vált. hogy a kitartó havazás 
gondokat okoz. Aki csak tehet
te, lapátot, seprűt fogott, és tisz
tította a váltókat. közlekedési 
utakat. Fon·ó citromos teáról is 
gondoskodtak a pályaudvar ve
zetői, akik szintén nem tétlen
kedtek. 

A gyors munka eredménye
ként 13 óra 05 perckor elindul
hatott hófogságából az első sze
mélyvonat Pécs felé. Csatasor
ba álltak a pft brigádjai 1s, akik 
elsősorban a fogadó vágányo
kat igyekeztek szabaddá tenni. 
Mindenki fokozottabban vigyá
zott a másikra. nehogy baleset 
történjen. A váltótakarításban 
sokat segített a „Süsünek" be
cézett hóolvasztó gép, de azért 

a kézi takarítást sem lehetett 
mellőzni, mert a húsz fok alatti 
hidegben a váltó né!iány perc 
alatt ismét lefagyott. Igy történt 
ez a jóval korszerűbb kelenföldi 
pályaudvaron is, ahol a 66 fű
tött váltó sem bíit a hóval. jég
gel. 

Az üzemfónökséghez tartozó 
állomásokon gondoskodtak a 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

, 
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Miért sztrájkoltak 
a francia vasutasok? Vasutasmozgalmak Amerikában 

Juliette Greco is szolidáris 1. 

A 
Francia Államvasutak történelmének eddigi leghosszabb, 
több mint három hétig tartó sztrájkja befejeződött. A tün- ·A· �ar vasutas-szakszei"Vezet megalakulásá-
tetésekkel és helyenként a rendőri erőkkel való összecsa- nak 90. evf'onlwójáról 1986. szeptember 20-án 

nyúlánk, kék szemű szerkesztő
je 1885-ben szószólója lett a 
mozdonyvezetők, a fűtők, a vál
tókezelők és a fékezők egységes 
fellépésének. 1889-ben a fűtők, 
a váltókezelők és a fékezők test
vériségének vezetői Chichagó
ban megalakították a Vasúti Al
kalmazottak Egyesült Rendjé
nek Legfelső Tanácsát, amely
ben minden tagszervezet képvi
seltette magát. Elnöke Frank P. 

Sargant, titkára E. V. Debs lett. 
Mindketten a mozdonyfűtőktől. 
Hamarosan a Kalauzok Testvé• 
risége is c;satlakozott a Tanács
hoz. A Legfelső Tanács négy al
kalommal kényszerítette en
gedményre még a sztrájk ki
mondása előtt a vasúttársasá
gokat. Az engedmények láttán 
a konzervatív mozdonyvezető 
szervezet tagjai is kezdték fel
ismerni a szövetkezés előnyeit. 
Csatlakozásuk előkészítése ide
jén azonban olyan hatásköri vi
ta, belső viszály robbant ki, 
amely 1892-ben a Legfelső Ta
nács feloszlatásához vezetett. 

pások tarkította munkabeszüntetés. ha nem is hozott teljes sikert, emlékeztünk meg lapunkban. Ezután sokan ér• 
de azért nem volt eredménytelen. A követelési harcok vezető ere-
je most is. mint számos más alkalommal a CGT Vasutasok Szak- dek.13dtek az irán"' �ogyan jöttek létre más orszá-
szervezete volt. gokban a V8'"Ulas-szakszervezetek. A most követ-

Milyen körülmények váltották ki a vasutasok haragját, .kez6 80l"0Zatunkban erre adunk választ. 
hogy ilyen komoly lépésre szánták el magukat? A választ 1.__,;_ _______ ...._ ___________ �-�-------
Georges Lanoue-nak, a vasutas-szakszervezet főtitkárának a 
kongresszusi beszéde adja meg, amelyet a múlt év novemberé- A XIX. század derekán a vas
ben, Marseille-ben. a vasutas-szakszervezet 34. kongresszusán utasok a bérmunkások jobban 
mondott: .. A jelenlegi helyzet egyik jellemzője egy mindent átfo- kereső csoportjához tartoztak. 
gó követelési harc kibontakozása az SNCF-nél (Francia Állam- A vasúthálózat fejlődésével és a 
vasutak) éppen úgy, mint más szakmák dolgozóinál. Ez az egyre forgalom növekedésével azon
erősödő folyamat tükrözi a vasutasok elszántságát, hogy határo- ban gazdasági- és szociális 
zottan szem beálljanak a vásárlóerő csökkentésével, az eddigi vív- helyzetük romlott. Az 
mányok megkérdőjelezésével, a vasút státuszának és a közszol- 1860-70-es években hosszab
gáltatásnak a szétzúzásával.'' A hosszú évek viszonylagos nyu- bodott munkaidejük, növeke
galma után mi történt az SNCF-nél, hogy ilyen mereven elzárkó- dett a megterhelésük, s különö
zik a vasutasok követelése elől? sen a legfejlettebb tőkés orszá-

Az 1937-ben megalakult, majd 1983-ban új státust nyert �?kban _rosszab�odott a he:lyze
SNCF fél évszázados működése során nagyon kevés olyan re- tuk. �zert a sza�ad utolso ne
kordnyereséges üzleti évet zárt, mint az 1979-es. Az SNCF gyedeben kezdtek felismerm, 
1969-i_g - amikor az első programszerződés aláírása megtörtént hogf _a ;5záza_d köz:pé

': 
a�akult 

az állam és az SNCF között rendszerint deficittel zárta az évet. barab társasagok, on- es Jogse
Ezt a deficitet az állam pót�lta. A hatvanas években felújított és gélyegyletek_ felett, eljárt az idő. 
módosított programszerződés nem változtatta meg érezhetően az Erdekeik ';e�elmeben sze:rv�
évi eredményeket, noha a társaság célul tűzte ki, hogy az év végi zett gazdas.ag1 harcot kell v1vm, 
mérleg egyensúlyt mutasson. A sikeres 1979-es év nem ismétlő- amihez eros szakszervezetekre 
dött meg, sőt 1983-ra a deficit elérte a 8,3 milliárd frankot. A van szükség. 
társaságnak cselekednie kellett. Az SNCF elnöke vállalati szerző-
dést kötött az állammal, amelynek értelmében 1989-re az SNCF 
megteremti kiadásainak és bevételeinek egyensúlyát. 

Az állam pénzügyi segítsége az SNCF-nek 35,2 milliárd 
frank lesz 1987-ben. Ebből 13 milliárd a nyugdíjakra kell (400 
ezer nyugdíjas jut 235 ezer aktív vasutasra), mivel az SNCF-nek 
önálló társadalombiztosítási rendszere van. A fennmaradó részt, 
több mint 22 milliárd frankot az SNCF közszolgáltatás címen 
használ fel (például különböző személy- és áruszállítási kedvez
mények stb.). Összességében az Államvasúti Társaság pénzügyi 
helyzete a két év óta biztató mértékben csökkenő deficit ellenére 
továbbra is kedvezőtlen, annál is inkább, mert közszolgáltatásról 
van szó. Az SNCF ugyanis aggódik személy- és áruszállítási for
galmát illetően. 

Az áruszállítás helyzetét katasztrofálisnak értékelik a szak
emberek. Miután Franciaországban az áruszállítás hosszú ideig 
szinte monopóliuma volt a vasútnak, kellemetlenül érintette, 
hogy napjainkra szembe kell néznie a közúti, légi és a belföldi fo
lyami szállítás egyre erőteljesebb versenyével. A vasút a fran
ciaországi áruszállításnak már csak a 41 százalékát bonyolítja 
le. A gondokat tovább növelte az a körülmény, hogy a gazdasági 
válság következtében - amely különösen a szén és acélipart súj
totta - az SNCF elvesztette a szén, és ércfuvarjainak jelentős ré
szét. 

Az SNCF megkísérli tehát, hogy lábra álljon, s ehhez változ
tatni kíván eddigi gazdálkodási módszerein. Eredményeinek javí
tása érdekében hozott számos intézkedése között szerepel a ter
melékenység emelése, amely alatt a vasút vezetése - többek 
között - az alkalmazottak számának elkerülhetetlen csökkenté
sét érti. Ennek megfelelően 1986-ban nyolcezer munkahelyet 
szüntettek meg, 1987-ben ugyanennyit szándékoznak felszámol
ni, elsősorban úgy, hogy a nyugdíjba vonulókat nem pótolják. 

(1984-től napjainkig 15 ezerrel csökkentették a vasutasok lét
számát!) 

Számos vasúti tevékenység fokozódó gépesítése és a szállí
tandó áruk mennyiségének visszaesése - gazdasági oldalról -
indokolttá teszi a vasút vezetésének lépéseit. Természetesen ezek 
az érvek nemigen hatnak a vasutasokra, akik a bérbefagyasztás 
feloldását és a munkafeltételek javítását követelik. 

A vasutasok sztrájkja tehát átmenetileg befejeződött. A 
CGT Vasutasok Szakszervezete nyilatkozatban jelentette be, 
hogy a tagsággal és az összes vasutassal történt széles körű ta
nácskozáson· olyan döntés született, hogy beérve egyelőre az ed
digi eredményekkel és a szokatlanul hideg időjárást figyelembe 
véve felfüggesztik a sztrájkot. Egyidejűleg például a Gare du 
N ord mozdonyvezetőinek koordinációs bizottsága hangsúlyozta, 
hogy újra akcióba lépnek, ,,ha a szankciókkal való fenyegető
zést beváltanák ". A párizsiak viszonylag fegyelmezetten tűrték a 
sztrájkkal járó megpróbáltatásokat és olyan művészek is együtt
érzésüket nyilvánították, mint Juliette Greco, aki kijelentette, 
hogy ,,. .. hosszú, kemény sztrájk ez, amilyet régóta nem láttam. 
A vasutasoknak bizonyára jó okuk van rá. Szolidáris vagyok ve
lük ... '' 

Végül is milyen eredményekkel jártak a közel négyhetes 
megmozdulás által kikényszerített tárgyalások az SNCF vezetése 
és a szakszervezetek között? 

Visszavonták az új bértáblázat tervét. Ez év első negyedében 
felülvizsgálják az éjszakai munkát és a pihenőidőt szabályozó mi
niszteri rendeletet. 

Egy hónapon belül összeülnek a munkahelyi körülmények
kel foglalkozó bizottságok. Ezek a bizottságok összegezik a mun
kakörülmények javítására tett javaslatokat é� megállapítják azok 
anyagi feltételeit. Többek között kidolgozzák a szociális létesítmé
nyek felújításának programját. 

A pótlékok többségét (például éjszakai munkáért, nehéz fizi
kai munkáért stb.) 1,9 százalékkal; a folyamatos szolgálat havi fix 
pótlékát 5,3 százalékkl:ll és a kirendelési pótlékot 7 százalékkal 
emelik fel. A vasutasok költözködési segélyét 5 százalékkal növe
lik. 

Növelik a rendkívüli előléptetések számát. Ezek többségét 
az alacsony bérűek számára biztosítják a végrehajtó szolgálatnál, 
többek között. a mozdonyvezetőknél. Az SNCF a közeljövőben 
két értekezletet hív össze egy hón�pon belül a vontatási prémiu
mok rendezése ügyében, majd február közepén a mozdonysze
mélyzet orvosi vizsgálatával kapcsolatban. 

Összességében tehát elmÓndható, hogy rendkívül jelentős 
követelési mozgalom kibontakozásának lehettünk tanúi az el
múlt hetekben. Jelentősnek egyrészt azért nevezhető, mert hosz
szú idő óta ez volt az első, nagyszabású meg.nozdulása a vasuta
soknak. 

Szakszervezetünk táviratban fejezte ki szolidaritását a fran
cia vasutasokkal. 

Baranyai Zoltán 

Megalakultak 
a testvériségek 

A vasutas-szakszervezetek 
kialakulása és fejlődésének eíső 
szakasza eltérő módon ment 
végbe a világ főbb országaiban. 
A vasutas-szakszervezetek 
megalakulásának időpontját és 
fejlődését döntően befolyásolta 
az egyes országok gazdasági 
fejlettsége, politikai rendszere, 
munkásmozgalmának színvo
nala. Az amerikai, az angol, a 
német, az osztrák, az olasz és 
az orosz vasutasok harcának 
áttekintése nyomán lehetővé 
vált a nemzetközi vasutasmoz
galom tipizálása. 

Az első vasutas-szakszerve
zetek a kapitalista fejlődés élvo
nalában haladó angolszász or
szágokban alakultak meg. 
Ezekben az országokban a vas
utak magántársaságok tulaj
donában voltak. Az USA.-ban 
1842-tó'l, Nagy Británniában 
pedig 1871-tó'l törvény biztosí
totta a munkások szakszerve
zetekbe tömörülésének jogát. 
Így nem volt akadálya annak, 
hogy a vasutasok korábban ala
kult baráti társaságai, ön- és 
jogsegélyegyletei a nyolcvanas 
években modern szakszerveze
tekké fejlődjenek. Az USA-ban 
és Angliában a vasutas-szak
szervezetek létrejöttét és fenn
maradását az említetteken kí
vül az is megkönnyítette, hogy 
a szakszervezeti mozgalom -
amely mögött itt akkor már kö
zel egy évszázados múlt állt -
döntően a szakmai alapon fel
épülő, s főként szakmunkások
ra támaszkodó „trade-uni
on "-okra épült, amelyeknek te
vékenysége a magasabb bére
kért, rövidebb munkaidőért és 
jobb munkafeltételekért folyta
tott harcra korlátozódott. Ebbe 
a keretbe jól beillett a vasuta
sok-szakágankénti és szakmán
kénti szervezkedése. 

Az amerikai vasutas-szak
szervezetek története a vasutas 
testvériség megalakulásával 
kezdődött. A Mozdonyvezetők 
Testvérisége 1863-ban, a Vasuti 
Kalauzok Rendje 1868-ban, a 
Mozdonyfűtők Testvérisége 
1873-ban alakult. 

Csak a mozdonyvezetők -
akiknek már korábban is volt 
szervezetük - indultak kollek
tív tárgyalásokat folytató 
szervként. A másik két szerve
zet félig titkos „felebaráti" tár
saság volt. Azt vallották, hogy a 
biztosítási rends�er megvédi a 
dolgozókat és családtagjaikat a 
veszélyes vasutas-foglalkozás 

kockázataitól. Tagjaik még hit
tek abban, hogy a vasútkirá
lyok harc nélkül is orvosolni 
fogják a visszásságokat, s fel
emelik a béreket, ha megisme
rik a dolgozók tényleges helyze-

tét. A vasúttársaságok azonban 
ezeket a szervezeteket sem néz
ték jó szemmel. Aktivistáikat 
feketelistára tették, a panaszbi
zottságok meghallgatásától el
zárkóztak. A nagy számban al-

Eugene V. Debs 

kalmazott besúgók pedig olyan 
légkört teremtettek, amelyben 
a munkások féltek egymáshoz 
szólni. Az 1873-ban kirobbant 
gazdasági válság súlyos csapá
sai oszlatták el a vasútmágná
sokkal kapcsolatos illúziókat. 

Sikertelen 
sztrájkok 

Néhány héttel a pennsylva-

Néhány héttel később a buf
faloi váltókezelők sztrájkba lép
tek, hogy kikényszerítsék a vas
úton is a New York államban 
érvénybe lépett tízórás munka
napra vonatkozó töivény meg
tartását. A kormányzó mozgósí
totta a milíciát a sztrájkolók el
len. Mivel a többi testvériség 
gyakorlati támogatása elma
radt, a sztrájk megbukott. A ve
reség ismételten az egységes 
szervezet szükségességét tuda
tosította. Két hét múlva titkos 
összejövetelt tartottak azok, 
akik valamennyi szakképzett és 
szakképzetlen vasúti munkást 
egy szervezetbe akartak tömö
ríteni. 

Chichago: 1 8 9 3 

niai antracit bányászok hős ve- Az Amerikai Vasutas Szak
zetőinek kivégzése után, szervezet 1893. június 20-án 
1877-ben megkezdődött a törté- alakult meg Chichagóban. Ez 
nelem első általános vas- volt a vasutasok első iparági 
utassztrájkja. F. Engels megál- szervezete. Célkitűzései: megfe
lapítása szerint: ,,Amerikában a lelő bérek és munkafeltételek 
munkáskérdés a nagy vasútvo- biztosítása, munkásvédő törvé
nalak alkalmazottainak véres nyek kiharcolása (nyolcórás 
sztrájkja miatt került napirend- munkanap, a vasárnapi munka 
re." A polg:ári lapok szerint az korlátozása. biztonsági beren
Egyesült Allamokban felbuk- dezések stb.) A szakszervezet 
kant a Párizsi Kommün „ré- előnyben részesítette ugyan a 
me". Az ország történetében békés tárgyalásokat, de megen

. ekkor vetették be először a gedte a helyi munkabeszünte-
sztrájkolók ellen a sz,?vetségi tést, ha a békés megegyezés ku
csapatokat. Sok munkast meg- darcba fullad. Az új szervezet
öltek, még többet megsebesítet- nek (az igazgatókat és a magas 
tek 7:1-.ire mindenütt leverték a beosztású tisztviselőket kivéve) 
sztra1kot. A vasutasokat szuro- tagja lehetett a vasútnál bár
nyos katonák kísérték vissza a milyen minőségben dolgozó /e
fűtőházakba és a pályaudvarok- hér bőrű alkalmazott. Debs 
ra. nem tudta keresztülvinni a 

A vasutas testvériségek nem szervezeti szabályzat négerek 
vettek részt a sztrájkban, sőt el- felvételét tiltó pontjának eltör
lenezték azt. Ezért nem megle- lését. A szakszervezet helyi 
pő, ha csaknem teljesen meg- szervezetei szakmai alapon 
semmisültek. Lelkes és önzet- szerveződtek, a nagyobb vasút
len aktivisták élesztették fel né- vonalakon szövetségbe . tömö
hány év múlva őket. Közben új rültek, s e szövetségek országos 
szervezetek is alakultak: szervezetbe egyesültek. Elnöke 
1883-ban a Vasúti Fékezők E. V. Debs, alelnöke George 
Testvérisége, amely nevét Howard, titkára Sylvester Keli-
1890-ben Vasúti Vonatkísérők her lett. 
Testvériségére változtatta. Ezrek és ezrek: kocsirende-
1886-ban jött létre a Váltókeze- zők, váltókezelők, mozdonyfű
lők Kölcsönös Szövetsége. tők, kalauzok, sőt még moz-

donyvezetők is csatlakoztak rö-A nyolcvanas évek vasutas videsen az új szervezethez. A testvériségei sokban különböz- tagok többsége azonban nem a tek a sztrájk előttiektől. Megért- régi testvériségek soraiból keve az 1877-es sztrájk legfőbb ta- rült ki, akik egyébként testvérinulságát, a nyolcvanas években ségüknek is tagjai maradhatérdekvédelmi szervezetekké, tak, hanem a szakképzetlen és szakszervezetekké alakultak. 
A vasutasok tíz szá�alékát kép-

fiatal munkások közül. l894 ele-
viselték. Mivel nem volt közös jén már 125 helyi szervezete 
szövetségük a kölcsönös véde- volt. S olyan átütő erejű szak-

szervezetnek bizonyult, amelylemre, az általános érdekképvi- lyel szemben egyetlen vasút seletre, (a többi munkások moz-
galmaitól pedig elzárkóztak) a 

sem kísérelhette meg a jogos 
vasúttársaságok kijátszották az követelések elutasítását. Egy 

évvel a megszervezése után egyik szervezetet a másik ellen. 
A l gt. t'bb l't' t k 

150 000 taggal, 425 helyi szerve-e 1sz a an a o vasu aso 1 .. -
'rt h f 1. rt'k h zette az Egyesult Allamok leg-eze amar e 1sme e , ogy a bb k ' t ·· · k • 11 , 

b �1 , nagyo sza szervezete. vasu uzem1 mun a Je ege o A , , , 
adódóan érdekvédelmüket az ,. v�suttársas�gok a, mu�kál-
iparági szervezkedés biztosít- tat01, erdekek vedelmere letre
hatja a legjobban. ho�k, a Vezérigazg�tók Szö-

vetseget, amely felkeszült az 
Eugene V. Debs, a Locomoti- iparági szakszervezet szétzúzá

ve Firemen ·s Magazine fiatal. sára. 

Chichago egyik külvárosá
. ban, a George Pullman hálóko
csigyár munkástelepén elvisel
hetetlen körülmények között élt 
5000 dolgozó. Pullman a vasúti 
felszerelések gyártása mellett 
egy kisebb vasutat is üzeIT}elte
tett. Az addig szervezetlen Pull
man-munkások 1894. maJus 
elején 4000 taggal megalakítot
ták az Amerikai Vasutas Szak
szervezet 19 helyi szervezetét. 
Küldöttségük a lakbérek mér
séklését, a műhelyi visszássá
gok kivizsgálását és orvoslá
sát, a béreknek a válság előtti 
szinten tartását követelte. Pull
man megtagadta a követelések 
teljesítését és elbocsátotta a pa
naszbizottság három tagját. 

Pullman nem tágít 

Május 11-én 4000 munkás 
szüntette be a munkát. Segítsé
get kértek az Amerikai Vasutas 
Szakszervezet akkor ülésező el
ső kongresszusától. A küldöttek 
megszavazták · a Pullman-ko
csik bojkottját, s kimondták, 
hogy ha a hálókocsik holtvá
gányra sorozása miatt elbocsá
tanák a szakszervezet tagjait, 
akkor valamennyien sztrájkba 
lépnek iíz a adott vasútvonalon. 

A Vezérigazgatók Szövetsége 
bejelentette, hogy minden vo
nathoz, sőt, ahol csak lehet, a 
postavonatokhoz is Pullman
kocsikat csatolnak. A vasútigaz
gatók tudtá�, hogy a postai for
galom biztosítására hivatkozva 
a szövetségi kormány támoga
tására is számíthatnak. Maga
biztosságukat növelte, hogy Ri

chard. B. Olney, fél tucat vasút
társaság egykori jogi tanács
adója volt az igazságügyi mi
niszter. Kijelentették, hogy a· 
bojkotthoz csatlakozókat elbo
csátják és többé egyetlen vas
úton sem alkalmazzák. A fenye
getés sztrájkká változtatta a 
bojkottot. Két nap múlva már 
125 OOO vasutas sztrájkolt, 
húsz vasútvonalon szünetelt a 
forgalom. 

Harminc vasutas 
vesztette életét 

A vasúttársaságok kisegítő 
rendőröket toboroztak és fel
fegyverezték őket. A sajtó a 
kormány erőszakos megdönté
sére szőtt összeesküvéssel vá
dolta a Debs vezette vasutaso
kat. Az 1894. július 2-i szövetsé
gi végzés · betiltott minden 
sztrájktevékenységet. Az Egye
sült Államok elnöke alkot
mányellenesen szövetségi kato
nákat küldött Chichagóba a 
sztrájk letörésére. Az összecsa
pásokban harmincan életüket 
vesztették és százan megsebe
sültek. E. V. Debset és a vas
utas-szakszervezet több vezető
jét kormányellenes összeeskü
vés vádjával letartóztatták. 
A vasutasok hősi küzdelmét le
'v\erték. 

Az Amerikai Vasutas Szak
szervezetre megsemmisítő csa
pást mértek. Vezetőit bebörtö
nözték, tagjait feketelistára tet
ték. 1897-es kongresszusán csu
pán kéttucatnyi küldött jelent 
meg, azok, akik az egykori ha
talmas iparági szakszervezet 
maradványaiból megszervezték 
az Amerika Szociáldemokráciá
ja nevű pártot. E. V. Debs 
1912-ben a Szocialista Párt el
nökjelöltjeként közel egymillió 
szavazatot kapott. Az amerikai 
vasutasok mozgalma a korábbi 
szakmai rétegszerv1=zetekben, a 
testvériségekben folytatódott. 
Az osztálytudatos magyar vas
utasok azonban a századfordu
lón a legendás hírű vasutasve
zért és iparági szakszervezetét 
tekintették példaképü�nek. 

Gadanecz Béla 

(Folytatjuk) 



Tatabánya-.Al,ón i, 

aluulosolt a forralom 
Az ela6 vasúti közlekedáre ép{tési f6n6kRgel összefogva 

lkoz6 informéci6t a r6di6- teppra huszonné1Y, éjazaká• 
dalran. Akadozik a forga- ra tfz embert tudtunk kWlltani . 
. A januér 11-én délben Ezenldvill besegítettek a azol

tbathelyr61 indult vonat g6)atban 1év6 kocsirendez6k, 
hajnalban érkezett meg kocaivizaplók és mindenki 

ma, aki csak tehette. Ma 'Nfl
�bo]yult táncot j6r a fel tu. � lariftk, 

Amint a � • mert a� beJ4nS tJGSUta· 
ba Mpek, mintha m1Di6 ,ok ldl:riU ni,okra-rizn aUgha 

lléllt9t ripnak az atcom· �U111c. 
llolD6lyoean látom az ut.ta Amf1 K.6rdM 84ttdorral be-

� padml6 Traban- a6Jaetek, eay utas egyéb helyi-

A befagyott Tiszán át 
a szolgálati helyre 

• 

„Piroska" a hó fogságában 



Az tljsz•kát 
s gtlPBn töltotte 

Újévi kívánsAgok 

s hamaro,an szenvedéU"" 
oált, Holland�n és 
Oroszorazágban is kedvelt 
ital lett. A teakultu.sz hatá• 
sám ,szül.dett orosz /öldiin 
a díszes, szép szamovár Q. 

ameluek közül a tulai a lefl'.' 
hlresebt,. Uwancsak míl.tié
szi kivitelben készített'k el 



- Ki várja otthon? 
- A feleségem és a lányo-
ék. Huszadikán született az 

unokám. Most körülötte 
-forog mindenki. A 27 év 
sokszor el6fordult, hogy 

nben taWt az ünnep. A 

szolgálattal ebben a hó-

Szép, gazdag 
évet zártunk 

Csendes éjszaka 
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Negyven év a MÁV-kórházban 1987. január 1-jén 

Életbe lépett az új házadórendelet 
Beszélgetés dr. Vajda György föigazgató-föorvossal 

a) ha a meghaladó terület
ré�z 40 négyzetméternél nem 
nagyobb, városban 80 Ft/négy
zetméter, községben 40 Ft/ 
négyzetmétert, 

Néhány perccel előbb érkez
tem. A tágas hivatali szoba 
üres. Kiváló alkalom elképzelni 
azt, aki itt dolgozik. De nincs 
idő a töprengésre, mert akit 
vártam. megérkezett. Fiatalos, 
élénk mozgású, vidám szemű 
ember dr. Vajda György, az or
vostudományok kandidátusa, 
címzetes egyetemi docens, a 
MÁV Kórház és Rendelőintézet 
főigazgató-főorvosa. Beosztá
sán és tudományos címein kí
vül talán csak az ezüst haj, ami 
arról árulkodik, hogy Vajda 
doktor nem a közelmúltban 
kezdte pályafutását. Felesége is 
vele érkezett a fél óra múlva 
kezdődő és Vajda doktor tiszte
letére szervezett iubileumi tu
dományos ülésre. lgy most hár
man beszélgetünk a MÁV-kór
ház múltjáról, az elmúlt négy 
évtized változásairól és a jelen
ről. 

- Vasutas volt édesapám és 
a nagyapám is. Majdnem, hogy 
természetes tehát, hogy a 
MÁV-kórházba kerültem. Vol
tam szerződéses orvos, segédor
vos, másodorvos, főorvos és 
1967 januárjától, tehát húsz éve 
vezetem az intézetet. Közben a 
néphadsereg aspiránsa lettem, 
majd letettem a kandidátusi 
vizsgát. 

- Negyven esztendő, főleg 
változásoktól terhes napjaink
ban, nem kevés. Meg kell kér
deznem: megérte? 

A válasz meglepően rövid: 
meg! A szó szinte kopppan a 
csendben. A halk hangú dis
kurzus közben kiáltásnak hang
zik. Majd újra csendesen pereg
nek a szavak. 

- Habozás nélkül állítha
tom - mondja -, hogy megér
te. Orvos maradtam. Igaz, köz
ben sok minden változott. Ha
csak a legutóbbi húsz évet né
zem is. Akkor mé_g a folyosókon 
is ágyak voltak. Es most tessék 
körülnézni ... 

S ahogy mindezt Vajda dok
tor mondja, nem dicsekvés, 

egyszerűen tények. Pedig akár 
dicsekedhetne is a változások
kal. Hiszen amint azt a főorvos 
munkásságának leghitelesebb 
tanúja, a feleség mondta; fér
jemnek rengeteg munkája tes
tesült meg ebben az intézetben. 
Amikor összeházasodtunk, itt 
volt az első lakásunk. Közvet
len közelről láttam a munkáját. 
A segédorvosok ugyanis akkor 
itt benn laktak. Később is min
dig érdekelt, hogy mit csinál. 

- Nemcsak érdeklődés volt 
az, hanem nagyon sok segítség 
is - állítja Vajda doktor. -
A kandidátusi értekezésem ké
miai kísérleti részeiben, a gépe
lésben is sokat segített a felesé
gem. Nem hiszem, hogy elvé
gezhettem volna a munkámat 
úgy, hogy ne tudtam volna: 
amikor hazamegyek, immár 
negyven esztendeje, nap mint 
nap ugyanazzal a szeretettel és 
melegséggel várnak otthon. 

Mit lehet ehhez hozzátenni. 
Vallomás! Példa! Valóban. 
Nemcsak az a művész, aki a kő
ből szobrot farag, művész az is, 
aki a hegy oldalából kivágta a 
szoborhoz szükséges kőtömböt 
is. Vajdáné, amikor az ő mun
kájáról kérdeztem, azt felelte: 
én csak feleség vagyok. 

A kézzelfogható változások 
láthatók a hatvanéves intéz
mény minden területén. Amint 
a főorvos elmondta, a KGST-or
szágokban csupán a Szovjet
unió vasutasai rendelkeznek 
ilyen kiterjedt, önálló egészség
ügyi szervezettel. A MÁV-kór
ház azonban nem csupán lété
vel, hanem hírnevével is igazol
ja a vasutasok összefogását. Mi
nek köszönheti a MÁV-kórház 
a kialakult jó hírnevét? 

- Az intézményt 1927-ben a 
vasutasok hozták létre és azóta 
is magukénak érzik. Ennek kö
vetkezménye, hogy itt az orvos 
és a beteg kapcsolata más, mint 
az egyéb egészségügyi intézmé
nyekben. Sajátosságunk az is, 
hogy kórházunk országos intéz-

A jó közérzethez ez is hozzátartozik 

Változatos étrend, 
kulturált kiszolgálás 

Szerda: bableves füstölt �on- mai ismereteiket állandóan bő
kával, Gundel-palacsinta - ol- vítik. Különféle tanfolyamokon 
vasható a szegedi igazgatóság sajátítják el a helyes táplálko
üzemi konyhájának egyik leg- zást segítő főzési technikát, az 
utóbbi étlapján. A rendkívül fi- élelmiszerek tárolására, a higié
nom ebéd elfogyasztása után nikus munkavégzésre vonatko
munkájukról beszélgetünk Ga- zó ismereteket, és azt alkalmaz
ras Lászlóné konyhavezetővel. zák a gyakorlatban is. Mindez a 

- Csúcsidőben 680 személy választék bővítésével, új ételek 
részére főzünk - tájékoztat elkészítésével is jar. 
Garasné. - Természetesen ez A Gundel brigád munkáját 
a létszám nem mind itt a köz- naponta értékelik az étterembe 
pontban dolgozik. Mi főzünk látogatók. 
több vasúti munkahelynek, de (Gellért) 

mény, de ugyanakkor az ország 
legnagyobb vállalatának a kór
háza. Ez szoros és bensőséges 
kapcsolatot eredményez. 

- A kapcsolat bensőséges
sége anyagiakban is megmutat
kozik? 

A közelmúltban megjelent és Az adó alapja a lakás alapte-
1987. január l-jén hatályba lé- rülete. Itt azonban már figye
pett a házadóról szóló új jogsza- lembe kell venni azt is, hogy 
bály, az 1986. évi 25. számú tör- hán'y személy lakik a lakásban. 
vényerejű rendelet. Ha ugyanis a lakásban állandó 

- A rekonstrukció közepén 
vagyunk. Építkezéseink renge
teg pénzt emésztenek fel. 
Mindezek ellenére műszere
zettség tekintetében sok kór
házzal felvesszük a versenyt. 
Az is igaz, hogy főleg a megyei 
kórházak egy része már leha
gyott bennünket. Lassan lema
radunk. 

Mivel a vasutasok jelentős"ré- lakosként bejelentett annyi kö
sze rendelkezik kis családi ház- zeli hozzátartozó lakik. hogy az 
zal. vagy saját tulajdont képező alapterületből az egy főre szá
lakással, ezért az új jogszabály mított terület nem több 25 
jelentősebb rendelkezéseit az négyzetmétern,él, akkor az adó
alábbiakban vázlatosan ismer- hatóság a már említett 80 négy
tetjük. zetmétert, illetőleg 100 négyzet-

Adókötelezettség _ adómen- métert meghaladó területet fi-

b) ha a meghaladó területe 
rész 40-100 négyzetméter kö
zötti, városban 3200 Ft és a 40 
négyzetméter feletti rész után 
120 Ft/négyzetmétert, község
ben 1600 Ft és a 40 négyzetmé
ter feletti rész után 60 Ft/négy
zetmétert. 

tesség. gyelmen kívül hagyja, vagyis 
ilyen esetben sem kell adót fi- c) ha a meghaladó terület

rész 100 négyzetméter feletti, 
városban 10 400 Ft és a 100 - És milyen itt az orvos-be

teg kapcsolat? 
- A mi orvosaink fizetése 

sem jobb, mint az állami egész
ségügyben dolgozóké. Eseten
ként talán még olyan sincs. Egy 
kezdő például eddig 3000-3200 
forintot kapott. most januártól 
3700 forintot kereshet. Korláto
zott anyagi eszközeinket azon
ban igyekszünk érdem szerint 
felosztani. Munka szennt diffe
renciálunk, nemcsak a fizeté
seknél, hanem a jutalmazásnál 
is. Mindez természetesen na
gyon kevés! A légkört kellett 
olyanná tenni, hogy a hálapénz
nek vadhajtásait lenyeshessük. 
Merem állítani, hogy kórhá
zunkban az E'tikátlan, erkölcste
len orvos, egészségügyi dolgozó 
és beteg kapcsolat egyszerűen 
lehetetlen. Olyan a légkör, 
hogy az aki ilyennel próbálko
zik, egyszerűen kiveti magából 
a közösség. 

- Hogyan lehet ilyen lég
kört teremteni? 

- Meg kell próbálkozni az 
igazságos vezetéssel. El kell 
mondani természetesen azt is, 
hogy nem mindenkor lehet 
igazságosan dönteni. De egy 
dolog feltétlenül és minden kö
rülmények között fontos: a dön
tésnek mindig méltányosnak 
kell lenni. 

Keserű József 

Házadót kell fizetni a magán
személyek tulajdonában álló la
kások után, ha azokat állandó 
lakás céljára használják, és a 
jogszabály nem ad mentesítést 
a házadófizetés kötelezettsége 
alól. 

Nem kell házadót fizetni: 
alapterületüktől függetlenül a 
komfort nélküli és a szükségla
kások után. Az egy- és kétlaká
sos épületben lévő, de 100 
négyzetméternél nem nagyobb 
alapterületű, valamint a kettő
nél több lakásoS' épületben lé
vő, de 80 négyzetméternél nem 
nagyobb alapterületű lakások 
után. 

Azoknak a dolgozóknak, akik 
lakásukra 1987. január 1. napja 
után kapnak használatba vételi 
vagy végleges fennmaradási 
engedélyt, illetőleg állami tulaj
donban lévő lakást 1987. január 
1. után vásárolnak. a jogszabály 
az engedély keltétől (szerződés
kötés napjátől) tíz évig adómen
tességet biztosít abban az eset
ben, ha a lakás alapterülete 
egy-, vagy kétlakásos épület
ben a 200 négyzetmétert, kettő
nél több lakásos épületben a 
180 négyzetmétert nem haladja 
meg. 

Az adófizetési kötelezettség 
keletkezésének és megszűnésé
nek időpontja. 

A fizetési kötelezettség a 
, használatba vétel (fennmara-

A gyermekekert dás) engedélyezését, a vásár-
s d Gl d. J, f lást, illetőleg az adómentesség zege en, a a !CS ozse " , , k" n , l " 

utcai egészségügyi gyermekott- me��zuneset,, . oveto ev e _so 
hon falai közé (ahol közel há- napJan kezdod1k. Ha a lakast 
romszáz testi és szellemi fogya- engedély nélkül vették haszná
tékos gyermeket ápolnak) is- latba, a fizetési kötelezettség a 
mét az öröm és a boldogság köl- tényleges használatba vételt 
tözött. követő év első napján kezdődik. 

Az igazgatóság üzemirányító A lakáshasználat szünetelteté
központjában működő II. Rákó- se az adófizetési kötelezettsé-czi Ferenc szocialista brigád t „ t t • kezdeményezéséhez csatlakozó ge nem szun e i meg. 

kollektívák: a szegedi József Megszűnik a fizetési kötele
Attila, a Gagarin, a Barátság, zettség az adómentesség kelet
a Pósz Jenő, a kisteleki Radnóti kezésének, illetve a lakás meg
Miklós, a makóújvárosi II. Rá- szűnése évének utolsó napján. 
kóczi Ferenc és a Rámán Kató A d, l • 't k, ,, l vontatási főnökség Váczi Mi- z a O a apJa epezo a ap-

hály szocialista brigádjának terület számítása. 
tagjai közül 13 ezer forintot 
gyűjtöttek össze a gyermekott
hon lakóinak. 

zetni. 
Mi a helyzet akkor, ha -

ilyen esetben - az egy főre jutó 
terület a 25 négyzetmétert meg
haladja? Ilyen esetben az adó 
alapja a lakásban együttlakó 

négyzetméter feletti rész után 
180 Ft/négyzetméter, község
ben 5200 Ft és a 100 négyzet
méter feletti rész után 90 Ft/ 

közeli hozzátartozóként számí- négyzetmétert. 
tott 25 négyzetméteren felüli A jogszabály meghatározott 
rész. esetekben az adóhatóságnak le-

Annak, aki olyan műemlék- hetőséget ad az adó 10-25 szá
védelem alatt álló lakásban la- zalékos emelésére. • illetőleg 
kik, ahol az alapterület a 80, il- csökkentésére. 
letőleg a 100 négyzetmétert Az adó fizetésére kötelezett. 
meghaladja, csak a meghaladó Az adót a lakás tulajdonosa 
rész 50 százaléka után kell ház- (haszonélvezője) köteles fizetni, 
adót fizetnie. közös tulajdon esetében pedig a 

Fontos rendelkezése a végre- tulajdonostársakat egyetemle
hajtási rendeletnek az, mely ges fizetési kötelezettség terhe
szerint az alapterület számítá- li. 
sánál figyelmen kívül kell Az adó megállapítása. 
hagyni: Az adóköteles lakásokról a 

a) a nem lakás céljára szol- tulaj�o�os az _adó�atóság„ által 
gáló építmények adójáról szóló me_g:ielolt, hatándoben koteles 
jogszabályok hatálya alá tarto- adobev�as: benyújtani. 
zó helyiségeket A megallap1tott házadóból fel-, 

újítás, helyreállítás és korszerű-
b) a lakáshoz tartozó kiegé- sítés esetén - ha az igazolt és 

szító helyiségeket (tüzelőtároló, elfogadott költség esetenként a 
salaktároló, szárító, padlás, 25 OOO Ft-ot elén - adókedvez
szín, szerszámkamra), amelyek mény kérhető. Az adókedvez
huzamos emberi tartózkodásra mény mértéke az igazolt költ
sem részben, sem ideiglenesen ség 75 százaléka, és az éven
nem szolgálnak, ként esedékes házadó 7!> száza-

) lakásnak azt a részét lékáig terjed, de az évi adó ösz-
a�el;nek padlósíkja több min� szege 300 F�-nál kisebb nem le-
70 centiméterrel esik a csatlako- het. 
zó, rendezett szint alá. A késedelmes vagy valótlan 

Az adómentesség, illetó1eg adatokat tartalmazó adóbeval
adókedvezmény szempontjából lást a jogszabály az adó össze
közeli hozzátartozó: a tulajdo- gének 10-100 százalékáig ter
nos házastársa, egyeneságbeli jedő felemelésével szakcionálja. 
rokona, örökbe fogadott, mosto- Összeállításunk a jogszabály 
ha és nevelt gyermeke, az örök- valamennyi rendelkezését rész
be fogadó, a mostoha- és a ne- letesen nem ismertethette, a tá
velőszülője, valamint testvére, jékoztatás csak a legfontosabb-
továbbá élettársa. nak vélt rendelkezésekre ter-

A házadó mértéke. jedhetett ki. Amennyiben a jog-
A már említett 80, illetőleg szabály rendelkezéseinek gya-

100 négyzetmétert meghaladó korlati alkalmazása során rész
rész után (ha nem áll fenn a kö- letesebb tájékoztatás, tanács
zeli hozzátartozók alapján szá- adás válna szükségessé, azt a 
mítandó 25 négyzetméter/fő jogsegélyszolgálat dolgozói 
mentesség, illetőleg kedvez- készséggel megadják a hozzá
mény) évente az alábbi összegű juk fordulóknak. 
adót kell fizetni: Dr. Bagossy Sándor 

szép számban ebédelnek itt diá- ......-------------------------- Az UTAS TOURS tájékoztatója 
kok és nyugdíjasok, sőt ha ka-
pacitásunk engedi, idegen vál
lalatok dolgozóit is étkeztetjük. 
A nyári hónapokban viszont 

Az emberért, a holnapért Be/- és külföldi programok, 
csábító utazási ajánlatok észrevehetően csökken az Huszonnyolc ezer ember. 

Nem kevés' Egy kisebb város igénylők száma. lakóinak száma. Hazánkban 
- Azt mondják: egy jó ebéd ennyi évente a daganatos meg

után még a munka is jobban betegedések áldozata. Lokátomegy. Ez érvényes itt is? raink a csillagok titkát fürké-
- Tizennégy tagú kollektí- szik és közben végzetes beteg

vánk mindennap arra törek- ségektől szenvedünk. Az orvos
szik, hogy változatos étrenddel, tudomány persze már sok csa
udvarias és figyelmes kiszolgá- tát nyert. De hol van még a 
lással, valamint ízléses tálalás- végső leszámolás? 
sal segítse az itt étkezők mun- Több összefogás, több pénz 
kahelyi közérzetének, szociális kellene! Az összefogásról beszé
ellátásának javítását. lünk, a pénz pedig kevés. Tragi-

S hogy e célkitűzést teljesítik, kus vagy nevetséges!? Hiszen 
azt nagyon sokan bizonyíthat- rakétákra, bombázókra bőven 
ják. Hiszen egy-egy apró figyel- telik. 
messég karácsonykor, húsvét- Valamit p�dig mégiscsak ten
kor vagy más jeles napokon, ni kellene. Es voltak, akik tet
napokig beszédtéma a dolgozók tek. Például a Zrínyi nyomda 
között. egyik szocialista brigádjának 

- Méltók akarunk lenni tagjai. ,,Az emberért, a holna
szocialista brigádunk névadó- pért" társadalmi alapítványt 
jának, Gundel Károlynak a ne- hoztak létre. Az alapítvány cél
véhez - fblytatja a konyhave- ja a rákellenes küzdelem támo
zetőnő. gatása. Ehhez az akcióhoz csat-

Dobos Józsefné brigádvezető- lakoztak a dunakeszi járműjaví
tó! megtudom azt is, hogy na- tó dolgozói is. Ez ideig több 
gyon sok helyi és országos jelle- mint 20 ezer forintot adomá
gű rendezvényen működnek nyoztak az alapítvány javára. 
közre, elismerésre méltóan. Igé- Miért tették? 
nyesek munkájukra, ezért szak- A választ a járműjavító 1. 

számú gyárrészlegének egyik 
dolgozója, Szabó György az 
egyengető brigád tagja adta 
meg kérdésünkre. Amint Az Utasellátó Vállalat ide
mondta: ,,az élet igazolja a ma- genforgalmi irodája az UTAS 
ga rideg tényeivel. hogy a rák TOURS. Két és fél éve alakult. 
elleni küzdelem sikeres megví- Azzal a céllal létesítették, hogy 
vása kis és nagy ember számá- a vállalat saját eszközeit és szol
ra egyaránt életbe vágóan fon- gáltatásait - háló- és fekvőhe
tos." lyes kocsik, étkezőkocsik, földi 

és hajózási éttermek stb. -
Valóban igaza van Szabó egyre intezívebben bevonja a 

Györgynek. Mindannyiunk ösz- szervezett idegenforgalomba. 
szefogására, közös cselekvésére Tevékenysége kiterjed a teljes 
szükség van. A rák nem válo- idegenforgalmi üzletági profi
gat. Kis ember vagy nagy em- lokra, az egyéni és csoportos, 
ber ezúttal egyre megy. De va- szocialista és nyugati ki- és be
jon ki a nagy és ki a kis ember? utaztatásra, a szálloda- és fize
Az volna a nagy ember, aki mil- tővendég-szolgálatra, menetje
liárdos hadiipari megrendelése- gyek értékesítésére, egyéb ide
ket szentesít aláírásával, és genforgalmi szolgáltatások 
esetleg azok lennének a kis em- megszervezésére és lebonyolí
berek, akik - tudva, hogy sok tására. 
kicsi sokra megy - néhány 
ezer forintjukkal segítik a ször- Az UTAS TOURS munkájá
nyű kór legyűrését, a rák elleni ról és az évi terveiről Kiss Sán
kutatás gyorsítását? Az emberi- dor igazgató tartott tájékozta
ség eddigi története azt igazol- tót. Elmondotta, hogy szerveze
ja, hogy mindig azok a nagy tűk három irodával és egy sze
emberek. akik a haladást, az zonális kirendeltséggel, arány
életet szolgálják cselekedeteik- lag kis létszámmal dolgozik. Ta
kel. valy közel negyvenezer sze-

mély utaztatását, illetve ellátá
sát biztosították. Évi árbevéte
lük 135 millió forint volt. 

A szocialista országokból, 
Csehszlovákiából, Lengyelor
szából és Bulgáriából, a nyuga
ti országok közül pedig a szom
szédos Ausztriából és a Skan
dináv országokból növekedett 
a beutazó turisták száma. 

Szolgáltatásaik közül emlí
tést érdemel a Bulgáriába me
netrend szerint közlekedő Ne
szebár expressz és a Buda
pest-Malmö közötti járat. Bő
vült a promgramkínálat és a 
hoztess-szolgálat tevékenysége 
is. 

Az UTAS TOURS alapvető 
célkitűzése az eredmények javí
tása, a forgalmi bevételek növe
lése. Ennek szellemében állítot
ták össze az 1987. évi progra
mot. A bel- és a külföldi utazási 
ajánlatokat tartalmazó prog
ramfüzetben 20 országba 102 
útvonal közül választhatnak 
az érdeklődó?c. 

Íme néhány érdekesebb 

ajánlat: a téli örömöknek hódo
lók részére - a Sporttourral 
közösen - sítúrákat szervez
nek Csehszlovákiába, Bulgári
ába, Lengyelországba, Ausztri
ába, nőnapi különvonatot indí
tanak Prágába. A vonatos üdü
lőprogramok közül a bulgáriai 
Várnát, Burgast; továbbá a 
svédországi Malmőt és Stock
holmot ajánlják. A rövid időtar
tamú városlátogatások közül 
Prága, Karlovy Vary, Krakkó 

tarthat érdeklődésre számot. 
Az egyéni valutakerettel ren

delkezők részére Ausztriába, 
Spanyolországba, Jugoszláviá
ba és Görögországba szervez
nek üdülőprogramot; Bécsbe, 
Párizsba, Amszterdamba és 
Londonba pedig szállást bizto
sítanak. 

Belföldi programajánlataik
nál továbbra is fontos szerepet 
kapnak a 2-3 napos hétvégi tú
rák, továbbá az üdülőprogra
mok. 

-vi-



Barcs János 

Fagyszilánkok A sci-fi-kedvelők is 
örülhetnek 

A legolvasottabb szerző 



8 

Kati, a cselgáncsbajnok 
Szöulba készül, bemutató versenyre 

Parrag Kati sötét hajú, zö
mök kislány. A pécsi Nagy La

jos gimnázium I. osztályos ta
nulója. Otthonában találko
zunk. Hellyel, üdítővel kínál. 
Figyelmesen lapozgatja munka
naplóját. 

- Miért választottad ezt a 
sportágat? 

- Nem én választottam, er
re vagyok alkalmas - jelenti ki 
határozottan. - Horváth Géza 
nagyapám ökölvívó edző volt, 
sajnálta, hogy csak lányai, lány
unokái születtek. A boxkesz
tyűk ezért szegre kerültek. Né
mi reménye akkor támadt, ami
kor én lány létemre verekedni 
kezdtem. Kilencéves koromban 
aztán elvitt a PVSK cselgáncso
zóihoz. Első edzőm Sárics Jenő
né volt. Kezdetben heti három, 
majd öt délután vitt nagyapa 
edzésre. A fordulópont akkor 
következett be, amikor új edzőt 
kaptam. Szakács László ke
mény munkára fogott, akkor 
már elmúltam tizenkét éves. 
A huszonegy kislány között jól 
megálltam a helyem. 

A kaposvári és a bajai körzeti 
versenyeken első lettem. 1985. 
májusában elhíresztelték, hogy 
megszüntetik a női szakosz
tályt. Nyugtalanul indultunk az 
október 27-i körzeti versenyen. 
Mi lesz a sorsunk? A tizenkét 
indulóból első lettem. A fel
bomlóban lévő szakosztályból 
maradt néhány kislány, s az 
edzőnk folytathatta munkáját. 

- Mi történt ezután? 
- A következő tavasszal -

1986. április1ban Egerben, má
jusában Kaposvárott - indul
tam a rangsoroló versenyeken, 
s mindkét helyen első lettem. 
A válogató junior bajnokságra 
két hét múlva könyörögtem be 
magam. Tudtam, hogy egy-két 
korcsoporttal idősebbek a ver
senyzők, nem lesz szégyen ki

kapni tőlük. Ketten indultunk 
Pécsről Morvay Krisztivel. 
Úgy alakult, hogy vele döntőz
tem, s minimális pontszámmal 
én győztem. Másnap Miskolcon 
volt a Vasutas Kupa verseny, 
de csak ifitől kezdve volt kiírva. 
Jelentkeztem. Ott is sikerült 
győznöm. 

Kati megmutatja a nyakbaa
kasztós érmet is. Az aranylapot 
zöld koszorú övezi. Folytatja a 
történetet: 

- A II. válogató verseny 
Budapesten volt, június 7-én. 
Az iskolából két hét szabadsá
got kaptam a felkészülésre, 
csak a témazáró dolgozatírásra 
kellett bemennem. Négyesre, 
ötösre sikerült. A versenyen is
mét Krisztivel kerültem össze, s 
meg tudtam dobni. Leszorítá
somra a legmagasabb pontszá
mot kaptam. Tavaly nyáron 
folytattam az edzéseket. A Ka
posvári Dózsa meghívására 

részt vettünk a középrigóci 
edzőtáborban. 

Szeptember 5-én junior nem
zetközi verseny volt Olstyny 
lengyel városban. Ezen a verse
nyen a két válogatóban elért 
győzelmemért vehettem részt. 
A szinte azonos tudású ver
senyzők között minimális kü

lönbséggel lettem ötödik. Az 
eddigi eredmények alapján az 
európai junior bajnokságra en
gem készítettek fel, a felnőtt vi
lágbajnokságra pedig a_ debre
ceni Dzsuba Katalint. Ot, a ve
le tartott tíz edzőmérkőzésen 
nyolc alkalommal megvertem. 
Az-edzőtáborban tapasztaltakat 
újraértékelték, s engem jelöltek 
a felnőtt VB-re. 

- Október 26-án kerültem 
sorra a 48 kg-os súlycsoport
ban, ahol húsz versenyző volt. 
Ellenfelemet a jól bevált dobá
sért kapott legmagasabb pont
számmal vertem meg. A négy 
közé jutásért spanyol lánnyal 
kerültem össze. Sajnos, ő is 
megdobott - és leszorított. 
A VB-n ez volt az első veresé
gem. A hetedik helyen végez
tem, a magyar csapat legered
ményese b bjeként. 

- Ez a megerőltető életvitel 
nem gátolja a tanulást? 

- Anyu már járt az igazga
tómnál. Jeles bizonyítványom
nak köszönhetően magántanuló 
leszek. Ha csak tehetem, az 
órákra bejárok. Nekem is köny
nyeb b lesz, s anyuéknak ol
csóbb. 

Sokba kerülsz a szüleid-
nek? 

Anyu alkalmi munkát vál
lal. Este alkatrészeket szerel 
össze, apu is segít neki. Ez a 

sportág nem élvez állami tá
mogatást, helyi segítségre sem 
számíthat. Összefogott a csa
lád. A vasutas-szakszervezet is 
kereste a finanszfrozás lehető
ségeit. A kiutazáshoz többen se
gítettek. A PVSK, a megyei és 
a városi sporthivatal. Egy sze
mély részére 26 ezer forint volt 
a költség. 

- Mik a terveid? 
- A cselgáncs ma még nem 

olimpiai szám. 1992-től talán az 
lesz, hiszen a következő VB 
nyolc helyezettjét kiviszik be
mutató versenyre 1988-ban 
Szöulba. Ez az én tétem. Ezért 
küzdök, ezért kell magántanu
lóvá lennem, ezért áldoz anyu, 
apu annyit, ezért fárad az 
edzőm. 

- A mérleg egyik serpenyő
jében a sport, a másikban az ér
te vívott anyagi és idegi hábo
rú. Megéri? 

- Ez az életem. Könnyebb 
lenne, ha nem női cselgáncsozó
nak, hanem férfi futballistának 
születek. 

K.T. 
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Dr. Bortli Ist'1'án 

(1928-1987) 

Életének 59. évében január 
11-én váratlanul elhunyt dr. 
Bordi István, a Vasutas Társa
dalombiztosítási Igazgatóság 
vezetője. Olyan vezető, kolléga, 
barát távozott közülünk, akit az 
élet sokszor állított nehéz fel
adat elé. Mert a szó nemes ér
telmében küzdelmes volt az az 
út, amit a falusi kiskereskedő 
fia végigjárt. 

A Békés megyei Kétegyhá
zán született. Iskoláit szülőfalu
jában, Békéscsabán és Békésen 
végezte. A felszabadulás után 
előbb a mezőgazdaságban dol
gozott, majd 1948-ban a vasút
hoz került pályamunkásnak. 
Két év múlva, mint sorköteles, 
katonai szolgálatra kapott behí
vót. Parancsnokai hamar felfi
gyeltek rá. Függetlenített 
DISZ-titkár lett, majd 1951-ben 
politikai tiszti iskolára küldték, 
ahonnan hadnagyi rangfokozat
tal a vállapján került vissza ala
kulatához. A Néphadsereg tiszt
jeként tovább tanult. Egyéves 
pártjskolát végzett, s a levelező 
gimnáziumban érettségizett. 

Leszerelése után az Utasellá
tó Vállalatnál helyezkedett el. 
1957-ben ott került kapcsolatba 
a szakszervezeti mozgalommal. 
A vállalat szakszervezeti bizott
ságának előbb függetlenített 

könyvtárosa, később termelési 
felelőse lett. Közben beiratko
zott a jogi egyetemre. Nappal 
dolgozott, este tanult. Az egye
tem utolsó évét már a vasutas
szakszervezet politikai munka
társaként 1966-ban fejezte be. 
Ugyanabban az évben belépett 
a munkásőrségbe. 

Már elmúlt negy-venéves, 
amikor ismét nagy feladatra 
vállalkozott. Beiratkozott az 
MSZMP Politikai Főiskolájába, 
melynek sikeres elvégzése után 
1973-ban a vasutas-szakszerve
zet társadalombiztosítási osztá
lyának vezetőjévé nevezték ki. 
1985-től, amikor a társadalom
biztosítás állami irányítás alá 
került a VTI igazgatója lett. 

Dr. Bordi István, miként ko
rábban, ebben a beosztásában 
is, időt, fáradtságot nem ismer
ve végezte munkáját, képvisel
te a vasutas biztosítottak érde
keit, intézte a rászorulók ügyeit. 
S ha közérdekű mondanivalója 
volt, tollat ragadott és cikket írt 
a Magyar Vasutasba, hogy mi
nél többen értesüljenek a bizto
sítottakat érintő intézkedések
ről, rendelkezésekről. Munkás
ságát több kitüntetés is fémjel
zi. Megkapta a Munka Érdem
rend ezüst fokozatát, a Szolgá
lati Érdemérmet, a Szakszerve
zeti Munkáért kitüntetés arany 
fokozatát. 

Mindig döbbenetes az, ami
kor ismerősök haláláról értesü
lünk. Különösen fájó, amikor 
olyan munkatársunkat, bará
tunkat veszítjük el, akit alkotó 
ereje teljében váratlanul ragad 
el a kegyetlen halál. 

Dr. Bordi Istvánt az Orszá
gos Társadalombiztosítási Fő
igazgatóság és a Vasutasok 
Szakszervezete saját halottjá
nak tekinti. Temetése február 
11-én, 13 órakor lesz a Farkas
réti temetőben. 

Épüljön több sportlétesítmény 
társadalmi munkában! 

A SZOT testnevelési és 
sportosztálya 1987-re ismét 
meghirdeti a társadalmi sport
létesítmény-építési mozgalmat 
a szakszervezetek működési te
rületéhez tartozó üzemek, válla
latok, hivatalok, intézmények, 
valamint a szakmunkásképző 
intézetek részére. 

A mozgalom célja: a dolgo
zók, szakmunkástanulók és diá
kok sportolásának, testedzésé
nek segítése, a létesítményi fel
tételek javítása, az önálló és 

összefogáson alapuló újabb 
sport- és turistaobjektumok, 
kulcsosházak, sza badidőköz
pontok, parkok, játszóterek, 
horgásztanyák, a honvédelmi 
sportok fejlesztését szolgáló lé
tesítmények, jórészt társadalmi 
munkával történő építés útján. 
Ennek megfelelően két kategó
riában hirdetjük meg a társa
dalmi pályaépítést: 

I. kategória: Önálló építés, 
üzemek, vállalatok, hivatalok 
részéről. 

II. kategória: Közös építés, ----------------------------'---------------,kisüzemek, szakmunkásképző 

Korsze 
Vízszintes: 1. Az információszerzés Beküldendő: vízszintes 1. és folytatá
meggyorsítását· szolgálja. (Folytatása saként a függőleges 1. 
a függőleges l-ben). 14. Borneó szige-
tén élő maláj törzs. 15. Ráérősen bal- Beküldési határidő: február 12. 
lag. 16. Férfias nő. 18. Tekintsd meg. A megfejtéseket a szerkesztőség címé-
19. Tubák mássalhangzói. 20. Nyugodt re kérjük küldeni. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 1986. 
évi 23-24. számában megjelent ke
resztrejtvény helyes megfejtéséért: 

intézetek, iskolák, intézmények, 
munkahelyek, szakmaközi szer
vezetek összefogásával. 

A társadalmi sportlétesít
mény-építési akció 1987. októ
ber 31-én fejeződik be. Az akci
óban részt vevők oklevelet kap
nak. 

A legeredményesebb közössé
gek részére hat 50 OOO forintos, 
tizenegy 40 OOO forintos, húsz 1:===;;:===;:::=::;===;=::::;::=::;===;;::===;===;==;==r===r==;==,==;t 20 OOO forintos díjat ítélnek oda. 

tófelület. 23. Á. É. S. 24. Az ilyen mű Az előző keresztrejtvény helyes meg
nem dicséretes. 26. A malária gyógy- tejtése: Az előértesítés biztosítása. 
szere. 27. Vigyázá. 28. Nem afölé. 30. A kocsimeRrendelés javítása. 

Dankó László, Sátoraljaújhely, Bercsé
nyi út 3/B. Karancsi Lajosné, Kazinc
barcika, Május 1. út 17. Pataki Dezső, 
Pécs, Mártlrok u. 43. Denk László, Bu
dapest, Pfozsma u. 15. Kovács József, 
Hatvan, Aprilis 4. u. 9. 

Gyorsan mozgat. 31. ... son betegség, 
bronzbetegség. 32. A lítium vegyjele. 
33. Irodalmár. 35. A dohányos igéje. 
36. Azonos betűk. 37. Zavartan lapoz. 
38. Belső elválasztású szeiv, névelő
vel. 40. Spanyol város. 43. B-vel az ele
jén rosszkedvű volt. 45. Kocsmának is 
az utolsó. 46. Kérdőszócska. 48. Őser
dőben vannak. 50 .. .. szál, hencegve, 
pöffeszkedve jár. 51. Ütik. 53. Idegen 
semmi. 54. Szoba nagyobbik része. 55. 
Spionokét. 57. Kacat. 58. Betűpótlással 
édesdeden alszik. 60. Pásztor teszi a 
nyájjal. 62. Napamasszonyok (ék. fel.). 
64. Tennivaló. 
Függőleges: 2. Dél-afrikai folyó. 3. Iqe
kerül a rúzs. 4. A végén el0dáz. 5. Al
lat hímje. névelővel. 6. Kesernyés üdí
tőital. 7. Sajátkezűleg. 8. Fémes elem. 
9. Vlagyimir Iljics'. 10. Virágméz fele. 
11. Ütőkártya. 12. félsziget a La Man
che-csatornában. 13. Női név. 17. Déli
gyümölcs. 21. Béke, oroszul. 22. Egész
séges ital. 25. Négyszögletes bőrpajzs 
a középkorban. 27. Thébai király a gö
rög mitológiában. 29. Duzzadj. folyó! 
31. Névelős csapadék. 34. Azonos be
tűk. 35. A fában él. 37. Az állatvilágból 
vett mesealak. 39. Nem emlékszik rá. 
41. Toborzás. 42. Ázsiai állam. 44. 
Készletezés (ék. hiány.). 46. Tiltószó. 
47. Egyenletes terület. 49. �ranc.ia b!
wttság, a végén ékezettel. ol. Kifoga-
sol. 52. Nem egyértelmű. 55. Magyar 
családnév. 56. Színültii;r töltve. 59. Gö
rög törzs. 61. Kopasz. fordítva. 63. Ki
csinyítő képző. 64. A rétet alkotja. 

A díjakat sportszer és sport
felszerelés vásárlására használ
hatják fel a nyertesek. A sport

r---t--t--+-1--t---U szer- és sportfelszerelés-díjazás-
--+--+---;i sal a létrehozott sportlétesítmé

nyek használatba vételét kíván
--+--+----11 juk elősegíteni. 

A helyi pályaépítési eredmé
nyekről, az elvégzett munkák
ról az üzemi, hivatali, intézmé
nyi szakszervezeti bizottságok
nak igazoló jelentést kell készí
teniük. 

Csak a határidőre beküldött 
pályázatok és az 1987. október 
31-ig elkészült, befejezett épít
kezéseket értékelik. 

Felkérjük a szakszervezeti és 
szakmaközi bizottságokat, a 
szocialista brigádokat, a sport
szerető dolgozókat, a szak
munkástanuló fiatalokat, hogy 
vegyenek részt a mozgalom
ban. 

SZOT testnevelési 
és sportosztály 

' 

1 
- Ki minek mestere. Hat

vanban a MÁV Üzemi KISZ-bi
zottság szakmai-politikai vetél
kedőt rendezett a vontatási 
üzemegység harminc éven aluli 
fiatal szakemberei részére. Az 
öt szakmában rendezett vetél
kedő első hel�zettjei elnyerték 
a Szakma Ifjú Mestere címet, a 
vele járó pénzjutalommal, a 
második és a harmadik helye
zettek szintén pénzjutalomban 
részesültek. 

- Karácsonyi ajándék. A 
székesfehérvári járműjavítóban 
a kommunista műszakok bevé
teléből segélyben részesítették 
a rászoruló nyugdíjasaikat. Ka
rácsony előtt száz idős ember
nek, az üzem egykori dolgozói
nak egyenként 1000 forintot ad
tak át a járműjavító vezetői. 

- Ajándék a gyermekfalu
nak. A dombóvári vontatási fő
nökség KISZ-szervezete, Ganz 
Ábrahám szocialista brigádja és 
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más dolgozói egyedül 
győzték a munkát. 

nem 

- Nyugdíjas élet Veszprém
ben. A körzeti üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottságának 
nyugdíjas csoportja gazdag 
programot bonyolított le a múlt 
év végén. Ellátogattak Pécsre 
és Harkányfürdőre, valamint 
Szombathely, Kőszeg, Sopron 
és környéke nevezetességeit te
kintették meg. Decemberben 
pedig találkoztak az üzemfő
nökség vezetőivel. 

- Rendkívüli segély. A deb
receni járműjavító gazdasági és 
társadalmi szerveinek vezetői 
évek óta figyelemmel kísérik az 
üzem nyugdíjasainak szociális 
helyzetét. A múlt év végén ki
lencven 70 éven felüli idős em
bert részesítettek rendkívüli se
gélyben a kommunista műsza
kok bevételéből és a szakszer
vezeti bizottság keretéből. 

vöröskereszt-alapszervezete, já- -;- Kommunista műszak. A 
ték- és könyvgyűjtési akciót· MA V Bal parti Biztosítóberen
szervezett a battonyai SOS dezési Fenntartási Főnökség 
gyermekfalu kis lakói részére. szocialista brigádjai a közel
A gyermekfalu vezetője levél- múltban 1632 órát dolgoztak 
ben köszönte meg az ajándékot. kommunista műszakban. Az ér-

te kapott bért szociális, kulturá-- Kisvasúton Göcsejbe. Za- lis és ifjúságpolitikai célokra la megye legújabb idegenfor- fordítják. 
galmi látványossága lesz a gö-
cseji dombok között, a Kistol- - Ajándékműsor. Szolno
mács határában kialakuló sza- kon, a csomóponti vasutas mű
badidőközpont. Akik kedvelik a velődési házban a múlt hónap 
romantikát, Csömödéntől Kis- közepén ajándékműsort ren
tolmácsig az erdei kisvasúton is deztek a nyugdíjasoknak. 
eljuthatnak a hétvégi pihenő- A műsorban Márkus Ica, Lente 
helyre. Lajos és Lovas Lajos nótaéne-

, 1 ... , , c··d-·l kesek léptek fel. 
Jo Jott a seg1tseg. o o -

lő állomáson szovjet katonák is - Fénysorompó. Kecskemé
segítettek á vasutasoknak a hó ten, a Kassa Istvánról elneve
eltakarításában. Péter András zett sétány végén levő vasúti át
állomásfőnök elmondotta, hogy járóban új fénysorompót he
jól jött a segítség, mert az állo- lyeztek üzembe. 

Elcserélném Budapest, KereResi Elcserélném budai, magasföldszinti, 
úton levő 96 négyzetméteres MÁV- napos, parkra néző, 42 négyzetméte
bérlakásomat kisebb, telefonos, taná- res, komfortos MÁV-bérlakásom ki
csi_ lakásra - jó közlekedésnél - sebb, egyszobás, komfortos vagy gar
MAV-dolgozóval. Érdeklődni lehet na- zon tanácsi lakásra, MÁV-dolgozóval. 
ponta 16-19 óra között a 137-377-es Budai lakás előnyben. Érdeklődni le
telefonszámon. het 8-9,30 és 18-21 óra között a 

Elcserélnénk budapesti 100 négyzet- 751-695 telefonszámon. 
méteres, telefonos, galériás. kétszobás Elcserélnénk két budai lakást. Az MÁV-bérlakásunkat kisebb tanácsi la- egyik .42 négyzetméteres, komfortos, kásra vagy ingatlanra, vidékire is. Ér- magasföldszin_ti, napos, parkra néző, deklődni csak levélben: Somogyi egyszobás MAV-bérlakás, a másik 38 György, 1087 Budapest, Kerepesi út 1. négyzetméteres, összkomfortos, telefosz. I. em. 8. nos, napos, belső kertre néző, II. emle-

Elcserélném százhalombattai, 37 ti, erkélyes tanácsi lakás. Kérünk két
négyzetméteres, IV. emeleti másfél szobás, hallos, komfortos, 65-75 
szobás összkomfortos, erkélyes, taná- négyzetméteres, telefonos tanácsi la
csi lakásomat hasonló vagy kisebb bu- kást. Budai előnyben. Érdeklődni le
dapesti MÁV. vagy tanácsi lakásra. het 18-21 között a 751-695 telefonszá
Érdekődm lehet napközben 7-15 órá- mon. 
ig a 19-03 üzemi telefonszámon. Kövi- Elcserélném Celldömölk közelében né. levő egy szoba, konyha, kamra (mel-

Elcserélném két szoba összkomfor- léképületek) családi házat nagy telek
tos, telefonos, budapesti MÁV-bérla- kel budapesti egy _vagy másfélszobás 
kásomat Budapest-közeli családi ház- MÁV-bérlakásra. Erdeklődni: Juhász 
ra. Levélcím: 2112 Veresegyház, po- Sándor, 9548 Nemeskeresztúr, Kos-
stafiók 43. suth u. 92. sz. 

Elcserélném Budapest IX. kerületi 
65 négyzetméteres, kétszobás , gázfű
téses, komfortos MÁV-bérlakásomat 
kertes, hasonló lakásra. Érdeklődni le
het: 664-893 városi és az 59-39 üzemi 
telefonszámon, Gubinyi Károly. 

Elcserélném rákospalotai VI. emele
ti egy plusz.két félszobás, 60 négyzet
méteres MA V-bértakásomat nagyobb 
alapterületű budapesti lakásra, MÁV
dolgozóval. Érdeklődni lehet napköz
ben a 296-371 városi. 18 óra után a 
84-18 üzemi telefonszámon. 

Elcserélném vagy eladnám tapolcai 
3 szobás, telefonos, garázsos öröklaká
somat budapesti öröklakásra, OTP-át
vállalással. Erdeklődni lehet a 12-596 
�árosi és a 42-74 üzemi telefonszámon. 
Abrámofszky Péterné. 
Eladnám Gyömrő, Imre u. 119. alatti 
200 négyszögöles telket félig kész épü
lettel (építőanyaggal, víz, villany be
kötve), vagy elcse_rélném budapesti ta
nácsi lakásra. Erdeklődni lehet a 
220-426/167 telefonszámon. (Szabóné.) 

Kommunista 

műszak 
A pécsi BFF 709/2 távközlő 

művezető egységének Ságvári 
Endre szocialista brigádja a kö
zelmúltban kommunista mű
szakot tartott. Ennek keretében 
Murakeresztúr állomáson a b!ti
gád kicserélte a megrongált 
utastájékoztató berendezés ká
beleit. A bevétel 50 százalékát 
felajánlották a szakszervezeti 
bizottság részére. 

Elcserélném Tatabánya, Bánhidai· 
lakótelep 405. II. 12. szám alatti 2,5 
szobás, összkomfortos lakásomat bu
dapesti hasonl�ra, vagy kisebb taná
csi, illetve MA V-bérlakásra. Veress 
Gyula. 

Elcserélném a bi>kásmegyeri. hegy 
felőli IX. emeleti 57 négyzetméteres 1 
plusz két félszobás öröklakást 28-30 
négyzetméteres budapesti panellakás
ra (OTP-átvállalással). Levélcím: 
Konczné Portényi Erzsébet, Kelebia. 
József A. u. 135. 

Elcserélném Budapest-Ferencvá
ros ban levő 65 négyzetméteres, há
romszobás, összkomfortos MÁV-bérla· 
kásomat kisebb tanácsi lakásra. Ér· 
deklődni lehet egész nap a 472-089-es 
telefonszámon. Batu Emma. 

MAGYA& VASUTAS 
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A pontos, gyors inform616a a menetir6nyftók 
k6zrem6ködése ncWkül etipulhetden lett 
volna. Pedig abban az ftéletidóben nekik ia kü-
16n6Nn nehéz feladatot kellett megoldani, 
IMGil Ngltettek: Köszönet nekik a tül'ttlerúrt, 
a fíl'ldozücwt. 



2 MAGYAR VASUTAS 

Többet tenni a vasutasokért EGY KiS TÖRTÉNELEM 

Ülésezett a szovjet vasutasok XXIV. kongresszusa 
Január 15-én 16-án és 17-én sérték a vasutasok egészségvé- ha az építők 10 ezer lakását is 

Moszkvában ülésezett a szovjet delmét. Érthető, hiszen erre a hozzáadjuk. Van gyorsítani va
vasutas-szakszervezet XXIV. közelmúltban 850 millió rubelt ló ezen a téren is. 

A brit vasutasok küzdelm& 

2. 
kongresszusa. Az ülésen 850 fordítottak. . Minden szinten meg kell javí
k�ldött_ vett r!szt., (: közpo�ti A szakmini�_zténui:n . és _a tani a kollektív munkát, jobban 
bizo_ttsag b_�sz�moloJat J. A. S�- szaksz_�rvezet �?ZJ:!Onti b_izottsa- előtérbe kell helyezni, meg kell 
kevics elnok ismertette a kul- ga a kovetkezo ot evre reszletes gyorsítani elsősorban a szociá
döttekkel. Elöljáróban az előző, tervet készített a munkafeltéte- lis gondok megoldását. A be
a )_{I. tervj.dő�z?kban elért e _red- l_ek javításá��· .. Es�erint � é�e!- számolóban több helyen emlimenyekrol tájekoztatta a reszt- es munkakorulmenyek JaVItá-

tette az elnök a párt XXVII. 
vevőket. A vasutas kollektívák sával párhuzamosan kell gon- kongresszusának célkitűzéseit. 
közül 36 kapott magas elisme- doskodni a vasutasok pihenésé- Hangsúlyozta hogy a szak
rést. Jó munkájukért sokan ré- ről. Az üdültetésben nem elég szervezeti ml�nka Lényege a szesültek egyéni kitüntetésben cs_ak jobb feltételeket �iztosíta_- párthatározatok folyamatos 
is. ni, hanem an:a, kell torekedn_i, végrehajtását fal lehet teljes. 

Angliában a vasutasok első 
- témánk szempontjából -
említésre méltó szervezetei rö
vid életűek voltak. A Vasúti 
Dolgozók Jóléti és Segélyegye
sülete 1865-ben a Great Wes
tern Vasút vonatkísérőiből ala
kult. Tevékenysége más vas
utakra is kiterjedt. Kétévi mű
ködés után azonban szétzúzták. 
Az la65-ben és 1866-ban alapí

tott mozdonyszemélyzeti társa
ságok is gyorsan megszűntek. 
1871-1872-ben alakult a Vas-

Az elnök ezután bírálta a vas- hogy s�kan :9eny_be __ v_.e�essek Minden vasutas érdeke, hogy 
utasok érdekvédelmépen elkö- ezt � �.u!tatast. Utt�r?taboro-

teljesüljenek azok az elképzelévetett hibákat, önkritikusan tár- kat, ��ulo�et, szan�.t�numokat sek, amelyekkel könnyebbé váta fel a szakszervezeti munka kell epitem.,-!'- XII._ ?t;v�s. t;rv- lik a munka, je,bb lesz az em- ..--------------, hiányosságait. Az országot jel- be!1 nyolc UJ penz10 ep1tesev�l berről való gondoskodás és LABOUR & CAPITAL 
lemző, átfogó változások a szamolnak ��60 hE;llY;l. Els?- eredményeseb a XII. ötéves ON THE RAILWA YS 
gyorsítás szakaszába léptek. s�rban a deli orsza_greszen es 

terv végrehajtása. A megújulás- STUDIES 1:--; uuorn ,:-.1> 
Ezek a munka minden terüle- delnyugaton, valamint a Kau- sal me'lto'képpen va'rhatja min- CAPITAL rw. 11· PREJ>.-\Rf,D 

b A b 1 k ' 't BY THE LAl:!OUR RE::iE·IRCfl 
tén érintik a szakszervezeti kázus an. euta ta szarna den vasutas a NOSZF 70. évfor- DEPARTME:--;T 

mozgalmat is, elsősorban a tes- 1995-ig közel két és félszeresre d 1
,.,

t 
tületek vezetőit, felelős beosz- kell emelni. u OJa · 

tottjait. A XII. ötéves tervben két- A kongresszusi beszámolót 
Az értékelési időszak alatt a százezer lakást kellene megépí- vita követte, majd a plénum 

vasutasok- és vasútépítők teni a vasúton dolgozók részére, megválasztotta a vasutas szak
szakszervezete elsősorban a míg a vasútépítők számára 40 szervezetek központi bizottsá
munkavédelemmel kapcsolatos ezret terveztek. Mit mutat az gát, az ellenőrző bizottság tagja
kérdéseket vitatta meg és kül- 1986-os esztendő lakásépítési it és a küldötteket az össz-szö
dött jelentést a központi bízott- statisztikája? Az elkészült 33 vetségi szakszervezet XVIII. 
ságnak. Nagy figyelemmel kí- ezer lakás még akkor sem elég, kongresszusára. 

A szovjet szakszervezetek 
a gazdaság megújításáért 

A szovjet dolgozók az 1987. 
évi terv megvitatása idején 
több tízezer indítványt tettek a 
társadalmi-gazdasági fejlődés 
gyorsítása érdekében. Ezeknek 
a javaslatoknak a többségét be
építették a vállalatok termelési 
terveibe, a kollektív szerződé
sekbe, a legfontosabb indítvá
nyokat pedig a Szovjet Szak
szervezetek Központi Tanácsa 
eljuttatta az Állami Tervbizott
sághoz és a pénzügyminisztéri
umhoz. Ezt követően bekerül
tek a szovjet állam idei fejlesz
tési tervének és költségvetésé
nek tervezetébe. Ezeket a doku
mentumokat megvitatták a 
Szovjetunió Legfelső Tanácsá
nak ülésszakán is. 

A szakszervezetek a Szovjet
unióban különösen nagy szere
pet töltenek be a dolgozók élet
színvonalának emelésére vo
natkozó tervek megfogalmazá
sában. Az ország történetének 

szociális fejlesztési programjai 
közül az 1987-re kitűzött a leg
nagyszabásúbb. Eddig még so
ha nem vettek tervbe ilyen sok 
lakás - összesen 128 millió 
négyzetméter felépítését. 
Nem fordult elő az sem, a célki
tűzésben, hogy a bölcsődék és 
óvodák építési üteme 30 száza
lékkal, a szakmunkásképző in
tézeteké pedig 58 százalékkal 
növekedjék. A tervek között 
szerepel a termelésben dolgo
zók bérének emelése, ami több 
tízmillió embert fog érinteni. A 
szakszervezetek bevonásával 
dolgozták ki a nem termelő te
rületeken a dolgozók béremelé
sét is. Novemberben például 
már megkezdődött az egészség
ügyi dolgozók 30 százalékos 
béremelése. Erre a célra pótló
lagosan három és fél milliárd 
rubelt biztosítottak. Növelik a 
prémiumokat és a különféle 
bérpótlékokat is. Ezek a juttatá
sok a korábbinál jobban függe-

nek majd a munka minőségé
től. 

A tervek szerint az idén szé
les körű intézkedéseket tesznek 
a munkakörülmények és a 
munkavédelem javítására. 
Ezekre a célokra csupán az ága
zati koplex tervek alapján mint
egy 8 milliárd rubelt fordíta
nak, ami 16 százalékkal több a 
korábbi összegnél. Ettől az üze
mi balesetek és a foglalkozással 
járó megbetegedések számának 
csökkenését várják. 

A szakszervezetek vélemé
nye szerint az állami terv még 
nem eléggé tükröz olyan intéz
kedéseket, amelyek javíthatnák 
a termelőmunka feltételeit és 
csökkenthetik a nehéz fizikai 
munka részarányát. 

Már az idén is megkülönböz
tetett figyelmet fordítanak a 
termelési tartalékok mozgósítá
sára, és az úgynevezett emberi 
tényezőkre. 

Moszkva tizedik pályaudvara 
A szovjet főváros óriási közle

kedési csomópont. Moszkvában 
egyebek mellett kilenc nagy 
vasúti pályaudvar található. 
A kilenc pályaudvarról naponta 

300-nál több távolsági és több
száz helyiérdekű vonat indul. 
Különösen nagy a forgalom 
nyáron, amikor csúcsidőben na
ponta több, mint 200 ezer em
ber érkezik Moszkvába, illetve 
utazik el innen. 

nyok előkészítéséhez. Moszkvá
ban ma a vasúti járműpark mű
szaki kiszolgálása már a végső
kig feszített munkával látható 
csak el. A pályaudvarokon mű
ködő műszaki állomásokat ki
nőtték, és ezek fejlesztésére a 
város központjában gyakorlati
lag nincs lehetőség. A feltétele
zések szerint ezek a nehézségek 
is megoldódnak a déli komple
xum műszaki központjának se
gítségével. 

induló utasok átjárók és aluljá
rók rendszerén át közlekedhet
nek. Az alsó szintről lehet majd 
kijutni a pályaudvar előtti térre. 
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Könyv az angol vasuta!>
szakszervezet történetéről 

úti Szolgák Egyesült Társasá
ga, amely a vasutasok anyagi 
helyzetét akarta javítani. Ön
segélyező társaságból szakszer
vezetté fejlődése az 1880-as 
évek vegen fejeződött be. 
A szakképzetlen munkások és a 

vasúti műhelyek ipari szak
munkásainak kivételével vala
mennyi vasúti dolgozót tömörí
teni akart, de különböző okok
ból a már csatlakozók közül 
sem tudott mindenkit megtarta
ni a szervezet keretei között. 
A mozdonyszemélyzet egy ré

sze azért fordult szembe a tár
sasággal, mert az 1879-es kong
resszus elutasította sztrájkalap 
létesítésére irányuló javaslatu
kat. A harcosabb mozdonysze
mélyzet már a hetvenes évek 
elején kivívta a 60 órás munka
hetet, s bérszínvonaluk Lénye
gesen magasabb volt, mint a 
vonatkísérőké és a váltókezelő
ké. 

kanapért folytatott 1881-1882- Vale sztrájkban érte el tet6-
es országos kampány sikerte- pontját. A Vasúti Szolgák Egye-
lensége kedvetlenített el. sült Társasága végül is szolida-

, . , .. ritást vállalt a vezetőség enge-A VasutI Szolgak Egyesult d 'l 'lkü"l m d lt ztr'·k , , , 888 , . e ye ne me.,,.n u s aJ • 
Tarsasaganak 1 · eVI nag_y- kal. Mire a vasúttársaság pert gyűlés; ?etetőzte ? szeyezet at- indított a szakszervezet ellen. alakulasat. Ors�agos progr?-- A munkabeszüntetésből szármot dolgozott ki, amelyben al- , k • k gtérítését köve-L 'b , , , k ot mazo aro me ta a ?-n tizor� mun a1!-ap 

telte. A bíróság 23 OOO font ster-(a pályamunkasoknak kilenc- li k, rt, 't, ,, gt • 'té • órásat a forgalmas helyeken ?.-g " a en es me en sere 

d l ', ,1 'k 1 "k k , k kotelezte a szakszervezetet. A 
0 gozo v: to eze O ne , e� o-

szakszervezet fellebbezett. Az csir�n.dezok
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amely jóváhagyta az elsőfokú Szolgak Egyesult Tarsasaga, b, , , d •· t , 't Az 't ·1 t gy . .. irosag on ese . 1 e e a-
amelyne� 1880-ban mmdossze korlati szempontból illegálissá 5000 t�gJ� ;'<:lt. 1898-ra 55 OOO 

tette a sztrájkot, s egy csapásra tagot �o�onto harcos szakszer- megfosztotta a szakszervezetevezette valt. ket attól a törvényes biztonság-A vasúti , hi".atalnokokat tól, amelyet a parlament az azonban i:iem kep�_selh_ette. Az 1871_1875-os törvényekben 1897-es tilalmat kovetoe!1 _ 29'.7 megadott. A szakszervezetek taggal megalakult _ _  a yasuti Hl- jogi helyzete mindaddig bizonyvatalnokok Egyesulese, amely talan maradt, amíg egy hatal-1903-ban. csatlakozott a Szak- mas mozgalommal, ki nem vívszervezeti Kongresszushoz. ták az l 906-os törvény elfoga-1907-ben a North Eastern Vas- d '  't • • ' k '  · 1 t t tt asa · uttarsasag JSer e et e arra, 
hogy megszabaduljon a hivatal- Kétszázezren 
nokok szervezetétől: utasítást sztrájkoltak 
adott ki, amelyben megtiltotta 

a szervezet tagjainak előlépte
tését. A szakszervezet visszavá
gott : állást foglalt egy törvény
javaslat ellen, amelyet a társa
ság támogatott. A taktika sike
res volt: a hivatalnokok elleni 
támadás megszűnt, bár kétség
be vonták a szakszervezetnek 
azt a jogát, hogy magasabb 
rangfokozatúak nevében be
széljen. 1923-ra 57 542 taggal a 
második legnagyobb „fekete 
kabátos munkásokat" (mai kife
jezéssel élve: ,,fehérgalléroso
kat") egyesítő szakszervezet 
lett. 

A szakszervezet 
fellebbezett 

A Vasúti Szolgák Egyesült 

Társasága csak állandó alkal
mazottakat vett fel tagjai sorá
ba, s hogy ne kerüljön ellentét
be az ipari munkásokat tömörí
tő szakszervezetek vezetőivel, 
lemondott a vasúti műhelyek 
munkásainak szervezéséről. Ez 
a körülmény segítette elő 
1898-ban a Vasúti Munkások 
Általános Szövetségének létre
hozását. E küzdő szellemű szer
vezet az összes vasúti munká
sok, s különösen a szakképzet
lenek megszervezésére töreke
dett. 

A Vasúti Szolgák Egyesült 

Társaságának vezetői elérke
zettnek látták az időt arra, hogy 
minden rangfokozatra kiterjedő 
mozgalmat indítsanak országos 
szintű tárgyalás, illetve a szak
szervezet elismertetése érdeké
ben. A vasúttársaságok hallani 
sem akartak erről. A brit szak
szevezeti mozgalom 1889-ben 
újjáéledése, a betanított és 
szakképzetlen munkások töme
ges szervezkedése félelemmel 
töltötte el a brit uralkodó körö
ket. A szakszervezetek elleni 
harcban a kezdeményező sze
repet a vasúttársaságok vállal
ták magukra. 

A sztrájkjog és a szervezke
dési szabadság elleni súlyos tá
madás jelentős politikai követ
kezménnyel járt: az angol szak
szervezeti vezetők felismerték a 
politikai harc szükségességét, s 
megalakították a Munkáspár
tot. Az előzmények érthetővé 
teszik, miért töltöttek ebben 
kezdeményző szerepet a vas
utasok vezetői. 

A vasutas-szakszervezetek 
elismeréséért folyó harc tulaj
donképpen még évtizedekig 
tartott. A vasúttársaságok a 
Vasúti Szolgák Egyesült Társa
ságával az 1906-os mozgalom 
során tárgyaltak először, de 
csak Loyd George kereskedel
mi miniszter közbenjárására. 
1911-ben 200 OOO munkás rész
vételével került sor az első or
szágos vasutassztrájkra, amely 
V. I. Lenin megállapítása sze
rint is a brit munkások új harci 
szellemét tükrözte. A kormány 
katonaságot vezényelt a sztráj
kolók ellen, ugyanakkor általá
nos sztrájktól tartva engedmé
nyekre intette a vasúttársaságo
kat. Így került sor a szakszerve
zetek elismerésére, de csak „er
re az egy alkalomra". 

A vasutas-szakszervezetek le
vonták a tanulságokat, s felújí
tották az állandó szövetségre 
vonatkozó tárgyalásokat. 
A Mozdonyvezetők és Fűtők 

Egyesült Társasága, valamint a 
Vasúti Hivatalnokok Egyesülé
se nem bízott az egységes szer
vezet megvalósíthatóságában. 
De három szervezet : a Vasúti 
Szolgák Egyesült társasága, a 

Váltókezelők és Váltóőrök 
Egyesült Társasága, és a Vas
úti Munkások Általános Szö
vetsége 1913-ban megalakítot
ta az Országos Vasutas Szak
szervezetet, amely 267 OOO tag
gal kezdte tevékenységét. 
1015-ben már 307 OOO, 1919-ben 
pedig 481 OOO tagja volt. 

Az elmúlt években sorra 
megújultak a szovjet főváros 
pályaudvarai, némelyik átépíté
sét most végzik. Ám mindettől 
függetlenül a moszkvai vasúti 
csomópontok csak megfeszített 

munkával tudnak megbírkózni 
az utasok óriási tömegével. 
A vasúton utazók száma pedig 
az előrejelzések szerint tovább
ra is növekszik, és hamarosan 
meghaladja a 60 milliót évente. 

A város az elmúlt évtizedek 
során jelentősen terjeszkedett, 
Moszkva külvárosaiban új lakó
negyedek épültek. Ám a pálya
udvarok mind a városközpont
ban találhatók. Az utasok 
egyenletes elosztása és a műkö
dő pályaudvarok tehermente
sítése céljából építik fel a fővá
ros tizedik vasúti „kapuját", 
pontosabban a Déli Közlekedé
si Komplexumot. A tervezését 

a Moszgiprotransz intézet vég

zi. 

A műszaki állomás 250 hek
táros területet foglal majd el, s 
lényegében egy óriási iparvál
lalat Lesz, melyhez hasonlóval 
sehol sem találkozhatunk. Itt a 
tervek szerint minden feltételt 
megteremtenek a vonatok elő
készítéséhez, a szükséges fel
szerelések és anyagok biztosítá
sához és a járművek javításá
hoz, karbantartásához. Az ösz
szes munkafolyamat automati
zálásával és gépesítésével jelen
tős mértékben csökken a ráfor
dítási idő. 

A pályaudvar épülete Bitcá
ban lesz - hat kilométerre a 
műszaki állomástól. Tervezett 
áteresztő képessége meghalad
ja a napi száz távolsági sze
mélyszállító vonatpárt. A 
Szovjetunióban és Európában 
ez lesz a legnagyobb pályaud
var. A várótermekben egyidejű
leg 12 ezer ember fér el - ez 
többszöröse bármelyik moszk
vai pályaudvar befogadóképes
ségének. 

Vajon a városközponttól lévő 
nagy távolság nem fog kényel
metlenséget okozni az utasok
nak? Moszkva terjeszkedése 
olyan ütemű, hogy egy jelenlegi 
előváros 10-15 év múlva már a 
városhatáron belülre kerülhet. 
(Egyébként pontosabb ebben a 

körzetben tervezik egy 600 ezer 
Lélekszámú lakónegyed f elépí
tését.) Ugyanakkor a tervezők 
komplex megoldást keresnek 
az új pályaudvar, és Moszkva 
többi kerülete közötti közleke
dés problémájára. Ebben segít 
a metró, az autóbusz és a helyi
érdekű vasút. A metró ideveze
tése nagyon egyszerű, hiszen a 
déli komplexum mindössze 2,5 
kilométerre lesz a már működő 
„Prágai" metróállomástól. Elég 
egy újabb pályaszakasz lefekte
tése, és a metró máris ott lesz a 
pályaudvar épületében. Ezen 
kívül lehetőség lesz átszállásra 
a helyiérdekű vasútra is. És vé
gül a gépkocsi - a közelben 
húzódik a Moszkva-Harkov 
autóút. 

A fehérgallérosok 

A Vasúti Szolgák Egyesült 

Társaságából kilépő mozdony
vezetők és fűtők 1890-ben egye
sültek a hasonló munkakörűek 
két-három kisebb szervezeté
vel, s 600 taggal megalakították 
a Mozdonyvezetők és Fűtők 
Egyesült Társaságát. Ugyaneb
ben az időben alakult a Vasúti 
Szolgák Skót Társasága, amely 
1892-ben egy vesztes sztrájk 
után 1000 taggal beolvadt a 
Vasúti Szolgák Egyesült Társa
ságába. 1880-ban létesült a Vál
tókezelők és Váltóőrök Egye
sült Társasága is. Amikor a 
Vasúti Szolgák Egyesült Társa
sága végül megtette az első lé
péseket a harcos szakszervezet
té fejlődés útján, akkor azok 
váltak ki, akik nem értették, 
miért kell a segélyezést aláren
delni a munkafeltételek javítá
sát célzó feladatoknak. Az 1880 
őszén elfogadott szabályzat ér
telmében ugyanis fölemelték a 
tagsági díjakat, hogy megte
remthessék a megtorlás vagy 
sztrájk esetén segélyt biztosító 
pénzügyi alapot. Kiléptek olya
nok is, akiket a kilencórás mun-

A vasúti szolgák szervezete 

1899 decemberében minden 
munkakörre kiterjedő mozga
lom megindítását engedélyezte 

a North Eastern Railway és 
Dél-Wales négy ércszállitó vas
útján. 1900 márciusában kudar
cot vallott a dél-walesi mozga
lom. A megmaradt keserűség
ből egy erős helyi, ,,nem hivata
los" mozgalom nőtt ki, amely 
augusztusban, a híres Taff-

Angliában tehát 1913-ban 
részleges sikerrel járt a vas
utas-szakszervezetek iparágnyi 
szakszervezetté fejlesztése, bár 
kétségtelen, hogy jelentős kate
góriákra (műhelymunkásokra, 
hivatalnokokra, a Mozdonyve
zetők és Fűtők Egyesült Társa
sága tagjaira ) nem tudta kiter
jeszteni befolyását. 

Gadanecz Béla 
(Folytatjuk) 

Az új létesítmény a városköz
ponttól 25 kilométerre, az egyik 
elővárosbanm épül. Ez nem 
csupán személypályaudvar 
lesz: a komplexum jelentős 
mértékben hozzájárul majd a 
távolsági vonatközlekedés 
problémáinak megoldásához, 
a vasúti kocsik és a mozdo-

Az épitészek eredeti módon 
használták fel a helyi dombor
zat sajátosságait. A pályaudvar 
három szinten helyezkedik 
majd el.. A két felső szinten 
lesznek a peronok. Az érkező és 

A pályaudvar előtti téren két
ezer férőhelyes szálloda és egy 
kereskedelmi központ épül. 

Moszkva UJ közlekedési 
komplexuma a tervek szerint a 
kilencvenes évek második f e
Lében fogadja majd első utasa
it. A főváros tizedik pályaudva
rának átadásával elsősorban a 
déli irányban közlekedő vonato
kat fogadó pályaudvaroknak -
a Kurszki és a Kazanyi - csök
ken a terhelésük. 

Alekszandr Davidjanc 
(APN) Korabeli lo.komotívverseny Manchesterben 



Vetési Imre 

Napirenden a nyugdíjas Vendégek Görögországból 
jntézó'hizottság munkája 

A vasutas-szakszervezet Az alacsony öuzegd nyugel-
AJUQdfjaso� intéz6bizottsága a látottak helyzetének javftását 
).búlt év július l-én alakult. szolgáló lehet&égekr6l, ke7.de

XI. kongresszus határozata ményezésekr6l is smlt az el6dó. 
lmében azzal a céllal hozták Ilyenek: a vasútegéswgügyi 

E'•\IJiib'é, hogy lássa el a nyugdíjas hálózat kórházai, szanat6riu
tasok érdekvédelmét és ér- mai, rendel6intézetei, melyek a 

Wpviseletét. nyugdfjasok és eltartott hozzá

Hogy ennek a megbízatásnak tartoz6ik gyógykezelését is szol
t tesznek eleget? ETT6l h gálják. Az eghzségügui társa

,iiefalab,lú 6tG .U1fozeU dalombi.dosítáai eUátá8 mez.. 

!(nuf'lkánSl számolt be az inté- '"1eR" a 112 sz4zt:il&os OTA a 
mw�zottság január 28-án a nyugdíjasok részére többféle 

$1UOdijas alapszervezetek h segítséget is ad. Kiadásainak 

�k elnökeinek. A MÁV minter111 60 százaléka - külön

ezérigazgat6ság konferencia- böm segélynemek formájában 

re;.termében rendezett tanácskozá- - a nvut,dijasok részére ;ut 

�n megjelent dr. Juhász ZoZ.. vissza. _!987. január 1-tól több- Szakszervezetünk vezetfJi fopdtil a deleg6ci6 tagjait 

* 11 k9ZP()nti vezet6ség titká- fél� segély is emelkedik. fgy 
;ta- például a temetkezési segély (Skoda Láaaló felfflele) 

A tanulók érdekében 

Együttmííködési szerződés 
a győri főiskolával 
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Kiskunfélegyházán 
A békéscsabai vasutasok 

Barangolás a rendezőben 
Teljesítették tavalyi terveiket 

Kiskunfélegyháza a Kiskun
ság gazdasági és kulturális 
centruma. Vonzáskörzetében a 
tömegközlekedés felét a vasút 
elégíti ki. Naponta nyolcszáz
ezer utas fordul meg az állomá
son. Sokan utaznak ide dolgoz
ni, de talán nem kevesebb azok 
száma sem, akik a szomszédos 
Városföldre, vagy a megyeszék
helyre, Kecskemétre járnak át 
naponta. 

Több árut 
szállítottak 

A rövid távú, öt-tíz kilo
méteres utazások növelik jegy
pénztárosaink munkáját - ma
gyarázza Szabó István állomás
főnök. Ezért szeretnénk 
automata jegyváltó készüléket 
üzembe helyezni állomásun
kon. Tavaly a menetdíjakból 13 

millió 400 ezer forintot szed
tünk be, s 55 ezer tonna árut 
szállítottunk el. Az ebből szár
mazó bevétel a tervezettnél 500 
ezer forinttal volt több. A szol
noki cukorgyáron kívül állandó 
partnerünk a Lenin Tsz. Olasz
országba takarmánykeveréket, 
a Szovjetunióba búzát, Martfű
re pedig napraforgót küld na
ponta. Említést érdemel a Mű
anyaggyár, amely naponta 4-5 
kocsit ad fel rekeszekkel, flako
nokkal megrakva. Az Április 4. 
Gépgyár atomerőművekhez 
szállít gépi berendezéseket. 

Az állomásfőnök invitálására 
helyszíni szemlére indulunk. 
Először a raktárnoki iroda felé 
igyekszünk. Könnyen célhoz 
érünk, mert az utat egy sávon 
már megtisztították a hótól. 

- Milyen a forgalmuk? -
kérdezem Tarjányi Géza kocsi
rakományos raktárnokot. 

- Ma mindössze négy kocsit 
igényeltek. Jelenleg tíz kocsi 
van rakodás alatt és most állít
ják be az Áfész és a Tüzép ko
csijait. Más napokon általában 
10 feladási és 18-20 leadási ko
csink van. 

Milyen a rakodási kész
ség? 

- Általában jó. Gond főleg 
akkor van, ha egy vállalatnak 
egyszerre több kocsi érkezik, és 
kevés a rakodó kapacitása. Né
ha akadozik az éjszakai és a 
hétvégi rakodás is, elsősorban 
a Volán-nál és az Áfész-nél. 

Folytatjuk utunkat a gurító
hoz. Az állomásfőnök elmondja, 
hogy Kiskunfélegyháza földraj
zi helyzeténél fogva az igazga
tóság egyik legjelentősebb állo
mása. Fontos vasúti csomópont, 

öt irányban jönnek, mennek a 
vonatok. 

hály helyi kapcsolókezelő dol
gozik. Kilenc váltó állításával 
segíti a gurítást. Lényegesen csökkent a kocsik tartózkodási ideje 

A hidegben is 
helytállnak 

'Közeledünk a gurltóhoz. 
A sínpárok mellett a kocsiren
dezők által letaposostt ösvé
nyen lépkedünk. Talpunk alatt 
ropog a hó. Mellettünk rádióval 
a kezében fiatal lány igyekszik 
a csapáson maradni. 

- Nagyon kell vigyázni, 
mert jeges az út, - figyelmez
tet Oroszi Gyöngyi kocsifeliró, 
miközben egymás után mondja 
be a Kiskunhalasról érkezett 
kocsik adatait. 

A II-es őrhely melletti gurí
tón ma Zsigó Imre a tolatásve
zető. Éppen egy Szolnokról ér
kezett vonatot rendeznek szét 
Kiskunhalas irányába. 

- Az ötven kocsit három fo
gással öt felé „dobjuk szét'' -
magyarázza. - Az én felada
tom a tolatás vezetése, az elegy 
szemmel kísérése, aztán ebben 
a csúszos időben a munkatár
sakra is jobban kell figyelni. 
Két sarusom és egy tolató-ag
gatóm van, de ha kell én is be
segítek. Kevés az ember. Ré
gen ilyenkor volt egy melegedő 
ember, és időnként váltogattuk 
egymást. 

Közben megszólal a külsőtéri 
hangszóró és Sipos Zoltán for
galmi szolgálattevő ad utasí
tást: 

- Imre, figyelj a kocsikra, 
rosszul vannak bárcázva, Tó
szeg helyett Kecskemét-Alsó
ra mennek. 

- Rendben - feleli röviden, 
és a jelzett kocsisor máris a 
megfelelő vágányra fut. 

Két fogás között van egy kis 
időnk a beszélgetésre. 

- A 32. telemet taposom a 
vasúton, 1963 óta vagyok tola
tásvezető. Ilyen kemény tél 
csak 1969-ben volt. Ezekben a 
napokban már 300-380 kocsit 
rendezünk szét. 

- Nem fázik? 
- Nem. Rétegesen kell öl-

tözködni - mondja, miközben 
kigombolja rövid kabátját és 
mutatja, hogy az ing felett há
rom pulóver van. 

Az őrhely alsó helyiségében 
Ficsor László váltókezelő szol
gál. Az ő kötelessége a vonatok 
fogadása, megfigyelése, az en
gedélykéréseknél való közre
működés, de ha kell segít a to
latósoknak, vagy a váltók tisztí
tásában. 

Felül a toronyban Varga Mi-

- Reggel héttől két felosztó 
vonatunk volt, rendeztük a IX
et és a XI-et, eddig négy óra 
alatt 110 kocsi gurult le. 

Amíg beszél szemét egy pilla
natra sem veszi le a vágányok
ról. A XI. vágányon M 44-es kö
zeledik, egy kocsival. 

- Tolhatunk a tízre? - kér
di egy hang. 

- Igen - feleli a távolból 
Sipos Zoltán. 

Varga Mihály a dominóhoz 
lép, megnyomja a váltóállító
gombot, egy-két pillanatig vil
log a sárga fény, majd beáll a 
váltó. 

- Most szerencsére nem 
volt gond a váltóállítással, de 
az elmúlt napokban a hó és jég 
miatt nehezen állt át a váltó. 
Sokat kínlódtunk vele, pedig 
látja, a pályamunkások most is 
dolgoznak a 22-es váltónál. 

- Kitakarítjuk, de ha el
megy egy gyorsvonat, kezdhet
jük elölről - mondja az őrhely 
előtt Góg Sándor előmunkás. 
- Az ötös pályamesteri sza
kaszról jöttünk, itt kilencen, az 
állomás másik végén tízen dol
goznak. Reggel, amikor kezd
tünk mínusz 14-15 fok volt, 
most valamivel enyhébb az idő, 
de azért óránként bemegyünk 
melegedni. Aztán dolgozunk to
vább délutánig. 

Nézem az arcokat, elfáradt 
emberek benyomását keltik. 
Aztán tekintetem a földre té
ved, valamennyien gumicsiz
mában vannak. 

- Nem hideg? 
- Két zoknival ki lehet bír-

ni, jobb mint a bakancs, az át
ázik. 

- Mostoha körülmények kö
zött dolgozunk - dohogják töb
ben - de azért kitartunk, segí
teni kell a forgalmat. 

Visszatérve az állomásra, Lo
sonczi Lászlóné szakszervezeti 
főbizalmitól kérdezem: 

- Milyen körülmények kö
zött dolgoznak a félegyházi vas
utasok? 

- A mostani téli, zord időjá
rást leszámítva általában jó kö
rülmények között. Egyedül a 
személypénztárosoknak lehet 
okuk a panaszra, hiszen a felvé
teli épület átalakítása miatt a 
már elkészült elárusító pavilo
nokban működnek a pénztárak. 

Kiskunfélegyháza állomás 
284 tagú kollektívája az elmúlt 
hat évben ötször nyerte el az 
Élenjáró szolgálati hely címet. 

G.J. 

Békéscsaba a Tiszántúl déli 
részének gazdasági, közlekedé
si és kulturális központja. Vas
útállomása meghatározó szere
pet tölt be a város és a megye 
életében, gazdasági vérkeringé
sében. Itt halad keresztül az 
észak-dél irányú tranzitforga
lom, amelyet mind a személy-, 
mind az áruszállításban sok fel
adatot ró az itt dolgozó vasuta
sokra. 

Jó kapcsolat 
a fuvaroztatókkal 

Naponta 15-20 ezer utas for
dul meg az állomáson. Legtöb
ben a hivatásforgalomban utaz
nak. A környező településekről 
nagy számban mennek a me
gyeszékhelyre dolgozni, illetve 
tanulni. Ebből adódóan a leg
fontosabb teendő: jól akalmaz-
kodni a műszakváltásokhoz, a 
tanintézetek rendjéhez. Sokan 
veszik igénybe a helyközi for
galmat, de számottevő a nem

amelynek exportfeladásai jelen
tősek. De sorolhatnánk a Bar
nevállt, a Hűtőházat, a Békés 
Megyei Agráripari Egyesülést, 
és más vállalatokat is. Sajnos a 
Tégla és Cserépipari Vállalat 
szinte alig szállít vasúton; ter
mékeit saját gépkocsikkal fuva
rozza el. 

Leadási forgalomban a Tü
zépé a vezető szerep. Címére 
építő- és tüzelőanyagok érkez
nek. Irányvonatok hozzák a kö
vet, a homokot, a kavicsot a 
Közúti igazgatóságnak és a 
DÉLÉP-nek. A Magyar-Szov
jet Barátság Tsz-nek gumiáruk, 
az Univerzálnak az élelmiszer
től a hűtőgépen át a haszonva
sig szinte minden áruféleség ér
kezik. Számottevő forgalma 
van a VIDIA-nak, az Agroker
nek, az ÁFOR-nak és a KO
KÖV-nek. 

Megváltozott 
a profil 

zetközi utasforgalmunk is. Az Konténeres áruforgal
elmúlt év harom negyedévében munk is növekszik, különösen 
a személyszállításból eredő be- azóta, hogy megnyitottuk a 
vételük meghaladta a 30 millió terminált - kapcsolódik a be
forintot. szélgetésbe Bene László keres-

- Számottevő az áruforga- kedelmi részlegvezető. - No
lom is - mondja Alföldi Ká- vember végéig közel öt és fél
roly állomásfőnök. - Novem- ezer 20 lábas nagy konténert, 
ber végéig tonnatervünket túl- és több mint tizenegyezer köze
teljesítve 283 ezer tonna árut ín- pes konténert kezeltünk. Külö
dítottunk útnak. Ennek ellené- nösen az októberi forgalmunk 
re mégis leadási állomás va- volt nagy. 
gyunk. Egy hónapban általá- - Örülünk annak - foly
ban 1200 kocsit rakunk meg, és tatja -, hogy megkezdődött a 
hozzánk 2200 érkezik rakottan. 110 millió forintos költségű ke-

Legnagyobb fuvaroztatójuk a reskedelmi telep építése. Már 
konzervgyár, amellyel igen jó a ősszel végeztek a tereprende
kapcsolatuk. A gyár folyamato- zéssel és elkészültek az utak is. 
san tájékoztatja a vasutat a Az építés ideje kb. három év 
gyártási tevékenységró1, s így lesz. Oldal- és homokrakodó is 
idóöen felkészülhetnek a szük- épül majd. Ezután a kereske
séges kocsiigényekre. Évi el- delmi áruk ki- és berakását 
adási forgalmuk 4500-5000 ko- nem nehezíti majd az időjárás. 
csi, aminek nagy részét irány- Nagy teljesítményű daruval 
vonatokkal továbbítják. A gyár is gazdagodunk. Havonta 
a szokásos konzerváruk mellett 600-800 kocsit mérlegelünk. 
tésztagyártással is foglalkozik, Nemcsak a saját, hanem más 
amit aztán innen küldenek el az állomásokét is. Az úgynevezett 
ország minden részébe. Iparvá- mellékteljesítményekkel bevé
gányukra nem ritka, hogy har- teleink 200 százalékkal nőttek. 
mincasával állítják be a kocsi- - Állomásunk profilja az el
kat. Sokszor a Tüzép vágányát múlt tíz évben alaposan meg
is igénybe kell venniök, hogy a változott - veszi vissza a szót 
feladási üres kocsikat, illetve az az állomásfőnök. - Korábban 
áruval érkezőket beállíthassák. az áruforgalmunk 30 százaléka 
Ősszel különösen sok alma és iparvaganyon, 70 százaléka 
üvegáru érkezett a gyár címére. rendes kezelési helyen bonyoló-

Másik i:i,agy fuvaroztatójuk dott le. Ma fordított a helyzet. 
a Gabonaforgalmi Vállalat, Vonzáskörzetünkbe 22 iparvá

gány tartozik, amiket havonta 
háromszor szolgálunk ki. Sok
szor 60-70 kocsival indul a me-
net. 

- Milyen a vállalatok rako
dási készsége? 

A választ Bene Lászlótól ka
pom: 

- Általában elfogadható. Ez 
annak köszönhető, hogy a 
nagyvállalatokkal kapcsola
taink rendkívül jók. Kölcsönö
sen tájékoztatjuk egymást a 
fontosabb munkákról, így idő
ben felkészülhetnek a rakodás
ra. Egy-két vállalat azonban 
még nem szívesen rakodik a 
hét végén. 

A kocsirendezők 
vállalása 

Csökkent-e a kocsitartóz
kodási idő? 

- Tavaly sikerült előbbre 
lépnünk. Amíg 1985-ben 16,21 
óra volt az egy kocsira jutó tar
tózkodás, addig tavaly novem
berig 13,02 óra. Az idegen ko
csik tartózkodása főleg az őszi 
forgalomban javult. A 20,5 órás 
célkitűzést októberben 18,17 
órára szorítottuk le. 

Békéscsaba állomás elegyfel
dolgozó munkája is jelentős, hi
szen fontos vasúti csomópont. 
Négy irányba elágazó állomás. 
Naponta mintegy 600-800 ko
csit dolgoznak fel, az átmenők
kel együtt közel 1400 kocsi for
dul meg naponta az állomáson. 

- Elegyrendezésünket négy 
tolatógép (egy gurító és három 
állomási) segíti. Félgurítódom
bunk napi átlagos teljesítmé
nye 800 kocsi - mondja Alföldi 
Károly. - De ha szükséges, 
ennél többre is képesek va
gyunk. Most például a Ferenc
városi pályaudvar átépítése 
miatt várhatóan nőnek a felada
taink. Szocialista brigádjaink 
kezdeményezésére a kocsiren
dezők vállalták, hogy ha kell a 
napi gurítási teljesítményt 
1 OOO kocsira is felemelik. Állo
másunknak meghatározó szere
pe van a kocsikiegyenlítési fel
adatok teljesítésében. Itt gyűlik 
össze az elegy, itt állítunk össze 
naponta kettő, az őszi forgalom
ban napi három-négy kiegyen
lítő vonatot. Ezzel is segítjük az 
igazgatósági feladatok végre
hajtását. Naponta nem kevés 
munkát ad a kocsijavító mű
hely kiszolgálása, az exportos 
vagonok kiválasztása. Sajnos a 
frekventált munkakörökben 
nálunk is munkaerőhiány van. 
Ennek ellenére tavalyi célkitű
zéseinket sikerült teljesíteni. 

Gellért József 

Fiatalok vetélkedője 

Az idei télen a -vasutasok sokat tettek azért, hogy 
za-vartalao legyen a személyszállítás 

j 

(Zehpan Ferenc képriportja) 
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A közelmúltban a sátoraljaúj
helyi pályafenntartási főnökség 
vezetői munkavédelmi és Ki 
minek mestere szakmai, politi
kai vetélkedőt, valamint betaní
tott pályamunkási vizsgát ren
deztek. A munkavédelmi vetél
kedőt a szocialista brigádok kö
zött szervezték. A brigádoknak 
100 kérdésre kellett választ ad
nunk. 

A legtöbb helyes választ a II. 
főpályamesteri szakasz Ságvári 
szocialista brigádja adta, meg
szerezve ezzel a győzelmet. 
A második helyen a VI. főpá
lyamesteri szakasz (Szerencs) 
Ady brigádja végzett, míg a 
harmadik a III. főpályamesteri 
szakasz (Abaújszántó) Petőfi 
brigádja lett. 

A Ki minek mestere szakmai
politikai vetélkedőn a fiatalok 
mérték össze tudásukat. Az 
egyik csoportba a középiskolát 
végzettek, a másikba a szak
munkás-bizonyítvánnyal ren
delkezők kerültek. Az első he
lyet a VI. főpályamesteri sza
kasz dolgozója, Butta László és 
az I-es főpályamesteri szakasz
ról Szabó János szerezte meg. 

A második helyen Zemlényi 
István (pályafenntartási köz
pont) és Kopcsó István (III. fő
pályamesteri szakasz) dolgozó
ja végzett. A harmadik helyre 
az I-es főpályamesteri szakasz
ról Ducsai Zoltán, és a III. fő
pályamesteri szakaszról Papp 
Sándor került. 

A helyezettek pénzjutalmat 
kaptak. A betanított pályamun
kásvizsgán 31-en vettek részt. 

Vaszil Barnabás 

A közlekedésről 

Dr. Nagy Ervin közlekedési 
miniszterhelyettes tartott tájé
koztatót január 21-én a vasutas
szakszervezet székházában a 
közút és a vasút szerepéről, fej• 
lesztésének perspektíváiról. 
Részletesen beszélt a közúti 
közlekedés gondjairól, a gépko
csiellátás lehetőségeiről, az 
autópályák építéséről. A jövő
ben - 2000-ig - 2,5 millióra 
nőhet a gépkocsik száma ha
zánkban. 



Új tájékoztató táblák 

orgatmi munkaverseny 



6 MAGYAR VASUTAS 1987. FEBRUÁR 12. 

Bűnösés a. "°natolon 
Vonatkísérő járőrs�olgálatokat s�erve�nek 

Gábriel János mozdonyvezető 
szerette a gőzösöket 

1986. október 21-én a 7025. 
számú vonaton B. J-né 22 éves 
jegyvizsgálót egy ismeretlen 
férfi késsel megtámadta és kö
zösülésre akarta kényszeríteni. 
Dulakodás közben a jegyvizs
gáló nőnek sikerült vészfékkel 
megállítania a vonatot. A táma
dó, aki Vecsésen szállt fel, el
menekült. 

1986. november 2-án a 701-es 
számú vonaton ismeretlen tette
sek megkéseltek egy katonát. 
A közbelépő jegyvizsgálót tett
legesen bántalmazták. 

Tavaly november 9-én, a 
2758-as számú vonaton szintén 
ismeretlen tettesek bántalmaz
ták E. J. jegyvizsgálót, aki azt 
követően hét napig betegállo
mányban volt. 

A jegyvizsgáló 
jogi védelme 

A bűncselekményeket első
sorban az elővárosi, a nem hi
vatás-forgalomban közlekedő 
vonatokon követik el: például a 
Nyugati-Cegléd, Kőbánya-
Kispest-Lajosmizse vonala-
kon. Hasonló a helyzet a hét vé
gi és a hét eleji távolsági vona
tokon az ingázó utasok és a sza
badságra utazó, vagy onnan 
visszatérő katonák randalírozá
sa miatt. Kifejezetten veszélyez
tetett a Budapestről Pécsre, Za
laegerszegre, Nagykanizsára és 
Záhonyba induló hétvégi vonat. 
Emiatt női jegyvizsgálókat az 
éjszakai járatokra például Pé
csett nem lehet vezényelni. 
Ugyancsak gyakori a rendbon
tás a Vác-Veresegyháza, Ba
lassagyarmat-Ipolytarnóc kö
zött közlekedő vonatokon. 

Az úgynevezett fekete vona
tokon veszélyeztetik a közbiz
tonságot a mozgó bögrecsár
dák. A hajnali munkásvonato
kon és az állomások környékén 
a zugfőzdék pálinkáját isszák a 
munkába indulók. Ezt minden 
eszközzel meg kell akadályozni. 

Speciális brigádok 
őrzik a rendet 

rendszeresen. A tapasztalatok 
bizonyítják, hogy az ellenőrzött 
vonatokon lényegesen javult a 
közbiztonság. 

A Vasutasok Szakszervezete 
a közbiztonság megszilárdítá
sa és a dolgozók védelme érde
kében összehangolt, központi 
intézkedés megtételére kérte fel 
a MÁV vezetőit. A szakszerve
zet álláspontja szerint a munka
fegyelem megkövetelésével 
párhuzamosan meg kell terem
teni a megfelelő munkakörül
ményeket, amelyre a Munka 
Törvénykönyve is kötelez. 
A bűncselekmén)'i 

jelenteni kell 

Magas, erős fizikumú, határo
zott ember Gábriel János moz
donyvezető, a békéscsabai kör
zeti üzemfőnökség dolgozója. 
Ám amikor a közelmúlt esemé
nyeiről kérdezem, határozottsá
ga elszáll, komoly tekintete 
megszelídül. A fizikai munká
hoz szokott kezek, hol egymás
ba kulcsolódnak, hol az újságot 
szorongatják. Nehezen oldódik, 
hiszen az élmény még friss, és 
szerénysége is gátolja, amikor a 
kérdéseimre válaszol. 
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e� latában eltöltött 31 évet 'lt ' -deseket tettek a Jegyellenorzes1 lták 

me a 
rendszer szigorítására, amely nyo 

elsősorban a bevétel növelését Szívesen emlékezik a múltra. 
szolgálta. 1z 1986. évi 42. szá- Többek között arra, hogy mi
mú MA V Ertesítőben közzétett előtt vasutas lett, fiatalon részt 
utasítás lehetővé tette, hogy a vett az első szocialista város 
szakmai ismeretekkel rendelke- építésében. Későb haza került 
ző vasutasok munkábajárásuk, ékéscsabára és szolgálattétel
illetve kiküldetésük során - e jelentkezett a fűtőház-főnök
külön kötött munkaszerződés égen. Kezdetben segédmun
alapján - jegykezelői tevé- ásként, majd több évig moz
kenységet végezzenek. Termé- onyfűtőként dolgozott. 
szetesen a vonatokhoz főfoglal
kozású jegyvizsgálót is kell ve- - Majdnem minden típusú 
zényelni. gőzöst vezettem - mondja. -

A gyors intézkedések hatásá- Szerettem azokat a masinákat, 

pedig gőzösön szolgálni nehéz 
volt. Gyakran 280-300 órát is 
dolgoztunk egy hónapban. 

Határtalan szorgalmát bizo
nyítja, hogy az összes vasúti 
vontatójármüre megszerezte a 
vezetői jogosítványt. Ő volt az, 
aki a hetvenes évek elején első
nek kezdeményezte, hogy Bé
késcsabán a mozdonyvezetők 
képzésére szervezzenek tanfo
lyamot. Közvetlen munkatársa-

1t is agitálta, buzdította a tanu• 

lásra. 
.- Mindig szívesen foglal

koztam a fiatalokkal. Tanítvá
nyaim közül egyik sem fordítot
ta el a fejét, ha az utcán talál
koztunk. 

Gábriel János közéleti ember 
is. Az MSZMP-nek 1962 óta 
tagja a szakszervezeti mozga
lomban 36 éve vesz részt. 
A párttagság megbecsülését, 
tiszteletét élvezi. Már többször 
választották pártcsoportbizal
minak. 

- Egy vasutas jó családi 
háttér nélkül nem végezhet 
igazán kiemelkedő munkát -
jegyzem meg. 

- Ez valóban így van. Én a 
családomnak, elsősorban a fele• 
ségemnek köszönhetek min
dent, amit eddig elértem. Gyak
ran voltam távol. Két gyerme• 
künk van. Ma már felnőttek, 
keveset lehettem velük. A fele• 
ségem volt a biztos háttér. Ha ő 
nincs, vagy nem ilyen megértő, 
akkor nem tudtam volna min
den szolgálat előtt aludni, pi• 
henni. A fiam főiskolát végzett, 
a lányom érettségizett. Ezért is 
szerettem volna, ha a feleségem 
mellettem ül azon az ünnepsé
gen, amikor szólítottak a kitün• 
tetés átvételére. 

Zacharidesz Jánosné 

Ezek a riasztó történetek nem 
a krimik lapjain, hanem a bűn
üldöző szervek jegyzőkönyvei
ben olvashatók. Tudni kell, 
hogy a törvény a jegyvizsgálót 
- mint a közforgalmú vállalat 
alkalmazottját - szolgálatának 
teljesítésekor az általánostól na
gyobb jogi védelemben részesí
ti azzal, hogy hivatalos sze
mélynek minősíti és támadóját 
szigorúbban bünteti. Ha valaki 
a jegyvizsgáló jogszerű eljárá
sát akadályozza, akkor az elkö
vetőt a szabálysértési hatóság 
háromezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújthatja. Ha a 
jegyvizsgálót fenyegetik, vagy 
tettleg bántalmazzák, akkor az 
bűntettnek minősül és az elkö
vető három évig terjedő szabad
ságvesztéssel büntethető. 

Egyes szakszervezeti bizott
ságok a dolgozók védelme ér
dekében már megtették a szük
séges intézkedéseket. A miskol
ci vasútigazgatóság és a szak
szervezet együttes felkérésére a 
BM Forradalmi Rendőr Ezred 
évekkel ezelőtt létrehozta a vo
natkísérő járőrszolgálatot. Az 
igazgatóság javaslatai alapján 
jelölik ki a kísérendő vonatokat, 
és a körülményeknek megfele
lően havonta módosítják azt. 
Jelenleg a rendőrjárőrök 40 
vasúti útirányt ellenőriznek 

ra remélhető, hogy ezután na- --------------------------------------

A. jogi védelem természete
sen csak akkor hatásos, ha az 

gyobb biztonságban lesznek 
majd vonatainkon az utasok és 
a jegyvizsgálók egyaránt. 

Dr. Szabó László 
A ,,milliomossal'' kocsikáztam 

érintett dolgozó és a munkálta-.--------------------------
tó azonnal megteszi a feljelen
tést az illetékes hatóságnál. 
A büntető feljelentés minden 
vasutas feladata. Ezt az 1985. 
évi 27. számú MÁV Értesítőben 
megjelent utasítás kötelezően 
előírja. A feljelentést akkor is 
meg kell tenni, ha a belső szak
mai vizsgálatot még nem zárták 
le. 

A Vasutasok Szakszervezete 
- felhasználva a szakszerveze
ti bizottságok gyakorlati tapasz
talatait - megállapította, hogy 
1986-ban tovább romlott a köz
biztonság a személyszállító vo
natokon. Elsősorban a jegy
vizsgálók sérelmére elkövetett 
esetek száma nőtt, és gyako
ribb lett a személyvonatok 
megrongálása. 

TitkárTálasztás Miskol�on 

Rendkívüli ülést tartott janu
ár 23-án a miskolci területi inté
zőbizottság. Ezen, a testület tag
jain kívül részt vett többek kö
zött Básty János, az SZMT ve
zető titkára, Hernádi István 
vasútigazgató, valamint Radvá
nyi Géza, a MÁV miskolci párt
bizottság titkára. 

Az ülésen Koszorus Ferenc, a 
vasutas-szakszervezet főtitkára 
köszöntötte a 45 évi szolgálat 
után nyugdíjba vonuló Zombo
ri Lajos területi titkárt. Méltatta 
munkásságát, példamutató 
szorgalmát, vasutashűségét. 
Zombori Lajos nyugdíjasként is 
közéleti ember marad, tovább-

ra is részt vesz a szakszervezeti 
mozgalomban. Utódjának, az 
intézőbizottság rendkívüli ülé
sén Pólik Andrásnét választot
ták meg titkárnak. 

Pólik Andrásné 1951-ben a 
miskolci BFF-nél műszaki ipari 
tanulóként került kapcsolatba a 
vasúttal. Később művezető, 
majd üzemvezető lett. Elvégez
te a tisztképzőt, ezután techni
kusi, majd főiskolai végzettsé
get szerzett. 1976-ban került a 
területi bizottságra, ahol a múlt 
év novemberéig a közgazdasági 
bizottság vezetője volt. 

Cs. B. 

Imponáló magabiztosság, 
nyugodt, derűs tekintet. A Lada 
1500-as volánjánál magas, ősz 
hajú férfi ül: Borka Ferenc. 
,.Milliomos." Kilométer-millio
mos. Az elmúlt év november 
7-én kapta meg ezért az elisme
rést és a pénzjutalmat. Meg
ígérte, hogy válaszol a kérdése
imre, ezért elkísértem egy rövid 
útra. 

- Hány éve gyűjtögeti a ki
lométereket? 

- Huszonhat évet töltöttem 
a volán mellett. Vasúti pályafu
tásomat 1953-ban kezdtem a 
szombathelyi TBF-nél. 1960-
ban kerültem a MÁV autófuva
rozási főnökségéhez gépkocsi
vezetőnek. 1972-től dolgozom a 
járműjavítóban. Először teher
autót vezettem, aztán mikro
buszt s végül személygépkocsit. 

- Előfordult, hogy meleg 
helyzetbe került az utakon? 

- Néhányszor igen, de min-

DÉLIDŐBEN 

dig sértetlenül megúsztam. Ta
lán a rutinnak. talán a szeren
csének köszönhetem, de az 
igazság az, hogy a közutakon 
nem kell feltétlenül vétkesnek 
lenni ahhoz, hogy vesztes le
gyen az ember. 

- Mi a véleménye az időjá
rási frontokról? Manapság egy
re többet beszélnek erről. 

- Engem az időjárás sosem 
befolyásolt. De lehet benne va
lami. Tapasztalatból tudom, 
hogy más gépkocsivezetők 
front idején ingerlékenyebbek, 
gyakrabban hibáznak. 

"? m. 
Tanított másokat is vezet-

Igen. Nyolc évig oktató 
voltam másodállásban a KPM

nél. Körülbelül 450-500 tanulót 
segítettem a sikeres gyakorlati 
vizsgához. 

- A gékocsivezetés embert 
próbáló munka. Biztos családi 
háttér, nyugodt életvitel kell 

hozzá. Mondana erről valamit? 
- A családomat sohasem 

kellett arról meggyőzni, hogy 
mennyire fontos számomra a jó 
közérzet. Persze mindenkinek 
vannak gondjai, de azokat mi 
közös egyetértésben orvosol
tuk. Ebben a közös munkahely, 
a közös sors is segített, hiszen 
az egész család vasutas. Mind
két fiamnak, a lányomnak és a 
feleségemnek is van jogosítvá
nya. Tudják tehát, hogy milyen 
felelősség gépkocsit vezetni. 

- Tervei? 
- Van egy kis kertem. Sok 

munkát, sok örömet ad. Aztán 
meg az unokákkal is foglalkoz
ni kell. Mindössze néhány év 
választ el a nyugdíjtól. Bízom 
abban, hogy majd akkor több 
idő jut kirándulásra, utazásra 
és a családra is. 

- Köszönöm a beszélgetést 
és a kellemes utazást! 

Sátori Vilmosné 

a szentgotthárdi f onöknél 

Hazai és importbútorok, lakberendezési cikkek széles választékával várjuk 
kedves vásárlóinkat. Csak nálunk kapható a közkedvelt, olcsó árfekvésű 
Univerzál bútorcsalád. Elemválasztéka minden igényt kielégít, számtalan 
variációs lehetóséget biztosít. 

OTP-ÜGYINTÉZÉS, SZÁLLITAS A HELYSZINEN! 
CÍM: Budapest Xl., Sipos D. u. 9. 

Az áruház megközelithetö a 25-ös gyorsjárattal, a 70-es és a 170-es 
autóbuszokkal. 

NYITVA TARTÁSI ID0: hétköznap 
pénteken 
szombaton 

10-18 óráig 
9-18 óráig 
9-13 óráig 

Tíz perc késéssel indult a sze
mélyvonat Szombathelyről 
Szentgotthárdra, de végül idő
ben érkezett. 

- A késés oka az lehet -
adja magyarázatát Karácsony 
Pál állomásfőnök -, hogy csi
nálják az aluljárót. Az öcsémék 
tervezték - teszi hozzá nem kis 
büszkeséggel. Aztán elmondja, 
hogy ő pedagógus családból 
származik, mégis vasutas lett. 

• "A felesége is az, a MÁV Tours
nál dolgozik. A kisebbik lánya a 
MÁV Tervező Intézetnél épí-
tészmérnök. 

- Sok beosztásban dolgoz
tam én a MÁV-nál - folytatja. 
- Voltam többek között forgal
mi szolgálattevő, tartalékos, 
vámkezelő. 1980-tól vagyok ál
lomásfőnök. Innen naponta 15 
személyvonat megy Szombat
helyre. A közlekedés jónak 
mondható, hiszen 70 percen
ként indítunk vonatot. Termé
szetesen szombat-vasárnap va
lamivel kevesebb közlekedik. 
Nápi három pár tehervonat 
megy Ausztriába, és négy sze
mélyvonat érkezik onnan. Az 
utasforgalom az utóbbi időben 
megnőtt. Nemrég jött egy vonat 

nyolcvan utassal Burgenland
ból. Köztudott, hogy odaátról 
sokan jönnek át hozzánk vásá
rolni. 

- Hányan dolgoznak az ál
lomáson? 

- Összesen 75-en vagyunk. 
Azt lehet mondani, hogy teljes 
a létszám, csak éppen a kocsi
rendezőink vannak kevesen. 
Négy kocsirendező hiányzik. 
Az 1 + 3 ember helyett 1 + 2, 
meg 1 + 1 dolgozik, vagyis a to
latásvezető és a beosztott kocsi
rendező. Ezért sok a túlóra. 
- Milyen a kapcsolat az oszt
rák vasutasokkal? 

- Kitűnő a kapcsolatunk a 
határőrségge� a vámőrségge� 
és termeszetesen az osztrák 
vasutasokkal is. Nagyszerűen 
lehet velük együtt dolgozni. Az 
állomáson többen ismerjük a 
német nyelvet. Tizenöt vasutas
nak alapfokú német nyelvvizs
gája van. Az állomásfőnöki, a 
forgalmi szolgálattevői és a 
vámkezelői munkakörökben itt 
az idegen nyelvtudás kötelező. 
A tanulás költségét a szombat
helyi vasútigazgatóság fedezte. 
A feleségem a MÁV Tours-nál 
dolgozik, ő még jobban beszél 

németül, mint én. Szolgálat 
közben nélkülözhetetlen a né
met szó, hiszen Gyanafalvával, 
vagyis J ennersdorffal, a szom
szédos határállomással, sokszor 
kell hivatalos ügyben beszélni. 

Éppen dél van. Sokan elmen
tek ebédelni. 

- Az innen ötpercnyire lévő 
Selyemgyárban ebédelnek a 
vasutasairik - magyarázza az 
állomásfőnök. - Kitűnő az üze
mi koszt. 

Most folyik az állomás és a 
régi, korszerűtlen lakások fel
újítása is. Nemrég újították fel 
a vágányhálózatot, és magasí· 
tott peront is építettek. 

- Mi a hobbija, a kedvenc 
időtöltése? 

- Van egy hétvégi telkem 
Salföldön, Ábrahámhegy köze· 
lében, a Balatontól nem is 
olyan messze, és lelkes szurko
lója vagyok a szombathelyi Ha· 
ladás labdarúgó csapatának. 
Nélkülem nincs meccs, mert én 
mindi$ ott vagyok a stadion· 
ban. És ma jó érzés itt, Vas me
gyében labdarúgó-szurkolónak 
lenni. 

Takács Tibor 









MAGYAR VASUTAS 

Keletről Távol-Keletre EGY KIS TÖRTÉNELEM 

Német és osztrák vasutasmozgalmak1 
3. \ 

műhelybe. 1890. május elsején 
a vasúti mt\helymtinkások ....., 
bár délelőtt dolgozniuk kellett 

délután már tekintélyet 
számban vettek részt a Práter,. 
ben rendezett munkásfelvonu
láson. 

Rudolf Müller szociáldemok
rata vasúti raktárnok kezdemé
nyezésére 1892. április 2-án 
megalakult az első, osztályala
pon szervezett egylet, a vala
mennyi közlekedési dolgozót tö-

. , , möríteni kh,lánó Ausztriai Köz-
Németországban, az Osztrák- hivatalnokok szamat. Számos l k d' . Alkalm ttak S k 1 k h l t t··it·· tt k b e e es1 azo za -Magyar Monarchiában és O _ yan mun a e ye O O e e és Segélyegylete. 1894-ben 1200 Olaszországban a munkásosz- hivatalnokokkal, amelyben ko- ta . lt Ekk ált ztatta tály politikai pártjával, a szoci- rábban munkások voltak. A hi- ,roa vo · or v O �e: 

taln k • bbe k .. tőd.:tt 
vet az egylet az Osztrák Vasuti áldemokrata párttal lényegé- va o erose n o O s 'l t u · , · , Id "k·· · áll h tal h zeme yze moJara. o oz-ben egyidejűleg jöttek létre a u�ams az , am a om _oz. ben, 1893-ban a vasúti fútőhá-

szakszervezetek, s kezdettől Hlva�nokkent_ a v�sutas ?{20: zak és javító m_űhelyek osztály. 
szoros, kapcsolatot ,tartottak nyos �ad�1 !ekintélY: e ve tudatos munkasai Josef Tom
egymassal. Oroszorszagban az ze� a csasz� Nemetors�agban schik kezdeményezésére vasút-1905-1907-es forradalom ide- meg akkor is, ha kenyeret nem igazgatóságonként megszervezjén, a munkásosztály pártjá- tudta megvajazni. A porosz ál- ték szak- és segélyegyleteiket nak vezetésével szerveződtek lamvasútaknál bevezették a M .. ller , ,,., h .k k d ' · t ·l l ll , u es „ omsc i szerveze-meg a szakszervezetek. Ezek- szervez e esi i a om e ensu- . k ül , , b •1 . .. lé ben az országokban rendszerint lyozására a "munkásbizottsá- t
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� a vasu so . sza apJa, a er 
ági szevezetet kívántak alakíta- Eisenbahner le�_ett, a_mely nem 
ni, érthetővé teszi a kormányok 1916-ban a porosz közlekedé- a feloszl_atott sz?vet�eg, hanem 

A béke jegyében 
félelmét a vasutasok szervezke- si miniszter már kénytelen volt Tomschi� tulaJdonaban volt. 
désétől. Ezért tiltották meg közismert szakszervezeti tago- � De� E1�enbahn�r a !eloszla
vagy korlátozták a vasutasok kat is munkába állítani. Ez ked- tást kovetoen megieleno számá
szakszervezetbe tömörülését. vező feltételeket teremtett a b� �etz: e�st z:ec?t! _(Most an-

A hatvanas évek közepén vasutas-szakszervezetért folyta- n�l inka?b.) �1m_u cikkében a 

már léteztek Németországban tott harchoz. Miután a szakszer- kovetkezoket 1rta. ,,A __ kormány 
a vasútigazgatással együttmű- vezeti főtanács magáévá tette a a vasutas?zervezetet folo�z}atta. 
ködő karitatív vasutas segélye- vasutasok követelését, a porosz E� �sapassal m;gsemm1s1t�et
ző egyletek. Az 1980-as évek- kormánynak engedni kellett de � "'.e�te a, �ormany_ azt, amit a 
ben olyan, a vasutasok anyagi csak azzal a fe}tétellel, h�gy a f9lvilágos1tás_ elvei alkottak. 
helyzetének javítására törekvő ��ervezeti ��a�alyzatba beiktat- �de c��k. Alap�san csaló� 
_ rövid életű _ szervezetek is 

Jak a sztrarkt1lalmat. A szak- dik és a Jovo meg fogia mutatni 
alakultak, mint például a hallei ,szervezet! főtanács ,elfogad� és _meg is �ell mutat�ia, meny
Vasúti Munkások Érdekvédel- ezt a feltetelt, a kormany pedig nyire csalodott. Amit a kor
mi Egylete. Az első német vas- �e�ígérte, h?�Y a munkaügyi mány_ - mindenese�r; csak 
utas-szakszervezet a tízezer vitákat a pantásos alapon szer- egyelore - megsemm1s1thetett, 
hamburgi kikötőmunkás és ten- vezett döntőbíróság elé utalja. az a szervezetnek csak külső 
gerész 1896 végén kezdődő és 

1916. június 14-én megala- formája volt. De ezt is csak úgy 
tizenegy hétig tartó sztrájkját kult, a N�e�. Vasutasok Sz?- t�?ette meg, hogy ol�a1; eszköz
támogató szolidaritási akció vet_�eg�. Elo��or a po;o�z,

. 
maJd ��z folyarI}odott , �mm ot Auszt

eredménye. A hamburgi vasúti a_ tobb1 �a�utlgazgatosag 1s ha- naban mar �enki sem tartott 
munkások és kishivatalnokok tályon k1vul helyezte a vasuta- volna lehetsegesnek. az erő
támogatták a sztrájkolókat és sok .. sze�ezkedé�i tilalmát. szakhoz ... 

Az elmúlt esztendőben több 
mint ezer külföldi delegáció 
volt a szovjet szakszervezetek 
vendége. A Szovjet Szakszerve
zetek Központi Tanácsa 145 or
szág 165 szakszervezeti köz
pontjával tart fenn rendszeres 

kapcsolatot. Erről nyilatkozott 

az APN tudósítójának Georgij 
Kanajev, a Központi Tanács 

nemzetközi osztályának helyet
tes vezetője. 

Elmondhatjuk, hogy az előző 
évekhez viszonyítva a tavalyi 
esztendő legfontosabb eredmé
nye az volt, hogy más országok 
szakszervezeteivel közösen 
részt vettünk a békemozgalom
ban, az atomháború veszélye el
leni harcban. 

- Milyen fontosabb akció
kat érdemes megemlíteni ezzel 
kapcsolatban? 

- Mindenekelőtt a Xl. szak
szervezeti világkongresszust, 
ami az év végén volt Berlinben. 
A nemzetközi munkásmozga
lom történetében ez volt a leg
rangosabb: a világ országai
nak többségéből több mint 150 

országból érkezett szakszerve
zeti küldöttek vettek eze·n részt. 

- A szakszervezetek, ideoló
giai és politikai orientációjuktól 
függetlenül - folytatja -, egy
re kitartóbban követelik a le
szerelést, mint a stabil béke biz
tosításának eszközét. Egyéb
ként, mint a berlini fórumon 
bebizonyosodott, a világ mun
kásmozgalma nagyra értékeli 
a szovjet békekezdeményezése
ket, reális lehetőséget lát ben
nük az élethez való jog biztosí
tásához. 

- Mint fontos béketeremtő 
akciót lehet megemlíteni a le
szerelés társadalmi és gazdasá
gi aspektusaival foglalkozó má
sodik nemzetközi szakszerveze
ti konferenciát is, amit a dublini 
szakszervezeti béke- és leszere
lési-bizottság szervezett. A kon
ferencián jóváhagyták annak a 
tudományos kutatásnak az 
eredményeit, amely többek kö
zött azt vizsgálta, milyen lehető
ségek és előnyök származná
nak abból, ha a hadiipar átállna 
békés termelésre. A dokumen: 
tumokat továbbították a Nem-
zetközi Munkaügyi Szervezet--------------. hez és reméljük, hogy megér

Vasút Afrikában 

Twúszban Afrika legkorsze
rűbb városi és elővárosi vasút
ját építik a Siemens cég vezeté
sével. Az egymillió lakosú vá
ros külvárosaiból naponta több 
ezren utaztak eddig autóbusz
szal a központba, illetve azon 
keresztül. Az utazás lassú és ké
nyelmetlen volt. · · 

tésre találnak. 
- Elmondhatom, hogy ezek 

a kapcsolatok egyre intenzíveb
bé válnak. Gyakorlat a szakmai 
csoportok csereutazása, a kü
lönféle témákkal foglalkozó sze
mináriumok, kollokviumok, 
szimpoziumok szervezése. A 

kétoldalú megbeszélések f elöle
lik a munkavédelem, a társa
dalombiztosítás, ·a kereskedel
mi-gazdasági együttműködés 
fejlesztésének kérdéseit, hiszen 
ebben mindkét fél dolgozói ér-

dekelve vannak. Egyébként je
lenleg két ilyen kereskedelmi 
kapcsolatokkal foglalkozó szak
szervezeti vegyesbizottság van: 
a szovjet-francia és a szov
jet-finn. 

A szovjet szakszervezetek 
szorosabban együttműködnek 
a fejlődő országok szakszerve
zeteinek központjaival is. Ezek 
közül több is képviseltette ma
gát az azerbajdzsán főváros
ban, Bakuban rendezett szemi
náriumon, amely őket érdeklő 
problémával (szociális tevé
kenység a vállalatoknál, ezen 
belül a szakszervezet szerepe) 
foglalkozott. 

A kapcsolatok fejlesztésében 
fontos szerep jutott az úgyneve
zet t „békevonatoknak" és a 
„békehajóknak", amelyekkel 
szakszervezeti tagokból álló né
pes csoportok érkeznek a Szov
jetunióba. A múlt évben példá
ul ilyen csopmtokat fogadtunk 
az NSZK-ból, Görögországból, 
Dániából, Finnországból, Lu
xemburgból, Ciprusról. Nahod
ka kikötőjébe pedig Japánból 
érkezett „békehajó" baráti láto
gatásra. A Szovjetunióból nagy 
létszámú szakszervezeti csopor
tok utaztak Franciaországba, 
Finnórszágba, Ciprusra és több 
más országba. 

A szakszervezeti kapcsolatok 
bővítése mindenkinek javára 
válik, és valóban a béke erősíté
sét szolgálja. A dolgozók képe
zik az emberiség abszolút több
ségét, és érdekeik védelméhez 
tartozik az is, hogy kölcsönös 

kapcsolatok alakuljanak ki kö
zöttük. 

Jurij Kacnelszon 
(APN) 

1897. január 13-án megalakí- A szov;tse� 1916 vegén _147_0 ta- Amit a cikk megjósolt, az 
tották Németország Vasutasai- got szamlált, 1917 máJusaban csakhamar bekövetkezett. 1898 

nak Szövetségét, amely tisztes
séges bért, nyolcórás munkana
pot, a politikai meggyőződés ül
dözésének megszüntetését, s 

beleszólási jogot követelt a sze
mélyzetnek a fontos kérdések
be. 1897. május l-jétől megje
lent a szövetség lapja, a Weck
ruf der Eisenbahner (Vasutas 
Ébresztő). A vasútigazgatósá
gok megtiltották a szövetséghez 
való csatlakozást, és elbocsátot
tak mindenkit, akiről feltételez
ték, hogy tagja annak. Hasonló 
sors várt azoknak a - század
fordulón szervezett - vasutas 
szövetségeknek a tagjaira is, 
akik 1904-ben a Délnémet Vas
utasok Szövetségébe tömörül
tek. 

A német birodalom vezetői, Levelezfilap az 1890-es évekbfil 

hogy gátat vessenek a szakszer- 6000 d b b , ec�m er. en 37 OOO és januárjában megalakult az vezetbe tömörülésnek, szigorú- �919-ben több mm t 400 OOO tag- Ausztriai Általános' Jogvédelmi an megtiltották a vasutasoknak Ja volt. és Szakszervezeti Egylet. a politikai tevékenységet. A triáb bb 
A szociáldemokrata meggyőző-

usz , an, pontosa � Szervezeti erejüknek megfe-
az Osztrák-Magyar Monarchia 1 1· • 

ok dés, a szociáldemokrata párttal osztrák felében 1870-be - e oen v; ttek res� a_ vasu� . 
való kapcsolat elegendő ok volt , . .. n a az osztrak munkassag politikai 

szervezkedes1 és gyulekezési küz" d lm ·b 1905 „ é ál· az elbocsátáshoz. A porosz köz- b d á tö. , be 
.ktatá , e e1 en. usz n az 

Az új vasút teljes hossza 30 

kilométer lesz 1987-re, amit ké
s6bb tovább építenek majd. 
Ezen a vonalon 78, háromszáz
nyolcvan személyt befogadó 
ikermotorkocsik közlekednek 
majd. A föld felett futó közleke
dési eszközök alatt kétszer 
négytengelyes forgózsámoly 
rendszerű futómű nyújt bizton
ságos haladást és megállást. Ez

zel a rendszerrel egy-egy vi
szonylatban húszezer utast 
szállítanak. Négyszáz autóbuszt 
helyettesítenek a v,rosi, elővá
rosi forgalomban. 

ALAGUTAK 

sza a s g rveny 1 sa- 1 , ti d 1 ók zí lekedési m�szter egy tömeges k é ébe amvasu o goz pass v re-na v n - megalakult a · zte · á· · 1 ·tő h zzájá elbocsátás után kijelentette: M: d in. ZlS nc1 Ja Je en sen o • •.. k tl 
ozw onyvezeto,i; Segély és Jog- rult az általános, egyenlő és tit-

:Az afrikai építkezést ebben 
11$ évben fejezik be. Teljes költ
� 350 millió nyugatnémet 
rilárkába kerül. Ebben benne 
vrmnak a megállók és a motor
)JQ«:$kat üzemeltet.6 javít6mű
� költségei is. 

Az NSZK vasútjain a gyorsa
ság, illetve az egyes útvonalak 
lerövidítésére alagutakat építe
nek. Az elmúlt esztendőben ad
ták át a nyugatnémet vasutak 
leghosszabb alatútját Landrü
ckenben. A föld alá épített pá
Z11a hossza 11 ·kilométer. Ez lé
nyegesen lerövidítette a menet
időt Hannover és Würzburg kö
mtt. 

A vasutak fejlesztésében az 
ilyen nagyberuházások óriási 
költségekkel járnak. Nyugatné• 
metoruágban ugyancsak a 
Hannover-Würzburg vonalon 

újabb alagutat építenelt, amely
nek átadására ebben az évben 
kerülhet sor. 

,, ... nem turo egye en szociál- védő Egylete Háro é 1 ké demokratát sem az államvas- · m vve - kos választójog kiharcolásáhoi. 
sőbb a kalauzok létesítettek ha- . , . 

utaknál, sem hivatalnokot, sem sonló egyletet. A 19_ 
század vé- __ A világháboru e!őestéJén a 

munkást! A vasutások eleget gén már gomba módra szapo- kozel 60 ezer főt számlál� vas
hallhatták ezt ahhoz, hogy ez- rodtak a vasútigazgatóságokkal utas-szakszervezet már JártP 

Az új alagút 7,5 kilométer után · ne tehessenek nekem együttmőködő karitatív segé- volt tagjainak _érde�édelmé: 
hosszú. A metróhoz hasonló szemrehányást, hogy családo- lyező és művelődési egyletek. ben, a tárgy�ási taktikában é.& 
építkezésnél a földmunkák je- kat tettem k�nyértelenné, mert 1901-ben 130 ilyen önálló vas- a p�lamenti csatározásokbao. 
lentik a legnagyobb nehézsé- a k�.1;sőt el kellett bocsáta- utas egylet tevékenykedett. �?rra !913 decemberéb,iií:l 
get. Az építőknek 900 ezer köb- n!}m . :Az osztálytudatos , vq.s- Az osztrák vasúti műhel _ felépült az osszetartozást repre
méter földet kell kitermelni, ut�kn_?k nem maradt_mas 1':- munkások osztálytudatos sze�- zentáló saját székház, a � 
majd az alapokba 230 ezer köb- hetöségiik, mint az illegális vezkedését Josef Tomschik, a "Vasut as Otthon", a sze 

méter betont kell bedolgozni, szeroezkedés. Westbahn-műhelyében dolgozó ben már megerősödött a n 
amelyhez 17 500 tona acélt A szocialista munkásmozga- kerékesztergályos kezdemé-- zeti szeparatizmus. " 
használnak fel. A számítások lom befolyásának megakadá- �ezte az 1880-as évek végén. Gadanecz JNla 
szerint ez a kisebb alagút 165 lyozása érdekében 1898-tól er6- 0 Cllelllpészte be az els6 uocia
millió márkába kerül. teljesen növelték a vasúton a lista újsá�t és röplapokat a (Folytatjuk.) 
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Átfogó korszerűsítés 

Miért ügy a ,ruhaügy? 
Bemutatják a mintadarabokat - Társadalmi zsűri választja ki a fazont 

A minőség javítása a cél � Egy-két év múlva javul az ellátás 

A vasutasok ruhaellátásának fogadtatni nem. Sajnos a vasút 
gondjai régmúltra nyúlnak gazdálkodási nehézségei nem 
vissza. Ezért a mai helyzet meg- teszik lehetővé sem a térítés 
értéséhez elengedhetetlen az emelését, sem teljeskörűvé-té
eddigi ruhaellátás megismerte- telét. 
tése. A korábban egységes ruhá-

A vasutasok egy része már a zati utasítást 1981-ben felváltot
felszabadulás előtt is kapott ta az egyenruházati, a munka
szolgálati ruhát, ami magában ruházati és a védőfelszerelési 
foglalta az egyenruha mellett a szabályzat. A különválasztás 
különböző munka- és védőru- következménye, hogy ma már 
házatot is. A felszabadulás sem a juttatásban, sem a szabá
után a ruhaellátás teljeskörűvé lyozásban nincs kellő összhang. 
vált. 1958-ban kormányrende- Ennek következtében ellátásbe
letben szabályozták a dolgozók- li hiányosságok és a többes ellá
nak adható ruházati típusokat. tások' egyaránt létrejöttek. Mi
A Munkaügyi Minisztérium ek- vel a pénzügyi lehetőségek a 
kor tételesen meghatározta a ruhaellátásnak határt szabnak, 
vállalatok részére az egyen-, . előtérbe került e téren is a gaz
munka- és védőruha-ellátásra dálkodás. A jobb ellátás, az igé
felhasználható kereteket. nyek és lehetőségek optimális 

A MÁV rendelkezésre bocsá- összhangja csak az ellátási 
tott keret a munka- és védőru- rendszer átfogó korszerűsítésé
ha-ellátás biztosításához nem vel képzelhető el. 
volt elegendő. Ezért hozzájárul- A Vasutasok Szakszervezete 
tak ahhoz, hogy az egyenruha- különböző szintű testületein az 
ellátásban részesítettek köré- elmúlt két évben folyamatosan 
nek csökkentésével egyidejűleg napirenden szerepelt a vasuta
az időjárás ellen adott munka- sok ruhaellátásának helyzete. 
és védőruhákat (bundabéléses A véglegesen kialakított ellátás 
kabát, esőkabát) az egyenruha- korszerűsítésére vonatkozó 
keret terhére rendezzék. Ekkor koncepció - melynek társadal
vezették be a ruhatérítést azok mi vitája napjainkban is tart -
körében, akiktől a tennészetbe- a többszintű tanácskozásokon 
ni ellátást megvonták. Időköz- elhangzott javaslatok figye
ben a MÁV-hoz csatolt külön- lembevételével készült el. 
böző vállalatok dolgozói - jár- A jövőben a ruhaellátás mi
műjavító üzemek, építési fő- lyenségét a végzett munka jel
mérnökségek stb. - már sem lege határozza meg. Így egyen
egyenruhát, sem térítést nem ruhát csak azok kapnának, akik 
kaptak. Így alakult ki a vasuta- a vasúti forgalom lebonyolítása 
sok egyenruha-ellátásában az a során intézkedésre jogosultak. 
hármas kategória, amely a mai E körön belül a dolgozók egy 
napig létezik. E szerint: van, részének folyamatosan, a kül
aki egyenruhát, van, aki térí- szolgálati ellenőrzésre kötele
tést kap, és van, aki se ruhát, zett központi dolgozóknak idő
se térítést nem kap. Ezt ma már szakosan kellene viselni az 
csak magyarázni tudjuk, de el- egyenruhát. 

Egy nap szomorú 
baleseti krónikája 

Mint arról már a napilapok, a 
tévé és a rádió is hírt adott, feb
ruár 6-án 9 óra 40 perckor Fü
zesabony és Maklár állomások 
között·a 3. számú főúton fényso
rompóval biztosított út és vasút 
szintbeni kereszteződésében 
nyergesvontatóval ütközött ösz
sze a gyorsvonat. 

A jól működő AS 17-es szá
mú fénysorompóval biztosított 
útátjáróban 95 km/óra sebes
séggel haladó 552. számú vonat 
az Alba Volán tulajdonában lé
vő UR 42-12 forgalmi rendszá
mú, folyékony cukrot szállító 
nyergesvontatóval ütközött. 
Ennek következtében a gyors
vonat V-43-1375 pályaszámú 
mozdonyának vezetője, Tóth 
Zs. Zoltán, a Keleti vontatási 
főnökség dolgozója és a mozdo
nyon tartózkodó Simon Péter, a 
Közlekedési Főfelügyelet Jár
műfelügyeleti osztályának 
munkatársa a helyszínen életü
ket vesztették. A nyergesvonta
tó vezetőjét, Bastrecz Józsefet 
súlyos, életveszélyes állapot
ban, négy utast pedig köny
nyebb sérüléssel az egri kór
házba szállítottak. Füzesabony 
és Eger között a pálya elzáró
dott, körülbelül 300 méteres 
hosszban megrongálódott. 
A felsővezeték, a biztosítóbe
rendezés, valamint a gyorsvo
natot továbbító mozdony is sú
lyosan megrongálódott. 

A vasúti pályát aznap 19 óra 

nesztés után a kihaladó 5318 
számú vonat második kocsijá
ból kiugrott a 19 éves Remák 
László, a miskolci KÜF dolgo
zója. A kerekek alá esett, és ha
lálos sérülést szenvedett. 

* 

Ugyanaznap 7 óra 45 perckor 
Miskolc-Gömöri Miskolc-Rep
tér között a jobb vágány mellett 
a 28-30 szelvény között halálos 
sérülést szenvedett Szabó Já
nos pályamunkás. A munkacsa
pat a vágány mellett elsodródá
si határon kívül, a szabványá
rok burkolásához szükséges 
,,barcsi" sarokburkoló raklapja
it szedte össze. A távolba látás 
korlátozottsága miatt, biztonsá
gi okokból egyéb munkát a 
munkacsapat nem tudott vé
gezni. A raklapok a vágányten
gelytől kifelé körülbelül 3, 70 
méter távolságra voltak lerakva 
a padkán. Előzetes vizsgálati 
megállapítások szerint az elhalt 
munka közben a figyelmeztetés 
ellenére bement az űrszelvény
be, és a közlekedő M-62-178 
pályaszámú mozdony jobb ol
dali burkolólemeze ellökte. 

Az ütés következtében olyan 
súlyos sérülést szenvedett, 
hogy elsősegélynyújtás közben 
a mentőkocsiban meghalt. 

P. J. 

35 perckor visszaadták a forga- --------------
lomnak. 

* 

Ugyanaznap 22 óra 59 perc
kor Miskolc-Tiszai pályaudva
ron a 8-as számú vágányon to
latási mozgást végző V -
43-1051 pályaszámú mozdony 
elütötte Sipos Lajos külsős for
galmi szolgálattevőt, aki mind
két lábán csonkulásos sérülést 
szenvedett. 

* 

Február 6-án, 21 óra 34 perc
kor Forró-Encs állomá90n me-

Szakmunkástanulók 
versenye 

A szakma kiváló tanulója 
verseny Tolna megyei döntőjét, 
a nagyvasúti járműszerelő 
szakmában, a dombóvári vonta
tási főnökségen rendezték. 
A döntő öt harmadéves részve
vője szakmai és elméleti tár
gyakból mérte össze tudását. 
A verseny győztese Pandur Jó
zsef, a dombóvári Udvari Vin
cze Szakmunkásképző Intézet 
tanulója lett. 

A tervek szerint a jelenlegi
nél korszerűbb alapanyagú, 
modernebb szabású egyenruha 
készülne. A köpenyek helyett 
¾-es méretű, begombolható, 
műszőrme béléssel ellátott, mi
nőségében is jobb kabátot 
rendszeresítenének. 

Az egyenruha-térítés mérté
ke 1972-től nem emelkedett. 
Mivel a térítés béralapot terhel, 
emelése csak a bérfejlesztés ter
hére történhetne. Egy esetleges 
emelés indokolatlan előnyhöz 
juttatná a térítésben részesülő
ket a többi dolgozóval szemben, 
hiszen az ő bérfejlesztési lehető
ségük az emelés mértékével 
csökkenne. 

Minden év elején elégedet
lenséget váltott ki a térítésben 
részesülőknél a progresszíven 
megemelkedett nyugdíjjárulék. 
Több szolgálati helyről kérték, 
hogy a térítés után havonta 
vonják a nyugdíjjárulékot. Az 
egyenruha-térítés hávi összege 
80, illetve 90 forint. Mértéke mi
att esetleges pótlékként való 
kezelése nem indokolt. Mind
ezek figyelembevételével hoz
ták meg az alapbéresítésre vo
natkozó kompromisszumos 
döntést. Hogy az alapbéresítés 
az évi bérfejlesztésnél hátrányt 
ne jelentsen, felmentést kellett 
kérni az ÁBMH-tól. A kapott 
engedély szerint az alapbéresí
tésre kerülő összeggel a bérté
telek felső határa túlléphető. 

A tervezett változások miatt 
több vasutas a jövőben nem 
kap egyenruhát. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy ezek a dol
gozók ellátatlanok lesznek. 
A munkavégzéshez a megfelelő 
minőségű és mennyiségű ruha 
munkaruhaként, illetve forma-

ruhaként lesz kiadva. A forma
ruhát mint új kategóriát első
sorban azokban a munkakörök
ben vezetnék be, ahol a dolgo
zó közvetlenül kapcsolatba lép 
az utazóközönséggel. A majda
ni formaruhák gyártására hat 
vállalat jelentkezett. A gyártók 
a tervrajzokat február végére 
készítik el. A mintadarabok el
készülte után társadalmi zsűri 
választaná ki a bevezetésre ér
demes típust. A mintadarabok 
bemutatására és a végleges fa
zon kiválasztására a tervek sze
rint március 31-ig kerül sor. 

A munkaruházatnál a minő
ség javítása a cél. A munkaru
hák alapanyaga és minősége 
nem a vasúttól függő, ezért ha a 
kívánt minőség nem biztosítha
tó, akkor az ellátás javítása a vi
selési idők arányos csökkenésé
vel érhető el. 

A ruhaellátás feszültségeit a 
fentiekben vázolt szabályozá
sok csak részben oldják meg. 
A hiányosságok felszámolása 
szükségessé teszi az ellátási 
rendszer technikai változását is. 
A tervek szerint a jelenleg köz
pontosított, merev beszerzési, 
kiosztási rendszert decentrali
zálnák. A változó igényekhez 
való rugalmasabb alkalmazko
dást tenné lehetővé a szolgálati 
egységekre decentralizált költ
ségkeret-gazdálkodás is. 

A most ismertetett koncepció 
alkalmas arra, hogy kijelölje a 
továbbfejlesztés irányát. A vég
leges szabályo�ás kialakításá
nál mindenekelőtt a dolgozók 
véleményét veszik figyelembe. 
Az ellátás számottevő javulásá
ra csak egy-két év múlva lehet 
számítani. 

Tivald Attiláné 

Meghalt egy vezér 
Emlékezés Tóth Zs. Zoltánra 

A Keleti vontatási főnökség bejáratánál elhelyezett fali
újság előtt február 7. óta lehajtott fejjel haladnak el a vas
utasok. A táblán fekete keretben elhelyezett színes fény
kép. Magas, nevető fiatalembert ábrázol. Tóth Zsiga Zol
tánnak hívták. A február 6-án történt balesetnek lett az 
áldozata. Egy közúti jármű vezetője ismét nem vette figye- . 
lembe a tilos jelzést. 

A tragédiáról elsőként Eöry József mozdonyfelvigyázó 
értesült. 

- Zoli február 6-án, az 552-es számú egri gyorsot vitte 
- emlékezik az eseményekre. - Hét óra 50 perckor indult 
a Keletiből. A baleset 9 óra 40 perckor következett be. A 
hírt mintegy 20 perccel később közölték velem. Ezután ál
landóan csöngtek a telefonok. Mindenki a balesetről érdek
lődött. Hogy én mit éreztem? Mint ilyenkor lenni szokott: 
képtelen voltam megérteni, elhinni. Mindig az járt az 
eszemben, hogy ez valami rossz tréfa lehet csak. 

Aczél István vezetőmérnök: 
- Egyidősek voltunk Zolival, régen ismertük egymást. 

Olykor elbeszélgettünk a vasutas-pályafutásunkról. Jó ba
rátok voltunk. 

Tóth András mozdonyvezető Zoltánnak nemcsak kollé
gája volt, hanem a földije is. Szintén turai lakos. 

- A faluban mindenki ismerte Zolit, jó viszonyban volt 
az emberekkel - vallotta róla. - Halála óta lépten-nyo
mon megállítanak az utcán és érdeklődnek, hogyan történt 
a baleset. 

Szabó Gyula üzemi reszortos sokat találkozott Tóth Zs. 
Zoltánnal. 

- Én Zolit nagyon tiszteltem, mert mindig volt ereje, 
bátorsága bevallani, ha netán tévedett. Szinte el sem tu
dom képzelni, hogy ezután Zoli már nem jelentkezhet ná
lam. 

Ludvig István mozdonyvezető egy korosztályba tarto
zott Zoltánnal. Ha idejük engedte, sokat beszélgettek a 

· szakmáról is. 
- Szörnyű elviselni azt a tudatot, hogy Zolival már 

nem találkozhatom többé - mondja. - Ha együtt voltunk 
szolgálatban, akkor versengtünk, hogy kinek a gépe tisz- · 
tább. Zoli egyébként sokat adott a külcsínre. Az indulás 
pillanatáig tett-vett, tisztogatta a gondjaira bízott V43-ast. 
Olykor odaszólt hozzám: "No, haver, milyennek találod?" 

Szabó .JV. Ferenc mozdonyvezető az Alkotmány szocia
lista brigádban együtt o.olgozott Zolival. A nyugdíjkorha
tárhoz közel álló ember is felidézte a közös emlékeket, a 
társadalmi munkák élményeit. Arról is beszélt, hogy Zoli 
népi ellenőr volt. 

Tóth Zoltánt február 13-án, Turán helyezték örök nyu
galomra. Ennek a nagyszerű embernek a tragédiája még 
sokáig kísért. Nem feledi a felesége, a szülei és két gyerme
ke, a tizehárom éves Zoltán és a kilencéves Gábor sem. 
A kollégák is őrzik emlékezetükben. 

Séra Sándor 
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A döntöbizottságo_k szerepe 
a munkaügyi vitákban 

A munkafegyelem megszilár
dítására és a munkaidőalap vé
delmére irányuló állami és a 
belső vállalati intézkedések 
várhatóan szaporítják a mun
káltató és a dolgozók közötti 
konfliktusokat, a munkaügyi vi
tákat. A MÁV hálózatán műkö
dő mintegy 150 munkaügyi 
döntőbizottság dolgát nehezíti a 
közelmúltban végrehajtott szer
vezeti átalakítás is. A munka
ügyi döntőbizottságok működé
sére vonatkozó alapvető jogi 
előírások bemutatásával nehéz 
társadalmi munkájukat szeret
nénk segíteni. 

A munkaügyi döntőbizottság 
(mint az igazságszolgáltatási 
rendszer alsó szintű szerve) kö
teles a dolgozó és a munkáltató 
között fennálló munkajogi vita 
során a 19/1979. (XII. 1.) MüM 
számú rendelet által megsza
bott eljárást lefolytatni, és a 
Munka Törvénykönyve végre
hajtási rendeleteinek, valamint 
a kollektív szerződés előírásai
nak megfelelő döntést hozni. 
Az eljárás során a munkáltató 
és más társadalmi szervezet 
mindennemű bej olyásolását 
köteles kizárni. Csak a jogsza
bályoknak és a társadalmi igaz
ságérzetének megfelelő akara
tát fogalmazhatja meg határo
zatában. 

Közismert, hogy a· kollektív 
szerződés szabályai a munkál
tató és a dolgozók közös megál
lapodása alapján születik, ezért 
e szabályok értelmezésére is 

csak a munkáltató és a szak
szervezet együttesen jogosult. 
A közös állásfoglalás, amely a 
ksz szabályainak gyakorlati 
végrehajtására ad iránymuta
tást, kötelező a munkáltatóra és 
a dolgozókra egyaránt. Az állás
foglalás természetesen új sza
bályt nem állapíthat meg és el
lentétes sem lehet a hatályos 
előírásokkal. 

A munkáltató a közelmúlt
ban állásfoglalás kiadásával 
akarta elérni, hogy a hálózaton 
egyedül közlekedő mozdonyve
zetőre ne a kollektív szerződés 
5. számú mellékletében megha
tározott CSM-es díjtételt (8,5 fo
rint), hanem a vonatvezetővel 
közlekedő vonatra meghatáro
zott díjtételt (4,5 forintot) szá
molják el. Mivel a jogi előírások 
egyértelműen meghatározták a 
fizetendő kategóriát (8,5 forint), 
ezt állásfoglalással módosítani 
nem lehet. 

A munkaügyi döntó'bizptt
ság elnökét, helyetteseit és tag
jait ugyanazon munkajogi vé
delem illeti meg, mint a szak
szervezeti tisztségviselőket 
[Mt. 63. §. (4) bek.]. Ezek sze
rint a közvetlen felsőbb szak
szervezeti szerv (területi intéző
bizottság) egyetértése szüksé
ges a tisztségviselő más munka
helyre történő ideiglenes beosz
tásához és a munkaviszonyá
nak a munkáltató általi meg
szüntetéséhez (fegyelmi elbo
csátás, felmondás), továbbá a 
közös megegyezéssel való áthe-

Telefonon kérdezték 

Február közepén többen tele
fonáltak szerkesztőségünkbe: 
Józsefvárosban zsúfoltak és 
piszkosak a vonatok, elhanya
goltak, szemetesek a peronok. 
Megnéztük. A hír igaz. Amint 
felvételünk is igazolja, sok az 
utas, elhanyagolt a pályaudvar. 
A 6-7 kocsiból összeállított sze
relvények kevésnek bizonyul
nak. Erthető, hiszén egy-egy 

lyezés esetén az új munkahely 
elfoglalására kitűzött időpont 
megállapításához. Az egyetér
tés hiány(],, a fegyelmi intézke
dést teszi hatálytalanná. A fe
gyelmi eljárás megindításáról, 
valamint a változó munkahely
re alkalmazott tisztségviselő 
más munkahelyre történő be
osztásáról a felsőbb szakszerve
zeti szervet csak értesíteni kell. 

A jogszabály választ ad arra 
is, hogy k;inek a feladata a mű
ködési feltételek biztosítása. Az 
mdb működéséhez szükséges 
dologi és személyes feltételeket 
a 19/1979. (XII. 1.) MüM számú 
rendelet 3. §. (1) bekezdése ér
telmében a munkáltató köteles 
biztosítani. Rendelkezésére kell 
bocsátani a tárgyalás megtartá
sára alkalmas helyiséget, meg
felelő íróeszközöket, továbbá az 
iratkezelésre és a jegyzőköny
vezésre alkalmas adminisztrá
tort. 

Feltétlenül rendelkezésére 
kell bocsátani a MÁV értesítő
jét, a Munkaügyi Közlönyt, a 
Munka Törvénykönyvét és an
nuk végrehajtási rendeleteit. A 
kollektív szerződést, továbbá az 
alapvető jogi irodalmat. Az 
mdb kérésére betekintésre át 
kell adni a szükséges közlönyö
ket: például a Magyar Köz
lönyt, a Munkaügyi Szemlét, a 
Bírósági Határozatokat és 
egyéb munkáltatói utasításo
kat. 

A munkáltatónak elő kell se
gíteni, hogy a vállalat vezetői és 
dolgozói az mdb idézésére tanú
ként vagy szakértőként a ren
delkezésre álljanak. Az idézésre 
meg nem jelenteket a munkál
tatónak - az mdb kezdemé
nyezésére - fegyelmi eljárás 
keretében kell felelősségre von
nia. 

Ha a munkáltató az mdb ré
szére nem teremti meg a műkö
déshez szükséges feltételeket, 
akkor az mdb elnöke köteles 
panaszt tenni a helyi szakszer
vezeti bizottság titkáránál. 
Amennyiben a panaszt a helyi 
szakszervezeti bizottság rövid 
határidőn belül nem orvosolja, 
akkor a területi intézőbizottság
hoz kell fordulni, és értesíteni a 
vasutas-szakszervezet jogi iro
dáját. 

Jogszabály írja elő, hogy a 
munkáltató köteles biztosítani 
a munkaügyi döntőbizottságok 
elnökeinek, elnökhelyettesei
nek és tagjainak rendszeres to
vábbképzését. 

A helyi szakszervezeti bizott
ságoknak és a területi szervek
nek kötelességük, hogy na
gyobb figyelemmel kísérjék az 
mdb-k működését, és tegyenek 
meg minden szükséges intézke
dést munkájuk segítésére. 
Amennyiben a gondokat ezek a 
szervek nem tudják megoldani, 
vagy arra nincs megfelelő ha
táskörük, akkor a vasutas-szak
szervezet jogi irodáját kell érte
síteni. 

Dr. Szabó László 

penteki napon általában 3500 
jegyet is kiadnak a józsefvárosi 
pénztárnak, és akkor még nem 
is számoltuk a bérlettel utazó
kat. Miért van ez így? Kérdez
ték a felefonálók és kérdezzük 
most mi is az illetékeseket. Tud
juk, sok gondot okozott a hideg 
tél. Kevés a l;JlUnkáskéz. De 
mégis, valóban mindenre ez le
het a válasz? Több oqafigyelés, 
gondosság nem segítene?! 
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"Boldog lehet az, aki 
a Kvassayha jár" 

A Kvassay Jenő Út-, Híd- és 
Vasútépítő Szakközépiskola 
hosszú évek óta neveli a MÁV 
szakemberutánpótlását. Mun
kájuk eredményeként a vasút 
technikai- és hálózatkorszerűsí
tése zökkenőmentesebben vé
gezhető, hiszen a diákok elsajá
títják az ehhez szükséges szak
mai ismereteket. Az iskola pe
dagógus gárdája a biztosíték a 
magas szintű munkára. Képe 
Károly igazgató vezetésével 
nagy felelősséggel, körültekin
tően foglalkoznak a gyerekek
kel. Az iskola tekintélye az évek 
folyamán egyre nőtt. Boldog le
het az, aki „Kvassays" lehet. 

mai gyakorlaton és nagyon 
megszerettem. 

Andris a budapesti pálya
fenntartási főnökséghez kerül. 
Ő mindenképpen tovább akar 
tanulni az idén. 

Meglepődtem azon, hogy lá
nyok is választják élethivatás
nak a hídépítő technikus hét
köznapinak éppen nem mond
ható munkáját. Murai Melinda 
és Boros Tímea is azon tíz lány 
közé tartozik, akik az idén kezd
ték el a technikumot. Melinda 
mérnökcsaládból származik. 
Így az ő választása nem annyi
ra meglepő, mint Timeáé, aki 
eredetileg képzőművészeti 

szakközépiskolába készült, de 
hagyta magát „elcsábítani". 

Melinda petőfibányai, Tímea 
szedresi, következésképpen 
mindketten kollégisták és még 
meglehetősen járatlanok a fővá
rosi életben. De nemcsak ezzel 
a nehézséggel kell megküzdeni
ük, hanem a felkészültségbeli 
gondokkal is. Kis iskolában ta
nultak, az a szint alacsonyabb a 
szakközépiskolai követelmé
nyeknél. Így aztán az első bizo
nyítvány csak közepesre sike
rült, de mind a ketten nagyon 
igyekeznek, hogy behozzák a 
lemaradást. 

A gyerekek magukénak érzik,-------------------------
az iskolát, a tanulási idő után is 
sokat tartózkodnak a falak közt, 
dolgoznak, szórakoznak. 
� - Nem bántam meg, hogy 

annak idején hallgattam a bará
taim, ismerőseim tanácsára és 
ebbe az iskolába jöttem tanulni 
- mondja Vigh András ne
gyedéves diák. - Szüleim nem 
a vasútnál dolgoznak, de ők is 
egyetértettek a döntésemmel. 

- Az én édesapám ebben az 
iskolában végzett - veszi át a 
szót Sass Imre. - Nekem nem 
esett nehezemre a választás, 
mert ő rengeteget mesélt a 
munkájáról, tudtam, hogy mi 
az, amit vállalok. 

- És a te terveid? - kérde
zem Imrét. 

- Hát, nekem nem lett vala
mi fényes a félévi, elmaradtam 
a jelestől, csak 4,4-re sikerült. 
Még nem tudom, megpróbál
jam-e az idén a felvételit. Per
sze, megbeszélem még a szüle
immel is. Én inkább most meg
szerzem a technikusi oklevelet, 
és majd néhány év múlva tanu
lok tovább. A munkahelyem 
már megvan. A debreceni igaz
gatóság kisújszállási pályafenn
tartási főnökségének püspökla
dányi szakaszán fogok dolgoz
ni. Két nyáron is voltam szak-

Mi leszek, ha nagy leszek? 
Gyermekkori álmok, szülői 

vágyak és a lehetőségek között 
nem könnyű megtalálni a he
lyes utat. Merre tovább? Az 
egyik lehetőség például a 
Mechwart András Ipari Szak
középiskola és a szakmunkás
képző intézet. (Címe: 1118 Bu
dapest, Rimaszombat u. 2-8.) 
Ebben az intézetben beíratko
zottak kétéves alapképzést kap
nak, az általános műveltséghez 
szükséges ismeretek mellett, el
sajátíthatják ez idő alatt az 
adott szakma gyakorlati és el
méleti alapjait. 

Az egyik ilyen szakma a vas
útüzemi szak. Annak a tanuló
nak, akinek a vizsgaeredmé
nyei matematikából, fizikából 
és szakmai ismeretekből jó elő
menetelről tanúskodnak, annak 
két év múlva lehetősége van ar
ra, hogy újabb két év tanulás 
után érettségizzen és egyben 
szakmunkás-képesítést is kap
jon. Ezek a bizonyítványok arra 
is jogosítanak, hogy a tanuló az 
5. évfolyamra beiratkozzon. Az 
ötödik évben a technikusi mun
kakör ellátásához szükséges ve-

- Í 

zetési és szervezési ismereteket 
oktatnak. 

Némi eltéréssel, hasonló mó
don képezi az iskola a szak
munkásokat és technikusokat 
vasútgépészeti szakon, vala
mint vasúti távközlési és bizto
sító berendezési műszaki sza
kon. A hagyományosnak nevez
hető hároméves szakmunkás
képzés keretében dízelmoz
dony-szerelő, illetve villamos
mozdony-szerelő képesítést is 
szerezhetnek az intézmény ta
nulói. 

Jelentkezni március 10-ig le
het, legalábbis eddig az időpon
tig mindenképpen érdemes 
postára adni a jelentkezési lapo
kat, hiszen az április 5. után ér
kező felvételi kérelmeket már 
nem veheti figyelembe az isko
la. Az idő tehát sürget. Most 
már igazán választ kell adni a 
fogas kérdésre: mi leszek, ha 
nagy leszek. 

Célunk a figyelemfelhívás 
volt. Így sok fontos kérdésre 
nem adtunk választ. Az iskola 
minden érdeklődő számára 
készséggel ad felvilágosítást. 

örséta északi 

atárállomásainkon 
Salgótarjánt elhagyva mere

dek tiegyoldalon kígyózik a pá
lya. Az M40-es „Púpos" nehe
zen vonszolja maga után a sze
mélykocsikat. Hétszáz méter 
körül járunk a tengerszint fö
lött, amikor Somoskőfalura 
érünk. Ez az ország legmaga
sabban fekvő határ- és vasútál
lomása. 

Hétszáz méterre 
a tengerszint 

felett 

-· Aminek persze megvan-

debb időn belül el kell hagyni
ok Somoskőújfalut. 

Az állomási technológia napi 
két pár vonat kezelésére lett ki
alakítva. Az elegyáramlás rap
szodikussága Somoskőújfalura 
is jellemző. A teherkocsik rossz 
műszaki állapota miatt egy
egy szerelvénybó1 átlag 4-5 ko
csit kell kisorozni. A helyben 
javítható műszaki hiányosságo
kat két _ember próbálja meg
szüntetni a javítóvágányokon. 
A magyar és a csehszlovák la
katos munkájának értékét eme
li, hogy a szabadban dolgoznak 
ugyan, de a mostoha körülmé
nyek ellenére napi 6-12 kocsit 
visszaadnak a forgalomnak. 

Az átrakáshoz 
kevés 

a munkáskéz 

nak a maga hátrányai - fűzi 
tovább a gondolatmenetet Stá
nitz János állomásfőnök. - Az 
állomás mindkét végétől tizen
hat ezrelékes lejtő kezdődik, 
ami rendkívül veszélyessé teszi 
a tolatást. Nálunk komolyan 
kell venni a kocsi- és vonatmeg-
futamodás elleni védelmet. Hidasnémeti régi, ötvágá-
A nagy esésű pálya korlátozó nyos áll?másának életébe a_�et: 
tényező a kocsirendezésnél, a v:nes , evek �ozta� sor�d?nto 
vonattovábbításnál Kihúzóvá- változast. A haboru alatti, 1llet
gányunk nincs'. Mi�den tolatá- �ew közvetlen ,a hábo1;1 utáni 
si mozgás a nyi1t vonal felé 1d�k , �or�alm�hoz 1:1e;etezett 
történik. Az M40-es gépek leg- telJ�sit�kepes,seget �?.otte az 
feljebb hat-nyolc rakott kocsi- :u,rop�u orszagok kozott meg
val bírnak el, holott gyakorta ele,?kult cserekereskede!e':1. A 
húsz-huszonöt kocsis vonat- szuk keresztmetszet valosaggal 
részt kell egybe fogni. Ezen a kiké;1-YfZerít�,tt� a nagy�!>� ?e
bajunkon csak nagyteljesítmé- ruhazassal J�ro„korsze_TU;i!est. 
nyű géppel és egy kihúzóvá- 1�7�-ben, e,lkeszult 8: _kibov�tet! 
gánnyal lehetne segíteni. :'a�anyhálozat?, az �J �elv:teli 

Nem lehetett könnyű dolog a ep_ulet, a szoc1alisw letes�tmeny. 
hegytetőn vasútállomást építe- Mmdezek alapvetoen valtoz�t
ni. Az állomás leghosszabb fő- ták mweg, az, állom�s arcwulatát. 
vágánya így is csak 580 méter �ehetove va�t a n�vekvo tran
hosszú. Ez ugyan nem jelenti zi,tfo�galom 8:tbo�satás�, a ko
azt, hogy ennél hosszabb vona- rabbi ,50 tagu garda letszámá
tok emiatt kerülő irányon át n,ak haro?1s�orosára emel�se, a 
közlekednek, de a túltengelyes társszolgálatl, szervek ken�el
szerelvényeknek minél rövi- m,es eI1;el�ez;�e., Az átbocsató-

kepesseg Javitásara olyan tech-
nológiai rendszert dolgoztak ki, 
amellyel huszonnégy óra alatt 
nyolc vonatpár határkezelését 
lehet elvégezni. 

- Természetesen mindez 
csak akkor igaz, ha a szükséges 
egyéb feltételek is biztosítottak 
- egészíti ki a fentieket Becse 
Imre állomásfőnök. - A tech
nológiai idők betartásához elen
gedhetetlen a megfelelő lét
szám. Itt Hidasnémetiben ép
pen a frekventált munkakörök
ben van hiány. A másik gátló 
tényező a kocsipark elavultsá
ga. A műszakilag nem megfele
lő kocsikat ki kell sorozni, át 
kell rakni, ezért növekszik a ko
csik, a vonatok tartózkodási ide
je. Az átrakáshoz sem munkás
kéz, sem technikai felszerelés 
nem áll rendelkezésünkre. Mis
kolc pedig nem biztos, hogy rö
vid időn belül tud adni embert, 
darut. 

Perüérikus elhelyezkedése 
miatt Hidasnémetinek csak el
vétve akad egy-két szállíttatója 
a helybéli téeszektől. Több szál
lítani való az őszi cukorrépasze
zon idején van. 

Bánrévén nincs 
utánpót/ásgond 
Miskolctól csaknem egybe

függő iparvidék húzódik Ka
zincbarcikáig, majd mintegy 
huszonöt kilométernyi „szünet" 
után Ózd következik a nehéz
iparával. Ebből már következ
tetni lehet arra, hogy a Bánré
vén átgördülő elegy milyen te
rületekre koncentrálódik. 

- A környék ipari jellege 
meghatározza az állomás profilját, fó1eg import szempontjából - mondja Sándor Árpád 
állomásfőnök. - Ezen kívül a 
Merkur gépkocsiimportjának 
nagy része is itt lép be Magyar
országra. Tranzit legfeijebb vé
letlenül vetődik erre, akkor is 
csak egyesével, még irányvona
tot sem tudunk belőlük összeál
lítani. Tíz év leforgása alatt egy
szer, nyolcvannégy végén for
dult elő, hogy - valószínűleg 
Hidasnémeti vagy Somoskőúj
falu tehermentesítésére - na
gyobb mennyiségű tranzitele-

gyet tereltek Lenartovce-Bán
révén át. Akkor Leszaladt hét
nyolcszáz kocsi, mire valaki 
rájött: egyre jóval drágább a 
fuvarozás, hiszen nem esünk 

s?Tnmilyen útirányba, óriási a 
ke1 :llő. 

Az importból a nagyobb 
mennyis..5g mindig az úgyneve
zett tömegáru volt - folytatja. 
- Azelőtt például Bánrévén 
jött be az ország műtrágyaszük
ségletének a kilencven százalé
ka. Az elmúlt évben már in
kább az alapanyagok a jellem
zők, mint például a vasérc, az 
ipari és háztartási koksz, a szén. 
A legnagyobb exportőr az Ózdi 
Lenin Kohászati Művek, annak 
ellenére, hogy a vas világpiaci 
ára elég alacsony. Nagyobb 
mennyiséget ad föl a vegyi 
kombinát is. 

Bánréve határforgalmi tevé
kenysége az összforgalomnak 
körülbelül a hetven százalékát 
teszi ki, a maradékot a belföldi 
teher- és személyszállítás lebo
nyolításából adódó munkák je
lentik. Ehhez ezt is tudni kell, 
hogy a telepállomási létszám 
körülbelül 170 vasutas. S ebből 
ötvenen alkotják az utazókere
tet. Kiszolgálják a miskolci, az 
ózdi, az egri vonalat, de fölmen
nek Rudabányára is. Kritikus 
emberhiány nincs, annak elle
nére, hogy a hetvenes évek vé
gén az állomás vasutasainak 
majdnem a fele nyugdíjba 
ment. Bánréve azonban hagyo
mányosan vasutas falunak szá
mít, ezért a szükséges utánpót
lás nem ütközött nehézségekbe. 

OPW 

- kiegyenlítés 
Újhelyen át 

Nyolc-tíz évvel ezelőtt Sátor
aljaújhely környékén is korsze
rűsítették a vasutat. Zomborig 
átépítették a jobb vágányt, ki
cserélték Sátoraljaújhely vá
gányhálózatát is. A vonalon 
megszűnt a tengelynyomás
korlátozás, a nemzetközi teher
forgalomban kedvező lett ez az 
útirány. A Hidasnémetin ke
resztül zajló tranzit szinte teljes 
egészében ide terelődött joggal, 
hiszen a Sátoraljaújhely-Nyír
ábrány távolság körülbelül 100 
kilométerrel rövidebb, mint Hi
dasnémeti felől. 1981-ben 1258 
vonat lépett be, 38 724 kocsival. 
Kilépett 1174 vonat,28 763 ko
csival. 1982-ben tovább emelke
dett a ki- és belépő vonatok szá
ma, a következő éven azonban 
zuhanásszerű csökkenést lehe
tett tapasztalni. 

- Mi lehetett ennek az oka? 
- kérdeztem Ruttkay János 
állomásfőnököt és helyettesét, 
Mezősi Károlyt. 

- Valószínűleg az, hogy a 
hetvenes évek közepén Hidas
németit korszerű határállomás
sá fejlesztették - válaszol az ál· 
lomásfőnök. - Természetes, 
hogy amennyire csak lehet azt 
kell kihasználni. Ezért módosí
tották a határátmenetekre vo
natkozó rendeleteket. Így elszá
molási rendszer híján elméleti
leg nem is jöhet át nálunk tran
zitküldemény. Persze azért 
időnként érkezik, hiszen a Karl
Marx-Stadtban kötött egyez
mény alapján a szomszédos 
vasutak kisegíthetik egymást. 
Ha Hidasnémetiben, vagy bár· 
hol másutt zavar, torlódás tá
mad akkor a tranzitvonatokat 
ide irányítják. 

Az állomás kapacitása a je
lenlegi forgalom lebonyolításán 
kívül további két vonatpár köz
lekedtetésére is alkalmas lehet
ne. Sőt - mondják az állomás 
vezetői - egyenesen jól jönne, 
ha az OPW - kiegyenlítés egy 
része itt lépné át a határt, mivel 
a helyi javítóbázis felszereltsé· 
ge lehetővé tenné a sérült ko
csik rövid időn belüli visszajut· 
tatását. A javítóbázis évente 
mintegy 5000-6000 kocsit tesz 
használhatóvá, ami nagyon jó 
teljesítmény. 

T.Z. 
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fELúJÍTOTTÁK 

Megfiatalodott, ismét régi 
köntösét vette fel a szentesi vas
útállomás. Joggal büszkék rá a 
szentesi vasutasok s velük 
együtt a város lakói, hiszen ők 
döntöttek úgy, hogy az állomást 
a régi építési tervek szerint kell 
felújítani. 

A MÁV szegedi igazgatósága 
- együtt a város vezetőivel -
28,6 millió forintos költséggel 
kívül és belül felújította az épü
letet. A tervek még 1978-ban el
készültek, a kivitelezést azon
ban csak 1980-ban kezdte meg 
a CSOMIÉP. A múlt év végén 
elkészültek a munkálatokkal. 

Most a város és a vágányok 
felöl is szép épület fogadja az 
utasokat. Nemcsak a messziről 

érkezők mondják, hogy megér
te felújítani, a hazaiak is kijár
nak gyönyörködni a patinás 
épüleithez. Belsejében külön do
hányzó és nemdohányzó váró
terem van, korszerú szociális 
épület. üzemorvosi rendelő, für-

dő kínál kényelmes munkahe
lyet a vasutasoknak. Helyreállí
tották a homlokzat eredeti dí
szeit, a stílusa őrzi a múlt ha
gyományait. 

Kép és szöveg: 
Zelman Ferenc 

Jubiláló helyiérdekű vonalak 
Az olvasók többsége, ha a 

HÉV-ről hall, általában a fővá
rosból kiinduló gödöllői, rácke
vei és szentendrei elővárosi 
vasútra gondol. A helyiérdekű 
vasút fogalma az elmúlt évszá
zad alatt nem változott, csupán 
bizonyos mértékben eltolódott. 

Közismert, hogy a magyar 
vasútépítés hőskora 1873-ig tar
tott, addig 6253 kilométernyi 
vonal készült el. Egy évszázad
dal ezelőtt a fővonalak már 
nagyjából kialakultak, de szük
ség volt olyan vonalakra is, 
amelyek az egyes vidékek for
galmi és gazdasági igényeit elé
gítik ki. Ezt a célt szolgálták a 
klasszikus értelemben vett he
lyiérdekű vasutak. Legnagyobb 
részüket magántársaságok 
alapították. A vasutak államo
sításának korában - a keres
kedelmi élet pezsdítése érdeké-

ben - a külföldi tőke további 
beáramlásának engedett teret 
az 1880. évi XXXI. törvénycikk. 
A kormányzat törekedett a ma
gánerőt ösztönözni a vasútépí
tés és üzemeltetés finanszírozá
sára. Ez a törekvés a helyiér'de
kű vasutak esetében taíciDéo
zott a vármegyék és a posta 
egyetértésével. Az adott ked
vezmények 'megteremtették az 
ilyen jellegű vonalak gyors üte
mű fejlődését. Az üzemet szer
ződés alapján többnyire a 
MÁV, vagy más csatlakozó vas
út látta el. Jellemző ac;!at erre. 
hogy például közel két évtized 
alatt - 1882 és 1899 között -
7340 kilométer hosszú normál 
nyomtávú helyiérdekű vasútvo
nal növelte a hálózatot. 

A fellendülés összefüggésben 
állt a nagybirtokosok érdekei
vel. Az alacsony tarifa hozzájá-

rult, hogy terményeiket olcsón 
kivihessék külföldre. 

Száz esztendővel ezelőtt ösz
szesen 260 kilométer hosszban, 
jelentősebb helyiérdekű vasút
vonalak az ország északi és ke
leti részén nyz1tak meg. Ezek a 
vonalak a következők: Mátra
mmdszent- Mátranovák-Ho-
moktenyere; Kisterenye-
Recsk-Parádfürdő-Kál-Ká
polna-K1súJszállás; Nyíregy
háza-Mátészalka; Kunszent
miklós-Szentes és Kótpusz
ta-Körösnagyharsány-or
szághatár-(Nagyvárad). Itt ma 
átmenő forgalom nincs. Vala
mennyi vonalon bánya és ipari 
termékeket, mezőgazdasági 
árukat fuvaroztak, ellátták a 
személyszállítást és a hálózat 
bővítésével elősegítették a vas
út mai arculatának kialakítását. 

Horváth Károly 

Hazai és importbútorok, lakberendezési cikkek széles választékával várjuk 
kedves vásárlóinkat. Csak nálunk kapható a közkedvelt, olcsó árfekvésű 
Univerzál bútorcsalád. Elemválasztéka minden igényt kielégít, számtalan 
variációs lehetöséget biztosít. 

OTP-ÜGYINTÉZÉS, SZÁLLÍTÁS A HELYSZÍNEN! 
CÍM: Budapest XV., Sipos D. u. 9. 

Az áruház megközelithetö a 25-ös gyorsjárattal, a 70-es és a 170-es 
autóbuszokkal. 

NYITVA TARTÁSI IDŐ: hétköznap 
pénteken 
szombaton 

10-18óráig 
9-18 óráig 
9-13 óráig 

Hánnas ikrek Salgótarjánban 
I 

A figyelmességre nincs paragrafus 
,,A vasút még egy képeslapot sem küldött" 

.,........,_,.. ___ ...,.._,,, __ ..,......,...,_...,,....,..."""'...,.._..,._...,...._. __ :"""'!!'.'!'!'!"-'.,. stb.), és ezzel kész. A helyi ta-

nácsól kaptuk a lakást. Őrül
tünk neki, persze, hogy örül
tünk, de a költözés másnapján 
rájöttünk, hogy kicsi, pár éven 
belül ismét költözködnünk keU, 
bár pillanatnyilag semmiféle 
elképzelésünk sincs. Mozdony-

L--...;.. __ ..._ _____ ...;_ _______________ _. vezetőként dolgozom, a kerese-
tem nem rossz, de abból félre-

Tavaly november 20-án, Bu
dapesten, a II. Számú Szülésze
ti és Nőgyógyászati Klinikán, a 
dr. Büky Béla professzor vezet
te újszülött-osztályon Szlatin
csán Tiborné rendelkező forgal
mista hármas ikreknet adott 
életet. A kisbabák - Balázs, 
Gergő és Tibor - kis súllyal 
születtek, ezért a klinika speciá
lis osztályán kellett maradniuk 
néhány hétig. Az édesanya há
rom héttel a szülés után elhagy
hatta a kórházat, de természete
sen naponta bejárt az aprósá
gokhoz. Az ikrek egészségét ti
zenkét nővér és nyolc gyermek
orvos vigyázta rendkívüli gon
dossággal. Ennek köszönhető, 
hogy végül február 2-án 
szüleikkel hazatérhettek salgó
tarjáni otthonukba. A babák 
közben szépen cseperedtek: sú
lyuk elérte a két kilogrammot, 
megszűntek légzési zavaraik is. 

Az ikreket eredetileg helikop
terrel akarták Tarjánba szállíta
ni, ám az időjárás közbeszólt, 
végül Edelényi Gábor riporter, 
a Magyar Televízió légi szolgá
latának autóján vitte haza a ki
csiket. Ünnepélyes „fogadásu
kon" megjelentek a környék is
kolásai, a nagyszülők és az ik
rek bátyja, a hatéves Gábor. 

A salgótarjáni otthon: 57 
négyzetméteres panellakás a 
város egyik új lakótelepén. Ki
csit zavartan lépek be a VII. 
emeleti lakás csöppnyi előszo
bájába. A világért sem akarom 
zavarni a családot, ugyanakkor 
érdekel a sorsuk. Eszembe vil
lan Gáborka, a nagycsoportos 
óvodás, aki régen áhítozott kis-

b ll k . b .. k , tenni lakásra nem lehet. eva om: csa is usz eseget A 'lh t , . • k kb he · h · l .. .. t ér t mege e esun eze en a -es atarta an orome ez em. t kb ki l' 'tő • t • 
Szóval: az ultrahangos vizsgáló- : �n e egi , , viszo� ma-
készülék mellett, amikor saját Justol � f�lesegem __ mar 11;� 
szememmel meggyőződhettem, �ap te�Jes ftz�tést, JO�edelmunk 

Jelentosen csokkenm fog. 
- Segítek én mindenben -

szólal meg ismét a nagymama 
-, imádom ezeket a drága 
apróságokat, de végtére is na
ponta nem bírok eljárni, beteg 
vagyok. 

- A tanács megígérte, hogy 
küldenek majd egy szociális 
gondozót, aki napi négy órában 
segít az apróságok ellátásában 
- mondja az ikrek édesanyja. 

- Eddig még nem jelentke-
zett - jegyzi meg Tibor -, bár 
kötve hiszem, hogy sokat jelen
tene. Az ikrek gondozása olyan 
időbeli megterhelést jelent. 
hogy azt az egy, illetve kétgyer
mekesek nem is sejtik. Lassan 
már az alvásról is lemondok, 
mert alig akad két-három óra 
„tiszta" idő, amikor csend van 
és nyugalom. Azután Gáborról 
még nem is esett szó. Egyenlő
re nem mutat féltékenységet, 
de később ezzel is számolnunk 
kell. Ősszel iskolába megy, az 

' első hetekben mellé kellene ül-
ni, magyarázgatni, szoktatni az 
iskola fegyelméhPz. Az ikrek 
mellett igen nehéz lesz ezt meg
valósítani. Külön bejáratú szo

hogy egynél több gyermeket ba kellene Gábornak, de hát, 
fog szülni a feleségem. nem mmt mondtam, egyenlőre nincs 
gondoltam a következmények- erre mód, kénytelen lesz a 
re, a gyakorlati dolgok akkor konyhában tanulni. Arra 1s 
nem érdekeltek. Csak később gondoltam, hogy én 1s gyedre 
kezdtem gondolkodni a jövőn, mennék, ilyenre viszont még 
a lakásgondunkon például. Fe- nem volt példa, nincs rá parag
leségem nagyanyjánál laktunk rafus. Valamint pedig ki kelle-

testvérre - no, de egyszerre ___ _ 
háromra?! 

Elfogódottságomat Tibor -
az immár négygyermekes apa' 
- sem tudja föloldani. Arcán 
boldogság, mi több, büszkeség 
látszott, majd egyik pillanatról 
a másikra az aggódás jeleit 
véltem felfedezni; arcának szí
neváltozását Tibor nem is pró
bálta leplezni. 

Nehezen indult a társalgá
sunk. Tibor egy ideig nem szólt, 
a vendéglátás apró tennivalóiba 
„menekült", kávét, süteményt 
hozott. Felesége (akit kár, hogy 
Évának hívnak s nem Máriá
nak -, olyan jól illenének rá 
József Attila sorai: ,, irul-pirul 
Mária, boldogságos kisma
ma" . . .) sem volt éppen be
szédes, minduntalan· az óráját 
nézte, a kisbabák ébredését 
várta. Mint megtudtam, három
óránként esznek, háromórán
ként kell tisztába rakni őket. 

Végül a kismama kedvesen át
fogta férje nyakát, finoman je
lezve, hogy kellene-illene már 
valamit mondani. 

családtagként, békés körülmé
nvek között. Gábor fiam is jól 
é;ezte ma�át. mi sem panasz
kodtunk. Ugy terveztük-képzel
tük', hogy lesz még egy gyere
künk, azután majd előbb-utóbb 
kapunk lakást, és négyesben 
fogunk élm. Szolgáljuk a vas
utat, mert hiszen nálunk jósze
rint mindenki vasutas, apám, 
anyám, a feleségem apja, a nő
vérem . . .  

- Engem kivéve - szólal 
meg az ikrek anyai nagyanyja 
-, én postás voltam nyugdí
jaztatásomig. Sikerült is tele
! ont beszereltetnem az új la
kásba, bezzeg a vasút még egy 
képeslapot sem küldött az ik
rék tiszteletére. 

Mondaná a nagymama még 
tövább, de a lánya és a veje le
intik. Láthatóan kissé szégyen
lik a nagymama harciasságát, 
de tagadhatatlanul azt is érzé
kelem, hógy egyetértenek vele. 

Tibor így magyarázza: 

ne találni, mert a feleségem 
még a nagyszülők segítségével 
sem képes a tökéletes gondo
zásra. Ehhez az én segítségem
re is szükség volna. Mozdony
vezetőként aligha lesz módom 
sok időt tölteni a családdal, 
nem beszélve arról, hogy a mis
kolci igazgatóság azt tervezi, 
hogy a tarjáni utazószemélyze
tet K1sterenyére telepíti. Ha ez 
megvalósul, végképp nehéz 
helyzetbe kerülök. Jóformán 
alig lehetek a családdal. A vas
utat viszont nem akarom el
hagyni, pici korom óta moz
donyvezetőnek készültem. Ne
héz helyzet ez, hiába is próbál
nám tagadni. Mostanában gon
doltuk például át azt ís, hogy a 
szórakozásról. múvelödésról 
eleve le kell mondanunk sok 
évig . .. 

- Majd szórakoztatnak 
bennünket a kicsinyek! -
mondja nevetve a kismama. 

Mintegy végszóra a kisbabák 
mocorogni kezdenek. Nem za
varok tovább, elbúcsúzom. Ki

felé menet Tibor ezt súgja: 
- Naponta 60 pelenkát mo

sunk! De nem baj, túl leszünk 
ezen is. Az a lényeg, hogy mi 
négy legényt adunk a hazának! 

- A terhesség 15. hetében 
már tudtuk, hogy ikrekre lehet 
számítani - szólalt meg kissé 
tétován Tibor -, bár azt teljes 
bizonyossággal nem, hogy ket-

'--------------------------------------...1' tőre vagy háromra. Őszintén 

- Fáj nekünk, hogy a vas4t 
jószerint észre sem vette, hogy 
megszaporodott a családunk. 
Feleségemet a munkatársai 
meglátogatták a kórházban, ez 
tény, de az is, hogy más nem 
történt. Megkaptuk a szakszer
vezettől, ami jár (szülési segély Sárközi Gábor 
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A szerencselovag utódai 

Az ,,ördögszekértől'' napjainkig 

A japánok Satie nevű dízelvonatán még zongorázni i& lehet 

Szépasszonyokat szalasztott 
el a vasút és a lokomotívok ked
véért A szerencselovag című 
filmsorozat ifjú angol mérnöke. 
Izgalmakban bővelkedő életé
ből elsősorban megszállottsága 
ragadott meg bennünket, és az, 
hogy vérében hordozta a ver
sengésre való hajlamot, amely 
nemcsak életét tette fordulatos
sá, hanem közvetve a technikai 
haladást is szolgálta. 

tan;k számon. Néhány új, .,gőz- Egymás után épültek a vas
zel hajtott vontató masina", utak a múlt században világ
azaz lokomotív ugyanis ver- szerte. A cári Oroszországban 
senyre kelt egymással az acél- 1837-ben fejezték be az első 51 
pályán. km hosszú sínpályát, de alig tíz 

A verseny helyszínéül az ép- esztendő múlva már több mint 
pen csak elkészült Manches- tízezer kilométer kígyózott be
ter-Liverpool-pálya szolgált, lőle a sztyeppéken. Magyaror
amelyet George Stephenson sz�9on_ 1846-ba,n kés_zült �l a,z 
épített meg, és aki maga is in- elso palya, .. "!_egpedig Vac es 
dult, mégpedig saját tervezésű- Budapest kozott. 
mozdonyával. Stephenson ala-
pította 1823-ban New Castle
ban az világ első mozdonygyá-

,, • k rát. és ő mutatta be az első gőz-
Go z om n tbUS ZO mozdonyt is 1827-ben. 

l d · Stephenson „The rocket·· 
a On On 1, (Rakéta) nevű mozdonyával vá-

U t C ákon gott ne!_<l a 35 _kilo":é��res, táv
nak. Konnyeden gyozott, es az 

------------- 500 font sterling jutalom is az 
övé lett. Öt kihívója közül kettő-

Hasonló jellemek máskor és nek a mozdonya csak prüszkölt, 
másutt is föbukkantak a vasút de meg sem mozdult. A többi 
több mint másfél évszázados sem tündökölt, az ötödiket pél
története során, legföljebb a ka- dául ki kellett zárni a verseny
landból volt kevesebb, a látvá- ből mert kiderült, a mozdony
nyosságokból viszont sosem. Itt bel�őben egy „bújtatott" ló 
van mindjárt az 1825-ös eszten- volt, és ezt a zsűri bizony sza
dő, amikor szeptember 27-én bálytalannak ítélte. Stephenson 
Angliában, Darlington és különben hússzor rohant végig 
Stockton között elindították a .. Rakétá"-jával a sínpályán oda 
világ első személyvonatát. Az és vissza, miközben .Jélegzetel
,.Active" nevű lokomotív össze- állító" óránkénti csúcssebessé
sen 34 „vagont" vontatott gőz- get ért el: 56 kilométert! 
erővel: régi, átalakított postako-
csikat, lisztes- és szenesrakomá
nyokat. Huszonegy vagonban 
mintegy 450-en foglaltak he
lyet. Külön kocsit kaptak az 
igazgatóság tagjai. A 15 kilomé
teres szakaszt a „gépi együttes" 

Arany sínszeg 
a talpfában 

(a vonatot ,igy írták körül akko- Ennél furcsább versenyt lát
riban az angolszász és a német hatott több ezer fogadásra éhes 
nyelvterületeken) 65 perc alatt amerikai csupán két és fél hó
gyűrte le • • • nappal azután. hogy Angliá-

Ez az őszi esemény a gőzzel ban. Manchester és Liverpool 
hajtott járművek kezdeti korá- között 1830. június 14-én (innen 
nak persze csak egyik csúcs- számítjuk a vasúti közlekedés 
pontja volt. hiszen Albion tech- kezdetét) megtartották az első 
nikusait-mérnökeit már a 18. városközi gőzvasút próbaútját. 
század végén erősen foglalkoz- A lovas kocsik amerikai kedve
tatta a gőzgép, amelynek mo- lői Baltimore-ban le akarták já
dern változatát James Watt al- ratni az ,,ördögszekeret'', a gőz
kotta meg, miután tökéletesítet- mozdonyt, ezért versenyre hív
te a Newcomen-féle változatot. ták Peter Cooper „Tom 

Az első működő gőzkocsi Ri- Thumb ·· nevű lokomotívját. 
chard Trevick keze alól került Két sínpályát raktak le: egyet 
ki, és - 1801-ben nagy feltű- a vasparipának, a másikat az 
nést keltve átpöfékelt London igazi paripának és kocsijának. 
belvárosán. A következő évek- Az összecsapásból akkor a lo
ben a brit főváros közlekedési vas kocsi került ki győztesen. 
képe alaposan megváltozott: mert a gépész nem merte telje
gőzomnibuszok és -kocsik né- sen fölfűteni mozdonyát, és me-
pesítették be utcáit. net közben elvesztett egy fontos 

A , t k"lt"f · d 1 J alkatrészt is. Akkor azok nyer-neme o o eJe e em, . t k kik 1, , 'k , W. Goethe 1830. május 2-án ezt :. • a a ovasutra tette pen-
jegyezte fel naplójában: ,,Egy zuket. 
elzászi megmutatta a gőzmoz- A kudarc a vasút amerikai 
dony modelljét: nagyon komp- szerelmeseit nem törte le, s alig 
likált, nehezen felfogható gépi négy évtized múlva elkészült az 
alkotás." Angliában viszont Atlanti-óceántól a Csendes-óce
másképpen gondolkodtak: hét án partjáig vezető „Paci
hónappal e feljegyzés előtt fic{'-vasút. Az utolsó - szín
olyan látványosságot rendez- arany - sínszeget 1869. május 
tek, amelyet a technikatörténet 8-án verték a talpfába. Az ün
krónikásai a vasút hőskorának nep,ség után persze azonnal ki
legnagyobb eseményeként tar- szedték, nehogy lába keljen. 

A megújhodás 
csodás kora 

A gépkocs1zás elterjedése és 
az utasszállító repülőgépek szá
mának ugrásszerű növekedése 
századunk ötvenes-hatvanas 
éveiben egy időre háttérbe szo
rította a vasutat. Világszerte rá
fizetéssel tudták csak fenntarta
ni a vasúti közlekedést, ezért 
sok helyütt meggondolatlanul a 
vonalakat is megszüntették. 
A borúlátók a vészharangot 
azonban túl korán kongatták 
meg: hamarosan ugyanis vége
szakadt, az olcsó olaj és benzin 
mámorító korszakának. és a 
vasút ismét visszanyerte régi 
rangját. , 

Földünk vasútvonalainak 
hossza a nyolcvanas évek köze
pére elérte az 1,3 millió kilomé
tert. A világsorrend egy nem
zetközi összehasonlítás szerint 
így állítható fel: 1. Egyesült Ál
lamok - 270 370 km, 2. Szov
jetunió - 143 OOO km, 3. India 
- 61 OOO km. 4. Kanada -
60 243 km. 5. Kína - 38 OOO 
km. 

Napjainkban a vasút ellent
mondásokkal teli megújhodásá
nak korát éljük: a raciÓnalizálás 
folyamatával párhuzamosan a 
nagy forgalmú vonalakat rend
kívül teherbírókká tették. 
A több száz kilométeres órán
kénti sebességgel száguldó sze
relvények már nem számítanak 
ritkaságnak. A London-Glas
gow, a Moszkva-Leningrád, a 
Katovice-Varsó, a Hamburg
München, a Párizs-Lyon és a 
Tokió-Oszaka között villamo
sított gyorsjáratok, valamint a 
nyereg-. függő- és elektromág
neses vasutakkal folytatott si
keres kísérletek szemléletesen 
mutatják, merre halad a vasút 
jövője, amelyben már kevesebb 
mozgásteret találhatnak a hős
kor típusú szerencselovagok. 
Annál inkább szükség lesz vi
szont azokra a műszakiakra, 
akik kitűnő ismerői a szuper
technikának, amely segíthet át
vezetni a harmadik évezredbe a 
vasutat. hogy látványos másfél 
évszázada ne csak epizód ma
radjon a közlekedés törtéteté
ben. 

Erni Péter 

Farsangi vasutas bálok 
Becses családjával tisztelettel meghívjuk" 

" 

Valamik9r egyetlen olyan 
vasútállomás sem hagyta ki 
programjából a farsangi vas
utasbált, amelyik adott vala
mit a jó hírére. Hogyan is te
hette volna, hiszen annak be
vételét valamelyik vasutasár
vaháznak ajánlották fel, amit 
a Hivatlos Lap, meg az "üzlet
vezetőségi körrendelet". köszö
nettel .ismert el. 

Én már ennek a korszaknak 
csak a legvégén vehettem fel az 
egyenruhát, de még megéltem 
mindazt, amit bevezetóöen em
lítettem, s a még korábbiakról 
beszélt csendes éjszakákon a 
váltókezelőm, a kocsimeste
reml. Nem a főnökök rendezték 
a vasutasbált, hanem a Moz
donyvezető Kör, a Vonatkísé
ró'k Otthona, a VOGE, a keres
kedelmi vagy forgalmi hivatal
nokok kara. Mikor pedig ezek 
működését a háború után meg
szüntették, a személyzet vállal
kozó kedvű emberei maguk, il
letó1eg az egyes szakszervezeti 
csoportok. 

A felszabadulás után 1946 
februárjában még Nagycenk 
állomáson is rendeztek bált: az 
állomásépület összes helyiségé
ben. Annak már én is egyik 
rendezője voltam. Batyus bál 
volt ez, csak a belépődíjat kel
lett a vendégeknek fizetniök, 
meg a fogyasztott italt. Enni
valót a vacsorához mindenki 

maga hozott. Az utolsó vonat 
Nagycenkró1 este 7 óra utáni 
percekben indult Sopron déli 
felé. Azt már cigányzene mel
lett indította Fekete Jóska. Fél 
nyolckor pedig a feldíszített 
III. osztályú váróteremben vö
rös sapkában, vonatindítóval 
adta meg a jelzést a peresztegi 
cigánybandának: ,,Megy a gő

zös, megy a gőzös . . . " és in
dult a bá� mely tartott a haj
nali első vonatig. 

Egy évvel késóöb már Sop
ron délin kerültem báli rende
zőségbe. Akkor ott már három 
párt igyekezett tagjai közé 
szervezni a személyzetet. Az 
"öregek" egy része a párton
ként külön bál szervezését 
akarta. Az állomási, a vontatá
si, az osztálymérnökségi fiata
lok azonban a közös vasutas 
bál megszervezése mellett vok
soltak. A Katolikus Kör nagy
terme volt akkor Sopronban a 
legalkalmasabb bálterem. An
nak falára fotókartonból ere
deti nagyságba felkerült az ál
lomáson található 475 001-es 
mozdony homlokoldala, azon 
két igazi, égő mozdonylámpá
val. Fenyő/üzérek, tréfás raj
zok, lampionok díszítették a 
termet: mindenki ott volt, aki 
csak segíthetett az eló'készítés
ben. Szabadra álló karos jelző 
mellett ért be a vendég a bálte
rembe, melynek hatalmas vas
kályháját két napon keresztül 

A hivatásáról vallott 

fűtötték a brennbergi bányá
szok ajándékszenével. 

Egy újabb esztendő múltán 
már a Tisztképző bálját ren
deztem a Törekvés Kultúrott
honban. Mind a 132 tanfo
lyamhallgató f ehérkesztyűsen, 
egyforma új egyenruhában 
kezdte a nyitó csárdást, termé
szetesen akkor is az elmarad
hatatlan melódiára: "Megy a 
gőzös ... "Ami ezután követ
kezett, az sajnos évekre más 
bá!.ok világa lett. 

Miért leírom le mindezt? 
Mert abba a szerencsés hely
zetbe jutottam, hogy most 
nyugdíjasként, Kanizsán, Fe
hérvárott, Szombathelyen s 
másutt, olvasva a régi helyi la
pokat, újra végigélek minden 
egykor volt vasutasbált, ami
nek híre a sárguló lapokon 
megjelent. Közben előkerül 
egy-egy mozdonnyal, szárnyas 
kerékkel díszített régi báli 
meghívó is, ,, ... becses csa
ládjával együtt tisztelettel 
meghívjuk . . . " Vitte az ilyen 
meghívókat a szolgálati levele
zés a MÁV vonalain Brassótól 
Pozsonyig, a DSA vonalain 
Budától Fiuméig és Bécsújhe
lyig. fllő volt egymás báljaira 
elmenni. Így szövődtek tovább 
barátságok, s a vonali állomás
ról valamelyik nagyállomás 
báljára felvitt leány gyakran 
báli ismeretség után talált fér
jet magának. 

Matyó város 
állomás:rőnöke 

Két napot időzve Mezőköves
den háromszor találkoztam 

Radványi Tiborral, Mezőkö
vesd állomásfőnökével. Először 
hivatali helyiségében, majd a 
Városi Könyvtárban. ahol Zá
dory Károly igazgató szíves há
zigazdaként fogadott mindket
tőnket, azzal a nem titkolt cél
lal, hogy bemutassa barátját, 
ezt az ízig-vérig kövesdi vas
utast. S mivel a beszélgetés első 
fél órájában kiderült, hogy kö
zös parancsnokokra leltünk el
tűnt katonaéveinkből, hogy 
mindketten páncélosok voltunk 
hajdanán, még könnyebben 
szállt a szó múltról és a jelenről. 

S hogy tud mesélni Radvá
nyi Tibor! S milyen élményei 
vannak a múltról, a családról. 
Hiszen ő egy igazi vasutasdi
nasztia kései utódja. Olyan szép 
szavakkal mesélt az anyai déd
nagyapáról, aki több mint száz 
esztendeje, amikor Budapest
Miskolc között elhaladt az első 
vonat, már sorompóőrként tel
jesített szolgálatot. Vasutas volt 
a nagyapa, s minden utód, 
csakúgy mint a Radványiak is. 
Amikor érettségizett, nem is 
gondolt arra, más is lehetne, 
min� vasutas. Radványi Tibor
nak ez olyan természetes volt, 

mint ahogy az is, hogy lentről 
kezdi. Szépen sorban elmesélte 
.élete folyását, hogy kezdődött, s 
mint folytatódott. Miként lépett 
mind feljebb és feljebb. Iskola 
Szegeden, tanfolyam Budapes
ten, kezdő évek a miskolci vo
nal mentén. Mindenütt szolgált, 
csap éppen Mezőkövesden 
nem. Aztán Miskolc követke
zett, a Tiszai pályaudvar. Átélte 
a nagy átépítést. Volt tennivaló
ja rengeteg. 

Reggel indult Mezőkövesd
ről, este meg hazaérkezett. És 
közben tanult. Soha nem pa
naszkodott. A szolgálat a véré
ben volt. Amit a nemzedékek 
átörökitettek, azt viszi magával. 
Hogy gondolt-e arra, jó lenne 
Mezőkövesden szolgálni, csak 
elmosolyodik. Itt nem kérhet az 
ember. Itt vagy adódik valami 
szerencse, rámosolyog Fortuna 
vagy nem. Hát rámosolygott, 
akkor, amikor elődje váratlanul 
megbetegedett. Kellett egy új 
állomásfőnök. Rá esett a vá
lasztás. És boldogan jött haza. 
A saját városába. 

Ennek már több mint egy év
tizede. S hány ember került ki 
azóta a keze alól! A szomszédos 
állomásokon teljesítenek szol
gálatot. Neveket is sorol. úgy 

beszél a vasutasokról, mintha a 
fiai lennének. 

Aztán arra kerít sort - én 
meg nem kérdeztem volna tőle 
-, hogy hogyan is volt '56-ban, 
amikor gyalog jött haza Rétság
ról (éppen október 23-án szerelt 
volna le, de nem lehetett), s be
dagadt sebesült lába a csizmá
ba. Majdnem odalett! Elmesélte 
még, hogyan segített a bajba 
jutott államvédelmiseken 1956 
őszén. Amikor egy Tóth János 
volt őrnagy ügyében hívatták a 
VIII. kerületi pártbizottságra 
1958-ban - éppen akkor vé
gezte Budapesten a tiszti tan
folyamot - szembesítették. 

Rengeteg az élménye. Ízesen, 
jókedvűen beszél. Amikor har
madszor is találkoztunk, meg
mutatta a mezőkövesdi állo
mást. Tanúja volt, hogyan fes
tette ki gyönyörő matyó képek
kel Takács István - az azóta 
elhunyt matyó festőművész -
a várócsarnok falát. Mondja, 
hogy nemrég fejeződött be a 
vasúti pálya modernizálása is. 

- Szeretem a szolgálatot -
vallja egyszerűen - nem is 
tudtam volna más lenni egész 
életemben, mint vasutas. Ez az 
életem. A munkám. A hivatá
som. 

Takács Tibor 

A R�kospalotai Növényolajgyár 
a MAV dolgozóinak figyelmébe ajánlja: 

Mosó porait: 
Ideál '82 
Optiron 
Uniron 
Biomat 
Perlux 
Biolux 
Ideál '86 

Margarinjait: 
Rama 
Liga 

Étolaját 
Venus 
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Utazások térben és időben Márciusi mozi-néző 
Beszélgetés Garai Gábor Kossuth-díjas költővel 

(2.) 

Fél lábbal vagy tán egésszel 
is még a télben vagyunk, de 
már reméljük: nem lesz után
pótlás. (Már tudniillik a hideg
ből!) Ilyenkor, amikor az utcán 
fagyos szél fúj, kellemes a fűtött 
nézőtéren ülni. Elmondanám 
hát, hogy mit is láthatunk már
ciusban a mozikban. 

nye - akárcsak a Csók, anyu-é 
napjainkban játszódik, mégsem 
evilági. Legalább.is abban az ér
telemben, hogy mondanivalója 
többszörösen áttételeken ke
resztül jut el a nézők tudatáig. 
Krimi látszólag, ám mégsem 
az, hihető és hihetetlen egy
szerre. Nemzedéki vallomás és 
nemzedéki számonkérés Jan
csó módra. Az operatőr termé
szetesen Kende János, a szín
hely Kővágóörs, s a főszerepek
ben olyan művészekkel, mint 
Cserhalmi György, Madaras 
József, Kállai Ferenc, Balázso
vits Lajos, Bálint András, Ko
zák András és Cseh Tamás. 

ség, hogy a két felnőtt főszere
pet a szovjet - nálunk is jól is
mert - Oleg Tabakov és a len
gyel Alicja Jachiewicz alakítja. 

- Az első Garai-kötetek 
megjelenését a kritika nagyra 
értékelte. A legjellemzőbb volt 
erre a lírára a közéletiség. 

- Ami az közéletiséget illeti, 
nem merném állítani, hogy én 
voltam akkoriban a legközéle
tibb költő. Tulajdonképpen az 
egész Tűztánc-antológia vala
mennyi résztvevője kimondot
tan közéleti-politikai töltésű 
verseket írt. Néhányunkat ta
lán azért emeltek ki a kritikák 

- Váci Mihályt és még pár líri
kust-, mert magasabb művé
szi színvonalon dolgoztunk. Az 
ugyanis önmagában nem ér
dem az irodalomban, ha vala
lci közéleti verseket ír. Ha azok 
nem jók, ha formailag döcögő
sek, akkor azok értéke is vitat
ható. Én akkoriban huszonki
lenc éves voltam. Manapság 
huszonkilenc évesen még álta
lában az ismeretlenség homá
lyában bolyonganak a költők, 
én pedig József Attila-díjat 
kaptam. Mesterségbeli tudáso
mat, a formai készséget már ré
gen elsajátítottam. 

- Szép önvallomás a követ
kező verse: ,,Jaj, ne higgyétek, 
hogy fontoskodom! / Tudom, 
hiányom alig vennétek észre. / 
De ez a vigasz: / Akár vízcsep
nyi rész lenni - de zuhatag
ban! IS tudni közegem kohézió 
törvényét: I Hozzátapadva a 
hozzám tapadókhoz I elvegyül

nográfiák, hogy a magyar iro
dalom utazó „nagykövete". Ez 
igaz? 

- Nagyon sokat utaztam 
egy időben, mikor külügyi tit
kár voltam az Írószövegségben, 

ni a halhatatlan és örökmozgó de akkor is, 'amikor a főtitkári 
Egészben." E gondolatot fejezi funkciót töltöttem be. Igaz te
ki az első kötetek egyik verse, hát, hogy sokfelé jártam. 
az Otthon a világban című is, - Az egyik versében is föl
amely megütött fájdalmával, idézte, hogy merre járt már: 
magányérzésével „Félszeg, hí- ,, ... megnéztem majdnem 
vatlan vendég vagyok itt csak, mindent Kubától Madagasz-
1 akármit élek át, egyszerre kárig, / és Rómától Bucharáig 
élem ) kívülről és belülró1 bejártam a föld szép / városai 
is . . . " I - írta. közül a legszebbek némelyikét, 

- A vers egy strandon ját- és láttam a Tadzs Mahalt és 
szódik. Nosztalgia fogott el, Kalkutta nyomorát / s igéző 
hogy a lányok-fiúk milyen ott- könyvtárait . . . (Gyönyörom 
hon vannak a világban. E vers- földje) Ír arról is, hogy Görög
ben ezt így éreztem. Nem arról országban és Angliában még 
van szó, hogy én közben el va- nein járt. Az<rya se? 
gyok idegenedve, hogy én távol _ Nem sikerült még eljut-vagyok tőlük. nom e helyekre. Úgynevezett - Mintha itt arról is szó len- magánjellegű utazásokra ne
ne, hogy a művész és az átlag- kem még sohasem volt sem ember életérzése között különb- időm, sem pénzem, sőt még 
ség van? kedvem se ... 

- Igen, erről is szó van. De 
ez nemcsak rám vonatkozik, - Szabad egy diszkrét kér
hanem egyáltalán miránk írók- déSt feltennem? Keveset tu-

k··1 "kr H f 1 d k 1 dunk a magánéletéről, a család-ra, o to e. a e is tu un o - . , ,1 dódni, olyan mértékben soha, Jaro · , 
mint más ember. Ha éppen köl- - Fele�egez;1mel �-armmc
tőileg vagyunk diszponálva, ak- negyedik �ve elek, egyutt. V�n 
kor óhatatlanul figyelnünk kell k

e�y harn:imcegy ev�s __ fia:° ;s 
önmagunkat és másokat is. Ez et 1;1�okam: Az egyi� ot es fel, 
nem azt jelenti, hogy a nap hu- a ��sik egyeves. Egyutt lakunk 
szonnégy órájában egyfolytá- veluk. , , , 
ban működik egy ilyen „kínzó - Az eve�- s�ran valtozott-e 
tudatosság", de amikor költő- az ars poeticaJa._ , . _ 
ként vagyok jelen a világban - Ars poeticam: mmdig 
akkor működik. ' kezdjen valami újat a költő. 

- Az Indián nyár című kö- - Kezdettől fogva ezt vallot
tetéből is idézhetünk egy ver- ta? 
set, amelyből az derül ki, hogy Igen. 
Önben él a vágy a köznapi em- _-, Mivel_ fo_glal�ozik most, 
berek életét élni: ,, ... holnap- mit ir Garai_ Gabor. 1 

_ 

ra szomjas / jelentől ittasultak _ - Most eppen a Dr. Valaki
ki én is valaha voltam, / amí; b?,l meg, �ás v�rseimből egy �j 
én voltam én, s nem ez a rügy- ko�tet �llitok ossze, amely elo
fakadástól / lombfakulásig ir- �elath�tolag 19_8��ban _fo� 1:.1eg
galmatlanul / tulajdon lététől Jelenm. Ezenkivul elokeszulet
didergő idegen . . . " (Hamlet ben van egy kötetem, amely az 
monológja a hajón.) utóbbi tíz-tizenkét év verster-

- Ebben van valami igaz- m�séből �d válogatást. Leg
ság, de ez azóta feltétlenül meg- utobb valogatott verseimet 
változott. Akkoriban az Írószö- 1976-ban, Bizalom címen jelen
vetség főtitkára voltam, renge- t;ttem mef A_ kész�l? 9j kötet 
teg protokolláris elfoglaltság- cime M<:-8odik felido lesz. 
gal. Különböző fogadások és 1989-ben Jel�mk meg, akk?r le
egyéb szereplések hárultak szek 1?,_atvaneves, ha megerem. 
rám. Nem élhettem mindig a - Onr; ?�P'on _jellem�ő �z 
köznapi emberek életét. Amióta „allegonzálas , amikor mitolo
nem vagyok főtitkár, azóta úgy gi�i vagy történeli:rii alakokat 
élek, mint mások. A legfrisebb szolaltat meg verseiben: vallott 
verseim is ezt tanúsítják. 

már Lutherként, Hamletként, 
Jóbként vagy mostanában Dr. 
Valaki „bőrébe bújva". Ez egy
ben drámaírói alkatra is vall. 
Készül drámaírásra? 

- Két drámát írtam eddig Két érdekes 
magyar film 

Kezdjük a kedvcsinálót két 
magyar filmmel. Nemcsak a 
saját színek kedvezménye ez, 
hanem annak hangsúlyozása is, 
hogy február legnagyobb ese
ménye a magyar játékfilmek 
fesztiválja volt, amelyen termé
szetszerűleg mint már elkészült 
alkotások a márciusi program
ban szereplő magyar filmek is a 
nézők elé kerültek. Így Rózsa 
János rendező „Csók, anyu!'' 
című munkája. Külön is felhív
nám erre a figyelmet, hiszen al
kotója nem a félmúltba néz, 
nem a múlt tükrében sejteti a 
jelen problémáit, nem a végle
tesen kiélezett helyzetekben leli 
meg a maga drámai összeütkö
zését, hanem kertelés, mellébe
szélés nélkül napjainkat vá
lasztja témául. Mégpedig egy 
olyan családot, amely kivétele
sen csak annyira hátrányos 
helyzetű, hogy életviszonyuk 
kiegyensúlyozottsága, a szülők 
állandó elfoglaltsága teremt ga
libát. Tragikomédia ez, amin 
sírni és nevetni is Lehet, hiszen 
a család már csak cédulákon 

összesen, ezenkívül egy hangjá- érintkezik egymással. Szerve-
tékot és egy táncjátékot is. zésileg kitűnő ez a módszer, de 
A Luther-drámámat Pécsett ad- meglátjuk: mi minden sül ki eb
ták elő, szép sikere volt. A ter- ből. Vámos Miklós író forgató
vekkel kapcsolatban elmondha- könyve, Ragályi Elemér opera
tom, hogy szó van arról, hogy a tőri munkája, két kitűnő gyer
pécsi színház a Dr. Valaki té- mekszereplő (Gévai G. Simon 
velygéseiből egy kamara-elő- és Lajtai Kati) mellett elsősor
adást készít. Jelenleg a Dr. Va- ban Koltai Róbert és Udvaros 
laki részleteinek a megírásával Dorottya színészi teljesítmé
foglalkozom. Emellett rengete- nyét emelhetjük ki. Nem is szól
get fordítok is. Azt a bizonyos va olyan partnerekről, mint 
formakészséget, melyért annak Bánsági lldikó, Gáspár Sán
idején ifjúkoromban dicsértek, dor, Andorai Péter, Ujlaki Dé
nagyrészt a fordításmunkával nes. 
sajátítottam el. Fordítani A Jancsó-filmek kedvelőinek, 
ugyanis nem lehet úgy, hogy az művészprodukciók rajongóinak 
ember ne legyen tisztában a kedvére itt van hosszabb szü
versformákkal. Nagy hatást net után a sokat vitatott mester 
gyakorolt rám Kálnoky László, legújabb alkotása. A Szörnyek 
aki tavalyelőtt halt meg, és évadja a hagyományos szerző, 
atyai jó barátom volt. Hallatlan Hernádi Gyula forgatókönyve 
kultúrájával és formakészségé- alapján készült, s bár cselekmé
vel ragadott meg. Sokat segített 
tanácsaival is. A fordítás élet-

A szovjet 
,,Rambo" 

A hóna}) két szovjet filmje a 
béke védelméről, a háború ki
robbanásának megelőzéséről 
szól: különböző műfajban. 
A Békés ég - készült a kijevi 
Dorzsenko stúdióban Vlagyi
mir Gorpenkó és Iszaak Sma
ruk rendezők közös munkája -
egy rakétaelhárító rendszer ki
építését, s főkonstruktőrének 
hivatásbeli, magánéleti proble
matikáját választotta központi 
témájául. A moszkvai Veszé
lyes őrjárat - rendezte: Mihail 
Tumanisvili - formáját tekint
ve kalandfilm, tegyük hozzá, 
politikai töltéssel. A Spiegel cí
mű nyugatnémet képeslap ép
penséggel szovjet „Ram
bó "-nak keresztelte el: arra cé
lozva, hogy stílusa s célzata 
mintegy válasz a hasonló jelle
gű amerikai alkotásokra, s cse
lekménye egy képzelt amerikai 
provokáció körül bonyolódik. 
Főszereplője a rettenthetetlen 
tengerészgyalogos őrnagy. 
Megszemélyesítője: Mihail 
Nozskin, a népszerú moszkvai 
színész. Az izgalmas történet, 
ha célzatos is, de visszafogot
tabb, mint a hasonló jellegű 
nyugati. munkák. 

A háború alatti nehéz időket, 
s egy „janicsárrá" nevelendő 
árvagyerek sorsát örökítette 
meg a Kakukk a sötét erdóöen 
című csehszlovák film. Antonin 
Moskalyk rendező munkája. 
A dokumentális tényeken ala
puló történet hőse akaratán kí
vül tagja lesz egy náci német 
koncentrációs tábor parancsno
ka családjának. Külön érdekes-

A koreai háborút és annak 
egy hőstettét idézi a Hajnalcsil
lag című koreai filmdráma. Egy 
kisfiú agyműtétjéről és az orvo
si munka sokrétű gondjairól, a 
magánélet meg a hivatás össze
ütközéséről szól a Szikét kérek 
megható kórházi életképe. 
(Rendező: Jiri Svoboda.) Sze
replői között ott találjuk a kitű
nő Jana Brejchovát és a ven
dég lengyel Barbara Brylskát. 

A távoli Japánba, egy isme
retlen életforma keretei közé 
visz el a kétrészes Gésa. (A ren
dező: Heiko Gosha.) A drámai 
történet a jó és a rossz párbaja, 
egy nálunk ismeretlen foglalko
zás, a gésák mindennapjait mu
tatja be. 

Szórakoztató 
alkotások 

Kimondottan a szórakozta
tást szolgálja a havi műsor to
vábbi része. Az alkotók műve
ikkel szemmel láthatólag sem
mi mást nem óhajtottak, mint 
másfél-két óra kellemes kikap
csolódást �yújtani. Melyiket ja
vasoljuk? Onök döntsék el, mi 
csak felsoroljuk őket. 

A Sárga Haj és az Arany 
Erőd (rendező: Matt Cimber) 
amerikai filmje vadnyugati ka
landhistória, vagyis inkább an
nak paródiája, amely serdület
lene b b nézők számára nyilván
valóan nagy csemege lesz. Ki
váltképpen azért, mert bátor 
hősnője karatézik (?), akárcsak 
a mi Lindánk. Ugyancsak kara
tés produkció, de már műfajilag 
valóban tiszta a kínai Gyanús 
árnyak, amelynek cselekménye 
a félmúltba vezet vissza. A Sza
harában - egzotikus környe
zetben - játszódik az olasz A 

tuareg bosszúja alaposan meg
csavart története, amely arra a 
népszokásra épül, hogy a ven
dég szent. Végül a latin-ameri
kai könnyűzene kedvelőinek 
melegen ajánlhatjúk a Rock Ri

óban sok-sok muzsikával át
szőtt karriertörtén�tét. (Rende
ző Lael Rodriguez.) Főszerep
ben az igen tehetséges Debora 
Bloch-hal. 

Ábel Péter 

elemem. 
- Hány kötet fordítása je

lent meg eddig? 
- Két kötetben jelentek 

meg válogatott fordításaim. 
A harmadik kötetet már átad
tam a Zrínyi Kiadónak. Az is 
egy vaskos kötet lesz. De távol
ról sem az összes. Ha csak a 
versfordításaimat összeadnák, 
melyek számos nyelvterületről 
valók - nem is beszélve a drá
mai fordításokról és egyebekről 
-, akkor az bizony négy-öt kö
tetet is kitenne. De hát erre 
nem sok esély van, éppen a 
nagy terjedelem miatt. Versfor
dításaim közben soha nem vál
lalkoztam egyszerű „iparos
munkára ". Mindig csak olyan 
írók műveit vállaltam el, ame
lyek tet!>zettek, amelyekhez ki
fejezetten kedvet éreztem. 

SZÍNHÁZI JEGYZET 

Megrendítő próbatétel 
százhúsz percben 

- Köszönöm a beszélgetést. 
Hadd idézzem búcsúzóul ifjú 

költőként megfogalmazott, de a 
mának is szóló üzenetét. ,,Fog
jatok össze tisztességesek, nél
kületek tehetetlen a törvény: / 
bár bércen áll, seregtelen vezér 
csak; I írjátok homlokotokra 
ígéit .. ./ 

Bordás Ferenc 

A József Attila Színház társu
lata a vasutas bérlet februári 
előadásában bemutatta Kaló 
Flóriánnak A kitaszított című 
színművét. A szerző játszotta a 
főszerepet. Már az első jelenet
ből sejteni lehetett, hogy a da
rab érdekfeszítő, a cselekmény 
pergő, nincs híjával az igazi 
drámai konfliktusnak sem. 

Mit is akar elmondani Kaló 
Flórián ebben a darabjában? 
Ibsennek, a nagy északi dráma
írónak a mondása jut eszünkbe: 
,, . .. költeni annyi, mint ítélő
széket tartani önmagunk f e
lett." Kaló Flórián is ítélkezik: a 
kispolgári korlátoltságot és 
megfutamodást szembesíti az 
értelmes emberi élet igényével. 

nakodás végeredménye: Ka- ragaszkodik álláspontjához. 
resz magára vállalja a vétkessé- Környezete ellene fordul. Bár 
get Juli helyett. mindvégig a helyzet urának lát-

Péter, az édesapa, tizenhét szik, mégis egy-egy pillanatra 
órás gondolkodási idő után tud úgy tűnik, hogy minden kicsú
csak dönteni. Azt tanácsolja Ju- szik a kezéből. Az ismerősök 
linak: a legbecsületesebb, ha szerint kegyetlen apa, mert a 
önként jelentkezik a rendőrsé- lányát börtönbe juttatná, rossz 
gen. férj, hiszen három éve szeretőt 

Sem a néző, sem a főhős csa- tart, és rossz barát. 
ládja nem várta, hogy ez lesz az Pedig az édesapa arra neveli 
apai döntés. Drámai fordulatot egy kicsit könnyelmű, egy ki
vesznek az események. Bár tit- csit meggondolatlan lányát, 
kon a nézők azt hiszik, hogy Pé- hogy ha hibázott, akkor becsü
ter kijelentése olyan fogadko- letesen vállalja tettének társa
zás csupán, amelyet a család dalmi következményeit. A bűn 
megtör. kapja meg méltó büntetését. 

- Bizonyára a Dr. Valaki té- �------------------------

A főszereplő Péter, egy író
apa, aki becsületességében a 
végletekig elszánt, és magatar
tásával felkorbácsolja szűkebb 
környezete - Éva, az anya, Ju
li, a lánya, Karesz, az udvarló 
- már amúgyis felzaklatott 
gondolatvilágát. 

Az író a cselekmény bonyoli
tásakor a legfontosabbra össz
pontosít: az emberi arcok, ka
rakterek precíz és szellemes ki
rajzolására. A jellemek ütközte
tésekor az író nem a közéletet, 
hanem a magánéletet veszi cél
ba. 

A ·megrendítő próbatétel 
színpadi figuráit nagyszerűen 
karakterizálta: Andorai Péter, 
Káldi Nóra, Kocsis Judit, Tor
dai Teri és Rátóti Zoltán. Kaló 
Flóriánt, a színmű szerzőjét és 
a többi szereplőt vastapssal ju
talmazta a lelkes és értő közön

A fó'hős egyre görcsösebben ség. velygéseiből című sorozatra 
gondol, amelyeket az Élet és 
Irodalom és a Népszabadság 
közöl rendszeresen. 

- Igen. Ezek egy köznapi 
ember sorsát, életét mutatják 
be. Amik vele megestek, azok 
többé-kevésbé velem is meges
tek, de nem önéletrajzi ciklusról 
van szó, hanem egy köznapi 
ember ironikus, főleg önironi
kus reflexióiról. 

- Önről azt állítják a mo-

Tiszta szívvel 
Ezzel a címmel irodalmi ve

télkedőn mérték össze tudásu
kat, irodalmi és versismeretü
ket a szombathelyi járműjavító 
13 szocialista brigádjának há
romtagú csapatai. A nyolcfor
dulós vetélkedő a felmenő rend
szerű országos vetélkedő alap
szervezeti formája volt. Ezt a 

megyei, majd az országos döntő 
követi. Az alapszervezeti dön
tők első három helyezettje ke
rül a megyei döntőbe. A Szom
bathelyi Járműjavító Üzemet a 
Móricz Zsigmond, a Kaffka 
Margit és az Eiffel szocialista 
brigádok csapatai képviselik. 

A téma rendkívüli. Szétfeszí-
ti a mindennapi élet kereteit, a 
megszokott nemzedéki ellenté
tet. Tudomásunkra jut, hogy 
Juli barátjával, Karesszal 

B.F. 

Csehszlovák vc;ndégművészek 
együtt véletlenül halálát okozza Januárban háromtagú bratisla-vai együlles - Marian Pi"lca 
egy idős embernek. Utcai dula- és Valéri Kellylwtia zongoramíi-vész, Marta Petrilun,a hegedíimíi• 
kodás közben úgy lökte meg vész - koncertet adoll a Landler Míivelődési házban. A míisor 
Juli az öreget, hogy az bevágta -végén a közönség kérdéseire -válaszoltak a míivészek. A rendez
a fejét a járdába, és holtan ma- -vényen részt veti dr. Jaro•la" Mw11Uelc. a Csehszlovák Kulturális 
radt a helyszínen. Az otthoni ta- és Tájékoztatási Iroda vezet6je is. 
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Az egészségesebb hétköznapokért 
Besse'lgetés dr. Baláss Ákossal, a BVSC ügyvesető elnökével 

A BVSC és a Szombathelyi Haladás a MÁV kiemelt 
egyesülete: Fő tevékenységük a minőségi sportolók neve
lése, a versenysport fejlesztése. Így aztán bármennyire 
szeretnék, a tömegsportra nem jut elég idő és pénz. Milyen 
lehetőségei vannak például a budapesti vasutasoknak a 
rendszeres mozgásra? Többek között erre a kérdésre ke
restük a választ a BVSC-ben. 

- Milyen igények érkeznek kal is törődjenek, addig ez hiú 
önökhöz a tömegsporttal kap- ábránd. 
csolatban? - kérdezem dr. Ba
lázs Ákos ügyvezető elnököt. 

- Vannak-e az egyesület
nek létesítménygondjai? 

- Mint minden budapesti 
nagyegyesületnek, így nekünk 
is vannak gondjaink, de a mű
ködtetett szakosztályok kultu
rált, egészséges környezetben 
dolgozhatnak. Fedett uszodánk 
Budapest egyik legszebb ilyen 
létesítménye. Teniszcsarnokot, 
fedett futófolyosót építettünk, 
de elég csak egy pillantást vetni 
a nyitva tartási rendjükre, hogy 

kezdeményezéseinek milyen 
eredményei vannak már? 

- Az állami sportvezetés 
nagy hangsúlyt helyez a ver
senysport megújítására, amely
hez olyan társadalmi alapokat 
próbál lerakni, amely nem kép
zelhető el a tömegsport nélkül. 
De fogalmazhatunk úgy is, 
hogy a rendszeres mozgás kon
cepcióját bevezetve igyekszik 
javítani a helyzeten. A diák
sport egyesületek és a diák
sportkörök egyértelműen ezt a 
célt szolgálják. Mivel az alap
képlet helyes, a tapasztalatok 
azt mutatják, hogy egyre több 
sportvezető, egyesület, társa
dalmi szervezet kapcsolódik be 
a maga módján az akcióba. Ter
mészetesen a BVSC is ezek kö
zé tartozik, számos kezdemé
nyezésünk illeszkedik az emlí-

tett országos programba. Nyári 
úszótanfolyamaink, ahol napkö
zis rendszerben, két hónapon 
keresztül foglalkozunk a gyere
kekkel, megadják a kicsiknek 
azt az alapot, amelyre aztán 
már lehet építeni, akár nálunk, 
akár más egyesületben. 

Az általános gondok ismer
tek. A sportoló felnőtteket foga
dó létesítmények száma nem 
növekszik a kellő mértékben. 
A SZOT pályaépítési akciói 
eredményesek, de még mindig 
kevés a pálya. Kiemelkedő szin
tű létesítmény pedig csak kevés 
épül és azokat elsősorban az él
versenyzők használják. Az 
egyesületek támogatását nagy
részt attól teszik függővé. hogy 
milyen nemzetközi eredménye
ket érnek el a sportolók ... 

Szira Péter 

- Hogy tisztán lássunk, le 
kell szögeznünk a következő
ket. Az igények elsősorban az 
értelmiségi dolgozóktól érkez
nek, és olyan szülőktől, akik fel
ismerték, hogy gyermekeiknek 
szükségük van a rendszeres 
mozgásra, mert nem nélkülöz
hetik a sport adta előnyöket. Ez 
annak a megállapításnak az 
újabb bizonyítéka, hogy akivel 
gyermekkorában nem szerettet
ték meg a sportot, az felnőtt fej
jel már sokkal nehezebben 
kezd hozzá még akkor is, ha fel
ismerte annak szükségességét. 
Nem lehet elégszer ismételni, 
hogy például az infarktusos 
megbetegedések egyik meleg
ágya a mozgásszegény élet
mód, vagy említhetnénk a do
hányzás káros mellékhatásait 
is. Mindannyian ismerünk 
olyan eseteket, amelyek figyel
meztetőleg kellene hogy hassa

belássuk: még ez sem elég. Az .---------------------------

uszoda reggel 6 órától este 10-ig Hódít B karate 

nak. 
A dolgozók többségében még 

nem érett meg az igény a rend
szeres mozgásra. A hangsúly a 
rendszeres jelzőn van, mert al
kalmi sportrendezvényeket 
több-kevesebb rendszeresség
gel tartunk, de mindennapi 
mozgásigénye elsősorban az ér
telmiségi, illetve az ülőmunkát 

üzemel, a teniszcsarnokban pe
dig még éjfélkor is játszanának. 
Ez egyrészt jó, mert a működési 
költségek nagyobbik részét ne
künk kell előteremtenünk, vi
szont ez a „vad" pénzhajsza va
lahol a mi sportolóink rovására 
is megy. Nem beszélve' arról, 
hogy az esetleges tömegsport
rendezvények azok, amelyek
kel - mivel nem profitterme
lők mostohagyermekként 
kell bánnunk. Ez persze nem a 
rendezvények elmaradását je
lenti, de nem mindig akkor tud
juk a jelentkezők rendelkezésé
re bocsátani létesítményeinket, 
amikor szeretnék. 

- Egyesületen belül milyen 
a versenysport és a tömegsport 
kapcsolata? 

végzőknek van. A legnépsze- - Ha a kérdés anyagi olda
rűbb sportág még mindig a lab- lát nézzük, bizonyos szempont
darúgás. A kispályás tornák ból a tömegsport gátló tényező 
vonzzák a legtöbb jelentkezőt. is lehet a versenysport számá
Mi adjuk a pályát, a bírót. Az ra. De ha arra gondolunk, hogy 
értelmiségi dolgozók körében a a befektetett pénz idővel megté
tenisz az első számú sportág. rül, hiszen a minőségi sport 
Érdekes volt megfigyelni azt is, egyfajta utánpótlása lehet a tö
hogy sok, most már nálunk megsportakciókon részt vevő 
sportoló szülő, kezdetben csak fiatalság, akkor megen. A 
a gyermekét kísérgette a foglal- BVSC a VI. és a XIV kerü�et 
kozásokra, később aztán maga általános iskoláiból szervezi a 
is kedvet kapott a mozgáshoz. sportolni vágyó gyerekeket és 

- Jobb szervezőmunkával persze számítunk a vasutasok 
nem lehetne javítani a részvé- gyerekeire is. Célunk elsősor
teli arányon? ban a mozgás megszerettetése, 

- Próbáltuk, de most már majd később javasoljuk a tehet
bizonyos, ez nem elsősorban séges gyerekeket saját sportág 
szervezés kérdése. Ahhoz, hogy felvételére. Az egyesület így 
egészségesebbek legyünk, álta- vállal részt egy egészségesebb 
János szemléletmód-változások- generáció nevelésében. miköz
nak kell bekövetkeznie. Amíg ben élversenyzői utánpótlás
az embereknek nincs elég sza- gondja is ll}egoldódik. 
badidejük arra, hogy önmaguk- - Az AISH sportpolitikai 

Vízszintes: 1. Ez az adminisztráció 
sok kiadástól mentesítheti a vasutat. 
13. Fonaláról híres mitológiai alak. 14. 
Jugoszláv város. 15. Hátsó-indiai or
szág lakója. 16. Kína hatalmas tarto
mánya. 17. Kimondott betű. 18. Visz
sza: egér, németül. 19. Szabolcs me
gyei község. 20. Fél zsemle. 21. Téli 
sport. 22. Kárpátaljai nép. 23. A föld
rengés erősségének mértékegysége. 
24. Egy darabot lekaszál. 25. Ágyú. 26. 
A Bug mellékfolyója. 27. Folyadék. 28. 
Cserkesz vezér O 797-1871). a szufi
ták főpapja. 29. Ulőalkalmatosság. 30. 
Folyó a Kaukázusban. 31. Jugoszlávia 
és Románia egy része. 32 .... Richard, 
osztrák tenorista volt. 34 .... A1 Rasid 

Nép. 40. Új-Zéland őslakója. 41. Rá
erőszakol. 43. Lényegtelen. 44. Rap
szódia kezdete. 46. Vonatkozó névmás. 
47. Odaad a közepén. 48. M-mel folyó 
Nyugat-Európában. 49. Az arzén 
vegyjele. 50. Hangtalan gól. 

Beküldendö: vízszintes 1. és függö
leges 21. 

Beküldési határidö: március 16. 

A megfejtéseket a szerkesztöség d
mére kérjük küldeni. 

Ml"zíS Béla (balról) akcióban 

Záhonyban az általános isko
lások körében egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend a kara
te. Papp Miklós népművelő fel
figyelt a gyerekek e sportág 
iránti érdeklődésére, és maga 
köré gyűjtötte őket. Nem volt 
könnyű dolga, mert a tornate
rem használatáért bérleti díjat 
kell fizetni, és a gyerekek neve
lése is pénzbe kerül. De nem 

adta fel, s ma már ott tartanak, 
hogy versenyeken is indulnak. 

Tanítványai a Budapesten 
rendezett magyar bajnokság 
gyermekszámaiban sikerrel 
vették fel a versenyt társaikkal. 
Balogh Róbert a 13 évesek kor
csoportjában bronzérmes lett. 
Mező Béla pedig a 9 évesek kö
zött a negyedik helyen végzett. 

Lövészverseny 
Budapest felszabadulásának 

42. évfordulója tiszteletére az 
MHSZ VIII. kerületi vezetősé
ge negyedik alkalommal hirdet
te meg a területén működő vál
lalatok. intézmények közötti 
kispuska-lövészversenyt és ba
ráti találkozót. A nagyszabású 
honvédelmi jellegű vetélkedőt 
február 12-13-án tartották 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Az adatszolgáltatás és az 
adatfeldolgozás korszerűsítése. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 2. 

számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Demeter Sándor, 
Nyíregyháza, Vörös Hadsereg u. 13., 
Tóth József, Karácsond. Viszneki u. 
!�-; Porcz Ildikó, Búcsúszentlászló, 
MA V-állomás, Kele Kálmán, Szent
mártonkáta. Rákóczi út 94 .. Kádár Zol
tánné, Mátészalka, Lakatos L. u. 42. 

meg, amelyet ez alkalommal is 
a budapesti vasútigazgatóság 
és a Keleti állomás honvédelmi 
klubjai rendeztek. 

A Keleti pincelőterén har
minc csapat 96 tagja versen
gett. A kerületi intézmények 
közül a legjobb eredményt az 
MHSZ VIII. kerületi központjá
nak csapata érte el. A dobogó 
második fokára a vasútígazga
tóság gazdasági vezetésének 
együttese került. Harmadik he
lyen pedig a Szovjet Katonai 
Közlekedési Parancsnokság 
triója végzett. . 

A vállalati kategóriában sor
rendben az Állami Pénzverő In
tézet, a Budapesti Vasútigazga
tóság és a Taurus Gumiipari 
Vállalat együttesei álltak a do
bogóra. 

Egyéniben kiemelkedő telje
sítményt nyújtott Gebei Viktor 
a budapesti vasútigazgatóság 
versenyzője, aki 95 köregység
gel nyert. 

A díjakat a Keleti pályaudvar 
pártbizottságának tanácstermé
ben Batta Frigyes, az MHSZ 
kerületi titkára adta át, ·majd rö
vid ünnepi beszédben emléke
zett meg a 42 évvel ezelőtti bu
dapesti harcokról. 

- Brigádvezetők tanácsko
zása. A szombathelyi járműja
vítóban február 6-án tartották a 
szocialista brigádvezetők ta
nácskozását. Az üzem vezetői 
előbb a kiváló pályázat önérté
keléséről, a szocialista munka
versenyről adtak tájékoztatást. 
Ezután a résztvevők javaslatot 
fogadtak el a kommunista mű
szakok időpontjára és a munká
ért járó bér felhasználására. 

- Számítógépkezelői tanfo
lyam. A hatvan MÁV üzemi 
KISZ-Bizottság egy COMMO

DORE C16 típusú számítógé
pet, hozzá magnót és egy színes 
televíziót vásárolt. A számítógé
pet a fiatalok oktatásánál hasz
nosítják. Az első tanfolyamot, 
tizenöt fiatal részvételével, feb
ruár második felében szeretnék 
indítani. 

- Nyugdíjas-búcsúztató. A 
hatvan-salgótarjáni pálya
fenntartási főnökség vezetői 
bensőséges házi ünnepségen 
köszöntek el Kürtösi Magdolna 
tervügyi előadótól, aki 36 évi 
vasúti szolgálat után vonult 
nyugalomba. Gazdasági mun
kája mellett a hatvani Vöröske
reszt titkáraként is példamutató 
társadalmi munkát végzett. 

- Tanműhely. A" nagykani
zsai vontatási főnökségnél a 
múlt év szeptemberétől új tan
műhelyben ismerkedhetnek a 
szakmunkástanulók a villamos 
szerkezetek szerelésével. A har
madéves tanulók az oktatók irá
nyításával egyebek között 12 
voltos akkumulátortöltőt is ké
szítenek. 

- Pótolják a lemaradást. A 
január közepén beköszöntött 
kemény tél a debreceni jármű
javítóban is hátráltatta a mun
kát. A termeléskieséshez hozzá. árult az alkatrészhiány is. Az 
üzem vezetői úgy tervezik, 
hogy a negyedév végéig pótol
ják a lemaradást. 

1987. FEBRUÁR 28. 

Lakásépítés. A Dunakeszi 
Járműjavító lakásszövetkezete 
az idén folytatja a lakásépítés 
programját. A nagy érdeklődés
re való tekintettel az eredeti 60 
helyett 100-ra emelték fel az el
készítendő lakások számát. 
A kivitelezési munka március
ban kezdődik. 

Vasutasbál. Hagyomány 
már, hogy Hódmezővásárhe
lyen minden év január végén 
megrendezik a vasutasbált. Az 
idén a belépőhöz mindenki ka
pott egy „szerencseszámot". 
A tombolán a főnyeremény egy 
választási malac volt. 

- Bizalmiak küldöttérte-
kezlete. A hatvani körzeti 
üzemfőnökség szakszervezeti 
bizottságának bizalmi-küldött
értekezletén Kovács Kálmán 
üzemfőnök tartott tájékoztaté,t 
az elmúlt évi munkáról, majd 
ismertette az 1987. évi feladato
kat. Ezután a MÁV kollektív 
szerződés és helyi függeléké
nek tervezetét vitatták meg a 
részvevők. ..._ 

Köszönetnyilvánítás 

Ezúton mondunk köszö
netet az Országos Társada
lom biztosítási Főigazgató
ságnak, a Vasutasok Szak
szervezetének, a Vasutasok 
Társadalombiztosítási Igaz
gatóságának, a rokonoknak, 
a barátoknak, az ismerősök
nek és mindazoknak, akik 
dr. Bordi István elhunyta éll
kalmából segítséget nyújtot
tak, temetésén részt vettek, 
vagy egyéb módon fejezték 
ki részvétüket. A gyászoló 
család . 

Halálozás 

Negyvenhat éves korában váratlanul elhunyt Lenkei Em6, a MÁV S&ámítáateclmikai lnté
u:t �tware osztályának veaet6je. Oklevele& üzemmérnöki képesítését 1965-ben •zerezt• meg 
az Epítöipari é& Közlekedéoi Mfiuaki Egyetem vuútüzem.i uakán. A diploma mepu� 
után el6ször • MÁV adatfeldolgo,ó f1Snök1égén dolgowtt, 1977-ben bi.ták meg a S&ámítáa
technikai lntéa:et aoftware oHtályának veutétlével. 

\f�áss�át a 1zámítáatechnika va1úti alkalmazása. iránti elkötelezettség jellemezte. 
\fegbatarozo volt tevt'keoy1t'ge a Határforgalmi lnformáciÓ8 Rendszer, illetve a Záhonyi 
Automatiz.ált Rendsur fejle„tttében. Blrtokoea a törugárda ezüat fokozatának éo elnyerte 
a Kiváló Ifjú Mérnök címet ia. 

Elcserélném Budapest X., Salgótar
jáni úti MÁV-telep, 21. épület I. em. 7. 
sz .• alatt lévő egy szoba komfortos 
MAV-bérlaltást buclapesti MÁV- vagy 
tanácsi nagyobb alapterületű lakásra. 
Soós Lajos. 

Elcserélnénk Budapesten a 3-as 
metrótól 15 percre levő kertes, új két 
tanácsi komfortos lakást - amely egy 
házban van, az egyik egyszobás, a má
sik egy plusz félszobás, összesen 83 
négyzetméteres, gáz az udvarba beve
zetve - Tapolc_a és közvetlen környé
kén tanácsi, MAV- vagy bármilyen tu
lajdonú lakásra. Érdeklődni: a 126-045 
városi vagy a 43-26 és 42-40-es üzemi 
telefonszámon. 

Elcserélném Budapest, KereQesi 
úton levő 96 négyzetméteres MAV
bérlakásomat kisebb, telefonos, taná
csi _ lakásra - jó közlekedésnél -
MAY-dolgozóval. Érdeklődni lehet na
ponta 16-19 óra között a 137-377-es 
telefonszámon. 

dolgozóval. Érdeklődni lehet napköz· 
ben a 296-371, 15 óra után a 84-18 üze
mi telefonszámon. 

Elcserélném vagy eladnám tapolcai 
3 szobás, telefonos, garázsos öröklaká
somat budapesti öröklakásra, OTP-át
vállalással. Erdeklődni lehet a 12-596 
városi és a 42-74 üzemi telefonszámon. 
Ábrámofszky Péterné. 

Eladnám Gyömrő, Imre u. 119. 

alatti 200 négyszögöles telket félig 
kész épülettel (építőanyaggal, víz, vil
lany bekötve) vagy elcserélném buda· 
pesti tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet 
a 221-892/167 telefonszámon (Szabó
né). 

Elcserélném Tatabánya, Bánhidai 
lakótelep 405. II. 12. szám alatti 2,5 
szobás, összkomfortos lakásomat bu
dapesti hasonlóra vagy kisebb tanácsi, 
illetve MÁV-bérlakásra. Veress Gyu
la. 

(765-809), híres arab kalifa. 35. Aden 
egynemű betűi. 36. Bogyós gyümölcs. 
37. Nagyobb település. 38. Semmi, lati
nul. 39 . ... Anita, amerikai regényíró. 
40. Nem áll. 41. Meredek része. 42. 
Versrészlet. 43. Kis disznó fordítottja. 
44. Végtelenül rámáz. 45. A nátrium 
vegyjele. 46. Hirtelen beütés, névelő
vel. 47. Tábla, oroszul. 49. Tenni vá
gyó. 50. Vissza: az ókori Athénban a 

Elcserélnénk budapesti 100 négyzet
mé_teres, telefonos, galériás, kétszobás 
MA V-bérlakásunkat kisebb tanácsi la
kásra vagy ingatlanra, vidékire is. Ér
deklődni csalt levélben: Somogyi 
György, Budapest, Kerepesi út 1. sz. I. 

---------------. em. 8. 1087 

Eladnánk kispesti, 140 négyzetmé
ter alapterületű, ötszobás, kétkonyhás. 
telefonos, etázsfűtésű családi házat 
(100 négyszögöles telken). Kétszobás, 
hallos, összkomfortos, telefonos bel· 
budai öröklakás - nem lakótelepi -, 
csere is érdekel. Telefon egész nap: 
274-412. 

legfelsőbb törvényszék. 

Függőleges: 1. Dunántúli hegy. 2. 
Eladóké. 3. Vissza: a futár idegen szó
val. 4 .... ka, karibi ország. 5. Sajtjáról 
híres holland város. 6. Fordított ing. 7. 
Egyenesben van. 8. Nagy Lajos foglal
ta törvénybe 1351-ben. 9. Eszak-kau
kázusi folyó. 10 .... Adam Friedrich 
(1717 -1 799), Goethe tanára. 11. For
dított tan. 12. Nyalt páros betűi. 16. Itt 
ömlik a Tisza a Dunába. 17. Beborlt. 
19. Halálmadár. 20. A francia forrada
lom egyik vezére. 21. Nagy bevételki- 11---�-1--
esést jelenthet a vasútnak. 22. Római, 
idegen nyelven. 23. Déligyümölcs. 25. 11---11--
Régi latin démon. 26. Törpe (latin). 28. 
Az egyik Körös. 29. Holló teszi a jege
nyén. 30. A közös ló háta. 31. Jószág. 
33. Népgyűlés, piactér (görög). 34. 
Épületek. 35. Vissza: a gondtalan pász
torok országa a költészetben. 37. Szov

Játék, sport 

télen is 

Télen is sportolnak Záhony
ban. Január 31-én téli sport

-4---1---u diszkót, legutóbb pedig téli 
sportnapot rendeztek. Korcso
lyaverseny, bob-szánkóver
seny, sífutás, hóemberépítés, 
hokikorong célbaütő verseny, 

--l---+--+--+--+-...-,111 teke, sakk, asztalitenisz és csa
ládos játékos vetélkedő szere
pelt a programban. Aki szeren

jet �érfi műkorcsolyázó családneve. 38. l!:::==========a:::='==:!=:::!::=hdb;;::!:=:::!::=::b=b:;:;d,=J 
csés volt a tombolán, különböző 
sporszereket nyerhetett. 

_Elcserélném százhalombattai, 37 
negyzetméteres, IV. emeleti másfél 
szobás, összkomfortos, erkélyes, taná
csi lakásom_at hasonló vagy kisebb bu
dapesti MAV- vagy tanácsi lakásra. 
Érdeklődni lehet napközben 7-15 
óráig a 19-03 üzemi telefonszámon. 
Köviné. 

Elcserélném két szoba összkomfor
tos, telefonos, budapesti MÁV-bérla
kásomat Budapest-közeli családi ház
ra. Levélcím: Veresegyház, postafiók 
43. 2112 

Elcserélném Budapest IX. kerületi 
65 négyzetméteres, kétszobás, gázfűté
ses, komfortos MÁV-bérlakásomat 
kertes, hasonló lakásra. Érdeklődni le
het: 664-893 városi és az 59-39 üzemi 

telefonszámon. Gubinyi Károly. 
Elcserélném rákospalotai VI. emele

ti egy plusz két félszobás, 60 négyzet
méteres MÁV-bérlakásomat nagyobb 
alapterület(í budapesti lakásra, MÁV-



VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A kapcsolatok erősítése a cél 

A bányász- és a vasutas-szakszervezet 
titkárságának együttes ülése Berentén 

A bányák és a vasút együtt
működésének eredményeként 
országszerte jó a tüzelőellátás. , 

1 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

A szénszállítás, a kocsiellátás 
tapasztalatainak helyszíni ta
nulmányozására február 14-én 
Berentén, a Borsodi Szénbá
nyák Központi Üzemében 
együttes ülést tartott a bá
nyászszakszervezet és a Vas
utasok Szakszervezetének tit
kársága. A két főtitkár - Ko
vács László, illetve Koszorus 
Ferenc - vezetésével megtar
tott eszmecserén részt vettek a 
MÁV és a Borsodi Szénbányák 
képviselői is. 

... 
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A központi vezetőség napirendjén 

A MÁV idei bérfejlesztése Beszámoltak a tanácskozá
son többek között az 1985-ben 
üzembe helyezett berentei 
szénosztályozó kedvező tapasz
talatairól is. E modern szénpá
lyaudvar szénmosója, néhány 

Ebben az évben négyszázalékos keresetfejlesztésre 
nyílik lehetőség 

Február 26-án - Feleki Pál elnökletével - ülést tartott szakszer
vezetünk közpoIJti vezetősége. A testület első napirendi pontként 
megvitatta a MAV 1987. évi tervezett bérfejlesztési intézkedéseit. 
Az írásos előterjesztéshez Tóth László vezérigazgató-helyettes fű
zött szóbeli kiegészítőt. 

Központi vezetőségünk több 
szakszervezeti fórum vélemé
nyének, ajánlásainak figyelem
bevételével tárgyalta meg a 
MÁV 1987. évi bér- és kereset
fejlesztési tervét. A MÁV VII. 
ötéves és 1987. évi tervének tár
gyalásánál egyre nagyobb sze
repet kapott a belső tartalékok 
feltárásának és hasznosításá
nak szükségessége. 

szére - néhány kiemelttől elte
kintve - bérfejlesztési keretet 
nem adnak ki. 

Az 52 millió forint keresetnö
velő hatását figy°elembe véve a 
vasutasok keresetszínvonala 
1987-ben átlagosan 4, 72 száza
lékkal növekedhet, de nem min
denkinél kötelezően. Meg kell 
jegyezni, hogy keresetszínvo
nal- és nem alapbér-növekedés-

ezáltal juthatnak nagyobb ösz
tönzési keretekhez, és a felsza
baduló munkaerő átcsoportosí
tásával csökkenthetik a hiány
szakmák létszámgondjait. 

A létszámleépítéssel felsza
baduló bér 80 százalékát saját 
hatáskörében használhatja fel 
az adott gazdasági egység. 
Mint azt Tolnai fldikó, a vas
utas-szakszervezet titkára 
hangsúlyozta a vitában, az idei 
keresetsza bályozás létszám
csökkenésre ösztönzi a MÁV-ot 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

hete üzembe helyezett vagonki
rakó és vagontisztító berende
zései zökkenő nélkül bonyolít
ják le a nagy forgalmat. Né
hány év alatt több mint a felére 
csökkent a MÁV-nak fizetett 
kocsiálláspénz, s ugyanakkor 
1;1érséklődött _a térség vagonhi- J11 
anya. Az 1gaz1 nyertes azonban .... 
a lakosság és az erőművek, hi
szen időben kapnak szenet. Az 
osztályozó dolgozói a gyors, 
pontos kirakásért gyakran az 
alapfizetésnek megfelelő össze

A közelmúltban üzembe helyezett vagonüritő berendezés 

gű célprémiumot kapnak. Az 
elmúlt esztendőben 2,4 millió 
tonna szenet továbbítottak. 

A bányák és a vasút kapcso
latainak további javítása érde
kében az ülésen elhatározták, 
hogy a két szakszervezet a jö
vó'ben rendszeresen egyezteti a 
közös erőfeszítéseket igénylő 

tennivalókat, együtt keresik a 
megoldás módját. és ellenőrzik 
végrehajtásukat. 

(A vasutasok és a bányászok 
történelmi kapcsolatáról szóló 
írásunk a 3. oldalon.) 

A hatékonyabb foglalkozta
tást is célul tűző racionalizálási 
program - amelyet a központi 
vezetőség legutóbb 1985. no
vember 20-i ülésén fogadott el 
- 1990-ig mintegy 4000-rel ter
vezi a vállalat nem fizikai lét
számának csökkentését úgy, 
hogy közben a frekventált fizi
kai munkakör létszáma 
2500-zal növekszik. A létszám
nak ez a strukturális átalakí
táscuzz idén 7()0 vasutast érint. 
A keresetpolitikai koncepció
nak e célok elérése az egyik 
fontos feladata. A másik a mun
ka szervezettségének növelése, 
a veszteségidők csökkentése, 
azaz a hatékonyabb gazdálko
dás megteremtése. 

ről van szó. Ezt azért hangsú- .-------------------------------------------------------

Ezeknek a terveknek, elkép
zeléseknek a megvalósulását 
segíti az 1987-ben bevezetésre 
kerülő központi keresetszabá
lyozás annak ellenére, hogy a 
fejlesztés mértéke az előző évi
nek csak kétharmada. A szabá
lyozás alapvető lényege azon
ban nem a mérték nagyságá
ban keresendő, hanem a formá
jában. A keresetszínvonal he
lyett a vállalatnak keresettö
meggel kell gazdálkodnia. 
A keresettömeg-gazdálkodás 
már nem „létszámérzékeny", 
tehát lehetőség van improduk
tív munkaerő felvétele nélkül is 
- helyi döntés alapján - diffe
renciáltan, a jó munkát végző 
dolgozók nagyobb anyagi meg
becsülésére. 

A felhasználható bértömeg 
- az egyes bérgazdálkodó szer
veknél - alapvetően akkor 
sem változik, ha a szervezet ré
szére meghatározott feladatot 
kisebb létszámmal végzik el. 
Ezért jelenthet előnyt a raciona
lizálási programban az előzőek 
szerint elhatározott nem fizikai 
létszám-megtakarítás. 

A keresetfejlesztési terv az 
évi bérfejlesztésnél már szá
molt egyrészt a tervek szerinti 
700 vasotas bérmegtakarításá
val, ezért a bérfejlesztési kere
tet p2 millió forinttal megnövel
ten Vette figyelembe. A koncep
ció további létszám-megtakarí
tásra ösztönöz azzal, hogy a 
megtakarított bér 80 százalékát 
a létszámot felszabadító szerv 
további bérfejlesztésre használ
hatja fel, a maradék 20 százalé
kot pedig a vasútigazgatóság az 
üzemigazgatóság, illetve az irá
nyító főosztály, a vezérigazgató
sággal más területekre egyenlő 
arányban átcsoportosíthat. Ki
zárólag ez a bérfejlesztési lehe
tősége a vezérigazgatóságnak, 
és a helyi döntések alapján vár
hatóan a vasútigazgatóságok 
központjainak. A központi hiva
talok, intézmények dolgozói ré-

lyozzuk, mert a differenciálás
ra, a jól dolgozók fokozottabb 
megbecsülésére csak úgy van 
lehetőség, ha a kevésbé leter
helt területek dolgozói - helyi 
döntés alapján - bérfejlesztés
ben csak szűk körben, kivétele
sen és indokolt esetben része
sülnek. A nivellálás veszélyét 
kívánja elhárítani az egyéni 
alapbéremelés legkisebb össze
gének havi 100 forintban való 
megállapítása is. 

Az év közbeni, teljesítmény
tó1 függő differenciálásra 60 
millió forintot elkülönítenek. 
Ennek felhasználására pályáza
ti úton nyílik lehetőség. A pá
lyázatnak a bevételek növelésé
re kell irányulnia, például új fu
varpiacok feltárásával, jövedel
mező külső munkák vállalásá
val, illetve az eddig más szer
vek által végzett munkák kivál
tásával. 

A vasút korszerűsíti premi
zálási rendszerét is. Ennek so
rán az eddiginél sokkal konkré
tabb, mérhetőbb prémiumfelté
teleket tűznek ki, s igen szigo
rúan szankcionálják a lemara
dást. A költségek egyszázalékos 
túllépése például 20, ezen felül 
50 százalékos prémiumcsökke
néshez vezet. A kulcsszerepet 
betöltő termelésirányítóknál át
térnek a havi prémiumra. Az a 
vezénylőtiszt például, aki a vo
natközlekedési feladatok válto
zatlan teljesítése mellett tízszá
zalékos túlóracsökkenést ér el, 
az adott hónapban kétezer fo
rintos prémiumot kaphat. 

Mint ezekből is kitűnik, a 
MÁV egész belső érdekeltségi 
rendszerének fejlesztése a gaz
daságosabb, jövedelmezőbb 
működést segíti. Ennek érdeké
ben a kollektívák differenciált 
bérfejlesztéséhez hasonló felté
teleket teremtve pályázati rend
szert dolgoztak ki egyének és 
munkacsoportok számára is. 
Ennek keretében olyan pálya
munkák, javaslatok kidolgozá
sára nyílik lehetőség, amelyek 
hatékonyabbá teszik a vasúti 
munkát, például a szervezett
ség, a járműkihasználás javítá
sa, vagy az állomási személyzet 
optimális leterhelésének bizto
sítása révén. 

A hatékonyabb működés lé
nyeges változásokat követel a 
munkaerő-gazdálkodásban. A 
párhuzamos, vagy felesleges 
munkát végző, illetve nem kellő 
intenzitással dolgozóknál mun
kakörök összevonásával, a tel
jesítménykövetelmények foko
zásával, ésszerűbb munkaren
dek kialakításával létszám
megtakarítást kell elérni a vas
útnál. A gazdálkodó egységek 

Február 19-6n ' 

Kevesebb utas, több áru 
Vezetői tanácskozás 

Ülést tartott az 11/niJkség a szombathelyi igazgatóságon 

Saabzervezetiink elnöksége fe� 19-én ülést tartott. 
Eh6 napirendi pontként megrilatta a MÁV ez é-ri bér- és 
kereaetpolitikai koncepcióját. Az írásos el6terje�uéshez dr. 
Ván� Gyula, a MÁV �aérigazgatója IUzött uóbeli ki
egészíuSt. 

Február 20-án rendezte meg 
szokásos év eleji vezetői érte
kezletét a szombathelyi igazga
tóság. Az öt megyéből érkezett 
több mint 250 gazdasági, politi
kai és szakszervezeti vezető 
előtt Kapronczai János vasút
igazgató ismertette a terület 
munkáját. 

Elöljáróban elmondotta, hogy 
önmagukat összehasonlítva a 

A testillet foglaCrozott a nyugdíjasokat érint6 nerveseti 
kérdésekkel; elfogadták az 1987. évi l�p tartalékkew 
relének felos�át tartalmazó el&ttjesztést. A továbbiak
ban megtársyahák az idei agitáeió& és propagandamunka 
feladatait. Az elnökség vége&etül értékelte a szakszervezet 
1986. évi nemzetközi leve'keny&égét, illet'fe meghatározta 
� idei év fontosabb céljait. (Szakszervezetünk nermetközi 
kapesolatai.-ól lapunk 2. oldalán tájékoztatjuk olvasóin• 
kat.) 

·• többi igazgatósággal, a nyugat
dunántúli vasutasoknak nincs 
szégyenkeznivalójuk. Igaz, 
hogy a tervezett 17 millió 500 
ezer utassal szemben 200 ezer
rel kevesebben váltottak jegyet. 

A beruházási programot jóváhagyták 
Az igazgató önkritikusan be
szélt a hiányosságokról: a késé
sekről, a sokszor koszos, hideg 
vonatokról, valamint néhány fe
lelőtlen vasutas magatartásáról. 
Szóvá tette, hogy a személy-

Kezdődik a rekonstrukció 
A Balaton déli partjának leg

nagyobb vasútállomása, Siófok 
régen kinőtte már kereteit. Fej
lesztési igényeivel már a hetve
nes évek közepén foglalkoztak. 
Azokban az években ugyanis 
Közép-Európa észak-déli vasút
vonalának fejlesztésére az UIC
nek ajánlásokat kellett kidol
gozni, egységes műszaki para
méterek nemzetközi elfogadása 
érdekében. 

A vizsgálat Siófok állomás 
városon kívül - a 7-es út mellé 
helyezésének - gondolatát és 
egy új kereskedelmi pályaud
var létesítését, valamint az állo
más korszerűsítésének több 
változatát vette figyelembe. En
nek eredményeként az új keres
kedelmi pályaudvart 1982-
84-ig kiépítették a kaposvári vo
nal mellett. Arra is döntés szü
letett, hogy az állomás marad a 
helyén, és korszerűsítését a vil
lamosítással együtt kell megol
dani. 

Most ez is napirendre került. 
Az állomás tervezett korszerű
sítéséről, március 4-én, Tóth 
László vezérigazgató-helyettes 
Siófokon tartott sajtótájékozta
tót. 

Mint mondotta, a tervezés ki
indulási feltételeinek meghatá
rozásánál meglehetősen bonyo
lult feladatot jelentett az opti
mális méretek kialakítása. An
nál is inkább, mivel télen na
ponta átlagban 3000, nyáron 
10-12 ezer, a hét végén ennél is 
több ember fordul meg az állo
máson. A nyári csúcsforgalom
ra méretezni tehát nem lett vol-

na szabad, mert az gazdaságta- szállítási bevételek növelésé
lan. ben nagy lehetőség rejlik több 

Ezek után vegyük sorra: mi
re terjed ki a rekonstrukció? 
Átépítik az állomás teljes vá
gányhálózatát. A tehervonatfo
gadó részen hárommal több vá
gány, a személyforgalomnál két 
szigetperon épül új utasaluljá
róval. A villamosítás miatt a 
meglevő gyalogfelüljárót hét 
méter magasra kell emelni. Az 
elavult, provizórikus Sió-híd 
helyett is újat kell építeni. 

A magasépítmények közül 
legjelentősebb feladatot a szer
kezetileg elavult, központi üze
mi épület rekonstrukciója je
lenti. Az építésnél figyelembe 
veszik az épület esztétikai köve
telményeit, a vasúttal kapcsola
tos tradíciókat, s a város általá
nos, rendezési tervében foglal
takat. A meglevőt úgy korsze
rűsítik, hogy a belső funkció
kon túl esztétikai megjelenésé
ben is tükrözze a kor követel
ményeit. 

Az állomás Dominó 70 típu
sú biztosítóberendezést kap. 
A személypályaudvar térvilágí
tását a szigetperonokon elhe
lyezett kandelábersorral oldják 
meg. A vonalvillamosítás kere
tében a vontatási felsővezeték 
építését úgy ütemezik, hogy az 
1989. évi menetrendváltozás 
idejére elkészüljön. 

Az állomás beruházási prog
ramját jóváhagyták. A munká
latok a vágányhálózat átépíté
sével még ebben a hónapban 
megkezdődnek. 

expressz- és gyorsvonat „ meg
erősítésében". Különösen vo
natkozik ez a hét végi és a hét 
eleji járatokra. 

Az igazgatóság történetében 
először fordult elő, hogy az el
szállított áruk mennyisége a 
tervezett 10,7 millió helyett 11,1 
millió tonna lett. Ebben közre
játszott, hogy az egy kocsira ju
tó átlagos terhelés 28,7-ről 28,98 
tonnára emelkedett. A kocsifor
duló-idő a tervezett 1,74 napról 
1,61 napra csökkent. A megnö
vekedett feladatokat 8 százalék
kal kevesebb tehervagon igény
bevételével érték el. E mögött 
jó szervezés, és tudatos fuvar
politika rejlik. 

Kiemelkedő az igazgatóság 
költséggazdálkodása. A többlet 
ugyanis büntetést, a kevesebb 
felhasználás a pénzeszközök el
vonását jelentette volna. Az 
igazgatóságok között itt a leg
jobb a készletgazdálkodás. 

Kapronczai János dicsérte a 
pályafenntartásiak és a biztosí
tóberendezésiek kiváló munká
ját. Jók a sínek mérési eredmé
nyei, üzembiztosak a berende
zések. Jó eredményekkel büsz
kélkedhetnek a magasépítmé
nyi dolgozók. 

A legfontosabb beruházások
ként említette a vasútigazgató
ság vezetője a Győr-Veszp
rém, illetve a Győr-Celldö
mölk közötti pályakorszerűsí
téseket. Folytatják a Balaton 
északi partján a biztosítóbe
rendezések kiépítését. 

1987-ben folytatódik a szom
bathelyi vasútállomás korszerű
sítése. Teljesen felújítják Boda 
állomás vágányhálózatát. Meg
kezdik a Boda-Celldömölk kö
zötti kerülővágány építését. Za
laegerszeg és Rédics között rá
dióirányítású lesz a forgalom. 
Előkészítik Keszthely állomást 
a villamosvontatás későbbi be
vezetéséhez. 

Kapronczai János beszélt az 
új jövedelemszabályozásról. 
Mint mondotta, a vasutasok a 
jövőben többletjövedelemhez 
csak bevételnövekedés, illetve 
költségcsökkentés révén juthat
nak, az állam garantált - a 
munkakörön belül differnciált 
- bérfeJlesztésén kívül. 

Végezetül kritikusan elemez
te a fegyelmi és a baleseti hely
zetet. 51-gyel nőtt a fegyelmi 
esetek száma, ezen belül 46-tal 
az ittasság miatt kiszabottaké. 
Szerencsére a tárgyi balesetek 
száma stagnál, de nem lehet el
felejteni az elmúlt év során elő
fordult öt halálos balesetet sem. 

A szombathelyi vasútigazga
tóság ebben az esztendőben 
17,2 millió utas elszállítását ter
vezi. Áruszállítási tervük a ta
valyihoz hasonlóan 10,7 millió 
tonna. 

(Sz. Jakab) 

A nó'ket 

köszöntötték 

A Nemzetközi N6nap alkal
mából a MÁV Vezérigazga
tóságon, a vasútigazgatósá
gokon és a szolgálati helye
ken ünnepségeket rendez
tek. A vezérigazgatósági 
megemlékezésen Tóth Lász
ló vezérigazgató-helyettes 
mondott ünnepi beszédet. 
Méltatta a vasúton szolgála
tot teljesít.S néSk hivatássze
retetét, helytállását. A vas
útigazgatóságokon és a szol
gálati helyeken adták át a 
Kiváló Vasutas, a Kiváló 
Munkáért kitüntetéseket, il
letve a Miniszteri és a Vezér
igazgatói Dicséreteket. (A ki
tüntetettek névsorát lapunk 
ó. oldalán közöljük.) 
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Előtérben a háborúellenes tevékeoység 

Szakszervezetünk nemzetközi kapcsolatai 

A nenuretk&ri életben u elmúlt évben a Sscnjétunió éa a 
többi uoeialiala oruág békekesdeményeséaehaek. vala
mint • világ reáli8aD gondolkodó politikai és tánadalmi 
enHnek akahuálódáaa nyomán valamelyest enybillt a fe
&sühaég. Minde■tk ellenére a � helyset váltout-· 
lanul bonyolult és &úlyoe. Nagy jelenúWge flllt annak, 
hogy a uaullft"Vesetek „ eg-ésE világon fokosták háború
ellene. tevélr.eny&égükeL A dublin1 AMJ<........,eseti le&sere
lési konfereneia enidményei, a Berlinben megrendeaett XL 
"� világkongres8ZU8 dokumentumai. u egye& 
oruágok s� fónunain hoaon halároaalok ar
ról tanúak�ak, hogy a dolgoaók körében er&ödik a bé
ke iránti 'Vágy éa u érte folyó baft. 

Sokrétű, tartalmas 
együttműködés 

országok szakszervezeteinél az 
volt, hogy milyen irányban 
mozduljon el a szakszervezeti 
mozgalom, a gyorsuló techni-

Szakszervezetünk 1986-ban kai fejlődés a növekvő munka

is sokrétű és eredményes mun- nélküliség mellett. Olaszországi 
kát végzett. Ezt a megállapítást kapcsolataink közül egyik leg-

régebbi a bolognai Vasutas támasztja alá az a tény, hogy a Szabadidő Szervezettel fennálló ki- és beutazások száma 60 szá-
zalékkal volt több az előző évi- kulturális és csereüdültetési 

együttműködés. A szervezet nél. Tovább fejlődött és mélyült hattagú delegációja szeptem-
tartalmában kapcsolatunk az berben látogatott Budapestre. 
európai szocialista országok 
vasutas-szakszervezeteivel. Az Kétoldalú kapcsolataink ke
elmúlt évtizedekben kialakult retében tett látogatást szakszer
hagyományoknak megfelelően vezetünknél a b:l�a vasutas
megkülönböztetett figyelmet szakszervezet fotitkára, a_z 
fordítottunk a szovjet vasutas- NSZK vasutas-szakszervezete
szakszervezethez fűződő kap- nek elnökhelyettese, az új-zé
csolataink ápolására és fejlesz- landi vasutas-szakszervezet fő
tésére. Nemzetközi tevékenysé- titkára, valamint a svéd vas
günknek tartalmilag és meny- utas-szakszervezet tanulmányi 
nyiségileg is meghatározó része d:legáci?ja. Szaks;ervezetün� 
volt a szervezeteink közötti negytagu - szmten tanulma
kapcsolatrendszer, a sokrétű nyi - küldöttsége a svéd vas
együttműködés. Ebben az év- uta�:sz�kszervezet 

, 
Stockholm 

ben is jól bevált módszernek bi- Területi Szervezetenek volt a 
zonyult az előzetesen egyezte- ��n�ége: Közös delegáció tag
tett álláspont alapján történő J�iken� latog_attak szakszerv;ze
kezdeményezés a nemzetközi tünkhoz a finn vasutasok es a 
fórumokon. finn mozdonyvezetők szakszer-

Az egyre erősödő lengyel vezeteinek a képviselői. Nem

vasutas-szakszervezetek mL>-ld- zetközi kapcsolataink tavaly 

három szervezetével tovább az egyiptomi és a dán vasuta

szélesedtek kapcsolataink. sok szakszervezeteivel bővül

Ezeknek a kapcsolatoknak a tek. 

keretében tíz lengyel szakszer- A hagyományos ifjúsági dele
vez;ti aktivistá� eg_yh:tes ala�- gációcserék az osztrák és az 
fokú tanfolyami kepzesben re- NSZK-beli vasutas fiatalokkal 
szesítettünk Gárdonyban. A ne- tovább erősítették a szakszerve
gyedik negyedévben vezető zeteink közötti baráti szálakat. 
szintű delegációnk tett eleget a Nőküldöttségünk részt vett az 
Lengyel Vasutasok Szakszerve- osztrák vasutas nők II. országos 
zete meghívásának, amely konferenciáján, vezető szintű 
újabb lépést jelentett a kapcsa- delegációnk pedig a norvég 
latok szélesedése felé. Ugyan- vasutas-szakszervezet meghí
csak ebben az időszakban tett vásának tett eleget. 
rövid munkalátogatást a len-
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vasutas-szakszervezeteinek 

ködnek közre a nemzetközi 
munkában. Részt vesznek a 
külföldi delegációk egy-egy na
pi programjának megszervezé
sében, bonyolításában, és önál
lóan tartanak fenn kétoldalú 
kultúr-, sport- és csereüdülteté
si kapcsolatokat. (Például a sze
gedi, a szombathelyi, a pécsi te
rületi intézőbizottságok.) Ebben 
az évben is elismerésre méltó 
munkát fejtett ki a záhonyi inté
zőbizottság a határforgalmi 
munkaverseny- és egyéb ren
dezvények szervezésében, a 
szovjet és csehszlovák vasuta
sokkal együttműködve. 

Meg kell említeni, hogy a 
nagy októberi szocialista forra
dalom 70. évfordulójának meg
ünneplésére külön határforgal
mi munkaversenyt kezdemé
nyeztek az Ungvári Aligazgató
ság kollektívájával az 1986. no
vember 7-től 1987. november 
7-ig terjedő időszakra. 

A debreceni területi intéző
bizottság a nemzetközi békeév 
alkalmából számos rendez
vényt kezdeményezett a hatás
körébe tartozó szolgálati helye
ken. A rendezvényeken több 
mint 4000 dolgozó vett részt és 
tett hitet a béke ügye mellett. 
Hasonló eredményekét mond
hat magáénak a budapesti terü
leti intézőbizottság is. 

Üdülés, 
művelődés 

A kétoldalú kapcsolatok mé
lyítésének egyik nagyon jelen
tős formája az évek óta egyre 
nagyobb érdeklődést kiváltó 
gyermek- és felnőttüdültetés. 
1986-ban 9 csoportban 276 
gyermek, valamint 126 felnőtt 
üdült külföldön. 

Amatőr művészeti együttese
ink is aktívan járultak hozzá a 
különböző országok vasutasai 
közötti barátság erősítéséhez. 
A kulturális csere keretében ta
valy 11 együttes kiutazására és 
5 amatőr művészeti csoport fo
gadására került sor. A sportra 
fordítható anyagi eszközeink 
korlátozottsága miatt 1986-ban 
sportolóink - az USIC kereté
ben - nemzetközi sportverse
nyeken nem vettek részt. 

A külföldi delegációkat, to
vábbá a szociálturisztikán ke
resztül érkező vendégeket 
(1986-ban Argentínából, Belgi
umból és az NSZK-ból négy 
csoport érkezett) szakszerveze
tünk vezetői mindig részletesen 
informálták népgazdaságunk 
és a vasút helyzetéről, szakszer
vezetünk feladatairól és mun
kájáról. 

Baranyai Zoltán 

EGY KIS TÖRTÉNELEM 

Az olasz vasutasok szervezkedései 

4. 
Az olasz vasutasok első szer

vezete az 1877-ben alakult fel
ső-olaszországi mozdonyveze
tők és fűtők segélyegylete volt. 
1883-ban hasonló egylet jött lét
re Dél-Olaszországban is. Az 
1885-ben egyesülő, összesen 
ezer tagot számláló két egylet 
az alakuló vasutas-szakszerve
zet kristályosodási pontja lett. 

Szerencsétlenség 
után 

kormányvizsgálat 

A krónikus pénzügyi nehéz
ségekkel küzdő olasz kormány 
1885. április 25-én húsz évre 
bérbe adta az államvasutakat 
három nagy magántársaság
nak. Kilencvenezer olasz vas
utas került így a magán vasút
társaságok szolgálatába. A tár
saságok a bérleti szerződésben 
vállalták alkalmazottaik szolgá
lati viszonyainak rendezését, 
munkakörülményeinek javítá
sát, nyugdíj- és segélypénztá
rak alakítását, a vállalások tel
jesítése azonban késett. A vas
utasok kezdetben a kormány
tól, később a bíróságtól vártak 
segítséget. Amikor mindkettő
ben csalódtak, szervezkedni 
kezdtek. 

1890. június 4-én megalakult 
a Vasutasok Szövetsége. Polgá
ri politikusok és ügyvédek ve
zették. Az osztályharcos fellé
pést követelőket hamarosan ki
zárták a szövetségből azokat, 
akik részvények vásárlásától és 
kérelmeik egyszerű előterjesz
tésétől várták helyzetük megja
vítását. A kudarcok gyorsan 
tönkretették a szövetséget. 
A szervezetből kizártak meg
alakították a Vasúti Munkások 
Egyesületét, amely inkább poli
tikai, mint szakszervezeti orga
nizáció volt. Közben Milánóban 
megalakult az Olasz Vasutasok 
Szövetsége, amely hamarosan 
magához vonzotta a többi vas
utas-egyesületet, s taglétszáma 
rövidesen 25 OOO-re növekedett. 
1896-ban egy vasúti szerencsét
lenség után a szövetség emlék
iratot nyújtott át a kormány
nak, amelyben bebizonyította, 
hogy a szerencsétlenséget a 
vasúti alkalmazottak túlterhelé
se, a hosszú munkaidő okozta. 
A kormány vizsgálatot rendelt 
el, s 1898-ig 1500 egyéni panasz 
jogosságát ismerte el. 

A kormány - miután 1898 
májusában vérbe fojtotta Kö
zép- és Dél-Olaszországban a 
forradalmi jellegű népmozgal
makat - feloszlatta az 1892-
ben alakult szocialista pártot és 

a szakszervezetek többségét. 
Az osztálytudatos vasutasok 
összetartozását azonban már 
nem szüntethette meg a felosz
latás: az n Treno (A Vonat) cí

mű Lap köré tömörülve Létre
hozták szabadszervezetüket. 
A vasutassztrájktól tartó kor
mány militarizálta a vasutaso
kat, törvényellenesen katonai 
szolgálatra hívta be őket, 
1899-ben azonban képtelen volt 
elfogadtatni a kivételes törvé
nyeket a képviselőházzal, ezért 
1900 májusában - vereségét 
beismerve - lemondott. Így ért 
véget Olaszországban a múlt 
század utolsó évtizede, a „véres 
tíz év". 

A vasutasok biztak 
a közösség erejében 

A XX. század Olaszország
ban a Giovanni Giolitti nevével 
fémjelzett liberális érával kö
szöntött be. Giolitti 1901-től 
1903-ig belügyminiszter, 
1903-tól 1914-ig - kisebb meg
szakításokkal - miniszterelnök 
volt. Arra törekedett, hogy 
kompromisszumokkal tompítsa 
az osztályellentéteket, enged
ményekkel mérsékelje a mun
kásmozgalom forradalmi jelle
gét, mert felfogása szerint „a 

szocializmust csak a szabad
ság fegyverével Lehet Legyőzni". 
1901-ben Legalizálta a mun
kásszervezeteket és elismerte a 
sztrájkjogot. 

A legalitását visszanyerő vas
utasszövetség taglétszáma már 
meghaladta az ötvenezret. 
A szervezet memorandumba 
foglalta a vasutasok követelése
it és 1902 elején azzal terjesztet
te elő, hogy ha március 14-ig 
nem kap pozitív választ, Olasz
ország összes vasutasai - a 
tisztviselőket is beleértve -
sztrájkba lépnek. A kormány 
először fenyegetett: 1902. febru
ár 25-én újra behívta katonai 
szolgálatra a tartalékos vasuta
sokat és a vasúti szolgálat telje
sítésére rendelte ki őket. Az 
osztálytudatos vasutasok 
azonban bíztak erejükben és 
igazukban. Milánóban tartott 
gyűlésükön elhatározták, hogy 
a bevonultatott vasutasok befi
zetik zsoldjukat a sztrájkalap
ra. A kormány végül közvetí
tésre határozta el magát, és a 
vasúttársaságokkal együtt en
gedményre kényszerült. A már
cius 10-i értekezletre meghívták 
a vasutasok bizalmi férfiait és 
rendezték a munkaviszonyokat, 
elismerték az alkalmazottak 
egyesülési szabadságát és az ál
talános fizetésemelésre 25 mil-

lió lírát irányoztak elő (ebből 10 
milliót az állam fedezett). A vas
utasok munka- és jogviszonyai
nak végleges rendezését 1905-
re halasztották, amikor az állam 
ismét saját kezelésébe veszi a 
vasutakat. 

A második 
legnagyobb 

ipari szervezet 

1905 februárjában a kor
mány törvényjavaslatot ter
jesztett a képviseló'ház elé a 
vasutak állami kezelésbe véte
lére. A javaslat az alkalmazot
tak helyzetét javító intézkedése
ket összekapcsolta a vasutasok 
mozgásszabadságát korlátozó 
paragrafussal. Giolitti minisz
terelnök sztrájk esetére ke
mény büntetést helyezett kilá
tásba, de megengedte volna a 
panaszokat vizsgáló döntőbíró
sági tagok egy részének szabad 
megválasztását. A vasutasok 
február 24-én passzív reziszten
ciával válaszoltak a törvényja
vaslatra. A Giolitti-kormány 
március 4-én lemondott. Úgy 
tűnt, hogy a vasutasok ismét 
győztek. De csupán pirruszi 
győzelmet arattak. Az új kor
mányt a furfangos és erőszakos 
ember hírében álló Alessandro 
Fortis alakította meg. Az általa 
előterjesztett törvényjavaslat
ból hiányzott a sztrájk esetére 
kilátásba helyezett büntető 
szankció és a döntőbíróság vá
lasztásáról szóló rendelkezés, 
csak az maradt benne, hogy a 
vasutasok közhivatalnoknak 
tekintendó?c. 

A vasutasok - miután ered
ménytelenül kérték a választás
ról szóló rendelkezés visszaállí
tását sztrájkba léptek. 
A munkabeszüntetéssel azon
ban nem tudták megakadályo?
ni a javaslat törvényerőre eme
lését. A szocialista párt vezére, 
Filippo Turati is elismerte, 
hogy államérdekből korlátozha
tó a sztrájkjog, bár hozzátette, 
hogy a munkásszabadság elvét 
nem szabad megsérteni. 

Az Olasz Vasutasok Szövet
ségének 1908 februárjában a II. 
kongresszus idején 33 500 tagja 
volt, 1911-ben 55 OOO. A vas
utas-szakszervezet akkor a 
második Legnagyobb ipari 
szervezet volt Olaszországban. 
A vonatkísérők külön szerveze
te 13 OOO tagot számlált. A két 
vasutasszervezetbe tömörült a 
nem mezőgazdasági szakszer
vezetek tagjainak közel egyhar
mada. 

Gadanecz Béla 
(Folytatjuk) 

képviselőivel ebben az évben 
különböző nemzetközi konfe
renciákon találkoztunk, ahol le
hetőség nyi1t az egymást köl
csonosen érdeklő kérdések 
megbeszélésére. 

A fejlett tó?cés országok vas
utas-szakszervezetei közötti 
együttműködésünk megalapo
zottságát a tavalyi magas 
szintű találkozók is alátá
masztották. Ezek legfontosabb 
eredménye, hogy javították az 
együttműködés feltételeit és rá
irányították a figyelmet a kap
csolatok új formáira, feltárták 
az ezekben rejlő lehetőségeket. 

Nemzetközi 
rendezvények 

A nemzetközi rendezvények 
közül a legjelentősebb összejö

ENSZ-üzenet 

az SZVSZ-nek 

Köszönőlevél Moszkvából 
Szívélyes köszönetünket fejezzük ki a magyar vasutas

szakszervezetnek a szovjet vasutas-szakszervezet Moszk
vában tartott 24. szakszervezeti kongresszusához intézett 
baráti üdvözletért. 

1986-ban két alkalommal is 
találkozóra került sor a Japán 
Vasutasok Szakszervezetének a 
képviselőivel. E találkozók �o
rán lehetőség nyílt a Japán Al
lamvasutak magánkézbe adásá
val kapcsolatos gondok, és az 
újjászerveződő szakszerveze
tekkel való további kapcsolat
tartás lehetőségeinek tanulmá-
nyozására. 

Rendszeres 
delegációcserék 

Vezető szintű delegációnk 
vett részt az olasz FILT-CGIL 
III. kongresszusán Nápolyban. 
A kongresszus alapgondolata 
itt is, mint a többi nyugati tőkés 

vetel az angliai Eastburne-ben Az Egyesült Nemzetek Szer
volt, ahol a vasutas-szakszerve- vezetének titkársága a nemzet
zetek 8. Nemzetközi Szeminári- közi békeév befejeztével levelet 
umán 39 ország 50 szervezeté- intézett a Szakszervezeti Világ
nek képviselői sokoldalúan szövetséghez. A titkárság nagy
megvitatták a vasúti beruházá- rabecsülését fejezte ki az 
sok hatását a foglalkoztatottság SZVSZ-nek azért a megkülön
alakulására, és memorandum- böztetett figyelemért, amellyel 
ban rögzítették a szakszerveze- a nemzetközi békeév program
tek álláspontját. Bécsben tar- ját kezelte. Az üzenet hangsú
totta ülését a vasutas ágazati lyozta, hogy a világszövetség 
bizottság. Az ülésen - egye- békével kapcsolatos kezdemé
bek között - ,,A vasutak tech- nyezései kiemelkedő és fontos 
nikai fejlesztésének és moderni- szerepet játszottak a világszer
zálásának várható hatása a vezet széles körű tevékenységé
szakszervezeti mozgalomra az ben. 
1980-as évek végén" című té- Az ENSZ közgyűlésének 41. 
mát tárgyalta meg a résztvevő ülése ugyancsak köszönetét fe
hat tagszervezet képviselője. jezte ki a kormányokon kívül 

A Közlekedési és Szállítási álló szervezeteknek a béke ér
Szakszervezetek Nemzetközi dekében kifejtett erőfeszítései
Szövetségének Adminisztratív ért. A közgyúlés különösen a 
Bizottsága Budapesten tartot- békeév sikeréhez nyújtott hoz
ta 38. ülését

. 
A konferencián a zájárulásukat emelte ki, vala

küldöttek egy év munkáját ér- mint a nem kormányszervek és 
tékelték és szorgalmazták a tag- az Egyesült Nemzetek Szerve
szervezetek közötti együttmű- zete között, a béke védelmében 
ködés javítását, a szövetség te- kifejtendő, jövőbeni együttmű
vékenységének nagyobb nyil- ködés fontosságát méltatta. 
vánosságát. Az ENSZ főtitkárának a köz-

A területi intézőbizottságok gyűlés 41. ülésén előterjesztett 
egyre nagyobb mértékben mű- jelentése elismerő szavakkal il-

lette a Szakszervezeti Világszö
vetség tevékenységét az apart
heid elleni harcban. Rámuta
tott arra, hogy az SZVSZ min
dig, minden tó1e telhetőt meg
tett azért, hogy támogassa a 
faji megkülönböztetés és az 
apartheid megszüntetéséért fo
lyó küzdelmet. A világszövet
ség következetesen hajtotta 
végre és alkalmazta az ENSZ
közgyűlés vonatkozó határoza
tait - húzta alá többek között a 
jelentés. 

Egyébként a nem kormány
szerveknek „a fajvédő politika 
és a faji megkülönböztetés elle
ni küzdelem második évtizede" 
elnevezésű akcióprogramja 
megvalósítása során kifejtett 
akcióinak összegezésében meg
említették az SZVSZ főtanács 
37. ülésén elfogadott határoza
tot, amelyben a Főtanács nagy 
nyomatékkal hívta fel a figyel
met Dél-Afrika és Namíbia né
peinek hősi harca iránti szolida
ritásra, és megismételte felhívá
sát az apartheid és a faji meg
különböztetés felszámolására. 

B.Z. 

A kongresszuson 850 küldött vett részt, akik a Szovjet
unió 4,8 millió vasutasát és közlekedésiút-épitőjét képvisel
ték. A résztvevők elemezték a szakszervezet 23. kongresz
szusa óta eltelt tevékenységét. 

Tervbe vettük többek között, hogy javítjuk a vasutasok 
munkakörülményeit, szociális helyzetét. 

Tekintettel arra, hogy a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa 
elfogadta a Szovjetunió törvényét a munkakollektívákról 
és szerepük növeléséről az üzemek, egyéb intézmények és 
szervezetek irányításában, valamint néhány más törvény
erejű rendeletet, a szakszervezet alapszabályába bekerül
tek a megfelelő kiegészítések és módosítások. 

Bizonyos vagyok abban, hogy szakszervezeteink közötti 
kapcsolatok - a vasutasok érdekében - továbbra is ered
ményesen fejlődnek. 

Ivan Shinkevics, 
a szakszervezet kb-elnöke 

KIÁLLÍTÁS 
A Záhonyi Üzemigazgatóság területi művelődési bizottsága 

a közelmúltban zárható kiállítási vitrineket szerzett be, amelyek 
alkalmasak a különböző gyűjtemények bemutatására. Legutóbb 
nagy tetszést aratott a képes levelezőlapok bemutatója. 

A tervek között szerepel többek között minikönyv-, doku
mentum-, plakett- és bélyegkiállítás rendezése. Szívesen bemu
tatnak magángyűjteményeket is. Ezeket az úgynevezett tele-vitri
neket különböző szolgálati helyekre is elviszik majd. (Képünkön 
a levelezőlap-kiállítás egy részlete is látható.) 

S.A. 
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Ülésezett a központi vezetőség 
(Folytatás az 1. oldalról.) gatóságok hatáskörébe utalta 

az egyes vámhatárállomásokat, 
is, ami az eddigivel ellenkező s egyben kiemelte az üzemfő
irányú tendencia kezdetét jelzi. nökségi szervezetből. A buda
A szakszervezet szándéka elér- pesti nagy személypályaudva
ni, hogy a jövőben érdekegyez- rok (Keleti, Nyugati, Déli) önál
tetéses béralku során alakuljon ló állomásfőnökségek lettek. 
ki egy-egy szervezeti egység Mindezek miatt szakszervedolgozóinak bérfejlesztési lehe-

zetünknek is meg kellett tenni tősége. 
a változásokhoz igazodó intéz-

Élénk vita után a központi kedéseit. Az érdekelt területi in
vezetőség (öt tartózkodás és tézőbizottságokkal közösen, a 
egy ellenszavazattal) elfogadta vasutas-szakszervezet időben 
a MÁV idei bérfejlesztési kon- előkészítette a legfontosabb te
cepcióját azzal, hogy - Koszo- endőket. Az illetékesek felhív
ru..s Ferenc főtitkár javaslatá- ták a figyelmet az átszervezés
val egyetértve - a féléves ta- sel járó személyi kérdések hu
pasztalatok alapján a KV ismét mánus megoldására. Többen 
megtárgyalja ezt a témát. kérték, hogy a gazdasági egy-

A testület ezután meghallgat- ség szétválasztása ellenére a 
ta dr. Juhász Zoltán titkár elő- szakszervezeti alapszervezet, il
terjesztését a MÁV szervezet- letve testületeik (szb-bizalmi 
korszerűsítését követő új szak- testület) a jelenlegi szervezet
szervezeti alapszervezetek lét- ben maradjon tovább. Ezzel a 
rehozásáról. A vasúti munka ja- vasutas-szakszervezet is egyet
vítását célzó módosítások értett. Ezt kérte a ceglédi üzem
ugyanis megkívánják, hogy a főnökség és vontatás, Nyugati 
szakszervezet szervezeti felépí- állomás és a műszaki kocsiszol
tésével is igazodjon a változá- gálat, a kelenföldi üzemfőnök
sokhoz. ség és a Déli állomás, valamint 

Mint közismert, a MÁV Ve- a veszprémi üzemfőnökség és a 
vontatás. zérigazgatóság rendelkezett a 

vontatási és műszaki kocsiszol
gálati egységek üzemfőnökségi 
szervezettől való leválasztásá
ról. Ezenkívül a MÁV Számí
tástechnikai Üzem területi egy
ségeiből - az igazgatóság fel
ügyelete alatt - igazgatósági 
számítástechnikai központok 
jönnek létre. Ezzel egy időben a 
vezérigazgatóság a vasútigaz-

Az átszervezésben érdekelt 
középirányító szervek konkrét 
javaslatokat készítettek a válto
zásokkal összefüggő szervezeti 
és káderkérdésekről. A bekül
dött javaslatok alapján megálla
pítható, hogy az elkövetkezen
dő időszakban negyvennyolc 
szb-nél kell választást tartani, 
harmincnyolc új szb alakul és 

Februárban is csökkent 

az áruszállítás 
A vasúti áruszállítást febru

árban is csökkenés jellemezte. 
A januárban keletkezett 2,4 
mUlió tonnás tervtől való elma
radás értéke 2,7 millió tonnára 
emelkedett. A februárban el
szállított 8 millió 51 ezer tonnás 
árumennyiség a tavaly februá
rinak 99,6 százaléka, a terve
zettnek pedig csak 95,4 százalé
ka volt. A belföldi és exportfor
galom kielégítő, míg az import 
és a tranzit mértéke messze el
maradt a várakozástól. 

lom is. A tavaly februárihoz ké
pest 1,2 százalékkal, a tervhez 
viszonyítva pedig 7,8 százalék
kal maradt el. 

Az import- és tranzitszállítá
sok elmaradása következtében 
az árutonnakilométer-teljesít
mény 93 százalékos, illetve 92,1 
százalékos volt. A záhonyi átra
kótérség áruforgalma is elma
radt a tavaly februáritól. A be
lépett széles nyomtávú rakott 
teherkocsik mennyisége 89,7 
százaléka, a megrakott normál 

nyolc függetlenített munkakör 
megszűnik. Tizenkét új társa
dalmi titkárt is választanak 
majd. 

A központi vezetőség ezután 
elfogadta a ½ százalékos ÖTA 
1987. évi költségvetését, vala
mint a központi vezetőség, az 
elnökség és a titkárság idei első 
félévi munkatervét, majd sze
mélyi kérdésekben döntött. 

A központi vezetőség Visi Fe
rencet, a Magyar Vasutas fele
lős szerkesztőjét saját kérésére 
felmentette beosztásából. Áthe
lyezéssel a MÁV vezérigazgató
ság sajtóirodájához került. 
Ugyanakkor a Magyar Vasutas 
felelős szerkesztőjének Kasza
la Sándort, a lap munkatársát 
nevezte ki. 

Dénes Sándort, a vasutas
szakszervezet szervezési és ká
derosztályának vezetőjét saját 
kérésére felmentette beosztásá
ból, és elnökségi tagsága alól. A 
KV tagságának meghagyásával 
Dénes Sándor a MA V Tisztkép
ző és Továbbképző Intézet igaz
gatóhelyettese lett. 

Valkai Csabát, a szentesi 
körzeti üzemfőnökség műszaki 
reszortosát a KV saját kérésére 
felmentette a vasutas-szakszer
vezet elnökségi tagsága alól, s 
helyette Nyáry Gyulát, a vas
utas-szakszervezet központi ve
zetőségének tagját, az MSZMP 
pécsi vasútüzemi pártbizottság 
titkárát választotta meg elnök
ségi tagnak. 

nyomtávú teherkocsik száma 
pedig 89,4 százaléka volt a bá
zisnak. 

Az áruszállítás minőségi mu
tatói sem kedvezőek. Az elegy
mozgást kedvezőtlenül befolyá
solta a vonatfelosztások számá
nak több mint négyszeresére 
való emelkedése. 

A februárban elszállított 17 
millió 650 ezer utas az előző évi
hez képest 98,5 százalékos, a 
tervet alapul véve pedig 99,7 
százalékos teljesítménynek fe
lel meg. Az átlagos utazási tá
volság kismértékű csökkenése 
miatt az utaskilométer-teljesít
mény 98,1, illetve 98,9 százalé
kos volt. 

A hazai vállalatok, termelő.-------------------------
üzemek pótműszakokkal igye
keztek a januárban keletkezett 
termeléskiesésüket pótolni, ez a 
belföldi vasúti áruszállításban 
is érződött. Az itt feladott áruk 
mennyisége a tavaly februárit 2 
százalékkal haladta meg, és a 
tervtől is csupán 0,8 százalékkal 
maradt el. 

Kedvező az export-áruforga
lom. Az országból vasúton ki
szállított exportáruk mennyisé
ge a bázisnak 101,6 százaléka, a 
tervezettnek pedig 104,1 száza
léka. Jelentős elmaradás ta
pasztalható az importforgalom
ban. A teljesítés mértéke 92,2, 
illetve 87 ,8 százalékos. Hasonló
an alacsony volt a tranzitforga-

Vasutas-fotópályázat 
Az idén, sorrendben negyed

szer rendezik meg az országos 
fotó- és színesdia-pályázatot. A 
vasutas-szakszervezet a rende
zéssel a székesfehérvári Vörös
marty Mihály Művelődési Ház 
fotószakkörét bízta meg. A ren
dezők elsősorban a vasutasklu
bok és -szakkörök tagjainak, 
aktív dolgozók és nyugdíjasok 
alkotásait várják. 

A pályázatra A kategóriában 
olyan vasúti témájú fekete-fe
hér vagy színes képek küldhe
tők, melyeknek a hosszabbik ol
dala 40 cm. A B kategóriába 

hat fekete-fehér vagy színes pa
pírkép, a szabadon választott 
témakörben szintén hat fekete
fehér vagy színes kép küldhető 
be. Sorozat esetén 4 kép egy
nek számít. A C kategória té
mája szabadon választott. 

Beküldési határidő: 1987. jú
nius 20. 

A beküldéshez nevezési lap a 
rendező szervtől kérhető. Cím: 
Vasutasok Szakszervezete, Vö
rösmarty Mihály Művelődési 
Ház, 8000 Székesfehérvár, 
Fürst Sándor u. 74. Fotószakör. 

A Rákospalotai Növényolajgyár 
a MÁV dolgozóinak figyelmébe ajánlja: 

Mosó porait: 
Ideál '82 
Optiron 
Uniron 
Biomat 
Perlux 
Biolux 
Ideál '86 

Margarinjait: 
Rama 
Liga 

Étolaját 
Venus 

A vasutasok és a bányászok 
történelnri kapcsolatai 

Az emberiség egyik legősibb 
ipari jellegű foglalkozása a bá
nyászat. Magyarországon a 
XVIII. század végéig bezáróan 
csak az ércbányászat a megha
tározó. A szénbányászat az or
szág elmaradott gazdasági fejlő
dése miatt csak lassan indult 
meg. 

Már 1848-ban 
koncepci6 ••illetett 

Az ország úthálózata a 
18-19. században igen rossz ál
lapotban volt. A megfelelő szál
lítóeszközök hiánya rendkívül 
nehéz feladatot jelentett és na
gyon megdrágította a szállítást. 
1765-ben például egy mázsa 
szén Sopronból Bécsbe való 
szállítása 50 krajcárba került, 
sokkal többe, mint a szén ára. 
A bányák életképességének és 
fejlődésének egyik legnagyobb 
akadálya a vasút hiánya volt. 

Az 1848-as forradalomig ha
zánkban a lakosság egy száza
léka dolgozott az iparban, túl
nyomó részük a céhekben és a 
bányászatban. A fejletlen feu
dális prekapitalista viszonyok 
között a vasút megjelenése is 
szétfeszítette ezeket a termelési 
viszonyokat, a haladás és a civi
lizáció letéteményese lett. 

Magyarországon 1848-ban 

„modern" közlekedéspolitikai 
koncepció született. A „J avas
lat"-ot Széchenyi István, a füg
getlen magyar kormány első 
közlekedési minisztere dolgozta 
ki, amelyet 1848-ban a 30. tör
vénycikkely néven emeltek tör
vényerőre. A javaslat az ország 
gazdasági helyzetének elemzé
séből indult ki. A közlekedési 
eszközeink elmaradottak, az or
szág beruházási eszközökben 
szegény, a termelés egyolda
lúan mezőgazdasági volt. Szé
chenyi a közlekedés fejlesztését 
komplex módon, a „vaspálya", 
a közutak, a vízi utak összehan
golt rendszerében kívánta meg
valósítam. A vasúthálózat épí
tésének a gyorsítása csak a sza
badságharc leverése után kez
dődött el. A vasútvonalak hosz
sza 1849 és 1867 között 200 ki
lométerről 2124 kilométerre 
nőtt. Ezzel párhuzamosan fel
lendült a bányászat és a vas
kohászat, a vagon- és moz
donygyártás is. 

Magyarországon a szénter
melés a közlekedés és a szállí
tás forradalmasításával egy idő-

ben, a 19. század közepétől kez
dett fejlődni. A vasút többszörö
sen is hatást gyakorolt a szén
bányászat fejlődésére. Nagy 
vasigénye fokozta a vasgyártás
ban a kőszénfelhasználást, 
ugyanakkor maga is az egyik 
legnagyobb fogyasztóvá vált. 

A Duna Gőzhajózási Társa
ság 1857-ben vasutat építtetett 
Mohács és Pécs között, megte
remtve ezzel a pécsi üzemekből 
kitermelt szén felhasználásá
nak és Pestre szállításának a le
hetőségét. Az 1867-ben épült 
Budapest-Salgótarján közötti 
vasútvonal fellendítette a sal
gótarjáni szénbányászatot. 
1891-ben megépítették a Esz
tergom-Füzítő, 1892-ben az 
Annavölgy-Tokod, majd 
1895-ben a Kenyérmező-Do
rog-Budapest közötti vasútvo
nalat, amellyel lényegesen ja
vult a pesti fogyasztók körében 
a dorogi szén iránti kereslet. 

A borsodi szénterületen is ak
kor lendült fel a termelés, ami
kor 1870-ben a Budapest-Hat
van-Miskolc, 1871-ben a Mis
kolc és Bánréve, 1872-ben a 
Bánréve-Ózd és az 1873-ban a 
Miskolc és Diósgyőr közötti 
vasúti közlekedés jobb lehető
séget kínált. Később épült meg 
a vasút a Bakony vidékén és 
Tatabányán. 

A vasút hatása 
a bányászatra 

Amíg a széntermelés 
1847-ben országosan még nem 
érte el a 400 OOO tonnát, 
1858-ban már megközelítette a 
4 milliót. A széntermelés növe
lésére már a vasúthálózat szén
ellátása szempontjából is szük
ség volt. A századforduló idején 
az üzemek közvetlen szénfel
használása mellett a vasút lett a 
szénbányászat második fő fo
gyasztója, amelyhez harmadik
ként a lakosság és a kisüzemek 
társultak. Ettó?, kezdve a vasút 
és a bányászat kapcsolatát az 
egymásra utaltság jellemezte. 
Kiváltképpen megmutatkozott 
ez a válságos időkben. Elég ha 
csak a felszabadulás utáni idő
ket említjük. Magyarország 
70 OOO vasúti járműállományá
ból (mozdonyok, teher- és sze
mélykocsik) 49 000-et hurcoltak 
nyugatra. Ezt még tetézte a vas
úti közlekedés teljes bénultsá
ga. A háború a magyar bányák 
túlnyomó részét is megrongál-

ta. A menekülő német fasiszták 
magukkal hurcolták a bánya
gépeket, a felszereléseket. Arra 
törekedtek, hogy az erőművek 
felr obbantásával megbénítsák 
a bányák termelését. Az ország 
újjáépítésének a sorsa függött a 
bányák működésétől és a vasút
tól. A tatabányai dolgozók pél
dául, hogy a kitermelt szén mi
előbb szállítható legyen - in
tenzíven segítették a megron
gált vagonok és mozdonyok 
rendbehozatalát is. A központi 
gépműhely munkásai május vé
gén rohambrigádot szerveztek, 
s ellenszolgáltatás nélkül javí
tották a vagonokat. 

Megkülönböztetett 
partnerként 

Az sem véletlen, hogy a 
„Hídcsata", az „Arccal a vasút 
felé'' felhívás után a budapesti 
nagyüzemek - köztük a MÁ
V AG - munkássága felhívás
sal fordult a bányamunkások
hoz, hogy indítsák el a „szén
csatát", s ennek keretében, 
március 15-ig 2200 vagonra, 
május 1-jéig pedig 2500 vagon
ra emeljék a napi szénterme
lést. 

Legutóbb ismét embert pró
báló küzdelemben, a „hócsa
tá"-ban vettünk közösen részt. 
A cél most is az volt, hogy az or
szág lakosságának az otthoná
ba, az erőművekbe eljusson a 
szén, hogy legyen tüzelőanyag 
és villamos energia. Ehhez pe
dig az kellett, hogy a vasút szál
lítsa el a kitermelt szenet. Az év 

elején megfeszített erővel folyt 
a küzdelem a hó és a hideg el
len. Munkánk eredményességét 
jelzi, hogy nem bénult meg a 
vasúti közlekedés, és a bányák 
is teljes kapacitással termeltek. 
Ez azért sikerülhetett, mert a 
bánya és a vasút megkülönböz
tetett partnerként kezelte egy
mást. A bányák a kisebb kocsi
javításokat (deszkapótlás stb.) 
az állomáson elvégzik. A bá
nyászok néha még kocsirende
zői munkát is vállalnak annak 
érdekében, hogy a lehető leg
több bányaterméket el tudják 
szállítani. 

A budapesti vasútigazgató
ság területén az Oroszlányi 
Szénbányáktól évente 1,5 mil
lió, a Tatabányai Szénbányák
tól 1,3 millió tonna szenet szállít 
el a vasút, többnyire irányvona
tokkal. 

Hazai és importbútorok, lakberendezési cikkek széles választékával várjuk 
kedves vásárlóinkat. Csak nálunk kapható a közkedvelt, olcsó árfekvésű 
Univerzál bútorcsalád. Elemválasztéka minden igényt kielégít, számtalan 
variációs lehetöséget biztosít. 

OTP-ÜGYINTÉZÉS, SZÁLLÍTÁS A HELYSZÍNEN! 
CÍM: Budapest XV., Sipos D. u. 9. 

Az áruház megközelíthetö a 25-ös gyorsjárattal, a 70-es és a 170-es 
autóbuszokkal. 

NYITVA TARTÁSI IDŐ: hétköznap 
pénteken 
szombaton 

10-18 óráig 
9-18 óráig 
9-13 óráig 
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Harminc éve alakult 

Emlékplakett a helytállásért 
Az MSZMP Ideiglenes Intéző 

Bizottsága - harminc évvel ez
előtt - 1957. január 29-i határo
zatában döntött a munkásőrség 
megalakításáról. A párthatáro
zat után 1957 februárjában je
lent meg az Elnöki Tanács 
1957 /13. sz. törvényerejű rende
lete és a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány 
3075/1957. számú február 18-i 
határozata, amely lefektette a 
testület működésének jogi sza
bályozását, és rendelkezett a 
végrehajtásról. 

Debrecenben - hasonlóan az 
ország többi városához - 1957 

márciusában alakultak meg a 
munkásőrség első alegységei. 
Soraikban számos vasutas me
netelt. Az eltelt 30 év alatt a 
vasutas munkásőrök hivatásuk 
fegyelmezett ellátása mellett 
példamutatóan helytálltak a ki
képzéseken is. Többen törzs
munkatársi, alegységparancs
noki beosztást látnak el. 

A munkásőrség Hajdú-Bihar 
megyei parancsnokságának tör
zsében dolgozik többek között 
Miskolci Sándor osztályvezető, 
dr. Zsíros Sándor, Békési An
tal, Koi István csoportvezető, 
Hepp Pál főmunkatárs. A Tót
falusi Sándor városi egység pa
rancsnokának társadalmi he
lyettese Erdey László ügyinté
ző. Asbóth János fővizsgáló szá
zadparancsnok és helyettese, 
Péntek Gábor ügyintéző. 

A debreceni vasutas munkás
őrök alkotják a városi egység 5. 
századának jelentős többségét, 
akik az 1986. évi szocialista ver
senymozgalomban elért kima
gasló munkájuk elismeréséül 
Kiváló Század kitüntető címet 
és vándorzászlót kaptak. 

nak három évtizedes segítő, 
együttműködő tevékenységét 
ismerte el a Munkásőrség Or
szágos Parancsnoka az adomá
nyozott Emlékplakettel és Dísz
oklevéllel, amelyet Kulcsár Jó
zsef igazgató vett át a Vörös 
Csillag Érdemrenddel kitünte
tett Tótfalusi Sándor városi 

A debreceni vasútigazgató- munkásőregység ünnepi gyűlé
ság vezetőinek, munkatársai- sén. 

Kiváló vasutas munkásőrök 

Györe Gyula és Kaffai Albert 

Januárban a VIII. kerületi 
Asztalos János munkásőregy
ség 2/2-es szakaszának tagjai 
egy sor nagyszerű évfordulót, 
eredményt ünnepelhettek. Or
szágszerte ekkor emlékeztek 
meg a Munkásőrség megalaku
lásának 30. évfordulójáról, ők 
pedig arról is, hogy egységüket 
fél évtizeddel ezelőtt tüntették 
ki a Vörös Csillag Érdemrend
del. s szakaszuk immár tized
szer nyerte el a kiváló címet! 
Györe Gyuta, a szakaszpa
rancsnokuk pedig éppen_ ekkor 
vehette át a Szolgálati Erdem
érem 15 év utáni fokozatát ... 

Néhány héttel később, a feb
ruár 11-én megtartott század
gyűlésen újabb jelentős ese
mény következett be a vasuta
sok alkotta munkásőralegység 
életében. Györe Gyulát kine
vezték századparancsnok-he
lyettessé, s helyére Kaffai Al
bert lépett. akinek raja a leg
utóbb harmadszor kapott kivá
ló címet. 

A munkásőrségben kifejtett 
átlagon felüli tevékenységü
kért mindketten többször is ki
érdemelték a Kiváló Parancs
nok címet, vasutasként pedig 
ugyancsak többször nyerték el 
a Kiváló Dolgozó kitüntetést. 

Huzamosan kifejtett példa
mutató szakmai munkája elis
meréseként. a Keleti pályaud
var 100. évfordulója alkalmából 
Györe Gyulának a Kiváló 
Munkáért kitüntetést adomá
nyozták. De ő legalább ennyire 
örült, amikor tavaly az 50. szü
letésnapján a munkásőregység 

(A szerző felvétele) 

parancsnoka felköszöntötte, s 
oklevéllel is kifejezte megbe
csülését. 

Másfél évtizedes munkásőri 
szolgálat nem kis idő. Ő mégis 
szinte mentegetőzve mondja: 

- Valójában már 1957-ben 
szerettem volna belépni a testü
letbe, de akkoriban és azt köve
tő másfél évtizedben nagyon 
sok egyéni gondom, elfoglaltsá
gom volt. Bizonyítanom kellett 
a munkahelyemen, s közben es
ti tanfolyamon végeztem az is
koláimat. 1972-ben tettem le a 
munkásőr esküt. 

1978-ban rajparancsnok lett, 
néhány év múlva szakaszpa
rancsnok-helyettes, négy évvel 
ezelőtt pedig megbízták az ak
kor már hatszoros kiváló „vas
utas" szakasz irányításával. 

- A szakaszban mindenki 
vasutas - kezdi alegységének 
bemutatását. - Az alegységen 
belüli jó légkör összefüggésben 
van a munkahellyel is. Miután 
a vasútnál fegyelmezetten kell 
dolgozni, cselekedni, ez a maga
tartás a munkásőri feladatok 
teljesítésénél is érződik. Van 
közöttünk a tavaly leszerelt ka
tonától a csaknem 70 éves 
nyugdíjasig minden korosztály. 
Szolgál itt lakatos és vasúti fő
nök is. Különösen jó dolognak 
tartom, hogy a századunk tagjai 
nemcsak kiképzési foglalkozá
sokon, alegységgyűléseken ta
lálkoznak, hanem a családok is 
rendszeresen összejönnek. 

Az újonnan kinevezett szá
zadparancsnok-helyettes 
egyben a Józsefvárosi pályaud-

var műszaki kocsiszolgálati ki
rendeltség vezetője - beszélge
tésünk során hangsúlyozta, 
hogy nagy gondot fordítanak a 
munkahelyi feladatok és a 
fegyveres testületi szolgálat 
összeegyeztetésére. Arra töre
kednek, hogy a munkásőri te
vékenységüknek csak egészen 
kis hányada érintse a munka
idejüket. Ezért szabadidejükből 
kell még többet áldozni. 

- A feleségem szintén a 
vasútnál dolgozik, s többszörös 
kiváló dolgozó régi szakszerve
zeti bizalmi - mondja nem kis 
büszkeséggel Györe Gyula. -
Mivel ő is aktív mozgalmi em
ber, megérti az elkötelezettsé
gem, s vállalja az emiatt reá há
ruló otthoni többletmunkát. 
Három fiunkra is büszke lehe
tek. A legidősebb a néphadse
reg tisztje. Tavaly megválasz
tották alakulata KISZ-bizottsá
gának titkárává. A középső ta
valy szerelt le a néphadsereg
től: tizedesi rendfokozattal és 
Kiváló Katona címmel. Ő is 
vasutas - a ferencvárosi pálya
fenntartási főnökségen dolgo
zik. A legkisebb még tanul. 
Akárcsak két bátyja, ő is a vas
úti pályafenntartási szakközép
iskolát választotta. 

Kaffai Albert, akit néhány 
hete neveztek ki a tízszeres ki
váló szakasz élére, fiatalabb 
elődjénél. Rátermettségét, fel
készültségét azonban fémjelzi, 
hogy három évvel ezelőtt egy
éves munkásőri szolgálat után 
nevezték ki rajparancsnoknak, 
s azóta kétszer is megkapta a 
Kiváló Parancsnok jelvényt. 
Akárcsak Györe Gyula, ő is 
tagja a Keleti pályaudvari párt
bizottságnak. 

- Tizenkilenc éve dolgozom 
a vasútnál, és 11 éve vagyok 
ezen a munkahelyen - mond
ja. - Volt alkalmam látni, hogy 
a vasutas munkásőrök között 
milyen jó a kapcsolat, mennyire 
baráti, közösségi légkör uralko
dik az alegységekben. Ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy amint a 
családi körülményeim rende
ződtek, jelentkeztem közéjük. 
S nem csalódtam. Akárcsak 
Györe elvtárs, én is addig aka
rok munkásőr lenni, amíg 
egészségi állapotom engedi. 
Szeretnénk megvédeni a mosta
ni Kiváló Alegység címeinket, 
egyben hozzájárulni, hogy szá
zadunk hetedszer is kiváló le
gyen. 

Büki Péter 

A MÁVTOURS nyári programajánlata 

Nosztal�autazások, 
hétvé� kirándulások 

A Magyaroszágon bejegyzett 
mintegy 130 utazási iroda közül 
MÁVTOURS egyike a legifjab
baknak. Alapítása óta nem egé
szen másfél év telt el. Program
ajánlatai is szerényebbek, mint 
a nagy utazási irodáké. Legfőbb 
célja, mint azt Maizl Erik, a 
MA V Idegenforgalmi és Szállít
mányozási Igazgatóság vezető
je a február 24-én megtartott 
sajtótéjékoztatón elmondotta: a 

vasút lehetőségeit kihasználva 
vállaljon részt a hazai idegen
forgalomból. Ennek megfelelő
en elsősorban vasúti utazáso
kat, illetve szolgáltatásokat pro
pagálnak. 

A MÁVTOURS ez évi „prog
ramcsomagja" több mint száz 
utat tartalmaz. Az ajánlatok a 
rövid hétvégi kirándulástól, 
nosztalgiautazásoktól a tenger
parti üdülésig sokféle igényt 
elégítenek ki. 

Mint ismeretes, a MÁV nem 
kis anyagi áldozatokkal, újjá
építtet és üzemképessé vará
zsoltat régi mozdonyokat, vas
úti kocsikat, amelyeket elsősor
ban nosztalgiautazásokra vesz 

igénybe. A hazai és a külföldi próbálják még színesebbé, vál
vasútbarátok egyaránt szívesen tozatosabbá tenni ajánlataikat. 
fogadják a régi járművek meg- A MÁVTOURS mind a bel
jelenését. A nosztalgiaszerelvé- földi, mind a vonatos külföldi 
nyeket a Budapest-Esztergom utaknál messzemenően alapoz 
és az egykori Déli-vasút vona- a vasutasokra, a nyugdíjasok
lán, Budapest-Nagykanizsa ra és a vasutas családtagokra. 
között tervezi közlekedtetni. Ők még az egyébként mérsé
A vasútbarátok és klubok ré- kelt árakból is kapnak kedvez
szére speciális kirándulások ményt. 
szervezését is vállalják. Termé- A programok szervezését, a 
szetesen, az utazás jellegétől különböző utak értékesítését ta
függően, programjaikhoz más val_y 23 iroda végezte. A régi 
közlekedési eszközöket is MA V-menetjegyirodák jelenleg 
igénybe vesznek. mint közönségszolgálati irodák 

A külföldi programajánlatok működnek. Idegenforgalmi teközül ki kell emelni az erdélyi vékenységüket a MÁV Idegen
körutazásokat és bolgár tenger- forgalmi és Szállítmányozási 
parti nyaralást. Az idén kétszer Igazgatóság irányítja. 
annyian utazhatnak Várnába, 
mint az elmúlt évben. Az utazás Maizl Enk a tervekkel kap
vonattal, fekvőhelyes kocsik- csolatban azt is elmondta, hogy 
ban történik. új üzletágak, bankszolgálat be-

A nyugati országokba a vezetésével a fizetővendég-szol
MÁVTOURS önállóan nem gálat bővítésével is foglalkoz
szervez utazást, de néhány utat, nak. Ez is bizonyítja, hogy a 
más utazási irodával, elsősor- MÁVTOURS a fokozatosság el
ban a közlekedési tárca utazási vének betartásával hosszú tá

irodáival _ Volán Tours, Utas von szeretne a magyar idegen-
Tours Lokomotív Tours forgalom részese lenni. 
együttműködve lebonyolít. Így R. V. F. 

BERIIlDÁÉRT 
nak az egyéneknek és kollektí
váknak, akik segítették Berhi
dán a helyreállítást. Ezután át
nyújtotta a kimagasló társadal
mi munkát végzőknek a Berhi
dáért díszes emlékplakettet. 

Berhidán bensőséges ünnep
séget rendeztek a közelmúltban 
abból az alkalomból, hogy 
számvetést készítsenek az 1985. 
augusztus 5-i földrengésről, az 
akkor keletkezett, súlyos károk 

te a módszeres helyreállítás, 
ami ma már több mint nyolc
vanöt százalékban be is fejező
dött társadalmi segítséggel. 

A nagyközségi tanács elnöke 
köszönetet mondott mindazok-

Ebben az elismerésben része
sült a Magyar Államvasutak 
szombathelyi igazgatósága is. 

helyreállításáról, valamint a ,---------------------------
nagyközségnek, a lakosoknak 
nyújtott áldozatos segítségről. 
Lajosfalvi József, a nagyközsé
gi tanács elnöke elemezte és ér
tékelte a földrengés óta eltelt 
másfél esztendő munkáját és is
mertette a tanácsi intézkedése
ket, valamint a helyreállítást. 

Elmondotta többek között, 
hogy a nagyközségben, amely
nek határában volt az 1985-ös 
földrengésnek az epicentruma, 
1124 magántulajdonban lévő la
kóépületnek a kilencven száza
léka nagymértékben megsérült. 
A közvetlen életveszély elhárí
tása után azonnal kezdetét vet-

A Szakszervezetek Budapesti 
Tanácsa, a KISZ Budapesti Bi
zottsága, a Fővárosi Közleke
désbiztonsági. Tanács és az Or
szágos Munkavédelmi Felügye
lőség fővárosi felügyelősége, a 
IX. fővárosi szakszervezeti na
pok keretében vetélkedőt hir
det. 

A vetélkedőn részt vehetnek 
a budapesti gazdálkodó szerve
zetek - természetesen a MÁV-

üzemek és szolgálati helyek -
háromtagú csapatai. A csapat
tagok életkora nem haladhatja 
meg a 35 évet, és munkavédel
mi beosztású vezető vagy dol
gozó, valamint gépkocsi-előadó 
a vetélkedőn nem vehet részt. 

A feladatok 1987. március 
25-től igényelhetők lev�).ben, 
vagy személyesen a Szakszer
vezetek Budapesti Tanácsánál 
1415 Budapest, Dózsa György 
út 84/B. 

A feladatokat 1987. június 
1-jéig kell beküldeni, amelyeket 
bírálóbizottság értékel. 

,,. 
,, 

Ejszaka a rendezoben 

A
z öreg Bobo vezető
állásában először 
egy felerősített táb
la fogja meg a te
kintetet: ,,Szemed a 

pályán legyen". Ennek megfe
lelően Kovács Imre mozdony
vezető, a rákosrendezői R. l -es 
tartalék, csak egy pillantást vet 
felém beszéd közben. De in
kább a pályára és a rádióra fi
gyel. Jó időbe beletelik, amíg 
megszokom a rádió sajátos re
csegő hangját, de Imre nevetve 
legyint: 

- Hamar rááll az ember fü
le, és manapság enélkül ... 
Nem volt ám mindig rádió! 
Kézjelzésekkel ment a munka. 
Ha 50-60 kocsit húz az ember, 
nem látja be végig. 

Jobb karjával a lehúzott abla
kon könyököl, bal kézzel fel
nyúl a rádiótelefon kagylójáért, 
majd indít. 

- Vettem. R. 1 lassan megy 
előre. 

Rövid idő múlva a tolatásve
zető valahonnan elölről küldi 
rádióparancsát. 

- Állj' R. egy, állj meg és 
maradj egy kicsit' 

Kovács Imre felém fordul. 
- Most kérdezhet, van egy

két percünk. 
Szeme most is a pályán, s el

mondja, hogy 1955-ben kezdett 
itt dolgozni. Nem is volt más 
munkahelye, csak a vasút. Rá
kosrendezőre néhány év után 
most, másfél hónapja került 
vissza a Nyugatiból. 

Beszélgetés közben halljuk a 
rádión az utasításokat. Kovács 
Imre kommentálja: ,,Most az 
irányító szólt, most R. 2 a másik 
mozdonyvezető". Aztán ne
künk is indulni kell. Olyan las-

san megy előre, olyan finoman 
kezeli a hatalmas jószágot, 
hogy az órát oda lehetne tenni 
az ütközők közé ... 

Előre-hátramenet közben jó 
házigazda módján magyaráz
gatja a fényszóró kévéjében fel
bukkanó látnivalókat. 

- Ez itt a „duzzogó", ez a 
„megfigyelő", az már egy kész 
vonat, rajta a zárlámpa, ha meg 
volt a fékpróba, mehet a cél 
felé. Látja - int egy, az átrakón 
álló vonat felé - ennek a rako
mánya megcsúszott, látszik, 
hogy ezen a hordmgón mekko
ra a terhelés. 

- Mindig tolató volt? 
- Jártam én ingavonattal is, 

de azért jó a tartalékszolgálat, 
mert ide mindig jön a váltás. És 
én szeretek a kertben bütyköl
ni. Ilyenkor persze nincs sok 
munka, de tavasszal szoktam 
venni két-három malacot. 

- Hová valósi? 
- Gödöllői vagyok, a másik 

mozdonyvezető meg isaszegi. 
Búcsúzom, s miközben eresz

kedem le, még hallom: 
- Igen, Janikám. R. 1 tarta

lék húz ki. 1 Rákosrendező éjjel. 
A hatalmas fényszó
rók vesztésre állnak a 
sötétséggel szemben. 
Látni ugyan lehet, de 

nincs mindenhol világos. Az 
aludni készülő város csöndes 
utcáin még nagyobbnak tűnik a 
mozgalmasság a pályaudvaron. 

Az állomásirányító int, hogy 
üljek le. 

Huszonegy óra van, az esti 
tervezés ideje. Foltin István 
tagbaszakadt szakállas ember. 
Ahogy végez, megfordul ülté-

ben és mintha egy beszélgetést 
folytatnánk, úgy mond néhány 
szót munkájáról. 

- Ilyenkor éjszaka a KÜF 
és az állomás embereiért, az 
anyagokért, a vagyonbiztonsá
gért vagyok felelős. Legfonto
sabb feladatom a naponta köz
lekedő tehervonatok megterve
zése. A gurításvezetővel telefo
non, a tartalékokkal rádión tar
tom a kapcsolatot. Aztán néha 
felugrik az ember, körülszalad, 
körülnéz. 

A telefon könyörtelenül köz
becserreg, s már hajol is vissza 
az asztal fölé. Feszített a mun
katempó. 

A telexes lányoknak egy per
cük sincs. Ülnek a rosszul vilá
gított szobában a gép előtt, s ír
ják, majd továbbítják a rádión 
kapott adatokat. 

Es a hangok: a telex kopogá
sa tömör hangháttén·é egyesül 
a rádió károgó hangjával. 

Késő Rudolf térfőnök a kísé
rőm. Magyarázza, mit látok, de 
a vonatátvételnél is épp, hogy 
feltekint munkájából az ott dol
gozó négy nő. 

Kimegyünk a vágányok kö
zé. Megtudom. hogy most is 27 
ember hiányzik a 77-es létszám· 
ból. Nem mind beteg. 

- A fiatalok nem nagyon 
jönnek - jegyzi meg kísérőm a 
gurítódomb felé menet. 

A gurítódomb ,,lelke" a gurí
tásvezető, Marticsek János és a 
váltóállító, Juhász András. 
Megemlítem. hogy nemigen lá
tok fiatal arcokat, s ők is bizo
nyára reg1 vasutasok, mire 
Marticsek János: 

- Én nem régen, csak 
58-ban jöttem a vasúthoz és 
64-től vagyok gurításvezető - s 
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Mit 
,, er a 

Két-három évtizednyi vasúti 
szolgálat után vajon mit érez az 
ember, amikor hűség és hasz
nosság újabban felcserélt rang
soráról hall? Akkor hát az az 
emberöltőnyi, helyhez láncoló 
kitartás már semmi? Mit ér a 
hűség mostanában? 

* 

Samesz érdeklődő ember. Ol
vassa az újságokat, rádiót hall
gat. tévét néz. S hogy lelki vál
ságba az újkeletű meditáció 
nem sodorta, azt annak köszön
heti, hogy életében a két foga
lom eddig még mmdig párhuza
mos síneken futott. Számára 
nem kérdés, hogy hűség vagy 
hasznosság, mert ezek eddig 
még mindig így jelentek meg: 
hűség és hasznosság. 

Hogy ki az a Samesz, azt a 
balassagyarmati üzemfőnöksé
gen mindenki tudja. A dejtári 
állomáson meg kiváltképp! 
Amúgy Somosi Sándor a ren
des, becsületes neve, az 52 esz
tendős vasutas az üzemfőnök
ség dejtári forgalmistája. 

Kollégái arról emlegetik 
meg, hogy nem tesz lakatot a 
szájára. Nagyszájú ember. na! 
Így mondják az egész vonalon. 
Mindegy neki, hogy soros véle
ménye éppenséggel hízelgő 
vagy ledorongoló, mondja, 
ahogy a szíve diktálja, kertelés 
és díszcsomagolás nélkül. Egy 

dolgot vesz tekintetbe, hisz' ta
pintat is van a világon: ha látja, 
hogy főnöke harapós kedvében 
van, akkor a „tálalást" másnap
ra halasztja. 

Okvetetlenkedő, veszekedő 
hajlamú ·embernek mégsem 
tartja senki. Amit mond, annak 
eleje is van, vége is van, és fő
leg - veleje is van! Érdemes 
hát meghallgatni, végiggondol
ni! 

Ahogyan kollégái szókimon
dásáról, úgy családja vasútimá
datáról ismeri. úgy kell neki az 
elhúzó szerelvények gyönyörű 
látványa, mint a tüdőnek a friss 
levegő. Ezt persze nem Samesz 
mondja, dehogyis! Felesége 
leplezi le, amint hallgatja, hogy 

azzal már hajol is vissza a mik
rofonhoz - 34-et tolnám to
vább, a 34-et. 

- Nincs itt megállás? - kér
dezem Juhász Andrást. 

- Egy perc sem - mondja 
két állítás között. 

- Gyerek van? Hívná a vas
úthoz? 

- Isten őrizzen, hogy ide en
gedjem őket. Mi már idősebbek 
vagyunk, egy életre ide szer
ződtünk. De hogy egy gyerek 
ide jöjjön, ahol se ünnep, se va
sárnap és másfél hónapot dol
gozunk négy hét alatt, hogy 
pénzünknél legyünk ... 

Az ajtó mellől feláll Tóth II. 
Ferenc kocsirendező. Fogja ag
gatórúdját és kilép az éjszaká
ba. Aggatja szét a kocsikat, 
amelyek komótosan, de feltar
tóztathatatlanul gördülnek elő 
valahonnan a sötétből. 

Takács József váltóállító, ko
csirendező fiatalabb ember. 
Harminckét éves és szentend
rei. 

- Pesti nincs is itt? 
- Akad egy-kettő, de a 

többség az ország különböző 
részeiből van idevezényelve és 
szállón laknak - mutat ki vala
hova, a pályaudvaron kívül 
uralkodó sötétbe. 2 Hűvös szél fúj. Lassan 

kellemetlenné kezd 
válni, de ő csak áll 
nyugodtan kék kabát
jában és lepöccinti a 

hamut cigarettájáról, majd az 
odakészített saruk egyikét lete
szi a gurítódombról induló ko
csi elé. 

Ha esik, ha fúj, itt kell áll-
ni? 

A vasút akkor is megy -
rántja meg a vállát. - Ha egy 
gurítás lefut, két fogás közt be
mehetek a kuckóba melegedni. 

Tovább megyünk. 

:\-1 A C Y A R \' A S C T A S ,l 

hűség mostanában? Az indóháztól a pályaudvarig 

Száztíz éves a Nyugati s mint nyilatkozik ura az újság
nak: 

- Képzelje el, eltörte egy
szer a lábát. Gondoltam, most 
legalább nyugton lesz, többet 
látjuk itthon. Hát, képes volt 
amúgy gipszcipősen kiállni a sí
nek mellé! Hogy lássa a vonato
kat! 

- Unatkoztam, no - veti 
oda kelletlenül Somosi. 

- Mindjárt el is hiszem! -
cserfel az asszony. - Nyugod
tan bevallhatod, nem bírod ki 
vasút nélkül! 

- Még hogy nem! - folytat
ja az ember a szópárbajt. -
Csak nyugdíjazzanak már vég
re, mezftláb jönnék haza örö
mömben Dejtárról! 

- Úgy-úgy - bólogat gu
nyorosan Somosiné asszony. -
Aztán papucsot húznál és máris 
fordulnál vissza! - ezzel, mint 
minden rendes családban, az 
asszonyé lett az utolsó szó, a vi
ta tehát a tisztességes szokások
nak megfelelően elintézettnek 
tekinthető. 

* 

Azon éppen semmi csodál
koznivaló nincs, hogy Somosi 
Sándor vérében van a vasúti 
szolgálat. Az apa nélkül nevel
kedő Somosi fiú huszonhat esz
tendeje szegődött a vasúthoz. 
Akkor már véglegesen, hiszen 
már kamasz kölyökként is jó 
darabig a MÁV kenyerét ette. 
Tizenhat évesen biciklivel kere
kezett a vonat után, mint tűzőr. 
Ipolyszögtől Balassagyarmatig 
követte a szerelvényt, hogy fi
gyelje, nem kap-e lángra a pá
lya melletti gabonatábla egy ki
pattanó szikrától. Ez volt az el
ső vasúti beosztása. 

- Voltam aztán pályamun
kás - folytatja pályafutásának 
állomásait Somosi. - Krampá
csoltam, talpfákat cseréltem, 
később fékező lettem, majd for
galmi és kereskedelmi tanfo
lyamra küldtek. Aztán felügye
leti szolgálat Dejtáron, önállósí
tó vizsga - úgy lehettem for
galmista. 

Azóta minden másnapját 
reggel héttől este nyolcig a dej-

- Borzasztó lelkiismeretes 
gyerek - mondja a térfőnök, 
aki koránál fogva apja lehetne 
Józsefnek. - A gurításvezető 
hangosbemondón keresztül irá
nyítja. Ide csak olyan ember jö
het, aki tökéletesen ismeri a vá
gányhálózatot. 

Egy elhanyagolt bádogépü
lethez érünk. Nyersbeton pad
ló, pozdorja falborítás, afféle éj
jeli menedékhely. 

- Na, itt is van két öreg vas
utas - löki be az ajtót Késő 
Rudolf. Marticsek Andrást 
(akinek csak névrokona a gurí
tásvezető), így mutatja be: 

- A kocsimesterem, a he
lyettesem. Összefogja a dolgo
kat, járja az állomást ő is. 

Marticsek András sem mai 
gyerek. Lassa11 30 éve jár be 
Ceglédről, 1958 óta. Éppen van 
két perce, így meg tudom kér
dezni tőle, jut-e elég ideje a csa
ládjára. 

- Nézze, ma 15 órakor jöt
tem el otthonról és holnap reg
gel kilencre érek haza. Ez 18 
óra. Tehát nehéz a családdal 
foglalkozni, hiszen alig látjuk 
egymást. Más munkahelyre 
meg hova menjek? Fiatalon ide
köteleztem el magam. 

Ugyanitt a másik „öreg", Sel
meczi János váltókezelő. Turá
ról naponta 60 km-t utazik. Van 
egy kis kertje, amiben dolgozik. 

- Van egy nagy fiam, har
madik osztályos szakmunkásta
nuló. 

- Hová megy dolgozni? 
- Lehet, hogy a vasúthoz 

jön. Van ilyen elképzelése, de 
nem a forgalomhoz, hanem a 
vasút magasépítési főnökségé
hez. 

Az őrhely épülete valósággal 
remeg a mellette elgördülő ko
csiktól. Itt is sok a munka. 

- Á - legyint Selmeczi Já
nos - megszokja itt az ember a 

tári állomáson tölti. Tizenhá
rom személyvonatot. meg jó 
pár teherszerelvényt fogad, in
dít, jegyet ad ki, kocsielszámol
tatást csinál - egyszóval végez 
mindent, amit egy ilyen állomá
son tenni kell. 

- Nem mondhatom, hogy 
bele kell szakadni a tenniva
lókba, de a felelősség, az igen 
nagy! - mondja. - Csak egy
szer értsem rosszul, amit a 
szomszédos állomásról a tele
fonba mondanak, máris bele
eresztem a vonatomat egy má
sikba. Hát, ilyen, szerencsére 
még nem volt! 

- Meg fegyelmid se, meg 
késésed se! - veszi magához a 
szót ismét az asszony. 

- Állandóan okoskodik -
rejti el mosolyát a férfi az asz
szony felé intve. - Már hu
szonhét éve ezt csinálja velem. 
És még mindig bírom 1 

Erre már muszáj felnevetni, 
hiszen Somosiéknál a csipkelő
déseknek, a jóízű szócsatáknak 
rendszerint ez a vége. Hosszú 
évek óta akaratlanul is hasonul 
egymáshoz két ember: a Somo
si házaspár annyiban feltétle
nül, hogy gondolkodásukban a 
komoly dolgokban nem ismer
nek tréfát, a nagy szavakat 
azonban szemérmesen kerülik. 

Lám, mit mond megint a dej
tári forgalmista 1 

- Nem is akartam én vas
utas lenni. Tanfolyamra se 
akartam menm. Ha az oktató
tisztem, Vági Józsi bácsi nem 
erősködik annyira, dehogyis 
megyek! Aztán, látja. mégis itt 
ragadtam. Az ember nem is ér
ti ... 

* 

Dehogynem érti! Csak nem 
kenyere a hangzatos szó Tudja, 
bizony, hogy nagy zsarnok a 
vasút. Akit egyszer rabul ejt, 
azt többé nem ereszti. Ezért 
volt muszáj a dejtári forgalmi 
szolgálattevőnek törött lábbal is 
a sínekhez sántikálnia. Muszáj 
volt látnia az elhúzó szerelvé
nyeket. 

Szendi Márta 

munkát. - Itt Rákosrendezőn 
21 éve teljesítek szolgálatot. 

Na végre egy pesti' 
- Hegyi Kálmán - mutatja 

be a térfőnök. - Használható 
gurításvezetőnek, gurítódombi 
váltóállitónak, ha kell vonatát
vevő, vonatelőkészítő, tolatás
vezető, tehát egy univerzális 
ember. 

- És húsz éve a vasútnál -
teszi hozzá lassan Hegyi Kál
mán, mint minden vasutas. -
Én úgy kerültem Pestre, hogy 

ide nősültem. Tizenöt váltót lá
tok el, ide két ember kéne. Nem 
is érek rá leülni egy szolgálat 
alatt, csak behúzódok néha az 
őrhelyre melegedni. 

- Gyerek? 
- Három lány. Néha látom 

őket. Reggel, mire hazame
gyek, általában már nincsenek 
otthon ... 

- Honnan jár be? 
- Negyedórányira lakom. 

Az is hozott ide Rákosrendező
re, meg - teszi hozzá a távolba 
nézve - nem is akartam ott
hagyni a vasutat. 

- Mit szeret rajta? 
- Nem is tudom. Az apám 

rám hagyta örökségül. Ezen kí
vül semmi nem hozott ide, hi
szen még a szakmám is más. 

Asztalos voltam. Aztán, most 
200 órát dolgozom havonta, öt 
éve a szabadságon kívül alig 
voltam szabadnapon. 

- A vasútnál látni és hallani 
kell. Figyelni mindenfelé - ok
tat kísérőm, miközben beme
gyünk a hosszú szerelvények 
közé. - Mindig tudni kell, mi 
van az ember háta mögött, ki
nek szólt a hangos. 

- Lacil - kiált, amire lám
pavillanás válaszol a sötétből. 
- Tessék. Még egy pesti és 
még egy fiatal! 

- Fiatal? - ér hozzánk Ba-

Az első hazai vasútvonal kiin
dulópontján, a későbbi Nyu
gati pályaudvar elődjeként 
1846-ban épült fel a Magyar 
Középponti Vasút Társaság 
pesti indóháza. Terveit Wilhelm 
Paul Eduard Sprenger, a 
MKpV igazgatója készítette, a 
munkálatokat Zitterbarth Má
tyás pesti építész irányította. 
A krónika följegyzi, hogy a váci 
vonalat 1846. július 15-én meg
nyitották, az indóházat csak 
megkésve tudták befejezni. 

Sprenger a jelek szerint jól is
merte a pályaudvari építészet 
hazánkban még csak körvona
lazódó szabályait, mert alkotása 
a maga idején európai mérték 
szerint is korszerűnek számí
tott. A korszerűség azonban 
múló erény, állapíthatjuk meg 
éppen az első pesti indóház 
kapcsán. Vasúthálózatunk fej
lődése, a személyszállításban 
részt vevők számának gyors 
emelkedése miatt az indóházat 
már 1860-ban bővíteni kellett, 
ám a hetvenes évek elejére a lé
tesítmény ezzel együtt szűknek 
bizonyult. Ezért 1871-ben elkez
dődött egy minden eddiginél 
nagyobb pályaudvar építkezé
se. Mivel a régi és az új csar
nok tengelyvonala egybeesett, 
a kivitelezés során páratlan 
technikai-technológiai megol
dást alkalmaztak. A leendő 
csarnokot a régi fölé emelték, 
annak elkészülte után a régi in
dóházat egyszerűen kibontot
ták az új pályaudvar alól, en
nek köszönhetően az építkezés 
a forgalom lebonyolítását csak 
kismértékben zavarta. 

Figyelemreméltó a Nyugati 
építése és a Nagykörút kialakí
tásának összefüggése. A fővá
ros az elképzeléseket ugyanis 
csak abban az esetben hagyta 
jóvá, ha az új pályaudvar for
mailag, arculatilag illeszkedik 
majd a Körúthoz. 

E feltételnek a vasút eleget is 
tett. Ma mérhető le a legjobban, 
hogy az üvegezett főhomlokzat 
milyen nagyszerűen igazodik a 
Körút vonalához. Mindeme kö
rülményeket figyelembe véve a 
vasúttársaság úgy döntött, 
hogy az új állomásépületet a 

rasits László. - 37 éves va
gyok. 

A :\yugati építé„e 1847-ben 
(Archív fotó) 

francia építészeti igazgató, Au- sú vasszerkezet azután az egész 
guste De Serres monumentális építmény jellemző sajátossága 
tervei szerint építi fel. Miután a lett. Nagyrészt ennek köszön
vasszerkezet elkészítésére ha- hető, hogy az 1877-ben elké
zai berkekben nem akadt vál- szült Nyugati pályaudvart száz
lalkozó, a kivitelezéssel és a tíz évvel később is Európa leg
részletek megtervezésével a ne- szebb pályaudvarai között tart
ves párizsi Eíf fel és Társa céget ják számon. 
bízták meg. Az Eiffel specialitá- TZ 

3 Beszélgetünk. Három 
fia és egy lánya van. 

- Úgy jöttem ide, 
hogy a tévében láttam--------------------------
a MÁV felhívását, 

hogy sarust felvesznek. Mit 
tudtam én, hogy mi azl Azt 
mondtam: maradok egy-két hó
napig, azalatt meglátom, mi az 
ábra. Aztán valahogy megsze
rettem. A fizetésemhez jön még 
az év végi 25 OOO fonntos for
galmi juttatás, így kijövünk. 
Még szerencse, hogy lakás van. 
Nyáron meg, ha a család el
megy nyaralni, én rakosgatom 
itt tovább a sarukat. 

- A szabadságok nem okoz
nak gondot? - fordulok a térfő
nökhöz. 

- De igen. A beutalósokat 
persze mindig elengedjük, de 
ha két-három fiú akar egyszer
re elmenni, akkor megkérem 
őket, hogy osszák be egymás 
közt, ki mikor, mert egyszerre 
ennyien nem mehetnek. Meg
állna a vasút. 

- Úgy vettem észre, hogy itt 
mindenki a másikra van utalva. 
Nincs haragos? 

- Itt nem is lehet - így Ba

rasits László. - Mindenki fi
gyel menet közben egy kicsit a 
másikra is. Nekem van egy ta-
nulóm. Persze rá jobban kell fi
gyelni még, de a szabályokon 
kívül azt is mondom neki min
dig: ,,mindent a magasból hal
lasz, hát a hangosra figyelj, gép 
mellé ne állj, mert nem fogod 
megérteni az utasítást, hogy 
melyik vágányt mondják, aztán 
törni fog minden." 

Most múlt éjfél. Rákosrende
zőn továbbra is megy a nagy
üzem, hosszú szikracsóvát vet a 
saru a kerék alatt, utasítások 
hangzanak. 

Demeter Kálmán 

A hó már elolvadt a hegyek alján, a januári hideg napok is 
lassan emlékké szelídülnek, de azért még hűvös van. Párát lehel 
a Duna, a túlsó parton ködbe vész a fellegvár, a Salamon-torony. 
A főváros felől érkező vonatról húszan ha leszállunk, turistafel
szerelést senkinél sem látok. 

- Egészen mást tapasztalna, ha nyáron járna errefelé -
jegyzi meg Flanich Józsefné, Nagymaros-Visegrád megállóhely 
személypénztárosa. Főleg a hétvégeken tömegesen érkeznek a 
kirándulók, a „hivatásos" turisták. Ezek túlnyomó része a komp
pal átmegy Visegrádra, kisebbik hányaduk a Börzsönyt választja 
úticélul. Aki pedig sem ide, sem oda nem megy, annak a közel
ben van víkendtelke. Feltűnően sok az NDK-ból jött üdülő. amire 
legfeljebb a helybeli lakosság szerteágazó rokoni kapcsolatai ad
hatnak magyarázatot. A nyári forgalmat azután híven tükrözi a 
bevétel is. Szezonális hónapokban a négy pénztár huszonhétezer 
menetjegyet is elad. 

- Telente persze jóval csöndesebb a megálló és az egész 
környék - folytatja Flanich Józsefné. - Mostanság inkább a he
lyi lakoság utazik. Ünnepek előtt csaknem mindenki Vác vagy 
Pest felé igyekszik, hogy bevásároljon, mert Nagymaroson na
gyon rossz az ellátás. Piaci napokon Vácra veszik a menetjegye
ket. Sokan közlekednek a hivatásforgalomban is. Télen körülbe
lül tízezerrel kevesebben utaznak. 

Villamosítás 
A tervek szerint halad a Ka

posvár-Dombóvár közötti vas
úti vonal villamosítása. A két 
város között a sínek mellett 
már hetven méterenként elké
szítették a felállítandó villamos
felsővezeték-tartó oszlopok 
ágyait. Ezekre kétféle tartók ke
rülnek. A nyílt pályán csehszlo
vák gyártmányú görgetett tech
nológiával készült, míg a vas
útállomásokon és a megállóhe-

T. Z. 

lyeken hazai üzemekből szár
mazó rácsos oszlopokat állíta
nak. Ezekre feszítik majd a hu
szonötezer voltos, négyszáz-öt
száz Amperes áramot futtató 
vezetéket. 

Az év végén a negyvenmillió 
forintért kiépülő kaposvári állo
más és a város területéhez tar
tozó közvágóhíd között indítják 
a forgalmat. A kétszázötven 
millió forintba kerülő teljes sza
kasz átadását 1988 májusára 
tervezik. 
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Üzeini rádiózás Záhonyban 
Régi hagyományokkal ren

delkezik Záhonyban az üzemi 
rádiózás. Első adásait még 
1978-ban sugározta - egy lel
kes kis kollektíva szervezésé
ben. Több-kevesebb siker, visz
szaesés és némi szünetelés után 
1986 eleje hozott fordulatot az 
üzemi rádió életében. Ekkor 
vállaltak ugyanis védnökséget 
felette a szolgálati főnökségek 
művelődési bizottságai és a te
rületi művelődési bizottság. Új
jáalakult a szerkesztőség - s 
alkalmazkodva a szervezeti és 
egyéb változásokhoz - új kere
tek közé helyezték a tényleges 
műsorsugárzást. 

A szerkesztőség az újrakez
dés alkalmával részletes ismer
tetést tett közzé elképzeléseiről 
és 250 példányban készített 
kérdőív segítségével felmérte a 
műsorokkal és a sugárzással 
kapcsolatos igényeket. A beér
kezett javaslatokat folyamato
san hasznosítják. 

A műsorstruktúrában legna
gyobb teret a gazdálkodást se
gítő agitációs-propaganda és tá
jékoztató munkának szentelik, 
mellette azonban figyelmet for
dítanak a termelési-gazdálko
dási szférát közvetve befolyáso
ló témakörökre is. Rendszere
sen beszámolnak továbbá a 
munka- és lakóhelyi közélet 
eseményeiró1. 

Jelenleg kilenc műsorszóró 
helyen (hét szolgálati főnöksé
gen, az oktatási központban és 
a ZVSC sporttelepen) havonta 
két önálló programban jelent
keznek adással az oktatási szü
netekben, illetve szabadidőben. 

A központilag készített és 
sokszorosított műsorok rend
szeres lejátszását a művelődési 
bizottságok aktivistái és a szak
oktatók szervezik, akik mellett 
a hallgatói vélemények össze-

gyűjtésével javaslatokat, ötlete
ket szolgáltatnak a műsorkészí
tő stáb számára. 

Szerencsés megoldásnak bi
zonyult a korábbi esetleges al
kalmak (várakozási idők, ebéd
szünet stb.) helyett a szakmai, 

szaktanfolyami oktatások és a 
rádiós műsorszolgáltatás össze
kapcsolása, hiszen az oktatási 
szünetek alkalmasak a műso
rok meghallgatására, másfelől 
pedig a szükséges technikai 
eszközök mindkét célra felhasz
nálhatók. 

A közeljövőben a lehetősé
gekhez mérten fejlesztik a tech
nikai eszközöket, s ezzel az adá
sok hangminőségének javítá
sán kívül mód nyílik újabb 
munkaterületek műsorszórásba 
való bevonására. 

Az oktatásban nem érintett 
dolgozók pedig munkaidő utáni 
vagy hétvégi egyéni, esetleg 

csoportos meghallgatásra köl
csönözhetik a műsoros kazettá
kat. Minden hónapban ismerte
tő-tájékoztató szórólapokkal ké
szítik elő az adásokat, melye
ken a legfrissebb műsorok mel
lett a következő időszak tervei
ről is előzetest közölnek. 

Az elmúlt félév programjai
ban többek között interjút ké

szítettek a gazdasági vezetők
kel a szállítási csúcsidőszakok 
feladatairól, az ehhez kapcso
lódó prémiumrendszerró1. 
Hangképes beszámolót adtak 
az országgyűlési képviselő fo
gadónapjáról, sorozatműsorban 
számoltak be a munkaidő ki
használásával kapcsolatos dol
gozói és vezetői véleményekről. 

Reflektorfénybe állították 
például az újítómozgalmat, a 
társadalmi tulajdon védelmét, a 
munkahelyi művelődést. 

,,Szociálpolitikai őrjárat" 
keretében számoltak be az 
egyes szolgálati helyeken ta
pasztalható munkakörülmé
nyekről és az illetékesek meg
szólaltatásával részletesen is
mertették a legfrissebb lakásé
pítési és -vásárlási kedvezmé
nyeket. ,,Fiatalok a fókuszban" 
címmel műsorsorozatot készí
tettek a munka mellett diplo
mát szerzett fiatal szakembe
rekkel. 

Nem hiányoznak a műsorok
ból a hírek, a kulturális és 
sportajánlatok, színes összeálli
tások és az ismeretterjesztő rejt
vényműsorok sem. 

Az üzemi rádiót egyfajta elő
iskolának tekintik a majdani 
üzemi televíziózáshoz (és a la
kóhelyi közösségi televíziózás
hoz), sőt a stáb az elmúlt hetek
ben több kísérleti videohíradót 
is készített már. 

Kovács József 

A sorompókezelő 

Sokan ismerik Kiskunhala
son Acsai V. Sándornét. Nem
csak a vasutasok, hanem a vá
roslakók közül is többen isme
rősként üdvözlik. Ez nem vélet
len, hiszen immáron tizenhét 
éve naponta, a legzordabb idő
ben és a rekkenő hőségben is 
ott áll a 8-as őrhelyen, és ha jön 
a vonat (megálljt parancsolva a 
közúton közlekedőknek) lezárja 
a sorompókat. 

- Én a munkától sosem fél
tem. Tanyán éltür.k, földet mű
veltünk, fiatalon megszoktam 
a nehéz fizikai munkát - em
lékezik vissza a múltra. -
A férjem vonatkísérőként dol
gozott a vasúton. Sokat volt tá
vol, így a három gyerek nevelé

gyek a térre, megnézem a köz
úti forgalmat és lecsukom a so
rompót. Itt az őrhely előtt há
rom irányból jönnek és mennek 
a vonatok. Két sorompót keze
lek. Nagyon kell figyelnem, 
hogy a vonatközlekedés alatt a 
sorompó mindig zárva legyen, 
és ne csukjak senkit a csapóru
dak közé. A bajai és kelebiai vo
nalat keresztező utat csak gya
logosok, kerékpárosok és moto
rosok veszik igénybe. A kiskun
félegyházin nagyon forgalmas a 
közút. Egy-egy éjszaka 70 vo
nat is elhalad a síneken. Ennyi
szer kell lecsukni és felnyitni a 
sorompókat. Legnagyobb a for
galom reggel öt és hét óra kö
zött. Sokan mennek a Fém
munkás Vállalathoz dolgozni. 
Ilyenkor percek alatt nagy tö
meg verődik össze a lezárt so
rompó mögött. Nem is mindig 
szótlanul ... 

Milyenek az emberek? 
Nem mindenki fegyelme

zett. Van aki megpróbál a le
zárt sorompó alatt átbújni, 
vagy azt megkerülve átjutni a 
másik oldalra. Sokszor kell rá
juk kiabálni: - Álljon meg, el
üti a vonat! 

Van aki haragszik ezért a fi
gyelmeztetésért, pedig az ő ér
dekükben teszem. 

- Nem fárasztó a szolgálat? 
- A kezdet volt nehéz. Sok-

szor a reggelimet is hazavittem, 
az idegességtől nem tudtam en
ni. Később már jobban beosz
tottam az időmet. Aztán meg
halt a férjem, egyedül marad
tam a három fiúval. Kevés volt 
a fizetés, ezért szabad időmben 
a fűtőházba jártam takarítani. 
Nehéz időszak volt ez. Ma már, 
ennyi év után könnyebb a hely
zetem. Négyes túrban dolgo
zunk, több a szabad idő, több 
idő jut a ház körüli munkákra 
és nem utolsósorban a hat uno
kára. 

- Elégedett? 
- Az vagyok. Nem bántam 

meg, hogy annak idején ezt a 
munkakört választottam. Meg
becsülik a munkámat. A túlórá
val együtt ötezret keresek. Jó 
kollektívában dolgozom. 

Acsai V. Sándorné, az idei 
nőnap tiszteletére Kiváló Mun
káért kitüntetést kapott. 

Gellért József 

se mellett a ház körüli munkák...---------------------------

egy része is rám várt. Később 
vettünk egy telket, itt Kiskun
halason, elkezdtünk építkezni. 
Kellett a pénz. Ezért jöttem a 
vasúthoz 1968-ban takarítónő
nek. Rövid ideig csináltam ezt a 
munkát, később váltótisztító 
lettem. Két évig naponta tisztí
tottam, kentem a váltókat. Ezt a 
munkát valójában sohasem sze
rettem, mert veszélyes volt. 
Ezért is néztem ki magamnak a 
8-as őrhelyet. Gond0ltam jó 
lenne itt sorompót kezelni. 
Mindez még 1970-ben történt. 
Főnökeim is támogatták a ter
vemet. A váltótisztítás mellett 
tanultam, készültem a vizsgára. 
Az utasítások megértésében so
kat segítettek az I-es őrhely vál
tókezelői. Végül sikerült a vizs
gám: előbb tartalékos, majd ál
landó beosztást kaptam. 

- Mi a teendője a szolgálati 
helyén? 

- Lényegében tizenhét éve 
naponta ugyanaz. Ha jön a vo
nat, akkor a kapott közleményt 
beírom a naplóba, majd kime-

Szombathelyi járműjavító 

Új csarnok - összefogással 
A Szombathelyi Járműjavító 

Üzemben 1986. januárjától pro
filbővűlés miatt kevésnek bizo
nyult a javítási álláshely. Az 
üzem több hajtóművet és mo
torfődarabot javít, amely jelen
tős területbővítést igényel. Na
gyobb motorpróbateremre, il
letve egy új hajtóműjavítóra 
volt szükség. 

Az egyetlen lehetséges meg
oldásnak az látszott, hogy a régi 
famegmunkálót - amely elhe
lyezését tekintve lassította a 
technológiai folyamatot - új 
helyre telepítsék. Ez a műhely
rész biztonságtechnikai szem
pontból sem felelt meg a köve
telményeknek. Megérett a tel
jes felújításra. Az üzem vezetői 
úgy határoztak, hogy az új fa
megmunkáló helyét a fatároló 
területén jelölik ki. Az új hajtó-

műjavító csarnok pedik a régi 
famegmunkáló helyére kerül. 

1986. március 12-én kezdő
dött el a csarnok építése. A ter
vezésnél messzemenően figye
lembe vették a takarékossági 
szempontokat. Az építésnél 
számba jöhető elemek közül a 
pácsonyi üzemegységnél alkal
mazott tipizált vaselemek fel
használását tervezték, amely je
lentősen csökkentette a költsé
geket. 

A beruházás tervezője és ki
vitelezője az üzem volt. Ennek 
köszönhető, többek között, 
hogy az új csarnok 1986. no
vember 14-én elkészült. De
cember l-jén volt a csarnok 
műszaki átadása, majd a gépek 
és berendezések elhelyezése 
után az év elején megkezdődött 
a próbaüzem. 

Sátori Vilmosné 

A nemzetközi 
nőnap alkalmából 
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MÁV vezérigazgatója kitünteté
seket adományozott. 
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távgépíró-kez., Debrecen BBFF; Szü
rös Károlyné ügyint., Nyíregyháza 
pft.; Takács Jánosné takarító, Tapolca 
KŰF; Tarcsi Sándorné kocsüntézö 
adatgyűjtő, Debrecen Ig. Üzemir. 
Közp.; Tihanyi Józsefné vonatfelvevő, 
Székesfehérvár KÜF; Tóth Ernőné 
ügyint., Budapest-Nyugati Üzem
főn.; Tóth Gáborné raktárkez., Kapos
vár ÉHF; Ungi Péterné vonatfelvevő, 
Szolnok KÜF; Vajda Pálné tekercselő, 
Budapest Gépjav. ü.; Vastag Sándor
né költségjegyzék-felülvizsgáló, Buda
pest Bevételell. Ig.; Wéber Tiborné 
távgépíró-kez., Kaposvár Üzemfőn. 

* 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa, 
a nemzetközi nőnap tiszteletére 

SZAKSZERVEZETI 
MUNKÁÉRT ARANY 

fokozatú kitüntetést adományozott 
Kispál Gyulánénak, számviteli ügyin
tézőnek, a Pécsi BFF szb-tagjának. 

SZAKSZERVEZETI 
MUNKÁÉRT EZÜST 

fokozatú kitüntetést kapott 
Csernyik Józsefné, irányító bérel

számoló, a MÁV Gyöngyösi Kitérő
gyártó Üzem szb nőbizottság-vezetője. 

Annuska embersége 
Annuskának fácánt hoz

tak ajándékba, de nem fo
gadta el. Aki hozta, először 
visszavitte, másnap hajnal
ban azonban ismét oda
csempészte Annuskáék há
zának a kerítéséhez. Nem le
hetett mit tenni, Annuska 
megfőzte a fácánt, s közösen 
fogyasztották el a munkatár
sakkal. Kedvességéért, szol
gálatkészségéért, hozzáértő, 
gyors intézkedéseiért, 
amiket a hozzá forduló vas
utasokért tett - sokszor 
hoztak neki különféle aján
dékokat. A 34 év alatt, -
amíg a MÁV dolgozója volt, 
- nem fogadta el ezeket a 
kedvességeket; illetve csakis 
akkor, ha valamilyen fur
fanggal rákényszerítették. 
Mint az is, aki a fácánt hoz
ta. 

Valódi családi nevét csak 
néhányan tudták. Inkább a 
közvetlen kollégái. Termé
szetes volt, hogy nem úgy 
szólították, ahogyan a sze
mélyi igazolványában szere
pel, ,,csak" egyszerűen An
nuskának. Teljes neve 
ugyanis: Gábor Gáborné. 

Amikor gyerekkoráról 
kérdezték, mindig azt mond
ta, hogy nem volt abban se
mi különös. Úgy élt, tanult, s 
dolgozott amikor felnőtté 
vált, mint mindenki más, 
csak egy kicsit másképpen. 
Polgári iskolát végzett, az
tán gyors- és gépíró iskolát. 
s dolgozni ment. Cipészmes
ter édesapja keresetéből él
tek. Nyolcan voltak testvé
rek, édesanyjuknak volt ép
pen elég dolga velük. 

Később Gábor Gáborhoz, 
a vagongyári lakatoshoz 
ment férjhez, majd 1953-ban 
a debreceni vasútigazgató
ság_ra került. 

Ugyintézői munkakört ka
pott, mivel kisebb-nagyobb 
feladatok elvégzésével erre 
való rátermettségét már be
bizonyította. Tanult, letette 
a szükséges szakvizsgákat, s 
1956-ban áthelyezték a pá-

lyafenntartási szakszolgálat
hoz. Az épület- és hídfenn
tartó főnökségen személyze
ti-ügyintézői beosztásba ke
rült, s ott TŰK-okmányok 
kezelését is végezte. Munka 
közben, folyamatos képzés
sel szerezte meg a számvite
li, igazgatási és ügyviteli is
mereteket. 

Az élet a családjában is 
rakott a vállaira tennivaló
kat, feladatokat. Két gyer
meke nevelésével, az anyai 
hivatással járó kötelezettsé
gekkel párhuzamosan a fér
je - amikor egészsége meg
romlott - törődést igényelt. 
Sohase érezte azonban te
hernek ezeket a kötelezett
ségeket. 

Kicsit könnyebb lett a 
helyzete, amikor Anna lánya 
férjhez ment. Megismerte a 
nagymamai örömöket is. 
Unokája született. Azóta 
már nagy gyerek: első osztá
lyos. Fia, István az építőipa
ri műszaki főiskolán tanul, 
magasépítő akar lenni. 

- Itt, ahol közel kilenc
százan dolgoznak, sok 
munkája van naponta egy 
ügyintézőnek - mondja az 
igazgatóság párttitkára, mi
közben Gáborné munkabí
rását, hozzáértését, nyugodt 
természetét dicséri. 
A rendes munkaidőn túl is 
akad bőven tennivalója. El
háríthatná, hiszen nem köte
les túlórázni, de ő szívesen 
segít mindenkinek, aki hoz
záfordul; akár tanácsot, gé
pelést, űrlapok kitöltését és 
még sok minden mást kér 
tőle. Életrajzokat tisztáz, se
gít kérvényeket írni, útlevél
kérő lapokat tölt ki munka
idő után is. 

Sokszor vállal ilyen segí
tést, de ezt sohase nevezte 
társadalmi munkának, nem 
tekintette - ma sem tekinti 
- érdemnek, nem vár érte 
dicséretet, jutalmat. Olyan 
természetesnek tartotta min
dig mint a köszönést, vagy 
az otthoni házi munkát. 

Beszélgetés közben ked
vesen mosolyogva megjegy
zi, hogy az évek múlásával 
érzékenyebbé váltak az em
berek, s ezt az érzést ő ma
gán is észrevette. De nyom
ban hozzáfűzte: az ügyinté
zői munkakörben nem sza
bad soha érzékenynek, sér
tődékenynek lenni. 

Annuska három és fél év
tizedes munkája közben 
egyszer sem volt beteg. 
Egészségügyi okok miatt so
ha nem mulasztott. 

- Ez aztán a valódi, az 
,,abszolút-folyamatos" mun
kaviszony -, jegyzem meg. 
A jelenlevők, akik bekapcso
lódtak a beszélgetésünkbe, 
helyeselnek, s hozzáfűzik: 
Annuskára ma is ez a jel
lemző. Bár nyugdíjas, ma is 
bejár a munkahelyére, segít 
utódjának a beilleszkedés
ben, a munkafeladatok meg
ismerésében. 

Idejének nagy részét 
azonban már a Szappanos 
utcai kis családi házban, 
meg a kertben tölti. Együtt 
kertészkedik az ugyancsak 
nyugdíjas férjével. Közben 
szakít időt arra is, hogy újra 
átnézze, sorba rakja a jó 
munkáért kapott okleveleit, 
a kitüntetéseit: az egymás 
után többször elnyert Kiváló 
Dolgozó jelvényeket és okle
veleket, a Honvédelmi Érde
mérmet, a Kiváló Munkáért 
miniszteri kitüntetést, ame
lyeket nemrég, - a vasutas
napon - a Kiváló Vasutas 
miniszteri kitüntetés gazda
gított. 

Nyugdíjazása alkalmából 
a pártalapszervezet tagsága 
is köszöntötte. A február 12-i 
taggyűlésen Annuska az el
nökségben ült. Szemben a 
munkatársakkal, s míg őt, a 
munkáját méltatták, ő a kö
zel kilencszáz dolgozóra 
gondolt, akikkel érdemes 
voa együtt dolgozni a közös 
célokért. 

Gyevi Károly 
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Műterem-látogatás a Népszínház utcában 

Negyvenéves a vasutasok 
központi képzőművészeti köre 

Károlyi Mihály mellszobra 

Az idén áprilisban lesz 40 
esztendeje, hogy megalakult a 
vasutas-szakszervezetek képző
művészeti köre. 

- 1947 áprilisában öten alapí
tották a kört - kezdi a vissza
emlékezést Kirchmayer Ká
roly szobrászművész, tanár. -
Két hivatásos művész, Kisfar
kas Imre, Radnai József és há
rom amatőr művész, Lengyel 
József, Minári József és Szeme
nyei Béla. A létszám velük 
együtt harminc volt. A Nyugati 
pályaudvarral szemben három 
kis helyiségben kezdtek el dol
gozni. Még abban az évben hív
tak meg szobrásznövendékek 

(Vahl Ottó felvételei) 

tanárának. Azóta is tanítok. 
- Sok élményben lehetett ré

sze! 
- Valóban. Minden évnek 

megvolt a maga orome. 
1949-50-ben az V. kerületben 
a József Attila utcában adtak 
nagyobb helyiségeket. Akkor 
már ötvenen-hatvanan voltunk. 
1952 óta vagyunk itt, a VIII. ke
rületben, a Népszínház utca 29. 
szám alatt 1957-ig 100-120 volt 
a létszám. Jelenleg százhatva
nan vagyunk. 

- Hogyan, milyen körülmé
nyek között dolgoznak? 

- Az a követelmény, hogy a 
növendékek egy héten kétszer 

ÉRTÉ'KTÖRVÉNY 

Információk a magyar újságokból: 
A Jövő Mérnöke: Tízezer forintot fizettek egy gépészmérnö

ki felvételért. 
Napilapok: harmincezer forintot adtak a felvételi tételekért a 

szülők a jogi karon. 
Magyarország: negyven-ötven ezer forintot adnak egy koz

metikusnak a leendő tanuló szülei. 
Senki sem akar vasutas lenni. Mennyit kapok, ha a fiamat 

'mozdonyvezetőnek adom? 

A közművelődésért 

A közművelődésben dolgo
zók tanúsíthatják, hogy milyen 
erőfeszítéssel jár egy-egy ren
dezvény szervezése, mennyi 
agitációra van szükség ahhoz, 
hogy az embereket kimozdítsák 
otthonaikból. S tanúsíthatják 
azt is, hogy ebben a munkában 
minden kis eredménynek mi
lyen nagy jelentősége van. 
Ezért is figyelemre méltó a sze
gedi igazgatóság üzemi művelő
dési bizottságának elmúlt évi 
munkája, mert megtalálták a 
módot arra, hogy a központ
ban dolgozók művelődési igé
nyeit kielégítsék. 

Az üzemi bizottság a külön
böző területi szervek ajánlásait 
összekapcsolta a helyi igények
kel és lehetőségekkel. A soron 
lévő programok megismerését 
a szakszervezeti bizottsággal 
közös híradótáblán tették lehe
tővé mindenki számára. 

A bizottság egyik fő feladatá
nak tekintette a szocialista bri
gádok művelődési vállalásai-

Érettségi 
találkozó 

nak irányítását. Tavaly is meg
rendezték a „Munka és művelt
ség" vetélkedőt nyolc csapat 
részvételével. Ebből a versen
gésbó1 végül is az üzemirányí
tó központban dolgozó II. Rá
kóczi Ferenc szocialista brigád 
került ki győztesen. Idén ilyen 
vetélkedőtípust nem szervez
nek. Helyette ajánlották a bri
gádoknak a „Tiszta szívvel" iro
dalmi vetélkedőt, amelyre több 
kollektíva jelentkezett. A vas
utas művelődési ház helyi letéti 
könyvtárában hetente két alka
lommal 700 könyv várja a köl
csönzőket, művelődni vágyó
kat. Az igazgatóság épületében 
dolgozó minden harmadik vas
utas tagja a könyvtárnak, rend
szeres kölcsönző. 

A szabadtéri játékok előadá
saira 700 jegyet adott el tavaly a 
közönségszervező. A szegedi 
színház előadásaira pedig 71 
bérlet talált gazdára. 

(Gellért) 

ban. A szervezők (Réti István
né, Tanács Erzsébet Szeged
Rókus állomás kereskedelmi hi
vatal, telefon: 06 + 14-21. és 
Hüttner Lászlóné Csóti Ro
zália MÁV Igazgatóság Sze
ged házipénztár, telefon: 
06+16-25) várják a volt isko
latársak érdeklődő jelentkezé-

jelenjenek itt meg. A többszöri 
hiányzókat kizárjuk. Vannak, 
akik minden nap itt dolgoznak. 

- Mivel foglalkoznak a téli 
hónapokban? 

- Szeptembertó1 áprilisig 
egy-egy kompozíciót készíte
nek a növendékek. Májusban 
továbbképző tanfolyamon ve
szünk részt, és az ősztől tava
szig készült alkotásokat ott ne
mes anyagból formálják, fa
ragják. Minden évben a vas
utasnap alkalmából kiállítást 
rendezünk az iskola helyiségei
ben. Nemzetközi kiállításokon 
is szerepeltünk már. 

A termekben tehetséges nők, 
férfiak szorgoskodnak. Először 
a kezdők csoportjához kalauzol 
Kirchmayer Károly. Portrét 
készítenek éppen. A falakon, a 
falak mellett az elkészült ké
pek. A mester sorra felém for
dítja őket. Az egyik asztalon 
tusrajzok. Az egyik legtehetsé
gesebb növendék, Hoppné 
Göcze Judit munkái. 

Átmegyünk a nagyterembe. 
Egyik sarkában a szobrászok 
egy fiatal fiút mintáznak. Tizen
négyen gyúrják, formálják az 
ügyes kezek az anyagot. Egyre 
jobban hasonlít a modellhez. 
Megpillantom Lukács György 
és Szentgyörgyi Albert mell
szobrait. Pallag Zsuzsa díj
nyertes alkotásai. Elmélyülten 
dolgozik. 

- Mi készül most? - kérde
zem. 

- A Tékozló apát formálom. 
Így próbálok tiltakozni az alko
holizmus ellen. A másik, a Ha
lálos szerelem szintén hasonló 
téma. 

A terem másik felében a gra
fikusok vannak, azok a képző
művészjelöltek, akiknek tanára 
Benedek György, Munkácsy-dí
jas szobrászművész. 

A növendékeknek egy közép
korú hölgy áll modellt. A falak 
mentén elkészült és még félig 
kész képek. 

- Sokféle témán dolgoznak a 
növendékek, igen eltérő stílus
ban - magyarázza Benedek 
György. - Mindenk'i maga vá
laszt. Festenek realista, roman
tikus, nonfiguratív, impresszio
nista stílusban, sőt a naivitás is 
szóhoz jut. A célunk az, hogy jó 
alkotások szülessenek. Feste
nek olajjal, rajzolnak krétával, 
linómetszeteket készítenek, réz
karcot, kollázst és sorolhatnám 
tovább. Van itt rajztanár, kira
katrendező, egyetemista, nyug
díjas vasutas, van köztük érde
mes művész is. 

- Mióta tanít a körben? 
- Tizennégy éve. Én mosta-

nában nem festek. A kőfaragás 
a kedvencem. Gránitból, bazalt
ból, márványból, bronzból ké
szítek prortrékat. A Bartók
szobrom például New Yorkban. 
Liszt Mexikóban látható. Ko
dály-portrém a kecskeméti mú
zeumban van. 

Eddig a kör 45 tagja végezte 
el a főiskolát, de vannak olya
nok is, akik a főiskola elvégzése 
nélkül lettek hivatásos művé
szek. 

Fenyves Mária 

Népszerű könyvtár 
A Miskolci Járműjavító 

Üzemben 17 éve működik a 
szakszervezeti könyvtár. 

Apró Lajosné könyvtáros ar
ról tájékoztatott, hogy a jelenle
gi hatezer könyv szinte minden 
érdeklődést, igényt kielégít. 
A könyvek zöme szépirodalmi, 
de vannak különböző szak
könyvek 1s, amelyeket szívesen 

BARCS JÁNOS 

kölcsönöznek a barkácsolók, 
vagy a kertészkedők. Megtalál
ják az asszonyok és lányok is 
kedvenc időtöltésükhöz a kötés
horgolás irodalmát. 

A járműjavító dolgozói köré
ben elterjedt a könyvtár és ke
zelőjének jó híre. Jelenleg 250 
olyan olvasójuk van, akik rend
szeres látogatói a könyvtárnak. 

Száll a mozdonydal 

Vasút-kövek közt, zöld gyíkok laknak; 
cserjelomb üzen a szélnek, 
a töltés szélén őzek szaladnak, 
talpfa daltól, fűszál is éled. 

Napfeny táncol a Jfitó'ház előtt; 
elhalkul a szél -, megreszket. 
Szellő simogat egy dagadt felhőt, 
madarat rejtő tetők felett. 

Mozdonyok a fenyes sínpárt nézik; 
kócos felhő sorompót takar, 
éjszaka Jölszárnyal az égig 

a szemafor: - s száll a mozdonydal. 
Jöjj vélem síneket csodálni, 
nézd: Madár tud csak csúcsra szállni! 

Középrigóc, 1986. július 28. A Vasútforgalmi Technikum 
1957-ben végzett első évfolya
ma 1987. június végén 30 éves 
érettségi találkozót szervez Sze
geden, a MÁV Nevelőotthon- sét. fmm.;:::-,i:iii<il!iiilli::milillllll11111111 _____________ sza. __ • 
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Könyvtárnézőben 
Kecskeméten a felvételi épü

let szomszédságában található 
a klubkönyvtár, amely népsze
rűségnek örvend az itt dolgozók 
között. A könyvtárban 5500 kö
tet és D. Tóth Sándor könyvtá
ros várja az olvasni vágyókat. 

- Sajnos nem nagy alapte
rület áll rendelkezésünkre, így 
aztán helyben olvasásra nincs 
sok lehetőségünk - mondja D. 
Tóth Sándor. - Szerencsére 
négy helyen, így Kiskunfélegy
házán, Városföldön, itt helyben 
a pályafenntartási főnöksége
ken és a nyugdíjas kolónián 
van letéti könyvtárunk, ame
lyek részben enyhítik helyiség
gondjainkat. A nyugdíjas koló
nián három évvel ezelőtt hoz
tuk létre a 200 kötetes letéti 
könyvtárat azzal a céllal, hogy 
az idős embereknek ne kelljen 
kölcsönzés céljából kifáradni az 
állomásra. 

- Sok nyugdíjas olvasójuk 
van? 

- Jelenleg 237 bejegyzett ol
vasónk van, ennek egynegyede 
nyugdíjas. Ők a legszorgalma
sabb kölcsönzők. Ezért is meg
különböztetett figyelmet fordí
tunk igényeik kielégítésére. 
Kecskeméten több mint 700 
idős ember él, szerdánként 
nyugdíjas foglalkozás van ré
szükre. Ilyenkor mi is várjuk 
őket a könyvtárban. Hetente 
egyszer, csütörtökön délután 
4-től, este nyolcig tart nyitva a 
könyvtár, de az ebédidőben is 
sokszor nyitott ajtót talál az ide 
látogató. Ebben az épületben 
van az étterem, és ebéd után 
többször cserélünk könyvet. 

- Milyen a könyvtár válasz
téka, mint keresnek a legtöb
ben? 

- Úgy érzem megfelelő vá
lasztékkal tudjuk fogadni az 
érdeklődó'ket. Elsősorban szak
irodalmat és a szépirodalmi mű
veket tudom ajánlani. Termé
szetesen lexikonok, kötelező és 
diákolvasmányok, szótárak is 
megtalálhatók a polcokon. Ke
resettek az útikönyvek, a kri
mik, a különféle mesésköny
vek, és az utóbbi időben újra 
kezd divatba jönni Mikszáth és 
Móricz. 

S amint tekintetem körbe jár-

ja a mindösze huszonöt négy
zetméteres helyiséget, tapasz
talhatom, hogy a szabadpolcos 
rendszerben és betűsorrendben 
várakozó könyvek között a Gő
gös Gúnár Gedeontól a Ham
let-en át a Vasúti lexikonokig 
szinte minden megtalálható. 

- Mennyit költhetnek új 
könyvek beszerzésére? 

- Évi hatezer forintot. 
Igaz, ezt az öszeget lehetne 
emelni, de hát a helyiség nagy
sága ennek gátat vet. Így és 
évente 200-220 kötettel gyara
podunk. 

D. Tóth Sándor 25 éve vezeti 
a könyvtárat. 

- Mi a tapasztalata: olvas
nak-e ma az emberek? 

- Annak ellenére, hogy ná
lunk csökkent a beiratkozott ol
vasók száma, biztosra veszem, 
hogy a könyvet olvasók száma 
nem csökkent. Csak hát meg
változtak a körülmények. Egy
részt nagyon sok embernek van 
otthon kiskönyvtára, másrészt 
városunkban is több a könyv
tár. A szakszervezeti és a me
gyei könyvtár mellett, ma már 
az egyes városrészekben is mű
ködnek fiókkönyvtárak, és azo
kat 1s sokan látogatják. Örö
münkre szolgál, hogy a vas
utasgyerekek ide járnak hoz
zánk, és megtalálják a keresett 
könyvet. 

- Milyen a kapcsolatuk más 
könyvtárakkal? 

- A megyei SZMT-könyv
tár rendszeresen ad részünkre 
módszertani útmutatót, rendez
vényeikre meghívnak. De a vá
ros többi könyvtárával is szoros 
kapcsolatot alakítottunk ki. 
Sokszor onnan 1s ide jönnek 
egy-egy könyvet kölcsönözni. 

- Rendezvények? 
- Rendszeressé váltak az 

író-olvasó találkozók. Az elmúlt 
években többek között Moldo
va György, Berkesi András, 
Végh Antal, a Bács-Kiskun me
gyében megjelenő Forrás című 
irodalmi folyóirat szerkesztői 
jártak nálunk. E találkozókon 
általában 70-90-en vettek 
részt. Ezenkívül több irodalmi 
és brigádvetélkedőnek adott 
otthont klubkönyvtárunk. 

G.J. 

Mozduló repedések 
Az 1962-ben alakult Sop

roni Fiatalok Művészeti 
Kollégiumának első kötetét 
veheti kézbe az olvasó. 
A könyv Bősze Balázs, Bu
gyi Sándor és Schneider Li
pót verseit tartalmazza. 
Mindhárman tevékeny tag
jai a kollégiumnak. Írásaik
kal rendszeresen találkoz
hattunk a kétévenként meg
jelenő Soproni Füzetekben. 
Bősze és Schneider versei
vel az Érlelóöen (1973), a 
Soproni Írók Antológiájá
ban (1976) is szerepelt. 

A Mozduló repedések cí
mű kötet élére Bősze Balázs 
került. Kivételes tehetsége, 
nemzedékének életérzéseit 
sugalló költészete méltán 
ragadja meg az olvasót. 
A Pengeélen című ciklusá
ban, amely egyben a könyv 
nyitó verse is, valamint az 
Éhségeinkről című versében 
nemzedéke hiányérzeteire, 
a cselekvés utáni vágyra fi
gyeltet. Mint költő és ember 
egyaránt keresi az életterek 
embermértékű feladatait. 
Bősze Balázs lendületes so
raiban jelen van a szünte
len bizakodás, az értelem és 
a szív harmóniája. 

Jól ismeri az ökológiát. 
Bársonyos képekkel vall a 
szerelemről, a szűkebb ha
záról, a Kisalföldről. A Ci

vitas Fidelissima birtokosá
nak vallja magát, mégis 
úgy ír a Rábaközről, Pan
nóniáról, hogy természetkö
zelsége szinte elfeledteti, 
hogy városban élő alkotó. 

Bugyi Sándor (a kötet 
legfiatalabb költője) versei
bó1 ez nem érződik. Sajátos 
egyéni gondjait, céllátását 
nagyon is egyénien meg/ o
galmazó költő. Bugyi Sán
dor a kötet borítóján így 

vall önmagáról: .,. pá
lyafutásom során egyetlen 
szerkesztő sem mondta azt, 
hogy írjak jobban, hanem a 
nevem változtassam meg. 
Hozzám nőtt, mint én a vá
roshoz, ha nem lennék Bu
gyi Sándor, talán költő sem 
lennék." 

Schneider Lipót elsősor
ban az avantgard hagyo
mányokhoz kötődik. Száza
dunk gondolati líráját foly
tatja. Ciklusának címében 
is jelzi törekvését (Szakított 
darabkák). Versbe emelt tá
jai: Dunántúl és Velence. 
Megidézi Hieronymus 
Basch és Franz Kafka vilá
gát. Földgerezdek égtájairól 
láttat embereket a múltból 
és jelenből. Versbe emelt lá
tomásai korunk szorongá
sos lelkiállapotait idézik: 
„ nukleáris hulladékomnak 
(keresek) biztos temetőt, 
(megcsalt hitű anyák) kí
méljenek." Ám nem a pesz
szimizmust kívánja felerő
síteni, hanem a világ egyes 
kiüresedő folyamatait 
óhajtja megállítani. Az érté
kek elhullását, a közönyt, a 
mindenben való kételke
dést, hitetlenséget. Schnei
der Lipót költő, akinek ke
vés a tükörre vitt látvány, 
mert önmagához is szigorú. 

A Mozduló repedések cí
mű verseskötet értékes 
munka. Növeli jelentőségét, 
hogy a szerzők több éves al
kotómunkájuk terméséből 
adnak válogatást. Embersé
gük és kitartó költői tevé
kenységük révén bepillan
tást nyerhetünk a Soproni 
Fiatalok Művészeti Kollégi
umának műhelyébe. 

(Budapest, 1986. Antikva) 

Büki Attila 
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Emlékverseny 
Huszonöt egyesület 115 bir

kozójának részvételével február 
14-15-én kilencedik alkalom
mai. :·endezték meg Szegeden, 
az SZVSE-csarnokban a Futó 
Géza felnőtt kötöttfogású em
lékversenyt. A megjelenteket 
Halász Antal, az egyesület 
ügyvezető elnöke köszöntötte. 
Méltatta Futó Géza sportpálya
futását, aki 1929-ben alapította 
a SZVSE birkózószakosztályát, 
és versenyzőként, majd edző
ként figyelemre méltó eredmé
nyeket ért el. 

Az emlékversenyt megtekin
tette dr. Hegedűs Csaba szövet
ségi kapitány is, aki a 48, az 52, 
a 68 és a 74 kilósok küzdelmét 
kísérte nagy figyelemmel. Kü
lönösen a 74 kg-osok mezőnyé
ben volt nagy a harc, előbb az 
egykori világbajnok ezüstérmes 
Péter István és Ambrus (mind
kettő SZVSE) találkozó hozta 
izgalomba a nézőket, majd a 
másik csoportban a két váloga
tott jelölt, a tatabányai Takács 
és a BVSC-s Erdélyi összecsa
pása jelentett eseményt. A dön
tőben végül Péter fölényes 
10:0-ás győzelmet aratott Ta
kács ellen. 

A Futó Géza-emlékverseny 
eredményei: 48 kg (3) induló: 1. 
Faragó (Bp. Honvéd), 52 kg (6) 
1. Vadász Dunaújvárosi Ko
hász), 4. Horváth (SZVSE), 57 
kg (12): 1. Sike (FTC), 62 kg 
(13): 1. Urbankovics (Bp. Hon
véd), 68 kg (15): 1. Repka 
(DVTK), 74 kg (19): 1. Péter 
(SZVSE), 3. Erdélyi (BVSC), 4. 
Ambrus (SZVSE), 82 kg (20): 1. 
Mártz (Csepel), 4. Sipos 
(SZVSE), 90 kg (5): 1. Kovács 
T. (Dunaújvárosi Kohász), 2. 
Király (SZVSE), 100 kg (12): 1. 
Illés (BVSC), 130 kg (10): 1. 
Klauz (Csepel). 

(Gellért) 

Farsangi kupa 
A kaposvári ÉHF Farsangi 

Kupa néven teremlabdarúgó
torna díjat alapított. A labdarú
gótornát évről évre más hely
színen rendezik meg, négy csa
pat részvételével. Amelyik csa
pat három alkalommal nyeri el 
a kupát, annak végleg a birto
kába kerül. 

Első alkalommal február 
13-án Nagykanizsán, a MÁV 
NTE sportcsarnokában rendez
ték meg a tornát, melyet Csa
bai László, az ÉHF vezetője 
nyitott meg. Az ez évi küzdel
mekből az ÉHF nagykanizsai 
építésvezetőségének csapata 
került ki győztesen. Második 
lett az ÉHF kaposvári központ
jának csapata. A harmadik he
lyen a pécsi, míg a negyediken 
a nagykanizsai pályafenntartási 
főnökség labdarúgói végeztek. 
A végig sportszerű, izgalmas 
küzdelem hangulatos baráti ta
lálkozóval zárult. 

Glatter József 
MHSZ-klub 

A ferencvárosi csomópont 
MHSZ I. számú klubja február 
20-án Glatter József - a vas
utasmozgalom és a KMP ki
emelkedő harcosa - nevét vet
te fel. Az erről szóló okiratot 
Vári György, az MHSZ buda
pesti titkárhelyettese adta át a 
klub vezetőinek. 

MAGYAR VASt;TAS 

Szeretik a természetet 

Beszélgetés Reményi Pállal, a vasutas természetjáró 
szakbizottság elnökével 

A természetjárás a viszony
lag kevésbé pénzigényes sport
ágak közé tartozik, bár az álta
lános nehézségek a szabadidő
sport legelterjedtebb szakágá
ban is éreztetik hatásukat. 
A vasutasok helyzete mégis ki
vételesnek mondható. A termé
szetjárás alapfeltétele ugyanis 
az utazás, amely a vasutasok és 
családtagjaik számára ingye
nes, tehát a költségek nagyobb 
részét kitevő utazási díj nem 
terheli a szakosztályokat. A 

vasutasok szakszervezete évti
zedek óta kiemelt helyen kezeli 
a természetjárást, többek kö
zött ennek is köszönhető, hogy 
harminc nagyobb, általában 
150-300-ig terjedő taglétszámú 
szakosztályt tartanak nyilván. 
Az ország szinte minden na
gyobb településén megtalálha
tók a természetjárás vasúti bá
zisai. 

- Mik az 1986-os esztendő 
általános tapasztalatai? - kér
deztük Reményi Pált, a vasutas 
társadalmi szakbizottság elnö
két. 

- A természetjárás népsze
rűsége, ha nem is nagymérték
ben, de nőtt. A vasutasok közül 
is sokan felismerték már a moz
gás, a testedzés fontosságát, 
amelyhez a turisztika biztosítja 
talán a legmegfelelőbb terepet. 
A szabad levegőn, a természet 
nyugalmában egyre többen ke
resnek és találnak felüdülést. 

- Vannak-e olyan esemé
nyek, amelyek minden évben 
ismétlődnek? 

- Az idén június 19-22 kö
zött tartjuk a 34. Országos 
Vasutas Természetbarát Talál
kozót, Bodrogolasziban. Állan
dó programja a természetbará
toknak a tavaszi és az őszi csil
lagtúra, és a novemberi szak
osztály-vezetőségi értekezlet. 

- Minden szavából érződik 
a sportág iránti elkötelezettség. 
Mióta foglalkozik természetjá
rással? 

- 1970 óta vagyok szerve
zett természetjáró és amikor 

1977-ben elődöm javaslatára az 
üzemi párt- és KISZ-bizottság 
felkért, hogy vállaljam el a Tö
rekvés szakosztályvezetői funk
ciót, örömmel tettem eleget a 

Manci-forrás 

Van egy kis tisztás Mária
nosztra és Szob között, a Bör
zsöny lankáin. Egy apró kis 
patakocska szeli ketté. A pa
takot egy csöppnyi forrás táp
lálja, rátalálni nehéz, de az 
avatott szem tudja, hol ered. 
Az idén július 10-e és 12-e kö
zött a vasutas természetjárók 
megtisztítják a környékét és 
emlékkövet helyeznek mellé. 

Szobon volt egy elkötele
zett ember, a természetjárás 
szerelmese. A helyi vasutas 
szakosztályt vezette 26 évig. 
Rendszeresen részt vett a 
vasutas természetjáró szakbi
zottság munkájában, és a já
rási szövetségben is dolgo
zott .• Manci néni", mindenki 
így ismerte öt. Kevesen sze
rették jobban a természetet, 
mint ö, és talán nála többet 
senki nem tett érte. Utolsó 
terve volt ennek a kis forrás
nak a rendbe tétele. Fáradha
tatlanul szervezett, de a be
tegség erősebb volt, legyőzte 
öt. Az ö emlékének adózik a 
júliusi túra, a forrás is az ö ne
vét viseli majd. A turistatérké
peken a .Manci-forrás" foga
lom lesz az öt ismerők köré
ben. 

felkérésnek. A Vasutas Termé
szetjáró Szakbizottság vezeté
sére 1977-ben kértek Jel, és azó
ta végzem ezt a munkát. Fele
ségem is természetjáró. Három 
gyermekünket is a természet 
szeretetére neveljük. 

- Miben látják a továbblé
pés lehetőségét? 

- Egyrészt a szélesebb körű 
propagandamunkában rejlő le
hetőségeket szeretnénk kihasz
nálni, másrészt arra törek
szünk, hogy nem vasutasokat is 
bevonjunk a szakosztályi mun-

kába. Ez azonban meglehető
sen nehézkes, hiszen az utazási 
kedvezményt ők nem igényel
hetik. Az utazási költségek so
kakat elriasztanak. Ennek elle
nére többen is vállalják ezt a 
terhet, így barátok, ismerősök 
is részt vesznek programjain
kon. 

- Nem vezethet ez egyfajta 
széthúzáshoz a közösségen be
lül? 

- A természetjárás azok kö
zé a sportágak közé tartozik, 
amelyekben alapfeltétel a kö
zösségi szellem. Nagy köny
nyebbség persze, hogy mi vas
utasok valamennyien úgy 
élünk, a közösségünk annyira 
speciális érzelmi kötődéseken 
alapul, hogy ez a kérdés fel sem 
merül bennünk. Akármerre 
megyünk az országban, a vas
utasok mindenhol összetarta
nak. Sehol, egyik közös akción
kon sem fordult elő - pedig 
gyakran országos méretű talál
kozókról van szó -, hogy azon
nal meg ne értettük volna egy
mást, és ne segítettünk volna a 
másikon. 

- Ön tíz éve vezeti a Törek
vés természetjáró szakosztályt 
és hét éve elnöke a szakbizott
ságnak. Mit tart kiemelkedően 
fontos eredménynek a szakosz
tály és a szakbizottság életé
ben? 

- A fiatalok bevonását a 
mozgalomba. Én magam is fia
talon lettem természetjáró, tu
dom, hogy mit jelent megsze
rettetni a sportot, a rendszeres 
mozgást. A Törekvés természet
járók átlagéletkora 50 évről 
26-ra csökkent, és ez a tenden
cia általános. Egyre több szülő 
hozza magával a gyermekét is, 
ami pedig 20-30 éve még nem 
volt „divat". Úgy érzem, hogy 
közös munkával sikerült megte
remtenünk a vasutas termé
szetjárás utánpótlását, egy nem 
mindennapi, szép hagyomány 
folytatásának letéteményeseit. 

Szira Péter 

Gyöngyösi lövészek 
évzáró közgyűlése 

Az MHSZ Kitérőgyári Vas- sét. Jelen volt a közgyűlésen 
utas Lövészklub február 12-én Tóth József, az MHSZ Országos 
tartotta évzáró klubközgyűlé- Központjának lövészsport-osz-

tályvezetője és Kelemen Árpád 
üzemigazgató is. 

Belkovics Béla klubtitkár 
számolt be a klub elmúlt évi 
eredményeiről. 31 versenyen, 7 
arany, 1 elsőosztályú minősítés 
született. Így a klubnak 11 
arany, 8 ezüst és 9 bronz minő
sítésű versenyzője van. 

Ebben az évben Mátrafüre
den megalakult az Erdészeti 
Szakközépiskolában a futóvad
lövő-szakosztály. Az üzemi lő
tér területén építették a 25 mé
teres gyorstüzelő pisztolyos pá
lyát. A fűthető lőtéren télen is 
tudnak a versenyzők edzeni, 
versenyezni. 

A 214-es Számú Ipari Szak
munkásképző Intézetnél a klub 
részére 16 lőállásos légfegyve
res lőteret rendeztek be, ahol 
edzéseket, versenyeket rendez
hetnek télen-nyáron. 

Honvédelmi nevelés 
az Egressy úti telepen 

Népszava '87 futóverseny 
A szakszervezeti mozgalom az egészséges életmódra va

ló nevelést, a rendszeres testedzést, a tömegsport népsze
rűsítését alapvető feladatának tekinti. Budapesten, a XIV. kerület

ben nyolc vasutas MHSZ-klub 
működik. Az Építési Géptelep 
Egressy úti telepének honvé
delmi klubja a közelmúltban 
tartotta közgyűlését. Fésüs Ká
roly titkár számolt be az elmúlt 
évben végzett munkáról. 

A klubnak 80 tagja van. A ta
gok két szakosztályban tevé
kenykednek. A Pap János ve
zette tartalékos-szakosztály a 
legnépesebb. Ennek 50 tagja 
van. A lövész- és tömegsport
szakosztály Szabó Ferenc irá
nyításával dolgozik 20 taggal. 
A pártoló tagok száma tíz. 

Ebben a klubban évek óta 
eredményes munkát végeznek. 

A tartalékosok tájékoztató okta
tásában az elmúlt évben har
mincan vettek részt, az idén hu
szonkilencen kezdték meg a ki
képzést. 

Rendezvényeik közül nagy 
sikere volt a Márianosztrán 
megrendezett pisztoly- és gép
pisztoly-lőgyakorlatnak. Két 
csapatuk a tartalékosok honvé
delmi versenyének kerületi 
döntőjén is jól szerepelt. 

Jó eredményeket értek el a 
honvédelmi tömegsportmunká
ban is. Az összetett honvédelmi 
verseny két fordulójában 
263-an, a honvédelmi kupa lö
vészverseny hat fordulójában 
pedig 470-en vettek részt. 

A SZOT Testnevelési és Sportosztálya a Népszava Lap
és Könyvkiadóval karöltve április 18-án délelőtt rendezi a 
,,Népszava '87" hagyományos futóversenyét, amelyen kor
ra és nemre való tekintet nélkül bárki részt vehet. 

A sporttalálkozót Budapesten a Népligetben, az Építők 
Sportpálya előterében rendezik. A találkozó programja: 

9 órakor családi futás (szülők és gyermekek) 1600 méte-
ren, 

9.30-kor nők futása (egy körben) 2500 méteren, 
10 órakor férfiak futása (két körben) 5000 méteren, 
11 órakor ünnepélyes eredményhirdetés. 
A sportversennyel együtt 10-14 óráig szórakoztató 

programot rendeznek. Lesz tombola, étel-ital, kirakodóvá
sár. A résztvevők között ,,Népszava '87" feliratú trikót osz
tanak ki. Sorsolás útján számos más ajándékot is lehet 
nyerni. 

Az üzemek, iskolák, intézmények csoportos indulása 
esetén a szervezők külön jutalomban részesülnek. 

Véradóoap. A hatvani 
csomóponton február 10-én ön
kéntes véradónapot tartottak. 
Az év első véradónapján kilenc
vennégy vasutas 37 liter vért 
adott. 

- Felújítás. A január elsejé
vel önállóságot kapott Lököshá
za határállomáson felújítják az 
állomásépületet. A födémet 
már kicserélték, megkezdték a 
belső munkálatokat. 

- Nyugdíjas taggyűlés. 
Szolnokon a vasutas-szakszer
vezet nyugdíjas csoportja a kö
zelmúltban megtartotta az évi 
első taggyűlését. Az elmúlt év
ben végiett munkáról Horváth 
István elnök számolt be, majd a 
nyugdíjasokat érintő aktuális 
kérdésekről tartott tájékoztatót. 

- Műszaki klub. Szombat
helyen negyvennyolc tagja van 
a Haladás Művelődési Ház és a 
MÁV Biztosítóberendezési 
Fenntartási Főnökség által 
szervezett műszaki klubnak. 
Összejöveteleiken elsősorban 
vasúti technikával kapcsolatos 
előadásokat hallgatnak. 

- Utazzunk együtt. Ezzel a 
címmel rendeztek vetélkedőt 
Szolnokon, a járműjavító műve
lődési házában. A döntőt, ame
lyen szóban kellett a kérdések
re válaszolni, háromfordulós 
elődöntő előzte meg. Ezeken 
írásbeli kérdéseket kaptak a 
versenyzők. 

- Csinosodó vasútállomá
sok. Szombathely és Kőszeg kö
zött a pályakorszerűsítés befe
jezése után az állomások és 
megállóhelyek épületeit is sorra 
felújítják. Kőszeg állomás bőví
tésével, Gencsapáti-Alsó és Fel
ső, továbbá Gyöngyösfalu állo
másépületének tatarozásá val 
már elkészültek. 

- Ganz motorvonatok. A 
Ganz-MÁVAG külföldi meg
rendelésre évtizedek óta gyárt 

Elcserélném Budapest, Kerepesi út 
1-5. szám alatti 50 négyzetméteres ut
cai I. emeleti komfortos MÁV-bérlaká
somat, Bud]ipesten szoba-konyhás ta
nácsira MA V-dolgozóval. Érdeklődni 
lehet: 16-19 óráig a 839-152-es tele· 
fonszámon. 

Elcserélem 55 négyzetméteres gáz
fűtéses, komfortos, világos, parkra né
ző MÁV-bérlakásomat tanácsi lakásra 
vagy vidéki házra. Érdeklődni lehet: 
Filep György, Budapest, Kerepesi út 
5. szám IV. épület II. emelet 40. szám. 
Telefonüzenet: 370-897. 

Eladnám 2 szoba konyhás (plusz 
mellékhelyiségek) Gyöngyös, Kossuth 
u. 21/4. szám alatti családi házamat. 
Érdeklődni lehet: személyesen vagy 
levélben. Cím: Vágó Pál, Budapest 
XV., Páskomliget utca 60. IV. emelet 
23. 

Elcserélném budai, magasföldszinti, 
napos, parkra néző, 42 négyzetméte
res, komfortos MÁV-bérlakásom ki
sebb, egyszo1?�s1 komfortos vagy gar
zonlakásra, MA V-dolgozóval. Budai 
lakás előnyben. Érdeklődni lehet 
8-9.30 és 18-21 óra között a 751-695 
telefonszámon. 

Elcserélnénk két budai lakást. Az 
egyik 42 négyzetméteres, komfortos, 
magasföldszinti, napos, parkra néző, 
egyszobás MÁV-bérlakás, a másik 38 
négyzetméteres, összkomfortos, telefo
nos, napos, belső kertre néző II. eme
leti erkélyes tanácsi lakás. Kérünk két
szobás, hallos, komfortos, 65-75 négy
zetméteres, telefonos tanácsi lakást. 
Budai előnyben. Érdeklődrú lehet 
18-21 óra között a 751-695 telefonszá
mon. 

Elcserél!)ém Budapest X., Salgótar
jáni úti MA V-telep, 21. épület I. emelet 
7. �zám alatt lévő egy szoba komfortos 
MAV-bérlakást budapesti MÁV vagy 
tanácsi nagyobb alapterületű lakásra. 
Soós Lajos. 

Elcserélnénk Budapesten a 3-as 
metrótól 15 percre levő kertes, új két 
tanácsi komfortos lakást - amely egy 
házban van, az egyik egyszobás, a má
sik egy plusz félszobás, összesen 83 
négyzetméteres, gáz az udvarba beve
zetve - Tapolca és közvetlen környé
kén tanácsi, MÁV• vagy bánnilyen tu
lajdonú lakásra. Érdeklődni: a 126-045 
városi vagy a 43.26 és 42-40-es üzemi 
telefonszámon. 

Elcserélném Budapest, KereRes1 
úton levő 96 négyzetméteres MAV
bérlakásomat kisebb, telefonos tanácsi 
lakásra - jó közlekedésnél - MÁV
dolgozóval. Érdeklődni lehet naponta 
16-19 óra között a 137-377-es telefon
számon. 

Elcserélnénk budapesti 100 négyzet
méteres, telefonos. galériás, kétszobás 
MÁV-bérlakásunkat kisebb tanácsi la
kásra vagy ingatlanra, vidékire is. Ér
deklődni csak levélben: Somogyi 
György, Budapest, Kerepesi út 1. 
szám, I. emelet 8. 1087. 
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motorvonatokat. A na_gyválla
lat, ezúttal először a MA V-tól is 
kapott megrendelést. Az idén 
két, egyenként négyrészes mo
torvonatot készítenek a vasút
nak. 

- Korszerűsítés. Még a 
múlt évben megkezdték Szent
gotthárd állomás öreg épületé
nek teljes felújítását. Az átala
kítás eredményeként nemcsak 
a vasutasok munkakörülmé
nyei, hanem a vám- és útlevél
kezelés feltételei is javulnak. Az 
állomás korszerűsítésével egy 
komplex rekonstrukció fejező
dik be. 

- Vetélkedő fiatalok. A pé
csi vontatási főnökségen har
minckét fiatal mozdonyvezető 
vett részt a szakmai-politikai 
vetélkedőn. A fiatalok a megje
lölt mozdonytípus szerint kap
ták meg kérdéscsomagjaikat. 
Az ötven kérdést tartalmazó 
tesztlapon műszaki, forgalmi, 
munkavédelmi és politikai fel
adványok szerepeltek. A vetél
kedőn Balla János végzett az el
ső helyen, második Tóth Vil
mos, a harmadik Gájer Tibor 
lett. 

Halálozás 

Nyolcvankét éves korában elhunyt 
dr. Simon Dezső, aranydiplomás, ér
demes orvos. Közel 30 évig dolgo
zott körzeti orvosként Bánréve kör
zetében. Mindenki szerette, mert túl 
szakmai munkáján, családi gondok
ban segített; bensőséges, közvetlen 
kapcsolat fűzte valamennyi vasutas
betegéhez is. Nyugdíjba vonulása 
után folytatta gyógyító munkéjét. 
Sportorvosként dolgozott Ózdon. Ki
magaslóan eredményes tevékenysé
gét több kitüntetéssel ismerték el. 

Hozzátartozói, tisztelői februér 
17-én klsérték utolsó útján,. 

Elcserélném százhalombattai, 37 
négyzetméteres, IV. emeleti másfél 
szobás, összkomfortos, erkélyes taná
csi lakásomat hasonló vagy kisebb bu
dapesti MÁV- vagy tanácsi lakásra. 
Érdeklődni lehet napközben 7-15 
óráig a 19-03 üzemi telefonszámon. 
Köviné. 

Elcserélném két szoba összkomfor· 
tos, telefonos, budapesti MÁV-bérla· 
kásomat Budapest közeli családi ház
ra. Levélcím: Veresegyház, postafiók 
43. 2112. 

Elcserélném Budapest IX. kerületi 
65 négyzetméteres, kétszobás, gázfűté
ses, komfortos MÁV-bérlakásomat 
kertes, hasonló lakásra. Érdeklődni le
het: 664-893 városi és az 59-39 üzemi 
telefonszámon. Gubinyi Károly. 

Elcserélném rákospalotai, VI. eme
leti, egy plusz két félszobás, 60 négy
zetméteres MÁV-bérlakásomat na
gyobb alapterületű budapesti lakásra, 
MÁV-dolgozóval. Érdeklődni lehet 
napközben a 296-371, 15 óra után a 
84-18 üzemi telefonszámon. 

Elcserélném vagy eladnám tapolcai 
3 szobás, telefonos, garázsos öröklaká
somat budaeesti öröklakásra, OTP-át
vállalással. Erdeklődni lehet a 12-596 
városi és a 42-74 üzemi telefonszámon 
Ábrámofszky Péterné. 

Eladnám Gyömrő, Imre u. 119. 
szám alatti 200 négyszögöles telket fé
lig kész épülettel (építőanyaggal, víz, 
villany bekötve) vagy elcserélném bu
dapesti tanácsi lakásra. Érdeklődni le· 
het a 221-892/167 telefonszámon (Sza
bóné). 

Elcserélném Tatabánya, Bánhidai 
lakótelep 405. II. 12. szám alatti 2,5 
szobás, összkomfortos lakásomat bu
dapesti haJonlóra vagy kisebb tanácsi, 
illetve MAV-bérlakásra. Veress Gyu
la. 
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Ülésezett a SZOT elnöksége Nyári 

időszámítás Mit teszünk nyugdijasainkért? 
Az idén március 29-én kez

l'lést tartott március 6-án a SZOT elnöksége. A tanácskozá
son döntöttc·k a dolgozók munkaviszonyát érintő átszervezések
kel, felszámolási eljárással, létszámleépítéssel összefüggő szak
szervezeti feladatokról. Az elnökség meghallgatta szakszerveze
tünk jelentését a nyugdíjas rétegpolitikai munkájának tapaszta
latairól. Az alábbiakban erről adunk részletes tájékoztatást. 

továb bi hagyományos intézmé- dődik és szeptember 27-ig tart 
nyeiként működnek a biztosító ·a nyári időszámítás. Az órák 
egyesületek. A négy vasutas mutatóit március 29-én. va
biztosító egyesület segélyezési sárnap 2 órakor kell elöreállí
rendszerével és természetbeni tani 3 órára. Nálunk és Eurójuttatásai".al nyugdíjas tagjai- pa-szerte ilyenkor a legkisebb nak a mai helyzetben nehezen .. .. , • k .. ··k 't lh tó t' tá t · 1 t a tomegkozlekedesi esz ozo 

Szakszervezetünkben a 
nyugdíjasokkal való törődésnek 
nagy hagyományai vannak. 
Elődeink - a vasutasok szoli
daritására építve - létrehozták 
azokat az intézményeket. ame
lyek még ma is lehetővé teszik 
a rászorulók támogatását. Erre 
szükség 1s van. mivel az orszá
gos tendenciákhoz hasonlóan a 
vasutas nyÚgellátottak száma 
évről évre növekszik, ma már 
több mint 124 ezer. A vasutas 
nyugdíjasok többsége 70 éven 
felüli. A nyugdíjak reálértéké
nek csökkenése ezt a korosz
tályt érinti a legkedvezőtleneb
bül, sokan közülük 3500 forint 
alatti ellátásból élnek. E helyzet 
kialakulásához hozzájárult az a 
tény is, hogy a folyamatos szol
gálat ellátása. az állandó ké
szenlét nem engedhette meg a 
házastárs munkába állását. A 
saját jogú vasutas nyugdíjasok 
23,4 százaléka él házastársá
val egy nyugdíjból. Jelentős ré
teget képviselne}{ a vasutasöz
vegyek, akik - ellátásuk össze
gét tekintve - még rosszabb 
helyzetben vannak. 

A felsorolt tények szükséges
sé teszik, hogy szakszerveze
tünk a nyugdíjasok érdekvédel
mével, érdekképviseletével az 
átlagosnál intenzívebben fog
lalkozzon. Tevékenységünk ki
terjed szervezeti életük biztosí
tására, szociális helyzetük, élet
körülményeik javítására, kultu
rális igényeik kielégítésére. 

Nyugdíjasaink szervezeti éle
tének keretei a SZOT-elnökség 
határozatából kiindulva több
ször is formálódott. Jelenlegi 
formáJa spontán szerveződési 
folyamatként is értékelhető, a 

nyugdíjas tag választhat volt 
munkahelyének, illetve lakóhe
lyének nyugdíjas-alapszerve
zete között. E rugalmas rend
szeren belül az egyén megtalál
hatja érdekképviseletének és 
közéleti tevékenységének szín-

po o a amoga s Je en . • , , , 
M. , t lt k , forgalma, az idovaltas tehat A nyugdíjasok alapszerveze- mt mar u a un ra, az . , , . K d teinek irányítására - mint ar- idöskorúakkal való foglalkozás- igen keves utast ennt. e ve

ról hírt adtunk - nyugdíjas in- nak a vasútnál komoly tradíció- ző az is, hogy a kontinensen 
tézöbizottság alakult. Működé- ja van. Ennek szervezeti hátte- minden ország egyszerre kez
sétöl azt reméli szakszerveze- re a nyugdíjasok nyilvántartá- di a nyán időszámítást. tehát 
tűnk, hogy ellenőrzi és segíti a sa. Mivel ez a nyilvántartási átmenetileg sem lesz eltérés a pénzeszközök optimális felhasz- rendsz�? az _ ös�zes vasutas nemzetközi járatok menet-nálását; ellátja a nyugdíjas nyugdiJasra kiter.ied - megfe- d"'b Az óraigazítás munkavállalók érdekvédelmét; lelő vasút-egészségügyi támo- ren l: . e�. - , , 
a nyugdíjasok öntevékenységét gatással együtt -, alapja lehet nem ennti a MAV. a_":7olan es 
rendszerbe kapcsolja; jogse- a nyugdíjasok egyéni sorsát fi. a Mahart menetrendJeben fel
gélyszolgálatot működtet. gyelemmel kísérő hálózat kiala- tüntetett időpontokat, a Ma-

A vasutas nyugdíjasok között kításának. Természetesen a ta- lév új menetrendje március 
sokan vannak olyanok, akik ön- nácsi szociálpolitika1 szervek 29-én lép életbe. hibájukon kívül nem lehetnek gondozásával kapcsolatos fel
szakszervezeti ta�ok (származé- adatokat szakszervezetünk nem 
kos ellátottak). Szociális helyze- vállalhatja magára, viszont hoz
tűk miatt érdekeiket minden le- zájárulhat a rászorulók és a se
hetséges helyzetben képvisel- gítségre igényt tartó nyugdíja
nünk kell. Az alacsony összegű sok helyzetének javításához. 
nyugdíjból élők nagy száma (A dolgozók munkaviszonyát szakszervezetűnket arra kész- érintő létszámleépítéssel összetette, hoiy új módokat keressen függő szakszervezeti feladatok
e hátrányos helyzetű réteg fo- ró! lapunk 3. oldalán tájékoztat

A nyári időszámításnak az 
a haszna. hogy a nappali vilá
gosság jobb kJ.használásával 
villamos energiát takarít meg 
az ország. A nyári hónapok
ban így mintegy 30 ezer ton
na olajjal egyenértékű vH
lanyáramot lehet más célokra 
hasznosítani. kozott támogatására. Ez rész- juk olvasóinkat.) 

ben azt jelenti, hgoy az ÖTA se- .--------------------------
gélyezési rendszert a nyugdíja
sok javára fejlesszük, részben 
azt, hogy a legrászorultabb ré
teg számára szociális alapon 
adott támogatás anyagi terhét 
az alap viselje. Ez utóbbira pél
da a nyugdíjasok által közked
velt időszakos szociális gondo
zás, amelynek keretében há
rom vasutasüdülőben évente 
közel kétezer nyugdíjas tölthet 
egy-egy hónapot magas szintű 
ellátás és orvosi felügyelet mel
lett ingyenesen. A beutalásnak 
nem feltétele a szakszervezeti 
tagság; a gondozást főleg a vas
utasözvegyek veszik igénybe. 

Szakszervezeti tagságunk 
önerős támogatásának alapja a 
tagdíj. Nyugdíjasainkat e téren 
is segítjük, ugyams a tagdíjból 
származó bevétel teljes összege 
- közel négymillió forint - a 
szociális-kulturális ügyviteli ki
adások fedezésére az alapszer
veknél marad. 

Az önsegélyezésnek a vasuta
sok. vasutas nyugdíjasok köré
ben az ÖTA-szervezeten kívül 

Nemzetközi vasutas 

munkavédelmi hetek 

Az UIC tagvasutai az idén 
március 16-29. között ren
dezik meg a nemzetköi vas
utas munkavédelmi heteket. 
A szövetség ez évi nemzet
közi akcióját „Minden moz
gásnál gondolj a biztonság
ra! címmel hirdette meg, 
melyet minden tagvasút a 
saját területére jellemző ve
szélyhelyzetekkel, körülmé
nyekkel vagy gyakorlati bal
eseti okokkal egészíthet ki. 

Az idei kampányban -
hasonlóan a korábbi idő
szakhoz - a MÁV is részt 
vesz. 

A nemzetközi hetek ese
ménysorozatán kívül (elő
adások, munkavédelmi és 
újítási ankétok. helyi szerve
zésű kiállítások és vetélke· 
dök) a MÁV vezetÖJ - ha• 
sonlóan az előző kampány· 

hoz - áprilist munkavédel· 
mi hónapnak nyilvánították. 

A nemzetközi vasutas 
munkavédelmi heteket, illet
ve a vándorkiállítást márci
us 16-án, ünnepélyes külsö
sé&ek között nyitották meg a 
MA V Vezérigazgatóságon. 
A megnyitón megjelent Vár

szegi Gyula, a MÁV vezér
igazgatója, dr. Főcze Lajos, a 
SZOT munkavédelmi osztá
lyának vezetője és Tolnai n

dikó, a vasutas-szakszerve
zet titkára. Ott voltak a Köz
lekedési Minisztérium és az 
Állami Munkavédelmi Fel
ügyelőség képviselői is. 

A munkavédelmi vándor
kiállítást a Dunántúl na
gyobb csomópontjain az 
idén, a Dunától keletre jövő
re mutatják be. 

Az idén márclue máaodik 
felében indulhatott aak 
� inten.úvebben a nagy 
tchnegG épít&myag be- ée k.i
rakúL Uaabánywól folya
maloeak az iinkeuléeG esál,. 
litá.&ok.- k6vel rakott "'"80" 
nok indulnak naponta 
Komlól'ól. A aódenonatokat 
a mínuu 5-10 (okoe � 
miatt Dfflll lndfthattiL J 
Adony. NyAIUhása éti He
gyMbalom ia lemondta súl
lítúi igényeiL Ked,,ealbb 
volt. hely1let. ke-w fagy
_.aye. áruk aúllfláú
ban. Fela8:uoleán cement ée 
eementgyárlmányokból na
ponta 1200 tonnát raklak 
� l.6ba■J•nból to
Jyamaaoe volt. vuútl beton
aljak sállílúa. Hesoalóua 
kedv-6 a laft.a6 k"es4Uft4e 
le. a kor-üM 360 toanú fel
adáa helyen fonla-.onaaon 
ktlldik u árul,� 
7UIMD)IOIIJlát� 
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Hámori Csaba látogatása 
a Landler járműjavítóban 

Hámori Csaba, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KISZ 
KB első titkára március 6-án a főváros XV. kerületébe látogatott. 
A vendéget a kerületi pártbizottság székházában Szabó László, 
az MSZMP XV. Kerületi Bizottságának első titkára, Szabó Ist
ván tanácselnök és Mezőffy Lajos, a KISZ XV. Kerületi Bizottsá
gának titkára fogadta. Ezt követően felkereste a Landler J enö 
MÁV Járműjavító Üzemet, ahol Kövér Imre igazgató, Sebestyén 
József, az üzemi pártbizottság titkára és Gecse fldikó, az üzemi 
KISZ-bizottság titkára szólt az üzem múltjáról, fejlődéséről. a po
litikai és gazdasági munkában elért eredményekről, a fiatalok 
életéről. Az üzem művelődési házában a PB tagja tájékoztatót 
adott időszerű ifjúságpolitikai kérdésekről. 

Mátészalkán 

kezdődhet a rekonstruk·ció 

A helyszíni bejárást követően 
Kőrösi László, a Közlekedési 
Főfelügyelet képviseletében 
megadta az engedélyt a máté
szalkai pályaudvar vágányre
konstrukciójának megkezdésé
hez. 

- Mi volt a célja a bejárás
nak, hiszen a tervrajzok már 
készen vannak - kérdeztük 
Kőrösi Lászlótól. 

- A nyomvonal jellegű vas
úti építések hatósági engedély
hez kötöttek. Egyébként való
ban elkészültek a rajzok, de 
voltak még tisztázandó kérdé
sek. Többek között, a vágány
hídmérleg elhelyezése, amelyet 
a mátészalkai helyi sajátosságo
kat ismerő vasutasok megkér
dezése nélkül nem lett volna 
célszerű az íróasztal mellett el
dönteni. Gondot okozott annak 
eldöntése is, hogy világítóto
rony legyen, vagy kisebb telje
sítményű lámpatesteket tervez
zünk. Az előbbi úgy valósulha
tott meg, hogy a városi tanács a 
bejáráskor maximális segítsé• 
get nyújtott. A vasút szomszéd
ságában ugyanis tanácsi keze
lésű ingatlan 1s van, így erre a 
területre is helyezhetünk világí
tótornyot. 

- Mikor kezdődhet az átépí
tés? 

- Ezzel az engedélyeztetés
sel akár már most megkezdöd-

het Mátészalka állomás vá
gányrekonstrukc1ója. A terep 
már a kivitelezöké. 

- A korábbi ötéves tervek
ben már szóba került Mátészal
ka rekonstrukciója. Mit kapnak 
végül is a szalkaiak? 

- Mire teljesen befejeződik 
a rekonstrukció, rá sem lehet 
majd ismerni a mostani állapo
tokra. A szociális épületet már 
évek óta használják. A legköze
lebbi feladat a vágányrekonst
rukció. A személyvonatok irá
nyonként a kijelölt vágányokról 
fognak indulni, s a vágányok 
között széles, emelt peronok 
lesznek. Aluljáró nem lesz. 
A rekonstrukció utolsó fázisa a 
felvételi épület építése lesz. Ezt 
bontásnak kell megelőzni, mert 
jelenleg nagyon sok épület út
ban van. Az új épületben kap 
majd helyet az Utasellátó, a 
MA V és a Volán személyszállí
tással és kiszolgálással kapcso
latos része, s ide költözik a ket
tes posta is. 

Az épületegyütteshez a város 
felől buszpályaudvar épül, és 
autóparkolókat terveznek. 
Ezekkel a munkálatokkal egy 
időben a városi tanács a Köl
csey úttal párhuzamosan egy 
kétsávos utat épít a forgalom 
zavartalan le bonyolítására. 

Zs.B. 



/ 

2 MAGYAR VASUTAS 1987. MÁRCIUS 21. 

NSZK, JAPÁN, ANGLIA 
1 

Gondokkal küszködnek 

a tőkés országok vasútjai 
ma, 1986-ban 140 ezerre csök
kent. Ez a lépés kiváltotta a 
szakszervezetek haragját, ám 
látványos vereséget szenved
tek, amikor a korlátlan idejű 
sztrájkra szóló felhívásukat a 
tagság a titkos szavazáson elve
tette. A titkos szavazás annak a 

A nyugatnémet nagy sebes• A JNR a március 31-ével zá. Thatcher-kormány vezetett be 
ségű vonat (ICE) első, még kí- ruló 1986-os költségvetési évet a „szakszervezetek hatalmá
sérleti prototípusainak átadása 8,7 milliárd dolláros deficittel nak" korlátozására. 
1985 végén éppen kapóra jött a zárta. Ez a deficit nagyobbrészt A British Rail 1,4 milliárd 
Bundesbahnnak, mert így lehe· a felügyelő minisztérium és a fontot ruházott be négy év alatt 
tővé vált, hogy a Rajnán-túli vasútvonalat építő vállalatnak és 2,5 milliárdot fog még pótló
vasutak méltón ünnepeljék köszönhető, amelyek a JNR-el lag befektetni 1992-ig. Ezeket 
meg fennállásuk 150. évfordu- való konzultáció nélkül döntöt- az összegeket többek között a 
lóját. Az átadást kísérő nagy tek az új vonalak forgalomba vasúti hálózat villamosításának 
reklámhadjárat jól szimbolizál- állításáról. folytatására és a gyakran több 
ta azokat az erőfeszítéseket, A JNR valójában választási mit huszonöt éves gördülőállo
amelyeket a nyugatnémet vas- célok érdekében felhasznált po- mány kicserélésére használják 
úti vezetők tettek, hogy a Bun- litikai eszköz volt az elmúlt fel. Ezek a beruházások lehető
des bahn-t kivezessék a válság- húsz év folyamán. Sok nem vé teszik a BR-nak, hogy jelen
ból. rentábilis, de politikailag hasz- tős lemaradását behozza, és ki-

A korszerűsítésben elmaradt nosnak ítélt vonalat működtet- álhassa az összehasonlítást más 
Bundesbahn meglehetősen tek ily módon. Ezenkívül a európai vasúttársaságokkal a 
rossz helyzetben volt a 80-as nagy beruházások - mint pél- La Manche csatorna alatti alag
évek elején. A személyforgalom dául a Honshu és a Hokkaidó út megnyitásakor, amely véget 
folyamatosan csökkent, s az szigetek közötti 50 km-es alagút vet a brit vasúthálózat elszige
áruszállítás terén sem volt sok- - nem bizonyultak rentábilis- teltségének. Ennek a korszerű
kal jobb a helyzet. A Szövetségi nak. sítésnek az is a célja, hogy visz
Állam segítsége ellenére a fel- A vasút privatizációja (ma- szahódítsa a fuvarok egy részét, 
halmozódó deficit tovább nö- gánkézbe adása), amely egyút- mivel Nagy-Britanniában a 
velte az adósságállo_mányt. tal a vasúthálózat átadását je- közúti szállítás uralkodóbb 

Az utóbbi években a Bundes- lenti hét magántársaságnak, el- helyzetben van, mint a konti
bahn jelentős szanálásokba és ső lépésként az alkalmazottak nensen. 
beruházásokba fogott, hogy létszámának jelentékeny csök- Ha a kormánynak pillanat
megkísérelje a helyzet javítá- kentését eredményezi: a JNR nyilag nem is áll szándékában 
sát. Ezek az erőfeszítések a nem 275 ezer alkalmazottjából alig „eladni" az egész British Rail-t, 
rentábilis vasútvonalak felszá- több mint 200 ezret vesznek át fiókvállalatainak áruba bocsá
molására és az alkalmazotti lét- a hálózat üzemeltetésére híva- tásáról, mint például két éve a 
szám jelentős csökkentésére tott társaságok. Az igazgatóság Sealink Kompéról, nem tett le 
irányultak, amelyeknek mérté- szerint - figyelembe véve a végleg. A BREL (British Rail 
ke évi 10 ezer munkahely meg• forgalom csökkenését a Engering) máris versenybe lé
szüntetését jelentette. A jelenle- többletlétszám a JNR jövedel- pert a magántársaságokkal az 
gi létszám 270 ezer, amelyből mének több mint 55 százalékát új vasúti gördülőanyag megter-
valamivel kevesebb mint két- nyelte el. vezésének a jogáért. 
harmad tisztviselő. A JNR igazgatósága 21 ezer A vasúttársaság legnagyobb 

Az alkalmazotti kiadások ké- ,,önként távozóra" számít, és 41 vasúti javítóműhelyét, a Swin
pezik a költségvetés körülbelül ezer személy áthelyezését ter- don-it, ahol kettőezerötszáz dol-
70 százalékát. Az évi deficitet vezi más állami vállalatokhoz. gozót alkalmaztak, 1986-ban 
1986-ban leszorították 3 milli- Az igazgatóság valójában arra bezárták. 
árd DM-ra. A Bundesbahn ve- törekszik, hogy különböző esz
zetői bíznak abban, hogy a közökkel nyomást gyakorolva, 

Baranyai Zoltán 

90-es években javulni fog a elsősorban a harcos magatartá- M ' ''t' 
helyzet, amikor forgalomba ál- sukról ismert szakszervezeti ta- agneses 8íQ er 
lítják a nagyvárosok közötti új gokat megfélemlítsék. 
gyorsvonatokat, s ezzel a vasút Az említett döntés egyébként 
visszanyerheti versenyképessé- annak a széles körű, a kormány 
gét. A Szövetségi Állam segít- által folytatott támadásnak a ré
ségével - amely 35 milliárd sze, melynek keretében az álla
DM-et ütemezett be öt évre mi szektorban működő szak
költségvetésébe - 1991-re kell szervezeteket akarják gyengíte
befejezni az első két gyorsvona- ni. A JNR legjelentősebb szak
ti vonalat Würzburg és Hanno· szervezete a KOKURO, amely 
ver között (327 km) - a Ham· 1984-ben a bérbó1 éló?c 70 szá
burg-München vonalon át - zalékát tömörítette soraiban, 
és Mannheim-Stuttgart között nap mint nap veszít létszámá
(100 km). ból. (A KOKURO december 

Kettőezeríg tervezik felépíte- elején 94 ezer tagot számlált, 

Japánban újabb kísérletek
kel értek el négyszáz kilométe
res sebességet vasúti járművel. 
A legújabb, két mozdonyból ál
ló szerelvény három mérnökkel 
a fedélzetén 42 másodperc alatt 
tette meg a 2,3 kilométeres, spe
ciális felépítésű pályaszakaszt. 
Az MLU-001 jelzésű kísérleti 
egység lineáris motorral felsze
relt, mágneses alátámasztású 
vonat. A pálya felett mágneses 
erőtér lebegteti a vonatot. 

Egy kis történelem 

Oroszországi vasutasmozgalmak 

(5) 
A cári Oroszországban, ahol hoz. 1905. április 20-21-én sét. Az Összoroszországi Vas-

1899-ben egy vasútigazgató Moszkvában megalakult az utasszövetség vezető szerepet 
még azzal az indokkal tilthatta Összoroszországi Vasutasszö- játszott az 1905. októberi általá
meg a vaiúti hivatalnokoknak, vetség. A kongresszus, amelyen nos politikai sztrájkban, amely · 
hogy megemlékezzenek a nagy tíz vasútvonal dolgozói képvi· a Moszkva-Kazány vasútvo
költő, Puskin születésének 100. seltették magukat, kimondta: a nalon kezdődött, és hamarosan 
évfordulójáról, hogy „Puskin szövetség a vasutasok anyagi, országos politikai sztrájkká te-
nem volt vasúti tisztviselő", rebélyesedett. V. I. Lenin: ,,Az 
természetesen még gondolni · " ' , ':. :::::;;:.;.-:;:::;::'" oroszországi általános politikai 
sem lehetett olyan egyesület H<rn•c•TP•� sztrájk" című cikkében írta: 
létrehozására, amely a vasuta- i -.. -· -

.
· w,. Al•P!'""'· "Az oroszországi általános po-

sok helyzetének javításáért le- litikai sztrájk ezúttal valóban 
gálisan harcol. A vasúti szolgá- az egész országra kiterjedt, az 
lati főnökök felügyelete alatt ál- átkozott orosz birodalom vala-
ló olvasókörökben a pópák tar- mennyi népét egyesítve a legel-
tottak felolvasásokat a szent- nyomottabb és legélenjáróbb 
írásból és a pravoszláv egyház osztály hősies előretörésében. 
szentatyáinak életéről. Az elnyomás és az erőszak e 

A vasúti műhelyekben, ame- birodalma valamennyi népé-
lyek Oroszországban is a legré- nek proletárjai egy hadsereg-
gibb és legjelentősebb vasipari ·ben - a szabadság és a szocia-
üzemek közé tartoztak, a XIX. lizmus nagy hadseregében -
század végétől egy sor helyi surakoznak most fel . . . És e 
sztrájk zajlott le. 1880 február- .

__.iiiiiiiiiiiiÍiiiiii•• soknyelvű, sokmilliós munkás-
jában a kijevi vasúti műhely hadsereg élére a vasúti alkal-
1500 munkása sztrájkolt, 1884 mazottak szövetségének sze-
áprilisában a poltavai vasúti rény küldöttsége állt. " 
műhely munkásai szüntették A pétervári összoroszországi 
be a munkát. Az illegális Orosz- Könyv az orosz vasutas-szak- vasutaskongresszus a kor-
országi Szociáldemokrata Mun- szervezet történetéből mánytól nyolcórás munkana-
káspárt területi bizottságai pot, a vasúti igazgatás szervei-
nagy figyelmet szenteltek a szá- jogi, kulturális és szolgálati ér- nek választás útján való meg
zadelőn a vasúti műhelyek és dekeinek védelmét csakis egy alakítását, a sztrájk következté
csomópontok munkásai köré- demokratikus államban bizto- ben letartóztatottak haladékta
ben végzett felvilágosító és síthatja, ezért fő feladatának az lan szabadon bocsátását, a kivé
szervező munkának. 1902 de- államrend megváltoztatását, az teles állapot megszüntetését, a 
cemberében a Don menti Rosz- alkotmányozó nemzetgyűlés politikai szabadságjogok bizto
tov vasúti főműhelyében kezdő- összehívásáért folytatott harcot sítását, amnesztiát, nemzeti ön
dő munkabeszüntetés a város tekinti. Hamarosan megalakult rendelkezési jogot és az általá· 

nos, egyenlő és közvetlen vá
lasztójog alapján, titkos szava
zással megválasztott alkotmá-

" nyozó nemzetgyűlés összehívá
sát követelte. 

A 29 vasútvonal képviselői• 
nek részvételével zajló 1905. de
cemberi összoroszországi vas
utas-konferencia kimondta, 
hogy csatlakozik a bolsevikok 
moszkvai városi konferenciáján 
meghirdetett általános politikai 
sztrájkhoz és országos vas
utassztrájkot hirdet. 

Az 1905. évi decemberi fegy
veres felkelés leverése után sok 
szakszervezetet feloszlattak, az 
Összoroszországi Vasutasszö
vetség gyakorlatilag illegali
tásba vonult. 1906. március 
4-én a cári kormány szakszer• Az összoroszországi Vasutasszövetség kurszki bizottságának az vezeti törvényt alkotott. A szak-

1905. évi decemberi sztrájk idején letartóztatott tagjai szervezetek tevékenységét a 
munkásainak általános sztrájk
jává fejlődött. Az 1905-ös forra
dalomban a vasutasok a bolse
vikok vezetésével Pétervár és 
Moszkva nagyüzemi munkásai
val egyidejűleg láttak hozzá 
szakszervezetük létrehozásá-

a vasutas-szakszervezet Ukraj
nában és Szibériában is. 

Három hónap múlva a II. 
összoroszországi vasutaskong
resszus elhatározta, hogy meg
kezdi az országos, politikai jel
lei:!11 vasutassztrájk előkészíté-

ni teljes egészében a 2000 km- egy év alatt közel 30 ezer tagját t--------------0-------------------------

szokványos kölcsönös segély
egyletek szűk kereteire korlá
tozta, és megtiltotta városi, kor
mányzósági és országos méretű 
egyesülésüket. Megfosztotta a 
szakszervezetbe tömörülés jo· 
gától a vasutasokat, a posta, a 
távirda, a bankok, általában az 
állami intézmények dolgozóit s 
a mezőgazdasági munkásokat. es pályát, hogy lehetővé váljék vesztette el.) 

a több mint 250 km/óra sebes- A Brit Közlekedési Miniszté
ségű vonatok közlekedtetése. rium a közelmúltban cáfolta 
Ez a korszerűsítési terv már a azokat a híreszteléseket, hogy 
kezdet kezdetén komoly nehéz- küszöbön áll a British Rail (Brit 
ségekbe ütközött, amely egy- Államvasút) privatizálása. 
részt földrajzi jellegűek, más- A BR társaság ugyanis éppen 
részt a népsűrűséggel függnek úgy, mint más rendkívül defici
össze. A népsűrűség az NSZK- tes államosított vállalatokat a 
ban kétszerese a franciaorszá- Thatcher-kormány szigorú elő
ginak, s ez megsokszorozza a írásai szerint működtetik. Mi
környezeti problémákat, ame- után 1984-85-ben több mint 
lyek nemcsak az építés idejét 400 millió fontra rúgó vesztesé
.hosszabbítják meg, hanem a get könyvelt el, 1986 elején ép
költségeket is jelentősen meg- pencsak, hogy egyensúlyban 
növelik. A gyorsvasút \yürz- volt a BR. Ennek oka többek 
burg-Hannover vonalon pél- között az egy évig húzódó bá
dául kétharmad részben alagút- nyászsztrájk volt, a BR pedig a 
ban halad. szénbányászat első számú fuva-

A Japán Államvasúti Társa- rozója. Az üzleti forgalom 1086 
ság, a JNR szervezetileg hama- márciusában 3,1 milliárd fontot 
rosan feloszlik. Ez a helyzet a tett ki, szubvenciók nélkül. 
Nakaszone-kormány által folyta- Ez a gyenge eredmény annál 
tott - a távközlésben és a do- is inkább szembetűnő, mert 
hányiparban már lezajlott pri- 1983 óta a British Rail széles 
vatizációs politika következté- körű beruházási kampányba fo. 
ben állt elő. A vasút magánkéz- gott, hogy felújítsa rendkívül 
be adásáról szóló törvényt a elhasznált berendezéseit. 
múlt év novemberében, a balol- Ugyanakkor a kormány az álla
dali pártok tiltakozása ellenére mi szubvenció szigorú csökken
szavazták meg. A vasutat tését irányo.lta elő a társaság 
egyébként állami vállalatként vonatkozásában. A szubvenció 
hozták létre, és 1949-től helyez- 1985-ben 1,1 milliárd font volt, 
ték a közlekedési minisztérium ennek összege 1987-ben nem 

felügyelete alá. lesz több mint 736 millió, majd 
Az eltelt húsz évben a JNR 1990-ben 555 millió, azaz öt év 

óriási adósságot halmozott fel, alatt mintegy felére csökken. 
amelynek az összege elérte a A vezetésnek a pénzügyi 
245 milliárd dollárt. Jelenleg a helyzet javítására irányuló erő
JNR átlagban 34 millió dol- feszítése az alkalmazottak lét
lárt veszít minden 24 órában számának jelentős csökkentésé
és a társaság évente 8,4 miUi- ben nyilvánul meg: 1977-ben 
árd dollárt fizet ki kamatra. 180 ezer az alkalmazottak szá-

A szociálturiz,nussal a békéért 1906. augusztusában a vas
utasok illegális konferenciát 
hívtak össze az I. Állami Duma A Nemzetközi Szociálturiszti

kai Szövetség a múlt év végén 
tartotta 3. plenáris közgyűlését 
Bécsben. A résztvevők megvi
tatták A szociálturizmussal a 
békéért, békével a szociálturiz
musért című témát. A tanácsko
zás a szervezet irodája egyik 
tagjának, a görög M. Y. Meima
roglou-nak a vitaindítójával 
kezdődött. 

A 16 ország 21 szervezetének 
képviselői, valamint 42 nemzet
közi szervezet felhívást intézett 
az ENSZ-hez, hogy hatéko
nyabb tevékenységet fejtsen ki 
a világban meglévő háborúk és 
feszültséggócok megszüntetésé
ért. Minden kormány vállaljon 
kötelezettséget, hogy felhagy
nak a fegyverkezési verseny
nyel, leállítják a nukleáris 
fegyverek fejlesztését és új, még 
pusztítóbb fegyverrendszerek 
kikísérletezését a levegőben, a 
szárazföldön és a tengereken. 
A kormányok legyenek kezde
ményezőbbek mindazok elítélé
sében, akik nem tartják tiszte
letben az aláírt békeegyezmé
nyek�t ... 

tát a világűrre is kiterjesztik. 
Ebben a tekintetben sajnálko
zásukat fejezték ki, hogy az 
Egyesült Államok elnökének ál
láspontja miatt egy kedvező le
hetőség veszett el Reykjavík
ban. 

Összehasonlítva a szociáltu- feloszlatásával kapcsolatban 
rizmus és a kereskedelmi turiz- rendezendő általános sztrájk mus között meglévő különbsé- kérdésének megvitatására. get, a résztvevők kiemelték a A konferencián 23 vasútvonal szociálturizmus növekvő szere- munkásainak és alkalmazottai· pét és annak szükségességét, nak küldöttei az általános hogy minél szélesebb körben sztrájk és a fegyveres felkelés 

A közgyűlés újból megerősí- vegyenek részt benne a dolgo- mellett foglaltak állást, amit 
tette egységes álláspontját ab- zók. V. I. Lenin is nagyra értékelt, 
ban, hogy a szociálturizmus B. z. mivel „a vasutasoknak különö-
nem csupán háborús körülmé- sen nehéz sztrájkolniok . . . 
nyek között nem létezhet és fej- ,----------------,A mozdonyvezetőnek, a táv-
lődhet, hanem az ellentmondá- Versenyben irásznak, a váltóőrnek azon-
SOS és a különböző országok kö- nal választania kell: vagy 
zötti feszültség körülményei kö- ·Az ICE _ azt jelenti Interciti agyonlövik a helyszínen . .. , 
zött sem. vagy pedig munkába áll és Experimental. Ezen a néven 

A küldöttek megelégedésü
ket fejezték ki az első, A szociál
turizmussal a békéért elnevezé
sű nemzetközi hét eredményei 
kapcsán, amelyet a Szociáltu
risztikai Szövetség szervezett 
meg 1986 szeptemberében 
Csehszlovákiában. 

A résztvevők egyetértettek 
abban, hogy a béke és a szoci
álturizmus kölcsönösen kedve
ző hatással van egymásra. Ezt 
a gondolatot kifejtve a hozzá
szólók a szociálturizmusban rej
lő háront olyan tényezőre mu-

futnak a Német Szövetségi Vas- sztrájktörő lesz. Természetesen 

utak kísérletei a még nagyobb joggal remélhetjük a legna

sebesség eléréséért, az utasok gyobb hősiességet attól a sok

elhódításáért a közlekedésben sok vasúti munkástól és alkal

kialakult verseny jobb helyezé- mazottól, akik tettel bizonyí

séért. Jelszavuk is egyszerű: tották be, hogy a szabadság 

fele olyan gyorsan mint a repü· odaadó hívei · · ·" írta. 

A közgyűlés résztvevői hang- tattak rá, amelyek pozitív mó
súlyozták annak a helyzetnek a don járulnak hozzá a békéért 
súlyosságát, amelybe az ember- folyó harchoz: javítja az embe
iség belesodródott a nukleáris rek életkörülményeit, gyarapít
fegyverek szakadatlan előállitá- ja az általános ismereteket, és 
sával és annak fenyegetőzésé- elősegíti az emberek kölcsönös 
vel, hogy e fegyverek használa· megismerését. 

lőgép, kétszer olyan gyorsan, Az Oroszországi Szociálde· 
mint az autó. A kísérleti szerel- mokrata Munkáspárt mindkét 
vény, amely 1986 közepe óta frakciója az 1905-1907-es for· 
üzemel a Hannover-Würz- radalom leverését követő nehéz 
burg közötti 30 km hosszú pá- években is aktív tevékenységet 
lyaszakaszon, két négytenge- folytatott a vasutasok körében, 
lyes motorkocsiból, két de- de csak a cárizmus megdöntése 
monstrációs és egy mérőkocsi- után, 1917. augusztusában, a 
ból áll. Ez utóbbi könnyen át- moszkvai összoroszországi vas· 
alakítható utaskocsivá. Az elért utas-kongresszuson alakult 
250 km/óra sebesség már a meg újra legálisan a vasutasok 
múlté. A pályán már 350 km/ szakszervezete. 
óra sebességet is mértek az új (Vége) 
motorkocsikkal, amelyek �lje
sítménye egyenként 4200 kW. Gadanecz Béla 
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Száz éve született Lantos Bertalan 
Komárom megye kormányzótanácsi biztosa volt 

Minden ember sorsáért 
felelősséget kell vállalni 

A Forradalmi Kormányzóta
nács 1919. május 17-én elhatá
rozta, hogy a megyék élére telj
hatalmú kormányzótanácsi biz
tosokat nevez ki. A helyi taná
csok ugyanis figyelmen kívül 
hagyták a központi érdeket és 
rendeleteket, egyes politikai és 
népbiztessági megbízottak pe
dig nem respektálták a helyi 
proletár önkormányzatot. 

esetben ez például csupán azt 
jelentette, hogy a Földművelés
ügyi Népbiztosság embereit in
tenzívebb munkára ösztönözte 
annak érdekében, hogy mie
lőbb enyhíthessék a főváros 
közellátási gondjait, és segítsé
get biztosított a hús- és gabona
szállítmányok átvételénél, illet
ve továbbításának lebonyolítá
sához. Veszélyesebb és kénye-

kellemes feladatai közé tarto
zott például Kömlőd községben 
annak megállapítása, hogy a 26 
szobás kastély alkalmas a pro
letárgyermekek nyaraltatására. 
Intézkedett a bútorok leltárba 
vételéről és jelentette a Közellá
tási Népbiztosságnak, mikor fo

Szakszervezetünk feladatai átszervezés és létszámleépítés esetén 

gadják a kis nyaralókat. 
Június 4-én arra a hírre, 

hogy Császár községben az el
lenforradalmárok letartóztatták 
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A gazdasági reform megvaló
sítását gyorsítani szánd�kozó 
intézkedések óhatatlanul 
együtt járnak a dolgozók mun
kaviszonyát is érintő átszerve
zésekkel, a munka hatékonysá
gának növelését szolgáló lét
számcsökkentésekkel. A nép
gazdaság egyes területein a 
gazdaságtalanul műkődő válla
latok, szövetkezetek szanálása 
vagy felszámolása sem kerülhe
tő el. 

A megélhetés nem 
kerülhet veszélybe 

11 • 0 1 • ' 1J • 1 
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folytatódna. Amikor Jumus gadasági szinten és hosszú tá-
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A megyében tartott gyűlése-

:;6 ken közvetlenül érzékelte az tik. 
wr ----l. A szakszervezetek már a vo-fiJ:µ.,;...;__!. - ,____. __ __,.__ __ .,. elégedetlenség növekedését a 

,. _ __., .. '4111 .. tbeto „--.a. Mtn.0 OMJ.to -.... '" ,__, lábbeli és ruhaellátás akadozá- natkozó jogszabályok előkészí-
sa miatt. Bizalmat kérve sike- tése során is számos olyan ja

Lantos Bertalan anyakönyvi lapja vaslatot tettek, amelyek az elrült nyugalmat teremtenie, de kerülhetetlen intézkedésekkel 
A kormányzótanács rendelete sebb feladat volt a felelőtlen tudta, hogy cselekedni kell. járó, a dolgozókat terhelő hát
egyértelművé tette, hogy a kor- elemek garázdálkodásának Egymillió korona fehér pénzzel rányok mérséklésére irányul
mányzótanácsi biztos kinevezé- megfékezése. Május 26-án tele- a fővárosba utazott, s kék pénzt tak. 
sével nem a főispáni rendszer fonhívásra a hintó-kocsi szülő- kért érte, hogy Ausztriából kék- Ezek közül a legfontosabb az 
visszaállítása a cél, hanem a hazájába, Kocs községbe sie- festő anyagot hozafüasson. Ab- a törekvés, hogy az adott mun
proletár demokrácia elmélyíté- tett, ahol két budapesti detektív ban a reményben tette meg ja- katerületen feleslegessé vált 
se, a katonai diktatúra elkerülé- verte kutyakorbáccsal az embe- vaslatát, hogy több élelmiszert dolgozók részére a lehető legki
se. "Nem a proletárság felett reket, fejenként 20 kg szalon- szerezhetnének így a parasz- sebb megrázkódtatás mellett, 
való diktatúrát akarunk, ha- nát, 40 kg zsírt és 40 kg lisztet toktól. ,,A falvakból úgy kapha- szervezett keretek között bizto
nem a proletársággal való dik- követelve, mire a nép fellázadt. tunk nagy mennyiségű élelmi- sítsanak másik munkahelyet, 
tatúrát" - hangsúlyozta Kun Ő visszaadta a jogtalanul el- szert, ha adunk érte valamit, ha pedig az hosszabb időt vesz 
Béla. A kormányzótanácsi biz- rekvirált termékeket tulajdono- mert ha nem tudunk adni, ak- igénybe, a dolgozó megélhetése 
tosok hatáskörét úgy körvona- saiknak, s meggyőzte az embe- kor valóságos öngyilkosság akkor se kerüljön veszélybe. Ez 
lazták, hogy összekötő kapocs- reket arról, hogy a törvényte- hoz�áju� nyúlni''. - írta � B�l- utóbbi célokat szolgálja a Mi
ként funkcionálhassanak a kor- lenséget elkövetők elnyerik 1:'9Y: Nep�i�tossa_g7:ak kuldott nisztertanács 28/1986. (VII. 16.) 
mányzótanács és a helyi taná- méltó büntetésüket. A parasz- Jumus 23-t Jelenteseben. MT számú rendelete a felmon
csok között, ne korlátozzák, ha- tok megnyugodtak. A Tanácsköztársaság meg- dási idő meghosszabbításáról 
nem segítsék és ellenőrizzék a Támogatólag terjesztette a döntése után 1919. október és az elhelyezkedési támogatás
tanácsokat feladataik ellátásá- népbiztossághoz a komárom-új- 25-én Lantos Be-rtalant letar- ról. A rendelet lényege az, hogy 
ban, a munkáshatalom erősíté- városi munkás· és katonata- tóztatták és 1920. március 6-án, munkahely keresése céljából 
sében és védelmében. nács kérelmét, hogy az új lakta- az első magyar munkáshatalom meghatározott feltételek mel-

A személyi javaslatokat a nya avatása alkalmából palac- védelmében kifejtett tevékeny- lett, lehetővé teszi a felmondási 
Belügyi Népbiztosság képvise- kozhassák az ott raktározott sége miatt halálra ítélték. 33 idő hat hónapra történő meg
lője terjesztette elő, hangsúlyoz- sört és a napi együveges fejkvó- éves volt, amikor kivégezték. hosszabbítását, amely időre a 
ván: ,,a listán kiváló emberek ta szerint a lakosság rendelke- Születésének 100. évfordulóján dolgozó a korábbi átlagkerese
vannak, és ezek rendet fognak zésére bocsáthassák, mert úgy kegyelettel emlékezünk e már- tére jogosult. Ha ez az idő sem 
teremteni . . . " tartják, hogy ha erre móct nyílt tírhalált halt, forradalmár vas- lenne elegendő a szervezett el-

A 19 kormányzótanácsi biz- a fővárosban és Tatán, ők sem utasra. helyezésre, a jogszabály továb-
tos közül 6 a fővárosi vasúti fő- lehetnek a „kormányzótanács bi hat hónapra elhelyezési tá-
műhelyekből került ki. Közöt- mostohagyermekei". Lantos G. B. mogatást tesz lehetővé, amely 
tük volt az 1887. március 28-án....----------------------------1az első három hónapra a nettó 
született Lantos Bertalan is. A átlagkereset 75 százaléka, to-
szabadságharcos hagyományo- KITÜNTETÉSEK vábbi három hónapra pedig 60 
kat szinte az anyatejjel szívta százaléka. 
magába a Nógrád megyei Szé- 6_ ,J I • • 6• 1 1 • Olvasóink között felmerülhet 
csényben, II. Rákóczi Ferenc a ,orraua,m, liJUSag, a kérdés: szükséges-e egyálta-
vezérlő fejedelemmé választá-

k II.- I 'b '/ lán a MÁV-nál e témával /og-
sának egykori színhelyén. Az napa 81n.81ma O lalkozni? Előfordulhatnak a 
elemi iskola után inasévek kö- vasútnál is ilyen intézkedések? 
vetkeztek. Lakatossegéd lett és A forradalmi ifjúsági napok pár Péterné bérellenór csoportvez., Az elmúlt hónapok belső át-
osztálytudatos szervezett mun- alkalmából kiemelkedő gazda- Szeged-Rókus Számv. Fón.; Frankóné szervezésekkel kapcsolatos ta-
kás. A katonaévek után, Szaló Klára számítástechnikai rend- pasztalatai, az 1987-re előirány-sági és társadalmi munkájuk el- zó B d t Számítást h 1911-ben megnősült. 1912. má- ismeréseként a közlekedési mi- ü��z::;;f Vtkto� :ik�eló, Buda;sti zott 700 fős létszámcsökkentés 
jus 14-től kocsilakatosként dol- niszter lg. Számv. Fón.; Gyors Mária sze- - úgy véljük - egyértelmű vá-
gozott a MÁV Északi Főműhe- mélypénztáros. Budapest-Nyugati laszt ad a kérdésre. 
lyében. Ősszel fia született, KIVÁLÓ MUNKÁ"RT •··tun- tetés- KÜF; Hoiváth 1stván mozdonyvezető. Az információs jelentésekből. .a:. "' Szolnok KÜF; Kenedichné Na_gy Zsu-1915 nyarán kislánya. A főmű- ben részesítette: Győri Tamás vonat- zsanna ápolónő, Budapest MAV K6r- valamint a dolgozóktól, illetve 
hely viszonyaival megismer- vezetőt, Debrecen KÜF; Katona Lajos ház Rend. Int.; Kóródi Lajos vontatási kollektíváktól szakszerveze
kedve azonnal bekapcsolódott a dízellakatoSt. Pécs KŰF; Kiss Lajos technológus, Püspökladány Vont. tünkhöz érkezett panaszleve-dízel-mozdonyvezetőt, Szombathely F- M ká B áltók ló Máté Magyar Viasutas körül szerve- ·· on.; a r ama v eze · · lekbo"l azt kellett megállap1'ta-KUF; Medve Béla raktárkezelót, Fü- szalka KÜF; Molnár Bertalan nehéz-ződő illegális vasutasmozga- zesabony Szertárfón.; Molnár Zsu- gépkezelő, Jászlusér Épitógépjav. ü ; nunk, hogy a vasúton belül is 
lomha. Szakmai felkészültsége, zsanna múszerészt, BudapeSt BBFF; Mucsai Sándor motorkezelő, Buda- vannak problémák az ilyen jel-, Szélpál István múszerészt, Szeged t F • KÜF Né th J ó olvasottsága. igazságérzete re- pes - erencvaros ; me en · legu· intézkedések meghozatalá-

é 'l 
BBFK; Vágó Katalin gondnok-admi- né könyvkötő, Budapest VTKI; Nách-v n csakhamar tekinte yre tett nisztrátort, Budapesti lgazg. Napközi- lik Mihály ügyint., Budapest Vasútig.; ban és végrehajtásában. Ezek 

szert társai körében. Bizalmi- otthonos óvoda; Wemhoffer János mű- Patalu Frigyes vonatkezelő, Hatvan között különösen a következők-vezetőt, Szombathely JJ . Ü. KÜF Pálhá Pé áró tő B d jukká választották. A világhá- MINISZTERI DICSÉRETET ka- ; zi ter j iveze , u a- re kell a figyelmet felhívni: 
b , l k l , pest Landler Jenó Vili. Vonalfón.; A d l 'k oru a att mun ahe yen kezde- pott: Andó Balázs ügyintézó, MÁV Ve- Rácz József mozdonyvezető, Kecske- o gozo at nem, vagy nem 
ményezője és szervezője volt az zérigazg.; Ásványi Ti_90r mozdonyve- mét KŰF; Sajtos Lajos rendelkező kellő időben tájékoztatták a ter
elsö ülősztrájknak. 1918 decem- zető, Dunaújváros KUF; Balogh Zol- forg. szolg. tevó, Záhony Üzemig.; vezett szervezési intézkedések
herében részt vett a Kommu- tán pályamunkás, Miskolc Pft; Hor- Skoda László gazdasági üzemfónök- ről. Nem tárták fel előttük a 

tározat és útmutató alapján te- feladat, hogy lehetőleg telephe
kintsük át a legfontosabb szak- lyen belül vagy közeli szolgála
szervezeti tennivalókat. ti helyen ajánljanak fel olyan 

Követelmény 
a gyors, pontos 

tájékoztatás 

A Munka Törvénykönyve és 
egyéb jogszabályok feljogosít
ják a szakszervezeti szerveket 
arra, hogy minden, a dolgozók 
élet- és munkakörülményeit 
érintő kérdésben véleményt 
nyilvánítsanak, továbbá, hogy 
ellenőrizzék az ilyen körben 
tervezett vagy hozott vállalati 
intézkedések megalapozottsá
gát, indokoltságát, végrehajtá
sának törvényességét. Munka
ügyi szabályt vagy a szocialis
ta erkölcsöt sértő intézkedések
kel szemben vétójogukkal is él
hetnek. 

E jogosultságukat a szak
szervezeti szervek érdemben 
csak akkor tudják gyakorolni, 
ha a tervezett intézkedésekről 
kellő idóöen tájékoztatást kap
nak a gazdasági vezetó'ktől. 
E tájékoztatás megkövetelése 
tehát az egyik elsőrendű fel
adat. Meg kell értenie a gazda
sági vezetőknek - minden 
szinten -, hogy a partner 
szakszervezeti szervektől csak 
akkor várható el a végrehajtás
ban érdemi együttműködés, ha 
az intézkedés célját, a végre
hajtás részleteit előzőleg ala
posan megismerhették, észre
vételeiket elmondhatták és 
azokat meg/ e lelően figyelembe 
is vették. 

Azoknál az alapszervezetek
nél, ahol a szervezési intézke
dések munkahely-változtatás
sal, munkakör-összevonással, 
létszámcsökkentéssel járnak, 
követeljék meg a gazdasági ve
zetőktől, hogy erről a döntés jó
váhagyása után haladéktala
nul tájékoztassák a dolgozókat 
is. 

A jóváhagyott szervezési in
tézkedések végrehajtása során 
a szakszervezeti szerveknek 
közre kell működniük abban, 
hogy a munkahely-, munkakör
változtatással, munkaviszony
megszüntetéssel érintett dolgo
zók kiválasztásánál a munkálta
tói érdekek mellett a dolgozó 
szempontjait is vegyék figye
lembe. (Például többgyermekes 
szülők, lakóhely, megváltozott 
munkaképesség, gyesen, gye
den lévők felmondási védelme, 
stb.) Különösen fel kell lépni 
olyan esetben, amikor valóban 
nem az objektív munkáltatói ér
dek, hanem a vezetői szubjekti
vizmus motiválja a konkrét dol
gozót érintő döntést. 

A dolgozó 
ne károsodjon 

A partner szakszervezeti 
szervnek ellenőriznie kell, hogy 
a munkáltató megtesz-e min
den lehetséges intézkedést az 
adott szolgálati helyen, vagy a 
munkakörben feleslegessé vált 
dolgozó máshol történő megfe
lelő, folyamatos foglalkoztatása 
érdekében. E körben elsőrendű 

másik munkakört, amely meg
felel a dolgozó képzettségi 
szintjének, egészségi állapotá
nak és az elérhető kereset is 
megközelíti a körábbit. A szak
szervezeti szerveknek közre 
kell működniük ilyen munka
helyek keresésében. Az azonos 
közigazgatási területen lévő, 
vagy szomszédos szakszerveze
ti alapszervezeteknek együtt 
kell működniük ennek elősegí
tésében, amely munkát helyes, 
ha a középszintű szakszervezeti 
szerveink koordinálnak. Adott 
esetben - ha ez a továbbfoglal
koztatás feltétele - kezdemé
nyezniük kell a dolgozó átkép
zését. 

Meghosszabbított 
felmondási idő 

Ha a vállalaton (MÁV-on) be
lül a továbbfoglalkoztatás nem 
oldható meg, a szakszervezeti 
szerveknek ellenőrizniük kell, 
hogy a munkáltató eleget 
tesz-e a meghosszabbított fel
mondási időre vonatkozó jog
szabályi előírásoknak, amely 
szerint a tervezett felmondás 
előtt három hónappal korábban 
bejelentési kötelezettség terheli 
a megyei (fővárosi) tanács mun
kaügyi szakigazgatási szervé
hez. 

A dolgozót ért, vagy fenyege
tő bármilyen jogsérelem esetén 
szükséges az illetékes szakszer
vezeti jogsegélyszolgálat hala
déktalan értesítése, amelynek 
kötelessége a dolgozó részére a 
szükséges jogi segítségnyújtás 
biztosítása. 

Az alapszervezetek - a kö
zépirányító szakszervezeti szer
vek útján - haladéktalanul tá
jékoztassák a szakszervezeti 
központot a helyi, vagy felsőbb 
szintű kezdeményezés alapján 
elhatározott olyan átszervezé
sekről, létszám-leépítési tervek
ről, amely a dolgozók munka
helyének, munkakörének meg
változtatásával, vagy munkavi
szonyának megszüntetésével 
jár együtt. 

A felsorolt feladatok termé
szetesen nemcsak a MÁV-nál, 
hanem a szakszervezetünkhöz 
tartozó egyéb vállalatoknál, 
egyesületeknél működő szak
szervezeti szervekre is iránya
dók. 

A közeljövőben a gazdasági 
vezetó'kkel történő együttmű
ködés kereteit a kollektív szer
ződésben célszerű szabályozni, 
a munkaügyi hatáskörrel ren
delkező egységek végrehajtási 
feladatait pedig részletes vég
rehajtási utasításban megha
tározni. 

Szakszervezeti szerveink ten
nivalóiról - a SZOT iránymu
tatása alapján - saját terüle
tünkre adaptálva egy részletes 
útmutató kiadását tervezzük. 

E cikkünkben a szakszerve
zeti szervek, tisztségviselők fel
adatait részleteztük. A dolgozók 
e témával kapcsolatos panasza
ikkal, gondjaikkal forduljanak 
a szakszervezeti bizottsághoz, 
szükség esetén az illetékes jog
segélyszolgálathoz. 

dr. Halász György váth Károly villanyszerelő, Budapest- helyettes. Miskolc KÜF; Stembinder nisták Magyarországi Pártja el- Keleti Vili. Fennt. Fón.; Huszár Fe- Ferenc gépszerelő, Debrecen Ép. Fón.; szervezési intézkedések alapjá- ---------------------------.. 
só üzemi szervezetének megala- renc dízelmotor-szerelő, Kaposvár Számelcsik János_ villanyszereló, Ba- ul szolgáló érdemi indokokat.E 
k, , á Üzemfón.; Jáger Vilmos karosszéna- 1 t KUF s · I án , ltás ban. 

lakatos, Budapesd:p. Géptelep Fón.·, assagyanna ; zepes1 stv hiányosságok miatt meg a meg-
A k á , • La programozó csop. vez., Landler Jenó 1 · é k d, kk 1 orm nyzotanacs ntos Kakucsa István gépkocsivezető, Buda- Jj. U.; Szikszal_Zoltán gépkezeló, Zá- a apozott mt z e ese e 

Bertalant Komárom megye pest Közp. Orsz. Osztószertárfőn; hony GRF; Szopori Ferencné ügymté- szemben is érthetö a sokakban 
kormányzótanácsi biztosává ne- Mándoki Imre KISZ-titkár.Szolnok Jj. zó. Szombathely Ig. Számv. Főn.; Ti- megfogalmazódott ellenérzés, Ü.; Németh Zoltán munkavezető, á 1 , ·11 ló M" k J vezte ki. Jelentéseit má1·us vé- #, 

m r stvan VI anyszere , is O c akadékoskodás, zúgolódás, Szombathely J:,HF; Nyikus Csaba mű- KÜF; Tolnai László jánnú villanysze-gétől hetenként Tata-tóváros- szalu ellenőr, Budapest Beruházási relő, Dombóvár Üzemfőn ; Tóth Lász- amely nyilvánvalóan rontja a 
ból küldte a Belügyi Népbiztos- Iroda; Pádár László vételező, Dunake- ló vonalgond., Békéscsaba Pft; Tóth munkahelyi légkört és hátrál-szi JJ·. Ű.; Sipos Attila ügyintéző, Győr Ili Lá Jó 'Jtók 1· B d K sághoz. Miután Komárom me- ű · sz va eze 0, u apest· e- tatja az érdemi munkát, a meg-K F; Szilágyi Attila tűzikovács, Deb- Jeti Üzemfőn.; Újvári Tamás mozdony-gye Dunától északra eső terüle- recen Jj, Ü.; Tóth Gábor János rendel- vezető, Nagykanizsa KÜF; Vágó Lász- hozott döntés végrehajtását is. 
te a székhellyel együtt csehszlo- kező forg. szolg. tevő, Nyíregyháza Jó raktárkezelő, Budapest Rámán Ka- Saját tapasztalataink is azt 

ák , 11' l' k ·· 1t KÜF,· Tömő József üzemvezető-helyet- tó s rtárf" z h , 
k A d v megsza as a a eru , a ze on.; a aransz y n rea bizonyítJ'ák tehát, hogy idősze-tes. Szombathely BBFF; Valkai Csaba él , tá k 1· p' KU .. F Vértes és a Gerecse hegyvonu- s szem ypenz r- eze 0• ecs · ru" e's 1"ndokolt volt a legfelso"bb Zoltán fenntartási reszortos, zentes Ugyancsak a forradalmi ifjúsági na-latai között meghúzódó „vizek KÜF; Vass Károly jánnűvillamossági pok alkalmából a szakszervezeti szinten is átte-

városa" lett a meg_ve székhelye. szerelő, Záhonv Vont. Fón. SZAKSZERVEZETI MUNKÁ.,.RT kinteni és meghatározni az VEZtRil;AZGATóI DICSÉRET- .a:. 

Mint konnányzótanácsi BEN részesült· Balogh László politikai ezüSt fokozatú lutüntetést kapott Czif- ilyen intéilkedésekkel kapcsola-
lld "lk É Fó B 1 ra Gyula karbantartó villanyszerelő, k · f l d k megbízott felügyeletet gyako- munkatárs, Ce ömo p. n., e - Záhonv Vont. Főn. tos sza szervezeti e a ato at. 

l ép , "k ld •· vári Ferencné múszerész, Budapest , A ki d t é Né ro t a n biztossagok kt Ü ot- TBÉF;Benkő _ Károly tolatásvezető, SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT a O t - s a pszava 
tei, a politikai és közigazgatási Celldömölk KÚF; Csaja József Villany- oklevelet kapott, Kovács Gábor vonat- március 13-i számában teljes 
megbízottak fölött. Az egyik szerelő, Budapest Észalu Jj. Ü ; Cza- vezetó, Füzesabony KŰF terjedelemben közzétett - ha-

Mit szól hozzá? 
A kérdés azokhoz a vasutasokhoz szól, akiknek netán 

közük van a vonatok pontos indításához vagy közlekedte
téséhez. Azért marad csupán kérdés, mert nem nálunk, ha
nem a jugoszláv államvasutaknál akarják bevezetni a vo
natkésések megszüntetésére. Az indokolatlanul késést oko
zóknak fizetniük kell! 

Jugoszláv szomszédainknál az a vasutas, aki ·egy perc 
késést okoz a vonat közlekedésében, 2500 dinárt fizetne. Ez 
a tarifa személyvonatokra vonatkozik. Aki tehervonatok
nál okoz hasonló késést, az percenként „csak" 1100 dinárt 
fizetne. 

Tessék csak elképzelni ugyanezt hazai pályákon. Lehet, 
hogy sokaknak a fizetésµk is rámenne egy ilyen bírságo
lásnál? 





A 8'tora),jaú,jhelyi izertúf6- b'urkolat � aem mepeten
nökség bontótele�n felberreg d6. A •amentett anyagok ér-
a telefon. A hfvú a fényeslitkei té1mt tekintve az egy személyre 
vontatúi mllhelyb61 érkezett: jutó M tertnelH megközelfti a 

- Nagy gondban vagyunk. 3 millió forintot. 
E� �nnáa von6f�re lenne A �tóeOség épületének 
szükségünk, mégpedig sürg6- egyik falúl ez a jelmondat dfsz
sen . . . lik: a munkahely a múodik ott-

- Van - hangzik a válasz. honunk, tartsuk tiszt'1l és rend-
- Gyorsáruként azonnal útba ben! 
indítjuk. 

A szakembereket sok-sok ki- Itt fgy, 8 ebben � szellemben 
1 éte · é · .. ,L_,L • munkálkodnak. Sziszegve mar om r, megyei 8 igazgawoagi rések t darabolandó céll határok választják el egymás- e a a e-
tól, mégis félszavakból is értik m�ken a hegeszt6J:>e�n�ezés 
egymást. Az újhelyiek is átér- lángJa. A munkások óriási csa
zik, hogy a szállitmányt valahol yarkulccsal, . kalapá� lazít
nagyon várják, s annak továb- � meg, verik, szedik le a rozs-
bitásában minden perc óra fon- csavarokat. A bakdaru 
tos 

' nagy acélládákba rakott ócska-
� Bontótelepünk köuL vashalmot borít a vagonba. Fa-

húszéves múltra tekint vissza és acélforgácsok, revedarabocs
- magyarázza Tóth Endre, a 

kák patto�� szét. A tele� ud
nyolc egységből álló szertárfő- vara mégis mmtaszenlen tiszta. 
nökség vezetője. - Három vá- - Mindenki igyekszik úgy 
gány, két bakdaru segíti a mun- dolgozni, hogy a bontott anya
kát. Az egyik vágányon törté- gok sem neki, se társának ne 
nik a bontás, a másikon a vá- okozzanak bajt - mondja 
gás, a harmadikon az alkatré- Stumpf Bálint osztályvezető. -
szek és az ócskavas berakása. Több mint húsz éve kerültem a 
Az itt dolgozó huszonhárom MÁV-hoz, Hercegkútról járok 

ember tavaly 422 járművet be naponta. Jól érzem itt ma
bontott szét. A használható al- gam. Különben is szerződésben 
katrészeket visszajuttattuk a vagyok a MÁV-val, és azt be
nagy vai;úti gépezet vérkerin- tartom. Ugyanis építkeztem, és 
gésébe. Megrendelőink közé abban a vasút is segíb?tt. A tél 
tartoznak az önálló kocsipar- P,róbára tett minket, � a bon
kokkal rendelkező nagyüze- tással még a n11:gy hidegekben 
mek, mint például a salgótarjá- sem álltunk le. Akadtak nehéz 
ni, ózdi kohászati üzemek. Ko- helyzetek, például a mínusz 
rábban nagy hiánycikk volt a 29-30 fokos hidegben a hegesz
teherkocsirugó, az idén a·tömlő- tőberendezések nem működtek. 
kapcsolókat keresték nagyon. A Kollégáimmal úgy vélem, hogy 
múlt évben a visszanyert al- a néhány napos kiesést nyárig 
katrészekkel 11 milliós megta- bepótoljuk. 
karitást értünk e� a faanyag és Csorba Barnabás 

Új szolgáltatás 

Átszállás kerékpárra! 

A szombathelyi vasútigazató
ság több állomásán új szolgálta
tást vezettek be. Az Őrségben 
levő Csákánydoroszlón, Kősze
gen, a Szajki-tavakhoz legköze
lebb fekvő jánosházi állomáson, 
a bakonyi Porva-Cseszneken és 
Zánkán bérelhetnek kerékpáro
kat az ide érkező utasok. 

Az első napi kölcsönzés díja 

ötven forint, két napért csak 

nyolcvan, három napra 100 Ft. � legszebb, 88ját011 hangulatot áruztó nyugat-dunántúli kis
Ha nem oda érkezik vissza a tu- varosunk K&zeg. A történelmi hagyományokban gudag váro&
rista, ahonnan a kerékpárt bé- ban az elmúlt években több épületet felújítottak. illetve restaurál
relte, másik állomáson is lead- tak. K6szeg vasútállomáaa sem maradt ki a sorból: a nombaahe,. 
hatja, átveszik. Ha ennek az új IY_i vo�.al talán •�szebb állomásává lépett el6. Magaaperonján a 
szolgáltatásnak sikere lesz, � ��ékkel jól mutatnak a n011ztalgiapadok. Az Utasellátó pa
vagy másutt is igénylik, újabb vilonJaa illeszkednek a környezethez. Az itt dolgw.ó vasulaaok k� 
állomásokra is adnak kétkere- nyelmesebb körillmények köaött végezhetik munluíjuka

L 

kű járműveket. (Fotó: Zelman) 

A hosszú kemény tél után ezekben a napokban megkezdték a pá
lyaudvarokon a személyszállitó kocsik takarítását, külső mosását. 
A karosszériára rátapadt szennyeződést egyszeri mosással nem 
lehet eltávolítani. Sokat számít a vegyszeres kezelés, de elsq alka
lommal az sem oldja fel a piszkot. A gépi mosás gyorsabb és ha
tásosabb, de kétszer is át kel húzni a szerelvényt, hogy a forgó '-------------------------------------------------

irefék tisztára mossák a kocsikat. Ahol nincs automata mosóbe
rendezés, ott a takaritóasszonyok szorgoskodnak azért, hogy a 
kocsik tisztán ragyogjanak. 

(Zelman Ferenc felvételei) 

Öreg, négyszázhármas so- került az ajkai szénbányák 

rozatú gőzmozdony álldogál „Csingervölgy" nevű moz
a szolnoki vontatási telep- donya Verőcemarosra? 
egyik eldugott szegletében. A 275 064 pályaszámú gép a 
Eső veri, rozsda marja - nyíregyháza-sóstói kisvas
nem ragyog ... Pedig szebb útállomásra, amikor az egy
időket megélt egykoron. Ti- kor MÁV kezelésű városi 
pusát a MÁVAG gyártotta villamos a skanzen keritésé-
1928-30 között. Először a nek „támasztva" rogyado
Duna-Száva-Adriai vasút zik? De folytathatnám a sort. 

Gozössirató 

Tudom, gazdasági helyze
tünk nem teszi lehetővé a 
felújítást, de azt is tudom, 
hogy a lelkesedés, a segítő
készség, a vasút szeretete 
milyen sok esetben segített 
át egy-egy ügyet a holtpon
ton. Vasúttörténeti rekvizi
tumok tömege menekült 
meg ily módon a lángvág6-
t61, az enyészettől. E segít
séggel szúletett a nagycenki 
múzeumvasút és a paksi 
skanzen is. Remélem, hogy 
a most még kallódó öreg 
mozdonyokat egykor majd 
unokáink 1S látni fogj& ... 

T. Z. 

Hozzász6lás 

Zöld atilla, ma·gyar nadrág 
Lapunk február 26-i számá- ket kell alkalmazni. Az altisz- közt. Minisztérium által az 

ban jelent meg Tivald Attiláné, tek - későbbi megnevezéssel egyes rangfokozatokra nézve 
Miért ügy a ruhaügy? című cik- segédtisztek - egyenruhája megállapított minta szerint sa
ke. Az írás évtizedekre vissza- atiUából, búzavirág színű sap- ;át költségükön készítend8 
menően elemzi a ruhaellátás és kából, világos szürke zsinóros egyenruhát viselni. A végrehaj
-térités gondjait, majd vázolja nadrágból, nyári és téli kö- tó szolgálatban kötelessi,sze-
- a vasút jelenlegi gazdálkodá- penyból állt. A málházók és az rűen viselendő hivatalos jelvé-
si nehézségeit is figyelembe ve- őrök barna, kékcsikos zub- nyek szintén saját költségen 
vő - átfogó korszenlsítési ter- bonyt hordtak. beszerzendők." 
veket. A témához vasúttörténeti A vasúti alkalmazottak jelvé- A vasutasok egyenruha-ellá-
érdekességként kívánok né- nyeinek és egyenruhájának tására és a jelvények egységes 
hány megjegyzést fűzni. meghatározását illetően a rqi- megállapítására Baross GábM 

Köztudott, hogy az első hazai niszter 1886-ban elrendelte, közlekedési miniszter 1888-ban 
gőzvontatású vasút Pest és Vác hogy az altisztek (segédtisztek), javaslatot terjesztett fel a ki
között 1846-ban nyílt meg, a úgy mint állomáselöljárók, vizs- rályhoz. Indokolásként hangsú
próbamenetet azonban már az gáló főkalauzok, pálya-, távir- lyozta, hogy az egyenruha vise
előzó év végén közlekedtették. da-, sz�- és állomásfelvigyá- lése a közönséggel bármely m6-
Erról az eseményről a Buda- zók stb. nem a 87.0lgák számára don hivatalos érintkezésbe ke
pesti Híradó 1845. november előírt, hanem. a tisztviselőkre rülő tisztviselőre nézve a uol-
13-án arról is tudósít, hogy a kötelező egyenruházatot tartozi gálatban kötelező legyen. Kie
vasúti személyzet magyar fUhát nak viselni, azzal a különbség- melte azt, hogy a javaslat meg
viselt: zöld atilla, magyar nad- gel, hogy arany zsinórzat he- tételénél a takarékoeúg '1tal 
rág és nemzeti színű forgóval lyett ezüst színűt kell hordani- megkövetelt e� volt 
ellátott kalpag volt az öltözé- ok. A rangot a gyapjúzubbony irányadó. (Az uralkodó ei eJ6-
� Talán éniemes megemlfte- gallérján ezüstszállal hímzett terjesztést jóváhagyta.) 
ru, hogy e" a forma az abszolu- rózsákkal jelölték. A szolgáknál Hozzász61'8om ell&ioJ!ban 
tizmua ir' in is megma,radt. (később altiszteknél) a rang na- arra irányult, hogy � 

A kiegyezés után egy évvel rancssárga színű parolinon sek arra, miderint rn6r mz ., ... 

az akkori köpekedési miniszter ezüatözött csíkokban jelent vel ezel�tt is szilkséM volt .s.: 
elrendelte, hogy állomásfőnö- meg. elgondQJáaok niqval6af� 
kökt6l lefelé a hivatalnokok FeltétlenüJ. meg kell emllttmi. � a,maúp �- A ):iii,; 
nem viselhetnek egyenruhát, mert ma méJ' sokan el sem kép-- � .-nliteU é:Udcbeíí';� 
csak fehér Dinóros sötétkék 7.elik, hogy a MAV eJli6 maoar. mertetett. Jroncepd6 vaWra � 
saplmt. A mapubb beoutású nyeJ.vd. 1872-ben kiadott Sr&ol- tu6n'1 most JS az adD1t: 
hivatalnokok, akik a köz6nség- gálati és Jl1etmény � i1eá � • � 
gel érintkemek, mint péWul értelmében ,,A�- .. �ben � 
•ellen&&. nJh6iukjobb oJda- m,qtomotot - ptnta.-� � 
ln��ma- •� � --ép�rmMI� 
--��.k.!iP-nem� � 

, 

._.,alatt'.� �,tclllt,,.'!lo..i '.f  
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Közönségcsalogató produkciók 
A MOKÉP is felkészült a ta

vaszra. Ha az ember belepillant 
az ápnlisi programba, ez a 

meggyőződése támad. Gazdag 
a választék műfajilag is. Fel
bukkannak a közönségcsaloga
tó produkciók is. amelyek arra 

hivatottak, hogy kiegyensúlyoz
zák a szabad tér, a friss levegő, 
a „gyerünk ki a zöldbe" csábí
tásait. 

De ne szaporítsuk a szót 1 

A sláger - ha nem is a kritiku-. sok de a nézők szempontjából 
az amerikai Becéző szavak, a 
maga Oscar-díj özönével. Ez az 
elismeréshalmaz, legalábbis a 

színészi játékot illetően, megér
demelt. James L. Brooks rende
ző bemutatkozó sikeres munká
jához nem kisebb nagyságok 
járultak hozzá, mint a sokoldalú 
Shirfey MacLaine, a szuggesz
tív karakterformáló Jack Ni
cholson és a nálunk még isme
retlen, szép és tehetséges Deb
ra Winger. A történet maga 

olyan mint az élet. Vidám, ko
moly és szomorú. s persze meg
ható. A müfaj? Családregény. 
Apropó: regény. A Becéző sza
vak könyvváltozatát, vagyis 
eredetijét az Árkádia Kiadó a 

premierre időzítve jelentette 
meg. Aki kíváncsi rá a film 
után 1s, az megveheti. 

Ugyancsak hollywoodias ter
mék, bár angol stúdióban for
gatták a Frankenstein meny
asszonya. Ez az, amire azt szok
ták mondani: ,.jó kis marhaság 
volt". Franc Roddam, a megle
hetősen ismeretlen rendező a 

klasszikus rémtörténetet az 
életre kelt szörnyről vette ala
pul. (Ki tudná felsorolni, ez há
nyadik verzió azóta, mióta Shel
ley, a múlt századi angol költő 
felesége kitalálta.) Persze Rod
dam nem gondolt arra. hogy 
mindez számunkra külön szóra
kozás lesz, mivel a történet egy 
része Budapesten játszódik! Az 

ábrázolásmódra (miután az 
.. eredeti" felvételek nem itt ké
szültek) ,,az ahogy a kis Móric
ka elképzeli'' megállapítás az 
érvényes! Ettől eltekintve 

Sting, a népszerű rockénekes a zők irányításával magyar és tá
föszereplő érdekes figura, a dzsik művészek fogtak össze, 
díszletek hatásosak. Profi film hogy megörökítsék a múlt szá
az, amit látunk. zadi titokzatos dervis (azaz: 

Ugyancsak jó szórakozást Vámbéry Ármin) kalandos út
ígér a harmadik, ezúttal való- ját Bokharában. A főszereplő a 
ban - amerikai film, a Szerep- veszprémi Petőfi Színház fiatal 
csere. A rendező John Landis színésze: Benedek Gyula. Az 
első csatáját már azzal is meg- ötvenes évek korszakát, s egy 
nyerte, hogy az egyik főszerep- festő Ottlik Géza megírta átvál
re az ifjú néger szupersztárt: tozását Dömölky János vitte 
Eddie Murphyt szerződtette. felvevőgép elé a Hajnali házte
Mellette Dan· Aykroydnak jut tó?cben Cserhalmi Györggyel, 
fontos szerep, és Tony Curtis Andorai Péterrel, Udvaros Do
jóképü leányának: Jaime Lee rottyával és Takács Katalin

viu Rebreanu írta, valamint 
egy alaposan megcsavart, izgal
mas olasz-spanyol dráma, A 

tuareg bosszúja - Enzo G. 
Castellari rendező munkája. 
Nem is szólva a Bagoly mondja 

a verébnek címü kubai vígjá
tékról, amelynek összeütközé
sei, pontosabban vidám kaland
jai a fiatalok és az idősebbek 
nemzedékének különböző felfo
gásából, életritmusából, elkép
zeléseiből adódnak. 

Ábel Péter 

A közelmúltban nyílt meg az Északi Járműjavító Uzem Törekvés 
Művelődési Házában Révél!lz Tamás fotóművész kiállítása. ame

lyet Bayer Ilona, a Tv-híradó munkatársa nyitott meg 

Curtisnak, valamint a hajdani nal. 
zenés produkciók sztárjának, Kereken 25 régi magyar film- A kollégium jűtője, az 
Don Ameche-nak. A mese két bői készült Bán Róbert ollója 
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eszén nehéz túljárni. filmtörténeti értékü, hanem 
F ·1· ddi t l · h. t · lehetett kibetűzni. A közel-e 1g-me g nosz a gia is 0- mint játékos kísérlet is érdekes. · f · E l 'k k l 'k k gő 1·elmezbál miatt sokan na a ranc1a m e e , em e e • Böszörményi Géza rendező La-

H # • fi tal · k e· tal acsarkodtak érte, végül egy ose1 egy a ene es s p- urája pedig egy helyét az em-
raesett öccse. no meg rengeteg berek között nem találó fiatal- Tóth Kristóf nevű harmadé-
muzsika a hatvanas évekből. és asszonyról szól. akit Básti Juli ves szerezte meg. Kezében 
az első filmes rendező Ariel Ze- személyesít meg. Partnerei kő- lóbálva vitte fel szobájába, 

- Tudod, mi ,enne az 
abszolút tökéletes? Ha most 
lemenné� í g y lemennél. 

Kristóf elhúzta a száját, 
gyerekesnek tartotta az öt
letet. 

A cilinder 

itou jóvoltából a két főszerep- zött találjuk a lengyel Zbigniew a tükör elé állt, és föltette: 
lőn kívül olyan sztárok, mint Zapasiewiczet, Reviczky Gá- - Á . . . üdvözlöm, ked- ön nem lehet ta9ja az 

Ves ,..._.'mbenfeld u'r úri kaszinónak ... Őn egy Claude Braseur, Philippe Noi- bort, Dörner Györgyöt és Te- v-, u · • · a 
é kedves nagyap,;a 1·obban közönséges . . . közönséges ret, Marlene Jobert s Annie messy Hédit. Mind a négy pro- , 

Girardot. dukció természetesen látható van már . . . ? ó, igazán - nem találta a szót, lekap-
örvendetes hír . . . ta fejéró1 a cilindert. Csete 

S ha már meleg lesz, nem hi- volt februárban a magyar fil- Lónak is dicséretére váló még lelkesedett egy ideig, 
ányozhat a programból a wes- mek fesztiválján. , , ·· azuta'n la'tva, hogy K,,.;�to',1 nyerites zavarta meg a tu- • .., l 
tern sem. Lawrence Kasdan A hónap filmjei között talál- kör előtt ágáló Kristófot. nem jigye� lelépett. 
rendező a sci-fi filmek egyik hatunk még egy izgalmas II. vi- esete Géza állt az ajtóban. Kristóf becsapta az ajtót, specialistája ezúttal a vadnyu- lágháborús felderítőtörténetet: o·· , '7"··k 'l végigdó1t az ágyán, perce-. 1 • · .. "l ' 

, - regem. . . . � o e e-gat nagyon 1s „va osagos VJ a- a szovjet Eden akciót, a kultu- t "l ken belül elaludt. (A kollégi-
gába szállt le, ismerős alapkép- rális forradalom korát bemuta-

es vagy · · · egy szu e-
l b ki E ki , t tett . . . született . . . umban szokta meg a nap-
etet ontva . gy svaros tó kínai Esti esőt, a Tulipános a nem jutott eszébe az imént pali alvást, otthon nem te-

ellenőrzés alatt tartanak a ban- téren címü, immár szokásos rö- halott név. hette meg.) 
diták. A főhős és barátai nem vid mesefilm-összeállítást vala- _ Grümbenjeld! _ vág- Hajnal körül /elzavarták. 
törődve a veszedelemmel (sem mint Leonyid Gajdaj mai 'tema- ta rá Kristóf. Gerendás Zoli jött esetével. 
a nekik szánt golyókkal), elha- tJkájú szovjet vígjátékát, a Vi- esete tovább lelkesedett. Részegek voltak, a cilindert 
tározzák, hogy szembeszegül- gyázat, életveszélyest., a boron- o

·· , • követelték,· Csete minden-
k 1 gt t 'tj' · k - regem. . . . egy se-ne a rossza , s me 1sz 1 a a gós hangvéteü spanyol Talál- tabot, egy príma nyakken- áron cilinderben akart le-

terepet. Ez történik Silveradó- kozás és búcsút - egy hazájá- dő ... neked lesz a legjobb menni az utcára. Kristóf le-
ban. (Ez a film címe!) Mindez ba hazalátogató híres író szem- szerelésed szombaton . . . barmozta ó?cet, hóna alá 
ismerős ugyan, de aki szereti az besülését a múlttal, s a Rude Kristóf nagyképűen fel- kapta a cilindert, kivonult 
effajta históriákat, az biztosan Pravo hajdani mártírhalált halt nevetett, játszott tovább. a mosdóba. 
élvezni fogja. szerkesztőjének, Jurij Herz _ Uram, tagja ön az úri Reggel frissen leszaladt a 

A magyar kínálat is gazdag. rendezte élettörténetét. (Rám kaszinónak?! földszintre. A portásfülke 

lesztette a cilindert, kilépett 
az utcára. 

Az első percekben rette
netesen izgult: úgy járkált, 
mint egy kezdő manöken. 
Az Astoriánál egy rendőr a 
szemébe röhögött, de nem 
szólt. Ettől megbátorodott, 
felugrott egy villamosra, s a 

, .Keletiig utazott. Itt már si
keresebb volt: mutogatták, 
vihogtak, amerre ment. Egy 
fejkendős nénikének külö
nösen tetszett; harsány ne
vetése nyomán kisebb cso
port kezdett gyülekezni 
Kristóf köré. Néhány srác 
pattogatott kukoricával 
szórakozott: a cilindert cé
lozták, rikácsolva biztatták 
egymást pontos dobásra. 

Kristóf már gyűlölte a 

cilindert, de késő volt: a 

csoportban megpillantotta 
az apját. Idősb Tóth Kristóf 
kopottas ruhájában, kezé
ben kis bőrönddel ott állt a 
bámészkodók között. 

Ifjabb Tóth Kristóf szé
gyenében jutásnak eredt. 
Csak a szobájában billen
tette le fejéről a cilindert. 
Rátaposott és az ágy alá 
rúgta. Órákig gubbasztott 
szobájában. Apját várta. 

Éjféltájt Gerendás Zoli 
jött Csetével. 

Sárközi Gábor Négyből választhatunk. A sán- zuhant az éjszaka.) A progra- . Csete nem hagyta abba. előtt komótosan fejére il-
ta dervis, amelynek díszbemu- mot kiegészíti még a román •---------------------------------------.J 

tatója egyszerre lesz a hónap Sergiu Nicolaescu húszas évek
elején Budapesten és a Szovjet- ben játszódó társadalmi drámá
unióban, kooprodukció. Kis Jó- ja, a Csulandra, amelynek iro
zsef és Valerij Ahadov rende- dalmi eredetijét a híres író. Li-

A szép könyvek mestere 

Vácott él és dolgozik a könyv
kötészet egyik kiváló mestere. 
Váci György. Alkotómühelye a 

városi levéltár és a közelében 
lévő nyomda. Újjávarázsolt, fi
nom mívü könyveit, borítóit 
nemcsak hazánkban, hanem or
szághatárainkon túl is ismerik. 
Remekeit ott találjuk az Elnöki 
Tanács, a Minisztertanács hiva
taliban, a magyar ENSZ-bizott
ságnál, nagykövetségeken. 
Aranydíszítésü egyedi könyvei 
eljutottak Észak-Amerikában 
és Afrikába is. Dolgozik taná
csoknak, iskoláknak, intézmé
nyeknek is. Mesterségének régi 
szerszámait nem hagyja ve
szendőbe, műhelyében őrzi azo
kat, olykor kiállításokon is be
mutatja. 

Váci György nem rejti véka 

alá mesterségét, felhalmozott 
tapasztalatait, a szakma meg
annyi érdekesebb fogásait. Tu
dását örömmel adja át a fiatal 
nemzedéknek. Neve a szakmá
ban világszerte jól cseng. Járt 
már többek között Hollandiá
ban, Svájcban és Ausztriában. 

A Magyar Filmiroda 30 per
ces dokumentumfilmet készí
tett munkásságáról Az ember 
nem magáért születik címmel. 
Munkásságát több kitüntetés is 
fémjelzi. Nemrégiben az Elnöki 
Tanács a Munka Érdemrend 
ezüst fokozatát adományozta a 
kiváló mesternek. 

(Karff István felvételei) 

Pályázati felhívás 
A Vasutasok Szakszervezete 

a 37. vasutasnap tiszteletére eb
ben az évben is megrendezi Bu
dapesten a vasutas képzőművé
szek 37. országos kiállítását. 
A kiállításon a vasutas képző
művészeti körök tagjai, tényle
ges és nyugdíjas vasutasok, va
lamint családtagjaik vehetnek 
részt festményekkel, grafikák
kal. szobrokkal, domborművek
kel, érmékkel és plakettekkel. 

Minden alkotáson fel kell 
tüntetni a mü címét, az alkotó 
nevét, pontos lakcímét (irányí
tószámmal) és munkahelyét. 
A képeket kiállításra alkalmas 
kerettel kérjük beküldeni. Be
küldési határidő: 1987. június 
12. Cím: Vasutasok Szakszerve
zetének képzőművészeti köre, 
Budapest, 1081 Népszínház u. 
29. 

A beérkező alkotásokat hiva
tásos művészekből álló szakbi-

Büki Attila 

zottság zsűrizi és tesz javasla
tot a díjazásra. A határidő után 
érkező műveket nem zsüriztet
jük. 

Díjak: 
Festészet: 1. 5000, 2. 4000, 3. 

3000 forint. 
Szobrászat: 1. 5000, 2. 4000, 

3. 3000 forint. 
Grafika: 1. 5000, 2. 4000, 3. 

3000 forint. 
Érmek és plakettek: 1. 2000 

forint. 
A Vasutasok Szakszervezeté

nek Elnöksége különdíjat tüz ki 
olyan műalkotásokra, amelyek 
a vasút fejlődését, a vasutasok 
megváltozott munka- és életkö
rülményeit ábrázolják. 

A különdíjak összege: festé
szet 3500 forint, szobrászat 3500 
fonnt, grafika 3500 forint. 

A díjakat a kiállítás megnyi
tásakor adják át. 

Vasutasok Szakszervezete 

ÁPRILIS 

olyan ez az április 
csókolta délelőtt 
mint leszerelő katonák hite 
orgona illata 
lányok arca 
alma mosolya 

havakat átsiró kedvemre 
jöjjetek lányok fiúk 
vigyétek hajam hullámaiból 
a zöld madarak füttyét 
síkságok kalácsaiból 
át a komor hegyeken 
ezt az április csókolta 
délelőttöt 
tavaszi szerelmeket 

Versmondó
verseny 

József Attila halálának 50. 
évfordulója tiszteletére igazga
tósági szintü vasutas szavaló
versenyt rendeztek Miskolcon. 
A szolgálati helyekről 25-en 
vettek részt a nemes vetélke
dőn. 

Somló Ferenc, Jászai-díjas 
színművész, a zsüri elnöke érté
kelte az előadók teljesítményét. 
A győztes Szabó Győzőné, a 

miskolci biztosítóberendezési 
fenntartási főnökség műszeré
sze lett. Második Szabó János, 
a hatvani körzeti üzemfőnökség 
kocsivizsgálója, harmadik pe
dig Béres Erika, az építési fő
nökség szakmunkása. 

Az első hat helyezett értékes 
tárgyjutalomban, míg a többi 
résztvevő könyvjutalomban ré
szesült. 

ÁPRILIS 5-ÉN 

Vasutas 

bérleti előadás 

A jubileumi évad har

madik vasutas bérleti elő

adása április S-én, vasár

nap délelőtt 11 órakor 
lesz a József Attila Szín

házban. 

Neil Simon: Mezítláb a 

parkban című vígjátékát 

mutatják be. A főbb sze

repeket Ivancsics Ilona, 

Galambos Erzsi, Bánffy 

György és Józsa Imre 

játsszák. A rendező: Val

ló Péter. 
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Emlékzászló 
Tavaly Baráth János nevét 

vette feJ a zalaegerszegi körzeti 
üzemfőnökség honvédelmi 
klubja. Baráth János vasutas
és más kiemelkedő munkás
mozgalmi múltjával kötődött a 
zalai megyeszékhelyhez. 

A 83 tagú, két szakosztályt 
működtető vasutas hoovédelmi 
klub február végén megtartott 
közgyűlésén a néhai veterán 76 
esztendős leánya, Horváth Jó
zsefné - született: Baráth Má
ria - a család nevében emlék
zászlót adott át Tóth Balázs
nak, a klub titkárának. A név
adó ünnepségen egyik jelenlé
vő unokája szalagot kötött a 
nagyméretű lobogóra. 

Az ünnepségen a csomópont 
gazdasági, párt- és szakszerve
zeti vezetőin kívül megjelent 
Berecz Ágoston, a Magyar 
Honvédelmi Szövetség Zala 
megyei elnökségének a tagja is. 

Sz. J. 

Lövészverseny 
A miskolci járműjavító üzem 

MHSZ-klubja a szovjet hadse
reg napja tiszteletére lövészver
senyt rendezett. A nyolc 
MHSZ-klub részvételével meg
rendezett versenyen kilencven
hatan indultak. A versenyzők 
két fegyvernemben - kispuska 
és pisztoly - mérték össze tu
dásukat. 

A kispuskaversenyszámban 
a járműjavító férfi és női csapa
ta, pisztolylövésben a miskolci 
vasútigazgatóság csapata győ
zött. A helyezetteket oklevéllel 
és tárgyjutalommal díjazták. 

Az üzem MHSZ-klubja a 
nemzetközi nőnap alkalmából 
is megrendezte immár hagyo
mányosnak tekinthető lövész
versenyét. 

Jó dolgozó 
jó sportoló 

A Celldömölki Vasutas Mun
kás Sportegyesület elnöksége 
március első hetében megtar
tott ülésén döntött a Jó dolgozó 
- jó sportoló kitüntető címek 
odaítéléséről. 

Az elnökségi döntés értelmé
ben első helyre Balogh Zsolt 
labdarúgó, a CELTEX gépko
csivezetője, másodikra Skriba 
Zsolt kézilabdázó, a celldömölki 
építési főnökség nehézgépkeze
lője és a harmadikra Obráz 
András asztaliteniszező, ugyan
csak az építési főnökség dolgo
zója került. 

(jakab) 

Vízszintes: 1. Fontos pénzügyi ten
nivaló. (Folytatás a 28. Jüggó1eges
ben.) 2. Rag. 13. Mérgező gáz. 14. 
Azonnal. 15. Csontokat köt össze. 16. 
Nói énekhang. 18. Sakálfejíj isten az 
egyiptomiaknál. 20. Manduladarab. 
21. ... Edmond (1787-1833) neves an
gol színész. 23. Jó víz. 24. Megér egy 
estet. 25. Dal. dallam. 26. Kerti szer
szám. 27. a görög abc negyedik betűje. 
28. Színesedik a gyümölcs. 29. Megkü
lönböztető jelzése. 31. Kevert nyár. 32. 
Kacat. 33. Ázsiai állam. 34. Zene fele. 
36. Víznyeró. 37. Erek szélei. 38 Lé
nyegtelenül. 39. Nyakmelegítője. 41. 
Kimondott betű. 42. Neves futballka
pus volt. (Imre). 43. Kalász betűi. 44. 
Német személyes névmás. 46. Nagyon 
folTÓ nyár. 49. Idegen pénz. 51. Neves 

\1 A G Y A R V A S l'" T A S 

A� épületet nem lehet megmenteni 

Megsüllyedt a csónakház 
A miskolciak segítséget várnak, és remény_kednek 

A magyar kajak-kenusok év
tizedek óta a világ legjobbjai 
között szerepelnek. Számon 
tartják őket, hiszen szinte meg
számlálhatatlan rangos nemzet
közi, illetve világversenyről 
hoztak érmet. Büszkeségeink 
közül az egyik Hajdú Gyula, 
aki az 1982-es belgrádi világbaj
nokságon aranyérmet nyert 
1000 méteren Sarusival. Most 
az MVSC sportolója és a kajak
kenu szakosztály vezetőedzője. 

Valamikor, úgy a hetvenes 
évek elején, a sportág egy kül
földi, a magyar viszonyokat 
nem ismerő pápája azt találta 
mondani: 

,, Önöknek, magyaroknak, bi
zonyára sok kiépített pályájuk 
és nagy szurkolótáboruk van, 
ha ilyen szép eredményeket 
tudnak elérni!" 

Pálya! 
Abban az időben az újpesti 

hajógyári öblöt leszámítva nem 
nagyon volt még „pályaszerű
ség" sem. Ma legalább egy-ket
tő akad. A versenyek rendezé
sére alkalmas állóvíz-pálya van 
Miskolcon, a Csorba-tónál. Sőt 
az MVSC sporttelepén olyan 
tanmedence üzemel, amilyen 
talán még a vezető budapesti 
egyesületeknek sincs. 

Miskolcon tehát van tanme
dence: nyáron a Csorba-tavon 
kilenc sávon kibójázott 1000 
méteres pálya, világbajnok 
edző, mi lehet hát a gond, ami
ért fő a fejük? 

A csónakház össze akar dől
ni! 

A sporttelep és a vízitelep 
üzemeltetése és fenntartása a 
miskolci épület- és hídfenntartó 
főnökségre tartozik. A helyszí
nen Maczkó János főépítésve
zető, Marosi József, az MVSC 
elnöke és Hajdú Gyula avat be 
a részletekbe. 

A csónaktároló 12 x 24 méte
res pillérvázas MEZŐPANEL 
csarnok. 1973 végén volt a mű
szaki átadása. Sokáig semmi 
baj nem történt, de tavaly júni
usban megmozdult az épület, s 
a délkeleti sarkon süllyedésre 
utaló jeleket vettek észre. Au
gusztusban kívülről megtá
masztották, de szeptemberben 
már belülről is alá kellett dúcol
ni. Mivel a mozgás nem állt 
meg, talajmechanikai szakvéle
ményt kértek. A vizsgálatot az 
Észak-magyarországi Tervező 
Vállalat végezte. 

Míg Maczkó János a doku-

--+--+---H 

chilei költö, utónevének kezdóbetöüje
vel. 52. Maskara kezdete. 54. Férfinév. 
56. Paripáját. 57. Hóhér. 58. Mózes öt 
könyvének elnevezése. névelővel. 60. 
Keserv. 61. Népszerű krimihós. 62. 
Irányítja. 64. Szégyenpad. 

Függőleges:. 1. Indiai szeszes ital. 2. 
Spanyol szigetcsoport a Földközi-ten
gerben. 3. Vallásrövidítés. 4. Végek 
nélkül mulat. 5. Hazai. 6. Nagy boltok. 
7. Félrevezetem. 8. Kétszeres ételízesí
tó. 9. Elme. 10. Satu azonos betűi. 11. 
N épszerú csíllagkép. 1 7. Ázsiai folyó. 
19. Kiskirályok. 20. Lomha, bamba. 22. 
A 60. sor fordítottja. 24 .. .. Club, nem
zetközi írói egyesülés. 29. Repeszgrá
nát. 30. A barom. 33. Zsupán. 35 Hirte
len megfog. 38. Cik-... 39. Afrikai ál
lam. 40 Hasít, a közepén. 43. A halál
madár. 45. Angol távirati iroda. 47. Pa-

mentumokban lapozgat, Maro- - Más alternatíva nincs? 
si János és Hajdú Gyula ször- - Az épületet nem lehet 
nyülködnek: megmenteni - sajnálkozik az 

- Nézd, mennyit süllyedt elnök, annál is inkább, mert an
megint! Befér a tenyerem a pil- nak idején rengeteg társadalmi 
lér és a betontestek közé! munkával állították föl. A föl-

- Az épület észak-déli irá- dtömeg megállítására egy part
nyú - mondja a főépítésvezető. védmű kellene a tó felől. 
- Észak felől a tó - valamiko- A főépítésvezetőhöz fordu-
ri bányató. A kitermelt meddőt lok: 
itt a parton elegyengették, erre Mennyibe kerülne ez a 
épült a vízitelep. Az eredeti, megoldás? 
úgynevezett ,.termett" talaj a tó - A partvédműfolyómétere 
felé lejt, s ezzel egy szintbe hoz- 10-15 ezer forint. Itt körülbe
ták a laza szerkezetű meddőt. lül 100 métert kellene építe-

Részlet a vizsgálati jegyző- ni . . . 
könyvből: - És nincs rá pénz? 

,,A telep területe kavicsbá- - A MÁV Vezérigazgatósá-
nyai meddő, azaz homokos, ka- gának a csónakház szétbontá
vicsos agyag. Laza, sodorható sára és újra összeállítására 
állapotú, térfogatváltozó. sincs pénze. 
A vizsgált terület körül idős fák Időközben Hajdú Gyula ki
vannak, például a déli végfaltól nyitotta a csónakházat. A közle-
1,0-1,6 méterre. A tó felőli ol- kedő út két oldalán állványer
dalon az idős fák törzse jelleg- dő, amit andráskeresztekkel 
zetesen torzul, míg a tótól távo- erősítették meg. Innen elég ne
labb esők, az épület déli oldalán héz lehet kihozni a hajókat. 
egyenesen állnak." S egyáltalán nem látszik bizton-

- A pillérek alatt - folytat- ságosnak vagy biztatónak a 
ja Maczkó János -, mintegy helyzet. 
110 cm mélyre nyúlnak le az - Az értékesebbeket, 
alapot képező betontömbök, amennyit lehetett, átvittük a fő
amik alapterülete 1,6 x 95 mé- épületbe - mutatja az edző. 
ter. Amikor megcsúszott ez a S valóban, a főépületben, ahol 
földtömeg, a falpanelek a pillé- az iroda, a konyha, az öltözök 
rek hornyaiból kihúzódtak. Te- vannak, a társalgót megtöltik a 
hát a termett talajba ágyazott versenyhajók. 
déli fal a helyén maradt, míg az Csend ereszkedik közénk, el-
egész csarnok útnak indult. gondolkodunk, majd Hajdú 

- Azt hiszem jogosan vető- Gyula folytatja: 
dik fel a kérdés: ilyen laza tala- - Nagyszerű ez a közel 10 
jon miért nem készítettek en- kilométeres tórendszer, nemzet
nek a nagy épületnek vasbeton közi versenyt is rendeztünk 
alapot? már itt. Most pedig azt sem tud-

- Erre a szakvélemény is juk, hogy a szakosztály több 
kitért. Megállapították, hogy mint kilencven tagja a nyáron 
itt az egyszerű sfkalapozás hogyan fog vízre szállni. Hí
nem felel meg, a javasolt új szen, ha itt építkezés lesz, vala· 
alapozási mód a vasbeton ko- hol kell tárolnunk a hajókat, de 
szorú, de a kivitelezőt nem ma- hol? Még elképzelésünk sincs, 
rasztalták el. hogy hova tegyük a 117 sport-

- Ez érthetetlen. Miért vét- hajót, aminek értéke a lapátok
len a kivitelező? Talán a tó a hi- kal együtt 746 OOO forint. 
bás? - • - S közben az élet megy to-

Marosi József, aki az építés vább. Nekünk folytatni kell a 
idején még nem volt az egyesü- munkát - mondja Marosi Jó
let elnöke, elmondja, hogy mi- zsef -, nevelni az utánpótlást. 
vel a csónakház szabvány ME- De hogyan, ha nem tudjuk 
ZŐPANEL-ből épült, nem kel- megoldani a hajók biztonságos 
lett külön épülettervezö. A ME- tárolását? 
ZŐPANEL főmérnöke volt a fe- Hát igen, a hol?, a hogyan?, 
lelös építésvezető. és a miből? megnehezíti az éle-

- Térjünk vissza a mába! tet. A miskolciak segítséget kér-
Mi most a teendő? nek és reménykednek. Hátha 

- A szakértök szerint le kell tudja folytatni az edzést, a ver
bontani a csónaktárolót, s a víz- senyzést az a 90-100 gyerek. 
től újra felépíteni, most már Az utánpótlás. 
vasbeton alappal. Demeter Kálmán 

pírra vetek. 48. Papagájféle. 50. K-val 
a végén nyelvrokonaink. 52. Mezógaz
dasági telep. 53. Nem kevesen. 55. 
Szovjet város. 57. Kevert hideg ital 
(ék. hiány). 59. Nem fölé. 61. Kamrá
ban van. 63. Szintén. 64. Kicsinyítő 
képzó. 

Beküldendő: vízszintes 1. és folyta
tásaként a 28. függőleges. 

Beküldési határidő: április 9. 

A megfejtéseket a szerkesztőség cí
mére kérjük küldeni. 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Kárjegyzókönyvek felvéte
le. Helytelen kocsikiválasztás. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 4. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: 

Tóth Gizella 5720 Sarkad, 33. Őr
ház: Kövér Katalin 3000 Hatvan, Ápri
lis 4. u. 9.; Balatoni Andrea 8400 Ajka, 
Verseny u. 2. II. emelet 9.; Ferkó Gyu
la 4501 Kemecse, Vasút u. 7.; Békefi 
Mihály 5600 Békéscsaba II., Petőfi u. 
20/A. ' 

Március 6-án adták át 

füleken 

a vándorzászló 

A két szomszédos határállo
más, Somoskőújfalu és a Fülek 
közötti munkaversenyt éven
ként értékelik. Eszerint - az el-
múlt évben végzett munka 
alapján - a csehszlovák vas
utasok 75 pontjával szemben a 
somosköújfaluiak csak 60 pon
tot szereztek. Így Fülekre ke
rült a vándorzászló, amelyet 
március 6-án, ünnepélyes kül
sőségek között adtak át a határ
állomás vezetőinek. 

Felhívás 

- Nívódíj. Az elmúlt évben 
nyújtott kiemelkedő teljesítmé
nyük elismeréseként huszon
négy amatőr művészeti kollek
tívának nívódíjat adományozott 
az Országos Közművelődési 
Központ Módszertani Intézete. 
A társastánc kategória legjobb
jának járó nívódíjat a győri vas
utasok Arany János művelődési 
házának formációs tánccsoport
ja kapta. 

- Nyugdíjas-búcsúztató. 
Harminchét évi vasúti szolgálat 
után nyugalomba vonult Végh 
Sándor, a hatvan-salgótarjáni 
pályafenntartási főnökség elő
munkása. Az V. főpályamesteri 
szakasz dolgozói Jászboldoghá
zán, a községi művelődési ház
ban rendezett bensőséges házi 
ünnepségen köszönt el Végh 
Sándortól. 

- Fénysorompók. A Buda
pest-Hegyeshalom közötti fő
vonal rekonstrukciója kereté
ben átalakítják a fénysorompó
kat. Február végén Kimle és 
Hegyeshalom között végezték 
el ezt a munkát. 

- Műsoros est. A székesfe
hérvári pályafenntartási főnök
ség szakszervezeti bizottsága 
március 6-án műsorral egybe
kötött ünnepséget rendezett a 
nemzetközi nőnap alkalmából. 

- Sódervonatok. Az időjá
rás javulásával, a szegedi igaz
gatóság területén, Kiskunlachá
záról és Szalkszentmártonból 
elindultak a sóderszállító irány
vonatok. 

- Akcióban. A győri körzeti 
üzemfőnökség Vöröskereszt
szervezete sokszor hallat magá
ról. A véradónapok szervezése 
mellett gyakran rendeznek 
egészségügyi témájú előadáso
kat. A májusi vöröskereszt vi
lágnapra készülve, munkahelyi 

Elcserélném miskolci 37 négyzetmé
teres, első emeleti, másfél szobás, er
kélyes, összkomfortos, tanácsi lakáso
mat budapestire. (Minden megoldás 
érdekel.) Erdeklődni lehet: Rajz Éva, 
44-75/149, vagy 840-148/149 telefon
számon. 

Eladnám Gyömrő, Imre u. 119. 
szám alatti 200 négyszögöles telket fé
lig kész épülettel (építőanyaggal, víz, 
villany bekötve), vagy elcserélném bu
dapesti tanácsi lakásra. Érdeklődni le
het a 221-892/167 telefonszámon (Sza-
bóné). 

Elcserélném Budapest, Kerepesi út 
1-5. szám alatti 50 négyzetméteres, 
utcai I. emeleti, komfortos, MÁV-bér
lakásomat Budapesten, szoba-kony
hás tanácsira MÁV-dolgozóval. Érdek
lódni lehet: 16-19 óráig a 839-152-es te
lefonszámon. 

Elcserélném 55 négyzetméteres, 
gázfűtéses, komfortos, világos, parkra 
nézó MÁV-bérlakásomat tanácsi la
kásra, vagy vidéki házra. Érdeklődni 
lehet: Filep György, Budapest, Kere
pesi út 5. szám, IV. épület, II. emelet 
40. Telefonüzenet: 370-897. 

Eladnám 2 szoba, konyhás (plusz 
mellékhelyiségek) Gyöngyös, Kossuth 
u. 21/4. szám alatti családi házamat. 
Érdeklódni lehet: személyesen vagy 
levélben. Cím: Vágó Pál, Budapest 
XV., Páskomliget utca 60. IV. emelet 
23. 

Elcserélném budai, magasföldszinti, 
napos, parkra néző„ 42 négyzetméte
res, komfortos, MAV-bérlakásom ki

sebb, egyszobás, komfortos vagy gar
zonlakásra MÁV-dolgozóval. Budai la
kás elónyben. Érdeklódni lehet 
8-9.30 és 18-21 óra között a 751-695 
telefonszámon. 

Az 1987/88-as tanévben a 
műszaki, a közgazdasági, a me
zőgazdasági és élelmiszer-ipari, 
valamint a jogi szakterületeken 
szervezik meg a szakmunkások 
előkészítő tanfolyamait (SZET). 

Elcserélnénk két budai lakást. Az 
egyik 42 négyzetméteres, komfortos, 
magasföldszinti, napos, parkra néző, 
egyszobás MÁV-bérlakás, a másik 38 
négyzetméteres, összkomfortos, telefo
nos, napos, belső kertre néző II. emeszándékát jelentse be vállalata leti, erkélyes, tanácsi lakás. Kérünk 

személyzeti (oktatási) osztályán kétszoba-hallos, komfortos, 65-75 
e hónap végéig. Itt kérhet to- négyzetméteres, telefonos, tanácsi la-

Alapvető feltétel, hogy jelent
kezésüket a vállalat vezetősége 
támogassa: vállalja, hogy a 
tanfolyam idejére, s a nappali 
tagozaton folytatandó felsőfo
kú tanulmányok időtartamára 
az erre vonatkozó rendeletek
ben megállapított kedvezmé
nyeket számukra biztosítja. 

A felvételre javasolt szak
munkások: alkalmassági és ké
pességvizsgán vesznek részt. 
Aki a tanfolyamra jelentkezik, 

, , , kást. Budai előnyben. Érdeklódni le-váb bi részletes felvilagositáSt, het 18-21 óra között a 751-695 tele-
és igényelheti a jelentkezési la- fonszámon. 
pot is, amelyet kitöltve, a szűk- Elcserélném Budapest X., Salgótar
séges mellékletekkel együtt áp- jáni úti MÁV-telep, 21. épület I. emelet 
rilis 10-ig kell ugyanide vissza- 7. alatt levő egy szoba komfortos 
. . MÁV-bérlakást budapesti MÁV, vagy JUttatm. tanácsi, nagyobb alapterületű lakásra. 

A vállalat vezetősége - az Soós Lajos. 
érintett munkáskollektívák vé- Elcserélnénk Budapesten a 3-as 
leményének meghallgatásával metrótól 15 -percre levő kertes, új, két 
- a benyújtott jelf!ntkezési la- tanácsi, komfortos lakást - amely egy 

k k .. ··1 két kik t to házban van, az egyik egyszobás, a má-po ozu azo , a e - sík egy plusz félszobás összesen 83 vábbtal)ulásra alkalmasnak tar- négyzetméteres, gáz az �dvarba beve
tanak és javasolnak, április zetve - Tapolca és közvetlen kömyé-
15-ig küldik el a megpályázott k�n �ácsi, MÁV vagy �yen tu-
zakte ··1 SZET · , , á lajdonu.lakásra. Érdeklődni: a 126-04!1 

s ru et 1gazgatQ!!_ag - városi, vagy a 43-26 és 42-40 üzemi te-
nak. lefonszámon. 
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gyógytornát szerveznek, és egy 
véradónap is szerepel a prog
ramjukban. 

- Táncleckék felnőtteknek. 
Fiatalok és középkorűak, egye
dülállók és házaspárok szak
avatott tánctanár segítségével 
tanulják a keringőt, a tangót és 
a csacsacsát Győrben, a vasuta
sok Arany János művelődési 
házában. A hangulatos tánces
ték minden héten szerdán 19 
órakor kezdődnek. 

- Társadalmi munkában. A 
záhonyi gépesített rakodási fő
nökség karbantartó műhelyei
ben elavult a fűtési rendszer, 
gyenge a világítás. A főnökség 
dolgozói vállalták, hogy társa
dalmi munkában elvégzik a 
szerelési munkákat. Az üzemi
gazgatóság vezetői támogatják 
a dolgozók kezdeményezMét. 

- Utazzunk együtt! A nagy 
októberi szocialista forradalom 
70. évfordulója tiszteletére ezzel 
a címmel kezdeményezett ver
senysorozat dombóvári csomó
ponti döntőjét a forgalmi szak
szolgálat csapata nyerte. 
A győztes csapat bejutott a me
gyei döntőbe. A csomóponti 
döntő többi csapata is jól járt, 
mert a győztesekkel együtt 
szovjetunióbeli utazáson vehet
nek részt. 

HALÁLOZÁS 

Hatvanöt éves korában tragikus 
hirtelenséggel elhunyt Retkes Ist
ván nyugdíjas főfelügyelő. A MÁV 
szolgálatába 1941-ben lépett. Szol
nok állomáson előbb mint menet• 
irányító, később térfőnök, majd for
galmi oktatótisztként dolgozott. 
1970-től tíz éven át volt az szb elnö
ke. Családtagjai, munkatársai ft>b
már 4-én kísérték utolsó útjára az 
abonyi temetőben. 

Elcserélném Budapest, Kerej?esi 
úton levó 96 négyzetméteres MAV
bérlakásomat kisebb, telefonos, taná
csi lakásra - jó közlekedésnél -
MÁV-dolgozóval. Érdeklódni lehet na
ponta 16-19 óra között a 137-377-es 
telefonszámon. 

Elcserélnénk budapesti 100 négyzet
mé�res, telefonos, galériás, kétszobás 
MA V-bérlakásunkat kisebb tanácsi la
kásra vagy ingatlanra, vidékire is. Ér
deklődni csak levélben: Somogyi 
György, Budapest, 1087 Kerepesi út 
1., I. emelet 8. 

Elcserélném százhalombattai, 37 
négyzetméteres IV. emeleti másfél 
szobás, összkomfortos, erkélyes, taná
csi lakásom_at hasonló vagy ltisebb bu
dapesti MAV- vagy tanácsi lakásra,. 
Érdeklődni lehet napközben 7-15 
óráig a 19-03 üzemi telefonszámon. 
Köviné. 

Elcserélném két szoba összkomfor
tos, telefonos, budapesti MÁV-bérla
kásomat Budapesthez közeli családi 
házra. Levélcím: Veresegyháza, 2112, 
postafiók 43. 

Elcserélném Budapest IX. kerületi 
65 négyzetméteres, kétszobás, gázfűté
ses, komfortos, MÁV-bérlakásomat 
kertes, hasonló lakásra. Érdeklődni le
het: 664-893 városi és az 59-39 üzemi 
telefonszámon. Gubinyi Károly. 

Elcserélném rákospalotai, VI. eme
leti, egy plusz két félszobás, 60 négy
zetméteres MÁV-bérlakásomat na
gyobb alapterületű budapesti lakásra 
MÁV-dolgozóval. Érdeklódni lehet 
napközben a 296-371, 15 óra után 
84-18 üzemi telefonszámon. 

Elcserélném vagy eladnám tapolcai 
3 szobás, telefonos, garázsos öröklaká
somat budaee5ti öröklakásra, OTP-át
vállalással. Erdeklódni lehet a 12-596 
városi, és a 42.-74 üzemi telefonszá
mon. Ábrámofszky Péterné. 
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Kedvezőtlen elsö negyedév után 

Nehéz lesz pótolni a lemaradást 
Lassult az elegymozgás - Nőtt a kocsiforduló-idő 

- Romlott a személyszállítás minősége 

Márciusban tovább növeke
dett a vasúti áruszállításban a 
lemaradás mértéke. A:z elszállí
tott 9,7 millió tonna árumennyi
ség a tavaly márciusit ugyan 
meghaladta 1,2 százalékkal, a 
tervezettnél azonban közel 3 
százalékkal kevesebb volt. A:z 
átlagos szállítási távolság csök
kenése következtében az áru
tonnakilométer teljesítmény 
csak bázis szintű, illetve 96,4 
százalékos volt a tervhez viszo
nyítva. 

képest 10 százalékkal csökkent 
a kocsüorduló-idő. A vonatfel
oszlatások száma összességé
ben 13 százalékkal csökkent. 

Ezen belül viszont a szomszé
dos vasutak kedvezőtlen foga
dási készsége következtében a 
kilépő vonatfeloszlatások szá
ma 16 százalékkal magasabb 
volt mint az elmúlt év hasonló 
időszakában. 

Az áruszállítás minősége az 
első negyedéves szinten nem 
volt kielégítő. Jelentősen meg
nőtt a kocsiforduló idő, az 
elegymozgás lelassult. A keve
sebb áru ellenére sem tudta a 
vasút a fuvarozásra felkínált 
összes árut elszállítani. Ezt bi-

lométer-teljesítmény valamivel 
kedvezóöb, 99,5, illetve 99,1 
százalékos volt. 

A személyszállítás minősége, 
a menetrend szerinti közleke
dést alapul véve kedvezőtle
nebb volt, mint az elmúlt év el
ső negyedévében. 

Elsősorban a januári nagy 
havazások következtében a me
netrendszerűség 97,8 százalék
ról 96,6 százalékra csökkent. 
A legnagyobb mértékű csökke
nés a nemzetközi expresszvona
tok közlekedésében volt. Az el
ső negyedévben 46,1 perc volt 
az átlagos késési idő, az elmúlt 
évi 27,8 perccel szemben. 

Dr. Nagy Ervin közlekedési miniszterhelyettes ünnepi beszédét mondja 

Országszerte bensőséges ün
nepségeken emlékeztek meg 
hazánk felszabadulásának 42. 
évfordulójáról. A Közlekedési 
Minisztérium kitüntetési ün
nepségét április l-jén a MÁV 
Vezérigazgatóság épületében 
rendezték. Ezen az ünnepségen 
adták át a kormánykitüntetése
ket és a miniszteri elismerése
ket a tárcához tartozó közleke
dési ágazatok és vállalatok dol
gozóinak. 

A:z ünnepség elnökségében 
helyet foglalt dr. Tóth László 
közlekedési minisztériumi ál
lamtitkár, Moldován Gyula, a 
Közlekedési és Szállítási Dolgo
zók Szakszervezetének főtitká
ra, Tolnai Ildikó, a vasutas
szakszervezet titkára. 

Dr. Nagy Ervin közlekedési 
miniszterhelyettes köszöntötte 
a kitüntetési ünnepség részve-

(Laczkó Ildikó fdvétele) 

vőit. Beszédében méltatta ápri
lis 4. jelentőségét, majd a közle
kedési vállalatok eredményeiről 
és feladatairól beszélt. 

A miniszterhelyettes ünnepi 
megemlékezése után a kor
mánykitüntetéseket és a mi
niszteri elismeréseket dr. Tóth 
László államtitkár adta át. (A 
kitüntetésben részesült vasuta
sok névsorát lapunk 3. oldalán 
közöljük.) 

1987 első negyedévében elő
zetes adatok szerint 24 millió 
tonna árut szállított a vasút, 
ami 89,7 százalékos bázis, és 
87,4 százalékos tervteljesítést 
jelent. Kedvezőtlen volt tehát 
az első negyedév. zonyítja, hogy a rakodásokhoz ----------------------------------------------------

ki nem állított kocsik mennyisé-
Elsősorban a hosszan tartó hi

deg időjárás akadályozta a tö
megáruk vasúti szállítását. 
Ilyen körülmények között az er
re az évre is meghirdetett elő
szállítási kedvezményrendszer 
sem hozta meg a várt ered
ményt. A:z exportszállításokon 
kívül nagymértékben csökkent 
a nemzetközi vasúti áruforga
lom is 

Behozatali forgalomban az 
első negyedévben 4,5 millió 
tonna áru érkezett vasúton az 
országba, ami az előző évinek 
81, a tervezettnek pedig 83 szá
zaléka. Alacsony volt a tranzit
forgalom volumene is. A 2,8 
millió tonna árumennyiség a 
bázisnak 84, a tervnek 81 száza
lékát jelenti. 

Összességében a kedvezőtlen 
szállítási körülmények miatt az 
első negyedévben a vasúti áru
szállításban az előző évihez ké
pest 2,8 tonna, a tervhez viszo
nyítva pedig 3,5 millió tonna 
lemaradás keletkezett. Ilyen 
mértékű lemaradást a vasút az 
év végéig a legkedvezőbb kö
rülmények között is csak kis va
lószínűséggel tud pótolni. 

Az áruszállítás minősége 
márciusban már kis mértékben 
javult. Emelkedett a teherko
csik térbeni kihasználását kife
jező statikus terhelés értéke. 

A tervezetthez képest ugyan 
nem, de a tavaly márciusihoz 

Tuzséri 
.,,mutatványosok" 

Az Ikarus vezet(>je maga
sabbról nézi a közúti for
galmat, mint a személy
aut6k pilótái. Még ennél 
is magasabbról kell irá
nyítania a Tuzsérra érke

z6 autóbuszokat az átra
kó gépkocsivezetITTmek. 

A pirekocsir61 levezetni 

egy autóbuszt a rakodóra, 

szinte mutatványnak szá
mit. Csak centiméterek 

választják el a kerekeket 
a vagon szélét61, és el6-

f ordul. hogy tizenhárom 
kocsin is át kell hajtani, 
mire földet ér. 
(Záhonyi képes összeállí
tásunk a 4. oldalon) 

ge a tavalyi első negyedévinél 
113 százalékkal több volt. 

Az elegymozgás további las
sulását jelentette a sok vonatfel
oszlatás. 

Összességében 115 százalék
kal több vonatot kellett a háló
zaton feloszlatni, mint az el
múlt év első negyedévében. 
A belföldi vonatfeloszlatások 
száma 39 százalékkal, a kilépő 
vonatfeloszlatásoké pedig 16 
százalékkal emelkedett. 

Ez utóbbi azonban nem a 
MÁV rossz munkájának, ha
nem a szomszédos vasutak nem 
megfelelő fogadási készségének 
az eredménye. A tehervonati 
mozdonyok kihasználása a ne
gyedév során csak részben volt 
kedvező. Az elmúlt évihez ké
pest javulást jelentett a gépre
várások és a gépácsorgások 
számának 41, illetve 15 százalé
kos csökkenése. 

A vasúti személyszállítást 
márciusban kissé emelkedő, el
ső negyedéves szinten viszont 
csökkenő tendencia jellemezte. 
Az év eddig eltelt időszakában 
54 millió 668 ezer utast szállított 
a vasút, ami 98,5-98,6 százalé
kos teljesítést jelent a viszonyí
tási alapokhoz. Az áruszállítás
sal ellentétben, a személyszál
lításban emelkedett az átlagos 
utazási távolság, így az utaski-

Gyenes András látogatása 
szakszervezetünk székházában 

A vasutas-szakszervezet székházába látogatott március 
23-án Gyenes András, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsá
gának elnöke. A vendéget Koszorus Ferenc, szakszervezetünk 
főtitkára fogadta, majd találkozott az elnökség tagjaival és az osz
tályvezetőkkel. Koszorus Ferenc tájékoztatást adott a vasutas
szakszervezet helyzetéről, t0: 2kvéseiről és gondjairól. Ezután 
Gyenes András beszélt a Központi Ellenőrző Bizottság feladatai
ról, belpolitikai életünk fontosabb eseményeiről, majd kérdések
re válaszolt. 

Tanácskozás 

Március 30-án, szakszerveze- tennivalókról. A tanácskozáson 
tűnk székházába látogatott Ur- jelen volt Moldován Gyula, a 
bán Lajos közlekedési minisz- Közlekedési és Szállítási Dolgo
ter, és megbeszélést folytatott a zók Szakszervezetének főtitká
közlekedési és a vasutas-szak- ra és Papp Béla titkár, vala
szervezet vezetőivel a közleke- mmt Koszorus Ferenc, a vas
dés és a vasút helyzetéről, kap- utas-szakszervezet főtitkára és 
csolatáról, az időszerű közös Tolnai Ildikó titkár. 

Kommunista műszak 

A debreceni járműjavító szo
cialista és munkabrigádjai az 
idei évre két kommunista mű
szakot terveztek. Az elsőt már
cius 28-án tartották, s ezen az 
üzem közel 1300 dolgozója vett 
részt. A műszakon 35 kéttenge
lyes kocsi fővizsgájával egyen-

értékű termelési értéket állítot
tak elő. 

A kommunista műszak bevé
telét a nyugdíjasok jutalmazá
sára, lakásépítési kölcsönre, a 
KISZ támogatására, a bodrog
olaszi vasutas nevelőintézet se
gítésére, illetve a szakmunkás
tanulók üdültetésére fordítják. 

--

AZ UTASOKÉRT 

Kevesebb létszámmal, 
növekvő termelékenység 
Harmadik alkalommal, már

cius 10-én Budapesten a MÁV 
Bevételellenőrzési Igazgatóság 
tanácstermében, közel 400 kü
lönböző szintű vezető részvéte
lével rendezték az Utasellátó 
Vállalat évi országos vezetői ér
tekezletét. 

Dr. Sebes Miklós vezérigaz
gató bevezetőjében elmondotta, 
hogy a vállalat más irányú tevé
kenysége mellett továbbra is el
sőrangú feladata az utazókö
zönség ételekkel és italokkal 
való ellátása. Tavaly megköze
lítően 70 millió utas vette 
igénybe a !_cülönböző szolgálta
tásaikat. Arbevételük elérte a 3 
milliárd 166 millió forintot. Ez 
84 millióval több a tervezettnél 
és 254 millió forinttal magasabb 
az 1985. évinél. A növekedés 
mértéke meghaladja az orszá
gos szakmai átlagot. 

A vezérigazgató részletesen 
elemezte az egyes üzletágak te
vékenységét. Foglalkozott a 
vendéglátással, a kiskereske
delmi tevékenységgel, a kon
vertibilis valutáért értékesítő 
Utastourist boltokkal és az 
Utastours Utazási Iroda mun
kájával. Értékelte a területi 
igazgatóságok és a mozgószol
gálati főosztály ténykedését. 

Kedvezőbb lett az Utasellátó 

társadalmi megítélése a közvé
leményben. Jó propagandának 
bizonyult az üzleti tevékeny
ség a Béke és Barátság Kupán 
és a Forma-l-es versenyeken. 
Az utóbbin rekordot állítottak 
fel: első ízben fordult elő az or
szágban, hogy egy vállalat egy 
nap alatt több mint 200 ezer 
vendég ellátásáról gondoskod
jon. A parlamentben is igényel
ték az Utasellátó szolgáltatását. 
Erre a vállalatra bízták a nőna
pi kitüntetések utáni rendez
vényt az Országházban. A vál
lalat történetében először mű
ködtek közre utasellátósok 
ilyen magas szintű rendezvé
nyen. 

A megnövekedett forgalmat 
kevesebb létszámmal, 5536-tal 
érték el. Termelékenységük az 
előző évihez viszonyítva 110, 4 
százalékra alakult. 

Részletesen beszélt a vállalat 
vezérigazgatója az idei esztendő 
legfontosabb feladatairól. Beje
lentette, hogy a vállalat 1986. 
évi nyeresége 114,5 millió fo
rint. Ez meghaladja az előző 
évit és a tervezettet is. Az Utas
ellátó Vállalat a tavalyinál vala
mivel több, 5-6 napnak megfe
lelő nyereségrészesedést fizet a 
dolgozóinak. 

(Sz. Jakab) 

Vörös vándorzászló 
a jászkiséri fiataloknak 

A Jászság harmadik legna
gyobb ipari üzeménél, a Jászki
séri Építőgépjavító Üzemben 
nem könnyű a fiatalok munká
ja. Legtöbbjük bejáró, néhá
nyan pedig otthonuktól messze 
dolgoznak a vasúti pályaépítő
gépekkel. Az üzemben nőtt a 
KISZ-szervezet tekintélye. 
Nagy figyelmet fordítottak a 
pályakezdő fiatalokra, fő szem
pontnak tekintették a fiatalok 
mozgósítását a gazdasági fel
adatok elvégzésére. Jelentős 
eredményként tartják számon 
azt is, hogy 1985 decemberében 
és 1986 áprilisában munkavál
lalási szerződést kötöttek az 
üzemmel, s a vállalt munkákat 
határidőre, pontosan és jó mi
nőségben teljesítették. 

Eredményes munkájukért 
méltán érdemelték ki a KISZ 

KB Vörös Vándorzászlaját. A 
megtisztelő kitüntetést 
Szymczák Judit, a KISZ Szol
nok megyei bizottságának titká
ra adta át. A bensőséges ünnep
ségen részt vett és szólt a fiata
lokhoz Szabó István, az 
MSZMP KB tagja, a Jász beré
nyi Városi Pártbizottság első tit
kára és Töllyné Pogács Rózsa, 
a Vasutasok Szakszervezete 
központi vezetőségének tagja, 
az Építesi Főnökségek IB-titká
ra. A vendégek között voltak az 
NDK-beli felépítménytechnikai 
gyár ifjúsági szervezetének kül
döttei is. 
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Korszerű társadalom 

- korszerű vasút 

Béke és Barátság Érdemrend a 
Magyar Eszperantó Szövetségnek 

Angliában ülésezett a VIII. Nemzetközi Vasutas Szakszervezeti 
Szeminárium 

Kádár János is üdvözölte a szövetség 2 8. kongresszusát 

A Magyar Eszperantó Szö
vetség 28. kongresszusát márci
us 20-án a Parlament kongresz
szusi termében nyitották meg. 
A megjelenteket Baranyai Ti
bor, az MSZMP KB tagja, a 
SZOT főtitkára üdvözölte, majd 
dr. Sághy Vilmos ny. miniszter, 
a MESZ elnöke mondott ünne
pi beszédet. 

Hitler ellenezte és a személyi 
kultusz nálunk is visszavetette 
fejlődését. A magyar szervezet 
1960-ban alakult újjá. Célkitű
zése: hazánk megismertetése, 
hasznos együttműködés a világ 
hasonló jellegű szövetségeivel 
és a nyelv folyamatos elterjesz
tése. Eddigi eredményeinket 
Keleten és Nyugaton egyaránt 
elismerik, de további tudatos, 
előrelátó szervezésre van szük
ség a kapcsolatok elmélyítésé
re. Ebben segítséget nyújtanak 
a párt- és szakszervezetek is. 

kásmozgalom hamar felismer
te a nyelv szerepét a művelő
désben. Sok magyar munkás 
szá'7!tára az eszperantó nyitott 
ablakot a világra. A magyar 
eszperantisták között ott voltak 
a munkásmozgalom olyan kie
melkedő személyiségei, mint 
Stromfeld Aurél, Hámán Kató, 
Kilián György, Kulich Gyula, 
Martos Flóra, Kossa István, 
Szerémi Borbála. 

Múlt év decemberében az angliai Easthourne-ben tar

totta ülését a VIII. Nemzetközi Vasutas Szakszervezeti 
Szeminárium. A tanácskozáson 39 ország 50 szerveze

tének 95 képviselője volt jelen. Ezen kívül - megfigye

lői státusban - megjelentek a három nagy nemzetkö

zi közlekedési szövetség: a TIJI Transport, az rrF és a 

FIOST képviselői is. Nyolc ország - köztük a magyar 

- vasutas-szakszervezetének előterjesztésében a vasúti 

foglalkoztatás helyzetének minőségi és mennyiségi fej

lődésével foglalkozott a szeminárium a beruházások és 

a fejlesztések, valamint a technológiai újítások függvé

nyében. 

Új technológiák, 
munkafeltételek 
A tanácskozást Ernst Haar, a 

szeminárium elnöke nyitotta 
meg. Vitaindító bevezetőjében 
emlékeztetett arra, hogy az 
1967-ben Budapesten elindított, 
majd Moszkvában és Frank
furtban folytatott tapasztalat
csere a vasutas-szakszerveze
tek között időközben „szilárd 
intézménnyé" nőtte ki magát. 
Ameddig az első szeminárium 
az európai szervezetek találko
zója volt, addig a második, illet
ve az azt követők valóságos 
nemzetközi, szinte valamennyi 
kontinenset képviselő fórumok
ká váltak. 

Háttérbe szorulhatnak az or
szág szempontjából fontos cé
lok, így a környezetvédelem, az 
ország periférikus területeinek 
vasút által történő kiszolgálása, 
a közúti forgalom okozta zsú
foltság csökkentése stb. ,,Szak
szervezetünk jelentős erőfeszí
téseket tett annak érdekében, 
hogy a vasút helyzetének reális 
megítélése, jövőjének tudatos 
biztosítása megtörténjen" -
húzta alá Koszorus Ferenc fő
titkár. 

Memorandum 
az eszmecseréről 

A kétnapos eszmecsere ered
ményeként a küldöttek memo
randumot fogadtak el. Ebben 
összegezték azokat a tapasztala
tokat, amelyeket a téma kifejté
se kapcsán szóban vagy írás
ban közkinccsé tettek a küldöt

a munkaidő és az egészségre 
káros váltott műszakok arányá
nak csökkentését. Minden kor
szerűsítés esetén fel kell mérni 
a dolgozókra gyakorolt várható 
hatást. A szakszervezetek részt 
kívánnak venni a műszaki újí
tások társadalmilag el/ ogad
ható bevezetésében. A szeminá
rium résztvevői mindezeket fi
gyelem be véve határozottan le
szögezték, hogy a szakszerveze
teknek minden eszközzel har
colniuk kell a vasutasok és csa
ládtagjaik szociális fejlődéséért. 

Végezetül a memorandum 
aláhúzta, hogy soha nem volt 
még ilyen nagy szükség arra, 
hogy a nemzetek megálljt pa
rancsoljanak a fegyverkezési 
hajszának. ,,Minden szakszer
vezetnek a legnagyobb elszánt
sággal kell küzdenie a békéért 
és az egymással szemben álló 
nemzetek közötti háborúskodás 
megszüntetéséért. Őszintén 
hisszük, hogy a nézeteltérése
ket tárgyalások útján meg lehet 
oldani" - hangsúlyozták a 
VIII. Nemzetközi Vasutas Szak
szervezeti Szeminárium részt
vevői memorandumuk zársza
vában. A küldöttek végül állást 
foglaltak a következő szeminá
rium megtartásában. Ennek 
egyik témája a 

"
Vasutasok és a 

környezet" lesz. Az 1988-ban 
rendezendő szeminárium szer
vezését a Szovjet Vasutasok 
Szakszervezete vállalta. 

Baranyai Zoltán 

Emlékeztetett arra, hogy az 
ipari forradalom eredményei 
csak fokozták a nyelvi kommu
nikációs nehézségeket. Egy 
nemzetközi nyelv szükségessé
gét már Széchenyi István is fel
ismerte, aki 1842-ben felszólalt 
a Magyar Tudományos Akadé
mia ülésén: 

"
Nem is Lehetne most, a sza

badabb vitatkozás századában 
egyes nemzetekre úgy, mint a 
közemberségre nézve bármi ér
dekesebb, mint olyan nyelvnek 
a szerkesztése, mely túlhalad
ná mai nyelvünket szabatos
ságban." Ebbeni látnoki képes
sége is megvalósult. Közel öt
ven esztendővel később, 
1887-ben egy fiatal varsói szem
orvos, dr. Ludwik Zamenhof, 
megalkotta az eszperantó nyel
vet. (Könyvében a magyaráza
tokat orosz nyelven jelentette 
meg.) Elterjedése ugyan az első 
évtizedekben nem volt gyors, 
de népszerűsége nőttön-nőtt. 
Ady Endre 1906-ban kijelentet
te, hogy a világnyelv problémá
ja magyar kérdés is, mert kira
gadna bennünket a németség 
karmaiból. 

Baranyai Tibor ezután beje
lentette, hogy az Elnöki Tanács 
a Béke és Barátság Érdemren
det adományozta a MESZ-nek. 
Ezt követően felolvasták azt a 
levelet, amelyet Kádár János, 
az MSZMP főtitkára intézett a 
jubileum alkalmából a szövet
ség elnökségéhez. Ebből idé
zünk néhány mondatot. 

,, A Magyar Szocialista Mun
káspárt Központi Bizottsága és 
a magam nevében is köszöntöm 
az eszperantó mozgalom cente
náriumát ünneplő Magyar Esz
perantó Szövetséget, a jubileu
mi kongresszus minden részt
vevőjét. 

Most olyan korban élünk, 
amikor a célok szolgálata a ko
rábbinál is fontosabbá vált. Az 
Önök humánus mozgalma is 
hozzájárul ahhoz, hogy a nyelv 
elnevezésében is kifejeződő re
ménység az emberiség békés 
jövője, a népek és államok bé
kés kapcsolatainak fejlődése 
iránt valósággá váljon." 

Több hozzászólás elhangzása 
után kitüntetéseket adtak át. 
A vasutasszakosztály elnöke, 
Gulyás István, a Szakszerveze
ti Munkáért kitüntetés arany fo
kozatát vette át. Az ünnepi ülés 
befejezéseként a Ganz-MÁ
V AG Acélhang kórusa az esz
perantó himnuszt énekelte el. 

A magyar kongresszussal 
kapcsolatban nemzetközi szín
házi találkozót rendeztek és az 
idén még számos összejövetelt 
tartanak többek között Gödöl
lőn, Veszprémben, Pécsett, Ve
rőcemaroson és Gyulán. Az év 
kiemelkedő eseménye lesz a jú
liusi 72. világkongresszus, ame
lyet a mintegy száz ország esz
perantistáit összefogó világszö
vetség hívott össze Varsóba. 

H.K. 

A jelen szeminárium témájá
nak fontosságára utalva rá
mutatott arra, hogy a vasuta
sok munkafeltételei az új tech
nológiák bevezetésével döntő 
változáson mentek át. Ez a 
technológiai fordulat részben 
pozitív, de részben negatív ha
tással is volt a vasutasok mun
kafeltételeire, valamint a lét
szám alakulására. Azt kell szor
galmazni - hangsúlyozta az el
nök - hogy „ minden technikai 
újítás a vasutasokkal együtt és 
nem azok ellenében valósuljon 
meg". 

Az első világháború után az 
ezperantó fontos szerepet töl
tött be a munkásmozgalomban. 

tek. Többek között hangsúlyoz- .---------------------------------------------------

Az eszperantó nyelv létrejöt
te és maga a mozgalom kezdet
től fogva nemes emberi törek
véseket fejez ki: a népek közele
dését, egymás jobb megértését 
és megbecsülését tűzte ki célul. 
Az eszperantó terjedése az el
múlt száz évben igazolta moz
galmuk céljainak helyességét. 
Hazánkban az eszperantó terje
déséhez jelentős mértékben 
hozzájárult az is, hogy a mun-

Ezek után Ernst Haar azt fej
tegette, hogy a szakszervezete
ket nagy felelősség terheli a jö
vőért. ,,Mindannyian békét aka
runk, annak átfogó értelmében. 
Minden ország vasutasának ér
dekében áll, hogy a Kelet és a 
Nyugat közötti enyhülés folyta
tódjon. A más politikai és társa
dalmi rendszerbe tartozó orszá
gok vasutas-szakszervezetei kö
zötti együttműködés és párbe
széd jelentősen hozzájárulhat a 
népek közötti kölcsönös megér
téshez. Ez az egyik fő célja a 
vasutas-szemináriumoknak." 

A magyar vasutas-szakszer
vezet előterjesztését Koszorús 
Ferenc főtitkár szóbeli kiegészí
tője vezette be. Ennek során 
többek között kifejtette, hogy 
szakszervezetünk támogatta, a 
hetvenes évek közepétó1 pedig 
kezdeményezte a műszaki fej
lesztés gyorsítását és az egész 
vasútpolitika felülvizsgálatát. 
Ez a kezdeményezés azért volt 
figyelemre méltó, mert akkori
ban a szakszervezeti mozga
lomban még nem volt általános 
az a felismerés, hogy a dolgozói 
érdekvédelmet ilyen átfogóan 
értelmezzék. Ugyanis a vasuta
sok egyik legalapvetőbb érdeke 
a vasút kiegyensúlyozott fejlő
dése, ezért a vasutas-szakszer
vezet politikájának a közép
pontjába állította a vasút műkö
dési feltételeinek befolyásolá
sát. Ennek a politikának a má
sik sarkalatos pontja volt, hogy 
az átlagosnál kedvezőtlenebb 
munkafeltételeket és munka
időbeosztást megfelelő bérezés
sel ellentételezzék. 

Ezek után a vasút gazdálko
dásával kapcsolatban arra mu
tatott rá főtitkárunk, hogy a 
vasútnak nyereségorientált 
gazdálkodást kell folytatnia, mi
vel az állami költségvetés csak 
korlátozottan tud támogatást 
nyújtani. A vasúti szállítás 
gazdaságosságának önmagá
ban történő vizsgálata a vas
úti tevékenység kényszerű visz
szafejlesztését eredményezheti. 

ták, hogy határozottan elutasí
tanak minden olyan közleke
déspolitikai javaslatot, amely 
kizárólag a szállítási piac libera
lizálását célozza és elzárkózik 
minden, a fuvarforgalom igaz
ságos elosztását célzó, össze
hangoló lépés elől. A szakszer
vezetek követelik a vasutak jogi 
kereteinek kedvező összehan
golását és alkalmazását a válto
zó gazdasági és társadalmi kö
vetelményekhez, továbbá teljes 
pénzügyi fedezését azoknak a 
társadalmilag szükséges szol
gáltatásoknak, amelyeket a vas
útnak kell ellátnia. A korszerű 
társadalomnak korszerű vas
útra van szüksége. 

A szakszervezetek támogat
ják a vasút bővítését és korsze
rűsítését. Hangsúlyozták, hogy 
olyan közlekedéspolitikára van 
szükség, amely a jövőt is számí
tásba veszi a forgalom szerke
zete szempontjából, és ennek 
szükséglete szerint állítja fel a 
sorrendet a közlekedési ágaza
tok között. A vasutas-szakszer
vezetek határozottan támogat
ják a szomszédos államok kö
zötti nagy sebességű vasút há
lózatának kiépítését a már meg
lévő szolgáltatások egyidejű 
korszerűsítésével és bővítésé
vel. A szakszervezetek meggyő
ződése, hogy ha az állami közle
kedés- és pénzügyi politika 
méltányos esélyt adna a vasút
nak, akkor az meghatározó sze
repet játszhatna a közlekedés 
rendszerének egészében, és ha
tározott előnyére válna az uta
soknak és az egész gazdaság
nak. 

A szakszervezetek kiemelték, 
hogy a vasút csak ott szolgálja 
az emberek és az országok 
gazdaságának érdekeit, ahol a 
vasúti köztulajdon és a közle
kedéspolitika kelló'képpen ösz
szehangolt. Elleneztek minden 
olyan politikát, amely az orszá
gos vagy nemzetközi jellegű 
vasutakat magánvállalatként 
kívánja működtetni. Így a szak
szervezetek támogatják a nagy 
sebességű vonalak létrehozá
sát, de ezeknek a fenntartását 
az államnak kell biztosítani. 

A vasutasok 
és a környezet 

A vasutas-szakszervezetek 
eltökélt szándéka, hogy elérjék 

Sztrájk Brazíliában 

A közlekedési dolgozók követelései 

Elektronika irányítja 
és ellenőrzi a forgalmat 

Minden esély megvan arra, 
hogy a brazHiai Porta Alegre 
közlekedési dolgozóinak köz
vetlenül múlt év karáncsonya 
előtt megkezdett sztrájkja az or
szág más városaira is átterjed. 
A helyi hatóságok elhatározták, 
hogy közbelépnek és 200 jármű 
bevonása mellett a katonai 
rendőrséggel helyettesítik a 
sztrájkolókat. A városi tanács 
közlekedési titkára a sztrájk 
okozta veszteséget mintegy 2,5 
millió cruzeiróra (100 ezer dol
lár) becsülte. 

Amint azt Luis Mirtins szak
szervezeti elnök bejelentette, a 
dolgozók Sao Paulo-i kollégái
kéval azonos bért, napi hat 
órás munkaidőt és a szállításí 
díjak 72 százalékos emelését 
követelik. Ezzel egyidejűleg a 
közlekedési költségek rendezé
sére számítanak, amelyeket a 
múlt év januárjában fagyasztot
tak be. 

módjukban a szállítási árakat 
emelni, mert azokat szövetségi 
törvény alapján fagyasztották 
be. 

A tisztaságáról és pontossá
gáról híres Svájci Szövetségi 
Vasutak (SBB) 3000 kilométer 
hosszú vonalhálózatán évente 
mintegy 220 millió utast és 43 
millió tonna árut szállítanak. A tagállam teljes területén 

közel 110 ezer közlekedési dol- Négy nagyváros, Zürich, Ba-
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vonalszakaszon áthaladó tenge
lyek számát számolják. Ha ez 
néhány perc múlva a szakasz 
másik végén is azonos ered
ményt ad, a térköz csak ebben 
az esetben válik szabaddá a kö
vetkező vonat számára. 

Az SBB már 1985-ben 70 táv-

vezérlőközponttal rendelkezett, 
ezek számát évről évre szaporít
ják. A távvezérlőközpontokhoz 
tartozó hálózat, s annak min
denkori üzemi állapota a vezér
lést végző személy előtt lévő 
nagyméretű táblán látható. 

A nagyobb csomópontokon 
egy színes panorámatáblát he
lyeztek el, amin a számmal 
megjelölt vonatok mozgása és 
mindenkori tartózkodási helye 
is követhető. Ezt a rendszert is 
mikrokomputer vezérli. A vo
natok számjelzései egy adat
bankba jutnak, ahonnan az 
irányítást automatikus vezér
léssel - emberi beavatkozás 
nélkül - oldják meg. Az egyes 
szakaszokra vonatkozó jelzések 
a vonatot megelőzve érkeznek 
meg a következő állomásra. Ily 
módon a mozdonyvezető min
dig jó előre megkapja a részére 
szükséges jelzéseket, s ezek 
alapján állítja be a vonat moz
gását, illetve sebességét. 

Svájcban a forgalomirányí
tásnak a legkorszerűbb szinten
tartása érdekében más rendsze
rek kipróbálásával, bevezetésé
vel is foglalkoznak. 

1987. január 7-én a sztrájk a 
13 millió lakost számláló Rio de 
Janeiróban is kitört, megbénít
va közel 12 ezer autóbuszt. Kö
zel 7 millióan maradtak közle
kedési eszköz nélkül. A sztrájk 
egyébként kihatással volt az 
iparra, a kereskedelemre és va
lamennyi szolgáltatásra, bele
értve a kórházakat, a hulladék
szállítást, valamint a fürdőhe
lyekre irányuló turista forgal
mat. 

Közel ezer autóbuszvezető és 
jegykezelő vett részt Carlos Al
berto Nascimentónak, az „Au
tomotor Szállítási Dolgozók 
Szakszervezete" elnökhelyette
sénék a temetésén, akit egy 
sztrájkőrségben való részvétel 
során lőttek agyon. A gyász
szertartás tüntetéssé alakult át 
annak kifejezésére, hogy a dol
dozók mindaddig folytatják 
sztrájkjukat, ameddig bérköve
teléseiket nem teljesítik. 

A Közlekedési és Szállítási 
Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetsége (UIS Transport) va
lamennyi tag- és baráti szerve
zetéhez felhívást intézett, hogy 
fejezzék ki szolidaritásukat a 
brazHiai dolgozók és szakszer
vezeteik harca iránt. 

Csuklós dízelvonatok a Dán 
Államvasutaknál 

A közlekedési dolgozók, a 
vállalatok és a kormány közötti 
tárgyalások számos nehézségbe 
ütköznek. A városi és vidéki ha
tóságok jelzik, hogy nem áll 

A spanyol vasutasok 
és a közúti fuvarozás 

B. Z. 

A spanyol kormány megváltoztatta a szárazföldi közlekedés
re vonatkozó törvényt. Ezzel enyhítette a spanyol vasutasok 
(RENFE) fuvarozási kényszerét. A cél tulajdonképpen a közleke
dési ágak közötti szabad verseny ösztönzése. Ez azt is jelenti, 
hogy elméletileg máris üzemelhetnének magánvonatok. A spa
nyol vasutakat így sem éri hátrány, mert lehetőséget kaptak arra. 
hogy az eddiginél hatékonyabban vegyenek részt a közúti áru
szállításban. Onálló leányvállalat létrehozását tervezik. amelynek 
a közúti magánfuvarozókkal kell felvenni a versenyt. 

A Dán Államvasutak (DSB) 
1985-ben 23 háromkocsis, csuk
lós dízelvonatot rendelt az 
NSZK-beli Duewag és a dán 
Scandia kooperációjában. Ezek 
az új szerelvények az 1960-ban 
épült távolsági vonatokat vált
ják fel. A szerelvények 58,8 mé
ter hosszúak és 160 km/óra se
bességgel is képesek közleked
ni. 

A dízelvonatok koncepciója 
eltér a korábbi, a mozdony von
tatta, nagyobb szerelvényeké
től, de összekapcsolva is forga
lomba állíthatók. Az összekap
csolhatóság különös rugalmas
ságot biztosít: például 15 kocsis 
dízelvonat indul majd Kop
penhágából Jütlandba, de az 
első háromkocsis egységet Kar
sonnál lekapcsolják. A másik 
négy egységet párosával viszik 
át a kompon Nyborgnál, a par
ton ismét összekapcsolják és 

2-2 vonat válik külön Frederi
ciánál. Az egyik Langa felé 
megy tovább, a másik kettő is
mét feloszlik, majd indul Son
derborg és Esbjerg felé. Ezzel a 
megoldással a Koppenhága
Arhas közötti menetidő 1 órával 

csökkenthető. 

Mint műszaki érdekességet 
meg kell említeni, ezek a há
romkocsis szerelvények négy 

forgóvázon futnak. A két szélső 
kocsin 2-2 padló alatti motor 
hajtja meg a második, a harma
dik, a hatodik és a hetedik ten
gelyt. A könnyűszerkezetű épí
tés következtében a szerelvé
nyek mintegy 10 tonnával lesz
nek könnyebbek az acélszerke
zetű vonatoknál. Az utasok ki
szolgálását zsúrkocsik segítsé
gével végzik. A mozgássérültek 
ki- és beszállását külön beren
dezés könnyíti. 

ll 
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Társadalmi munka 

Hazánk felszabadulásának 
42. évfordulója alkalmából 

A tiszta budapesti pályaudvarokért 

Dr. Tóth László államtitkár átadja a kitüntetést Bamnann Jenő lakatos-csoportvezetőnek 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Hazánk felszabadulásának 42. év
fordulója alkalmából - kiemelkedő 
társadalmi és szakvonali munkájuk el
ismeréseként a Magyar Népköztársa
ság Elnöki Tanácsa 

ÁPRILIS 
NEGYEDIKE 
ÉRDEMREND 

A Budapest Főváros Tanácsa 
által meghirdetett „A szép, tisz
ta, virágos Budapestért" moz
galom felhívásához csatlakozott 
a budapesti vasútigazgatóság 
építési és pályafenntartási osz
tályának Petőfi Sándor szocia
lista brigádja is. A brigád „A 
tiszta budapesti pályaudvaro
kért" elnevezéssel felhívással 
fordult a vasútigazgatóság épü
letében dolgozó valamennyi 
szocialista brigádhoz, hogy 
március 28-án és 29-én (szom
baton és vasárnap) vegyenek 
részt három budapesti pályaud
var környékének csinosításá
ban. A felhíváshoz a vasútigaz
gatóság osztályainak összes bri
gádja csatlakozott. 

Szombaton reggel 8 órakor 
Ferencváros pályaudvar felvé
teli épülete előtt gyülekeztek a 
katonai, a közgazdasági, a jogi, 
az ellenőrzési, valamint .az 
anyaggazdálkodási osztály dol
gozói. Imre János főpályames
ter irányításával az Üllői úti 
vasúti felüljáró és a Gyáli úti 
sorompó, valamint az I-es szá
mú váltókezelői őrhely és a So
roksári úti felüljáró közötti terü
leteken 4 7 -en vettek részt a 

A Gyáli úti sorompó közelében takarítanak a brigádok 
(Óvári Árpád felvétele) 

munkálatokban. Rézsűt takarí
tottak, bokrokat vágtak ki, ócs
kavasat gyűjtöttek. 

A személyzeti és munkaügyi, 
valamint a fejlesztési osztály 
dolgozói a Déli pályaudvar kö
zelében az Avar utcai rézsű ta
karítását végezték (a vasúti fe
lüljáró és az alagút közötti terü
leten) Bálint István főpálya
mester irányításával. 

., 

A kereskedelmi és a gépésze
ti osztály dolgozói is részt vet
tek az akcióban. Ők a Kelenföl
di pályaudvar páros oldalán vé
gezték a nagytakarítást. 

,,A tiszta budapesti pályaud
varokért" mozgalomhoz még 
lehet csatlakozni. 

R. K. I. 

kitüntetésben részesítette; Baumann 
Jenő lakatos csopvez., Debrecen Jj. Ü., 
Bogár Sándor vonalkez., Hódmezővá
sárhely Pft. Főn.; Cserháti Ferenc sze
mélyzeti és munkaügyi csopvez.-h., 
Miskolc KÜF; Csermák József műsz. 
üzemfőn.-h., Tapolca KÜF; Keszthelyi 
Ferenc állomásfőn., Dombóvár Üzem
főn.; Lakatos Márton munkavez., Bp. 
MÁV Hídép. Főn., Vass János fizikai 
csopvez., Záhony MÁV Gépesített Ra
kod. Főn. 

Grenczer János műsz. üzemfőn.-h.; 
Szolnok KUF; Joó János csopvez., Bp. 
Vasútig.; Juhász István vonalgond., 
Székesfehérvár Pft. Főn.; Karácsony 
István dízelmozd-vez., Hatvan KÜF; 
Koncz Zol�n üzemviteli üzemfőn.-h., 
Miskolc KUF; Machula Gábor oszt
vez. Bp. MÁV Számítástechn. Ü., Má
tyás Vilmos mozdvez., Rákosrendező 
KÜf; Mihály József csopvez., Északi 
Jj. U.; M;olnár László tolatásvez., Gyé
kényes Uzemfőn.; �il-PP Andor vonat
vez., Békéscsaba KUF; Szalóki István 
ált. gazdvez.-h., MÁV Vezérig. Üze
mir. Közp.; Szepesi János kocsirend., 
Püspökladány KÜF; Vida Lajos fő
üzem-irányítónak, Szombathely Vas
útig. Üzemir. Közp.; Zentai István áll
főn., Székesfehérvár KÜF. 

MÁV Bevételell. Ig.; Nagy István 
csopvez, Hatvan KÜF; Nagy Miklósné 
munkaügyi vez., Debrecen MÁV Ig. 
Osztószertárfőn.; Pajor István hegesz
tő, Székesfehérvár Jj. Ü.; Szabó Imre 
igh., Szombathely Vasútig.; Szekeres 
:rvlihály lakatos csopvez., Szolnok Jj. 
U.; Szepeshelyi István oktvez., Kis
kunhalas KÜF; Székely Ferenc tola
tásvez., Záhony Üzemig.; Szöllősi Jó
zsef mozd. főirányító, Bp. Vasútig. 
Üzemir. Közp.; Szőke Lajos mozdvez., 
Győr KÜF; Tarjáni Zoltán raktkez., 
Miskolc Osztószertárfőn.; Tóth Dániel 
közp. kocsüntéző, Debrecen Vasútig. 
Üzemir. Közp.; Tucsek János pálya
munkás, Vác Pft. Főn.; Vass István 
szolgvez., Hatvan Vili. Vonalfőn.; Vár
szegi Teréz tervelőadó, Bp. MÁV 
Szak- és Szerelőip. Főn.; Világi Alajos
né ügyi.!).t., Tokodi MÁV Fatelítő Főn. 

Vetélkedő az Eszakiban 

MUNKA 
ÉRDEMREND 

arany fokozata 
kitüntetésben részesült: Gengeliczki 
Józsefné műszerész, Bp. Jobbparti 
BBFF. 

MUNKA 
ÉRDEMREND 

ezüst fokozata 
kitüntetésben részesült; Békési Gizel
la ügyint., Győr Pft. Főn.; Boros Ger
gely sínhegesztő, Bp. MÁV Építési 
Főn.; Horváth József dízellakatos, 
Szombathely KÜF; Juhász Ferenc asz
talos-ács csopvez., Miskolc MÁV Épü
let- és Hídfennt. Főn.; Mészáros And
rás vezérigazgató-helyettes, MÁV Ve
zérig.; Mészáros György vonatmen�_sz
tő térfelvigy., Bp. Ferencváros KUF; 
Nagy Péter osztvez.-h., Debrecen Vas
útig., Szabó György előmunkás, Máté
szalka Pft. Főn., Tanyi Ferenc gyár
egységvez., Miskolc Jj. Ü. 

MUNKA 
ÉRDEMREND 

bronz fokozata 
kitüntetésben részesítette: Csapláros 
Sándor vizsg. főkalauzt, Nyíregyháza 
KÜF; Fehér Ferenc tolatásvez., Sze
ged KÜF; Grim János lakatost, Szé
kesfehérvár KÜF; Gyurátz Elemér 
f�klakatos csopvez., Szombathely Jj. 
U.;_ Kassai Zsigmond gazd. ig., Bp. 
MA V TBÉF; Kontor István igazgatóh. 
Szolnok MA V Kórház és Rend. int., 
Kovács Béla művez., Dombóvár MÁV 
Fatelítő Főn.; Menyhárt G_yörgy pá
lyamunkást, Dombóvár MA V Epítési 
Főn.; Mosdósi László kocsilakatos 
csopvez., Nagykanizsa KÜF; Mengyi 
László mozdvez., Füzesabony KUF; 
N<!,gy József tolatásvez., Békéscsaba 
KUF; Szokol Imre dízellakatos csop
vez., Pécs KÜF. 

A közlekedési miniszter 

EÖTVÖS 
LORÁND-DÍJ 

kitüntetést adományozott: Págyi János 
műszakiigazgató-helyettesnek, Bp. 
MÁV Beruházási Iroda. 

KIVÁLÓ VASUTAS 
kitüntető címet adományozott: Auer 
Já):ios dízelmozd.-vez., Veszprém 
KUF; Boros András hegesztő csop
vez., Szolnok Jj. Ü.; Buda András ko
csivizsgáló csopvez., Záhony Üzemig.; 
Ec�edi _Gábor főépítésvez., Debrecen 
MAV Epítési Főn.; Gallina Ferenc 
gyárrészlegvez., Dunakeszi Jj. Ü.; 

KIVÁLÓ 
MUNKÁÉRT 

kitüntetésben részesítette: dr. Báló 
György ig. főorvost, Debrecen MÁV 
Ter. Egészségügyi Közp.; Békefi Pál 
targoncavezető., Bp. Nyugati Üzem
főn.; Bogár János esztergályost, Land
ler Jenő Jj. Ü.; Bogyai Csaba kábel
szerelő csopvez., Szombathely MÁV 
TBÉF; Bogdány Vince szerszámkészí
tő csopvez., Bp. MÁV Gépjavító Ü.; 
Deme Miklós építésvez., Bp. MÁV 
Építési Főn.; Czimbalmos István 
szolgvez., Miskolc MÁV Okt. Fő9.; 
Emődi Pál lakatos csopvez., Bp. MA V 
Építési Géptelep Főn.; Erdődi .�ástló 
lakatos csopvez., Debrecen Jj. U.; Fe
renczi Jenő irodavez. Bp. MAV Terve
ző Int.; Folland Ferenc építésvez.-h., 
Kaposvár MÁV Épület és Hídfennt. 
Főn.; Helmeczi György mozdvez., Sop
ron Vontatási Főn.; P. Nagy Gyula pá
lyamunkást, Miskolc MA V Építési 
Főn.; Huszár Sándor mozdvez. Vésztő 
KÜF; Katona János segédraktárnokot, 
Kaposvár Üzemfőn.; Kántor Zoltán 
előmunkást, Sátoraljaújhely Pft. Főn.; 
Keczer Jószef pályamunkást, Miskolc 
Pft. Főn.; Koczka István állomásfőn., 
Miskolc KÜF; Konka István számvit. 
főn.-h., Bp. Vasútig. Számviteli Főn.; 
Lipcsei Sándorné bérellenőrt, Bp. Te
rézvárosi Pft. Főn.; Majoros Imre oszt
vez.-h., Bp. Vasútig.; Majoros István 
előmunkást, Záhony Üzemig.; Méhész 
Ferenc műszerészt, Bp. MÁV Bal parti 
BBFF; Mihucza Istvánné raktárnokot, 
Záhony Üzemig.; Nagy Géza vonal
gondozót, Debrecen Pft. Főn.; Németh 
József üzemeltetési csopvez., Szombat
hely Vasútig.; Riszter Ferencné díjkar
tonkezelőt, Vasutas Biztosító Egyesü
let Bp.; Szombathy Géza osztvez.-h., 
Debrecen Vasútig.; Sz�� Zoltán gyár
részlegvez., Északi Jj. U.; Tapas� Já
nos esztergályost, Dombóvár Uzem
főn.; Tóth Gyula csopvez., Szeged Vas
útig.; Turzai János váltókez., Mátészal
ka KUF;Zbiskó József váltókez., Bp. 
Kelenföldi KÜF. 

MINISZTERI 
DICSÉRET 

kitüntetést kaptak: Ágh A�a műsze
rész, Pécs MAV BBFF; Agoston Ist
ván csapatvez. előmunkás, Pápa Pft. 
Főn.; Bács Dániel tolatásvez., Kecske
mét KÜF; Bodnár Ferenc ügyint., Bp. 
Vasútig.; Egri Józsefné vonatvez., Ko
máromi KUF; Enyedi János előmun
kás, Nyíregyháza Pft. F9.n., Gál Mi
hály váltókez., Cegléd KUF; Horv�th 
István kőműves, Celldömölk MA V 
Építési Főn.; Hosszú MihálY.. kocsi
vizsg. lakatos, Dunaújváros KUF; !:!u
dák István főmérnök, Jászkisér MAV 
Építőgépji!,V, Ü.; Hutás József lakatos, 
Záhony Uzemig.; .. Jóni László keresk. 
ügyint., Záhony Uzemig.; Katona La
jos főmenetirányító, Szeged Vasútig. 
Üzemir. Közp.; Kecskem�� Pál kazán
kovács, Landler Jenő Jj. U.; Kilyénfal
vi Béla főmunkatárs, Bp. MÁV TBKF; 
Király István lánghegesztő, Szolnok 
Pft. Főn.; Koltai Ferenc osztvez.-h.; 
Miskolc Vasútig.; K(!_vács Sándor mű
szerész, Szeged MA V BBFF, Kósa 
Sándor dízelmotor-szerelő, Debrecen 
KÜF; Kövesi János főpályamester, 
Nagykanizsa Pft. Főn.; Kulman Ká
roly pályamunk., Veszprém Pft. Főn.; 
Kun István mozdvez., Kecskemét 
KÜF; Lassú László vill. mozdvez., Sze
rencs KÜF; Markó Barna Függ. szb
titk., Miskolc Pft. Főn. Szakszerv. Biz.; 
Mészáros István normatechnológus, 
Bp. MÁV Gépészeti Techn. és Anyag
vizsg. Ü.; Mikolai Lajosné anyaggazd., 
Bp. Ferencváros KUF; Mikus József 
villszer. csopvez., Kiskunhalas Vili. 
Vonalfőn.; Molnár Géza csopvez., Bp. 

A MÁV vezérigazgatója 

VEZÉRIGAZGATÓI 
DICSÉRET 

Március végén az Északi jár
műjavító üzem oktatási köz
pontjában rendezték a dízel- és 
villamosmozdony-vezető, vala
mint a közúti villamosvezető 

A gyakorlati vizsga 
(Tüttő Tibor felvétele) 

fiatalok szakmai-politikai verse
nyének országos döntőjét. 

kitüntetésben részesítette: Aranyosi 
Gyuláné konyhalányt, Miskolci MÁV 
Üzemi Bölcsőde; Balázs Jenő pálya
munkást, Sopron Pft. Főn.; Balogh 
Ádámné személyzeti vez., Bp. MA V 
Idegenforg. és Szállítm. Ig.; Balogh 
István felsővez.-szerelőt, Bp. MA V 
Felsővez. Ép. Főn.; Balogh Istvánné 
raktkez., Szolnok Szertárfőn.; Bebesi 
György csopvez., Pécsi Vasútig.; Bed
nárik József szolg. főn., Bp. MAV Híd
fenntartó Főn.; Belső János pályamun
kást, Zalaegerszeg Pft. Főn.; Berkes 
László műszerészt, Szombathely MÁV 
BBFF; Bödör István igh., Miskolci 
MÁV Ter. Eü. Közp.; Csalódi András 
kocsünt., Pécs Vasútig. Üzemir. Közp.; 
Csavar Gáspár raktvez., Celldömölk 
MÁV Osztőszertárfőn.; Daróczi Fe
renc rakt. munkást, Püspökladány 
MÁV Szertárfőn.; Demeter András 
villszerelőt, Füzesabony KÜF; Dolgos 
Győző motorvez., Zalaegerszeg KUF; 
Dudás János lakatos brigvez., Duna
keszi Jj. Ü.; Esztergomi Endre vez. 
mérnököt, Hatvan-Füzesabony Pft. 
Főn.; Fábián Mihály munkavez., Du
naújváros Pft. Főn,; Fábján Sándor 
csopvez., Szentes KUF; Fehér Imréné 
ügyint., Bp. Vasút\g.; Fekete Gyula 
művez., Szeged MAV BBFF; Felházi 
András vill. mozdvez., Miskolc KÜF; 
Gellért József ügyint., Szeged V�s
útig.; Győrváry Sándor ügyint., MA V 
Vezérig.; Kámán József mérősegédet, 
Bp. MÁV Tervező Int.; Károlyi Sán
gorné takarító csopvez., Bp. MÁV 
Epületfenntartó Főn.; Kerekes Imre 
lakatos csopvez., Debrecen Jj. Ü.; Ke- i! 
resztes József vízvez.-szerelő, Szentes 
MÁV Építési Főn.; Kiss Józsefné ügy
int., Záhony Üzemig.; Kiss Sándor ko
csirend., Kiskunhalas KÜF; Komló 
Csabáné ügyint.; Sátoraljaújhely Szer
tárfőn.; Kovács Antal vonatvez., Nagy
kanizsa KÜF; Kovács Lajos pályames
tert, Dombóvár Pft. Főn.; Kovács Jó
zsef kovácsot, Székesfehérvár Jj. Ü.; 
dr. Kurucz Gyuláné könyvtárvez., 
Debrecen Vasutas Klubkönyvtár; La
katos János csopvez., Bp. MÁV 
Anyagell. Ig.; Liptainé Tóth Káli Er
zsébet jegyvizsg., Balassagyarmat 
KÜF; Magyar Gábor csopvez., Bp. 
MÁV Közp. Felépítm. vizsg. Főn.; 
Martus Sándor segédraktárnokot, Sze
ged KÜF; Megyes László váltókez., 
Bp. Keleti Üzemfőn.; Mike József rakt
kez., Kaposvár Szertárfőn.; Mile Gá
bor előmunkást, Kisújszállás Pft. Főn.; 
Muzsik illés olajkútkez., Bp. Keleti 
Szertárfőn.; Nagy Lajos vonalgond., 
Kecskemét Pft. Főn.; Nemes Lajos áll
főn., Celldömölk KÜ:f.; N:fUlász János 
osztvez., Északi Jj. U.; Ocsai László 
műszerészt, Miskolc MÁV BBFF; 
Papp Zoltán vonalgond., Pécs Pft. 
Főn.; Páskuj János főépítésvez., Deb
recen MÁV Épület- és Hídfennt. Főn.; 
Pásztor Lajos művez., Bp. MÁV Ma
gasép. Főn.; Pöstyéni György üzem
főn.-h., Szerencs KÜF; Prazsák Má
tyás vízvez.-szerelő csopvez., · Bp. 
MÁV Bal patti Épületfennt. Főn.; Rei
zinger Pál mozdvez., Győr KÜF; Sino
ros Sz. János motorszerelőt, Szentes 
KÜF; Sipos Péter kocsirend., Záhony 
Üzemig.; Süte Sándor pályamunkást, 
Dombóvár MÁV építési Főn.; Szabó 
Jánosné bevételellenőrt, Debrecen 
MÁV Számvit. Főn.; Szeles Istvánné 
kocsifelírót, Záhony Üzemig.; Szopkó 
József olajkútkez., Nyíregyháza Szer
tárfőn.; Tamási Sándor munkavez., 
Debrecen MÁV Építési Főn.; Tóth 
László vez. váltókez., Pécs KÜF; Tóth 
László hegesztő, Gyöngyös MÁV Kité
rőgyártó U.; Tóth Mihályné pénztá
rost, Bp. Keleti Üzemfőn,; Váradi La
jos asztalost, Miskolc Jj. U. 

A KISZ Központi Bizottsága, 
az Állami Ifjúsági és Sport Hi
vatal, valamint a Közlekedési 
Minisztérium által szervezett 
versenyt támogatta a Közleke
dési és Szállítási Dolgozók 
Szakszervezete és a Vasutasok 
Szakszervezete is. 

A vetélkedő első napján eiő
ször írásban adtak számot 
szakmai tudásukról a fiatalok, 
majd gyakorlati feladatként a 
gyors hibaelhárításban jeles
kedtek. 

Összegyűjtött pontjaikat 
másnap gyarapíthatták, amikor 
a szakmai és a politikai kérdé
sek szóbeli megválaszolására 
vállalkoztak. A déli órákra ki
alakult a végső sorrend. 

Az 500 dízelmozdony-vezető 
közül 20-an jutottak a döntőbe, 
melynek első három helyezett
je: Kayser Miklós Székesfehér
vár, Gayer Tibor Pécs és Mi
hály István Szentes. 

A villamosmozdony-vezetők 
250 személyes táborának 20 
döntőséből az első három he
lyen végeztek: Nyikos István 
Debrecen, Gémes János Kecs
kemét, Bán révi Károly 
Dombóvár. 

A felsoroltak 7000, 6000, illet
ve 5000 forint jutalmat kaptak. 

A fődíjakat Győrffy József, a 
Közlekedési Minisztérium fő
osztályvezetője adta át. Záróbe-

szédében értékelte a kétnapos 
vetélkedőt, hangsúlyozva an
nak jelentőségét, dicsérve a fia
tal szakemberek jó felkészültsé-
gét. (Borsik) 

ljjú szakszeroezeti tagok 
Szombathelyen, a 405. számú 

Berzsenyi Dániel Ipari Szak
munkásképző Intézetben és 
Szakközépiskolában az elmúlt 
hetekben került sor az első éves 
tanulók tagkönyvkiosztó ün
nepségére. Az ünnepi műsor 
után Szabó József főbizalmi is
mertette a szakszervezeti moz
galom történetét, hangsúlyozta 
a szakszervezet érdekvédelmi 

feladatait, politikai fontosságát, 
a fiatalok közéleti felelősségét 
és a jó munkahelyi közösség 
egyéniségformáló hatását. 

A tagkönyvek ünnepélyes át
adásával az elsőéves diákok a 
tanulói alapszervezet tagjai let
tek. Az intézet tanulói alapszer
vezetének 1406 tagja van, 53 bi
zalmi csoporttal dolgozik, a bi
zalmi testület 57 tagú. 

A MÁV Idegenforgalmi és 
Szállítmányozási Igazgatóság 

FŐKÖNYVELŐT 
keres azonnali belépésre. 

A munkakör betöltésének 

feltétele: 

- felsőfokú állami, illetve szakmai 
végzettség és vasútpénzügyi számviteli 

gyakorlat. 

Jelentkezés: 

Az igazgatóság gazdasági 
osztályvezetőjénél 

Cím: Budapest V., Guszev utca 1. 
II. emelet. 

Telefon: 173-084 városi, 
illetve 14-861 üzemi. 
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Záhonyi. változások Ezen a tájon 

Az emberi kéz erejét még 
nem lehet nélkülözni 

Bizakodóak ai emberek 

- Csődeljárás, szanálások, kereszt jól dolgozik ebben a 
létszámleépítés ... - sorolom körzetben, a záhonyi vasutaso
Verba Ferencnek, a területi in- kat nem kell különösebben vér
tézőbizottság titkárának az adásra agitálni. 
újabban egyre divatosabb fo- (Erről magam is meggyőződ
galmakat. hettem. Ottjártunkkor a Tisza 

Sínpárok beláthatatlan hálózata, induló és érkező vo

natok százai naponta, áruk tömkelege. Azt hiszem, 

hogy e mondatból egy kisdiák is kitalálná: Záhonyról 

van szó. Abban sem kételkedem, hogy körülbelül így 

folytatná: az ország Keleti Kapuja, Európa legna

gyobb ... De hagyjuk a jelzőket, a legeket. 

Maradjunk a tényeknél: a február 13-án aláírt árufuva

rozási jegyzőkönyv adatai szerint a Szovjetunióból ér

kező áruk tervezett mennyisége az idén 12, 79 millió 

tonna lesz. Ezen belül a Magyarországra irányuló for

galom tervezett mértékét 10,07 millió tonnában hatá

rozták meg. 

Sokak szerint Záhonyban dási technológiák jellemzik, 
minden megtalálható, ami csakhogy a köztudatban még 
egyáltalán árunak nevezhető. mindig a kormot rakó, fekete 
Almalé, antracit, banán, bu- arcú vasutas képe jelenik meg. 
tán ... És így tovább ától cettig. Nem egészen jogtalanul, de kis
Ma is igaz, amit Moldova sé igazságtalanul. Ha Záhony
György idézett emlékezetes sí- ról esik szó, ritkán emlegetik a 

A Baross Gábor szocialista brigád három tagja 

kerű könyvében tíz évvel ez
előtt: 

., ... szállítunk mi, kérem, 
mindent Jézuskától géppuská
ig." 

Komolyra fordítva a szót: 
népgazdaságunk nyersanyag
importjának fele Záhonynál jön 
be, a tranzitszállításokról nem 

�okai -.zámít a rutin 

is beszélve. Az irdatlan mennyi
ségi árukat mozgatni kell, több
nyire gépekkel, de nagy szük
ség van még az emberi kéz ere
jére is. 

- A beérkező áruknak csu
pán tíz százalékát rakjuk kézi 
erővel - magyarázza Grün
wald Róbert, a GRF (gépesített 
rakodási főnökség) helyettes 
vezetője. Hiába vannak 
.,okos·• masináink, a gépesítés
nek határai vannak. Elefántok 
átrakására nem lehet technoló
giát kidolgozni. Szélsőséges 
példát mondtam, a lényege 
azonban igaz. Záhonyban még 
hosszú évek múlva is lesznek 
nehéz fizikai munkát végző bri
gádok. Főnökségünk műszaki 
fejlesztési csoportja intenzíven 
dolgozik, szinte minden áru
fajtára kidolgozott egy speciá
lis rakodási technológiát, az 
emberi kéz erejét azonban nem 
lehet kiiktatni. Körzetünk -
Záhony, Tuzsér, Komoró, Fé
nyeslitke, Eperjeske rendező és 
átrakó, Mándok és Tornyospál
ca - munkáját ma már a nagy
fokú gépesítés, a modem rako-

Clark, Tomatsu vagy éppenség
gel a Choul márkájú emelővil
lás targoncákat, az ércmarkolós 
darukat, a konténermanipuláto
rokat. A kelleténél többet be
szélnek a szívlapátról, a nehéz 
munkakörülményekről. Elfe
ledkeznek arról, hogy a helyzet 
évről évre változik; aki 10-15 
évvel ezelőtt járt ezen a környé
ken, most elcsodálkozhat a sok
sok gép láttán. 

Az ifjú (32 éves) főnökhelyet
tes még hosszasan sorolta a kü
lönféle gépek előnyös tulajdon
ságait, magyarázta a hidrauli
kus rönkmarkolók, polipmarko
lók műszaki jellemzőit, majd 
egy váratlan fordulattal arra 
kért, hogy menjek el vele a mé
regrakókhoz. 

Hritz István és társainak 
munkáját figyeltem néhány 
percig. (,,Még nézni is tereh" -
jutott eszembe Arany Já
nos ... ) Mázsás, méreggel teli 
lemezhordókat raktak a széles 
kocsikból. Barátságosan fogad
tak, de félreérthetetlenül jelez
ték, hogy hosszas csevegésre 
nincs idő. 

- Hány mázsát mozgatnak 
meg naponta? 

- Ha együtt a brigád, vagy
is hatan vagyunk, akkor össze
sen átlagban 360(!) tonnát. 

- Hány éve csinálják? 
- Többségünk hosszú évek 

óta, nem vagyunk már kezdők. 

- A gazdasági reformokkal szállón volt éppen véradás. Jár
összefüggenek ezek, de meg- mi Zoltán szervező titkár büsz
nyugtathatom, Záhonyra sze- kén újságolta, hogy 50-en adtak 
rencsére nem vonatkoztatha- vért, összesen 20 litert, a vér
tók. A legrosszabb esetben is adók közül tizenketten először 
mindössze 50 vasutassal lesz vállalkoztak erre.) 
kevesebb a létszámunk. Racio- És a vasutasok gyerme-
nális létszámgazdálkodást kei? 

., folytatunk, a termelékenység Két óvodánk van, össze-
__ .....,.- javítása a legfó'bb törekvésünk. sen 140, egy bölcsődénk, 60 

Rakodáb targoncával 

Én a bányában kezdtem 
- mondja Hritz István-, hat 
évet lehúztam, csak azután jöt
tem ide. Azt hittem, könnyebb 
lesz, tévedtem, itt nehezebb is 
és veszélyesebb is. 

- ??? 
- Az igaz, hogy vízbetörés-

től, sújtólégtől nem kell tartani, 
de a hordókból szállongó por, a 
sokszor elviselhetetlen bűz pró
bára teszi az embert. Ezen a he
lyen a munkában töltött évek 
duplán számítanak. 

- Keresetük? 
- Tízezer forint körül. Sza-

bolcsi viszonylatban nem 
rossz, ezért is maradunk, kü
lönben is, a szabolcsi ember 
megszokta a "gyűrődést", egy 
kis fizikai munkától nem ije
dünk meg . . .  

Csak később tudtam meg, 
hogy a brigád nevében beszélő 
Hritz István felesége évek óta 
súlyos beteg. Férje, munkája 
végeztével buszra ül, hatvan ki
lométert utazik (egy Kék nevű 
kisközségben lakik), majd kezdi 
a „második műszakot": mos. 
főz, takarít, rendben tartja a há
zat. 

- Az egyik legmegbízha
tóbb emberünk mondja 
Grünwald Róbert. - Záhonyt 
az ilyen típusú emberek tartot
ták a vállukon évtizedekig. Be
csüljük őket, minden tisztele
tünk az övék, mégis, jobb len
ne, ha szerepük minimálisra 

nemcsak munkából és alvásból 
áll ... 

- Körzetünkben 7336-an 
dolgoznak - mondja Sipos Ist
ván, az üzemigazgatóság he
lyettes, és szintén ifjú (36 éves) 
vezetője. - Munkásaink 84 
községből járnak be, óriási a 
vonzáskörzetünk. Moldova 
György még beszélhetett anal
fabétákról híres könyvében, 
legjobb tudomásom szerint ma 
már nem dolgozik analfabéta a 
körzetben. Az itt dolgozó vas
utasok többsége tisztában van 
a feladatok nagyságával és je
lentőségével. Igyekeztünk 
mindannyiukban tudatosítani, 
hogy az új bérszabályozási 
rendszer szerint az idén még 
szorosabb lesz az összefüggés a 
teljesítmények és a fejlesztési 
lehetőségek között, mint az el
múlt években. Bérfejlesztési le
hetőségünk csaknem felére 
csökkenhet, vagy éppenséggel 
növekedhet, attól függően, 
hogy milyen átrakási bevéte
lekhez jutunk. A kockázat nem 
kicsi, hosszas viták után ugyan, 
de vállaltuk. Az idei tervek sze
rint a Szovjetunióból 900 ezer 
tonnával több áru érkezik, 
mint tavaly. Kismértékben nő
nek a koksz-, érc- és vasáru
szállítmányok. A mennyiségi 
növekedés elsősorban a tranzit
szállításoknál mutatkozik meg. 
A tranzitátrakás jó üzlet, itt sze-

' 

Levegőben a lakókocsi 

csökkenne. Nem akarom csűr- retnénk nagyobb bevételekhez 
ni-csavarni a szót, inkább ki- jutni, reméljük, sikerül, bár az 
mondom: az eló'bb látott mun- év kissé rosszul indult. A renge
ka méltatlan az emberhez. teg hó, a hidegek miatt félmillió 
Elég csak arra gondolni, hogy a tonnával kevesebb áru érkezett 
brigád életében a szórakozás, körzetünkbe, ennek pótlását 
netán a művelődés alig-alig jö- ezekben a napokban kezdtük. 
het szóba. Az ember élete pedig (sárközi) 

Záhonyban sohasem volt kró- hellyel. A községi óvodával 
nikus munkaerőhiány. A buda- együtt valamennyi vasutas 
pesti nagy állomásokra, elsősor- gyermekét elhelyezhetjük. 
ban a ferencvárosi rendezőpá- - Említette a községet, úgy 
lyaudvarra, 1983 óta folyamata- hallottam Záhony városi címre 
san küldünk munkásokat. Ők pályázik. Nem korai ez még? 

I 

A záhonyi vasutasokat nem kell véradásra agitálni 
(Zelman Feren<' felvételei) 

az úgynevezett kirendeltek, ta
valy létszámuk 47 volt, az idén 
is körülbelül ennyi lesz. Egyéb
ként a körzet vasutasainak 
többsége bejáró. A munkásszál
lítást elsősorban menetrendsze
rinti vonatokkal oldjuk meg, 
ahol erre nincs lehetőség, ott 
saját autóbuszainkkal szállí
tunk. Tavaly kihasználtuk a 
vállalati autóbuszok közforgal
masítását, az ebből származó 
bevétel és járulékmentesség 
együttes összege 2,5 millió fo
rint volt, s mindössze két dolgo
zó munkábaállításának költsé
gét igényelte. 

- Mit eszik és hol a záhonyi 
vasutas? 

- Naponta egyszer biztos, 
hogy meleget eszik. Két főző
konyhánk van és 15 tálaló
konyha. A nehéz fizikai mun
kát végző átrakók táskájában 
természetesen akad még némi 
pótlás: kolbász, szalonna, gyü
mölcs . . .  

- Ha megbetegednek az át
rakómunkások? 

- Üzemegészségügyi háló
zatunk megfelelő színvonalú. 
Öt üzemorvosunk van, 11 szak
rendelésre lehet járni. A Vörös-

- A hír igaz, de az is, hogy 
egyelőre távol vagyunk attól, 
hogy Záhonyt városnak nevez
hetnénk. Mindenesetre a kezde
ti lépéseket megtettük. Nagy
arányú lakásépítésbe fogtunk 
évekkel ezelőtt. A vasút ,647 

bérlakást tart fenn a települé
sen. Ezek között van családihá
zas lakótelep, de összkomfortos 
emeletes lakóház is. Mindezek 
mellett lakásépítéshez és -vá
sárláshoz az utóbbi öt évben 16 

millió támogatást adtak a vas
utasoknak. A vasút részvétele a 
településen egyébként is meg
határozó, ami persze nem cso
da, hiszen a lakosság többsége 
a körzetben vállalt munkát. 
Hozzájárultunk a közleke�ési 
szakközépiskola építéséhez, 
részt vettünk a víz- és szenny
vízhálózat kiépítésében, tervez
zük a művelődési ház átépíté
sét, jól halad a fedett tanuszoda 
építése is. Szóval: városiaso
dunk, fejlődünk, a nem éppen 
rózsás gazdasági helyzet ellené
re is ezen a tájon bizakodóak az 
emberek, hisznek abban, hogy 
Záhony előbb vagy utóbb, de 
mégiscsak város lesz. 

-r-

Törődnek az idősekkel 
A körzet nyugdíjasainak 

,.tótumfaktuma": Móré Im
re. Ismerik és tisztelik őt az 
átrakó valamennyi munka
helyén. A nyugdíjas-intéző
bizottság elnöke, tisztéhez 
méltóan alaposan ismeri az 
idevágó adatokat. Íme: 

- A területen 2680 öreg
ségi és özvegyi nyugdíjas él, 
24 községben, 35 kilométe
res körzetben. A szervezett
ség 60 százalékos, vagyis 
összesen 1608 a szakszerve
zeti tagok száma. Évente 
130-150-en mennek nyug
díjba, a többségük átigazolja 
magát a nyugdíjasszervezet
be. A tagoknak majdnem a 
fele 3 ezer forint körüli 
nyugdíjból él, 15 százalé
kuknak 3500 forint jut ha
vonta. Sokan dolgoznak kö
zülük, feltéve, ha egészségi 
állapotuk engedi. 117 nyug
díjasunk idősebb 70 évesnél, 
többségük beteges, az ő 
helyzetük az átlagosnál rosz-

szabb. Az átrakómunkások 
többsége - mintegy 80 szá
zalékuk - a nyugdíjkorha
tár előtt kényszerül nyugál
lományba vonulni. Az ÖTA 
segélyezési alapjából jut szá
mukra szociális gondozás, 
szanatóriumi beutalás, 
ügyes-bajos dolgaik elinté
zésében sokat segít jogse
gélyszolgálatunk. 

A nyugdíjasok helyet kap
nak a körzet szinte vala
mennyi kulturális intézmé
nyében. Záhonyban és Mán
dokon nyugdíjasklubokat 
működtetnek. A TIB jóvoltá
ból évente 36 ezer forintot 
költhetnek a klubélet céljai
ra. Tavaly öt alkalommal 
szerveztek kirándulást; in
gyen, illetve kedvezménye
sen kaptunk autóbuszt ezek
hez. Gyakoriak a nyugdíjas
találkozók, az idős vasuta
sok nem hiányoznak egyet
len társadalmi eseményről 
sem. 
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Alkalmassági vizsgálaton 
Nincs denevérlülem, sasszemem, de az idegeim jók 

Komor bérház a Baross té
ren. Kívülről sem szép, belülről 
kifejezetten lehangoló. A falak 
egykori színére a rárakódott 
szennyeződés miatt ma már 
csak következtetni lehet, ellen
szenvemet nem oldja az udvar 
közepén álló, divatcikkekkel 
zsúfolt vitrin, meg a rikító „Tri
cotage" felirat sem. A kapualj
ban a háttérbe olvadó szerény 
táblácska j:�, hogy e házban 
működik a MA V területi pálya
alkalmasság-vizsgáló központ
ja. 

Együgyű kérdések 

Először 1971-ben jártam itt, 
akkor tizenöt-húsz újfölvételes 
is szorongott a szűk előtérben, 
most egyetlen fiatalember bön
gészi a tavalyról itt maradt 
Ludasokat. Amíg szólítanak, a 
falra ragasztott „tacepaót" ol
vasgatom. A gépelt szövegből 
nagybetűkkel kiemelték az al
kohol és a dohányzás rettenetes 
élettani hatását, amit nem vita
tok, de a minimális igényessé
get is nélkülöző fogalmazvány 
helyesírási hibái elkeseríte
nek ... 

Odabent megmérik a vérnyo
másomat, elolvastatják a szem
közti táblán lévő számokat jobb 
és bal szemmel, majd üres po
harat nyomnak a kezembe. Lö
työgő vizelettel sasszézok át a 
váróhelyiségen, amely szeren
csére - de nem a vasút szeren
cséjére - még mindig üres, így 
nem annyira megalázó a hely
zet. A reagens papírcsík sem 
cukrot, sem egyéb kóros tünet
re utaló anyagot nem mutat ki. 
Mehetek a pszichológiai vizsgá
latra. 

Elsőként feladványokkal teli 
stencilezett papírlapot raknak 
elém, húsz percem van a meg
oldásra. Többségükben együ
gyű kérdésekre kell válaszol
nom, olyanokra, mint: jelöljem 

Pályázati felhívás 

meg azokat a számokat, ame
lyek húsznál nagyobbak, de 
harmincnál kisebbek! Vagy: ha 
három rajzszög 5 fillér, akkor 
50 fillérért hány rajzszöget ka
pok és hasonlók. De még ezen 
is túltesz a következő teszt. 
Skiccelt arcokról kell olvasnom. 
Mire gondol? Mik a tervei? 
Mik a szándékai? Mit fog cse
lekedni? Mi lesz az eredmé
nye? Sokat nem töprenghetek, 
írom, ami eszembe jut. Én nem 
hiszem, hogy a válaszokból kö
vetkeztetni lehessen a leendő 
kocsirendező, vagy mozdonyve
zető alkalmasságára. 

Madzagot tekerek 

A gépi vizsgálatok következ
nek. A berendezés meghatáro
zott rendszerben lámpákat vil
lant föl, amire gomb vagy bil
lentyű lenyomásával kell bizo
nyítanom reakciókészségemet. 
Egy-két perc eltelte után cse
lekvésem tudattól függetlenné 
válik, az automatizmus hamaro
san meg is bosszulja magát, há
romszor rossz gombot nyomok 
meg, amit a gép hibaként érté
kel. Sorra veszem az akadályo
kat. A töredékmásodpercre 
megjelenő öt-hat jegyű számo
kat többnyire meg tudom je
gyezni, a megvillanó vörös és 
zöld nyilak irányát is viszony
lag jól követem, a fény-, majd 
hangjelzésre lenyomandó mor
zebillentyűt is jól kezelem. Nem 
reszket a kezem, amikor a fém
pálcát a lyukba dugom, egy 
perc alatt mindössze négyszer 
zárom az áramkört. A piros 
madzagot már fölényes mosoly
lyal tekerem a fehér fölé, s a 
túlzott önbizalom ára egy hiba. 
Végül a szokványos kérdések 
következnek. Volt-e alkoholista 
a családban? Nem volt. Do
hányzik? Igen. Mennyit szív na
ponta? Alkoholt fogyaszt stb? 

Az egyes vizsgálatok között 
van időm körülnézni. Azt hi-

Munkáskáderképző 
tanfolyam indul 

A SZOT Balatonfüredi Okta
tási Intézete az 1987 /88-as okta
tási évben alapfokú vezetőkép
ző tanfolyamot indít. A tanfo
lyam célja tehetséges szakmun
kások, fizikai állományú dol
gozók, közvetlen termelésirá
nyító fiatalok komplex felké
szítése a gazdasági és politikai 
vezetési feladatok ellátására. 

A tanfolyam résztvevői meg
ismerkednek a vezetés, a gaz
daságpolitika, a munkajog, a 
szociálpolitika alapkérdéseivel, 
a munkahelyi kollektívák ér
dekképviseletével és védelJ11é
vel, a szakszervezeti mozgalom 
feladataival. 

Pályázati feltételek: 
Munká� állományú, vagy 

közvetlen termelést irányító 
munkakör, szakszervezetben 
vagy ifjúsági mozgalomban 
szervezett tisztségviselői gya
korlat, 35 év alatti életkor, vala
mint feltétel, hogy egy hónap
nál hosszabb időtartamú moz
galmi iskolai képzésben eddig 
nem vett részt. 

Pályázhatnak egyének, illet
ve szakszervezeti bizottságok, 
párt- és KISZ-szervezetek, vál
lalatok, intézmények egy vagy 
több személlyel. 

A pályázatokat 1987. július 
31-ig kell benyújtani az illeté
kes iparági-ágazati szakszer
vezeti központ szervezési és 
káderosztályára. 

szem, senki előtt sem titok, 
hogy 1973 óta a vasúton kisebb 
technikai forradalom zajlott le, 
ám az alkalmasságvizsgálat 
még mindig régi módszerrel, a 
régi eszközökkel történik. 

A rejtjelezett „bizonyítványt" 
visszaviszem a rendelőbe. A vá
róhelyiség most is üres, amiből 
csak egyre tudok következtetni: 
az ország legnagyobb vállalata 
a munkavállalók szemében 
nem a legnépszerűbb. 

Vasutas lehetek 

Újabb helyszín: a MÁV Kór
ház rendelőintézete. Hétfői zsú
foltság. A vizsgálatokat az audi
ológián, a gépi halláspróbával 
kezdem, mert hogy itt várakoz
nak a legkevesebben. Pár perc 
az egész - vélem. Nem is téve
dek, a vizsgálat alig három per
cet vesz igénybe, a várakozás 
két órát. A szemészeten, az 
ideggyógyászaton és a kardioló
gián valamivel pergőbb a rit
mus, de a napom így is pocsék
ba vész. 

Bosszankodva tapasztalom, 
hogy kivételektó1 eltekintve 
alig-alig fogadják a rendelőbe 
lépő páciens üdvözletét, a tá
vozó búcsúszavát. Lehet, hogy 
a visszaköszönési kötelezettsé
get nem tartalmazza a munka
szerződés ... 

De félre a bosszúsággal. az a 
lényeg, hogy ha nincs 1s dene
vérfülem, sasszemem, az idege
im jók, a szívem elektromos 
tengelyvezetése balra tart, ösz
szességében semmi akadálya, 
hogy vasutas legyek. 

A leleteket visszaviszem a 
Baross térre, a főorvos kiállítja 
a „huszonkilencest", ezzel. ha 
akarok, akár mozdonyvezető
nek is jelentkezhetek. 

- Viszontlátásra' - harso
gom távozóban. Néma csönd a 
válasz ... 

Thorday Zoltán 

Az egyéni pályázatok benyúj
tása csak a vállalati szakszerve
zeti bizottságon keresztül lehet
séges. A pályázat tartalmazza a 
pályázó önéletrajzát, személyi 
lapját, az szb javaslatát, melyet 
a szakszervezeti bizalmi az ille
tékes gazdasági vezető és a 
pártalapszervezet titkára aláírt. 

Az egyéni pályázatokat az 
alapszervezetek akkor is to
vábbküldik a szakmai közpon
toknak, ha a pályázó kérelmét 
az szb nem támogatja. A pályá
zatokat a SZOT és az iparági
ágazati szakszervezetek illeté
kesei bírálják el. A döntésről 
1987. szeptember 30-ig a pályá
zók értesítést kapnak. 

A tanfolyam helye: Balaton
füred SZOT Oktatási Intézet. 

A tanfolyam ideje: 1987. no
vember 16-tól 1988. április 
15-ig. 
SZOT Balatonfüredi Oktatási 

Intézet Igazgatósága 

A Celladam feltalálója 

Kovács Adám nyugodtan alszik 
Átfogó program a rák ellen 

Úgy izgultam, mint egy fele
lés előtt álló diák, amikor már
cius közepén a Landler jármű
javító egyik irodájában mega
datott, hogy Kovács Ádámmal, 
a Celladam feltalálójával be
szélgethetek. Hamarosan kide
rült, hogy kár volt az izgalo-
mért ... • 

- Szívesen nyilatkozom a 
vasutasok lapjának - nyugta
tott meg rögtön a bemutatkozás 
után -, édesapám ugyanis a 
Landlerből ment nyugdíjba. Jól 
ismerem a vasutasok sajátos 
életformáját, becsülöm őket, 
ezért vállaltam előadást ebben 
a nagy múltú üzemben. Egyéb
ként is nagyra becsülöm a 
nyilvánosságot, a Celladam 
ügyét az újságírók mentették 
meg, legalábbis nekik köszön
hető, hogy annyi más talál
mánnyal együtt nem tűnt el a 

"
süllyesztőben". 

- Sok támadás érte már ed
dig is, s ezek között akadnak 
jócskán meggondolandó érvek. 
Az egyik kutató, dr. Vizy Szil
veszter akadémikus, egyetemi 
tanár például a következőket 
mondja: 

., ... Van egy vegyület, amiről 
azt hiszi Kovács Ádám - és 
nagyon sokan még, m1 pedig 
reméljük -, hogy hat. De nincs 
bizonyíték arra, hogy ennek a 
vegyületnek nincs mellékhatá
sa. Felteszem a kérdést: mi van 
akkor, ha bebizonyosodik -
nem kívánom, egyikünk sem 

CIKKEINK NYOMÁN 

kívánja -, hogy ez a szer nem 
hat, vagy hat, de ennél sokkal 
súlyosabb mellékhatásokat 
okoz; az utódokban deformitá
sokat, az asszonyokban, a férfi
akban különböző elváltozáso
kat. Féltem Kovács Ádámot! 
Miért? Mert nincs azoknak az 
engedélyeknek a birtokában, 
amelyekkel nyugodtan alud
hatna." 

- Végül is: nyugodtan al
szik? 

- Akár hiszi, akár nem, 
nyugodtan alszom, bár valóban 
nem vagyok birtokában azok
nak az iratoknak, amelyekről a 
professzor beszélt. A Celladam 
ügye jogi szempontból még 
nincs tisztázva, ez kétségtelen, 
ám gyakorlatilag megtörtént a 
hatástani vizsgálat, ezek ered
ménye viszont több mint meg
nyugtató. 

- Még mindig a támadások
nál maradva. Könnyebb lett 
volna a dolga, ha „céhbeli", 
vagyis rendelkezik orvosi diplo
mával, tudományos tekintély
lyel? 

- Biztosan másként álltak 
volna hozzá a dologhoz, hiszen 
végeredményben nekem csu
pán középiskolai végzettségem 
van, elektroműszerész vagyok, 
mégis azt mondom, nem a dip
loma hiánya volt a legfó'bb 
akadály. Elsősorban a mód
szert támadták, a megközelítés 
módját. Nekem ugyanis megy
győződésem, hogy az onkoló
giai ismereteket rosszul alkal
mazzák. Képtelenségnek tar
tom, hogy a pusztításból vala
ha is rend származna - a je
lenlegi eljárásokról tudni kell, 
hogy azok a sejtek roncsolásán 
alapulnak. A Celladam olyan 
anyag, amely a sejtek informá
ciós rendszerére hat, azt befo
lyásolja. A CDM az emberi 
szervezet immunrendszerét ak
tivizálja, a sejtek közötti „hír
cserét" állítja helyre. A mód
szer merőben új, s éppen �z az 

Válaszoltak az illetékesek 
Lapunk február 12-i számában „Falra hányt borsó'' címmel 

megjelent cikkünkre a budapesti igazgatóság helyettes vezetője, 
Losonczy Gyula a következőket válaszolta: 

,,Pestlőrinc-Kavicsbányán lévő, az állomási és pályafenntar
tási dolgozók által használt laktanyát tatarozás miatt 1985-ben ki
ürítettük. Ezért az állomási dolgozók részére öltöző-melegedőt lé
tesítettünk az állomás épületében. Az itteni mosdó melegvíz-ellá
tása elektromos energia hiányában nem volt megoldható. Köz
ben a laktanyát tatarozták, s az állomás dolgozói ott tisztálkod
hatnak. A Pestlőrinc-Kavicsbányán dolgozó kocsirendezők részé
re megfelelq öltöző-mosdó létesítésére intézkedtünk." 

* 

Lapunk február 26-i számában megjelent „Miért zsúfoltak a 
vonatok?" című írásunkra a budapesti igazgatóság menetrendi 
és személyszállítási osztályának helyettes vezetője, Fülöp Lajos 
válaszolt. Leveléből idézünk: 

„A januári rendkívül zord időjárás, majd a februári hidegek 
miatt a személykocsik és utasterek állapota műszakilag és esztéti
kailag is leromlottak, a karbantartási munkák egy része elma
radt. A személykocsik műszaki hibája miatt egyes telepállomáso
kon 20 százalékra szökött fel az úgynevezett javításos állag. Pél
dául: Józsefváros állomáson a szükséges 88 kocsi helyett csak 
65-72 állt rendelkezésre. A helyzet javítása érdekében kocsiátcso-
portosításokat végeztünk. Igazgatóságunk a Keleti pályaudvarról 
17 kocsi átcsoportosításával biztosította, hogy a nagykátai inga
vonatok kilenc - mint a cikket illusztráló fénykép is tanúsította 
-, a kunszentmiklósi hivatásforgalmú vonatok hét kocsival köz
lekedjenek. 

Lényeges javulás csak a jelenlegi javításos állag további 
csökkenésével biztosítható. Erre a gépészeti és járműfenntartási 

én „bűnöm", mármint az, hogy 
tanyasi gyerek létemre nekem 
jutott eszembe ... Ma már per
sze komoly kutatócsoporttal 
dolgozom; orvosokkal, mérnö
kökkel, kvalifikált szakembe
rekkel. Programunk lényege a 
következő: kidolgoztunk egy 
diagnosztikai eljárást, hogy a 
rosszindulatú daganatra való 
hajlamot már korai stádium
ban kiszűrhessük. A második 
fázis - itt tartunk most - a 
Celladam gyógyszerré való fej
lesztése. A harmadik: egy léze
ren alapuló mű.téti technika, 
amellyel az operáció közben 
gyors szövettani analízis vé
gezhető. 

- Ha jól értem önt: a Cella
dam nemcsak egy gyógyító 
anyag, hanem egy átfogó prog
ram a rák ellen ... 

- ... és ehhez tartozik egy 
régebbi találmányom, a moto
rok szén-monoxid kibocsátását 
40 százalékkal csökkentő elekt
romos gyújtószerkezet is. Bo
csásson meg, hogy közbeszól
tam, csupán azt akartam érzé
keltetni, hogy a kutatócsopor
tom munkáját félreértik azok, 
akik a Celladamot valamiféle 
,,csodagyógyszerként" értéke
lik. 

- Beszélgetésünk előtt talál
koztam néhány vasutassal, akik 
azt firtatták, hogy vajon meny
nyi lehet az ön jövedelme. 
Egyáltalán: mi az ügyben a sze
mélyes érdekeltsége? 

- Legfeljebb feltalálói érde
keltségről beszélhetnék, de az 
sem lényeges. Az ilyen jellegű 
munkát nem pénzért vállalja az 
ember . 

Beszélgetésünk ezen a pon
ton félbeszakadt. A járműjavitó 
népművelője ko_pogott ránk. 
kérte Kovács Adámot, hogy 
kezdje meg az előadást. A kul
túrteremben 400(!) vasutas vár
ja! 

Sárközi Gábor 

Veteránok 

köszöntése 

, főosztály az igazgatóságok bevonásával intézkedéseket tettek. 

Hazánk felszabadulásának 
42. évfordulója alkalmából 
szakszervezetünk nyugdíjas in
tézőbizottságának szervezese
ben bensőséges ünnepség kere
tében köszöntötték a veterán 
szakszervezeti tagokat. 

A közelmúltban beteg-orvos 
találkozót rendeztek a budapes
ti MÁV Rendelőintézetben, 
amelyre azok kaptak meghívót, 
akiknek szájüregi daganatos 
megbetegedése volt. E beteg
ség, ha időben szakorvoshoz 
fordulnak, gyógyítható. A meg
előzésről Tompa Anna főorvos 
beszélt a betegeknek és kollé-

gáinak, a műtéti beavatkozásról 
dr . Kelemen Pál tartott elő
adást. Elmondotta többek kö
zött, hogy a daganatok sebészi 
eltávolítása mindig szövet
hiány-visszamaradással jár. Na
gyon fontos szerep jut ezért 
még a plasztikai sebésznek és a 
rehabilitációnak. 

_,# 
A találkozón a betegek is 

meggyőződhettek arról, hogy 
milyenek lesznek az arcok, ha 
már túl vannak a műtéten. 
A rendelőintézet szakorvosai 
azért fáradoznak, hogy a műtött 
betegek visszanyerjék hitüket. 
önbizalmukat és dolgozhassa
nak. 

A fejpályaudvarokon az utasterek és vágányközök alapozó tisztí
tását elvégezték, a mindenre kiterjedő tavaszi nagytakarítás meg
kezdődött." 

Mozdonyszerelő
tanulók 

versenye 
Március 18-án rendezte meg 

a MÁV Szombathelyi Igazgató
sága és a szombathelyi járműja
vító a Vállalat Kiváló Tanulója 
területi elődöntőjét. A vasútnál 
dolgozó harmadéves dízelmoz
dony-szerelő tanulók számára 
kiírt elődöntőn a munkahelyü
kön legjobban dolgozó és az is
kolában a legeredményesebb 
tanulmányi eredményt elérők 
vehettek részt. 

A verseny során a fiatalok
nak elméleti, tanműhelyi és egy 
M62-es típusú dízelmozdonyon 
végzett gyakorlati ismereteit 
kellett bizonyítania a zsűri előtt, 
amelynek elnöki tisztét Szabó 
Zoltán, vasútigazgató-helyettes 
vállalta magára. 

A verseny helyez0ttjei: 1. Ra
pos Gábor (járműjavító) 85 
pont, 2. Káris Imre (Szombat
hely vontatás) 80. 3. Zsömböly
gei Péter (járműjavító) 79. 
A helvezettek 1000-900-800 fo
rintos ·jutalomban részesültek. 

Sz.Jakab 

Az ünnepi köszöntőt Kuko
vicza Árpád, az intézőbizottság 
titkára tartotta, majd Nagy Ká
roly, a MÁV Vezérigazgatóság 
pártbizottságának titkára üdvö
zölte az idős vasutasokat. 

Az ünnepeltek között többen 
1s voltak olyanok, akik jó egész
ségnek örvendve örülhettek 50, 
illetve 60 éves szakszervezeti 
tagságuknak. Külön is köszön
tötték Nagy Jáno�t. aki 70 év
vel ezelőtt lépett a szakszerve
zeti tagok sorába, 92 éves korá
val ö volt az ünnepség legidő
sebb résztvevője. 

Feleky Pál, szakszervezetünk 
alelnöke a veteránoknak emlék
lapot, oklevelet, illetve pénzju
talmat adott át. 



6 \-1 A G Y A H V A S U T A S 1987. ÁPRILIS 16. 

Hol üdülhetnek a vasutasok az idén? 

A vasutas-szakszervezet 1987-re szervezett hel- és 

külföldi üdülési lehetőségeiről tájékoztatjuk ezút

tal olvasóinkat. A részletes tudnivalókról az illeté

ke� szakszervezeti bizottságok adnak felvilágosí

tást. 

Belföldi üdülési lehetőség 

Felnőtt 
és családos 
üdülések 

0 Boglárlelle Vasutas Üdü
lő, I. kategóriába tartozik, 72 la
kóegysége van, 288 személyes 
(pótágyazható) időszakosan 
üzemel június l-től szeptember 
12-ig 10 napos turnusokkal. 

Cím: 8630 Boglárlelle, Ko
dály Z. u. 11. Vasútállomás: Ba
latonboglár. Az üdülő onnan 2 
km-re van. A váltási napokon a 
vendégek csomagjait autóval 
szállítják az üdülőbe, illetve az 
állomásra. Az üdülő saját kony
hája és étterme teljes ellátást 
nyújt a beutaltaknak. Vala
mennyi lakóegységhez kiszol
gálóhelyiségek kapcsolódnak 
(mosdó tusolóval, WC, előszoba 
beépített szekrényekkel). Szin
tenként társalgó és színes tele
vízó segíti a pihenést és szóra
kozást. A szobákban fekete-fe
hér képernyős tv-készülékek, 
az előszobában hűtőszekrények 
üzemelnek. Térítéssel szauna, 
szörf, vízibicikli és csónak vehe
tő igénybe. A gyerekeket jól fel
szerelt játszótér várja. 

f) Gárdonyi Vasutas Üdülő, 
I. osztályú kategóriába tartozik. 
74 személyes (pótágyazható) 
Június l-től szeptember 10-ig 
üzemel, 10 napos turnusokkal. 

Cím: 2483 Gárdony, Üdülők 
u. 27. Vasútállomás: Gárdony. 
az üdülőtől körülbelül 2 km-re 
van. Az üdülő közvetlenül a Ve• 
lencei-tó partján épült. Saját 
konyhája, étterme és büféje tel• 
jes ellátást nyújt a beutaltak
nak. A szobákhoz kiszolgálóhe
lyiségek kapcsolódnak (mosdó 
tusolóval, WC, előszoba, beépí
tett szekrényekkel.) A társalgó
ban színes, a szobákban fekete
fehér tv-készülékek, társasjáté
kok és könyvtár segíti a kikap
csolódást. A gyerekeket jól fel
szerelt játszótér, úszómedence 
várja. 

8 Balatonfenyves MÁV 
Üdülő. II. osztályú kategóriába 
tartozik. 90 személyes. Beuta
lók: egyéni, házaspárok (2 + 1, 
2 + 2, 2 + 3-as) Június l-től szep
tember 10-ig üzemel, 10 napos 
turnusokkal. 

Cím: 8640 Balatonfenyves, 
Kölcsey u. 18. Vasútállomás: 
Balatonfenyves, az üdülőtől kö
rülbelül 200 méterre. Az üdülő 
a part mellett van, saját kony
hája és étterme teljes ellátást 
nyújt a beutaltaknak. Minden 
szobában hideg-meleg vizes 
mosdó, szintenként fürdőszo
bák, zuhanyozók, WC-k. A föld
szinten társalgó, televíziókkal, 
magnetofonnal, lemezjátszóval. 
A kulturális és sportprogra
mokról az üdülő személyzete 
gondoskodik. A felnőttek szóra
kozását sportfelszerelések és 
könyvtár szolgálja. 

0 Vonyarcvashegy MÁV 
Üdülő. II. kategória, 110 szemé
lyes. Beutalók: házaspárok 
(2+2, 2+ 1, 2+3-as) Június 
l-től szeptember 10-ig üzemel, 
10 napos turnusokkal. 

Cím: 8314 Vonyarcvashegy. 
Arany J. u. 8. Vasútállomás: 
Vonyarcvashegy, az üdülőtől 3 
perc távolságra. Az üdülővel 
szemben van a strand, mellette 
játszótér és szabadidőpark ta
lálható. Saját üzemelésű kony
hája és étterme teljes ellátást 
nyújt a beutaltaknak. A szobák
ban hideg-meleg vizes mosdó, a 
folyosókon fürdőszobák, zuha
nyozók, WC-k. Az üdülő föld
szinti részén korszerűen beren
dezett társalgó, könyvtár és tv
szolgálja a kikapcsolódást. Kul
túrfelelős gondoskodik a kultu
rális és sportprogramok szerve
zéséről. 

O Balatonkenese MÁV Csa
ládi Üdülő. II. osztályú kategó
ria, 78 személyes. Két pavilon
épület és öt egy-egy család el
helyezésére szolgáló faház. Jú
nius l-től szeptember 10-ig üze
mel, 10 napos turnusokkal. 

Cím: 8174 Balatonkenese, 
Szabadság telep. Vasútállomás: 
Balatonkenese, az üdülőtől kö
rülbelül 2 km-re van. A csoma
gokat a helyszínre szállítják. 
Saját üzemelésű konyhája és ét
terme teljes ellátást nyújt a be
utaltaknak. Az ebédlő egyben 
társalgóként is működik, televí
zióval felszerelve. A szobákban 
és a faházakban hideg-meleg 
vizes mosdó, a pavilonokban 
zuhanyzók, WC-k. Az üdülőnek 
- körülbelül 80 méterre - sa
ját strandja van. A gyermekek 
részére az üdülőn belül jól fel
szerelt parkrész, pancsolóme
dence, csúszdák, hinták. 

Q Mezőkövesd MÁV Csalá
di Udülő. II. osztályú. Főidény
ben 83, elő- és utószezonban 54 
személy üdülhet 1-4 ágyas 
szobákban. Folyamatos üzemel
tetésű, 10 napos turnusokkal. 

Cím: 3401 Mezőkövesd, Olaj
fa u. 6. Vasútállomás: Mezőkö
vesd, az üdülőtől 3,5 km-re van. 
Az állomásról 2-es számú jel
zéssel közvetlen buszjárat köz
lekedik a gyógyfürdő bejára
táig. Gépkocsival a 3-as számú 
főúton közelíthető meg, parko
lási lehetőség az üdülőben. Fő 
kikapcsolódás a meleg vizes 
fürdő és a gyógyvizes kezel;�
sek. Nyáron a gyógyfürdő mel
lett három különböző hőmér
sékletű medence áll a beutaltak 
rendelkezésére. Az üdülő saját 
üzemelésű konyhája és ebédlő
je teljes ellátást nyújt a beutal
taknak. Kényelmes társalgója 
színes televízióval, rádióval, le
mezjátszóval van felszerelve, itt 
található a könyvtár is. A szo
bákban hideg-meleg vizes mos
dók, a folyosókon közös fürdő
zuhanyzók. 

0 Hajdúszoboszló (bérle-
mény). MÁV Alkalmazottak El
ső Biztosító és Segélyező Egye
sületének az üdülője, II. osztá
lyú kategória. 

Cím: Hajdúszoboszló, Lenin 
u. 23. Folyamatos üzemelésű 
gyógyüdülő, 14 napos turnu
sokkal. Főszezonban 27 felnőtt 
és 7 gyermek, elő- és utószezon
ban 28 házaspári beutalót bér
lünk turnusonként. Vasútállo
más: Hajdúszoboszló, a helyi 
autóbuszjáratok központi végál
lomásától körülbelül 400 méter
re van. Az üdülő saját konyhája 
és étterme teljes ellátást nyújt a 
beutaltaknak. A szobák előteré
ben beépített szekrények, hi
deg-meleg vizes mosdók, a fo
lyósok végén férfi-női zuhany
zó, fürdőszoba, WC található, 

0 Balatonfüred (bérle-
mény) Általános Biztosító és 
Segélyező Egyesület Üdülője, I. 
osztályú kategóriájú. 

Cím: 8231 Balatonfüred, Er
kel F. u. 1. Folyamatos üzeme
lésű gyógyüdülő , 14 napos tur
nusokkal. Főszezonban négy 
2 + 1 helyet bérlünk turnuson
ként. Vasútállomás: Balatonfü
red, az üdülőtől körülbelül 3 
km távolságra. Az üdülő saját 
konyhája és étterme teljes ellá
tást nyújt a beutaltaknak. 
A szobákhoz zuhanyzó és hi
deg-meleg vizes mosdók, WC-k 
tartoznak. 

A földszinten saját kezelésű 
presszó működik. Jól felszerelt 
társalgó és könyvtár segíti a ki
kapcsolódást, szórakozást. Szív
és érrendszeri betegségben 
szenvedők gyógyulását segíti a 
klíma. 

0 Hévíz (bérlemény) Vas
utas Biztosító Egyesület Üdü
lője, I. osztályú kategóriájú. 

Cím: 8380 Hévíz, Somogyi B. 
u. 4. Folyamatos üzemelésű 
gyógyüdülő, főszezonban 10 na
pos, elő- és utószezonban 14 na
pos turnusokkal. Főszezonban 
40 felnőtt és 24 gyermek, elő- és 
utószezonban 22 házaspári és 
18 egyéni helyet bérlünk. Az 
üdülő Keszthelyig vonattal, on
nan tovább autóbusszal közelít
hető meg. Az üdülő saját kony
hája és étterme teljes ellátást 
nyújt a beutaltaknak. A szobák
hoz zuhanyzó és hideg-meleg 
vizes mosdó tartozik. 

A vendégeknek orvosi alapel
látás igénybevételére van lehe
tőségük, ahol a gyógyvíz hasz
nálatára kapnak felvilágosítást. 
Az üdülő halljában van a büfé. 
Ezenkívül kényelmes társalgó, 
tv-szoba, könyvtár, kondícioná
lóterem teszi kellemessé a pihe
nést. 

G Mátraháza (bérlemény) 
Vasutas Biztosító Egyesület 
bérleménye a SZOT-tól, II. osz
tályú kategória. 

Cím: 3233 Mátraháza. Folya
matos üzemelésű, főszezonban 
135 felnőtt és 55 gyermek, elő
és utószezonban 9 egyéni és 9 
házaspáros helyet bérlünk. 
Megközelíthető: vonattal Gyön
gyösig, onnan tovább távolsági 
autóbusszal. Saját konyhája és 
étterme teljes ellátást nyújt a 
beutaltaknak. A földszinten 
presszó. A szobákban hideg
meleg vizes mosdók. A zuhany
zók és WC-k közösek. Az I. 
emeleten társalgó (TV, filmvetí
tés), a földszinten könyvtár. 
Szervezett kultúr- és sportprog
ramok, túralehetőségek. 

Gyenneküdülés 
O Balatonkenese, Vasutas 

Gyermeküdülő: 450 személyes, 
7-14 éves gyermekek részére. 
Időszakos üzemelésű, június 
közepétől augusztus végéig 14 
napos turnusokkal. 

Cím: 8174 Balatonkenese, 
Koppány sor 41. Vasútállomás: 
Balatonkenese üdülő, 10 perc 
gyaloglással lehet az üdülőt 
megközelíteni. A gyermekek 
utaztatását a Keleti pályaudvar
tól Balatonkenese üdülőig és 
visszaútban külön vonattal -
szakképzett pedagógusok fel
ügyeletével - központilag szer
vezzük. A gyermekeknek bala
toni strandolás, szervezett kul
túr- és sportprogramok, vala
mint hajókirándulás nyújt teljes 
kikapcsolódást. 

f) Kőszeg: 250 személy 
(7-14 éveseknek) Kőszeg 
MÁV Nevelőotthon. Időszakos 
üzemelésű, június közepétől két 
14 napos turnussal. 

Cím: 9781 Kőszeg, Felső krt. 
4. Vasútállomás: Kőszeg (Szom
bathelyen át), ahonnan autó
busszal szállítjuk a gyermeke
ket az üdülőbe. Az utaztatást a 
Déli pályaudvartól Kőszegig és 
visszaútban külön vasúti ko
csikban - szakképzett pedagó
gusok felügyeletével - közpon
tilag szervezzük. 

8 Bodrogolaszi: 200 szemé
lyes (7 -14 éveseknek) Bodrog
olaszi MÁV Nevelőotthon. Idő
szakos üzemelésű, június köze
pétől két 14 napos turnussal. 

Cím: 3943 Bodrogolaszi. Vas
útállomás: Bodrogolaszi, (Mis
kolcon át) A gyermekek utazta
tását a Keleti pályaudvartól 
Bodrogolasziig és vissza külön 
vasúti kocsikban központilag 
szervezzük. Valamennyi gyer
meküdülőben pedagógusok lát
ják el a gyermekek felügyeletét. 
Napi négyszeri étkezési lehető
ség. A gyermekek az üdülők
ben nem látogathatók! 

0 Farkashegy: repülős 
szaktábor (10-14 éveseknek) 
MÁV MHSZ Repülő és Ejtőer
nyős Klub. Június közepétől 
6 x 5 napos turnusokkal. 

A gyermekek utaztatását a 
bp-i pályaudvaroktól Farkashe
gyig és vissza autóbuszokkal 
központilag szervezzük. A tá
borban a gyermekek felügyele
tét szakképzett pedagógusok és 
repülős szakemberek látják el. 
A gyerekek vitorlázógéppel és 
hőlégbalonnal repülhetnek. 

Ezenkívül ismeretterjesztő fil- 0 Békéscsaba (nyelvi - né
meket nézhetnek. Kultúr- és met, angol - és díszítőművé-
sportvetélkedőkön vehetnek szeti szaktábor) 64 személyes 
részt (15-18 éves fiatalok részére). 

0
. 
Szeged: (nyári sporttábor) Békéscsaba MÁV Nevelőott-

20 személyes (15-18 évesek ré- hon; , , , 
szére) Szeged Vasutas Sport C1m: 5600 Bekescsaba, Ar
Club. pád sor 22. Időszakos üzemelé-

sű, egy turnussal, augusztus 
Cím: 6724 Szeged, Kossuth hónapban. A gyermekek Bé-

u. 74. Időszakos üzemelésű, két késcsaba állomásra egyénileg 
10 napos turnussal. A gyerekek utaznak. Onnan felnőttek kísé
Szeged állomásra egyénileg rik őket a táborhelyre. Szak
utaznak, onnan felnőtt kísérő képzett nyelvtanárok (angol, 
vezetésével mennek a táborhe- német) és díszítőművészetet ta
lyükre. Szakképzett edzők (atlé- nító tanárok (makramézás, bati
tika, labdarúgás, karate) veze- kolás, azsúrozás, nemezelés) 
tésével délelőttönként sportfog- vezetésével naponta 4 órában 
lalkozásokon vehetnek részt. fejlesztik készségüket. 

Külföldi felnőtt csereüdülés 

Szakszervezetünk ebben az 
évben is szervez kedvezményes 
külföldi csereüdüléseket. Célja, 
hogy elősegítse a vasutasok pi
henését, lehetőséget adjon más 
országok, szokások megismeré
sére, személyes találkozásokra, 
kölcsönös tapasztalatcserékre. 

Algéria 
(40 személy) 

A résztvevők 15 napot tölte
nek a fővárostól 40 km-re lévő 
tengerparti üdülőben, Zeraldá
ban. Elhelyezés kétágyas fürdő
szobás szobákban, teljes ellá
tással. A vendéglátók autóbu
szos kirándulásokat szerveznek 
Algírba, Chercellbe, Tizi-Ou
zonba, valamint a sivatagba.; 
Szabadidőben fürdési lehetőség 
a szállodától 100 méterre lévő 
kellemes tengerben. Az utazás 
Budapest-Algír útvonalon és 
vissza repülőgéppel. 

Franciaország 
(22 személy) 

A résztvevők 12 napot tölte
nek Toulon közelében lévő Le 
Vert Bois tengerparti üdülőfa
luban, majd 3 napot Párizsban. 
Elhelyezés apartman rendszerű 
házakban, a fővárosban szállo
dában teljes ellátással. A ven
déglátók autóbuszos kirándulá
sokat szerveznek a francia Rivi
éra nevezetességeinek megis
merésére. Párizsban idegenve
zető mutatja be a fővárost. Az 

utazás - egyénileg - vonattal, 
vagy saját gépkocsival. 

Olaszország
Talamone 
(12 személy) 

A résztvevők 12 napot tölte
nek a Ligur-tenger-parton lévő 
talamonei kempingben, majd 2 
napot Bolognában. Elhelyezés 
komfortos lakókocsikban, Bo
lognában szállodában, teljes el
látással. A tengerparti nyaralás 
mellett a csoport programjában 
pisai és bolognai városnézés 
szerepel. Az utazás - egyéni
leg - vonattal, vagy saját gép
kocsival. 

Olaszország
Sesto 
(19 személy) 

A résztvevők 14 napot tölte
nek az adriai tengerparton lévő 
cecinai üdülőben, majd 3 napot 
Sestóban (Firenzétől 2 km-re). 

Elhelyezés Cecinában 2-3 
ágyas szobákban, Sestóban 
szállodában, teljes ellátással. 
A tengerparti nyaralás mellett 
a csoport programjában sestói 
és firenzei városnézés szerepel, 
ahol megismerkedhetnek a vá
ros történelmi nevezetességei
vel. Az utazás - egyénileg -
vonattal, vagy saját gépkocsi
val. 

Görögország 
(30 személy) 

A résztvevők 7 napot Came
na Vurla tengerparti üdülőben, 
3 napot Athénban töltenek. El
helyezés mindkét helyen fürdő
szobás szállodai szobákban, tel
jes ellátással. A strandolás mel
lett két tengerparti kirándulás, 
majd Athén nevezetességeinek 
megismerése szerepel program
ként. Az utazás vonattal, külön 
kocsiban. 

Gyermek csereüdülés 

Szovjetunió
Brjansk 
(17 nap, 22 gyermek) 

A gyermekek Brjanszkhoz 
körülbelül 80 km-re fekvő -

rának megtekintése szerepel. 
A gyermekek vonaton - háló
kocsiban - szakképzett neve
lők felügyeletével utaznak. 

NDK-Manebach 
(14 nap, 44 gyermek) 

hegyvidéki - Szinyezorki úttö- A gyermekek Manebach he
rőtáborban üdülhetnek, 3-4 gyi faluban, fenyveserdővel 
ágyas szobák, közös mosdó- és övezett üdülőben nyaralhatnak. 
fürdőhelyiségek, teljes ellátás. 4-7 ágyas szobák, közös mosdó
A tábor szervezett kultúr- 'és és fürdőhelyiségek, teljes ellá
sportprogramjain kívül egész- tás. Az üdülőben egy 25 méte
napos Brjanszki kirándulás, res saját úszómedence van. 
Moszkva nevezetességeinek, A tábor szervezr>tt kultúr- és 
valamint a Nagycirkusz műso- sportprogramjain kívül kirán-

dulás szerepel Erfurtba, Eise
nach ba, Drezdába. A gyerme
kek vonaton - kusettkocsik
ban - szakképzett nevelők fel
ügyeletével utazhatnak. 

NDK-Frauenstein 
(14 nap, 46 gyermek) 

A gyermekek Frauenstein
ben, 665 méteres tengerszint fe
letti magasságban, romantikus 
környezetben egy várkastély
ban nyaralhatnak. 12-14 ágyas 
szobák, közös mosdó- és fürdő
helyiségek, teljes ellátás. A tá
bor szervezett kultúr- és sport
programjain kívül kirándulás 
Karl-Marx-Stadtba, valamint 
Drezdába. Utazás vonattal ku
settkocsikban. 

Lengyelország
Zembrzyc 
(14 nap, 25 gyermek) 

Az üdülő Krakkótól körülbe
lül 70 km-re lévő hegyvidéki 
zembrzyci táborban van. 4-5 
ágyas szobák, közös mosdó- és 
fürdőhelyiségek, teljes ellátás. 
A kultúr- és sportprogramokon 
kívül kirándulás Zakopanéba, 
Krakkóba. Utazás vonaton, ku
settkocsikban. 

Lengyelország
Gdansk 
(14 nap, 30 gyermek) 

Nyaralás a tengerparttól kö
rülbelül 200 méterre lévő 
gdanski táborban, 5-6 ágyas 
szobák, közös mosdó- és fürdő
helyiségek, teljes ellátás. A kul
túr- és sportprogramokon kívül 
strandolási lehetőség, hajóki
rándulás Olívia- és Hall-félszi
getekre, városnezo séta 
Gdanskba és Varsóba. Utazás 
vonattal kusettkocsikban. 

' 

Ausztria-Kirschlag 
(14 nap, 20 gyermek) 

Nyaralás Kirschlagban, a 
tengerszint felett 1000 méter 
magasságban . elhelyezkedő 
hegyvidéki üdülőben. Hatágyas 
szobák, közös mosdó- és fürdő
helyiségek, teljes ellátás. Stran
dolási lehetőség, kirándulások a 
tábor környékén, városnéző sé
ta Linzbe és Salzkammergut vi
dékén. Utazás vonaton, ülőko
csikban. 

Olaszország-Firenze 
(17 nap, 30 gyermek) 

Hét nap Firenzében, 3-5 
ágyas szobákban, 10 nap Ca
lambroneban a tengerparti Ma
rina üdülőben, 4-6 ágyas szo
bákban. Közös mosdó- és für
dőhelyiségek, teljes ellátás. 
A firenzei tartózkodás alatt 
megismerkednek Firenze neve
zetességeivel, kirándulást szer
veznek Sienába San Giruigna
non ba, valamint az Slba szige
tére. A tengerparton strando
lás, sport- és kulturális progra
mok. Kirándulás Livornóba a 
Fehér partra, a carrarai már
ványfejtő megtekintése. Utazás 
vonaton, külön kusettkocsik
ban. 

Görögország-Sfendali 
(17 nap, 35 gyermek) 

Nyaralás az Athéntől 40 km
re levő sfendali üdülőben több
ágyas szobákban. Közö; mos
dó- és fürdőhelyiségek, teljes el
látás. A programban szerepel 
töbek között strandolás Oro
poszban, kirándulás Marathon
ba, 3 napos városnézés Athén
ban, az Akropolisz megtekinté
se, séta a Plakán: Látogatás a 
Nemzeti Régészeti Múzeum
ban, a Közlekedési Múzeum
ban. Utazás vonattal, külön ku
settkocsi ban. 

Valamennyi külföldi üdülő
ben pedagógusok látják el a 
gyermekek felügyeletét. Na
ponta négyszer étkeznek. Kor
határ: 12-14 év. 
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,,Kipróbálni az erőmet" Mire tanít a rendező? 
Arcképvázlat Ivancsics Ilonáról Tatár Eszter a zeneiskola növendékei között 

A
ngyalföld teátruma, a Jó
zsef Attila Színház a 
kezdetektől odafigyelt 

szűkebb közönségének, a kerü
let munkásságának ízlésére. Ez 
utóbbinak a változása kitetszik 
a színház műsorpolitikájának 
időnkénti átalakulásából. Jelen
legi repertoárjuk is finoman 
idomul a „levegőben lógó" kí
vánalmakhoz. A több műszak
ban dolgozó (legyen munkás 
vagy értelmiségi) a színházban 
is felüdülni kíván. S ki állítja 
azt, hogy ez nem hozhat létre 
katarzist? Mi kell tehát a mai 
(munkás) közönségnek? Első
sorban vígjáték, komédia - az 
sem baj, ha zenés. A színre vitt 
darabok jelentős része - A 
testőr, a Boccaccio, A kikapós 
patikárius, A hölgy fecseg és 
nyomoz, a Mezítláb a parkban 
- ezt tükrözi is. 

A József Attila Színház - ta
lán éppen műsorpolitikája ré
vén - kitűnő kapcsolatokat 
alakított ki a kerület adta kör
nyezetével, nyitottságával újra 
és újra kilépve a szokványos 
színházi világi gyakorlat szűk 
keretei közül. Eleven, kölcsönös 
kapcsolatban áll például az is
kolákkal, a gyerekekkel. Poten
ciális közönséget látva bennük 
ma, s nevelve a jövő nézőit. Ez 
a nyitottság a kerület vállalatait 
is arra sarkallja, hogy kapcsola
tot keressenek a színházzal, 
amelynek állandó bérleti szer
ződése ezidáig csupán a vas
utas-szakszervezettel van. Az 
újabb és újabb nívós előadások 
ebben sokat segíthetnek. Olya
nok, mint a február 28-án nagy 
sikerrel bemutatott Mezítláb a 
parkban. 

tató társulatnak. Első főszere
pében 1984-ben, a Kísértésben 
debütált. 

Az évek során játszott Szép 
Ernő Májusában, a Tündérlaki 
lányokban . .. 

Noha a színház majd minden 
idejét leköti, szinkronizál, szere
pel a rádióban, a televízióban. 
Játszott például a Zsurzs Éva 
rendezte Különös házasságban 
is. Ha ideje, ereje engedi, gyak-

Tehetséges népdalénekesek 
és hegedűművészek kerültek ki 
az elmúlt években a Vasutas 
Zeneiskola falai közül. Vetélke
dők győzteseiként is találkoz
hattunk néhányukkal. A televí
ziós közvetítések tanúsága sze
rint azonban nem elég jól éne-
kelni, hegedülni - a színpadon 

·----�--.,..,..--...i mozogni, viselkedni kell. Egyik-
másik művészjelölt bizony su
tán, mereven állt a pódiumon. 

Szirmai Jenő igazgató ezt lát
va megszervezte a mozgáskul
túra és beszédtechnika oktatá
sát a zeneiskolában. Tavaly ok
tóberig (egy esztendőn át) 

, Gyurkovics Zsuzsa színmű
vésznő oktatta a növendékeket. 
Ezután egyéb elfoglaltsága mi
att nem tudta tovább vállalni a 
tanítást. Ekkor az igazgató Ta
tár Esztert, a Nemzeti Színház 
rendezőjét kérte fel erre a mun
kára. 

Eszter megnyerő, elbűvölő 
egyéniség. Fél órával a tanítás 
kezdete előtt találkoztunk az is
kolában. Arról kérdezem a mű
vésznőt, miért fogadta el ezt az 
ajánlatot? 

- A főiskola elvégzése után 
sok zenés darabot rendeztem a 
Pécsi Nemzeti Színházban -
mondja. - Operetteket és ze
nés vígjátékokat. Mindig érde
kelt ez a fajta zene. Ezt követő
en itt Budapesten, a Nemzeti 
Színház Stúdiójában 20 évig ta
nítottam a színészjelölteket. Be
vallom, egy kicsit belefáradtam. 
Az ottani munkafeltételek sem 

Író-olvasó 
találkozó A nálunk is jól ismert ameri

kai színműíró, Neil Simon, a 
Furcsa pár, a Napsugár fiúk, 
Az utolsó hősszerelmes és a 
Mezítláb a parkban szerzője eb
ben az utóbbi művében - jó 
szokásához híven - pergő dia
lógusokban, ironikusan, sőt né
hol szarkasztikusan ábrázolja a 
párkapcsolatot, az emberi 
együttélés gondjait, a másik 

lvancsics Ilona Rátóti Zoltánnal a Régi nyár című darabban 

Március 27-én a vasutas
szakszervezet kultúrosztálya 
író-olvasó találkozót rende
zett a kaposvári körzeti 
üzemfőnökségen, amelyen 
jelen volt Koszorus Ferenc, 
szakszervezetünk főtitkára 
is. Moldova György Kos
suth-díjas író találkozott ol
vasóival. Kérdésekre vála
szolva beszélt többek között 
Akit a mozdony füstje meg
csapott című riportkötete 
megírásának körülményei
ről, a vasutasok között szer
zett tapasztalatairól, vala
mint most készülő könyvé
ről. Másfél éve kezdte el a 
rendőrségről szóló riportkö
tetének írását. 

iránti türelem törékenységét. Minden évadban kapott fő
Fergeteges játék ez, sziporkáz- szerepet. Ennek azért is örült 
hatnak, s az érzelem több húr- különösen, mert azt vallja, ad
ján egy időben játszhatnak a dig kell sokat és sokfélét játsza
színészek. Filmen ezt a darabot ni, amíg fiatal az ember. Min
Jane Fondával, Robert Red- den műfajt ki kell próbálni ah
/ordda� Charles Bayerrel lát- hoz, hogy egy színész megtalál
hattuk, magyar színpadon pe- ja a neki leginkább fekvő stí
dig először 1965-ben a Madách lust, ráhangolódjék egymástól 
Kamarában Ádám Ottó rende- gyökeresen elütő írók mondan
zésében Domján Editte� Ajtay dójára, a mást-mást kívánó ren
Andorral, Mészáros Ágival és dezők művészi elképzelésére, a 

' 

ran jár színházba. moziba, 
mondván, ez nem csupán ki
kapcsolódásnak jó, de tanulhat 
is az ember egy-egy alakítás
ból. S ha még mindig nem esett 
össze a fáradtságtól, akkor tor
názni, sportolni jár. Otthoni 
hobbija az előzőknél szelídebb: 
leginkább varrni, kötm szeret. 
S lélekben készülni közben az 
újabb próbatételekre. 

voltak kifogástalanok. Ezért ab
bahagytam. Majd hallottam, 
hogy Gyurkovics Zsuzsa taní
totta az énekeseket a vasutas
szakszervezet zeneiskolájában. 
úgy döntöttem, hogy elválla
lom az oktatást. Szeretem, hogy 

közvetlen módon taníthatok. 
Jelenleg 28-an vannak. Minden 
csütörtökön 3-tól 7-ig gyakoro
lunk. 

Mit tanulnak itt a fiata-
lok? 

Légzés- és artikulációs be
szédgyakorlatokkal próbálom 
megváltoztatni a rossz beideg
ződéseket. A mozgás és a mimi
ka fejlesztésére a tréfás helyzet
gyakorlatok igen hasznosak. 
Ezek arra jók, hogy tudjanak 
szavakban gondolkodni a szín
padon. Az emberek ugyanis ál
talában nem így gondolkodnak, 
amikor valamilyen színpadi fel
adatot kapnak. Csak a tipikus 
helyzeteket gondolják át. Azzal 
már nem törődnek, hogy vajon 
mi az oka az örömnek. Táncdal
énekeseket és magyarnóta-éne
keseket tanítok. Remélem, va
lamilyen módon érvényesül 
majd ez az előadásukban is. 

- A ritmusgyakorlatok szin
tén fontosak - folytatja. -
Tapsolok például egy ritmust, 
ezt ők átveszik. Figyelem, hogy 

mennyire tudják megtartani a 
perioditását. Ki az, aki a ritmust 
felgyorsítja, és ki az, aki lelas
sítja. Nemrég képzőművészeti 
albumot hoztam. Arról beszél
gettünk, hogy amikor a festő le-

Madár János 

fest egy arcot, vajon mire gon
dolhatott az, akit festettek. A jó 
festőknél a modellek is jók. 
Nem a semmibe bámulnak. 

- Ez a tanítás rendkívül 
összetett és sokoldalú. Inkább a 
színészképzésben használatos. 

- Valóban. A Nemzeti Stú
dió tananyagára épül. Nem tu
dok elszakadni igazán itt sem a 
színháztól. Szeretném sokolda
lúan képezni ezeket a fiatalo
kat. Szélesíteni látókörüket, 
gyarapítani a műveltségüket. 
Ez mind-mind hozzátartozik a 
tanításhoz. Mindig kísérlete
zem. Nincsenek bevált módsze
reim. Ha valamilyen ötletemre 
nem reagálnak, elvetem. Az a 
fontos, hogy érdekes legyen 
számukra, amit csinálok. 

- Közelednek a vizsgák. 
Mikrofont kapnak a fiatalok a 
kezükbe, és magnó alapkíséret
tel eldalolják azt, amit tanultak. 
Én pedig igyekszem színesebbé 
tenni az előadásmódjukat, 
megeleveníteni az arcukat, 
amin az esetek többségében 
még a teljes rémület tükröző
dik. Hogy kiből milyen táncdal
énekes lesz, az számukra na
gyon fontos. De ha netán még
sem sikerül, akkor azt szeret
ném, hogy senki ne úgy köny
velje el azt az időt, hogy kiad
tam a pénzt, és mégsem lett be
lőlem semmi, hanem úgy emlé
kezzenek vissza, mint életük 
egyik kellemes korszakára. 

- cs - i -

KEGYOSZTÓ ÉRDEM 
Az állomás éjfélszín arcát, 
sínek szívlüktetését hozta felém 
a csönd, s te beköltöztél 
menetrendszerint hóval-vert 
szemembe. Póznák fölényével, 
peronok kegyosztó érdemével -
a pupillák mögé . . . 

Tavaszi ünnepi napok 
A MÁV Tatai úti munkás

szállóján az idén is megrendez
ték a hagyományos Tavaszi ün
nepi napokat, csatlakozva a 
márciusi évfordulók.hoz, illetve 
április 4.-e ünnepéhez. Március 
30-tól április 2-ig esténként kö
vették egymást a programok. 
A megnyitón Gaskó István kör
zeti üzemfőnök-helyettes meg
nyitója után Horváth Zoltán fo
tókiállítását tekintették meg a 
vendégek, majd divatbemutató 

utazási ruhákat mutatott be. Az 
első napi program videózással 
zárult. 

Lőte Attilával. Óriási siker volt, társak játékára. 
s nagy merészségre vall a mos- Egyelőre sem az egyikben, 

Rácz-Székely Győző 
.__ ___________ ___. következett. Három manöken 

Április 2-án színültig telt a 
kultúrterem, fellépett: Cserháti 
Zsuzsa, Urbán Katalin, Bojtor 
Imre. Rózsa György, a televízió 
népszerű riportere m1nivetélke
dőt vezetett. A rendezvényen 
megjelentek a testvérszállók 
küldöttségei, többek között a 
MÁV Aszódi úti férfi szállójá
nak delegációja is . 

tani előadás rendezőjének, Val- sem a másikban nem csalódott. �--------------------------------------------------

Moldova György: nik az eljövendő hibák forrása. 
Túlságosan is sok keserű, törté
nelmi szintű tapasztalatot sze
reztünk már ahhoz, hogy fel 
tudjuk mérni: mihez vezet az, 
ha egy bábszínház, vetélytár
sak hiányában, kiváltságos 
helyzetbe kerül Takatapölös
kén? ! Eltorzult egyéni ízlését, 
morális és ideológiai tévedéseit 
rákényszerítené egy jobb sors
ra érdemes közösségre! Csak 
két, de inkább három bábszín
ház biztosíthatja Takatapölös
kén a vélemények és ízlések 
szabad érvényesülését. Nostra 
res Agitur! 

ló Péternek az elhatározása, mi- A társulat nagyon hamar befo
szerint ez a színdarab ma is elő- gadta, sokat segítettek neki ab
adható. Neki lett igaza: az ér- ban, hogy feloldódjék, önmagát 
deklődés azt sugallja, sokáig adhassa a színpadon. Különö
színen lesz. sen Valló Péterrel szeret együtt 

Nem kevés szerepük van eb- dolgozni, aki a tanára volt a fő
ben a rendezőn kívül a szerep- iskolán, s tudja mire képes. 
löknek - a Corie-t játszó !van- A közönséget pedig eddigi pá
csics Ilonának, a Pault alakító lyafutása alatt nagyon hálásnak 
Józsa Imrének, s Galambos Er- ismerte meg. Olyan előadáso
zsinek, Bánffy Györgynek - kon is kitartóak a nézők, ami
sem. Minden szerep egész em- kor tudják, hogy a színészek 
bert, hallatlan odafigyelést kí- reggeltől estig talpon vannak, 
ván, ami a kamarajáték-jelleg- ami így vagy úgy, de rányomja 
ből egyenesen következik. Lazí- a bélyegét játékukra. Többször 
tani csak az öltözőben lehet. is előadták napjában kétszer A 

A színház fiatal művésze, !van- kis herceget és a Mezítláb a 
csics Ilona azonban egyenesen parkban-tis, amelyekben ő ele
örül ennek, mint mondja, ,,ját- jétől a végéig, szinte kifulladá
szani, játszani kel� kipróbálni sig a színpadon volt. Kezdetben 
az erőmet". azt hitte, ez nem fog menni, de 

Ivancsics Ilona tősgyökeres később ez az állandó „edzés" 
kaposvári. Ott született, ott tudatosította benne erejét. Ami
érettségizett a Munkácsy Mi- kor például Egerben egy óra 
hály Gimnáziumban. A közép- szünettel kétszer eljátszotta Co
iskolában ugyan az állandó rie Bratter szerepét, azt sem 
versmondók közé tartozott, és a tudta, hogyan támolygott le a 
városi amatőr színpad munká- színpadról. De látva azt, hogy 
jából is kivette a részét, ám a jó érzéssel mennek el az embe
csendes, visszahúzódó lányról rek, megvigasztalódott. 
senki, sem tanárai, sem osztály- Mint az előzőekben már 
társai, de még szülei sem gon- mondta, a pálya elején tartva 
dolták, hogy a színészi pályát egyelőre csak játszani, játszani 
választja. akar, kipróbálni az erejét. Az 

Főiskolás korában a Vígszín- álma azért már merészebb: jó 
házban kapott szokásos, kisebb darab, jó rendező, jó partner és 
szerepeket, de azokat az éveket jó szerep. Ezt egyelőre a Neil 
jó iskolának tartja. A színművé- Simon-darabban meg is találta. 
szeti elvégzésekor azonnal a Amúgy se drámai alkat, s ez a 
József Attila Színházhoz ke- vígjáték különösen a szívéhez 
riüt, immár negyedik esztende- nőtt. Fonda és Domján Edit 
je tagja a fiatal, de oroszlán- után eljátszani ezt a szerepet 
körmeit már többször megmu- nem kis próbatétel. 

Az elmúlt hetekben jelent 
meg a Népszava Lap- és 
Könyvkiadó gondozásá
ban Moldova György Ész
szel fél az ember című kö
tete, amely harmincegy, 
hamisítatlan Moldova-hu
morral megírt történetet 
tartalmaz. Az író ezúttal 
sem fukarkodik a csípős 
megjegyzésekkel, ha jártá
ban-keltében fonák jelen
ségekkel, visszaélésekkel, 
negatívumokkal találk� 
zik. E kötetből választot
tuk a következő írást: 

A LEVELEZŐ 
taktapölöskei, de az országos 
közvéleményt is. Vajon a ma
gyar kultúra világítótorony-e, 
mely Budapesten ég, és ahogy 
távolodunk a fővárostól, fénye 
egyre csökken, majd elenyé
szik?! Nem adott-é a vidék a 
magyar nemzetnek legalább 
annyi kiművelt ember/őt, mint 

Doktor Bárányos Antal nyugdí- a főváros, és hiányozhat-e a 
jas főkönyvelő házikabátot öl- kultúra forrásainak sorából a 
tött, leült az asztalához, és ma- bábszínház? Mit ér az ember, 
ga elé húzta az írómappáját, ha taktapölöskei?! Jó volna, ha 
melyet nyugdíjba vonulása al- nemcsak egy népben-nemzet
kalmából kapott volt kollégái- ben gondolkodó öregemberben 
tól. Hétfő este volt, ilyenkor merülne fel a gondolat: az 
szokta megírni azokat a levele- ilyen mulasztások nem vezet
ket, melyek több-kevesebb nek-e oda, hogy mindenestül 
rendszerességgel megjelentek a áthullunk az Idó'k Rostáján. 
,,Magyar Világ" című napilap Videant Consules! 
.,Olvasóink írják" rovatában. Doktor Bárányos Antal" 
Bárányos, hogy ihletet merít- Az olvasói levél, mely megje
sen, végighallgatta a Kossuth lent a „Magyar Világ" pénteki 
rádió híreit, sőt elvei fenntartá- számában, osztatlan figyelmet 
sával néhány külföldi adót is, keltett, az újság felkereste az il
de csak háborús veszélyről, letékeseket, akik hamarosan 
földrengésekről és terrorcselek- közleményben válaszoltak: 
ményekről számoltak be. ,,Doktor Bárányos Antal ol
A nyugdíjas főkönyvelő elége- vasójuk levelére válaszolva kö
detlenül legyintett: zöljük, hogy az ember meghaj-

- Ködösítenek' Az igazi tású színjátszó üzemegységek 
problémák.hoz persze nem mer- (régebben bábszínházak) or-
nek hozzányúlni! . szágos fejlesztési tervezete 

Bárányos írni kezdett. csak a 77-ik ötéves tervidő-
,,Miért nincs bábszínház szakra irányozta elő a takta

Taktapölöskén? ! - ez a kérdés pölöskei üzemegység beindítá
fogLalkoztatja most nemcsak a sát. Biztosíthatjuk a kedves le-

vélírót, hogy a jelzett időben 
minden anyagi és egyéb eszköz 
.rendelkezésre állt volna, az 
épület abban az esetben is kivi
telezésre kerül, ha maga Tak
tapölöske akkorra már rég 
megszűnt volna. Méltányolva 
azonban az országos közhan
gulatot, mely ebben a kérdés
ben kialakult, úgy döntöttünk, 
hogy sürgősségi rendszabályo
kat léptetünk életbe, és a legrö
videbb időn belül f oganatosíta
ni fogjuk: egy ember meghajtá
sú színjátszó üzemegységet lé
tesítünk Taktapölöskén. Kér
jük intézkedésünk szíves tudo
másulvételét. 

Berta Bertalan 
művészeti és rovarirtási 

főelőadó." 

Doktor Bárányos Antal a követ
kező pénteken válaszolt az „Ol
vasóink írják" rovatban: 

„ Vakulj magyar! Megint 
megszületett azon látszatintéz
kedések egyike, melyeket egyet
len, bár nyi1tan be nem vallott 
cél vezérel: a porhintés. Egy 
bábszínházat létesítenek Tak
tapölöskén! - mondják az ille
tékesek a maguk nyakatekert 
nyelvén ( .. nyakatekert nyelv .. , 
ezt a képzavart is az ő ma
gyartalanságuk sugallta) - és 
a mi szemünk előtt már feltű-

Doktor Bárányos Antal ... 
A közvélemény oly elsöprő lel
kesedéssel sorakozott fel a 
nyugdíjas főkönyvelő érvelése 
mögött, hogy az illetékesek 
azonnali cselekvésre szánták el 
magukat: Taktapölöske minden 
szabad zugában bábszínházat 
rendeztek be. Ha az ember be
nézett a községi tanácsülésre, 
akkor is úgy tűnt neki, mintha 
bábjátékot látna. 

Mindenki érdeklődéssel vár
ta doktor Bárányos Antal leve
lét a „Magyar Világ" következő 
pénteki számában: 

„Képtelen térképek! Hogy 
fordulhat elő, hogy az ember 
órák hosszat böngészi e térké
pet, és nem tudja megállapíta
ni, hogy merre van Taktapölös
ke, mely pedig olyan gyakran 
szerepel napjaink sajtóvitájá
ban. Tonaludátusz visszausz 
és átusz! 

Doktor Bárányos Antal." 
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Ezekben a hetekben a vasutas sportegyesületek 

házaláján megélénkült az élet. A nagy• és kisegye

sületekben szinte egymást követték a közgy(ilé-

• sek. Klubveze� � sportolók tekintették át 

az elmúlt év eseményeit, s határozták meg a hol

nap f eladalaiL A több mint félszáz vasutas egye

sület közül ezúttal négy, a Szombathelyi Haladás, 

a BVSC, a Szegedi VSE és a Nyíregyházi VSSC 

közgy(ilésérfil számolunk be. 

Szombathelyi 
Haladás VSE 

A Szombathelyi Haladás 
VSE március 28-án szombaton 
tartotta közgyűlését. Kapron
czai János vasútigazgató, az 
egyesület társadalmi elnöke kö
szöntötte a megjelenteket, köz
tük az állami és a társadalmi 
szervek képviselőit, a klub ve
zető1t, edzőit és sportolóit. Az 
írásos jelentés szóbeli kiegészí
tőjét Leiner Péter ügyvezető el
nök tartotta. 

A Haladásnak tíz szakosztá
lya van. Közülük „A" kategóri
ás a labdarúgó, az atlétikai és a 
súlyemelő, ,,B" kategóriás a 
birkózó, a vívó, a tenisz és a 
röplabda. Az ökölvívó „C", a 
sakk és a sí „D" kategóriás. 

Mondani sem kell, hogy a 

szakosztályok közül a Labdarú
gó a Legnépszerűbb. Az NB I-es 
csapat hazai mérkőzéseit - ki
váltképpen, ha jól szerepelnek 
- hét-nyolcezer néző látogatja. 
A csapat szakvezetői egyébként 
az 1986/87. évi bajnokságban 
30 pont megszerzését tűzték ki 
célul. Ennek több mint a felét, 
19 pontot már az ősszel begyűj
tötték. A tavaszi fordulóban há
rom vereség után két döntetlen 
és egy győzelem következett. 
A Vasas 4:1 arányú legyőzése 
különösen szép fegyverténynek 
számít. 

A Haladás tíz szakosztálya 
közül az atlétáké a Legnépe
sebb. A szakosztály 235 igazolt 
versenyzőjét tíz edző irányítja. 
Az elmúlt évben az atléták 152 
olimpiai pontot gyűjtöttek. Leg
eredményesebbek a dobóatlé
ták. A válogatott · kalapácsvető 
trió - Vida, Tánczi és Szitás 
- neve mellé új, tehetséges fia
tal nevét jegyezték fel. Az 
1964-es születésű Gécsek Tibor 
tavalyi legjobb eredménye 
77,66 méter volt. 

A súlyemelő szakosztály 
fennállása óta tavaly érte el a 
legjobb eredményt. Megnyer
ték az NB I-es felnőtt csapat
bajnokságot. Az utánpótlás ver
senyben is az első helyen vé
geztek. 

A többi szakosztály mérlege 

is kedvező képet mutat. Jólle
het a birkózók közül két kiváló
ság, Marosvölgyi és Dvorák el
távozott Szombathelyről. 

A beszámoló nagy teret szen
telt a gazdálkodásnak és a léte
sítményhelyzetnek. A Haladás, 
a bázisszervek, elsősorban a 
MÁV, s a vasutas-szakszerve
zet támogatásával korszerű lab
darúgó stadionnal és munka
csarnokkal rendelkezik. Egy
szóval Szombathelyen ma min
den adott ahhoz, hogy az ország 
második legnagyobb vasutas 
egyesülete ezután is sikeresen 
szerepeljen. 

Budapesti 
Vasutas SC 

A háromnegyed évszázados 
fennállását a múlt év őszén ün
neplő BVSC március 30-án tar
totta közgyűlését a TBÉF Tatai 
úti központjának tanácstermé
ben. Fél éven belül tehát má
sodszor gyűltek össze az egye
sület vezetői és sportolói. Az el
nökség ezúttal az elmúlt két év 
munkájáról adott számot. 

A közgyűlésen megjelent Só
lyom Ferenc, a SZOT titkára, 
dr. Nagy Ervin közlekedési mi
niszterhelyettes, dr. Várszegi 
Gyula, a MÁV vezérigazgatója, 
Obramovics József, az MSZMP 
KB munkatársa és Mónus And
rás, az ÁISH főosztályvezetője. 
A vasutas-szakszervezet elnök
ségét Pallos György osztályve
zető képviselte. 

A tanácskozást Szemők Béla, 
a MÁV általános vezérigazgató
helyettese, az egyesület elnöke 
nyitotta meg. Az írásos beszá
molóhoz dr. Balázs Ákos fűzött 
szóbeli kegészítést. Beszámoló
jában utalt a 75 éves jubileum
ra. Mint mondotta, a születés
nap jegyében rendezett hazai 
és nemzetközi versenyeknek jó 
sajtóvisszhangja volt. 

A BVSC-nek jelenleg 12 szak
osztálya van, ebbó1 hat - asz
talitenisz, birkózó, úszó, műug
ró, vívó és vízilabda - ,,A" ka
tegóriás. További négy szak
osztály - atlétika, kerékpár, 
röplabda és tenisz - ,,B" kate
góriás, a labdarúgó a „C", a ka-

MAGYAR VASUTAS 

rateszakosztály „D" kategóriás. 
Az igazolt versenyző száma 
meghaladja az ezret. 

Annak ellenére, hogy az el
múlt két évben vívásban, vízi
labdában, asztaliteniszben 
olimpiai és világbajnokok egész 
sora hagyta abba az aktív spor
tot, vagy szerződött külföldre, 
nem következett be visszaesés. 
Ellenkezőleg, az utánpótlás ug
rásszerű előrelépésének ered
ményeként a magyar bajnok
ságokon egyéniben 99 érmes 
helyezést szereztek, az olim
piai pontokat pedig 679-ró1 
844-re növelték. Ez csúcsot je
lent a BVSC történetében, mert 
a hazai olimpiai pontverseny 
bevezetése óta ilyen magas 
pontszámot még nem értek el. 

Két év alatt jelentős létesít
ményekkel gyarapodott a klub. 
A Tatai úton megépült a fedett 
tenisz- és röplabdacsarnok, el
készült az atléták futófolyosója. 
A vívók új otthont kaptak a Ta
nács körúton, a Szőnyi úti uszo
da vízcserélő berendezéssel 
gazdagodott. 

A takarékos gazdálkodásról 
is szó esett a beszámolóban. En
nek jegyében csökkentik az 
ügyvezetés létszámát. Hatéko
nyabb munkaszervezéssel, na
gyobb önállósággal igyekeznek 
a zökkenőmentes irányító 
munkát biztosítani. A közgyű
lés arról is határozott, hogy 
megszüntetik a módszertani 
osztályt, ugyanakkor vállalko
zási irodát hoznak Létre. 

Az egyesület a jövőben is 
alapvető kérdésként kezeli az 
iskolai sport, továbbá a szabad
idő- és a lakótelepi sport támo
gatását. A fedett és szabadtéri 
létesítmények - a szakosztályi 
edzések után - az érdeklődők 
rendelkezésére állnak. 

Szegedi VSE 
A szegedi vasutasok sport

egyesületének vezetői március 
31-én közgyűlésen számoltak 
be két év munkájáról. A tanács
kozáson részt vett Koszorus Fe
renc, a Vasutasok Szakszerve
zetének főtitkára, Majzik Ist
ván, a Csongrád Megyei Párt
bizottság munkatársa, dr. Ju
hász Gábor, a városi pártbizott
ság munkatársa. Dr. Kapus Fe
renc a megyei, Borbély András, 
a városi ÁISH képviselője. 
A vendégeket, edzőket, sporto
lókat az egyesület elnöke, Saj
tos Péter vasútigazgató-helyet
tes köszöntötte, majd Halász 
Antal ügyvezető elnök mondott 
szóbeli kiegészítőt. 

A Szegedi VSE-nek közel hét 
évtizedes fennállása alatt voltak 
kiemelkedő sikereik. A hetve
nes években igyekeztek erejü
ket is meghaladó szakosztályo
kat működtetni, mire rájöttek 

ben szerepelnek majd a bajnok
ságban. Fejlődést várnak a 
súlyemelőktől is, mert ezentúl 
ebben a szakosztályban is job
bak lesznek a feltételek. A tájé
kozódási futók eredményei biz
tatóak. 

A közgyűlésen felszólalt Ko
szorus Ferenc főtitkár is. Elis
meréssel nyilatkozott a Szegedi 
VSE munkájáról. Hangsúlyoz
ta, hogy a nehezebb körülmé
nyek között dolgozó sportegye
sületeknek úgy kell gazdálkod
niuk az anyagiakkal, hogy mű
ködőképesek maradjanak. Mi 
azonban a nehezebb körülmé
nyek között sem mondhatunk 
le a fiatalok neveléséről, a tö
meges testedzésről, mert min
den ember e_l$észségére nagy 

szükség van. Oröm azt hallani, 
hogy a sportolók jól érzik ma
gukat az egyesületben. A gon
doskodással elégedettek, to
vábbra is vállalják a megterhe
lő edzéseket. Hogy kevés a 
pénz? Igaz. Sosem volt elég. 
A támogatás mértéke ezután 
méginkább az elért eredmé
nyekhez fog igazodni. Az is 
igaz, hogy ahol jól gazdálkod
nak, oda érdemes befektetni. 
A cselekvő együttműködésre 
mindig készen áll a Vasutasok 
Szakszervezete. 

Nyíregyházi 
vssc 

Az ország másik legnagyobb 
vasutas sportegyesülete, a 
Nyíregyházi VSSC közgyűlését 
a közelmúltban tartották Nyír
egyházán, a szakszervezetek 
székházában. Az elnökségben 
helyet foglalt többek között 
Harmati István, az ÁISH főosz
tályvezető-helyettese is. 

A mintegy kétszáz főnyi hall
gatóság előtt Pók István, a klub 
ugyvezető elnöke ismertette a 
sportkör elmúlt kétévi eredmé
nyeit, sikereit, vázolta a jövő 
feladatait. A beszámolóból ki
tűnt: a NYVSSC 802 igazolt 
versenyzője nagy szerepet ját
szik a magyar sportmozgalom
ban. Így többek között Csabai 
Judit, Kovács Rita úszók, Ba
kosi Béla, Staf án László atlé
ták, Molnár Miklós súlyemelő, 
Sárréti Györg)J teniszező, Var
gáné Cserni Eva, Gönczi And
rea tollaslabdázók, s az, időköz
ben eltávozott Pálóczi Gyula 
atléta és Váradi János ökölvívó 
szép eredményekkel öregbítet
te a vasutas klub hírét. Jól sze
repeltek a magyar bajnokságo
kon is sportolóik, ahol az elmúlt 
két év során 36 első helyezés 
mellett, 41 ezüstöt és 40 bronz
érmet is szereztek. 

----------------------------, arra, hogy csak addig nyújtóz
kodhatnak, amíg a takaró ér. 

Az egyesület sokat tesz az 
utánpótlásért, a legtöbb sport
ágban már korán elkezdik a ki
választást. Az elmúlt eszten
dőkben az atléták szerepeltek a 
legeredményesebben. Oket az 
úszók és a tollaslabdázók köve
tik. Jó eredményeket értek el az 
ökölvívók, a súlyemeló'Jc. Hazai 
színvonalon szerepeltek a férfi 
röplabdázók, teniszezó'Jc, kézi
labdázók. 

SAKK 
Olvasóink szórakoztatására a mai 

naptól havonként egy alkalommal 

amellyel a fenti követelményt teljesíte
ni lehet sötét leghatékonyabb védeke
zése mellett is. 

1. SZÁMÚ FELADVÁNY. Géczi Dé
nes (Gyula). Matt 2 lépésben. 

2. SZÁMÚ FELADVÁNY. V. Kiszel
jov (Dmitrov-SZU). Matt 2 lépésben. 

sakkfeladványokat közlünk. A megje- _ _,..,,.,.'""'l�;=;,,-w;:;;,!m"-'in'J� 
lenő művek eredeti szerzemények, ro
vatunkban tehát első közlésként jelen-

lh=f.:G:.9,,fflii'"'"'b:=P�=:,!"'9 nek meg. Ebből következik, hogy eset-
leges hibákat (például több megol- ��'"',.f'.!�b�=b,,.,f''""� dást) is találhatnak bennük a !ejtők. 
Érdemes tehát alaposabban is tanul-

U„,ml'""�m�"l;-;777;F-�E:-f' 
mányozni őket. 

A sakkábrákon a világos gyalogok 
alulról felfelé, a sötétek felülről lefelé 
haladnak. A rovatunkban közlésre ke
rülő feladványokban mindig egyforma 
lesz a követelmény: világos lépi az el
ső lépést, és a második lépésben már 
mattot is ad. 

A !ejtők feladata, hogy megkeressék 
azt a világos lépést (a kulcslépést), 

Minden megtalált helyes megoldó 
lépésért 2 pontot adu.nk fejtőinknek. 
Ha a feladványban valamilyen szerke
zeti hibát találnak (például az adott ál
lás az alapállásból a szabályok szerint: 
lépésekkel nem vezethető le stb.), ész
revételüket jelezzék! Minden ilyen he
lyes észrevételért 1-1 további pontot 
kapnak. 

Minden rovat megfejtéseinek érté
kelése után a legtöbb pontot elért !ej
tők könyvjutalmat kapnak. Az azonos 
pontszámú !ejtők között sorsolással 
döntünk. 

A megfejtéseket a tárgyhónap tarta
ma alatt a szerkesztőség címére kérjük 
beküldeni. 

Le kellett mondani egy-két 
sportágról, meg kellett válni né
hány szakosztálytól, hogy a 
meglevő anyagiakkal eredmé
nyesebben gazdálkodhassanak. 

Az utóbbi két évben fő fel
adatként kezelték az utánpót
lás-nevelést, a szabadidősport 
fejlesztését a vasúti munkahe
lyeken, az öt szakosztály ver
senyzőinek sikeres szerepelte
tését az országos bajnokságo
kon, megyei tornákon, nemzet
közi versenyeken. A sikerek 
mögött azonban gondos felké
szítés, kemény munka áll. 

Az egyesület az utóbbi két 
évben önállóbban dolgozik. 
A szakosztályoknál külön is fi
gyelemmel kísérik a tehetséges 
ifik fejlődését. Az atlétikai szak
osztályban a bevonult verseny
zők miatt most visszaesésre szá
mítanak, a szakvezetés azon
ban bízik abban, hogy sikerül 
bent maradnia a „B" kategóriá
ban. A birkózók elérték céljai
kat. Jól szerepeltek a hazai és a 
nemzetközi versenyeken. A lab
darúgó-szakosztály évek óta 
gyengélkedik. A szakve:;:;etés 
reméli, hogy a városban az 
egyesületek között kialakult jó 
kapcsolat révén eredményeseb-

Külön foglalkozott a beszá
moló a labdarúgócsapattal. Két 
év alatt három vezető edző irá
nyította a szakmai munkát, de 
bíznak benne, hogy Tóth János 
kinevezésével nem lesz több 
gond. 

A két évet elemző részletes 
beszámoló meghatározta a kü
lönböző sportágak célkitűzéseit. 
Az atlétákat a szakosztályi 
rangsor 3-6. helyére várják, az 
úszók szerepeljenek jól a sport
ág különböző versenyein. Férfi 
röplabdában tartós legyen az 
NB I, labdarúgásban az I. osz
tályba feljutás a cél. A súlyeme
lők legyenek az első 10 között, a 
férfi kézilabdázók erősítsék he
lyüket az NB I/B-ben. 

A számvizsgáló bizottság ne
vében Papp Mihály számolt be 
a 23 millió forint kötségvetéssel 
működő klub gazdálkodási 
rendjéről. 

- Vetélkedő. A budapesti 
igazgatóság területi közművelő
dési bizottsága is csatlakozott a 
József Attila halálának 50. év
fordulója tiszteletére hirdetett 
szavalóversenyhez. A külszol
gálati elődöntők után tizenöten 
jutottak az igazgatósági elődön
tőbe. A győztes Szabó Csilla, 
Rákosrendező KÜF könyvtáro
sa lett, második Boda Margit 
Katalin, a Nyugati állomás au
tomata kezelője, harmadik Ács 
Attila, a győri pft. szakmunká
sa, a negyedik pedig Swe
derszky Erika, a Keleti vontatá
si főnökség belsős művezetője. 

- Brigádvezetők tanácsko
zása. A hatvan-salgótarjáni 
pályafenntartási főnökség szo
cialista brigádvezetőinek ta
nácskozásán a legjobb kollektí
váknak járó címek odaítéléséről 
is döntöttek. A jászboldogházi 
V. pályamesteri szakasz Béke 
brigádját Kiváló, a hatvani III. 
főpályamesteri szakasz Ságvári 
szocialista brigádját pedig Elen
járó Brigád kitüntetésre java
solták. 

- Tárlat a váróteremben. 
Nagykanizsán, a vasutasok Ko
dály Zoltán Művelődési Háza 
szervezésében, március köze
pén Budai Tibor grafikus alko
tásaiból nyílt kiállítás a vasútál
lomás várótermében. 

- Albán csatlakozás. A 
Nemzetközi Vasútegylet (UIC) 
jóváhagyta Albánia kérelmét a 
RIV egyezményhez való csatla
kozásra. Így a 436 km hosszú, 
normál nyomtávolságú hálózat
tal rendelkező Albánia is be
kapcsolódik a vasúti teherko
csik kölcsönös felhasználásá
nak rendszerébe. 

Kerékpáros 
béke verseny 

A Csehszlovák Kulturális és 
Tájékoztató Központban a na
pokban nyílt meg A békever
seny története és jelene című 
kiállítás. 

Negyven évvel ezelőtt Cseh
szlovákia, az NDK és Lengyel
ország elhatározták, hogy a né
pek közötti barátságot több 

Elcserélem Bicske központjában lé
vő 68 négyzetméteres II. emeleti 
MÁ V-bérlakáso��t� hasonló budapes
ti MÁV-lakásra, MAV-dolgozóval. Ér
deklődni lehet: Angyal Zoltán Bicske, 
Bethlen Gábor u. 2/a. II. emelet 6. 
szám. Munkaidőben 11-47 üzemi tele
fonszámon. 

Elcserélem Keletinél 76 négyzetmé
teres két és fél szobás magasföldszinti, 
gázfűtéses, komfortos lakásomat taná
csi egy és fél szobásra. Moszkva tér 
környéke előnyben. Érdeklődni lehet: 
Vigh Jánosné, Budapest VIII. kerület, 
Festetics utca 4. szám földszint 7. VII. 
épület. 

Elcserélem budapesti 40 négyzetmé
teres bérlakásomat, hasonló vagy na
gyobb tanácsira, MÁV-dolgozóval. Ér
deklődni lehet: 182-938 telefonszámon. 

Elcserélném kiskunfélegyházi lakó
telepi 50 négyzetméteres kétszobás 
OTP-öröklakásom, budapesti tanácsi, 
vagy MÁV-bérlakásra két és fél - há
romszobásra. Érdeklődni levélben: 
Pintér József 6100 Kiskunfélegyháza, 
Darvas T. utca 4. szám VIII. 51. 

Elcserélem XV. kerületi 94 négyzet
méteres két és fél szobás loggiás, kert
részes MÁV-lakásomat, két darab egy 
és fél szobás tanácsi lakásra (IV-XV. 
kerület előnyben) MÁV-dolgozóval. 
Érdeklődni lehet: 7-15 óráig a 
327-950/26 telefonszámon Erdeiné. 

Eladnám Gárdonyban 180 négyzet
méteres telken fekvő ikerházas nyara
lómat. Érdeklődni lehet: délután 
647-741 telefonszámon, Kissné. 

Elcserélném miskolci 37 négyzetmé
teres, első emeleti, másfél szobás, er
kélyes, összkomfortos, tanácsi lakáso
mat budapestire. (Minden megoldás 
érdekel.) Érdeklődni lehet: Rajz tva, 
44-75/149, vagy 840-148/149 telefon
számon. 

Eladnám Gyömrő, Imre utca 119. 
szám alatti 200 négyszögöles telket fé
lig kész épülettel ( épftőanyaggal, víz, 
villany bekötve), vagy elcserélem bu
dapesti tanácsi lakásra. Érdeklődni le
het a 221-892/167 telefonszámon (Sza
bóné). 

Elcserélném Budapest, Kerepesi út 
1-5. szám alatti 50 négyzetméteres, 
utcai I. emeleti, komfortos, MÁV-bér
lakásomat Budapesten, szoba-kony-
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- Előadás Miskolcon. Az 
oktatási főnökségen és a Tiszai 
pályaudvar szomszédságában 
üzemelő munkásszálláson a 
,,Dohányzás nem magánügy" 
és „Az ifjúság mai arculata" 
címmel neves személyek tartot
tak előadást. 

- Ötletnap. A székesfehér
vári pályafenntartási főnökség 
vezetői és a KISZ-alapszervezet 
a „Jövőnk a tét" akció kereté
ben március 25-én ötletnapot 
rendezett. A bevezethető javas
latokat 100-300 forint értékig 
díjazták. 

- Koszorúzás. A hatvan
salgótarjáni pályafenntartási fő
nökség isaszegi I. főpályames
teri szakaszának XIII. kong
resszus szocialista brigádja, 
március 15-e alkalmából meg
koszorúzta az 1848-as szabad
ságharcban elesettek hősi em
lékművét. A koszorúzási ün
nepségen a családtagok is részt 
vettek. 

- Kirándulások. Havonta 
egy alkalommal kirándulásokat 
is szervez a miskolci vasutas 
művelődési ház. A jelentkezők 
igénye szerint múzeumokba, 
emlékhelyekre, színházi előadá
sokra, kiállításokra viszik el a 
jelentkezőket. 

- Taggyűlés. A vasutas
szakszervezet tapolcai nyugdí
jascsoportja 350 tagot számlál. 
Márciusi taggyűlésükön Bödör 
József, a csoport elnöke számolt 
be az elmúlt évben végzett 
munkáról, majd javaslatot tett 
az új vezetőségre. A taggyűlés 
elfogadta az elnök javaslatát. 

szállal is erősítik, és úgyneve
zett béke-kerékpárversenyeket 
rendeznek. Ebben az évben 
már 26 ország mintegy 700 ver
senyzője teszi meg az 1987 kilo
mét-eres utat, a rendező orszá
gok több helységét érintve. 

Az európai országok mellett 
részt vesznek a vetélkedőn töb
bek között Szíria, Kuba, Mexi
kó és az USA kerékpároscsapa
tai. A békeversenyen rendsze
resen szerepelnek a BVSC ke
rékpárosai is. 

hás tanácsíra MÁV-dolgozóval. Érdek
lődni lehet: 16-19 óráig a 839-152-es 
telefonszámon. 

Elcserélném 55 négyzetméteres, 
gázfűtéses, komfortos, világos, parkra 
néző MÁV-bérlakásomat tanácsi la• 
kásra, vagy vidéki házra. Érdeklődni 
lehet: Filep György, Budapest, Kere
pesi út 5. szám, IV. épület, II. emelet 
40. Telefonüzenet: 370-897. 

Eladnám 2 szoba, konyhás (plusz 
mellékhelyiségek) Gyöngyös, Kossuth 
utca 21/4. szám alatti családi házamat. 
Érdeklődni lehet: személyesen, vagy 
levélben. Cím: Vágó Pál, Budapest 
XV., Páskomliget utca 60. IV. emelet 
23. 

Elcserélnénk Budapesten a 3-as 
metrótól 15 percre levő kertes, új, két 
tanácsi, komfortos lakást - amely egy 
házban van, az egyik egyszobás, a má
sik egy plusz fél szobás, összesen 83 
négyzetméteres, gáz az udvarba beve
zetve - Tapolca és közvetlen környé
kén tanácsi, MÁV vagy bármilyen tu
lajdonú lakásra. Érdeklődni: a 126-045 
városi, vagy a 43-26 és 42-40 üzemi te
lefonszámon. 
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Ulésezett szakszervezetünk elnöksége 
Április 16-án - Gyócsi Jenő 

elnökletével - ülést tartott 
szakszervezetünk elnöksége, 
amelyen mint az első napirend 
előterjesztője megjelent dr. 
Tóth László közlekedési minisz
tériumi államtitkár és Szemők 
Béla, a MÁV vezérigazgatóság 
általános vezérigazgató-helyet
tese is. 

A testület az alábbi napiren
di pontokat tárgyalta, illetve 
vitatta meg: 

A szocialista munkaverseny
mozgalom 1986. évi értékelése, 
javaslat a magasabb kitünteté
sek odaítélésére, a szolgálati he
lyek és szocialista brigádok ki
tüntetéseire a munkaverseny 
tavalyi eredményei alapján. 

Beszámoló az 1986-1990-es 
évekre kötött kollektív szerző
dés 1986. évi végrehajtásáról; a 
kollektív szerződés 1987. évi 
módosítása. 

Az elnökség a továbbiakban 
megtárgyalta és elfogadta a 

Az 1986. évi eredmények alapján 

MÁV 1986. évi szociálpolitikai 
tervteljesítéséről, valamint a 
MÁV tavalyi munkavédelmi te
vékenységéről és a munkavé
delmi tervteljesítésről szóló be
számolót. 

Ambrus András vezérigazga
tó-helyettes előterjesztésében a 
testület megvitatta a MÁV 
1987. évi prémiumrendszerét is. 
(A kitüntetett szocialista brigá
dok névsorát lapunk 3. oldalán 
közöljük.) 

Kitüntetett szolgálati helyek 
A MÁV mintegy százötven 

versenyző egysége közül negy
venhat szolgálati főnökség pá
lyázatát terjesztették fel kitün
tetésre. A pályázatokban sze
replő értékeléseket felülvizsgál
ták és harminc szolgálati főnök
ség kitüntetésére készült javas
lat. 

A kitüntetésre előterjesztett 
szolgálati helyek közül a közle
kedési miniszter és a Vasuta
sok Szakszervezete elnöksége 
által adum.ányozott kiváló ki
tüntetést az alábbi szolgálati 
helyek érdemelték ki: miskoki 
körzeti üzemfőnökség, dombó
vári körzeti üzemfőnökség. 
Elismerő Oklevél kitüntetésben 

részesült: 
a záhonyi üzemigazgatóság, és 
a jászkiséri építőgépjavító 
üzem. 

A Közlekedési Minisztérium 
felügyelete alá tartozó Utasellá
tó Vállalat 
Oklevél kitüntetésben része-

sült. 
A nemzetközi munkaverseny 
élenjáró főnöksége kitüntetést 
a záhonyi üzemigazgatóság és a 
gyékényesi körzeti üzemfőnök
ség kapta. 
A nemzetközi munkaverseny 

élenjáró kollektívája: 
Záhony állomásfőnökség, Ró
zsa Ferenc szocialista brigádja; 
Hidasnémeti állomásfőnökség, 

II. Rákóczi Ferenc szocialista 
brigádja; Nyírábrány állomás
főnökség, dr. Csanády György 
szocialista brigádja; Bánréve ál
lomás, Petőfi Sándor szocialista 
brigádja. 

A vasútigazgatóságok verse
nyében valamennyi igazgató
ság benyújtotta pályázatát. Az 
áruszállítási célkitűzéseket ma
radéktalanul a pécsi és a debre
ceni igazgatóság teljesítette. 
Egyéb kötelezettségeiknek is 

megfeleltek, ezért 
a MÁV vezérigazgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete el
nöksége a pécsi vasútigazgató
ságot a MA V Kiváló I_gaz�ató
sága, a debrecenit a MA V Elen-

járó Igazgatósága 
kitüntetésben részesítette. 
A MÁV Kiváló Szolgálati Fő-

nöksége kitüntetést kapták: 
ferencvárosi körzeti üzemfő
nökség, a budapesti jobb parti 
biztosítóberendezési fenntartási 
főnökség, a miskolci osztószer
tár-főnökség, a debreceni kör
zeti üzemfőnökség, a debreceni 
pályafenntartási szakszolgálat, 
a békéscsabai körzeti üzemfő
nökség, a kelenföldi körzeti 
üzemfőnökség. a szajoli villa
mos vonalfőnökség, a szegedi 
biztosítóberendezési fenntartási 
főnökség, a szombathelyi körze
ti üzemfőnökség, a gyékényesi 
körzeti üzemfőnökség, a dom-

bóvári építési főnökség, a buda
pesti magasépítési főnökség, a 
budapesti távközlési és biztosí
tóberendezési építési főnökség, 
a miskolci járműjavító üzem. 
A MÁV Élenjáró szolgálati fő-

nöksége: 
Budapest Nyugati körzeti 
üzemfőnökség, miskolci biztosí
tóberendezési fenntartási fő
nökség, a szegedi pályafenntar
tási szakszolgálat, a miskolci 
villamos vonalfőnökség, a zala
egerszegi körzeti üzemfónök
ség, a celldömölki osztószertár
főnökség, a szolnoki járműjaví
tó üzem, a szentesi építési fő
nökség, a budapesti jegynyom
dafőnökség, a Vasúti Tudomá
nyos Kutató Intézet. 

A MÁ.V vezéngazgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete el
nöksége azoknak a versenyző 
egységeknek, amelyek úgy 

nyerték el a kiváló kitüntetést, 
hogy a múlt évet megelőző idő
szakban is kiemelkedő eredmé
nyekkel segítették szakszolgá-

latuk munkáját, 
Vörös Vándorzászlót adomá-

nyozott. 
Ezt a kitüntetést: a dombóvári 
körzeti üzemfőnökség, a jászki
séri építőgépjavító üzem, a bu
dapesti távközlési és biztosító
berendezési építési főnökség 
kapta. 

Az Északi Járműjavító 
Ozemhen a szocialista 
brigádok pótfelajánlá
sokkal is hozzájárulnak 
a terv teljesítéséhez. Ké
peinken a szerelőcso-lportok egy M62 típusú 
mozdony nagyjavítását 

végzik. 
(Tüttő_!!b<>r felvételei) 
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Tisztképzősök 
Záhonyban 

A pályafenntartási tisztkép
zős hallgatók két csoportja a kö
zelmúltban üzemlátogatáson 
vett részt a záhonyi átrakókör
zetben. 

A Kálmán Antal, Vincze 
Sándor és Nagy Béla tanfo
lyamvezetők társaságában Zá
honyban járt hallgatók elsősor
ban a körzet specifikus pályalé
tesítményeivel ismerkedtek. 
Emellett felkeresték Eperjeske, 
Fényeslitke és Záhony jellegze
tesebb átrakási és üzemviteli 
objektumait is. 

A szakmai programot a mű
szaki osztály és a záhonyi pft
főnökség vezető szakemberei 
szervezték. 

KÖSZÖNTJÜK 
MÁJUS 1-JÉT 

(kovács) 

Kivá ' e 
fejlesz 

edmények, 
<ndok 

Évente ötmilliárdos forgalom - 120 ezerféle 
anyag - Lehetne gazdaságosabban 

A MÁV Miskolci Igazgatóság 
osztószertár-főnökségének köz
pontja, több raktára, s legna
gyobb, fejlesztésre váró rakodó
területe, a rendező pályaudvar 
és a Kun Béla úti sávban talál
ható. Az alig 242 főt számláló és 
21 raktárvezetőségből álló szer
vezet - ebből 17 a miskolci 
csomóponton látja el feladatát 
- nélkülözhetetlen tevékeny
séget végez. 

Ez a közösség - mint Vad
nai József szertárfőnök el
mondja - évente alig 170 mil
lió forintos készlettel közel 5 
milliárdos forgalmat bonyolít 
le. Ez önmagában is sokat 
mond. Sokat, ha figyelembe 
vesszük, hogy 110-120 ezer féle 
anyaggal kell kielégíterue az öt 
megye területén szállító nagy 

vasútigazgatóság igényeit. Kü
lönösen sokat mond a munka 
hatékonyságáról, hogy a készle
tet havonta kétszer is „megfor
gatják". 

A beszerzésnek három forrá
sa van. Az anyagok, alkatré
szek egy részét a MÁV közpon
tilag biztosítja. Az igazgatósági 
szervezet az anyagok nagy ré
szét a sokéves jó kapcsolatok 
alapján önmaga szerzi be. 
A borsodi vegyipari kombiná
tokból, kohászati üzemekből 
beszerzett anyagokkal - gáz
olajjal, oxigénnel éppúgy, mint 

acélsínekkel, vasúti kerékpá
rokkal. húzott és hengerelt 
árukkal - nemcsak a miskolci 
igazgatóságot, hanem jóformán 
a fél vagy egész országot ellát
ja. Vannak anyagok, amelyek
ből gyorsan ki kellene elégíteni 
az igényeket, de például moz
dony, személy- és teherkocsi ja
vításához nagyon is szükséges 
alkatrészekben itt is hiány 
van. 

A miskolci osztószertárfőnök
ség hosszú évek óta eredmé
nyesen dolgozik. Ezt dokumen
tálja, hogy 1979-töl minden év
ben kiérdemelte a Kiváló Fő
nökség, az 1985-ben végzett 
munkájával pedig az Élenjáró 
Főnökség kitüntetést. A közös
ség tavaly is kiváló teljesítmé
nyekkel, eredményekkel büsz
kélkedhetett. 

A főnökség vezetője valójá
ban elégedetlen az eredmé
nyekkel. Az egykori, körfűtő
ház mögötti szénparton szeret
nék ugyanis tárolni az építő
anyagokat, a különböző acélele
meket. Kiépített vágányrend
szer van, de nem tudnak vele 
élni. Így az anyagokat gidres
gödrös, vagy sáros, latyakos te
rületen kénytelenek tárolni. 
A téglát például tehergépkocsi
val fuvarozzák a szertárba. 
A gyárban hosszú konvojban 
fél napig állnak, várnak a so-

-Kis állon1ás 
gondokkal 

nagy 

Kunszentmiklós-Tass évek
kel ezelőtt igazgatósági határál
lomás volt, ma „csak" vonatin
dító elágazó állomás. Ennek el
lenére meghatározó szerepe 
van a budapest-kelebiai vonal 
forgalmában. Ha állomásuk be
dugul, annak hatása végig érző
dik a vonalon, ami egyúttal hát
rányosan befolyásolja a nem
zetközi fővonal átbocsátóképes
ségét is. 

- A kocsigazdálkodás terén 
is jócskán akadnak tennivaló-

ink. A kocsik exportvizsgálata, 
elosztása, intézése, a hiányok 
fedezése mind-mind a mi fel
adatunk - mondja Sarró Já
nos állomásfőnök. - Operatív 
intézkedéseinkkel pedig bizto
sítjuk a szomszédos Kiskunlac
háza kiszolgálását, gyűjtjük az 
OPW-s kiegyenlítésre a kocsi
kat. 

- Általában milyen árut 
szállítanak? 

- Mezőgazdasági területen 
vagyunk, ezért árufeladásunk 

rukra, az emberek kézzel rak
ják a téglát a kocsira. A szertári 
raktárvezetőségen kézzel rak
ják le, s ha jön a felhasználó jár
műve, kezdődik minden elölről. 

- Mindenképpen szüksé-
günk lenne egy 350 négyzetmé
ter alapterületű, mezpanelből 
készíthető, külön/ éle anyagok 
tárolására alkalmas raktárra, 
s fó1eg a rakodóterület lebeto
nozására. Ennek eredménye
ként az építőanyagokat vagon
ban hozhatnánk ide a gyárak
ból, s a raklapokon lévő anya
gokat bakdaru, rakodógépek, 
targoncák segítségével tud
nánk a kocsikból ki, illetve 
azokba berakni, s ugyancsak 
vagonokban az építkezés szín
helyére szállíttatni. 

A fejlesztés „csak" a főnök
ség számára 15 munkakör fel
szabadítását tenné lehetővé. Ez 
- a termelési értéket tekintve 
- napi 20-25 ezer forint megta-
karítást jelentene, s ráadásul 15 
ember más, fontosabb munká
kat végezhetne. Nagyjából eny
nyi embert takaríthatnánk meg 
a felhasználó szolgálati helye
ken. Emellett kevesebb anyag 
menne tönkre, fele annyi anya
got kellene tárolniuk, és sok
sok gépkocsiutat, fordulót taka
ríthatnának meg. 

(Csorba) 

jelentős része a gabonaipar ter
ményeiből áll. Másik nagy fu
varoztatónk a Temaforg, amely 
egy terfil nevű vízszigetelő 
anyagot gyárt és ad fel a BAM
vasútvonal építkezéséhez, heti 
tíz kocsival. Leadásban a Tema
forg részére gumitömlő, a tsz
ek részére pedig műtrágya, a 
Tüzép-nek építőanyagok é>s 
szén érkezik. 

- Munkaerő? 
- Egyes munkaterületeken 

létszámhiánnyal küszködünk. 
A vonatvezetők közül öten, 
jegyvizsgálók közül tízen hiá
nyoznak. Sajnos. kocsirendezői 
és forgalmi szolgálattevői. után
pótlásunk sincs. De ilyen körül
mények között is teljesítenünk 
kell a tervet. 

G.J. 
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A szakszervezetek a leszerelésért új motorvonat 
Semmisítsék meg a nukleáris fegyverzetet! 

Annak ellenére, hogy a fejlett t�és országok 

szakszervezetei kénytelenek erejük nagy részét a 

neoliberális nagytlSke társadalmi és gazdasági 

vívmányaik ellen irányuló támadásainak elhárí

tására fordítani. megállapítható, hogy az utóbbi 

időkben e szervezetek valamennyi akcióprogram

ja egyik legfőbb feladatként tartalmazza a béke 

védelmét és a leszerelés sürgetését. 

Mégha kissé megkésettnek is tfínik, de a CISL

ben (Szabad SzakszervE-.zetek Nemzetközi Szövet

sége), a CES-ben (Európai Szakszervezeti Szövet

ség) és a CMT-ben (Munka Világszövetsége) elju

tottak arra a következtetésre, hogy az emberi el

lenőrzés alól egyre jobban kicsúszó, fenyeget6 

fegyverkezési verseny megállítása nélkill nem le

hetséges szilárd és tartós he'ke, s lehetetlen lesz ér

zékelhetően javítani a dolgozók életkörillményeit. 

Tovább. ilyen körillmények között a szakszerveze

tek képtelenek lesznek meg6rizni a tá.-sadalom-

ban elfoglalt helyüket. 

A nyolcvanas évek tapaszta
lata azt mutatta, hogy a nagytő
ke szolgálatában álló kormá
nyok - a militarizálódó gazda
ság okozta gazdasági és társa
dalmi problémák ellen meg
nyilvánuló elégedetlenség elfoj
tására - számos törvényt hoz
tak a szakszervezetek alapvető 
jogainak korlátozására, sőt még 
létjogosultságukat is megkérdő
jelezték. 

A katonai 
kérdések és 

a munkanélküliség 

IDS még tovább fokozza a ku
tatás militarizálódásának ten
denciáját. 

Az IDS
kutatások 

dollármilliárdjai 

1984-ben 4800 szakember 
folytatott tudományos kutatáso
kat a „csillagháborúval" kap
csolatos területeken. 1987-ben 
ezek száma tovább növekszik. 
Az Amerikai Tudományos Szö
vetség becslése szerint a Penta
gon által finanszírozott !DS-ku
tatások és kísérletek költségei 
1984-től 191)4-ig több mint 90 
milliárd dollárra fognak rúg
ni, amely összegbó1 1,8 millió 
lakást lehetne építeni. 

sa ellen, a mindenféle nukleáris 
kísérlet leállításáért és konkrét 
leszerelési intézkedések elfoga-
dásáért. A Kanadai Munkás
kongresszus (CLC) 1986. áprili
si ülésén a békemozgalom ak
cióiban való fokozottabb rész
vétel mellett döntött, hogy ked
vezőbb erőviszonyok alakulja
nak ki a nukleáris leszerelés hí
veinek javára. 

A XI. szakszervezeti világ
kongresszus résztvevői - elté
rő nézőpontjaik és különböző 
politikai hovatartozásuk ellené
re - számos határozatot fo
gadtak el annak érdekében, 
hogy a szakszervezetek béke
harcának újabb lendületet ad
janak. Így ebben a kérdésben 
született az első, egyhangúlag 
elfogadott üzenet, amelyet a 
kongresszus tagjai Gorbacsov 
főtitkárhoz, Reagan elnökhöz 
és J. Perez Cuellar ENSZ-főtit
kárhoz intéztek. 

A kongresszus többek között 
követelte, hogy semmilyen 
nukleáris fegyvert ne telepítse-
nek � ű�be, ,tová�bá, hogy !1 l986-ban volt negyven éve, ,,had�s�ati ved;�1 kezdeme- hogy a Ganz-MÁV AG-ot keresnyezes -t cserelJek fel egy kedelmi kapcsolat fűzi a Szovolyan fejl�sztési straté€pával, jetunióhoz. A kezdetben még �me,ly � telJ�s fogla�oz��-s�'. 

a_z önálló Ganz Vagon- és Gépe�se�. e�. a fold "ors�aga1 �?zot!1, gyár, valamint a MÁV AG k�lc;5onosen elonyos ,e�yu�mu: 1959-ben egyesült. k?d;s �bontakoztatásat tuzne Az első vasúti járműszállítki celkent. mányt 1946-ban küldte a Ganz 

Tovább folytatni 
az izlandi 

párbeszédet 

Vagon- és Gépgyár a szovjet 
vasutasoknak. Ez tíz légkondi
cionált, háromrészes vonat volt, 
ami a második világháború ide
jén készült argentin megrende
lésre. A békekötést követően 
azonban egy időre megszakad
tak hazánk nyugati kapcsolatai. 
A nemrég gyártott vonatokon 
helyre kellett hozni a háború 
okozta sérüléseket, majd meg
felelő nyomtávúra kellett átala
kítani őket, hogy megfeleljenek 
a szovjet igényeknek. 

A MÁVAG első szállítmá
nyai gőzgépek és gőzmozdo
nyok voltak. Ezekbó1 az ötve
nes években közel kétezer da
rab készült a Szovjetuniónak. 
Ekkor már dízelmozdonyokat 
is szállított a vállalat. A szov
jet vasutak részére 1958-tól fo
lyamatosan készültek dízelmoz
donyok és motorvonatok. Jelen

Az új motorvonat próbafutása 

tővé tették a vasúti járművek 
sorozatgyártását. Évente folya
matosan szállítják a négyrészes 
motorvonatokat, a VII. ötéves 
terv időszakában százat gyárta
nak belőlük a szovjet megren
delőnek. Folyamatosan szállíta
nak a vasúti járművekhez al
katrészeket is. 

Most egy korszerű, hatrészes 
motorvonat létrehozása van fo
lyamatban. A dízel-hidraulikus 
erőátvitelű, mindkét végén mo
torkocsival ellátott vonat proto
típusa 1988-ra várható. Az utas
tér is kényelmesebb lesz. B. D. 

Nyikiforov szovjet vasútügyi 
miniszterhelyettes tárgyalt er
ről szeptember közepén Buda
pesten. Október elején pedig a 
műszaki feltételeket beszélték 

'"' ., 

' 

meg Moszkvában a Ganz-MÁ
V AG vasútijármű-gyárának 
szakértői. 

A magyar-szovjet együtt
működés elmélyülését az is mu
tatja, h9gy a közelmúltban 
Ganz-MA VAG-kirendeltség 
nynt Moszkvában. Eddig csu
pán egy szerviziroda működött 
itt a magyar gyártmányú jár
művek üzemeltetésének bizto
sítására. Az új kirendeltség 
egyik fő feladata a lehetőségfel
táró és kezdeményező tevé
kenység lesz. Emellett a terve
zett hatrészes motorvonat pro
totípusának műszaki előkészíté
sével is intenzíven kívánnak 
foglalkozni. Reméljük, hogy a 
vállalat más berendezésekkel is 
bővíteni tudja szovjet exportját. 

A gazdaság militarizálódá
sa az oka az emberi, anyagi és 
pénzügyi erőforrások óriási 
pazarlásának. Ezeket a javakat 
sokkal hasznosabban lehetne 
felhasználni a társadalmi és 
gazdasági fejlődés előmozdítá
sára. A tőkés válság mélyülése 
évről évre bizonyítja ezt a meg
állapítást, bár akadnak még, 
akik azt állítják, hogy a hadi
ipar fejlődése új munkaalkal
mat teremt, s ezáltal hozzájárul 
a munkanélküliség rendezésé
hez. Valójában minden, jelen
leg rendelkezésre álló sz_ám cá
folja ezt az érvelést. Igy az 
Egyesült Államok Munkaügyi 
Statisztikai Hivatala szerint az 
ipari-katonai komplexumokhoz 
nagyon is kötődő űrhajózásba 
befektetett minden egyes dol
lármilliárd csak 20 715 munka
alkalmat teremt. Ugyanakkor 
ekkora befektetéssel az autói
parban 30 394, az oktatásban és 
a szakmai képzésben 71 550 
munkahelyet lehetne kialakíta
ni. 

Az Egyesült Államok, több 
nyugat-európai ország, továbbá 
Japán, India, Tanzánia, Argen
tína, Ausztrália, Új-Zéland stb. 
különböző szakszervezeti szer
veinek és szakmai szövetségei
nek legutóbbi fórumain, meg
vizsgálva a „csillagháborús" 
program társadalmi és gazdasá
gi következményeit, határozato
kat fogadtak el és felhívást tet
tek közzé az űrfegyverkezési 
verseny megelőzésére. 

A Szabad Szakszervezetek 
Nemzetközi Szövetsége (CISL) 
szintén elemzés alá vette egy 
űrhadviselési verseny várható 
politikai, társadalmi és gazdasá
gi következményeit. A CISL 
XIII. kongresszusán elfogadott 
,,Béke, együttműködés és lesze
relés" című deklarációjában 
aláhúzta, hogy a haditechnika 
folyamatos fejlődése - többek 
között az űrtechnika fejlődése 
- tovább szélesíti a fegyverke
zési versenyt. ,,Az új típusú 
fegyverek kidolgozása - foly
tatja a dokumentum - maga 

után vonja az ellenfél hasonló 
fegyvereinek kifejlesztését, s ez 
végtelen spirálként működő 
rendszerré válik." Meg kell je
gyezni, hogy a CISL főtitkára J. 

Vanderveken, az izlandi fővá
rosban megkezdett párbeszéd 
folytatására hívott fel, s elutasí
totta a reykjavíki szellem végle
ges eltemetését. 

tős mennyiségű tehervagon és--------------------------

körülbelül kétezer darab ötven- Korszerű hálókocsik a Norvég tonnás tartálykocsi készült a 
Ganz-MÁVAG üzemeiben, A' llamvasutakna'I 

Az Európai Szakszervezeti 
Szövetség (CES) a közelmúlt
ban felszólította az európai kor
mányokat, hogy gyakoroljanak 
nyomást az Egyesült Államok
ra: mondjon le a „csillaghábo
rús" tervéró1, mert ezzel meg-

ugyancsak a szovjet partner-
nek. Ez a kapcsolat ösztönzően 
hatott a vállalat gép- és jármű
gyártásának fejlődésére. 
A szovjet megrendelések lehe-

Közútról 

vasútra 

A múlt évben állt forgalomba 
a Norvég Államvasutak 20 új tí
pusú hálókocsija, amelyek el
térnek a Nyugat-Európában 
üzemelő típusoktól. Az új ko
csik hosszabbak és szélesebbek 
is. Az űrszelvény teljes kihasz
nálásával sikerült a kocsik szé
lességét 3,24 méterre növelni. 
A nagyobb szélesség lehetővé 
tette, hogy a folyosón az ablak 

mellett lehajtható üléseket és 
asztalkákat helyezzenek el. Az 

utasok számára ez kényelmes, 
mert így nem csak a fülkében 
tartózkodhatnak a hosszú uta
zások közben. 

A kocsitest alumíniumból ké
szült konstrukciója lehetővé te
szi a kocsiszekrény akár nyolc
fokos megdőlését is. 

Az amerikai kongresszus 
költségvetési bizottságának szá
mításai kimutatták, hogy 
1983-ban a gazdaság polgári 
szektorából a katonai szektor
ba átirányított minden tízmil
liárd dollár 40 ezer munkahely 
elvesztésével járt. Ezen túlme
nően valamennyi összehasonlí
tó tanulmányban a katonai kia
dások és a munkanélküliség 
emelkedő görbéje párhuzamos 
egymással. Ugyancsak létezik 
egy tanulmány, amely viszont 
fordított arányt mutat ki a kato
nai kiadások növekedése és a 
szociális költségvetés csökkené
se között. 

A Nyugatnémet Szakszerve
zeti Szövetség (DGB) például 
- még mielőtt Bonn bejelentet
te volna az NSZK részvételét a 
,,csillagháborús" tervek megva
lósításában - követelte a kor
mánytól, hogy ne támogassa az 
!DS-tervet és ne vegyen részt 
pénzügyi támogatásában, mert 
a stratégiai egyensúlyt felborít
va tovább fokozná a fegyverke
zési versenyt. 

Az IDS elleni kampány és 
Nagy-Britanniának a program
ban való részvételének ellenzé
se a Brit Szakszervezeti Kong
resszus (TUC) békeakcióinak is 
a középpontjában áll. A TUC 
118. évi kongresszusán részt ve
vők Thatcher asszonyhoz intéz
tek üzenetet, hogy tiltakozza
nak a konzervatív kormánynak 
az IDS-hez történő csatlakozása 
ellen. A TUC Főtanács nevében 
a legjelentősebb szakmai szö
vetség, a Közlekedési Dolgozók 
Szakszervezetének (TGWU) fő
titkára, R. Todd felszólalásában 
kifejtette, hogy a TUC fokozni 
fogja a harcát az űr militarizálá-

könnyítené egy kölcsönösen Az NDK b 1 
, 
t l 

,, ·· l l 
, · · l t l - an, ame y a vasu -e onyos eszere esi 1avas a e - "ál , t " " , 't t kintv B 1 -------------------------, fogadását. A békeszerető em- r "· oza

t k
s�ru

t
s;ge e 

, di
e
k h

e -

1987-ben az Egyesült Álla
mok katonai költségvetésének 

, , " " d
, giumo ove oen a maso e-berek melyseges meggyozo e- 1 áll E , , b f 1 to se, hogy a világ valamennyi yen , , urop

ül
_ a an,, 0 ya

állí
�a
tá 

-
d 1 

, •, k 
, 
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Baranyai Zoltan kereken 18 százalék, de több 
növelése a szociális programok-------------------------- mint egyharmadát teszi ki a 

legnagyobb forgalmat lebonyo
lító törzshálózatnak. 

13 milliárd dolláros megnyir- Automatizált he/•Jogla/ás bálásával járt. Az amerikai ka- T 1 ' 
tonai kiadások és költségvetési 
tervek megdöbbentő nagyságú 
számai a jéghegynek csak a 

csúcsát mutatják. A „csillaghá
borús" tervek, vagy hivatalo
san a „hadászati védelmi kez
deményezés" (IDS) becslések 
szerint 2000-3000 milliárd dol
lárt fog felemészteni. A Penta
gon jelenleg az amerikai kor
mány tudományos kutatásokra 
szánt hiteleinek körülbelül a 
háromnegyedét foglalja le 
(1985-ben 73 százalék), é_s az 

A csehszlovák vasutak 
1986-1990 közötti fejlesztési 
feladatai között, egyebek mel
lett a helyfoglalás automatizálá
sa is szerepel. A több ütemben 
létesülő rendszert az NDK-beli 
Robotron generálkivitelező lé
tesíti. 

A Robotron Kombinát ezt a 
rendszert az NDK vasútvonala
in már 1981-ben üzembe he
lyezte és azzal havonta 150 ezer 
helyet foglalnak az NDK Vas-

utak (DR) belföldi és távolsági 
forgalmában. 

A generálkivitelező a rend
szer első egységeit 1984-ben 
szállította Csehszlovákiának. 
Az üzemeltetési programokat a 
kombinát szakértői a DR szak

értőivel közösen dolgozták ki és 
már 1985-ben megteremtették a 

próbaüzem feltételeit. A rend
szer az utazás, illetve a vonat 
indulása előtt akár 30 nappal is 
lehetővé teszi a helyfoglalást. 

Amíg 1980-ban az összes 
vontatási teljesítmény 20 száza
léka jutott a villamos mozdo
nyokra, 1986-ban már 38 száza
lék, s ez az arány 1990-re eléri 
majd a 60 százalékot. Egyidejű
leg folyik az egyvágányú pálya
szakaszoknak két-, illetve több
vágányúra történő átépítése. 
Amíg ezek teljes hossza tíz év
vel ezelőtt alig haladta meg a 
háromezer kilométert, jelenleg 
már megközelíti a tízezer kilo
métert. 

A MÁV Idegenforgalmi 
és Szállítmányozási Igazgatóság 

FŐKÖNYVELŐT 

keres azonnali belépésre. 

A munkakör betöltésének 

feltétele: 

felsőfokú állami, illetve szakmai 
végzettség és vasútpénzügyi számviteli 

gyakorlat. 

Jelentkezés: 

Az igazgatóság gazdasági 
osztályvezető jénél 

Cím: Budapest V., Guszev utca 1. 
II. emelet. 

Telefon: 173-084 városi, 
illetve 14-86 üzemi. 
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KöszöntjUk a szocialista brigédok 
a munkában élenjáró dolgozókat! 

Egy boldog asszony Szocialista brigádok kitüntetése 
Dobó István, Bornemissza Ger
gely, Székesfehérvár Jj. Mező 
Imre, Munkácsy Mihály, Előre, 
Szolnoki Jj. Vörös Október, Le
nin, Dunakeszi Jj. Kállai Éva, 
Petőfi Sándor, Debreceni Jj. 
Október 19. Tyereskova, Északi 
Jj. Steinmetz kapitány, Ságvári 
Endre, Szombathelyi Jj. Derko
vits Gyula, Rámán Kató, Land
ler Jj. Radnóti Miklós. 

A
mikor Sörös Antalnét 

anyai és állampolgá
ri kötelezettségeinek 

teljesítéséért, valamint gyer
mekei gondos neveléséért, 
fiai sorkatonai szolgálatra 

való felkészítése érdekében 
végzett munkája elismerése
ként a honvédelmi miniszter 
A Haza Szolgálatáért Ér
demérem arany fokozatá
val kitüntette, az Ujbarokon 
élő asszony először zavarba 

jött. Nem értette, miért ré
szesítik ilyen nagy elisme
résben, amikor ő csupán azt 

tette, amit minden igazi szü
lő megtesz a gyermekeiért. 
Aztán az öröm, az anyai 
büszkeség is kiült az arcára. 
Hiszen ezt a kitüntetést való
jában azért kapta, mert öt 
fia nagyon derekasan, be
csülettel teljesítette a haza 
fegyveres szolgálatát. Tehát 
az ő érdemük! S mint oly 
sokszor, boldogságát ezút
tal is beárnyékolta vala
mi ... 

tette sorkatonai szolgálatát, 
amikor a nagymamát kitün
tették. S az unoka kétszere
sen is folytatta a családi ha
gyományt. Egyrészt, mert 
élenjáró katonaként szerelt 
le, másrészt mert nagyapja 

és édesanyja példájára szin
tén a MÁV dolgozója lett . . .  

Sajnos, Marika, Kati néni 
kisebbik lánya egy komoly 
baleset révén került kapcso
latba a sínekkel: alig 16 éves 
korában elütötte egy villa
mos. Szerencsére az akkori 
sérülés nem akadályozza ab
ban, hogy az egyik fővárosi 
bölcsődében megtalálja a jól 
végzett munka örömét. 

Tavaly levelet kaptam Sö
rös A ntalnétó� azaz Kati 
nénitől. Fájdalommal tudat
ta, hogy József fia hirtelen 
megbetegedett és 29 éves 
korában meghalt. A kitünte
tést, minden holmiját s bi
zonyára saját egészségét is 
habozás nélkül feláldozta 
volna, hogy megmenthesse 
az életét . . . Mert hiába 
maradt még nyolc gyerme
ke, számára mindegyik egy
formán a „legdrágább". 

Valahányszor életéről, 

A szocialista brigádok pályázatait a szolgálati főnöksé

geken megtartott brlgádvezetöl tanácskozások Javasla

tai alapján a szakszervezeti lntézöblzottságok és a 

szakmai felügyeletet ellátó partner gazdasági szervek 

terjesztették fel kitüntetésre. 

A MÁV Kiváló Brigádja 
A MÁV Kiváló Brigádja ki

tüntetésben részesült kollektí
vák névsorát az alábbiakban is

. mertetjük. 

Budapesti Vasútigaz.�atóság: 
Bp. Ferencváros KUF Pav

lov, Rákosrendező KÜF Gaga
rin, Bp. Kelenföld KÜF No
vember 7., Győri KÜF Május 
1., Komárom KÜF Kandó Kál
mán, Bp. Nyugati Állomás Főn. 
Széchenyi István, Bp. Keleti Ál
lomás Főn. Május 1., Székesfe
hérvár KÜF Május 1., Cegléd 
KÜF Kossuth Lajos, Balassa
gyarmat KÜF II. Rákóczi Fe
renc, Jobb parti BFF Benke Fe
renc, Balparti BFF Dunaka
nyar, Ferencvárosi Pft. Főn. Pe
tőfi Sándor, Balparti Épület
fenntartó Főn. Petőfi, Bp. Kele
ti Szertár Főn. Kossuth. 

Miskolci Vasútigazgatóság: 
Miskolc KÜF Zalka Máté, 

Zrínyi Ilona, Béke, Hatvan 
KÜF Komplex, Jedlik Ányos, 
Füzesabony KÜF Zalka Máté, 
Szerencs KÜF Csanády 
György, Miskolc BFF Ságvári 
Endre, Miskolc Épület és Híd
fenntartó Főn. II. Rákóczi Fe
renc, Sátoraljaújhely Pft. Főn. 
II. Rákóczi Ferenc, Hatvan
Füzesabony Pft. Főn. Kossuth 
Lajos. 

Debrecepi Vasútigaz_gatóság: 
Apafa Allomásfőn. Aprilis 4. 

Nyíregyháza KÜF Hámán Ka
tó, Püspökladány KÜF dr. Csa
nády György, Mátészalka KÜF 
Bem József, Debrecen BFF. 
Elektron, Debrecen Épület- és 
Hídfenntartó Május 1. Szajol 
VVF. Kandó Kálmán, Kisúj
szállás Pft. Főn. Petőfi II. Deb
recen Igazgatósági Üzemirányí-

tó Központ Barátság, Debrecen 
Igazgatósági Osztószertár Jó
zsef Attila, Szolnok KÜF Kállai 
Éva. 

Pécsi Vasútigazsatóság: 
Nagykanizsa KUF Széchenyi 

István, Dombóvár KÜF Baross 
Gábor, Kaposvár KÜF Törzs
gárda, Dunaújváros KÜF Ady 
Endre, Pécsi KÜF Dózsa 
György, Dombóvár Vont. Főn. 
Rudolf Diesel, Kaposvár Épü
let- és Hídfenntartó Főn. Kos
suth Lajos, Pécs Pft. Főn. Ápri
lis 4. Dombóvár VVF Kandó 
Kálmán, Gyékényes KÜF Kos
suth Lajos, Pécs Vont. Fön. 
Kandó Kálmán. 

Szegedi Vasútigazgatóság: 
Békéscsaba KUF Előre, Jó

zsef Attila, Szeged Rókus BFF 
Baross Gábor, Békéscsaba Pft. 
Főn. Gagarin, Hódmezővásár
hely Pft. Főn. Béke I. Kiskun
félegyháza VVF. Jedlik Ányos, 
Szeged Igazgatósági Üzemirá
nyító Központ II. Rákóczi Fe
renc, Szeged KÜF Komarov. 

Szombathelyi Vasútigazgató
ság: 

Építési Főnökségek: 
Építési Géptelep Főn. Farkas 

János, Tervező Ép. Főn. Celldö
mölk Széchenyi István, Ép. 
Főn. Dombóvár Lakatos, Ép. 
Főn. Bp. Tervező, Szentes Dó
zsa György, Ép. Gépjavító 
Üzem Jászkisér, Lékai János 
MÁV Szak- és Szrelőipari Főn. 
Vörös Hajnal, Magasép. Főn. 
Hild József, Hídép. Főn. BJ?, 
Komarov, Kitérőgyártó U. 
Gyöngyös November 7., Ép. 
Főn. Miskolc Landler Jenő. 

Hivatalok, intézmények: 
MÁV ÜGH Hess András, 

TBÉF Bp. Komplex, Bevételel
lenőrzési Ig. Haladás, MÁ VT1 
Bláthy Ottó, MÁV Számítás
technikai Intézet Elektron, Fa
telítő Főn. Püspökladány Rad
nóti, Landler Jenő Országos 
Osztószertár Főn. Lenin. 

Ismét belesajdult a szíve 
arra a gondolatra, hogy két 
fia nem osztozhat vele mara
déktalanul ebben az öröm
ben. Milyen kár, hogy egész
ségi okokból nem lehettek 
katonák. Pedig nagyon ren
des, szorgos gyerekek ők is. 
De Antal kezében 1957 tava
szán felrobbant egy mezőn 
talált kézigránát - életét és 
szeme világát a budapesti 
MÁV Kórház orvosai men
tették meg -, György pedig 

gyenge fizikuma miatt nem 
felelt meg a sorozáson. 

személyes örömeiről, vá
gyairól, gondjairól kérdez
tem, lényegében mindig 
ugyanazt az elfogódottan, 
csendesen megfogalmazott 
választ kaptam: 

Szombathely KÜF Ady End
re, Széchenyi, Celldömölk KÜF 
Béke, dr. Münnich Ferenc, Ta
polca KÜF Petőfi Sándor, Zala
egerszeg KÜF Landler Jenő, 

_________________________ _, Vörös Csillag, Veszprém KÜF 

A MÁV Kiváló 
Ifjúsági 

Brigádja: 

Először Miklós, a legidő
sebb fiú vonult be a néphad
seregbe, még 1962-ben. Rá
diótávírász volt, őrvezető
ként szerelt le. Fél évtized
del később János öltötte ma
gára az egyenruhát, s mint 
gépkocsivezetőt többször is 
megdicsérték a parancsno
kai. Még le sem szerelt, Ven
del is megkapta a behívópa
rancsot. S akárcsak bátyját, 
őt is tanult szakmájának 
megfelelő beosztásba he
lyezték. Nem csoda, ha 

olyan lelkesen dolgozott, 
hogy még kitüntetést is ka
pott a végén. 

Közel egy évtized múlt el, 
amikor József következett. 
Ő mint őrkatona szolgált, s 
többszörös élenjáró katona
ként fejezte be az immár 
másfél évre csökkent kato
naidőt. Azután hamarosan 
Imre, a legkisebb fia vonult 
be katonának. Bátyjai őt is 
ellátták tanácsokkal. Per
sze, ezek végeredményben 
azt erősítették, amit ő maga 

is hangoztatott: igyekszik 
legjobb tudása szerint elvé
gezni a rá bízott feladato
kat, s akkor már nagy baj 
nem lehet. Mint a család 
minden tagja, ő is korán 
megszokta a munkát, a reá
lis igényeket . . . Egy légvé
delmi alakulathoz helyezték, 
ahol nemcsak soridejét töl
tötte le, hanem még tovább
szolgálatot is vállalt néhány 
évig, majd tartalékos őrmes
•teri rendfokozattal tért visz
sza villanyszerelő-szakmájá
hoz. 

Két lánya is igen jóravaló 
teremtésnek bizonyult. Te

réz, az elsőszülött gyerme
kük úgy törődött a kisebbek
kel, mintha második anyjuk 
lett volna. Persze, azóta már 
neki is van három gyereke, s 
Pali fia éppen akkor teljesí-

- Tizenkilenc éves vol
tam, amikor férjhez men
tem. Antal már akkor is a 
MÁV-nál dolgozott. Azt, 
hogy hány gyerekünk le
gyen, nem beszéltük meg 
előre. Mindketten szerettük 
a gyerekeket, nagyon örül
tünk az újabb és újabb gyer
mekáldásnak. Persze, nem 
volt könnyű férjem szerény 
fizetéséből megélni. Szeren
csére a háztájiban tudtunk 
annyi élelmet termelni, ami
ből, ha szerényen is, de fenn 
lehetett tartani a családot. 
Igaz, többször voltak nehéz 
időszakok. Különösen akko
riban, amikor férjemet -
1960-ban, 25 éves vasutas 
szolgálat után - erősen 
megromlott egészségi álla
pota miatt leszázalékolták, s 
jó ideig csak 500 forintot 
kaptunk. Egyébként a fe
rencvárosi pályaudvar mel
lett, a központi szertárban 
volt felvigyázó. Teréz lá
nyom most is ott dolgo
zik . . .  De bármilyen komoly 
gondokkal, problémákkal is 
kellett akkoriban küszköd
nünk, leginkább arra em
lékszem, milyen aranyosak 
voltak a gyerekeim kicsi ko
rukban. Szót fogadtak, ami
ben tudtak, segítettek, ma
guktól tanultak, igyekeztek 
örömet okozni a szüleiknek 
és egymásnak. Bár időköz
ben eléggé szétszóródtak az 
országban, azért a nagyobb 
ünnepeken, születésnapo
kon és névnapokon szinte 
teljes létszámban együtt van 
a család. Ilyenkor aztán alig 
férünk el a házban. De 
egyenként is gyakran meg
látogatnak bennünket a fele
ségekkel és az unokákkal. 
Mert van ám azokból is szép 
számmal! S amikor elnézem 
őket vagy csak rájuk gondo
lok, nagyon boldognak ér
zem magam. Számomra 
mindennél többet ér, hogy 
ilyen gyerekeim vannak, s 
egyikért sem kell aggód
nom' 

Büki Péter 

ÜDÜLŐK FÖRUMA 
A MÁV Alkalmazottak Első 

Biztosító és Segélyegyesületé
nek hajdúszoboszlói üdülőjé
ben az üdülővendégek részére 
fórumot rendeztek a közelmúlt
ban. 

A fórumot Rétfalvi Tibor 
ügyvezető elnök vezette, aki be-

számolt az egyesület eredmé
nyeiről, aktuális gondjairól. Be
szélt a segélyezés új formáiról 
is. Az elnöki beszámoló után 
kérdések következtek. A kérde
zők mindegyike dicsérte az 
üdülő személyzetének lelkiis
meretes munkáját. 

, 

Erdemrend a helytállásért 
közben tanultam. Elektrikus, 
főelektrikus, majd a villamos
műhely vezetője lettem. 

Sok jó képességű fiatal volt 
itt. Kellett egy DISZ-titkár. Őt 
választották. Az ifik vetélked
tek a középkorúakkal. Az ő 
mozdonyuk volt a legszebb, a 

legjobban karbantartott gép, és 
a DISZ-esek tettei alapján sok
szor szerepeltek a dicsőségtáb
lán. Az ellenforradalom a fűtő
házban is szétmorzsolta, felőröl
te a pártszervezetet. ő elsők kö
zött vett részt az újjászervezés
ben. 

„A MÁV Vezérigazgatóság 1956 decemberében nyolcan 
konferenciatermében tartott jöttek össze Szigeti Géza laká
ünnepségen kaptam meg az sán, s alakították meg az 
Április Negyedike Érdemren- MSZ MP szervezetét. Az egyko
det. Negyediknek szólítottak. ri névsor tanúsága szerint sor
Az járt az eszemben: miért ka- ra jöttek a kommunista gon
pom, mivel érdemeltem ki? Pil- dolkodású, a nagy feladatokat 
lanatok alatt végigsuhant ben- vállaló emberek. Gomány Béla 
nem életem kisebb-nagyobb ál- lett a párttitkár, s ő vezetőségi 
lomása. '' tag. A létszám növekedett. 

Cserháti Ferenccel a munka- Négy alapszervezet alakult 315 
helyén, a miskolci vontatási fő- taggal. Cserháti Ferencet vá
nökség irodájában próbáljuk lasztották meg 1960-ban a 
lassan visszaforgatni az emlé- csúcsvezetőség titkárává. 
kezés filmkockáit. Nagy örök- E funkciót gazdasági munkája 
séggel, politikai töltéssel, s ta- mellett látta el. 
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��erháti Ferenc életpályáját demrendet. E� kapta a Novem
a gibárti erőmű szerencsi üze- ber 7· bngád is. 
méhen villanyszerelő tanonc- Cserháti 1980-ban függetlení
ként kezdte. Ez átnyűlt az új or- tett csúcstitkár lett. N�m soká
szágépítés kezdetére. A háború ig, mert a miskolci KUF létre
megbénította az áramellátást. hozása megváltoztatta életútját, 
Új oszlopokat állítottak a kidön- munkakörét, sőt helyét is. A Ti
töttek a szétrobbantottak he- szai pályaudvar felvételi épüle
lyére.1Alig 15 éves volt, de a fel- t�h: került személyzeti és okta
nőtteknek is becsületére váló tás1 csoportvezető-helyettesnek. 
szorgalommal mászott oszlop- 1987. január l-jétől a vontatá
ról-oszlopra a szigetelők és a si főnökség visszakapta önálló
légvezetékek szerelése közben. ságát. Cserháti Ferenc is visz
Az elsők között kapcsolódott be szajött az „ősi" területre. Most 
az ifjúsági mozgalomba. személyzeti és oktatási csoport-
1947-ben lett tagja a pártnak. vezető-helyettesként munkál-

- Hogyan lett vasutas? kotlik. Változatlanul Szeren-
- János és Károly bátyám a csen lakik, onnan jár be Mis-

MÁV-nál találta meg hivatását. kolera. Lánya és veje is a vasút
Az ő példájukat követve jöttem nál dolgozik. Fia a katonai aka-
1953-ban a miskolci fűtőházba. démián tanul. 
Szakmunkásként kezdtem, de Csorba Barnabás 

József Attila, Veszprém Pft. 
Hunyadi János. 

Záhonyi Üzemigazgatóság: 
Záhony Üzemig. dr. Csanády 

György, Záhony GRF Kállai 
Éva, Puskin, II. Rákóczi Fe
renc, Záhony Pft. Főn. Ságvári 
Endre, Záhony PFF. Fazekas 
Mihály, Záhony Vont. Főn. Pe
tőfi Sándor, Eperjeske Állomás 
Főn. November 7., Záhony Ál
lomás Főn. Ady Endre. 

Járműjavító Ozemek: 
Miskolc Jj. Dózsa György, 

Bp. Ferencváros Vont. Főn. 
Express Ifjúsági, Bp. Nyugati 
Állomás Főn. Március 21. Mis
kolc KÜF Gagarin, Nagykani
zsa KÜF Kossuth Lajos, Szen
tes KÜF Lenin, Záhony GRF, 
Szamuely Tibor, Záhony Pft. 
Ady Endre, Záhony Vont. Főn. 
Kinizsi Pál, Dunakeszi Jj. Né
pek Barátsága, Bevételellenőr
zési Ig. Kossuth Lajos. 

Utazzunk együtt! 
A közelmúltban sikeres vetél

kedő színhelye volt a Landler 
Művelődési Ház díszterme. 
A járműjavító MSZBT tagcso
portja a művelődési intézmény
nyel közösen itt rendezte meg 
az „Utazzunk együtt!" címmel 
meghirdetett vetélkedő üzemi 
döntőjét. 

A három forduló kérdéseit el
sősorban a Szovjetunió nagyvá
rosainak gazdasági, kulturális 

életéből, történelmi múltjából 
és jelenéből állították össze a 

szervezők. 
Az elődöntőre valamennyi 

szocialista brigád benevezett, 
közülük tizenhárman jutottak a 
döntőbe. A vetélkedőt a VII. 
osztályon dolgozó „Házy Ká
roly" szocialista brigád nyerte, 
vezetője: Zsolnai Béla. A győz
tes továbbjutott a XV. kerületi 
elődöntőbe. 

A MÁV Terézvárosi Pályafenntartási 
Fönökség 

pályázatot hirdet 
föpályamesteri munkakör betöltésére 

Budapest Nyugati pályaudvar 
területére, 

határozott idöre. 
A munkakör betöltéséhez szükséges ké-

pesítési előírások: 

Középfokú politikai, felsőfokú állami iskolai, és felsőfokú vas
úti szakképesítés, legalább 2 év szakmai gyakorlat, vagy kö
zépfokú állami iskolai végzettség, felsőfokú vasúti szakképesí
tés és 10 éves szakmai gyakorlat. Ehhez vállalva a felsőfokú 

állami iskolai végzettség megszerzését. 
A pályázat benyújtásának határideje: 

1987. május 30. 
A munkakör betöltésének időpontja: 1987. július 1. 

Cím: MÁV Terézvárosi Pályafenntartási 
Főnökség 

Budapest VI., Bulcsú utca 8-10. 1062 Zsíros Zoltánné sze
mélyzeti vezető 

Bérezés: A Kollektív Szerződés szerint. 
Szolgálati lakást biztosítunk. 

A pályázat tartalmazza a pályázó: 
munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, 

eddigi munkahelyeit és munkaköreit, 
részletes önéletrajzot, 

szakképzettségét, politikai. végzettségét, 
terveit, elgondolásait a megpályázott munkakörrel kapcsolat

ban, és a lakáscímét. 
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Műszaki kocsiszolgálat Hajnali akció 
Gyakorlaton a munkásőrökkel 

Kelet felől rohamosan oszlott 
a sötétség, az égbolton észreve
hetően megfakultak a csillagok. 
Szász János egy ideig még kö
vette tekintetével a földúton to
varobogó teherautót, majd ő is 
elindult társai után a biatorbá
gyi erdő mélyébe. A budapesti 
XI. kerületi Szanyi Nagy Ist
ván munkásőregység gyakorla
tán a 4. századból ők kapták azt 

szabad idejének egy részét a színűleg rájuk is hatással lesz 
munkásőrségben tölti. az apai - vagy inkább anyai? 

- példamutatás. 

Aggasztó munkakörülmények 
a „tulipánvágányok" között 

* 

Alig másfél órával azután, 
hogy a „diverzánsok" bevették 
magukat Etyek és Biatorbágy 
térségébe, munkásőrökkel teli 
gépjárművek jelentek meg az 
erdővel borított dombok körül. 

* 

Újabb félszáz méterre Le

hoczky András őrizte a sávjába 
eső területet. Életkorát tekintve 
a raj egyik legfiatalabb tagja, 
de katonai képzettségével még-

Nyugati műszaki kocsiszolgála
ti főnökséghez látogattunk. 
A zavartalan nyári forgalom ér
dekében a vezérigazgatóság a 
közelmúltban átfogó tervet ké
szített a személykocsik folya
matos javítására, tisztítására. 

,, , is a legtapasztaltabb fegyver-
\ • ,ir forgatók közé tartozik. 

· .... �� 1980-ban lett munkásőr, majd 
� egy évvel később bevonult sor
],, katonai szolgálatra a néphadse

A kulturált utazás elsődleges 
feltétele (a pontosságon kívül), 
a kényelem és a tisztaság. Így 
gondolták ezt már eleink is 
több mint másfél évszázaddal 
ezelőtt, amikor az első pesti mű
helyben, a mai Nyugati pálya
udvaron gondozták a pest-vá
ci vonal megnyitó szerelvényét 
vontató Buda és Pest nevű 
„mozdonyt". A létszám akkor 
húsz volt. A műhely lokomotív
szerelő helyiségből, kocsiszere
lő és kovácsműhelyből, vala
mint anyagszerraktárból állt. 
A műhelyek eszterga- és gyalu
gépekkel voltak ellátva. Né
hány évvel késóöb új mozdony
szerelő színnel, fénymázoló és 
kazánkovácsműhellyel bővítet
ték. A főváros terjeszkedése mi
att 1905-ben kihelyezték Rákos
palotára, ahol tovább fejlesztet
ték és Istvántelki főműhelynek 
(�a Landler Jenő Járműjavító 
Uzem) nevezték. 

- Hozzánk tartozik a hely
beli kormányzati motorszín, a 
rákosrendezői teherkocsi-javító, 
valamint Szob és Sturovo közös 
határállomás műszaki felügye
lete is - magyarázza Teke Ber
talan, a főnökség vezetője. 

Eligazítás az akció eléStt 

lf' regbe. S ott nagyszerűen kama
toztatta a fegyveres szolgálat te
rén szerzett jártasságát. Másfél 
évvel később kiváló rajpa
rancsnokként, kiváló katona
ként, tartalékos szakaszvezetői 
rendfokozattal tért vissza a 
MÁV-hoz műszerésznek, és a 
munkásőr alegységhez. S a 
szolgálatát és a munkáját leg

a feladatot, hogy minél ügye
sebben „testesítsék meg" a fel
tételezett ellenség által különfé
le szabotázs cselekmények vég
rehajtására átdobott diverzán
sokat ... 

Ezen a terepszakaszon a 4. szá
zad munkásőrei foglalták el ál
lásaikat. A vasutas rajt a blokí
rozó csoportba osztották be. Ők 
a többi ilyen feladattal megbí
zott alegységgel együtt, össze
függő gyűrűt vontak az erdő 
köré, s felkészültek arra, hogy a 
kutatójárőr és a kutatólánc elől 
menekülő diverzánsok kitörését 
meghiúsítsák. 

feljebb csak kedvezően befolyá
solta, hogy három évvel ezelőtt 
megnősült, s nemrégiben szüle
tett meg a kisfia. 

E rövid történeti visszapillan
tásnak egyik oka az, hogy a 

- A munkák elvégzése egy
re nehezebb feladatok elé állít 
bennünket, nemcsak a létszám
hiány, hanem az utazóközönség 
állandóan növekvő jogos igé
nye miatt is. Sajnos nincs meg
felelő állapotban a gépi kocsi
mosó berendezés. Javításra szo
rul. A belső takarítást, az abla
kok tisztítását is lelkiismerete
sebben kellene végezni. Jelen
leg három külső céggel, szövet
kezettel állunk szerződéses vi-

* 

Az elmúlt 25 évben (amióta 
munkásőr), jó néhányszor elját
szotta ezt a szerepkört. Kita
pasztalta a rejtőzködés minden
féle fortélyát, de arról is megbi
zonyosodott: ha a kutatócsoport 
kellő alapossággal végzi a dol
gát, akkor diverzáns legyen a 
talpán, akit nem találnak meg a 
hazai erdőségekben. Azt persze 
mindig is kötelességének érez
te, hogy minél alaposabb kuta
tásra késztesse „ellenfeleit". Hi
szen csak így készülhetnek fel 
arra, hogy az igazi ellenséggel 
is elbánjanak. 

Szendi László munkásőr, a 
kelenföldi körzeti üzemfőnök
ség pártvezetőségének titkára 

1987 februárja óta az 
MSZMP XI. kerületi bizottsá
gának is tagja -, egyben a pá
lyaudvar térfőnöke, a golyószó
ró mellett hasalt, s figyelte a 
százméternyire húzódó erdősze
gélyt. 

Egy évtizeddel ezelőtt, For
ray Antallal és Nagy Gyulával 
egyszerre lépett be a munkás
őregységbe, s röviddel később 

Ezúttal is messzire begyalo- szintén a vasutas raj tagja lett. 
golt a dombokat borító erdő Azóta, akárcsak az alegység 
belsejébe, s kiválasztotta a leg- többi tagjának, a munkásőr
sűrűbben benőtt, vízmosások- kollektíva egyben baráti kört, 
kal, gödrökkel tarkított részét. olyan társakat is jelent, akikre 
Mert ahol ennyi búvóhely akad, nemcsak szolgálatban, hanem 
ott könnyebben átsiklik a kuta- szükség esetén a magánéletben 
tó tekintet valamelyik felett. is számítani lehet. Talán ezért is 
Persze, arra is nagyon kell oly emlékezetesek az ilyen gya
azért ügyelnie, nehogy bármifé- kolátok, többnapos kiképzések, 
le nyomot - akár egy cigaret- mert újra és újra meggyőződhet 
tacsikket, vagy egy letört galy- róla, hogy ezekre a társakra a 
lyat - hagyjon maga után. Vé- legbonyolultabb szituációkban 
gül egy sűrű bozótban rejtőzött is számítani lehet. Pásztor Im
el, magára húzta az ágakat, ru- re üzemfőnök szintén munkás
háját megszórta avarral, gép- őr, sőt az üzemviteli helyettese 
pisztolyát szorosan maga mellé is az. A munkahelyi vezetőik 
fektette. Csendben lapult és így jobban megértik a szolgá
várt. Ösztönösen cigarettáért lattal járó gondokat, s amiben 
nyúlt, de még időben vissza- tudnak, segítenek. Igaz, erre 
kapta a kezét: ilyenkor „életve- csak ritkán van szükség, hiszen 
szélyes" rágyújtani. a munká sőri szolgálat túlnyo

A sajátos helyzet régi emlé
keket idézett fel benne. Éppen 
két és fél évtizeddel korábban 
lépett be a Munkásőrségbe. 
Szolgálatát és életkorát tekint
ve is ő a legidősebb a zászlóalj 
egyetlen „színtisztán" vasuta
sokból álló rajában. Annak ide
jén 10 évig volt szakaszparancs
nok-helyettes a géppuskások
nál, majd nyolc évig rajpa
rancsnokként tevékenykedett a 
testületben. Közben ötször is ki
tüntették a Szolgálati Érdem
éremmel, s megkapta a Kiváló 
Munkásőr és a Kiváló Parancs
nok kitüntető jelvényeket is. 
Ugyanakkor a MÁV-nál is be
csülettel megállta a helyét. Há
romszor érdemelte ki a Kiváló 
Dolgozó kitüntető jelvényt. (S 
röviddel e gyakorlat után átve
hette a Kiváló Munkáért kitün
tetést.) 

Miközben munkásőrszáza
duk többször is elnyerte a kivá
ló címet, rajuk és századuk 
rendre az egység legjobb lő
eredményeit produkálta - még 
éjszaka is kiválót lőttek! Mun

kahelyi kollektívájuk néhány 
éve elnyerte a MÁV Kiváló 
Brigádja címet. S amire leg
alább ennyire büszke: fia az ő 
hatására 10 évvel ezelőtt mun
kásőr lett - és szintén a vas
utas életpályát választotta. 
Igaz. mindebben feleségének is 
volt bizonyos szerepe, mivel 
megértéssel nézte, hogy férje 

mó része szabad időben szom
baton és vasárnap van. 

A golyószóró másik oldalán 
Nagy Gyula munkásőr - idén 
februárban őt választották meg 
rajparancsnoknak - foglalt tü
zelőállást. Őt is a remek kollek
tív légkör köti leginkább a tes
tülethez. Itt ugyanis eltűnnek a 
különféle rangok, funkciók. 
Nem számít, hogy ki a vezér
igazgató, s ki a kétkezi munkás. 
Még az orvosokkal is közvetle
nül el lehet beszélgetni, amire 
korábban nem is gondolt. Igaz, 
felesége nem lelkesedik azért, 
hogy adott esetben nem vele és 
két kiskorú gyermekükkel tölti 
a hétvégét. 

Tőlük jobbra (50-60 méter
nyire) Forray Antal feküdt a 
tüzelőállásban. A Kelenföldi 
pályaudvar rendelkező forgal
mi szolgálattevője, s egyben a 
pályaudvar párt-alapszerveze
tének titkára ezúttal is türelme
sen várta az idő múlását. Keze 
azonban rajta volt a géppiszto
lyon, hogy bármelyik pillanat
ban célozni, tüzelni tudjon. 
Amikor belépett a munkásőrök 
sorába, neki nem okozott gon
dot, hogy feleségét meggyőzze: 
számára vonzó és érdekes ez a 
szolgálat. Apósa rendőrtiszt 
volt, s ez meghatározta lánya 
fegyveres erőkről és testületek
ről alkotott nézeteit is. S mivel 
neki három lánya, sőt másfél 
éves lányunokája is van, való-

A golyószórósoktól balra 
Ludvai László munkásőr, az 
alegység „legifjabb" tagja fe
küdt a frissen ásott lövésztek
nőben. Ő a sorkatonai szolgála
ta alatt kapott kedvet a fegyve
res szolgálathoz. S mivel akkor 
- kétgyermekes apa lévén -
egyéves katonáskodás után le
szerelték, amint rendeződtek 
magánéletbeli gondjai, kötött
ségei, belépett a munkásőrök 
közé. De ekkor már a munka
társaitól hallott epizódok is ösz
tönözték. Két év telt el azóta, s 
nem csalódott választásában. 
Számára azóta a munkásőrség 
lokapcsolódást, szórakozást, ba
ráti kört is jelent. A felesége, 
aki szintén a Kelenföldi pálya
udvaron dolgozik, kezdetben 
panaszkodott, amikor gyakor
latra kellett menni. 

* 

A kora reggeli órákban hol 
itt, hol ott kezdtek ropogni a 
fegyverek, durrantak a „kézi
gránátok". Aztán a hirtelen tá
madt csendben felharsantak a 
kiáltások: ,,Állj, vagy lövök!" 
"Fegyvert eldobni, fel a kezek
kel!" 

Szász János észrevétlenül 
megbújt rejtekhelyén, s közben 
számolta az elfogottakat. Ami

kor a kutató járőr néhány lépés
nyire elhaladt mellette még a 
lélegzetét is visszafojtotta. Már 
csak őt keresték. 

Óvatosan eló'kúszott a bozót
bó� majd néhány méteres szö
kellésekkel megközelítette az 
erdő szélét. Ha sikerülne a falu 
felé kijutnia . . . A kutató cso
port lépteinek zaja egyre köze
lebbró1 hallatszott. A fák taka
rásából nagyjából fel tudta 
mérni, hol helyezkednek el a 
blokírozó alegységek. A terepet 
szemrevételezve már azt is sej
tette, hol helyezkednek el a go
lyószórósok, merre lehetnek ré
sek a tüzelőállások között. 

Nem volt ideje a további töp
rengésre, üldözői már egészen 
közel jártak. Úgy döntött, hogy 
a két raj csatlakozásánál kísér
li meg a kitörést. Alighogy 
megközelítette az árokparti 
bokrokat, már csattantak is a 
megadásra szólító kiáltások. 
Válaszul egymás után lőtte 
géppisztolyából a sorozatokat. 
Tovább futott. Ám hiába. Per
cekkel később már négyen is 
körül/ ogták „ az utolsó diver
zánst ". A gyakorlat ezzel sike
resen befejeződött. A munkáső
rök néhány órával később 
együtt ünnepelték az eredmé
nyesen végrehajtott feladatot, s 
jókat derültek a humoros epizó- -
dokon, örültek az egységpa
rancsnoktól kapott dicséretnek. 
A nyolctagú vasutas raj ezúttal 
is derekasan megállta a helyét. 

Májusban újabb nagy erő
próba vár rájuk: következik az 
összevont gyakorlat. Aligha 
kétséges, hogy ott is helytáll
nak! 

Büki Péter 

Prágai séta 

Hradzsin • . . Aranyművesek utcája . . . Károly 
híd . . .  Vencel tér . . .  Természetesen Prágáról van 
szó, Közép-Európa egyik legrégibb és legszebb vá
rosáról. 

A MÁ VfOURS jóvoltából vasutasok utazhattak 
nemrégiben Csehszlovákia füvárosáha. Az ötna
pos kiránduláson részt vevfik megcsodálhatták az 
említett nevezetességeket, ámulhattak azon, hogy 

a város milyen féltfin 6rzi a múltat. A vasúti f6pá

lyaudvar különösen tetszett a kirándulóknak. 
A négyszintes pályaudvar fels6 szintjén található 
a vonatfogadó csarnok, a barokk stílusú utastér a 
várótermekkel. Ala� a második szinten vannak 
a kiszolgáló egységek, az utastájékoztatók. A har
madikon találjuk a pénztárflilkéket, illetve a cso
magmeg6rz6 automatákat. ErrQ a szintr61 lehet 
elérni a metrót. 

(Képeink a prágai kirándulás egy-egy pillana
tát örökített� meg.) 

(Zelman Ferenc felvételei) 

szonyban. Hetvenhét takarító 
hiányzik. 

Aggasztó a szociális létesít
mények állagának romlása. 
Például a 17. és 18. vágány kö

zötti mosdók állapota - az 
épületfenntartás véleménye 
szerint - életveszélyes. 

- A műhely elsődleges ter- , 
ve egy szerelőcsatornával ellá
tott emelővágány létesítése. Az 
úgynevezett „tulipánvágányo
kon" az irreális munkakörülmé
nyek mielőbbi megszüntetése, 
javítóbázis kialakítása, vala
mint a hosszú vágányokon az 
alap- és főtisztítási folyamatok 
elvégzésére alkalmas terület 
létrehozása. 

A Nyugati műszaki kocsiszol
gálati főnökség tevékenysége 
nagy részt vállal abban, hogy a 
vasút javuló minőségű szolgál
tatást nyújtson az utazóközön
ség számára. 

H. K. 
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SZOMBATHELY 

Szépülő pályaudvar 

A múlt év tavaszán kezdődött 
el a szombathelyi vasútállomás 
rekonstrukciója. Azóta elké
szültek a vágányok közötti ma
gasított utasperonok és helyük
re kerültek a biztosítóberende
zések kábelkötegei is. Az állo
más vágányterében azonban 
ma is folynak a munkálatok. El
kezdték az aluljáró és az abból 
felvezető lépcsők építését. 

Nyugat-Magyarország vas-

·�� 

útállomásán a napi utasforga
lom meghaladja a 15 ezret. 
Most már hét vágány között ké
nyelmesebb a vonatra szállás, 
mert elkészültek a magasított 
peronok, amelyek területe 8500 
négyzetméter. Az épülő aluljá
rón - amelynek építési költsé
geihez a város is hozzájárult -
az utasok a felvételi épület alatt 
közelíthetik majd meg a vágá
nyokat. Az aluljárókban és a 

peronokon utastájékoztató au
tomaták segítik az eligazodást. 

Az építkezések miatt most le 
kellett zámi az utascsarnok fő
bejáratát, a várótermek- és az 
utasellátó egységek vágányok 
felőli kijáratait. Jelenleg még 
zsúfoltság van, hiszen a Lezárt 
területek miatt Lassabban Lehet 
haladni az állomáson, de az 
utasok megértőek, türelmesek. 

A forgalomszen-ezők azt ja-

vasalják az utasoknak, hogy 
váltsák meg elővételben jegyei
ket és jöjjenek ki korábban a 
vonatokhoz. Így enyhíteni lehet 
a zsúfoltságot. A pályaudvar 
építése ez év végéig tart. Ha el
készül, biztonságosan fogadhat
ja majd a vonatokat, és az uta
soknak is több kényelmet 
nyújt. 

Kép és szöveg: 
Zelman Ferenc 

Két hét Gyulán 
- Mi mindent megteszünk a 

kedves vendégekért - mondja 
Dömény Ferenc, a gyulai 
SZOT-üdülő igazgatója. Az ál
landóan telt ház a bizonyíték 
arra, hogy megszerették az 
üdülők Gyulát. Nagyon sok a 
visszatérő vendég. 

Gyulát, ezt a bűbájos hangu
latú kisvárost csak szeretni le
het. Ezt vallja Fehérkúti István 
MÁV-nyugdíjas is, meg Kovács 
Béla és felesége, akik szintén 
nyugdíjasok. A február végi, 
március eleji üdülők többsége 
nyugdíjas. 

- Milyen az elő és utószezo
ni üdülés? 

- Jó, nagyon jó. Bőven le
het mindenben válogatni. Elő
ször is az ételekben, háromféle 
menüből, ki-ki kedve szerint 
választhat. S azután itt van a 
programok sokasága. Egyik 
szebb, mint a másik - mondja 
az egyik békéscsabai vasutas 
beutalt. 

- És sok-sok kirándulási le-

hetőség közül választhat az em
ber - mondja a nyugalmazott 
mozdonyvezető, Szabolcsi Ist
ván. - Például a kondorosi 
csárdába, szegedi túra, kirán
dulás Aradra és Temesvárra, 
azoknak, akik hozták magukkal 
az útlevelüket, s kedvük kere
kedik kicsit átnézni a szomszéd
ba is. 

Gyulán is akad látnivaló? 
- De még mennyi! Boldo

gan ismerkednek az üdülők 
Gyula nevezetességeivel: Erkel 
Ferenc szülőházával, a Kohán 
emlékmúzeummal, a Százéves 
cukrászdával, a múzeummal. 

Sokan autóval érkeznek, és 
bejárják a környéket a maguk 
kedve szerint. Az a jó ebben a 
hatalmas gyógyüdülőben, hogy 
nincsenek kötött programok. 
A társalgók, a klubok, a könyv
társzoba, a presszó állandóan 
hívogatja a beutaltakat, de le
het válogatni a diavetítések, a 
filmvetítések, a házban tartott 
előadások között. 

- Csodálatos a kiszolgálás, 
rendkívül figyelmesek, kedve
sek az üdülő dolgozói. Az igaz
gató mindenkit elbűvöl figyel
mességével, közvetlenségével, 
s irodája mindenki előtt nyitva 
áll. Azt kívánom, mindenütt az 
országban így fogadják a ven
dé�eket. 

Es mit mond az igazgató? 
- Nagyon sokan, sokféle 

igénnyel érkeznek, hogy melyik 
épületben szeretnének szobát, 
hogy közel legyen a szobájuk 
az ismerősükéhez, hogy legkö
zelebb, ha csak úgy erre járnak, 
kaphatnak-e önköltséges szo
bát és nem is tudom sorolni a 
kívánságokat. Mindegyiket tel
jesítjük. Alig ismerünk lehetet
lent. 

Szilágyi Gyula kulturális ve
zető szívesen mutatja meg az 
épület új büszkeségét, a kondi
cionáló termet. 

Kettőszázharmincan dolgoz
tak azért, hogy a téli nyolcszáz, 

a nyári ezerkétszáz beutaltat 
mindennel el tudják látni. 

- Mi tetszett a legjobban a 
kisvárosban? - kérdeztem az 
egyik vasutas asszonyt. 

- A Százéves cukrászda. Én 
még ilyet nem láttam! Amikor 
mondták, hogy odamegyünk, el 
sem akartam indulni. Az 
1840-ben alapított cukrászdá
ban volt minden mi szem-száj
nak ingere, nagyszerű kávét 
kaptunk, csodálatos sütemé
nyeket, és olyan hangulatos ter
mekben üldögéltünk, hogy 
csak álmélkodtunk: ilyen is 
van! Még a magnót is elindítot
ta a kedves felszolgáló, a kis 
Veres Katika, s álmélkodva 
hallgattuk a cukrászda történe
tét. 

Békés, nyugodt, boldog két 
hét vár minden beutaltra Gyu
lán. És a legtöbben úgy távoz
nak: ide még egyszer vissza 
kell jönni! 

(takács) 

B
evezetőül be kell valla
nom az olvasónak, hogy 
Major Zoltán bádogost 

nem találtam a munkahelyén. 
A debreceni járműjavító üzem
ben azt mondták, hogy otthon 
van, neki már nem kell munká
ba jönnie, keressem az Éva utca 
42-ben. 

Vasutashűség 
retű, magnós rádióra mutat. 
Férje a munkatársaitól kapta 
nemrégen, amikor a miniszter
től személyesen vette át a Kivá
ló Vasutas kitüntetést. Major 
Zoltánnak nem ez az egyetlen 
kitüntetése: 1954-ben a Kiváló 
Dolgozó cím: 1958-ban ugyan
az, majd 1960-ban, 1965-ben és 
1975-ben ismét a Kiváló Dolgo
zó kitüntetés volt munkájának 
jutalma. A Kiváló Munkáért 
miniszteri kitüntetést 1979-ben 
kapta meg. 

Ezúttal sem ·volt &zerencsém. 
Éppen akkor indult el hazulról, 
a feleségét azonban otthon ta
láltam. 

A hangulatos családi házuk 
150 négyszögöles kert elején 
áll. Az épület előtt, az utcai 
fronton virágoskert húzódik. 
A kegyetlen tél nyomai már 
alig látszanak. 

Minthogy Major Zoltán rom esztendeig kisiparos mes
nincs itthon, élete párjától pró- terembernél tanulta, s amikor 
bálom megtudakolni milyen megkapta segédlevelét, ismét 
ember is a férje. Majorné fény- egy kisiparos mester műhelyé
képeket, okleveleket tesz elém ben dolgozott. A debreceni jár
az asztalra. Egyelőre ezek segít- műjavítóba 1945-ben került. 
ségével ismerkedem Major Zol- Ma kitűnő szakember hírében 
tánnal. Precízen kiállított mun- áll, munkatársai, vezetői meg
kaviszony-igazolás kerül a ke- becsülik. Ezt egy színes fény
zembe. Ebben az áll, hogy Ma- kép is bizonyítja, amelyen mű
jor Zoltán bádogos 43 évet és vezetője kézfogással köszönti 
270 napot töltött el a szakmájá- kitüntetése alkalmából. Miköz
ban, s ebből 39 évet a vasút ben a fényképet nézem, Major 
szolgálatában. A szakmát há- Zoltánné egy fekete, nagymé-

Két nagy lányuk, hat unoká
juk családi körben, a munkatár
sak pedig az üzemben ünnepel
ték meg egy hűséges vasutas si
keres munkás éveit. 

IGAZOLVÁNYFÓBIA 
Hallgatom a rádiót. Éppen arról van szó, hogy középszintű veze
tők - sajtótörvény ide, sajtótörvény oda - gyakorta bizalmatla
nul kezelik az újságírókat. Óvatosak. ,,Éberek". Jómagam ugyan
csak találkoztam már néhány hasonló jelenséggel, de amit most 
elmesélek az a már említett óvatosság és „éberség" terén is felül
múlja valamennyit. 

Háromvágányos kisállomás valahol a Dunántúlon. A három 
vágány közül az egyik raktári. Bemutatkozom a főnöknek, el
mondom honnan jöttem, mit akarok. Szavaim hitelét bizonyítan
dó, átadom az igazolványomat is. A főnök betessékel a kicsiny 
irodába, leülünk. Első kérdésemet rögtön megkontrázza. 

- Elnézést, láthatnám még egyszer az igazolványát? Tud-
ja . . . . 

Megnézi, visszaadja. Megadtam ami a főnöké, ő is megadja 
ami az újságíróé. Fél óra alatt azt is megbeszéljük, hogy hány da
rab síncsavar szorítja le az állomási vágányokat, nincs értelme to
vább húzni az időt. Mielőtt elköszönök egy-két felvételt is készíte
nék az állomásépületről. 

- Engedélye van a fényképezésre, ugye? 
Megnyugtatom, hogy nincs, de a már nem is új rendelkezé

sek értelmében nem is kell. Aztán búcsút veszek aggályoskodó 
alanyomtól. 

- Melyik laptól is jött? - állít meg már az ajtóban. 
A vonatig van még bő egy órám, hogy elüssem a perceket, 

falunézésre indulok. Úgy háromszáz méterre járhatok a vasúttól, 
amikor hátranézve látom, mögöttem a főnök szaggatja a bicikli
láncot, a lázas tekeréstől majd elkapar a hátsó kerék. 

- Bocsásson meg - liheg. - A szolgálattevőm azt mond
ta, hogy ő ugyan nem adott volna tájékoztatást. Hadd nézzem 
meg még egyszer az igazolványát! 

- Hát csak tessék! Emiatt ugyan ne legyen álmatlan éjsza
kája - a szolgálattevőnek. 

Már visszafelé tartok, amikor ismerős arc bukkan elém. Ki
csi az ország, vajon hol is láthattam már én ezt az embert? 

- Ha még egyszer beletekinthetnék abba az igazolvány
ba . . . Tudja, nekem jelentenem kell az üzemf őnökségnek, 
hogy maga itt járt. 

Istenem ... Újra előveszem a flepnit, amelyen már határo
zottan mutatkoznak az avulás jelei. Megváltás, amikor a vonat 
beérkezik. 

Azóta, ha sokat eszem vacsorára, nyomasztó álom kísért. 
A B.-i állomásfőnök az igazolványomat kéri, de én csak egy ebol
tási bizonylatot tudok fölmutatni ... 

Thorday Zoltán 

:Jövőre 
, . UJ 

ruhában 
A MÁV évente mintegy két-

1 milliárd forintot fordít szociá
lis célokra. s ebből jelentős 
összegeket költ egyenruhák 
vásárlására. A vasutasok en-

1 nek ellenére sokat panaszkod
tak az egyenruhák minőségé
re. A MA V ezért versenytár• 
gyalást írt ki, amelynek alap
ján a vállalatok elkészítették 
az általuk elképzelt formaru-

1 hák mintapéldányait. 
A vezérigazgatóság székhá

zában április 15-én tartották 
az új formaruhák bemutató-

1 

I
I ját, illetve döntöttek arról, 
hogy melyík vállalat terveit 
valósítsák meg a későbbiek
ben. Az már bizonyos, hogy 
jövőre már az új formaruhá
ban láthatjuk a vasutasokat. 
A jelenlegi 41 ezerből tízezer 
vasutas kap divatosan terve• 
zett formaruhát. Mindenek
előtt azok, akik az utazókö
zönséggel közvetlen kapcso- ' 

f latban állnak: jegypénztáro• 
sok, jegyvizsg�ók, mozdony• 
vezetők stb. Uj formaruhája 

l 
lesz a győri Közlekedési és 
Távközlési Főiskola vasúti la· 
gozat hallgatóinak is. 

1 Mint Ssemők Béla, a MÁV 
általános vezérigazgató-he-

1 
lyettese elmondta, az új for
maruha nem csupán munka
ruha. hanem a vasutasok 

1 
nagy családjához való tarto• 
zást is jelképezi. 

(Képeink a bemutató pilla
natait örökítették meg.) 

1 (Fotó: Zelman) 
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SAJTÓSZEMLE Érdekes vasúttörténet 

MÍt Írnak rólunk? Kessler Ferenc képeskönyvéről 
Vasutasok helytállásáról, 

példaadó szolgálatáról, 

társadalmi-közéleti tevé

kenységéről szólnak az itt 

következő írások, amelye

ket megyei újságokból vá

logattuk. 

Dolgozók 
Lapja 

A Budapest-Hegyeshalom 
közötti vasútvonal tatabányai. 
szakaszának korszerűsítése 
1990-ben befejeződik. A MÁV 
Beruházási Iroda vezetői erről 
adtak tájékoztatást a Tatabá
nyai Városi Tanács Végrehajtó 
Bizottsága ülésén. A tájékozta
tóban elhangzott, hogy a rész
munkákra vonatkozó időponto
kat is maradéktalanul betart
ják, sőt ahol lehet, rövidítenek. 

A felújított pálya nyomvona
la elkerüli Tatabánya felső vas
útállomást. Ezért itt megszűnik 
a személyforgalom. A MÁV 
részt vállal a városi autóbusz
közlekedés átszervezéséből, 
hogy Tatabánya III. körzetéből 
összeköttetést biztosítsanak a 
megmaradt két állomással. Ta-

ráhajtották a sínre és a kábelt 
az arra haladó vonat kerekei el
vágták. Az pedig szinte min
dennapos, hogy - főleg gyer
mekek - kővel dobálják meg a 
szerelvényeket. Ám ennél sú
lyosabb esetekről is tudnak a 
MÁV-nál. Az elmúlt évben 
nemegyszer előfordult, hogy 
(máig kideríthetetlen okokból) 
valakik tönkretették a jelzőket. 
Ez történt Budaörsön is. 

Szolnok Megyei 
Néplap 

Szolnoki pályaudvar, este fél 
nyolc. A vonattakarítók a síne
ken keresztül érkeznek. Az 
egyik szerelvény végén kezdik 
a munkát. Csapódnak az ajtók. 
Két ember a hulladékgyűjtőket 
és a csikktartókat ürítve halad 
kupéról kupéra. 

Vonattakarítók. Tizenketten 
vannak egy brigádban, de min
dig akad hiányzó, a létszám so
sem teljes. Férfi egy van közöt
tük. Estétől reggelig tizenkét 
óra a munkaidő. Többségük vi
dékről jár be, Tiszajenőről, Két
póról, Barátról, Törökszentmik
lósról. 

Családanyák. Nagy részük 

többgyermekes, sokan egyedül 
nevelik nem éppen probléma
mentes gyerekeiket. Egy éjsza
ka húsz szerelvényt kell kitaka
rítania a brigádnak. Utána le
hetne számolni, mennyi idő és 
energia jut egyre: reménytele
nül kevés. 

Fejér Megyei 
Hírlap 

Hangos a gurító a vasútállo
máson - állítják azok a pa
naszlevelek, telefonok, amelyek 
a MÁV fehérvári állomására és 
szerkesztőségünkbe érkeznek. 

- A MÁV a Münnich lakó
telep felől hangelnyelő falat 
épít. A három méter magas fal 
olyan hosszú lenne, amilyen 
hosszan a fékelemek elhelyez
kednek a területen. 

Tervezik már az új hangosító 
berendezést, amely csak az 
érintett körzetnek továbbítja 
majd az utasításokat. Valamint 
URH-rádiókat is szeretnénk be
szerezni, azonban a MÁV anya
gi lehetőségei sem jobbak, mint 
másutt. 

Összeállította: 
Hegedűs Ferenc 

A 150 esztendős német vasút 
jubileuma alkalmából annak 
idején nagyszabású vasúttörté
neti kiállítás nyílt Nürnberg
ben. Ennek vetítéssorozatáról 
és az arról kiadott, nagy gond
dal összeállított, Ulfilas Meyer 
szerkesztette figyelemre méltó 
katalógusról már beszámoltunk 
e lap hasábjain. Hogy most erre 
(illetve a kiállítás egészére) 
visszatérünk, annak az a ma
gyarázata, hogy nemrégiben 
ugyancsak e történelmi múltú 
városban tetszetős külsejű, dí
szes képesalbum jelent meg, 
amolyan emlékkönyv, amely 
különösen azok számára rend
kívül érdekes, akik nem jutot
tak el a három hónapos nyitva
tartás alatt a színhelyre. 

sen bőséges adalékokkal is szol
gált. Részint a tárgykörről, ré
szint a kiállítás kulisszatitkai
ról, megteremtőiről, a látoga
tókról, a szolgáltatásokról, a 
sajtóvisszhangról és a proto
kollról. (Mindezt hagyományos 
német pontossággal, még akkor 
is, ha az összeállító szerkesztő 
magyar.) Mellékesen megje
gyezve a segítséget nyújtó szer
vek, személyek sorában ott ta
láljuk Sopronból Kubinszky 
Mihályt és Frankfurtból a Mik
száth Különös házassága révén 
jól ismert Dőry bárói család 
egyik leszármazottját. (Sajnos 
se a mi Közlekedési Múzeu
munkat, se a Magyar· Filminté
zetet a vetítéssorozat névsorá
ban nem találtam. Kérdés: az ő 
vagy a mi hibánkból?) 

renc képeskönyve. Lapjain ott 
sorakoznak a kiállítás váloga
tott dokumentumainak egy-egy 
jellemző darabjai: 1895-ből egy 
vasútról szóló vers, Wilhelm 
Sachmeister 25 esztendős szol
gálati jubileumának emléklap
ja, karikatúrák az első, a máso
dik, a harmadik osztály utasai
ról, a Bayreuthi Ünnepi Játé
kok vasúti menetrendje, 
1890-ből vasutas csoportkép, 
különböző korszakok menetje
gyei, útiokmányai, 1842-ből há
lózattérkép, magyarázat arról, 
hogyan jutunk vasúton Berlin
ből Drezdába, különféle vas
utas egyenruhák, megszólalá
sig hű közlekedési modellek. 

tabánya középsőn fedél alá ke- --------------------------

Kessler Ferenc, a kötet szer
kesztője (azóta budapesti la
kos!) szemmel láthatóan arra 
törekedett, hogy átfogó képet 
adjon az olvasónak, mintegy 
kézenfogva elkalauzolja őket 
mindenhová. Az album, amely 
a szerény „dokumentáció'' mű
faji megjelölést viseli, gazdag 
képanyagával elsősorban a 
látvány varázsával kíván hat
ni. Fel szeretné idézni mindazt, 
ami több mint félmillió látoga
tót a „Der Zug in Raum und 
Zeit" vasúttörténeti bemutató
jára odacsábított. 

Az album máskülönben hí
ven tükrözi a Der Zug in Raum 
und Zeit tárlatának fő irányvo
nalát: egyrészt a technikai fejlő
dést a kezdettől napjainkig, 
másrészt azt a tényt, hogy ez 
korántsem független magától a 
történelemtől. Sőt. Az 1848-as 
zászlós jelzőjű vasúti szerelvé
nyektől hosszú az út a katona
vonatokon át a békés utasszállí
tásig. Így a német vasút techni
katörténetébe békésen bele/ér 
az 1940-es hitleri francia béke
diktátum különkocsija (ahol a 

vereséget, a megadást szentesí
tették), az 1935-ös kényelmes 
szalonkocsi (típus: 183.252), az 
auschwitzi halálvagon, meg az 
1853-as Nordgau gőzmozdony, 
a II. világháborús tehervagon 
(a Koch gauleiter ajándékaként 
a német kórházakba hazakül
dött gyümölcs- és főzelékszállít
mányokkal a kirabolt Ukrajná
ból), s a szétbombázott pálya
udvarok képe - a keserves ár 
a nagy náci német győzelme
kért. 

Lapozgatni való kötetet kap
tak kézhez a kiállítás látogatói 
és azok, akiket a vasút mint 
technika- és kultúratörténet ér
dekel. A vasút, amely összeköt 
országon belül egymástól vi
szonylag távolabb eső területe
ket, oroszlánrészt vállal az áru
forgalom lebonyolításából, s 
megnyitja a messzeség szerel
meseinek a távolba nyíló kapu
kat. Különösen érdekesek az 
Angliából (a vasút őshazájából) 
érkezett eredeti korabeli ko
csik, mozdonyok, egy idó'ben 
szerte/ oszlott világ beszédes, 
tárgyi emlékei. Így fér bele a 
múlt egyetlen testes kötetbe, s 
így idézi fel, koncentrálja egy 
nagy sikerű kiállítás élményét a 
gondosan szerkesztett, jól cso
portosított, gazdagon illusztrált 
könyv: a német vasút történe
tét. Anyagát hat rövid cikk ér
telmezi, egészíti ki. Szöveg, s 
kép így együtt szolgálja a szer
kesztői koncepciót, pontosab
ban az olvasót. Ugyanakkor bi
zonyos mértékig arra ösztökél, 
hogy mi is mérjük fel hasonló 
módon a magyar vasút történe
tét. Annak a vasútnak, amely
ről annak idején Petőfi Sándor 
is lelkes hangú verset írt! 

rült a vasúti aluljáró és az újjá-
épített peron. Rendbe hozzák a 
megállóhelyet és környezetét. 

Tatabánya alsón a bevásárló
központtal kombinálva új állo
más létesül, ahová betorkollik a 
dózsakerti felüljáró. A pályaud
varhoz kapcsolódik mind a he
lyi, mind a távolsági autóbusz
közlekedés, és parkolóhelyeket 
is építenek. 

Somogyi, 
Néplap 

A kijárati jelző szabadra vál
tott, a piroska motorvonat el
hagyta Somogyszobot, a célállo
más Kaposvár. Menetrend sze
rinti, szolgálati vonatként jött 
reggel. A fiatal, bajszos motor
vezető állva irányítja a gépet, 
nem szívesen ül le a kényelmet
len székre. A vastagon bélelt, 
kék egyenkabát jó szolgálatot 
tesz a fűtetlen fülkében. Járfás 
Béla öt éve került önállóan a 
gépre. 

- Először mozdonyvezető
gyakornok voltam, inaskodtam 
a gépkezelőknél, de a tanfolya
mon felügyelet mellett vezet
hettem is. Másfél évig jártam 
„Szergej-fordában", és csak 
utána kerültem a motorra. Itt 
többet keresek, persze ahhoz 
sokat kell éjszakázni. A vezény
lők tudják, ki szeret menni. 
Fontos a jó kapcsolat, mert 
mindenki olyan úton szeretne 
dolgozni, amelyik jobban fizet. 
Néhány járatot nem csak szám 
szerint ismerünk. Van, amikor 
úgy mondjuk: a krumplistészta 
következik. Ezen a vonalon egy 
mozdonyvezetőt - két forduló 
között - mindig krumplistész
tával várta a kedvese. Innen a 
járat neve. 

Az éberségi jelző megszólalt, 
a motorvezető beidegzett moz
dulattal „szólt vissza", majd fé
kezni kezdett. Közeledett az ál
lomás. 

Pest Megyei 
Hírlap 

Amikor az utasok azon bosz
szankodnak, hogy hosszú per
cekig, néha órákig vesztegel a 
vonat egy-egy jelzőnél, mert va
lamilyen hiba miatt nem halad
hat tovább, nem kell mindjárt a 
vasutasok hanyag munkájára 
gondolni. Sokszor a szándékos 
rongálás okoz fennakadásokat. 
Két éve a budapesti igazgató
ság területén egyetlen hónap
ban hét olyan esetet jegyeztek 
fel, amelyet rosszindulatú tett 
idézett elő. Tavaly sem csök
kent az ilyen jellegű események 
száma. Megtörtént például, 
hogy az úgynevezett betápláló 
vezetéket ismeretlen tettesek 

HOZZÁSZÓLÁS 

Mi negyvennégyen 

Az albumot lapozva az az ér
zésünk, hogy a rendezők első
sorban az érzékletes, korhű at
moszféra felidézését tartották 
fontosnak. Ezt - s a meghatá
rozás egyáltalán nem lekicsiny
lő - panoptikumszerű eszkö
zökkel valósították meg. Azaz 
nemcsak az adott korszakra jel
lemző mozdony, valamint kocsi
típusokat mutatták be, hanem 
,,élettel" is megtöltötték a vago
nokat, a peront: életnagyságú 
bábukat helyeztek az említett 
helyekre. Így a látogatás kicsit 
időutazás is. 

Nagy élvezettel olvastam a 
Magyar Vasutas hasábjain Ta
kács Tibor: Amikor én vasutas 
voltam című visszaemlékezéseit 
az 1944-es esztendőről. Szeret
nék ehhez néhány megjegyzést 
fűzni, annál is inkább, mert 
amiről ő ír, annak én is szemé
lyes átélője· voltam. 

Szinte nem volt gyerek a fel
szabadulás előtt, aki ne szere
tett volna mozdonyvezető lenni. 
Ez a gyermekkori álmok leg
szebbjei közé tartozott. És eze
ket a szülők is ápolgatták fiaik
ban, hiszen a Magyar Állam
vasutaknál dolgozni biztos jö
vőt, egzisztenciát, öregkorra pe
dig nyugdíjat jelentett. Soka
kat, sokunkat ez is vonzott. An
nál is inkább, hiszen abban a 
világban az emberek rettegtek 
a létbizonytalanságtól, a mun
kanélküliségtó1, az öregkor ve
szélyeitó1. A korombéliek bizo
nyosan emlékeznek erre, a fia
talokat pedig jó emlékeztetni. 
Természetesen én is igen örül
tem annak, hogy a kiválasztott 
44 fiatal közé kerülhettem és 
hallgatója lehettem a MÁV állo
másfel vi15-yázói tanfolyamának. 
Mi - magunk között - csak 
segédtiszti tanfolyamnak hív
tuk ezt a féléves bentlakásos to
vábbtanulást. Az is volt. Büsz
kén és boldogan készültünk hi
vatásunkra. Noha sokat kellett 
tanulnunk, de boldogan ismer
kedtünk a forgalmi szabályzat
tal, a távírással és sok minden 
mással, ami foglalkozásunkhoz, 
hivatásunkhoz kellett. 

Szerettem ezt a közösséget, 
szerettem, mert eggyé kovácso
lódtunk a hosszú hónapok alatt 
és mindenben segítettük egy
mást. 

Hogy Takács Tibor visszaem
lékezése négy évtizedet késett, 
annak az az egyik oka, hogy 
tablónk kicsinyített mása -
mint azt megírta - csak mosta
nában jutott el hozzá. Vajon hol 
van az eredeti? Tud-e valaki ró
la? Így mindenesetre már az el
mosódott nevekre is emléke
zett, emlékezhetett az író. Hiá
ba, négy évtized nagy idő. Mi, 
mindannyian, akik olvastuk ezt 
az írást, visszaemlékezhettünk 
fiatalságunkra, az együtt töltött 
hónapokra. 

El kell mondanom, hogy ab
ban az időben igen nehéz volt 
erre a tanfolyamra bejutni. Pro
tekció kellett hozzá. Ezt ki-ki, 
családja révén, a maga módján 
megszerezte. Úgy éreztük ma
gunkat, hogy bejutottunk az 
édenbe, amikor átléphettük az 
iskola kapuját. De hát erről 
mások - az akkor éltek, az ak-

kori vasutasok - sokat tudná
nak mondani, hiszen még kocsi
kísérőnek, kocsirendezőnek is 
protekcióra volt szüksége ah
hoz, hogy vasutas lehessen. Mi 
tudtuk, hogy szerencsések va
gyunk, éppen ezért valameny
nyien erőnkhöz, tudásunkhoz 
és tehetségünkhöz képest igye
keztünk tisztességesen visel
kedni és jól tanulni. • Sajnos, 

A dokumentáció természete-

Kor és kultúrtörténet, meg
elevenedő történelem tehát vas
útban elbeszélve Kessler Fe- Ábel Péter 

nem rajtunk, hanem a második ,------------------------------------------< világháború eseményein mú-
lott, hogy ezt a tanfolyamot 
nem végezhettük el, hiszen 
1944 októberében, nem sokkal 
a vizsgák előtt, a tanulás abba
hagyására kényszerültünk. 
Hányódásunk, sorsunk, külön
böző, ,,szolgálattételünk" re
génybe kívánkozik. 

Ismét Takács Tiborra hivat
kozom, aki ezt részben megírta 
a „Halló, Tartsay lakás?" című 
regényében. Sokfelé vetődtünk, 
dobáltak minket, előbb Üllőn, 
majd Budapesten, azután a du
nántúli, Tab közelében lévő 
Torvajon, majd ismét Budapes
ten éltük át 1944 őszét, majd 
Budapest ostromát. A hallgatók 
nagyobb része Budapesten fe
jezte be odisszeáját, majd a 
szélrózsa minden irányába szét
szóródtunk. 

Bizonyosan sokunk fájdalma 
volt, hogy a MÁV nem igyeke
zett megtartani minket, nem hí
vott az újjáépítés nehéz munká
jához. Rólunk, vizsga nélküli 
hallgatókról elfelejtkeztek. Pe
dig úgy érzem, csak nyertek 
volna velünk, hiszen volt hi
tünk, lelkesedésünk, akará
sunk. A későbbiekben azután a 
hajdani 44-ből jó néhányan 
visszakerültek a vasúthoz és jól 
megállták a helyüket. 

Jómagam nem lettem vas
utas, de ma is tisztelem, becsü
löm a vasutasokat, akik nehéz 
és felelősségteljes munkát lát
nak el. Tudom - a régi tapasz
talatból -, hogy a szolgálat ne
héz, de öröm a vonatot „vinni", 
biztonságosan indítani a szerel
vényeket, tudva azt, ho&Y az 
emberek, utasok sorsa függ tő
lük. Bizonyára ez az érzés sok 
kárpótlást ad a nehéz szolgála-
tért. 

Amikor ezeket a sorokat 
írom, arra gondolok, hogy ne
künk, a be nem fejezett tanfo
lyam hallgatóinak, érdemes 
lenne megkeresni egymást, ta
lálkozni, hogy tudjuk, mi lett 
44-ünk sorsa. Éppen ezért e rö
vid írás végére hadd írom ide a 
címemet is, hátha néhányan 
megkeresnek soraikkal: 

Sándor János 

6720 Szeged, Oskola út 14. 

,,Apámnak haszná/t11 

Gyógyít-e a „japánkristály"? 

A mágneses karperec, a 
ginzenggyökér, a fürjtojás, 
az almaecet és a propolis 
korszak után - a felsorolás 
korántsem teljes - most a 
,,japánkristály" nevezetű ti
tokzatos elixír hódít hazánk
ban. 

,,Apámnak használt" -
meséli a keleti gyógymódo
kért rajongó ismerosom. 
Szorító, szúró fájdalmat ér
zett már jó ideje a szívében. 
Csak a „japánkristályt" iszo
gatta és három hét után 
megszűnt a panasza. Ami
kor kontrollra ment, az or
vos is csodálkozott. Sőt ne
kem is jobb a közérzetem, 
amióta rendszeresen fo
gyasztom, bár ezt csak nagy 
jóindulattal állíthatom. 
Olyan üdítő érzést kelt az 
emberben, mint amikor ke
firt eszem, vagy gyümölcsöt. 

Legendák keringnek a ho
mályos eredetű készítmény 
csodatévő hatásáról. De mi 
is ez a „varázsital"? Ha
zánkban 1986-ban figyeltek 
fel az Országos Élelmezés
és Táplálkozástudományi 
Intézet és az Országos Köz
egészségügyi Intézet munka· 
társai. Vizsgálataik alapján 
nem tekinthető sem élelmi
szernek, sem pedig gyógy
szernek a „japánkristály". 
Piacokon, aluljárókban áru
sítják, olykor 400-500 forin
tért. Ez a „szer" ugyanis 
nem szerepel a hazai legális 
kereskedelmi forgalomban. 
Érthető tehát a szakembe
rek érdeklődése, hiszen mi
előbb ki akarták deríteni, 
nincs-e káros hatása az em-

beri szervezetre. Nos, amit 
kristálynak vagy fehér algá
nak neveznek, az nem kris
tály és nem alga, hanem fő 
tömege döntően élesztőgom
ba- és ecetsav-baktérium. 
Ezek életműködéséhez cu
kor szükséges. Többlépcsős 
folyamatban keletkezik az a 
bizonyos kicsit alkoholos, 
ecetes lé, amely az egymás 
mellett élő élesztőgomba- és 
az ecetsavbaktérium anyag
cseréjének végterméke. 

A lakosság körében ter
jesztett fénymásolt brosúrák 
beavatnak minden érdeklő
dőt a készítés és használat 
módjába. A szer tárolására 
műanyag fedelű üvegedényt 
javasol. A „japánkristály
hoz" naponta egy kávéska
nál cukor és 1 dl víz adago
lása szükséges és heti egy 
alkalommal 6 szem mazso
la. Az ebből keletkező sár
gás, szürkés színű, savany
kás, erjedt illatú, enyhén 
pezsgő levet leszűrik és kor
tyolgatják azok, akik hisz
nek gyógyító erejében. 

A „japánkristály" vizsgá
latakor megállapították a 
szakemberek, hogy nem tar
talmaz jelentős mennyiség
ben vitaminokat, aminosa
vakat, ásványi anyagokat, 
sem mikroelemeket. Nincs 
olyan összetevője, amely az 
emberi szervezetre bizonyít
hatóan hasznos lenne. 

Önmagában nem káros az 
emberi szervezetre, ám a há
zilagos készítéskor a jóté
kony baktériumok mellé 
kártékonyak is bekerülhet
nek, amelyek ugyanezen a 

táptalajon szaporodnak. 
Vagyis előfordul, hogy nem 
kellően tiszta környezetben 
kezelik és így fertőzést okoz
hat. A szakemberek a „szer" 
vizsgálatakor ugyanis ide
gen baktériumokat is felfe
deztek. És ez feltétlenül 
óvatosságra int. 

A másik gond az, ha vala
ki valóban beteg és orvosi 
ellátásra szorul, ahelyett, 
hogy orvoshoz fordulna ez
zel a „varázsitallal" gyógyít
gatja magát, holott a késede
lem rendkívül káros lehet a 
beteg szervezete számára. 

Egyes vélemények szerint 
antibiotikumot is tartalmaz 
a „japán kristály", amelyek 
a tápcsatornában és a bél
rendszerben pusztítják a ká
ros baktériumokat. Ám ha 
ez igaz, akkor az emésztés
hez nélkülözhetetlen hasz
nos bélbaktériumokra is 
pusztulás vár. Egyelőre 
azonban még senki sem bi
zonyította, hogy a „japán 
kristály" antibiotikumot tar
talmazna. 

A „japán kristály" nem 
gyógyszer és nem is élelmi
szer. Mégis sokan bíznak 
gyógyító erejében, ami je
lenleg még ugyancsak nem 
bizonyítható. Ha valakinek 
valami baja van, tanácso
sabb orvoshoz fordulni. De 
aki mégis ebben a „csoda
szerben" hisz, az fordítson 
arra is gondot, hogy tiszta 
körülmények között kezelje, 
mert így elkerülhető az eset
leges fertőzés veszélye. 

Csik Ibolya 
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Tizenhárom új film 
SZÍNBÁZI JEGYZET 

Májusi mozikalauz 
Nem babonásak sem a MO

KÉP-nél, sem a FÖMO-nál, 
mégis kereken tizenhárom új 
film kerül ebben a hónapban a 
nézők elé. A hazai színeket 
négy alkotás képviseli. A két vi
lághatalmat három szovjet és 
két amerikai produkció, míg a 
gyermekeknek szóló szokásos 
összeállítás mellett egy-egy 
olasz, francia, csehszlovák mű 
egészíti ki, teszi teljessé a prog
ramot. A műfaji megoszlás sze
rint három vígjátékot, egy ze
nés munkát, két dokumentum
filmet és a már említett rövid 
mese-összeállítást láthatunk. 
A többi dráma. 

Kezdjük a bemutatást a mi 
filmjeinkkel! 

Régi jó ismerőssel találkozha
tunk a Szervác a nagy vadász 
vetítése alkalmával. Bár valljuk 
be Háry János egyenes utódát: 
a nyugdíjas világhírű vadászt, 
akinek fantasztikus kalandjait 
most viszontláthatjuk, nem a 
mai gyerekek ismerik. Az igaz
ság ugyanis az, hogy Foky Ot
tónak ez az egész estés kedves 
bábfilmje 1969-1970-ben a 
Magyar Televízióban bemuta
tott sorozat alapján készült. Ez 
persze azt jelenti, hogy bátran 
ajánlhatjuk, hiszen csak a gye
rekeket a mozikba kísérők lát
hattak a történetekből egy-egy 
epizódot. 

A Balázs Béla stúdióban ké
szült Széplányok - Dér And
rás és Hartai László közös 
munkája - az első „szocialista" 
szépségverseny kulisszái mögé 

dauer. Ha a kitűnő színészi já
tékhoz hozzávesszük a fordula
tos történetet s az egzotikus 
színhelyet, azt hiszem, meg is 
van a siker receptje! 

Úgyszintén sokakat fog a mo
zik pénztárához vonzani a Két
ségbeesve keresem Susant. A 
második számú amerikai film 
tudniillik nemcsak vígjáték, 
amelyben egy unatkozó, jól szi
tuált háziasszony puszta kíván
csiságból meglepő kalandokba 
bonyolódik, hanem felvonultat
ja napjaink koronázatlan slá
gerkirálynőjét, Madonnát is, 
mint sztárt. 

Ismét találkozunk a két elvá
laszthatatlan jóbaráttal, a ke
mény öklű Bud Spencerrel és a 
nem kevésbé hatásosan vereke
dő Terence HiUel. A két derék 
olasz kalandfilmhős ezúttal Af
rikában éldegél, s mint a cím is 
sejteti: Én a vízilovakkal va
gyok - nem a vadászok, állat
kereskedők, spekulánsok, ha
nem a vadak pártján van. Pon
tosabban fogalmazva vannak. 
Persze, amíg ügyük diadalmas
kodik, addig verekedés vereke
dést követ. 

Claude Lelouch új filmje, a 
francia Elmenni és visszajönni, 
a múltat idézi. Azokat az időket, 
amelyeket sajnos nem lehet el
felejteni: a második világhábo
rú korszakát a mából nézve fel
sorakoztatva túlélőket és áldo
zatokat, bűnösöket és szemlélő
ket. A három főszerepben: An
nie Girardot, Michel Piccoli és 

az immár megszokott Lelouch
hős: Jean-Louis Trintignant_ 

Örmény vígjáték: a Gyer
mekkorunk tangója a szűkebb 
pátriájában jól ismert Albert 
Mkrtcsjan rendezése. Főszerep
lője - ki lehetne más, mint a 
nagyorrú, mulatságos Frunze 
Mkrtcsjan. A bonyodalmak a 
második világháború után egy 
család életében összpontosul
nak. 

A Kijev környéki harcokat és 
a legendás Vatutyin táborno
kot mutatja be az Ellencsapás 
sokszor dokumentáris értékű 
históriája. 

Zenés életkép, szerelmi bo
nyodalommal az Utazások egy 
régi automobilon. Pjotr Fo
menko, a rendező derűs formá
ban a fiatalok és idősebb nem
zedékek együttélését, s szem
benállását mutatja be, nem tit
koltan az idősebbek pártján áll
va. 

Persze, ahogy a hirdetés sze
rint nincsen karácsony Corvin 
nélkül, úgy moziműsor sem kri
mi híján. E műfajt májusban a 
csehszlovák A halált a han
gyák hozzák izgalmas története 
képviseli. A téma a Nyugat
Berlinből irányított kábítószer
csempész-hálózat felderítése és 
ártalmatlanná tevése. Ezt dol
gozza fel fordulatosan Zbynek 
Brynych rendező. 

Végül a szokásos gyerekfilm
összeállítás címe: Ejszaki vi
rág, s öt kisfilmet tartalmaz. 

Ábel Péter 

Húsvéti Carmen 

Georges Bizet valahogy más
képp képzelte el azt a bizonyos 
premiert 1875. március 3-án a 
párizsi Opéra Comigue-ban. 
Fő műve, a Carmen - amely
tó1 visszatérését, a kudarcok el
feledését remélte - csúfosan 
megbukott. A jeges fogadtatás 
elől már az első felvonás végén 
az igazgató szobájába mene
kült a halálosan beteg, megcsö
mörlött zeneköltő. A visszafor
díthatatlan, végleges bukásnak 
nem kívánt szemtanúja lenni. 
Megértette, kísérlete - a zene 
legtisztább, szinte puritán esz
közeibó1 építkező művészete a 
parvenü, a csillogó, hatásva
dászó párizsi közönségnek -
nem kell. Néhány hónappal ké
sőbb keserűen, magára hagyot
tan távozott az éló'k sorából. 

Pedig ezúttal métló partner
re talált az íróban, Prosper 
Mérimée-ben, aki az irodalom
ban ugyanazt képviselte, mint 
ő a zenében: a romantikából 
kicsirázó realizmust. Mérimée 
tagadhatatlan francia. Ját
szott az érzelmekkel, ironiku
san fordult a felfűtött szenve
délyekhez, csúfolódva, fordí
tásként jelentette meg munkái 
egy részét. Olyan világfi volt, 
aki megértette az új idó'k sza
vát, tudta - de legalább sejtet
te - kikbó1 tevődik össze a 
század harmadik harmadára 

az olvasók, a színházlátogatók 
tábora. A Carmen cimu 
1845-ben megjelent elbeszélése 
is a kis emberek, a társadalom 
szélére szorultak életét, érzel
meit ábrázolja. 

A csúfos párizsi bukást köve
tően azonban csakhamar elin
dult világhódító útjára a Car
men. Egyre-másra mutatják be 
a világ (zenei) fővárosaiban, 
1876 októberében például már 
Budapesten is, a régi Nemzeti
ben. Operaházunk 1884. no
vember 23-án mutatta be, s az
óta nincsen évad nélküle. 

Bizet-Mérimée remekmű
vét generációk tapsolták végig, 
s adták át az utódoknak e ze
nének a szeretetét. Van annak 
talán már két évtizede is, hogy 
láttam, és most, április 19-én 
az Erkelben, a vasutasbér
let előadásán a régi hangulat 
vett körül - a nézó'k értették 
és élvezték a zenét, megf eled
keztek a nagyszombati fáradt
ságról, s a másnapi locsolko
dás előrelátható tortúráiról. 

Egyetlen hiányérzetem volt. 
Amíg a zenekar összeszokot
tan, kiforrottan játszott a kitű
nően irányító Bolberitz Tamás 
vezényletével, addig az éneke
sek mintha hajdani operai 
"mozgáskultúráról" fújták vol
na le a port. Ma már opera
színpadon sem lehet akár egy
egy ária alatt sem álldogálni, s 

a köztes színpadi kavalkád er
re még inkább felhívja a figyel
met. A díszleteket és a jelmeze
ket is tervező vendégrendező, 
René Terrasson, úgy tűnik fel, 
itt is, ott is spórolt, és nem tar
totta kézben az előadás mene
tét. Az egyszerű díszlet, az örö
kös félhomály nem nagyon il
lik Andalúzia örökösen kék ege 
alá, s a cigánylány még a múlt 
században sem öltözött olyan 
mértéktartóan (Sevillában 
sem), miként azt a kosztümök 
sugallták. Spanyolországban 
akkor már régen nem Habs
burgok, hanem Bourbonok 
uralkodtak, a katonák azon
ban svarcgelbben feszítettek to
vábbra is. A szerkezetró1 csak 
annyit: az első felvonás több 
mint egy órát tartott, a negye
dik alig húsz percet. 

Az énekesek kitettek magu
kért. Különösen tetszett Né
meth József Escamillója, Tóth 
János Zuniga hadnagya; Vere
bics flona, Temesi Mária és 
Pánczél Éva tiszta szopránja, 
illetve mezzoszopránja. Kelen 
Péter (Don José) és Takács Ta
mara (Carmen) ezúttal mintha 
fáradtabban, színtelenebbül 
hozta volna szerepét. 

A közönség ugyanakkor elé
gedetten távozott. Carmen 
húsvétkor is Carmen marad. 

Rácz-Székely Győző 
világít be. Nyomon követve az.-------------------------
eseményeket, s kiválasztva né
hány lányt a sok közül. Ezek 
egyike a tragikus sorsú Molnár 
Andrea, akiről életében és fő
ként halálában annyit cikkez
tek az újságok. Az alkotók szán
déka szerint egyszersmind a 
reklám világát is bemutatni 
óhajtják. 

Ez a fiatalok stúdiójában for
gatott film a fiatalokról szólt. A 
Társulás és a Magyar Televízió 
kooprodukciója az Én is jártam 
Isonzónál viszont a legeslegidő
sebb nemzedék soraiból válasz
totta ki hőseit. Azokat idézi 
ugyanis meg, akik megjárták az 
első világháború legpokolibb 
bugyrát, az olasz frontot. Doku
mentáris érdekesség, hogy a 
Gulyás testvérek (Gyula és Já
nos) kamerája egy kétországbe
li veterán-zarándokút résztve
vőivel együtt utazott. Hajdani 
élményeikről az eredeti helyszí
nen szólaltatta meg őket. 

A negyedik produkciónkat 
Erdőss Pál rendező jegyzi. 
A Gondviselés, amelyet az alko
tó a tőle megszokott féldoku
mentarista eszközökkel, sötét 
színekkel dolgozott fel, egy ön
hibájából és a szerencsétlen kö
rülmények folytán börtönbe ke
rült fiatal házaspár sorsáról 
szól. Azt a tételt vizsgálva meg, 
vajon valóban igaz-e az, hogy 
aki megbűnhődött - az a bűn
telenekkel majdnem egyenlő 
eséllyel formálhatja a maga éle
tét? Tanúi leszünk annak, hogy 
a valóság nem ilyen rózsás és 
a tisztességes emberek gyakran 
nem olyan tisztességesek, mint 
azt a látszat mutatja. A szerep
lők között ott találjuk az Er
dőss-filmek ből jól ismert, ösztö
nös tehetségű fiatal Ozsda Eri
kán kívül Derzsi Jánost, Szé
kely B. Miklóst, Újlaki Dénest, 
Madaras Józsefet, Bezerédi 
Zoltánt, Szabó Evát és a Fran
ciaországban élő rendező-szí
nészt: Szabó Lászlót. 

A két amerikai filmből az el
ső, Sydney Pollack műve, az El 
Afrikából bizonyára nagy ér
deklődésre tarthat számot. Fő
hőse - pontosabban hősnője: a 
dán Karen Blixen írónő, aki
nek Volt egy farmom Afriká
ban című könyvét nálunk is ki
adták a második világháború 
előtt. Megszemélyesítője Holly
wood új csillagainak egyike: 
Meryl Streep, aki megkapóan 
formálja meg ezt a vonzó, na
gyon is önálló jellemet olyan 
partnerek társaságában, mint 
Robert Redf ord és a Szabó Ist
ván-filmekben világhírűvé lett 
osztrák Klaus Maria Bran-

Kati és a versek Sajtótájékoztató 
az Operaházban 

Benedek György: 

- Talán egy Petőfi-vers le
hetett, még óvodás koromból 
rémlik. Tudatosan csak jóval 
később fordultam a versek felé. 
Ragyogó magyartanárnom volt 
az iskolában. Sipos Mária a ne
ve. Amikor a zsűri elnöke kihir
dette, hogy én lettem az első, 
rögtön az ő neve jutott az 
eszembe. Neki köszönhetem ezt 
a nagy sikert. Általános iskolás 
koromban szervezett egy szín
játszókört, Csepp színpad volt a 

A Magyar Állami Operaház Székely Bertalan termében 
április 14-én Petrovics Emil zeneszerző, az Opera igazgató
ja - e minőségében első ízben - sajtótájékoztatót tartott 
az 1987/88-as évad eseményeiről, a tervezett új bemutatók
ról és felújításokról, valamint a bérletezésről. A tulajdono
sok május 4-e és 20-a között újíthatják meg bérleteiket, új 
bérletek június 1-17. között válthatók. Megszűnik a „V" 
jelzésű bérlet, a bemutató bérletek ára pedig a duplájára 
emelkedik, s ezentúl balettelőadásokra is lehet bérletet vál
tani. 

Érdemes Művész 

Benedek György Munkácsy 
Mihály-díjas festőművész, 
szobrászművész hazánk felsza
badulásának 42. évfordulója 
alkalmából Érdemes Művész 
kitüntetést kapott. 

1 

i neve. Ebben léptem fel először, 
I ott szerettem meg az irodalmat, 

és egyáltalán a művészeteket, a 
szépet. 

A művész neve nem ismeret
len a vasutasok körében, Bene
dek György ugyanis 14 éve ta
nár szakszervezetünk képző
művészeti iskolájában. A mű
vész újabban nem fest, mosta
nában inkább szobrászként je
leskedik. Mintázó tehetségét a 
szakma és a közönség egy
aránt elismeri. A magas kitün
tetés korosztályának egyik leg
rokonszenvesebb alkotóját tisz
telte meg. 

- Boda Margit Katalin a 
hivatalos nevem, de barátaim 
és a munkatársaim Katinak 
hívnak, különben pedig én 
nyertem meg az idei, vasutasok 
részére rendezett József Attila 
szavalóversenyt Siófokon 
mutatkozott be néhány nappal 
a verseny után egy bájos arcú, 
kedves mosolyú, fiatal lány a 
szerkesztőségben. 

Egy kis beszélgetés után ki
derült, hogy Kati 23 éves, Pili
sen él a kislányával és az édes
anyjával. Naponta vonattal jár 
be dolgozni, a Nyugati pályaud
varon automatakezelő. 

- Munkája meglehetősen 
távol áll a költészettől - jegy
zem meg kissé bizonytalanul. 

- És kinek a munkája van 
közel hozzá? A költészet más, 
mint a hétköznapok, a vers -
legalábbis számomra - ün
nep ... 

- Emlékezik az első versre, 
amelyet megismert? 

- A mindennapi élet nem 
kínál túl sok szépet ... 

- Éppen ezért kell a vers! 
Hogyan is lenne szép az élet, 
amikor az embernek reggel öt
kor kell kelni, utána vinni a kis
lányt az óvodába, azután egy 
órát vonatozni, a munkámról 
nem is beszélve. Ne értsen fél
re, nem gyűlölöm a munkámat, 
csak csinálom, mert pénzből, 
mégpedig meglehetősen kevés 
pénzből él az ember. Annyi bi
zonyos, hogy nem automatake
zelőként fogok nyugdíjba men
ni. Nekem hivatás kell, olyan 
munka, amit akkor is csinálnék, 
ha nem fizetnének ... 

- És mi lenne az? 
- Nagy álmom az egri ta-

nárképző főiskola. Magyar
népművelés szakra jelentkez
tem. A felvételikre készülök, 
sajnos nagyon kevés időm van 
rá. A versekre is kevés van, ám 
azért nem múlik el egyetlen na
pom sem, hogy kedvenceimet, 
Nagy Lászlót például ne olvas
gassam ... 

(sárközi) 

AFORIZMÁK 

Amióta a tükröt feltalálták, fö
lösleges másokon nevetni. 

* 
Még mindig akadnak csigák, 
akik megmagyarázzák a nyúl

,---------------------------1 nak, hogyan kell futni. 

Radnai Ketykó István 

Nyolcadik Szonett 
(Az „ Őrhaj6im" ciklusb6l) 

Könnyeiért álmában gazdagon 
.fizettek fehér-ruhás angyalok 
lábát mosdatták hűvös harmatok, 
míg táncolt a hajnali bálokon. 

* 
Az erénycsősz látni akarja a 
bűnt, hogy elítélhesse, üldöz
hesse és irigyelhesse. 

* 
Senki hozzászólását nem tart-
juk hosszúnak az értekezleten, 
ha minket dicsér. 

Szavalóverseny Siófokon Szivárvánnyal parolázott; lángra 
lobbant előtte kóbor üstökös 
gondjait levetve szürke-ködös 
réteken gázolt át; ágról ágra 

* 
A bűnbak keresése valamennyi 

Kevés művelődési program 
váltott ki a vasutasokból olyan 
széles körű érdeklődést, mint a 
József -Attila szavalóverseny. 
Az üzemi, üzemfőnökségi és 
igazgatósági szinten megtartott 
elődöntők során többszázan bi
zonyították, hogy mennyire sze
retik a költészetet. 

A verseny döntőjét április 
11-én, a költészet napján tartot
ták Siófokon. A zsűri elnöke, 
Kiss László, a Művelődési Mi
nisztérium közművelődési fő-

röppent - piciny énekesmadárka -
út porában hempergett - kis veréb -
tollait vígan szórta szerteszét 

vadászati mód közül a legegy
szerűbb. 

* 
A legemberszeretőbb ember az 
emberevő. 

osztályának munkatársa szín
vonalasnak értékelte a ver
senyt. A verset mondó jegyvizs
gálók, árupénztárosok, karban
tartó lakatosok, sorompókeze
lők stb. közül az első helyet Bo
da Margit Katalin, a Nyugati 
pályaudvar automatakezelője 
szerezte meg. Második Tóth La-
josné, szentesi kereskedelmi hi- * 

taln k h dik csőrében fénylett szép olajága va O , arma · dr. Harmos Eljön az idő, amikor nem min-
Flóriánné, a MÁV Kórház or- az igazi partnak - délceg, derék 
vosa lett. A nyertesek pénzju- ijjak kérték meg ilyenkor kezét. 

den béke végződik majd hábo-
talmat kaptak. .__ ________________________ -.J rúval. 



8 MAGYAR VASUTAS 

SZOLNOKI MÁV MTE 

"Elcsábítják élversenyzőinket" 
Beszélgetés Hollóy Tamás ügyvezető elnökkel 

az egyesület eredményeiről, gondjairól 
A Szolnoki MÁV MTE a leg

jobb évét zárta volna 1986-ban, 
ha évközben nem hagyja el 19 
sportolója az egyesületet. Válo
gatott labdarúgókat, atlétákat, 
súlyemelőket, ökölvívókat ne
velt az egyesület - és hol tart 
eredményességben ma? Erről 
beszélgetünk Hollóy Tamással, 
az egyesület ügyvezető elnöké
vel. 

Meggyengült 
szakosztályok 

- A számok engem is meg
döbbentettek, bár tudom azt, 
hogy nem Szolnok az egyetlen, 
amely ilyen gondokkal küzd, -
kezdte a beszélgetést. - Néz
zen ki az ablakon! Gyönyörű 
pályát építettünk, a sporttele
pen rendezett körülmények 
várják a versenyzőket. Futófo
lyosót is építettünk, nem kis 
költséggel, és ennek ellenére 
nem tudtunk előbbre lépni. A 
súlyemelő szakosztályból 
1986-ban hét versenyző igazolt 
le. Két első osztályú, öt ifjúsági 
aranyjelvényes, közülük ketten 
országos bajnoki címet nyertek. 
A szakosztály gyakorlatilag 
megbénult. Labdarúgó szakosz
tályunk saját nevelésű fiataljai 
közül ma öten játszanak az NB 
I-ben. 

Miért mentek el a sporto-
lók? 

A miértre a válasz látszó
lag egyszerű, könnyen el lehet 
intézni azzal, hogy ennyi meg 
ennyi sportolónk itthagyta az 
egyesületet, eredményeit más
hol jegyzik, így azután a pénz is 
máshova kerül. Nem ez az 
egyedüli ok, de ez a legszembe
tűnőbb. A város megtartóké
pessége csekély, hiszen nincs 
se főiskolája, se egyeteme. Bu-
dapest viszonylagos közelsége 
is növeli a bizonytalanságot. Az 
egyre szűkülő anyagi keretek a 
bázisvállalatainkat is szorítják, 
kevés a „vonzó" sportállás. 

- Legjobb sportolóinkat 

igazoláGsal egyébként is kény
szerhelyzetben vagyunk. Ha 
nemleges záradékkal látjuk el 
az átigazolási lapot, még azt a 
nevetséges összegű nevelési 
költségtérítést sem kapjuk 
meg, ami ,jár" a versenyzőért. 
Öt-hat évig, esetleg még tovább 
nevelünk egy sportolót. Az az 
egyesület, amely elvitte tőlünk, 
ezt 30 OOO forinttal honorálja. 
Egy sportoló, - nem élverseny
ző, és nem labdarúgó - évi fog
lalkoztatásának költsége 15-25 
ezer forint között mozog. 

Ezzel nem azt akarom mon
dani, hogy a labdarúgó Szend
reinek és Rostásnak vagy Sze
keresnek itt kellett volna ma
radnia. Nem. Az ő esetük egé
szen más. Ott az egész magyar 
labdarúgás érdeke azt kívánta, 
hogy az élvonalban, az Ú. Dó
zsában futballozzanak. Más 
kérdés, hogy már a másodosz
tályban futballozó labdarúgók 
igényeit sem könnyű kielégíte
ni, nemhogy olyan szintű focis
tákét, mint Szendrei és Rostás. 
De azt már semmiféle indoklás
sal nem lehet elfogadtatni, 
hogy elviszik az atlétáinkat, 
súlyemelőinket, ökölvívóinkat, 
vívóinkat, amikor nálunk 
adottak a feltételek a tovább
fejlődésükhöz. Az atlétikai 
szakosztályunk még „A" kate
góriás, ezt annak a Karaj/a La

cinak is köszönhetjük, akit az 
idén vitt el a Honvéd. Hogy jö
vőre mi lesz, nem tudjuk. Le
het, hogy esünk egy kategóriát. 
Arról nem is beszélve, hogy ho
gyan fizetem az edzőt? Hivata
losan nem kaphat prémiumot, 
mert sportolója már nem neki 
hozza az eredményeket, kiváló 
nevelőedző indoklás pedig nem 
szerepel a kifizethető címszó 
alatt. Ezek után lehet-e csodál
kozni azon, ha a legjobb szak
emberek is elkívánkoznak. 

Elszaladt 
a szekér 

- Biztos vagyok benne, 
hogy van. Létre kellene hoz
nunk egy, helyi érdekkel nem 
ütköző, reálisabb értékelő rend
szert, versenyzőknek, edzőknek 
egyaránt, olyat, amely valóban 
eredménycentrikus és igazsá
gos, s amelyik csökkenti a fiata
lok erkölcseinek, értékrendjé
nek torzulását. Nem tartom 
megvalósíthatatlan elképzelés
nek azt az ötletet, hogy fix ősz
szegekkel honoráljuk az ered
ményeket. Az országos csúcs 
érjen mondjuk tízezer forintot, 
persze sportágtól függően. 
A nem mérhető sportágak ese
tében bajnokságok, győzelmek 
esetén adjunk különjuttatást. A 

lényeg mindenesetre az, hogy 
elóöb az eredmény, s csak utá
na a pénz. Lépni kell valamer
re, mert egy nemzedék már fel
nőtt úgy, hogy elszaladt vele a 
szekér. 

Megkaptuk az új dotálási 
rendszert az ÁISH-tól, és nem 
tudom, hogy a régivel együtt 
marad-e érvényben, vagy azt 
hatálytalanítja. Ha felváltja a 
régit, akkor még rosszabb vár 
azokra a klubokra, ahonnan el
igazolnak a nemzetközi szerep
lésre alkalmas versenyzők. 
A jövőben csak a nemzetközi 
szereplést kívánja támogatni a 
sporthivatal. Ez a szabályozó 
csak fokozza a kész versenyzők 
leigazolását, és egyáltalán nem 
teszi érdekeltté a klubokat az 
utánpótlás-nevelésben. 

A Szolnoki MÁV MTE-nek 
több kisegyesülettel van szer
ződése a tehetséges fiatal ver
senyzó?c átvételére, továbbkép
zésére. Ennek fejében, mi az át
igazolás évében, az olimpiai 
pontok és a magas minősítések 
utáni állami támogatást áten
gedjük a nevelőegyesületnek. 
Itt persze nem horribilis össze
gekről van szó, de egy török
szentmiklósi vagy túrkevei 
klubnak létfontosságú. Sokat 
beszélünk a sport vidéki bázi-

sairól. A magyar sport utánpót
lásbányája a vidék. A verseny
zők 70-75 százaléka innen ke
rül a sport vérkeringésébe. De 
azt is látni kell, hogy sok gye
rek képtelen elviselni a környe
zet drasztikus változásait. 

Holtponton 
vagyunk 

- Mit javasol? 

- Mindenféleképpen növel-
nünk kell az anyagi önállósá
gunkat, talán ez is lehet az 
egyik módja annak, hogy meg
tarthassuk a tehetséges ver
senyzőket. De ezenkívül a 
gazdasági kényszer is ezt köve
teli meg tőlünk. Szállodát üze
meltetünk, itt, az egyesületen 
belül. Sportküldöttségeket fo
gadunk, minden feltétel adott 
egy esetleges edzőtáborozásra. 
Egy étterem, egy meleg vizes és 
egy 50 méteres úszómedence és 
teniszpálya egészíti ki a sportte
lepet. Elképzeléseink közé tar
tozott még a belépődíjas verse
nyek rendezése is, de időköz
ben elkerültek innen a közön
ségcsalogató szolnoki verseny
zők. 

Mi mindent megpróbálunk 
azért, hogy előbbre jussunk, de 
hiába. Ha szememre vetik az 
eredménytelenséget, azzal 
szoktam vigasztalni a város ve
zetőit, a szurkolókat, hogy azért 
nem lehet ott olyan rossz a 
szakmai munka, ahonnan éven
te több magas minősítésű -
köztük válogatott - versenyzőt 
lehet elvinni. Mi most megint 
holtponton vagyunk, ahonnan 
bármi áron el kell mozdulni! De 
ez saját erőből nem lesz köny
nyű ! 

Szira Péter 

Hologramkiállitás 
a Közlekedési Múzeumban 

nagy összegekkel és ígéretekkel Sohasem fogadtam el azt a 
csalogatták el Szolnokról, _ kifejezést, hogy nevelőegyesü- Az elmúlt években gyümöl- Múzeum Repülőtörténet és űr
folytatja - holott a fejlődé- let. Ilyen nem létezik, legalább- csöző együttműködés jött létre hajózási állandó kiállításán, a 
sükhöz minden feltétel adva is nálunk nem. A rossz szabá- a Közlekedési Múzeum és a Petőfi Csarnokban. Veres Ist

van itt is, csak a pénz az egyet- lyozók kényszere folytán vá- moszkvai Politechnikai Múzeu- ván főigazgató köszöntötte a 
len, aminek szűkében vagyunk. lunk egyesületté, mert élver- ma között. Ennek eredménye- megnyitó részvevőit, majd a Po
Én nem kalkulálhatok előre senyzőinket rendre elcsábítják. ként a moszkvai múzeum az litechnikai Múzeum osztályve
eredményeket, mint ahogy né- Nálunk csak kényszer-nevelő- idén érdekes kiállítási anyag- zetője, K. J. Nyikolejevna kísé
mely nagy egyesület megteszi. egyesületek vannak. gal: hologrammal jelentkezett. retében a vendégek megtekin-
U gyanis nem kell más, mint le- - Van-e kiút ebből a nem A hologramkiállitás április tették a kiállítást. 
igazolni a kész versenyzőt. Az éppen rózsás helyzetből? 3-án nyílt meg a Közlekedési Ilyen kiállítási anyaggal rit-
_____________________________ _._ ___ .,__ ________ _, kán találkoznak a múzeumokba 

Vízszintes: 1. A menetrendszerkesz
tést segíti. 14. Számítási egység az 
ókori görögöknél. 15. 1823-ban felálli
tott tétel az USA-ban. 16. Orosz utca. 
18. Téli csapadék. 19. Kiváló minőség 
jelzője lehet. 20. Bolyhowtt gyapjúszö
vet. 22 .... ntum, pillanat. 23. Hangta
lan nesz. 24. Félvilági nő a görögöknél. 
26. Collage, fonetikusan. 29. Roncsoló 
puskalövedék. 31. ... en, tisztogat, né
metül. 32. A Ludolf-féle szám. 34. Spa
nyol hegylánc. 36. Nagyon szereté. 37. 
Tanul egynemű betűi. 39. Selyemfé
nyű rostos ásvány. 41. B-vel az elején 
svájci város. 42. Férfinév. 44. Valami
kor. 46. Iváncsa magánhangzói. 47. 
Mérték, mód (latin). 49. Város Marok
kóban. 51. Lapát szélei. 52. Fás terület. 
54 .... a vasút felé! 56. Íme. 57. Körút 
nagyobbik fele. 59. Ez valóban balhés! 
61. Cica közepe. 62. Másik helyre tesz. 
64. Nem tartom magamnál. 66. Japán 
ősi vallásának követője. 69. Becézett 
nói név. 

Függőleges: 1. Folyó Szibériában. 2. 
Ady szülővárosa. 3. Egyesült, angolul. 
4 . .. .  Publius Cornelius (55-120) ró
mai történetíró. 5. A szamarium vegy
jele. 6. Kevert hám. 7. Vissza: ... Mari
anna, színművésznő. 8. Amerikai 
hegylánc. 9. Márvány, oroszul. 10. Hí
res szikla a Rajnában. 11. Asera azo
nos betűi. 12. Személyes névmás. 13. 
Talján eszmény. 17. Vérszegénység. 
21. Kiválósága. 23. Egy Hajdú megyei 
községben lakik. 25. Ókori kocsiver
senyző. 27. Peru fővárosa. 28. Az uta
sok maradéktalan kiszolgálását segíti. 
30. Kevert magyar. 33. Segítségül hí
vás (latin). 35. Azsiai főváros. 38. Nagy 
kazettám. 40. Összekevertük a csodát. 
43 . ... ifraga, az éneklő madarak rend
jének egyik neme. 45. Egy gyógyszer
gyárunk újból felvett neve. 48. Ezt a 
ruhadarabot nyáron hordják. 50. Afri
kai város lakója. 53. Eddig általában 
nem tart a szerelem. 55. Sok nedve 

van. 58. Családi név lehet. 60 . ... tor, 
katonai műszer. 62. Hátam közepe. 63. 
Végek nélkül oktat. 65. Termés. 67. 
Névtelen. 68. Ablak szélei. 

Beküldendő: vízszintes 1. és függő
leges 28. 

Beküldési határidő: május 14. 
A megfejtéseket a szerkesztőség cí

mére kérjük küldeni. 
Az előző keresztrejtvény helyes 

14 

16 

20 

2 3 4 

megfejtése: 'A beruházás és a fenntar
tás éles elhatárolása. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 6. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: 

Vértes Miklósné 8409 Úrkút, Csoko
nai utca 8.; Kiss Jánosné 1151 Buda
pest, Kemény I. utca 79.; Utasi Andor 
6500 Baja, Szabadság utca 71. 9/2.; P. 
Bátorkeszi Valéria 2600 Vác, Jókai ut
ca 9.; Nagy György 9500 Celldömölk, 
Széchenyi út 44. 

65 

69 

látogatók. Ezért az olvasóban 
joggal felvetődhet a kérdés: mi 
a holográfia? A holográfia le
hetőséget nyújt a különleges 
védőintézkedéseket igénylő, 
egyedülálló muzeális értékek, a 
speciális tárolási feltételeket 
megkövetelő kiállítási tárgyak 
térbeli bemutatására. Alkal
mazzák állandó és vándorkiállí
tások, kirakatok rendezéséhez, 
valamint egyedi emléktárgyak 
előállítására. 

A Szovjetunió Össz-szövetsé
gi Tudományos Kutató Filmin
tézetében a világon elsőként 
forgattak holográf filmet. 

A kiállítás május 3-ig tekint
hető meg. 

(vf) 

Loko Kupa 
Az anyagellátási igazgatóság 

Lokomotív Természetbarát 
Egyesülete hazánk felszabadu
lásának ünnepén rendezte meg 
az immár harmadízben kiírt, 
Loko Kupa elnevezésű tájéko
zódási és túravezetési verse
nyét. Ezen 18 csapat állt rajthoz 
3 versenykategóriában. 

A Pilis hegységben (Hosszú
hegyen) rendezett verseny jó 
előkészületet jelentett a hama
rosan beinduló országos tájéko
zódási és túravezetési verse
nyekre. 

- Találkozó. Tapolcán, a 
Batsányi János Művelődési 
Központban találkozót rende
zett a „negyvenötösök" klubja. 
A rendezvényre meghívták a 
helyi Rámán Kató szocialista 
brigád tagjait is. 

- Ötletnap. Az újítómozga
lom fellendítése érdekében öt
letnapot rendeztek a hatvan
füzesabonyi pályafenntartási 
főnökségen. Az év első negye
dében kilenc újítást adtak be a 
vasutasok. 

- Rendkívüli segély. Az 
Északi Járműjavító szakszerve
zeti bizottsága rendhagyó nyug
díjas-találkozót rendezett. Ezút
tal az üzem legidősebb nyugdí
jasait látták vendégül és a kom
munista műszakok bevételeiből 
rendkívüli segélyben részesítet
ték az idős embereket. 

- A tojáspatkoló rekordja. 
Az NSZK-beli Hessen tarto
mány Braunfels városának ha
gyományos tojásvásárán világ
rekorddal örvendeztette meg a 
vendéglátókat Kuris Lajos szo
bi nyugdíjas vasutas. A tojás
patkoló mester 151 patkót erősí
tett fel 604 szöggel egyetlen to
jásra. 

1987. ÁPRILIS 30. 

- Nyugdíjasok taggyűlése. 
A vasutas-szakszervezet hatva
ni önálló nyugdíjascsoportja áp
rilis 13-án közgyűlésen tájékoz
tatta tagjait, majd a héttagú ve
zetőség élére elnököt és elnök
helyettest választottak. 

- Kommunista műszak. A 

székesfehérvári járműjavítóban 
március végén szervezett kom
munista műszakon az üzem 780 
dolgozója vett részt. A műszak 
bevételéből százezer forintot a 
fehérvári fedett uszoda építésé
nek költségeire ajánlottak fel. 

- Felújított személykocsi. A 
múlt század végén készült vas
úti személykocsi felújítását fe
jezték be a szolnoki járműjaví
tóban. A muzeális értékű, 5500 
óra munkával újjávarázsolt fa
vázas személykocsit a futópró
bák után nosztalgiavonatba so
rozzák majd be. 

- Eszperantó nyelven. A 
MÁV statisztikai tájékoztatóját 
eszperantó nyelven is kiadták. 
A szakmai kiadvány méltón il

leszkedik a jubileumi alkalom
ból világszerte megjelenő sok
féle eszperantó nyelvű publiká
ciók sorába. 

Ötletek, újítások 
A „Jövőnk a tét" elnevezésű 

akció keretében a szentesi 
KISZ-esek a közelmúltban öt
letnapot szerveztek. Az érdeklő
dés felülmúlta a várakozást. Az 
építési főnökség dolgozóitól 73 
ötletet gyűjtöttek össze. Közü
lük 59-et díjaztak, kilenc ötletet 
újításként értékeltek. 

Az elfogadott ötleteknek több 
mint a fele szocialista brigádok
tól származott. A Baross Gábor 
szocialista brigádnak 19, a Ság-

Elcserélném Budapest X., Salgótar
jáni úti MÁ.V-telep 21. épület. I. 7. 
szám alatt levő 1 szoba komfortos 
MÁV-bérlakást, budapesti MÁ.V- vagy 
tanácsi nagyobb alapterületű lakásra. 
Érdeklődni: Soós Lajos. 

Elcserélném vagy eladnám szabol
csi vasútállomás melletti 2 szobás csa
ládi házamat, 850 négyszögöles telek
kel, budapesti MÁV-, vagy tanácsi 
bérlakásra. Érdeklődni lehet: Ácsné 
Szilagyi Katalin (hétfő, szerda, péntek 
8-16 óráig a 62-66 üzemi), a többi na
pokon a 286-190 városi telefonszámon. 

Elcserélném Budapesttől 20 kilomé
terre, 63 négyzetméteres komfortos 
MA V-bérlakást 150 négyszögöles kert
tel, gazdasági épületekkel, műhellyel, 
45-_50 négyzetméteres tanácsi lakásra 
MA V-dolgozóval. (Déli pályaudvar, 
Kelenföld környéke előnyben.) Érdek
lődni: Gyimes Judit, 1406 Budapest, 
Pf. 17. 

Elcserélnénk budapesti VII. kerületi 
38 négyzetméteres és IX. kerületi 50 
négyzetméteres 2 és fél szobás kom
fortos MÁV-bérlakást egy nagyobb la
kásra, csak Budapest területén. Érdek
lődni lehet: Kozma Ferenc 852-217 te
lefonszámon. 

Elcserélném Bicske központjában 
lév_ó 68 négyzetméteres II. emeleti 
M4 V-bérlakásomat hasonló budapesti 
MAV-lakásra, MÁV-dolgozóval. Ér
deklődni leJ;iet: Angyal Zoltán, Bicske, 
Bethlen Gabor u. 2/a. II. emelet 6. 
szám. Munkaidőben 11-47 üzemi tele
fonszámon. 

Elcserélném Keletinél 76 négyzet
méteres, két és fél szobás magasföld
szinti, gázfűtéses, komfortos lakáso
mat tanácsi egy és fél szobásra. 
Moszkva tér környéke előnyben. Ér
deklődni lehet: Vígh Jánosné, Buda
pest VIII. kerület, Festetics utca 4. 
szám földszint 7. VII. épület. 

Elcserélném budapesti 40 négyzet
méteres bérlakásomat hasonló vagy 
nagyobb tanácsira, MÁV-dolgozóval. 
Érdeklódm lehet: 182-938 telefonszá-
mon. 

Elcserélném kiskunfélegyházi lakó
telepi 50 négyzetméteres kétszobás 
OTP-örö)tlakásom, budapesti tanácsi 
vagy MAV-bérlakásra, két és fél, há
rom szobásra. Érdeklődni levélben: 
Pintér József, 6100 Kiskunfélegyháza, 
Darvas T. utca 4. szám VIII. 51. 

Elcserélem XV. kerületi 94 négyzet
méteres két és fél szobás, loggiás, kert
részes MÁV-lakásomat, két darab egy 
és fél szobás tanácsi lakásra (IV-XV. 
kerület előnyben) MÁV-dolgozóval. 
Érdeklődni lehet: 327-950/26 telefon
számon. Erdeiné. 

Eladnám Gárdonyban 180 négyzet
méteres telken fekvő ikerházas nyara
lómat. Érdeklődni lehet: délután 
647-741 telefonszámon. Kissné. 

Elcserélném miskolci 37 négyzetmé-

vártnak 6, a Béke brigádnak 2 
elfogadott ötlete, illetve újítása 
volt. 

Hasonló ötletnapot szervez
tek nemrégiben a zalaegerszegi 
vontatási főnökségen is. A bírá
lóbizottság hét javaslatot eluta
sított, tizenhármat elfogadott. 
A hasznosítható ötleteket 1500 
forinttal jutalmazták. A javasla
tok közül hetet újításként fo
gadtak el, ezek értékelése még 
tart. 

teres, első emeleti, másfél szobás, er
kélyes, összkomfortos, tanácsi lakáso
mat budapestire. (Minden megoldás 
érdekel.) Erdeklődni lehet: Rajz Éva, 
44-75/149, vagy 840-148/149 telefon
számon. 

Eladnám Gyömrő, Imre utca 119. 
szám alatti 200 négyszögöles telket fé
lig kész épülettel (építőanyaggal, víz, 
villany bekötve), vagy elcserélem bu· 
dapesti tanácsi lakásra. Érdeklődni le
het a 221-892/167 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest, Kerepesi út 
1-5. szám alatti 50 négyzetméteres, 
utcai I. emeleti, komfortos MÁV-bérla
kásomat Budapesten szoba-konyhás 
tanácsira, MA V-dolgozóval. Érdeklőd
ni lehet: 16-19 óráig a 839-152-es tele
fonszámon. 

Elcserélném 55 négyzetméteres, 
gázfűtéses, komfortos, világos, parkra 
néző MÁV-bérlakásomat tanácsi la
kásra, vagy vidéki házra. Érdeklődni 
lehet: Filep György, Budapest, Kere
pesi út 5. szám. IV. épület, II. emelet 
40. Telefonüzenet: 370.-897. 

Eladnám .2 szoba, konyhás (plusz 
mellékhelyiségek) Gyöngyös, Kossuth 
utca 21/4. szám alatti családi házamat. 
Érdeklődni lehet: személyesen vagy 
levélben. Cím: Vágó Pál, Budapest 
XV., Páskomliget utca 60. IV. emelet 
23. 

Elcserélnénk Budapesten a 3-as 
metrótól 15 percre levő kertes, új, két 
tanácsi, komfortos lakást - amely egy 
házban van, az egyik egyszobás, a má
sik egy plusz fél szobás, összesen 83 
négyzetméteres, gáz az udvarba beve· 
zetve - Tapolca és közvetlen környé
kén tanácsi, MÁV-, vagy bármilyen 
tulajdonú lakásra. Érdeklődni: a 
126-045 városi, vagy a 43-26 és 42-40 
üzemi telefonszámon. 
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Kiváló igazgatóság 

A pécsi vasutasok 
teljesítették a terveket 

A MÁV pécsi igazgatósága a 
tavalyi tervek teljesítése, a szo
cialista munkaverseny céljai
nak mC'gvalósítása. a gazdálko
dásban elfrt kiemelkedő telje
sítményC'iért elnyerte a MA V 
Vezérigazgatósága és a Vasuta
sok SzakszPrvezete által ado
mányozott MÁV Kiváló I�azga
tósága kitüntetést. Az elisme
rést ápnlis 23-án munkásgyűlé
sen adták át, a PVSK sportcsar
nokban. 

Az únnepség elnökségében 
foglalt helyet Szentirányi Jó
zsef, a pécsi városi pártbizott
ság első titkára, dr. Juhász Zol
tán, a vasutas-szakszervezet tit
kára és SzemSk Béla általános 
vezérigazgató-helyl:'ttes. 

Az ünneplő vasutasokat és 
vendégeket Paku Lajos, a terü
leti intézőbizottság titkára üd
vözölte, majd Fényes József 
vasútigazgató ismertette az 
igazgatóság 1986. évi munkáJát. 

Elmondta többek között. 
hogy az utazóközönség kiszol
gálásában előrelépést Jelentett 
a közlekedtetett személyvona
tok számának 2.6 százalékos 
eme'h•d{ '" báw,hoz viszo
nyított Jobb mc netrendszerú-

ség. Az utaztatás kulturáltsá!{át 
emelte a komfortkocsi beállítá
sa. amelynek kihasználtsága a 
vártnál kedvezőbbre sikerült. A 

t:Wamosítás eredményeként a 
Budapest-Pécs közötti menet
idő húsz perccel csökkent. 

Az áruszállítási tervekről 
szólva Fényes József elmondot
ta, hogy a jól alkalmazkodó fu
varozásszervezői munkának kö
szönhetően azt túlteljesítették. 
Az áruforgalom és a konténer
forgalom növelésének érdeké
ben adták át Kaposvárott az új 
kereskedelmi pályaudvart. 

Túlteljesítették vontatójár
mű-javítást tervüket is. A háló
zati feladatok elősegítése érde
kében (a társigazgatóságok ké
rését is figyelembe véve) több 
esetben adtak át M 62, V 43, V 
63 sorozatú mozdonyokat. 
A pécsbánya-rendezői kocsija
vító műhely átadásával, kapaci
tásának növelésével más igaz
gatóságok részére 1s sok teher
kocsit javítottak ki. 

Fényes József vasútigazgató 
beszédében utalt a1Ta 1s, ho1,ry a 
kitüntetés elnyeréséhez a pá
lyafenntartási tevékenység kö
zel 102 százalékos tervte1Jes1té
se 1s hozzáJárnlt. Összesítve a 

különböző vágánymérés1 ered
mények('t: rágányhálózatuk 
minősége 10,6 százalékkal ja
rult. Ennek következménye
ként vál� lehetővé. hogy az M 
62-es mozdonyok Mohács állo
másig közlekedhetnek. 

A közút-vasút keresztezés 
biztonságának érdekében 7 
fénysorompót, illetve a terve
zett tíz helyett 33 sorompónál 
úgynevezett kétvevős sorompó
kikapcsoló áramkört helyeztek 
üzembe. 

Az igazgató ezután a munka
üg)i és szociálpolitikai tevé
kenységről beszélt. Elmondta. 
hogy feladataikat 14 ezer vas
utassal látják el, akiknek közel 
a fele brigádban dolgozik. 

Az eredmények ismertetése 
után a kitüntetést dr. Juhász 
Zoltán és Szemők Béla adta át. 
Az ünnepség befejező részében 
Fényes József kitüntetéseket 
adott át a munkában élenjáró 
vasutasoknak. Kiváló Üzemfő
nökség elismerést kapott Dom
bóvár. a Nemzetközi Munka
verseny Élenjáró FőnökségP el
ismerést pedig Gyékényes állo
má.;.nak adták át. 

Klenrz Tiborné 

\lájm, l-jén, a nemzetközi mun
ká„mozgalom ünnepin or„zág
.,zerte felvonuJá„okat rendez
tek, majd azt követően han�tu
lato,., majáfü,on kö„zöntötték a 
munka ünnepit. ,\ főváro-.ban 
bmét a Oóz„a György úton "o
nultak fel Budape&t dolgozói. 
\ felvonulá,.,ról termé„zete„en 
nem hián,oztak a "·a„uta„ok 
,-em. \ napfénye,., délelőtt után 
a \ áro,.,1ig1•t rendez,,én� ein. a 
Vidámparkban. a ligt>ti ,.,átrak 
között ünnepeltt>k a kerülett>k 
dolgozói. \lindenütt változato;. 
pro�am '\<árta a gyerekeket, a 
fiatalokat é„ az idő„t>bb koro·,,z. 
tály tagjait i ... Képeinken a ft•l
,onulá;. l'#,.,Y•egy pillanatát örö-

kítt>ttük mt>� 

�zak..,zt>nnetünk elnök,-é�t· 
áprili..,i ült;-.én fogadta el a !\I \ \ 
kollt·ktív ..,zerződé„ 1987. évi 

0

módo ... ítá,.,át. \prili.., 28-án 
-.zak ... zPnt•zetiink -.z,;kházi"lhan 
ünnt•pt;l)e" kül„ő-.éi:;t•k kö,Htt 
írta alá az okmán)1 dr. Yár-.rt·· 

A közlekedési miniszter és a 
vasutas-szakszervezet elnöksé
ge elismerő oklevelét nyerte el 
múlt évi munkájáért a Záhonyi 
üzemigazgatóság. A dokumen
tumot bensőséges ünnepség ke
retében, április 24-én nyújtotta 
át Papp János, a Közlekedési 
Mmiszténum pártbizottságá
nak titkára és Juhász Ferencné, 
a vasutas-szakszervezet elnök
ségi tagja Rigó Zoltán üzem
igazgatónak. 

A záhonyi körzetben tavaly a 
tervezetnél több árut fogadtak 
a Szovjetunióból. Az előző éV1-
hez képest közel másfél millió 
tonnás import és tranzit forga
lom mellett csúcsteljesítmény 
született az exportban, ötmillió 
tonna áru luléptetésével. Ehhez 

gi G)ula. a \1 \ \' wzérigazgató
ja ;., Ko..,zon1" Ft>rent>. a ,a ... 
utas-.. zak,.zent>zet főtitkára. 
\lindkét aláíró h4'.,zédében 
hang-.úl)ozta. hog} a módo„i
tá..,tenezetet a ,a..,uta-.ok „z,;le„ 
tömegt>i "itatták meg. f„ azt ja-

az üzemigazgatóság területén 
850 ezer tonna árut raktak át 
normálból széles nyomtávú ko
csikba. 

Néhány minőségi mutatónál 
is számottevő javulást sikerült 
elérni. A normál kocsik tartóz
kodási idejét 4,2 órával csök
kentették. az egy kocsiba bera
kott árumennyiség 0,8 tonnával 
emelkedett, s ezzel tavaly 15 
ezer kocsit takarítottak meg. 
A műszaki fejlesztés eredmé
nyeként a kézzel átrakott áruk 
aránya 14,3 százalékról 10,9 
százalékra csökkent. 

Nagy figyelmet fordítottak a 
költséggazdálkodásra is: ered
ményeként 306 millió forinttal 
magasabb bevételt értek el a 
szolgáltatások bővítésével, a 

Jugoszláv megrendelésre 

Villamos motorvonatok felújítása 
a Dunakeszi Járműjavító Üzemben 

A hetvenes évek derekán a 
Ganz-MÁVAG és a Ganz Villa
mossági Művek jugoszláv meg
rendelésre ötven villamos mo
torvonatot gyártott. Az elmúlt 
tíz évben ezek a vonatok a for
galomban megsérültek, felújí
tásra szorultak. Mivel a jugo
szláv partner nem rendelkezik 
elegendő javítóbázissal, kézen
fekvő, hogy az egykori gyártó
kat bízták meg a javítással. 
A GVM - profiljának megfele
lően - az alkatrészek, a villa
mos motorok generálozását vál
lalta. A kocsik teljes felújítását 
- a forgóváz, a fékrendszer és 
a vonóberendezés kivételével 
- pedig a dunakeszi járműja
vító szerelőcsarnokában i-ég
zik, mert a másik fővállalkozó
nak. a Ganz-MÁVAG•nak 

nincs elegendő szabad kapaci
tása 

- A Jugoszláv Államvas
utaknak. pontosabban a Szara
jevói Igazgatóságnak három 
villamos motorvonat javítását 
vállaltuk. Ezek közül az első át
adásra készen áll - tájékozta
tott Gyepessy Ferenc, az üzem 
főmérnöke, majd elmondta. 
hogy ezek a vonatok felépíté
sükben, belső kialakításukban 
különböznek a MÁV-személy
kocsiktól, tehát az előkészítő 
munka során különös gonddal 
kellett feltérképezniük a sérült 
kocsikat. hogy a megfelelő tech
nológiát kidolgozhassák. 

A dunakeszi járműjavítóban 
a MÁV-tól kapott évi feladato
kon kívül vállalták ezt a mun
kát, mert szeretnék megtartani 

A kedvezo idojárás elle 
lassult az elegyniozg � 

Ápnlisban a vasúti áruszálli
tást az előző hónapokhoz kf
pest emelkedő tendencia jelle
mezte. Az elszállított 6 millió 
639 ezer tonna árumennyiség a 
tavaly áprilisinak 97,6 százalé
ka volt, és a tervezett szintet 1s 
jelentősen megközelítette. 

A legjelentősebb az export
áru-szállítás növekedése. Az 
országból vasúton kiszállított 
árumennyiség az C'lőző évit 4, a 
tervezettet pedig több mint 12 
százalékkal haladta meg. To
i·ábbra is kedt·ezőtlenül ala
csony t•olt az importforgalom. 
A tranzit-áruszállítások volu
mene a tavaly áprilisi értéket 10 
százalékkal meghaladta. a ter
vezetthez Vlszonyitva azonban 
8 százalékkal kevesebb volt. 

Az árutonnakilométer-telje
sítménv 97-99 százalékos. Az 
árnszáÜítás minősége az elmúlt 
hónapnál rosszabb. A kedvező 
időjárási feltételek ellenére az 
elegymozgás lelassult, a kocsi
forduló-idő megnövekedett. 
A teherkocsik térbem kihaszná
lása - a statikus terhelés - vi• 
szont az elmúlt év áprilisinál és 
a tervezettnél 1s kedvezőbb 
volt. A lelassult elegymozgás 
következtében a rendelkezésre 
álló teherkocsi-mennyiséget a 
vasút nem tudta megfelelően 
kihasználni. így a rakodások
hoz ki nem állított üres teherko
csik mennyisége a tavaly áprili
sinak közel kétszeresére emel
kedett. 

Összességében a t>asút teher-

kocsi-gazdál 
nem volt ked 
kocsik külföl 
kodási idej 
csökkent, ad 
esik MÁV-vo 
tási ideje töb 
kal emelked 

Elözetes a 
lisban 19 mi 
szállított el 
mennyiségge 
nyitva 98,4. a 
pedig 99,8 s 
ért el. Az átl 
ság k1smérté 
vetkeztében 
teljesítmény 
százalékos v 
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Tőkés viszonyok között JAPÁN SZUPEREXPRESSZEK 
A technikai vívmányok 

sértik a dolgozók érdekeit 
A Szakszervezeti Világszövetség lapjában olvastuk 

Az ipari fejlődés útjára napjainkban. ugy már korábban rátért 
országok szakszervezeteinek időszerű problémáit elemzi a Szak
szervezeti Világszövetség ha�ilapjának áprilisi száma. A cikk 
többek között aláhúzza.. hogy a tudomány és a ttthnika jelenlegi 
gyors fejlődése a társadalmi és gazdasági haladás ragyogó lehető
ségeit nyújtja földünk népeinek. Viszont ennek a hatalmas anya
gi és szellemi potenciálnak kevesebb mini tíz százaléka szolgálja 
a társadalmi haladási, s képezi egyben korunk lefótDa,cyobb el-
1.-nlmondását. 

országokban, létfontosságú kér
dés. hogy a szakszervezetek vé
lemény- és tapasztalatcserét 
folytassanak egymás közt a le
hető legjobb megoldások érde
kében. 

Azt a fontos követelményt. 
hogy a szakszervezetek közötti 
párbeszédet és konzultációt az 
új technológiák biztonságos be
vezetésével kapcsolatban bőví
teni kell, egyre szélesebb kör
ben ismerik fel. Így például a 
múlt év októberében a kanadai 
Torontóban tartott'Ík meg az 
atomenergia-ipari dolgozók vi
lágkonferenciáját, ahol 9 
észak-amerikai és nyugat-euró
pai ország 12 szakszervezete, 
továbbá a japán és a szovjet 
szakszervezetek képviselői vet
tek részt. A konferenciát kom
mentálva az Amerikai Olaj- és 
Vegyipari Munkások Szakszer
vezetének lapja, az ,.OCA W Re
porter" megállapította, hogy a 
csernobili katasztrófa rádöb
bentette a szakszervezeteket ar
ra, hogy nemzetközi együttmű
ködést kell kialakítani az atom
energia-ipari dolgozók szak
szervezetei között a biztonság 
érdekében. 

Amíg az oktatásra, a tudomá
nyos kutatásra, valamint a tu
dományos és technikai fejlesz
tésre szánt hitelek legnagyobb 
részét a lakosság minden rétege 
által befizetett adókból finanszí
rozzák. addig a tőkés világban 
uralmat gyakorló, maroknyi 
magánmonopólium illetéktele
nül magának követeli azt a jo
got, hogy a társadalmi érdeket 
szolgáló prioritások mellőzésé
vel. az új technika felhasználá
sáról és fejlesztésének irányai
ról maga döntsön. 

Az ipari-katonai komplexu
mokhoz szorosan kötődő mono
póliumok. amelyeknek kisebb 
gondja is nagyobb annál, hogy 
a társadalmi fejlődés kérdései
vel foglalkozzanak, úgy döntöt
tek. hogy a tudomány és tech
nika legújabb / el/ edezéseit a 
világűrre is kiterjesztett fegy
verkezési verseny gyorsítására 
használják fel. Ennek az egois
ta politikának „köszönhető "'. 
hogy bolygónkat egyre növek
vő mértékben a teljes megsem
misülés veszélye fenyegeti. 
Mindemellett azt állítják. hogy 
a tömegpusztító nukleáris tech
nika félelmetes nagyságrendű 
készleteinek felhalmozása nem 
elegendő. ezért a monopóliu
mok a lézeren alapuló technika 
felhasználásába fogtak, hogy 
megfelelő fegyvereket dolgoz
zanak ki „csillagháborús,. ter
veik megvalósításához. Egyéb
ként a lézernek ipari és polgári 
célú alkalmazása - többek kö
zött a mikrosebészet területén 
- nagyon ígéretes lehetőségek
kel kecsegtet. 

A magántőkének az új tech
nika polgári szektorba történő 
bevitelére irányuló politikája 
hasonlóan társadalomellenes 
jellegű. Ugyanis ebben az eset
ben célja a maximális profit 
megszerzése azon az áron. hogy 
a dolgozók számának csökken
tésével mérsékelik a bérköltsé
geket. A kanadai szakszerveze
tek becslése szermt a gépkocsi
iparban dolgozó minden egyes 
munkás 1960-ban átlag 20 autót 
állított elő; 1980-ban már 41-et 
és 1992-ben 100 lesz az egy főre 
jutó gépkocsitermelés. A hozzá
adott érték (TVA) fogalmával 
kifejezve: 1973-ban 27 ezer dol
lár hozzáadott érték realizáló
dott; 1983-ban 76 ezer dollár; 
1986-ban több mint 100 ezer 
dollár; 1992-ben ez az összeg 
meg fogja haladni a •200 ezret. 

A rohamosan növekvő hozzá
adott értékkel aránvosan nem 
növekedett az érték;t létrehozó 
dolgozók bére. Ellenkezőleg: az 
amerikai autóipari monopóliu
mok jelentős reálbércsökkentés 
elfogadására kényszerítették 
dolgozóikat az új kollektív szer
ződések megkötése során, a 
gazdasági hanyatlásra hivat
kozva. Újabb szakszervezeti 
vizsgálatok ugyancsak kimutat
ták egy másik negatív jellemző
jét az új technika - főleg az 
ipari robotok - bevezetésének. 
mégpedig az erősen kézimun
ka-igényes ágazatok struktúra
váltása során. Az ipari strktúra
váltás első szakaszában a mo
nopóliumok egész egyszerűen 
bezárták üzemeiket és olyan te
rületekre helyezték át a terme
lést. ahol a bérköltségek alacso
nyabbak voltak. A korszerűsí
tés után, amikor a korábban be
zárt üzem újra termelni kezdett, 
az alkalmazottak száma már 
csak töredéke volt a korábbi
nak. A végleg elveszett munka
alkalmak szuperprofittá ala
kultak át. 

Következésképpen a tőkés 
gyakorlat szerinti új technika 
bevezetése végzetes következ-

ményekkel jár a dolgozók fog
lalkoztatására, bárhol kerüljön 
is sor bevezetésükre. S ahe
lyett, hogy az új technika ked
vező változást hozna a dolgozók 
munkakörülményeiben, mér
téktelen alkalmazása a munka
alkalmak megszűnésében és a 
jövedelmek csökkenésében je
lentkezik. 

Hol a határ? Ismeretes, hogy 
a robotok 24 órából 24 órát ké
pesek dolgozni, anélkül, hogy 
,.valaha is béremelést kérné
nek", s nem fogyasztói a meg
termelt értékeknek. Minden 
közgazdász egyetért azzal, hogy 
a bérek jelentős csökkenése és 
a munkanélküliséggel össze
függő jövedelemkiesés mérsék
li a közszükségleti és a tartós fo
gyasztási cikkek piaci keresle
tét. A fogyasztás elmaradása 
okozza napjainkban néhány 
iparág válságát éppen az előb
bi okok miatt. A transznacioná
lis társaságok és bankok azon
ban más eszközöket találtak. 
hogy a polgári ágazatokban je
lentkező kereslethiányt pótol
ják: mesés profitokra tesznek 
szert a pénzügyi spekulációkból 
és a szakadatlanul növekvő 
fegyverkezési hitelekből. 

Ez a fajta gazdaságpolitika 
teljes mértékben a dolgozókat 
sújtja. Napjainkban a szakszer-

A XI. Szakszervezeti Világ
kongresszus felhívta Földünk 
valamennyi szakszervezetének 
a figyelmét arra. hogy együtt 
keressék egy széles körű nem
zetközi és regionális szintű szin
tű együttműködés kialakításá
nak lehetőségét, hogy elhárul
jon az a veszély, amely az új 
technika bevezetésével a dolgo
zókra leselkedik. 

Baranyai Zoltán 

Az Ohmiya Morioka észak
japáni vonal avatásakor ké
szült a felvétel ezekről a csi
nos utaskísérőkről (fenti ké
pünk) akik az új Toboku 
Shinkansen expresszvon.a
ton teljesítenek i;zolgálatot. 
Ők segítenek az utasok át
szállásakor is. Ez a város 
Tokiótól mintegy harminc 
kilométerre fekszik. A má
„ik fotó a japán főváros 
egyik pályaudvarán készült, 
ahol a szebbnél szebb i.zu
perexpressz szerelvények 
sorakoznak. 

(�ffl-foló) 

vezetek már nem nézhetik ölbe-,-----------------------------------------------------
tett kézzel a monopoltőke miatt 
bekövetkezett gazdasági és tár
sadalmi hanyatlást. A dolgozók 
azt várják a szakszervezetektől, 
hogy a válságból való kijutásra 
javasoljanak demokratikus al
ternatívát. 

A XI. Szakszervezeti Világ
kongresszus nagy figyelmet 
szentelt a szakszervezeteknek 
az új technika bevezetésére vo
natkozó magatartásával kap
csolatban. Amint azt a kong
resszus fődokumentuma megje
gyezte: az új technológiák 
nagy lehetőségeket jelentenek a 
társadalmi és gazdasági fejlő
désben, mivel javítják a mun
kakörülményeket és növelik a 
termelékenységet. Viszont a tő
kés viszonyok körülményei kö
zötti alkalmazásuk, amint azt a 
tapasztalat is mutatja, elsősor
ban a foglalkoztatási helyzet és 
a munkafeltételek romlásához 

NDK 

A közlekedés és távközlés dolgozói az ország 
gazdasági fejlődéséért 

Ez év márciusában tartotta 6. 
kongresszusát az NDK Közle
kedési és Távközlési Dolgozói
nak Szakszervezete. A kong
resszuson 784 ezer tag képvise
letében 650 küldött vett részt. 
A kongresszust megelőzően az 
alapszervezeteknél. valamint a 
járási és megyei küldöttértekez
leteken széles körű. demokrati
kus vita keretében értékelték 
az előző választás óta végzett 
szakszervezeti munkát és szab
ták meg az elkövetkező időszak 
feladatait. 

adatok megoldásához. A mű- hogy a NSZEP XI. kongresszu
szaki fejlesztésekről szólva az sának iránymutatása alapján a 
elnök elmondotta, hogy a szak- szocialista demokrácia tovább
szervezetek aktivitása fontos fejlesztése a munkahelyeken a 
feltétele annak, hogy a tudomá- szakszervezeti jogok és köteles-
nyos-műszaki forradalom em- ségek bővítése útján történik. 
berközpontúan menjen végbe. A transzszibériai vasútvonal 

A ko··zlekede's teru·· 1etén elért A kongresszuson felszólalók . S . . , f k .. 1 kifejezésre juttatták a tagság mmt a zoVJetumo ontos oz e-
eredményeket taglalva többek azon szándékát, hogy a további kedési ütőere, az utóbbi évek
között megemlítette, hogy az el- eredményes fejlődés érdekében ben egyre jelentősebb szerepet 
múlt öt évben 36 millió tonná- to··1t be Euro'pa e's a Ta'vol Kelet minden erejükkel az erős szak-val nőtt a belföldi vasúti áru- szervezetekért és erős szocializ- országainak kereskedelmi kap-
szállítás, csökkent az üzem- musért kívánnak dolgozni. csolataiban. Érthető, hiszen a 
anyag-felhasználás, 925 kilomé- Ugyancsak kifejezésre jutott a TRANSZSZIB-en keresztül bo-
terrel bővült a villamosított vas- nyolított szálli'tá's 10 15 sza'za hozzászólásokban a világbéke · · 
útvonalak hossza. minőségileg iránti aggodalom. A küldöttek lékkal olcsóbb, mint a hajófuva-

A 6. kongresszus küldöttei javult a posta és távközlés szol- teljes egyetértésüket fejezték ki rozás. 
vezet. előtt megtartott beszámolójá- gáltatásáinak a minősége. Ja- a Szovjetunió és a szocialista Az Euro-Sweden, a japán Eu-

ban Karl Kalauch a KTDSZ vultak a tárcához tartozó dolgo- r·o Japan konszern lea'nyválla-Annak érdekében, hogy az új ' közösség országainak átfogó · 
t h 'k ' k d 1 'k Központi Vezetőségének elnöke zók élet- és munkakörülményei békepolitikáJ"ával. lata, csaknem minden szállítá-ec m ana a O gozo ra gya-

hangsúlyozta, hogy a szakszer- is. Például: a közlekedésben 57 sát a TRANSZSZIB-on keresz-korolt negatív hatása elkerülhe-
k NDK t'"bb. k ezer. a posta és távközlés terü- A kongresszus zárónapJ"án a tu··1 bonyolítj·a A ce'g az uto'bbi tő legyen. feltétlenül szi.::kséges, vezete , az O I sza · . . 

szervezetével vállvetve, a !etén 2.4 ezer nehéz fizika mun- résztvevők titkos szavazással két év alatt kétmillióról hu hogy a szakszervezetek - még NSZEP XI k 1 k 't , • d l , k'"'t megva'lasztotta'k a 120 tagu' : az új technika bevezetése előtt · ongresszusa sze · a vegzo O gozo mun aJa szonhárommillió svéd korona-
leme' ben ero·s szoc1·alizmusért. könnyítették meg. Átlag Központi Vezetőséget, a Szám- ·· lt , l 't 

E' ven - részletesen tájékoztatva le- ra nove e a ,orga ma. · 
gyenek a termeléskorszerűsíté- szilárd békéért harcolnak. Meg- 8,5-16,9 százalékkal növeked- vizsgáló Bizottságot és az ként körülbelül 4800 konténert 

a'llapitotta, hogy a tagság ki- tek a 1·övedelmek, az ágazat te- FDGB 11. kongresszusának 'll't si tervekről és a dolgozókkal sza i . 
való konzultáció után véle- váló munkateljesítményekkel, rületén 76 százalékra emelke- küldötteit. Az új Központi Veze- A Szovjetunióban nagyszabá-hate 'konyan támogatta az dett a melegétel-ellátásban ré- tőség soraiból mecn,álasztotta a , · t · k dé k t t ttek a vas ményt mondhassanak az új gé- 0 • su m ez e se e e · 

NDK gazdasági és szociális szesülők száma. KV titkárait, az elnöki teendők t k · bb h ték bb kihasz pek beállításával kapcsolatban. u a JO , a onya · 
fejlődését. Az ország gazdasági Az előadó végül hangsúlyoz- ellátásával ismét Karl Kalauch nálására. A 3500 kilométer Az új technika bevezetésének fejlődésének eredményei jó ala- ta. hogy nagy felelősséget je- elvtársat bízta meg. hosszúságú BAM lerövidíti ez a módja teljesen elfogadható. pot teremtenek a jövőbeni fel- lent a szakszervezetek számára. B. Z. majd az utat Európa és a Távol-A szocialista országokban ezt a 

Kelet között. Tallinnban, vala-gyakorlatot követik, amelyet 1---------------------------------------, mint a Japán-tenger keleti partegyébként a törvények is alátá-
ján. Nahodkánál és Vosztosnijmasztanak. Ennek megfelelően 

v• 'l'''t ' a szakszervezetek részt vesznek n./8 11 8S nál új kikötők épülnek. Nagy 
a munkahelvek átszervezésé- teljesítményű mozdonyok be-
ben. ellenő�ik azon dolgozók Bemutatkoztak a �zov1·et szerzésével pedig a teherszállí-

tás idejének jelentős csökkenészakmaí átképzését. akiknek 
munkahelyét megszüntetik stb. 

, 11 
sét szeretnék elérni. 

Jelenleg valamennyi szocialista szá 11 í tá s i va a I ato k Tallinnból, Rigából, Breszt-ország keresi azokat az utakat. ből, Csapról és a Szovjetunió amelyek a dolgozók még aktí- más városaiból, valamint az or-vabb részvételét teszik lehető\·é A múlt hónap végén a szovjet lom nagy része Záhonyon át és Ázsia 30 országa között szál- szág keleti részén lévő kikötők· 
a vállalatok vezetésében, az közlekedési és szállítmányozási vasúton érkezik hazánkba. lítja az áruféleségeket. 23 nem- ből konténeI,"ekkel megrakott önigazgatási rendszer keretei cégek a Kerepesi úti bemutató- A szállítási egyesülésnek zetközi menetrend szerinti vo- szerelvények indulnak. Napja· között. központban kiállítást rendez- mintegy 200 ezer négyzetméter- nalon szállít darabárut. Buda- inkban a transzszibériai vas· Az új technológiák bevezeté- tek. A kiállítás bemutatta a SO- nyí saját raktárkomplexuma pest-Moszkva között a menet- útvonalon évenként mintegy 'h f" "d" bl ' 'k d JUZVNEHTRANS ku··1kereske van a SzoVJ·etunió területén. 200 k t, rt 'U'ta--" se ez uzo o pro ema ren - · 

idő 5 nap. Hajózása immár száz- ezer on ene sza i ,......., 
kl'vu·· 1 bonyolultak e·s hosszu' ta' delmi egyesu'"le'st. aMely a Szov- BiztosítJ·a az áruk fogadását. őr- b zállftá eális lehe• - , éves múltra tekinthet vissza. azon an a s s r vú 1-iatásuk felmérése továbbra jetunió egész területén szervezi zését. gyűjtését. osztályozását, tőségei ezen a vonalon kétszer 
is részletes kutatások tárgyát a szállításokat. biztosítja a szov- komplettálását. Repülőgépeik a A mai Szovjet Dunahajózás akkorák. Amikor a vasútvonal 
képezi. Mivel ez a folyamat szá- jet külkereskedelmi és más világ 97 országának 122 városá- 1944-ben alakult és több millió felújítása befejeződik, évente 
mos közös gondot vet fel mind áruk kiszolgálását vasúton, vízi ban szállnak fel és le. tonna ércet. gabonát szállít az 600 ezer konténert lehet majd 
a tőkés. mind pedig a szocialista és légi úton. A szovjet áruforga- A SZOVTRANSAUTÓ Európa öreg folyón. szállítani-. 
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A MÁV kollektív szerzödés 
1987. évi módosításáról 

Kit· 
május 1. 

Szakszervezetünk elnöksé$e 
áprilisi ülésén tárgyalta a MA V 
kollektív szerződés 1987. évi 
módosítását. Az erre vonatkozó 
előterjesztést - néhány kérdés
ben komoly, sőt éles vita után 
- az elnökség kiegészítésekkel 
elfogadta. Ezzel pont került a 
több hónapos előkészítésre, 
amely során több ezer bizalmi
csoportban vitatták meg a ter
vezett változtatásokat. A dolgo
zók részéről sok száz javaslat, 
észrevétel érkezett, s közülük 
többet elfogadtak. Jó néhány 
fogosnak minősíthető igény 
megvalósítására viszont az 
anyagi lehetőségek szűkössége 
miatt nem kerülhetett sor. 

Időálló szabályok 

Sokakban felvetődhet a kér
dés: alig egy évvel az új, öt évre 
szóló kollektív szerződés aláírá
sa után miért volt szükség vi
szonylag jelentős terjedelmű 
módosításra? Az alapszervezeti 
testületi üléseken kritikai ész
revételek is elhangzottak ezzel 
kapcsolatban. Pedig a módosí
tásokat alapvetően nem hibás 
rendelkezések korrigálása in
dokolta! Számos egyéb ok mi
att kényszerültünk erre. 

Íme, ezek közül néhány: 
Időközben, a munkaviszony

nyal, vállalati jövedelemszabá
lyozással összefüggő jogszabá
lyok ís megváltoztak. Felgyor
sultak azok az - alapvetően jo
gos - törekvések, amelyek a 
hatékonyabb foglalkoztatásra, 
a fegyelmezettebb munkavég
zésre, a munkaidőalap jobb ki
használására, a vasút alapvető 
érdekeit jobban szolgáló anyagi 
ösztönzőrendszer kialakítására 
irányultak. Végül, de nem utol
sósorban: szakszervezetünk 
központi vezetősége már az új 
kollektív szerződés tavalyi elfo
gadásakor megfogalmazott jó 
néhány olyan feladatot, amely
pek me"gvalósítása az idei mó
dosításra várt. Mindez persze 
nem jelenti azt, hogy kollektív 
szerződésünk nem vált be. Sza
bályainak döntő többsége időál
ló, változtatás nélkül is egy
aránt jól szolgálja a vállalati és 
a munkavállalói érdekeket. 

Túlóra-korlátozás 

Ezek előrebocsátása után te
kintsük át az elfogadott leglé
nyegesebb változásokat: 

Néhány negatív gyakorlati 
tapasztalat alapján részleteseb
ben kellett szabályozni a kisvál
lalkozásokban való részvételre, 
a hozzátartozók egy munkahe
lyen történő foglalkoztatására 
vonatkozó összeférhetetlenségi 
eseteket. Dolgozói javaslat 
alapján azonban a módosítás le
hetővé teszi, hogy a felettes 
szerv vezetője indokolt esetben 
a foglalkoztatási tilalom alól fel
mentést adjon. (Leggyakoribb 
ilyen példa, amikor a férj és fe
leség vonatvezetőként, illetve 
jegyvizsgálóként egy vonaton 
dolgozik) 

Az ésszerűbb, rugalmasabb 
foglalkoztatás igénye fogalma
zódott meg abban a módosító 
rendelkezésben, amely lehető
vé teszi, hogy a forduló szolgá
latot ellátó és utazó dolgozók 
helyi függelékben megállapí
tott havi munkaidőkeretét mó
dosítsák abban az - egyébként 
igen ritka - esetben, ha üzemi, 
vezénylési okok miatt nem le
hetett az előírt havi munkaidőt 
ledolgozni (úgynevezett „mí
nuszóra" esetében). Eddig -
sokszor teljesen feleslegesen -
a dolgozónak be kellett mennie 
a munkahelyre, ahol érdemi 
munkát nem végzett. Az új ren
delkezés szerint ilyenkor legfel
jebb egy szolgálat a következő 
hónapra átütemezhető. Termé
szetesen ez nem érinti a havi 
alapbér összegét. A munkaidő
keret változásáról a dolgozót ki
mutathatóan értesíteni kell. 
Legalább ennyire fontos, hogy 
erről a bérszámfejtő is időben 
értesítést kapjon, hiszen ez a 

következő hónapban esetleg 
felmerülő túlóra elszámolását is 
érinti. 

jazása. A havi törzsbér 30 szá- Változott néhány, a szociálpozalékról 40 százalékra emelke- litika körébe tartozó rendelkedett 22 kiemelt állomás Jrek- zés is. Így például jogszabály
Szükséges, hogy szakszerve- ventált munkaköreiben a /oly- változás miatt módosult az au

zeti alapszervezeteink tisztség- tonos munkarendben dolgozók tóbusszal való munkába járás
viselői is ellenőrizzék e jelentős műszakpótléka. A l 7 /55 és sal kapcsolatos költségtérítés, 
új szabály gyakorlati végrehaj- 18/54-es forduló szolgálatot tel- továbbá mozgássérült dolgo
tását. jesítők műszakpótléka 25 száza- zóknak költségtérítés adható a 

A legjelentősebb módosítás lék. Üdülőkben két és három személygépkocsival való mun
egyike az a rendelkezés, amely műszakban dolgozók délutáni kába járáshoz. A fizetési eló1eg 
a kollektív szerződés 29. §. 2. műszakpótléka 3,50, éjszakai 7 felső határa 4000-ró1 6000 ezer 
pontjában felsorolt munkakö- Ft/óra. forintra emelkedett. Meghatá-
rökben az évi túlórakeret felső rozták a lakásépítés munkálta-
határát 600-ról 400 órára korlá- Műszakpótlék, tói támogatása keretében bizto-
tozza. A túlmunka csökkentésé- sított gépkocsi-fuvarozás felté-
re irányuló dolgozói igényeket forgalmi jutalék teleit és térítési díjait. kitüntetést kapta: Betlehem lllffÚ, • 

már szakszervezetünk legutób- A most csak nagy vonalak- pécsi teriileti int. biz. pol. munkat6na; 
bi kongresszusa is konkrétan Bodon László, a VSz. nyugdíjas blzott-

A ki lt f alm. . tal 'k t ban ismertetett módosítások is ság tagja; Bogártelki György, a buda-megfogalmazta. Most is dolgo- eme org 1 JU e e- "l ··kr· k , d á · � b d J0 tu ózi a vasut gaz as gi pesti vasútig. szb. társadalomblzt. ta-zói kezdeményezésre került az kintetében megszunt a u a- vezetésének és a szakszervezet- nács elnöke, mozdonyirányitó; e. 
elfogadott módosítások közé. pesti szolgálati helyek mono- nek azt a közös törekvését, József, a debreceni területi int biz. 
Teljes körű alkalmazását a kol- polh:l�z:te. A __ Jorgalo _":" .. lebo- hogy a kollektív szerződés egy- pol. munkatársa; Csonka Mrilm6, a 

lektív szerződés 1988. január n_1joli,Easaval ko�.v�tlenul ossz�- aránt szolgálJ·a a vasút gazdasá- Magyar Vasutas szerkesztő� 
1-J·éto"l íria elő. fü_ ggo m

, 
u_nka_ ko __ rokre, ezentul ügyintézője; Joó László, a dunaójv6ro-

•J gi terveinek megvalósulását és si pft. szb. titkára, nonnatech�; Bár ez a főszabály már igazga�osagi„ fuggele�,ben , - a vasutasok érdekeit. Németh Gyula a celldömölki K'OF ab 
1987-re is, indokolt esetben he- 7:em �te�zo� - ;lot��°:�0 � elnöke, fuvarozásszervező; N___. 
lyi függelékben erre az évre Jutalé_k . Jizetese_ m?-5 /0;1-o�e- A továbbiakban természete- Jenő, a soproni pft. főn. szb gazdu61l , 

500 
, l '" h t • Tud' k geknel is. A reVIzon potlek osz- sen azokról a javaslatokról is tá- felelőse, vonalielelős; Orsó JállGI, a fQ-meg ora e otr 

a o. 
JU ' szege a különbözet alapbére- jékoztatjuk olvasóinkat, ame- zesabonyi vont. főn. szb tagja, mozhogy az új szabály végrehajtása -

donyvezető; Pallos György, a vuutu
komoly előkészítést és nem ke- s�tése l'l;ellett - csök�en;. Fel- lyek anyagi vagy egyéb okok- szakszervezet kulturális, agltkióa, 
vés munkaszervezést igényel az sovezetek-sz;relők reszere a ból nem valósulhattak meg. propaganda- és sportosztályának veze-
érintett szolgálati helyek több- m�gasban �eg�ett mu,nka tarta- A kollektív szerződés 1987. tője; Pogorisky Tibor, a debreceni bizt. 

Se'géto"l. Secrlti azonban ezt a mara 10 szazalekos potl,ékot v,e- ber. fennt. főn. szb titkára, múhelyve-.,. évi módosítását rövidesen köz- tő p k I Be 1 _. .. munkát a vezénylők jelentős zettek be._ Meghatároz��- az -�r- zéteszik a Magyar Államvas- �� t���:�rs:d«:.iom���: 
anyagi ösztönzése. Munkáltató- d;kel,t�égi ala� anyagi __ oszto�- utak Értesítőjében. A szolgálati nöke, főművezető; Prohászka Kúoly
nak, munkavállalónak egyaránt zes celJát sz?l�aló keret�sszeg�- helyek és a szakszervezeti bi- né, a békéscsabai KÜF szb főbizalmi , , , .  nek 1987. eVI felosztási elveit. helyettese, igazgatási ügyint.; ..... e:deke, hogy a -�ulmunka di��- A kollektív szerződés szabályait zottságok addig is egy-egy pél- István, a balassagyarmati KOF ab zasára fordíto� os,szegeket a JO- is érintő lényeges változások dányban megkapják a változá- társadalmi munkavédelmi ellen6re, 
vőben egyre mkabb a rendes történtek a premizálás elvei- sok teljes szövegét. művezető; Rokolya Pálné, a kislrunha-
munkaidőben elvégzett munka ben Dr. Halász György lasi KÜF szb főbizalmija, állomúi tar-
elismerésére használhassák fel. . talékos; Szentpétery Istvánné. a vu-
Szakszervezeti szerveinknek ----------------------------1 útegészségügyi szolg. int. biz. poL 

munkatársa; Tasi József, a gy6ngy&i ezt a törekvést minden lehetsé-
G d I t k kitérőgyárt6 üzem szb tagja, bell6 el· 

ges eszközzel támogatniuk kell. on O a O lenőr; Váczi János, a LandlerJen6Jj.
üzem szb-titkára; Zsiri Gyula, a mia

Érdekvédelem 

Panaszok, dolgozói javasla
tok alapján évi 1200 órás felső 
határral korlátozták az elren
delhető lakáson töltött készen
létet. Ilyen korlátozás ugyanis 
idáig nem volt a kollektív szer
ződésben. 

Az Építési és Városfejlesztési 
Minisztérium, valamint a Köz
lekedési Minisztérium előzetes 
álláspontja alapján javaslat ér
kezett az elnökség elé az 50 Ft/ 
nap összegű építőipari külön
élési pótlék törlése iránt, azzal 
az indokolással, hogy a kollek
tív szerződés ezen rendelkezése 
jogszabályellenes. A törlés a 
pótlék mintegy 50 százalékos 
csökkenését eredményezhette 
volna. Az elnökség nem látta 
kétséget kizáró módon bizonyí
tottnak a rendelkezés jogelle
nességét, ezért nem járult hoz
zá e módosításhoz, amely közel 
ötezer építőipari munkást érin
tett volna hátrányosan. 

A SZOT útmutatója és első
sorban más vállalatoknál elő
forduló negatív példák nyomán 
szakszervezetünk kezdeménye
zésére - az országban az elsők 
között - a kollektív szerződés
ben határoztuk meg a:t. átszer
vezésekkel, létszámleépítések
kel kapcsolatos legfontosabb 
együttműködési szabályokat a 
gazdasági vezető és a partner 
szakszervezeti szerv között. 
E szabályok azt hivatottak szol
gálni, hogy az ilyen intézkedé
sekkel érintett dolgozók érdek
védelme az elhatározástól a 
végrehajtás befejezéséig szer
vezett módon biztosítva legyen, 
továbbá, hogy ilyen jellegű ter
vezett intézkedésekre megfelelő 
nyilvánosság mellett kerüljön 
sor, azokról a dolgozó kollektí
vák időben tájékoztatást kapja
nak. Ezzel összefüggő részletes 
szakszervezeti feladatokat - az 
említett SZOT-útmutatón kívül 
- vállalataink sajátosságaihoz 
igazodó útmutató kiadásával is 
segíteni kívánjuk. 

A teljesítményekhez, munka
körülményekhez jobban igazo
dó bérezést, anyagi ösztönzést 
szolgálja több jelentős módosí
tás. Ezek részletes ismertetésé
re a lap következő számaiban 
még visszatérünk. Most csak je
lezzük ezeket: 

Helyi függelékben emelhető 
a szombat-vasárnapra és 
munkaszüneti napra eső ügye
let, lakáson töltött készenlét dí-

az új illetékkódexröl 
Kevés olyan joguabály van, amely a lak088ágot is és a gazdál
kodó szen-eket is olyan uéles körben érintené és érddi.-lné, 
mint a kiilön.böz6 illetékek és díjak fiaetésétt vonatkozó n>n
delkezé&ek. A közöttük vaJó t>ligazodást azonban már ho.-szú 
ideje egyrt' nehezebbé t.-tle a jogszabályok rendkívül nagy tizá
ma. a gaadaúgi körülmények alakulásával indokolt módoei
aások és a lr.iegésntkek ho8szú sora. Ea a j�erület már szin
te áltekintht'letlenné vált. ezért az elmúlt fvben új illetékkódt-
xet léptettek hatályba. 

Az 1986. évi I. törvényként 
hatályba lépett új illetékkódex
hez végrehajtási rendeletként 
egyetlen pénzügyminiszteri 
rendelet kapcsolódik. Ezzel 
szemben mintegy 50 korábbi 
jogszabályt helyez teljesen, 
vagy részben hatályon kívül, 
így a szabályozás világosabbá, 
áttekinthetóöbé vált. 

A kötetnyi szabályozás ren
delkezéseinek ismertetésére e 
cikk keretében nem vállalkoz
hatunk, de talán elegendőnek 
látszik annak felsorolása, hogy 
milyen témaköröket szabályoz, 
vagyis mi található az illetékkó
dexben. 

Talán nem érdektelen, ha a 
törvényben foglaltak részletes 
ismertetése helyett inkább a 
jogszabályalkotói akarat újsze
rű kifejezési formájáról ejtünk 
néhány szót. 

Újszerű a törvény őszintesé
ge, nyíltsága, politikai és tár
sadalompolitikai célkitűzései
nek világos megfogalmazása 
és az igazságos szabályozásra 
való törekvése, amely a való
ság viszonyainak figyelembe
vételén, az élet jelenségeinek 
helyes értékelésén és a társada
lom értékítéletének tiszteletben 
tartásán alapul. 

Az említett célkitűzések több 
irányban hatnak. 

Az egyik irányt már a tör
vény bevezető része is hangsú
lyozza, amikor az Országgyűlés 
a törvény alkotásának célját ab
ban határozza meg, hogy az 
,.Az állami és társadalmi felada
tokhoz való arányos hozzájáru
lás érdekében" történt. Ez az 
őszintén feltárt célkitűzés csak 
helyeselhető, hiszen kétségte
len, hogy a befizetések és köz
terhek viseléséhez arányos és 
méltányos hozzájárulást jelen
tenek és a befizetett illetékek 
részben elősegítik az állam 
gondjainak megoldását. 

A társadalmi értékítélet 
nyilvánul meg abban a szabá
lyozásban, hogy a törvény nem 
minden vagyonszerzést és nem 

minden vagyonszerzőt mér 
egyforma mércével. 

Altalános szabály ugyan az, 
hogy „Öröklés, ajándékozás és 
visszterhes vagyonátruházás 
esetén vagyonszerzési illetéket, 
az államigazgatási és a bírósági 
eljárásért eljárási illetéket vagy 
díjat kell fizetni" (Tv. 1. §. (1) 
bekezdés.), de a törvény ez alól 
a szabály alól számos esetben 
tesz kivételt. A kivételek közül 
különösen ki kell emelni a la
kástulajdon és a lakóházépítés
re alkalmas telektulajdon örök
lésével, illetőleg visszterhes va
gyonátruházás formájában tör
ténő tulajdonszerzéssel kapcso
latos mentességeket és kedvez
ményeket. Ezek a kedvezmé
nyek az otthonteremtéssel járó 
vagyongyarapodást lényegesen 
mérsékeltebben terhelik, és ez
zel a lakáspolitikai célkitűzések 
megvalósulását hatékonyabban 
szolgálják a korábbi szabályo
zásnál. 

Kétségtelen, hogy az illetékfi
zetés ugyanúgy, mint az adófi
zetés állampolgári kötelesség, 
és senkitől nem várható el, 
hogy ennek a kötelezettségének 
örömmel tegyen eleget, az 
azonban elvárható, hogy a tör
vény célkitűzéseit felismerje, 
megértse és azok érvényesülé
sét támogassa. Ezt a felisme
rést és megértést kívántuk e 
cikkel segíteni. 

Az illetékekről szóló 1986. évi 
I. törvény és a végrehajtása tár
gyában kiadott 9/1986. (IV. 11.) 
PM. számú rendelet egységes 
szerkezetben a Magyar Köz
löny 1986. évi 13. számában ta
lálható. A jogszabályok rendel
kezéseinek értelmezésében 
hasznos gyakorlati tanácsokat 
ad a Házi Jogtanácsadó 1987. 
évi 1. száma. Ha a további értel
mezésre, tanácsadásra lenne 
szükség, a jogsegélyszolgálat 
dolgozói készséggel állnak a 
hozzájuk fordulók rendelkezé
sére. 

Dr. Bagossy Sándor 

kolci teriileti int. biz. pol. munkatársa. 

A 

Szakszervezeti 

Munkáért 

ezüst fokozat 

kitüntetést kapta: Beleznay L6al6n6, 
a magasépítési főn. szb társadalom-

Kiváló 

Munkáért 

kitüntetésben részesitette: En,-11 r. 
vánt, a záhonyi üzemigazgatósq mlll
gálati főnökség vezetőjét; Gávay NIi, 
a miskolci KÜF üzemfőnökét; llana
gozó Lászlót, a dombóvári vont f6n. 
vontatási főnökét; Iski Gyulát, a z6ho. 
nyi GRF gépjánnűvezetőjét; Kedftl 
Ferencet, a záhonyi üzemigazpf6úc 
osztályvezetőjét; Kovács Gya)6t. a 
miskolci KÜF forgalmi oktatótiat;j6t; 
Kovács Józsefet, a miskolci vont Mn. 
vezetőmémökét; Márta Lajost, a dho
nyi vont. főn. dlzelmozdony-veat6,lét; 
Nagy Lajost, a jászkisén épitől(4pjavf
tó üzem géplakatosát; Tolnai J6aale. a 
dombóvári vont. főn. dizelszerel6 cao
portvezetőjét. 

Dicséretben 

részesitette: Csőke Pált, a jáaldl6ri 
építőgép-javító üzem üzemi páJttaDU., 
ság titkárát; Drabix Lászlót, a= üzemigazgaztóság vonatv 
Gregó Lászlót, a miskolci vont. Mn. df. 
zellakatosát; Juhász Pétert, a z6banyi 
üzemigazgatóság állomásfőnök� 
tesét; Kadlicskó Ferencet, a dombhi
ri vont. főn. esztergályosát; ..-.. 
csánszki Józsefet, a miskolci vont. 11n. 
dízelmozdony-vezetőjét; Kurua .11111-
rást, a jászkiséri épitőgép-javit6 0-
szervizszerelőjét; Müller Gyö..-, a 
záhonyi vont. főn. vontatási ré� 
zetőjét; Németh Tibort, a do� 
üzemfőn. rend. forg. szolgála� 
Szabó Sándornét, a miskolci KOl'vM
tótisztftóját. A MÁV vezérigaz� 
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Tanulók versenye az Északiban Utasellátás szárazon és vízen 

A szere/ok 

is,nerik a szak,nát 
A vállalat évi forgalma 

meghaladta a 3 milliárdot 
A MÁV Vezérigazgatóság, a 

Vasutasok Szakszervezetével, a 
MÁV Ifjúsági Bizottságával és 
a vezérigazgatóság KISZ-bi
zottságával közösen a Vállalat 
kiváló tanulója-versenyt hirde
tett az 1986/87-es tanévben ta
nulmányaikat befejező dízeljár
mű-szerelők részére. Debrecen
ben, Székesfehérvárott, Miskol
con, Szentesen, Nagykanizsán. 
Szombathelyen és az Északi 
Járműjavító Üzemben megtar
tott elődöntőkön 204 harmadé
ves szakmunkástanuló mérte 

Radácsi János, Debrecen; Fa
zekas Dezső, Dombóvár és 
Klacsanovszki Béla, Szolnok. 

A MÁV Vezérigazgatóság a 
verseny alapszabályának meg
felelően a MÁV ifjúsági alapja 
terhére már az elődöntőkön he
lyezett versenyzők és szakokta
tóik részére is jutalmat adott. 

A most befejeződött vállalati 
döntő első hat helyezettje 1000 
és 2000 forint közötti díjazásban 
részesült. A MÁV Vezérigazga
tóság KISZ-bizottságának kü-

löndíját Radácsi János debre
ceni versenyző kapta. Az első 
tíz helyezett versenyző a kezdő 
szakmunkások átlagos órabéré-
nél 10 százalékkal, a további 
helyezettek 5 százalékkal ma
gasabb alapórabért kapnak 
szolgálati helyeiken. A Vállalat 
kiváló tanulója-verseny vasúti 
döntőjén elért fiatalok tanmű
helyi szakoktatói egységesen 
1500 forint egyszeri jutalomban 
részesültek. 

(Orosz) 

U1a&ellátás. A vendéglátás legsokrét6bb, s talán 
nem járok messze az igaaáglól, ha azt mondom: 

leghonyolultabb formája. Vasútállomásokon, szá

guldó vonatokon, a hajóko� a közúti halárátke-

16knél, egyszóval a közlekedés csaknem vala

mennyi ágában ott találhatók a vállalat üzemei, 

büféi, kiskereskedelmi egységei, a liüféket helyet
tesít6 automaták vagy a valutáért árusító Utastou

rist üzletek. 

galmazása 15,7, a saját készíté
sű ételeké 18,2, a meleg ételeké 
24,2 százalékkal nőtt. Az italok 
közül az üdítőital-forgalom 16,3 
százalékkal, a háló- és fekvőhe
lyes kocsik jegybevétele 27,8 
százalékkal növekedett. Ennél 
a szolgálatunknál a jövőben na
gyobb gondot kell fordítani a 
tisztaságra és a választék bőví
tésére. 

össze tudását. Közülük válasz-.--------------------------

Ez a nehéz körülmények kö
zött dolgozó nagyvállalat évek 
óta túlteljesíti a tervét. S ilyen
kor tavasz táján mindig feladja 
a leckét a vállalatok előző évi 
rriunkáját minősítő főhatósá
goknak. Így történt ez most is. 
A Közlekedési Minisztérium a 
vasutas-szakszervezet elnöksé
gével egyetértésben. Elismerő 
Oklevél kitüntetésben részesí
tette az Utasellátó Vállalatot. 

tervünkben fogalmaztuk meg. 
Arra törekedtünk, hogy ne csak 
a közlekedés valamennyi ága
zatában, hanem a lakossági el
látásban is növekedjék a szere
pünk. Azt is megfogalmaztuk, 
hogy a belső tartalékok feltárá
sával, teljesítőképességünk fo
kozásával, a minőségi színvonal 
javításával biztosítsuk feladata
ink teljesítését, úgy, hogy a jö
vedelmezőségünk is kedvezően 
alakuljon. 

A bolti kiskereskedelmi üz
letág munkájával is elégedettek 
lehetünk. Ennek az üzletágnak 
a� árbevétele tavaly a vállalat 
összes értékesítési bevételének 
a 30, 7 sz.ázalékát tette ki. A ter
vet 2,8 százalékkal teljesítette 
túl. A felfutás 80 százalékát az 
Utastourist üzletek forgalmaz
ták. Közülük is kimagasló ered
ményt értek el a soproni, a kő
szegi és a rábafüzesi közúti ha
tárátkelőnél létesült egységek. 

tották ki azokat, akik tanulmá
nyi eredményeik, gyakorlati fel
készültségük alapján a vállalati 
döntőn képviselhették a vonta-
tási telepeket. üzemeket. 

Az Északi Járműjavító 
Üzemben megtartott vállalati 
döntőn részt vevő 17 verseny
zőnek szóbeli, írásbeli és gya
korlati feladatokat kellett meg
oldaniuk. A versenyzők külö
nösen a gyakorlati feladatokat 
oldották meg magas színvona
lon. 

A Közlekedési Minisztérium 
és a meghirdető szervek képvi
selőiből álló szakmai értékelő 
bizottság előtt a megszerezhető 
300 pontból a fiatalok több mint 
fele 60 százaléknál többet ért el. 
Közülük is kiemelkedő teljesít
ményt nyújtott Nagy_ János, az 
Északi Járműjavító Uzem tanu
lója és Kovács Dezső kiskunha
lasi versenyző. akik 233, illetve 
213 pontjukkal jelentős előny
nyel végeztek az első két he
lyen. Alig 10 pont különbség 
döntötte el a további helyezése
ket: Szoboszlai Lajos, Miskolc: 

Február 21-én még vagonok 
guruhak a Ferenc,·árosi rende
ző pályaudvar elöregedett sín
párjain, másnap már m�g;,zűnt 
a forgalom: elkezdődött a re
kon;,trukció. A gépek és embe
rek munkáját egy koordináció,
hizottság irányítja. Ahhoz, hogy 
szeptemberre ,·églege;, helyükre 
kerüljenek a ,·ágán,mezők. 
pontos munkára ,·an „zük,.,ég. 
Töbh mint húsz vállalkozó kö
zel négyszáz dolgozója és 150-
200 különféle gép dolgozik a te
rületen. Az ország legnag)·obb 
kőbánv·áiból fordavonatokkal 
foha�ato,-an érkezik a zúzott 
kő: Az előre gyártott betonele
mek ,.,zállítása h, rendben ha
lad. A francia licenc alapján 
gyártott lengyel fékberendezé
sek csak a vágányok beszabá
lyozása után kerülhetnek a he
lyükre. Az átépítésen dol�ozó 
vasutasok és más ,·állalatok 
szakemberei két mű,-zakban 

dolgoznak 
(Kép és szöveg: Zelman) 

A szakma kiváló tanu!ói 

Pécsett még csak két éve 
,.jár" villamos mozdony, de már 
hét évvel ezelőtt megkezdődött 
a nagyvasúti villamosjármű
szerelő szakmunkások képzése. 
A tanulók a pécsi 500-as számú 
Ipari Szakmunkásképző Intézet 
és Szakközépiskola növendé
keiként a MA V pécsi vontatási 
főnökség tanműhelyében sze
reznek gyakorlati ismereteket. 
Villanymozdony-javító bázis a 
pecs1 igazgatóság területén 
csak Dombóváron van, és ott 
javítják az M43, M47, Mda soro
zatú dízelmozdonyok villamos 
részeit is. 

Mivel a különböző városok
ban lévő vontatási tanműhe
lyek nem képesek valamennyi 
mozdonvsorozatot . javítani. 
ezért bevezették a tanárok 
,.körcseréjét"', illetve a tanulók 
esetenkénti utaztatását a javító
műhelyekbe. Így valamennyi 
mozdonytípus szereléséből javí
tásából felkészülhettek az ifjú 
szakemberek. 

A Közlekedési Minisztérium, 
a KISZ és a SZOT a közelmúlt
ban meghirdette a Szakma Ki
váló Tanulója országos ver
senyt a villamosjármű-szerelő 
szakmában is. A pécsi döntőre 
összesen 14 versenyző érkezett. 
A legjobbak szakmunkás-bizo
nyítványt kaptak, amelynek 
birtokában két hónappal koráb
ban állhatnak munkába. 

Fényes József vasútigazgató 
adta át az okleveleket. A ver
seny nyertese Fábián Rudolf 
lett. (Pécs. Oktatói: Pintér 
György, Gál József, Tyukodi 
Lajos és Balogh Károly.) Máso
dik helyezést ért el Pandur Jó
zsef. (Dombóvár. Oktatói: Bük
kösdi Károly és Borbély Ist
ván.) Harmadik lett Zubály 
Sándor. (Nagykanizsa. Oktatói: 
Novotny Károly és Kauten Jó
zsef). 

Klencz Tiborné 

t ♦ 

- Számítottak az elismerés
re? - kérdeztem dr. Sebes Mik
lós vezérigazgatótól. 

- Eredményeink ismereté
ben valamilyen kitüntetésre 
mindenképpen számítottunk. A 

Kiváló Vállalat cím odaítélésé
nek ugyanis minden feltételét 
teljesítettük. Forgalmunk hét
százötvennégy-millió forinttal 
több az előző évinél. A vállalat 
forgalmának növekedési üteme 
meghaladta a szakmai átlagot. 
Ennél is többet mond, hogy az 
Utasellátó történetében először 
léptük át a hárommilliárdos 
határt. Ez azt jelenti, hogy hoz
závetőlegesen hetvenmillió 
utas, hazai és külföldi vendég 
vette igénybe szolgáltatásain
kat. A forgalom nagysága alap
vetően azt is mutatja, hogy mö
götte óriási erőfeszítés és áldo
zatkész munka van. 

- Hallhatnánk erről részle
tesebben? 

- Azzal kezdeném, hogy üz
letpolitikai célkitűzéseinket az 
1986-ban elfogadott komplex 

Üzletpolitikánknak fontos 
eleme volt versenyképessé
günk fokozása, a gazdasági kör
nyezethez való rugalmas alkal
mazkodás, a vállalat tevékeny
ségi körének új típusú üzletek
kel és szolgáltatásokkal történő 
bővítése, aktívabb bekapcsoló
dás az idegenforgalomba. Kí
nálatunkat, szolgáltatásainkat 
tovább differenciáltuk. A leg
több energiát hagyományos te
vékenységi körünk javítására, a 
színvonal emelésére fordítot
tuk. 

- Hogyan alakult az egyes 
üzletágak forgalma? 

- Legnagyobb üzletágunk a 
vendéglátás, 56,6 százalékos 
részarányt képviselt az összfor
galomból. Ez az előző évihez 
képest - ha az arányait nézzük 
- csökkenést jelent, jóllehet a 
tervet így is teljesítettük. 
A mozgószolgálat árbevételé
nek növekedése 12,9 százalék 
volt. Ennél a szolgálatnál az 
áruforgalom szerkezete is ked
vezően alakult. Az ételek for-

Legfiatalabb üzletágunk, az 
Utastours is túlteljesítette ter
vét. A saját vállalati egysége
inkben szervezett forgalma 
meghaladta a 11 millió f orin
tot. 

Mindent összevetve: az Utas
ellátó a terven felüli áruforga
lommal együttjáró árréstömeg
növekedés és a tervezettnél ala
csonyabb költségek hatására 
1986-ban 114 millió forint válla
lati eredményt ért el. Ez az 
Utasellátó megalakulása óta a 
legkiemelkedőbb teljesítmény. 

.... 

... 

A vállalat 1986. évi munkájá
nak elismerését fémjelző Elis
merő Oklevelet április 29-én, a 
Keleti pályaudvar Utasellátó ét
termében rendezett ünnepsé
gen dr. Tóth László közlekedési 
minisztériumi államtitkár és 
Koszorús Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára adta át 
dr. Sebes Miklós vezérigazgató
nak. 

V. F. 

iváló Egyesület 
A cím ne tévessze meg az ol

vasót, mert nem sportegyesü
letről van szó. Bár a vasutas
sportnak is vannak kiválóságai, 
az egyesületek munkáját még
sem kiváló és élenjáró címek 
adományozásával ismerik el, 
hanem olimpiai pontokkal ho
norálják. 

Mit takar a kiváló egyesület 
cím? A négy vasutas biztosító 
egyesület egyikét, pontosabban 
fogalmazva a múlt évi munká
jáért kiváló egyesület kitünte
tésben részesült Vasutas Bizto
sító Egyesületet. 

- Mivel érdemelte ki a 
V ABE ezt a rangos kitüntetést? 
- kérdeztük Molnár László 
ügyvezető elnököt. 

- Egyesületünknél tizen
egy éve bontakozott ki a bri
gádmozgalom - mondotta. -
Ennek folytatásaként alakult 
ki a szocialista munkaverseny, 
amelynek már hagyományai 
vannak. Itt a központban négy, 

a vendégszobaházban három, a emelkedett. A bruttó bevétel 
hévizi gyógyüdülőben ugyan- pedig 58 millió forintot tett ki. 
csak három brigád dolgozik. A tagdíjból szociális segély cí
Egyesületünk gazdálkodásának mén 23 millió forintot térítet
eredményessége, az anyag- és tünk vissza a tagoknak. A múlt 
energiatakarékossági terv meg- évben további ötezerrel nőtt a 
valósítása, a társadalmi munka- tagok száma. A segélyeket első
akciók és a különböző rendez- sorban a kevés nyugdíjjal ren
vények lebonyolítása nagyrészt delkezők, a többgyermekes csa
a brigádoknak köszönhető. A ládok és betegségben szenvedő 
brigádtagok türelmes segítő és tagok részére fizettük ki. Válto
felvilágosító munkája ma már zatlan összeget használtunk fel 
nélkülözhetetlen, főként a tájé- működési és ügyviteli költség
kozatlan ügyfelek kiszolgálá�- ként. Hévízi és mátraházi üdü
nál. Szocialista brigádjaink je- lőnkben évente közel ötezer ta
lentős összeggel, száznegyven- got üdüitetünk. Egy beutalt tag 
hatezer forint értékű társadalmi üdültetéséhez nyolcszáz forint
munkával járultak hozzá bevé- tal járulunk hozzá. 
teleinkhez. Ez az utóbbi években dinami-

- Hogyan alakult a taglét- kusan fejlődő egyesület. ered
szám és az egyesület gazdálko- ményes munkája elismerése
dása? ként. öt év alatt egyszer okle-

- A meghirdetett célfel- vél. illetve Élenjáró Egyesület, 
adat és a jó tagszervező munka kétszer Kiváló Egyesület kitün
eredményeként 1985-ben elér- tetésben részesült. A második 
tük a százhetvenöt ezres tag- kiváló kitüntetést a május else
létszámot. Ennek megfelelően jét megelőző napokban kapták 
tagdíjbevételünk 34,2 millióra meg. 

Negyvenöt év története 
Dunakeszin, a 201-es számú 

Gárdonyi Géza Szakmunkás
képző Intézet az elmúlt évtize
dekben jó eredményeket ért el 
a szakmunkásképzésben, ami
nek elismeréseként húsz évvel 
ezelőtt felvehették Gárdonyi 
Géza nevét. Falai között tíz éve 
működik a szakmunkások szak
középiskolája. Most, hogy to
vább öregbítsék az intézet hír
nevét, az alig két éve működő 
honismereti kör az iskola 45 
éves történetét bemutató kiállí
tást rendezett. 

A tárlatot Botos Dóra, a szak
kör vezetője nyitotta meg ápri
lis 28-án az iskola kollégiumá
ban. A fiatal tanárnő szerkesz
tésében erre az alkalomra meg
jelent kiadványból a látogatók 

megtudhatják, hogy már a fel
szabadulás előtt, 1941-ben meg
kezdődött a tanoncképzés a Du
nakeszi Főműhelyben, MÁV 
Szakirányú Iparos Tanoncisko
la néven. Évfolyamonként 20 
személyt vettek fel, de csak vas
utas szülők gyermekei jelent
kezhettek. Ekkoriban a képzés 
még csak a géplakatos szakmá
ban folyt. 

A könyvet tovább lapozgat
va, az olvasó a többi közt érte
sülhet arról is, hogy 1955-ben 
az intézet tanárai és diákjai el
készítették a magyar kisautó 
prototípusát. Idézet a korabeli 
Szabad Ifjúságban megjelent 
cikkből: 

,,Az autó súlya 250 kg, szé
lessége 120 cm, magassága 130 

cm. Száz kilométerenként 4,5 
liter üzemanyagot fogyaszt, 
két utasát és poggyászukat 60 
km-es sebességgel szállítva, de 
a kisautó eléri az órán;_énti 
75-80 kilométeres sebességet 
. " 

is. 

Botos Dóra, Horpácsi Mik
lósné könyvtáros és a szakkör 
tagjainak lelkes gyűjtőmunká
jának köszönhetően szép tár
gyak, érdekes okmányok, visz
szaemlékezések gazdagítják az 
első alkalommal megrendezett 
kiállítás anyagát, hiteles képet 
nyújtva arról, hogy a szakmun
kásképzésben milyen változá
sok történtek az elmúlt évtize
dek alatt. 

Vetési Imre 
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Mozdonyvezető akartam lenni A KELET 

Panaszkodnak a masiniszták. A felelősséghez képest mél

tánytalanul keveset keresnek, teherbíró képességük határát 

súrolják a túlórák. Panaszkodnak a keletisek, a komáromiak, 

a győriek, a hámánosok ... 1973-ban keltezett mozdonyve

zetői vizsgabizonyítványom három éve a szekrény „fiában" 

porosodik ... Elő vele, aztán gyerünk mozdonyvezetőnek! Hát

ha nem is olyan sötét a kép, mint amilyennek a kollégák le

festik" - határozom el magam. 

Azt nem állíthatom, hogy S., lyettes visszaküld a csoportve
a Keleti vontatás főnöke ragyog zetőhöz. L. fölmérgesedik, ér
az örömtől, amikor szándéka- zem örökre eljátszottam nála a 
mat közlöm vele. Régóta ismer- még meg sem szerzett bizalmat. 
jük egymást, inkognitóról szó Pedig hát mit is kérek? Hogy je
sem lehet. Csak nyomós érvek lentsen be vizsgázni. 
kellenek. hogy ő engem alkal- - Nem jelentem be vizsgáz
mazzon. S. szerint viszont a Ke- m, vontatási vonatkísérőnek 
letiben már így is több a „hang- sem utazhat. mert magát nem 
adó'', mint kellene, arra semmi vontatási vonatkísérőnek vet
szükség, hogy még egy csatla- tük föl. 
kozzon hozzájuk, aki ráadásul - De nem is lakatosnak ... 
hivatásánál fogva a kulisszák - Akkor sem. Különben, ha 
ll'Ögé is képes bepillantani. Jó S. és A. jobban tudja, akkor ín
félórás beszélgetés után úgy tű- tézkedjenek ők' - Ezután már 
mk. megegyezünk. Egy hét nem is történik érdemi változás, 
alatt felkészülök a forgalmi L. csoportvezetővel nem lehet 
vizsgára, a műszaki vizsgáig pe- vitázni, még kevésbé meggyőz
dig vontatási vonatkísérőként ni. 
utazom. 

- Én csak arra kérlek, hogy 
ne szállj be a hangadók közé -
mondja búcsúzóul még egyszer 
S. Ezzel a kijelentéssel határo
zottan felkeltette az érdeklődé
semet.' Kik lehetnek azok a 
hangadók és milyen hangot üt
hetnek meg? No. majd ez is ki
derül. 

A pályaválasztás nagy dolog 
az ember életében. Mire elinté
zem ügyes-bajos dolgaimat, egy 
hónap is beletelik. Aprilis má
sodikán jelentkezem ismét. 

- Maga hol járt ennyi ide
ig? - von felelősségre mind�m 
átmenet nélkül L. üzemeltetes1 
csoportvezető. 

Nem hiszem. hogy magyaráz
kodnom kellene, nem is teszem, 
ám az ellentmondást nem tűrő 
hang. már az első percben meg
döbbent. Hiszen még nem is 
vagyok az alkalmazottjuk . .. 
Nos, tizenegy órára már az va
gyok. A kezembe nyomnak egy 
halom utasítast, lehet helyesbí-
teni. 

Utasítást 
helyesbítek 

Gyakorlaton 
a műhelyben 

A műhelyben E. Laci brigád
jába kerülök. Már van itt egy 
régebbi mozdonyvezető. aki 
megundorodott a szakmától. 
Neki tetszik a lakatosok élete. 
Nekem nem annyira. 

Mint papíron utazószemély
zetnek, nincs szerszámkészle
tem, ha valamint csinálni aka
rok, kölcsön kell kérnem. Hol 
egy csavarhúzót, hol egy villás
kulcsot. Itt meg nem nagyon 
szeretnek kölcsönadni, ami ért
hető is. Munkám sincs mindig. 
AJ /éle átmenőnek tekintenek, 
az elosztásból sorra kimara
dok, hagynak a fenébe . . . Pe
dig bárki előtt ki merem jelente
ni: én szeretek dolgozni. 

A léha semmittevést kifeje
zetten utálom. A második na
pon rájövök, ha nem akarom a 

lógós benyomását kelteni, vala
hová mindig sietnem kell. Fon
tos arckifejezéssel. gondokkal 
terhelt homlokkal, céltudatos 

tekintettel. Később már ezt is 
kevésnek érzem. ezért fogok A rossz nvelvek szerint egy-

egy új utasítils kiadását megelő- egy közepesen koszos rongy
zi a helyesbítése, ami persze csomót; és amikor több em�er-
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avulhatott, helyesbíteni kell. csak legyint. 
Aztán jön a helyesbítés helyes- - Ugyan. Ezt nem te talál
bítése. Olló és ragasztó kérdése tad ki. Mindenki ezt játssza, aki 
a� egész. hozzád hasonló cipőben jár . .. 

Egy hét nem hosszú idő. Ma- Az unalmas műhelyi napok-gam is meglepődöm, milyen ba némi változatosságot esemlelkesedéssel látok neki a tanu- pész a két ifjú betanított laka/ásnak. Szombat, vasárnap tos. Ráérő munkaidejükben kinincs más olvasnivalóm, mint dekorálják az egyik javításra az Fl-es meg az F3-as. Hétfőn 
szoruló hatvanhármas oldalát. aztán L. nyakon önti lelkesedé- Kezdik angol együttesek neveisemet egy vödör hideg vízzel. vel. belelendülve folytatják az - Mmden hét első három amenkai zászlóval. punk jelszanapján a műhelyben fog dol- vakkal, USA-felirattal. Mindez gozni, csütörtökön és pénteken a fűtőházban egy nemzetközi fakultatíve tanul az oktatókocsi- gyorsvonat gépének oldalán. ban. Ha egészen véletlenül így áll Nem nagyon akarom érteni a vonatra. hát abból soha nem ládolgot. Mennyi az a minden tott bonyodalmak származnak. hét? Nem erről volt szó' Beko- Így csupán két szigorú figyelpogok S.-hez. Most nem kínál meztetés lesz az ügy vége. hellyel, már az alárendeltje va-

gyok. Mikor emlékeztetem be- unalmamban egy-egy kávé 
szélgetésűnkre, röi,id úton le- ürügyén beülök a mozdonyve
ráz. Átküld A.-hoz. a helyette- zetők várakozóhelyiségébe, ha
séhez. mtézze az ügyet ő. A he- gyományos nevén a köpködő-

be. Sok az ismeretlen arc, de 
felbukkannak a régi kollégák 
is. 

- Te visszajöttél utazni? -
csodálkoznak. 

„Ne írd ki 

a nevünket!" 
Próbálok egy-két riport

alanyt találni magamnak, de 
aki eléggé érdekes eset lehetne, 
az nem akar kötélnek állni. 

- Elmondunk mindent, 
amire kíváncsi vagy, de a ne
vünket ne írd ki. Lehet, hogy te 
pár hét múlva odéLb_ állsz, mi 
meg itt maradunk. Es nekünk 
ebből kell élnünk. Tudnod kell. 
hogy egy mozdonyvezetőt 
könnyű megfogni, és akkor elő
jönnek a régi bűnök, a vezető
ség egy centtel sem marad 
adós. Ugrik a jutalom, a bér
emelés és mi is a piacról élünk. 

Tájékozódásomnak vagy m
kább puhatolózásomnak S. 
megjelenése vet véget. Tüzes 
istennyilaként robban közénk, 
szétzavarja a csoportosulást, 
engem is elküld úgy, ahogy fa
lusi gazda az ebét szokta -
még a felszabadulás előtt. 

Csütörtök. péntek. Oktatóko
csi, fakultatív tanulás, ahogy L. 
mondja. Ezen az oktatókocsin 
aztán senki ne értsen valamüé
le szuper felszereltségű tovább
képzési objektumot, csupán az 
Utasellátó kiselejtezett, piszkos 

étkezőkocsiját. Fél óráig takarí
tok, amíg oázist teremtek ma
gam körül. Délre megtanulom 
a napi „penzumot", ráunok az 
egészre, bezárom a kocsit és el
megyek haza. Senki nem ér
deklődik utánam. 

E.-t, a lakatosok csoportveze
tőjét letolja miattam a főnök. 
Mit szórakoztatom én a moz
donyvezetőket, amikor a mű
helyben a helyem? Sajnálom, 
hogy kellemetlenséget okoz
{am. tudom, hogy E. könnyen a 
szívére veszi az efféléket. de 
most nem csmál belőle tragédi
át. 

- Nem számít! Ha egy nap 
nem kapok a hátamra, már én 
megyek: ,,Mi az? Elfeledkezte
tek rólam?" 

Két hét alatt azért idebent is 

sokat lát az ember, ha nyitott 
szemmel jár. Látnom kell a 
mozdonyvezetők arcára kiülő 
törődöttséget, a műszakilag 
nem éppen tökéletes vontató
járműveket, amivel a vasút 
megpróbál eleget tenni a mind 
magasabbra állított nemzetközi 
színvonalnak. 

Meghiúsul 
a terv ... 

A húsvéti ünnepeket követő
en a helyettesnél jelentkeztem: 
mindent megtanultam. szeret
nék vizsgára menni. Nem lepő
döm meg a válaszon. Szó sem 
lehet róla. A. nem létező utasí
tások nem létező pontjaira hi
vatkozik, azt is úgy értelmezi, 
ahogy ő akarja. Vagyis, akár 
még hónapokat 1s műhelyben 
tölthetek. A. csak felületesen 
titkolja: a dologban L. keze 
van, aki makacs ember lévén 
most bebizonyítja, hogy én itt 
a Keleti fűtőházban nemcsak 
okos, de még szép sem lehetek. 
Ebben a pillanatban fut zátony
ra mozdonvvezetÖi karrierem. 
Semmiért �em vagyok hajlan
dó többet fizetni, mint amennyi 
az ára. Nap nap után hajnali 
háromkor kelni. este hétre ha
zaérni. Közben apró. hétközna
pi semmiségekért naponta bi
zonytalan kimenetelű csatákat 
vívni szemellenzős vezetők
kel ... Öreg vagyok már ehhez. 

Hát ennyire sikeredett az én 
.. újabbkon '' mozdonyvezetői 
pályafutásom története. Nem 
pocsékoltam rá több papírt, 
mmt amennyit az „ügy" megér
demelt. 

Thorday Zoltán 

Fiatalok 

a békéért 

Gonda József érdeklődő, ko
moly, tettre kész fiatalember. 
Mozdonyvezetőként kezdte vas
úti szolgálatát, később az üzem
főnökség személyzeti és oktatá
si ügyintézőjeként dolgozott, 
ma pedig a békéscsabai vonta
tási főnökség személyzeti és 

munkaügyi vezetője. A X. és 

XL békekonferencián ő képvi
selte Békés megye munkásfia
taljait, köztük a vasutasokat. 

Az ifjúsági szervezetben 
alapszervezeti titkárként és cso
móponti KISZ-bizottsági tag
ként töltött be választott funkci
ót. Megkapta a Kiváló Dolgozó 
kitüntetést és a KISZ KB dicsé
rő oklevelét is. Az Országos Bé
ketanács tagjává 1984-ben vá
lasztották meg. 

- Egy vasutas fiatalnak mit 
ad, mit jelent az OBT-tagság? 

- Ma már elmondhatom, 
igen sokat. Bővült a látóköröm; 
olyan ismeretek birtokába ju
tottam, amelyek segítik a mun
kámat. Korábban, amikor még 
csak az ifjúsági mozgalomban 
dolgoztam, a békemozgalomról 
elég keveset tudtam. Nagy él
ményt jelentett számomra a X. 

Országos Békekonferencia. 
ahol sok tapasztalatot szerez
tem. Ezt követően igyekeztem 
megtalálni azokat a módszere
ket, eszközöket, amelyekkel a 
szűkebb és tágabb környeze
temben a legjobban tehetek 
eleget megbízatásomnak. 

- Az Olof Palméről elneve
zett vasutas békeklubot 
1986-ban, a békeév alkalmából 
alapították. Mi az, arpi más eb
ben a közösségben? 

- A klub működésére a tel
jes nyitottság a legjellemzóöb. 
Minden formalitás nélkül, a le
hető legjobb hatás/ okkal pró
bálunk tevékenykedni. A jó öt
leteknek nálunk mindig van 
létjogosultsága. és általában 
meg is valósulnak. Hosszú távú 
terveket nem készítünk, csak 
egy-két hónapra tervezünk elő
re, de mindig friss. a tagság ál
tal igén)- dt programokkal vár
juk az érdeklődőket. Ez a for
ma tetszik a fiataloknak, ezért 
szívesebben kapcsolódnak a mi 
közösségünkhöz, mint más 
klubhoz. !--."em törekszünk lát
ványosságra, de büszkék va
gyunk eredményeinkre. hiszen 
olvan városi szmtű programo
k�t is volt erőnk megszervezni, 
mint az úgynevezett „békeba
zár" vagy a nicaraguai szolida
ritási est. Vallom és példánk is 

igazolja, hogy a fiatalok minden 
olyan cél érdekében mozgósít
hatók. aminek látják az értel
mét, és amihez a módszert és az 
eszközt maguk választhatják 
meg. A szervezésben való sze
mélyes részvétel öröme, elkép
zeléseik megvalósulása sarkall
ja őket további munkára. 

Zacharidesz Jánosné 

Virágosítják az a om 

A kalauznak 

félnek a vonaton 
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Hogyan éljünk idős korban? 

Az öregség nein betegség 
Hazánkban négyszázezer diót, beszélgessenek barátaik-

idős ember él egyedül, magá- kal, családtagjaikkal. Mindeh
nyosan ! Minden ötödik ember hez megértés kell a környeze-
60 éven felüli! A nyugdíjkorha- tükben élőktől is. A családi, ha
tárt betöltöttek a lakosság 22 ráti, szeretet, a nyugodt élet a 
százalékát teszik ki, közülük legjobb gyógyszer az elmagá
egymillióan nyugdíjasok! 

nyosodás, a lelki, testi elsiváro
sodás ellen. Az élet meghosz
szabbítható, de ez csak lehető
ség. A lehetőség kiaknázásása 
pedig rajtunk is múlik! 

Dr. Katona Edit 

Őseink mindössze 20-30 évig 
éltek. A 30 év feletti embert 
még XIX. században is öreg
nek tartották, hiszen akkor Eu
rópában általában 40 évig él
tek az emberek. Ma már ha
zánkban a nők átlag körülbelül 
70 évig, a férfiak pedig 65 évig 
élnek. A szakemberek előrejel
zései szerint - amennyiben si
kerül visszaszorítani a legtöbb 
korai halálozást okozó betegsé
geket (például szív és érredsze
ri, daganatos megbetegedések 
stb.) - az emberek tovább él
nek. Az előrejelzések szerint 
kétezerben körülbelül 600 mil
lió hatvan évesnél idősebb em
ber él földünkön. 

A bajok megelőzhetők 

Dr. Lengyel Éva ismert ge
rontológus szerint: ,,az öregség 
meghatározására általában a 
születéstől - némely társada
lomban a fogamzástól - eltelt 
naptári időtartamot, az életkort 
alkalmazzák, öregkorúnak va
lamely meghatározott életkort 
betöltött embert tartanak". Ter
mészetesen országonként van
nak eltérések. Hazánkban az 
Egészségügyi Világszervezet 
beosztását fogadjuk el és alkal
mazzuk, vagyis középkorúak a 
45-49 évesek, öregedők a 
60-74 évesek, öregek a 75-89 

évesek, az igen öregek pedig a 
90 év felettiek. 

Sellye János szerint némely 
negyvenéves ember testileg, 
lelkileg sokkal öregebb lehet, 
közelebb állhat a halálhoz, mint 
egy húsz évvel idősebb társa. A 

valóságos életkort f ó'képp a ko
pás, és a szervezet elhasználó
dásának mértéke határozza 
meg. Vannak ifjú öregek és 
idős fiatalok is. 

Az öregség nem betegség -
minthogy néhányan gondolják, 
hanem a szervezet természetes 
biológiai állapota, élettani folya
mat. A test szerveiben, sejtjei
ben, azok működésében bonyo
lult folyamatok játszódnak le. 
A változások vissza nem fordít
hatók, csak lassíthatók. 

Ahhoz, hogy valaki sokáig és 
egészségesen éijen, nem elég a 
testi jólét, arra időben lelkileg 
is fel kell készülni. A leghelye
sebb, ha nyugdíjbamenetel 
után, korábbi helyes életmó
dunkat folytatjuk. Reggel vagy 
este lefekvés előtt tornázzunk, 
naponta legalább egy órát sé
táljunk, vagy ússzunk. 

Hétvégeken feltétlenül mo
zogjunk. Kiránduljunk, kertész
kedjünk. De még számos olyan 
testedzési lehetőség van, ami
ket az idős emberek végezhet
nek. Legalkalmasabbak a lassú 
ütemben végrehajtott dinami
kus testgyakorlatok. A rendsze
res testedzés, frissít, a test iz
mainak, izületeinek rugalmas
ságát segít megőrizni. A bete
gek azonban minden esetben 
kérjék ki orvosuk véleményét. 

Mivel az öregedés során foko
zódik a pihenés iránti szükség
let, a fizikai fáradtságot nehe
zebben, lassabban piheni ki az 
idős ember, ezért hosszabb idő 
kell a passzív kikapcsolódás
hoz, a regenerálódáshoz. A kor
ral járó elváltozások káros ha
tását nagy mértékben lassít
hatja a helyes étkezés. 

A munka a kóros és korai 
öregedés legfőbb ellenszere. Ha 
az idős ember erejének, képes
ségének megfelelően valamifé
le munkát végez, az erkölcsi ki-

' elégülést, biztonságot jelent 
számára. Meg kell keresni azt a 
munkafajtát, amit önállóan el
láthat, amelyhez nagy tapaszta
latokra van szükség. Legjobb, 
ha olyannal foglalkozik, amit 
korábban is szívesen csinált 
volna, csak nem jutott rá ideje. 

A szellemi képességek rend
szeres gyakorlással megőrizhe
tők, ezért az idősek olvassanak, 
nézzék a tévét, hallgassanak rá-

Együnk többször, 
kevesebbet! 

Az időskorúakra is az egész
séges táplálkozás általános sza
bályai érvényesek. Érdemes 
azonban tudomásul vennünk, 
hogy a kor előrehaladtával, 
szervezetünk kevesebbel is be
éri. A szakemberek megállapí
tása szerint a 60 éves ember 
táplálékszükséglete egynegye
dével, 70 évesé egyharmadával 
kisebb, mint az volt úgy 20-40 
éves korban. 

A következtetés tehát egysze
rű: kevesebbet kell enni! Az 
időskori elhízás azért veszélyes 
különösen, mert az amúgy is 
,,kopottabb", fáradtabb szerve
zetet túlterheli. 

Az elhízott embert a magas 
vérnyomás, szívgyengeség, cu
korbaj, az érelmeszesedés kü
lönféle formái fenyegetik. Kor
szerű, ,,kiegyensúlyozott" táp
lálkozással a bajok általában 
megelőzhetők. Már évszázados 
kalendáriumok is tanácsolják, 
hogy „együnk többször keve
sebbet''. Nos, ez különösen az 
időskorúakra érvényes, hisz 
emésztőszerveik már nehezeb
ben dolgozzák fel a táplálékot. 
Éppen ezért hasznos, ha a reg
gelit tízórai, a könnyű ebédet 
uzsonna, a könnyű vacsorát pe
dig egy kisebb pótvacsora kö
veti. 

A táplálkozás tudósai sze
rint egyik alapvető kívánalom, 
hogy csak igen kevés zsírt f o
gyasszunk! Fó1eg az állati ere
detű zsírok mennyiségét kell 
erősen csökkenteni. Így meg
előzhetjük az érelmeszesedést és 
a szövődményeként jelentkező 

trombózis kifejlődését is. Aki te
hát eddig nem ezekkel készítet
te ételeit, inkább térjen át a nö
vényi eredetű olajokra. Vaj he
lyett Ráma-margarin, zsír he
lyett pedig napraforgóolaj. 

Lehet, hogy többek számára 
nehéz lesz, de le kell mondani a 
tömény édességekről és csak 
kevés cukrot szabad fogyaszta
ni. Tudnunk kell a cukorró� 
hogy értéktelen, ,, luxus" ener
giaforrás. Biológiailag értékes 
és szükséges anyagokat nem 
tartalmaz, csupán hízlal. Emel
lett az édesség: megmaradt fo
gaink halálos ellensége. Sőt -
növeli a cukorbetegség veszé
lyét is. 

Fogyasszunk helyette inkább 
gyümölcsöt! Lehetőség szerint 
minden napra jusson belőle, va
lamint a zöldség- és főzelékfé
lékből is. Ezek ugyanis jó né
hány szükséges vitaminban, ás
ványi sóban és rostanyagokban 
bővelkednek. Ez utóbbiak az 
egészséges bélműködéshez fel
tétlenül szükségesek. 

Az A-vitaminok fokozzák a 
betegségekkel szembeni ellen
állóképességet, javítják a vér
képzést, az étvágyat, az általá
nos erőnlétet. Amit itt nem talál 
meg szervezetünk - az A- és 
D-vitamin - azt a máj, tojás, 
margarin, tej- és tejtermékek, 
húsok, húskészítmények bizto
sítják. 

Érdemes odafigyelni a táplál
kozásra, hisz a helyes étkezés
sel sok-sok bajt, betegséget 
előzhetünk meg 

A.Gy. 

GYÓGYNÖVÉNYEK 
A HÁZIPATIKÁBAN 

Korunkban, amikor a köztu
datba ivódott, hogy a betegsé
geket csak gyógyszerekkel, mű
szeres beavatkozásokkal lehet 
gyógyítani, Oláh Andor orvos 
A természet patikája című 
könyvében arra figyelmeztet, 
hogy a természetes gyógymó
dok is hatékonyak a gyógyítás

vények rajzát, mely segítséget 
adhatna a gyűjtőknek. Ennek 
ellenére a kötet napjaink mel
lőzhetetlen olvasmánya, hisz 
veszélytelen és hatásos gyógy
módokat kínál az egészséges és 
boldog élet megvalósításához. 
(Kossuth) 

Büki Attila 

ban és különösen veszélytele- ,-------------
nek az öngyógyításban, a be
tegségek megelőzésében. 

Kötetében szól az évezredes 
tapasztalatokban gazdag fitote
rápiáról. Megtanít a gyógynö
vények gyűjtésére, tárolására 
és felhasználására. Ismerteti a 
különböző betegségeket, s azok 
növényi ellenszereit. Így a lelki 
tünetekben, zavarokban meg
nyilvánulókat, a szív- és érbe
tegségeket, a légúti és emésztő
szervi betegségeket és azok 
gyógynövénykúráit. Olvashat
juk az egyes növényekből előál
lítható recepteket és pontos al
kalmazásukat. Felhívja figyel
münket a helyes táplálkozásra 
és az életmód szabályaira. 
Könyvével arra ösztönöz ben
nünket, hogy mélyrehatóbb is
mereteket szerezzünk a beteg
ségekről, megelőzésükről és 
gyógyításukról, hisz vallja, 
hogy „ nem bízható egy nép 
egészsége csak az orvosokra, 
az egészségügyi dolgozókra, 
egészségéért mindenki maga 
felelős". 

Oláh Andor A természet pa
tikája című könyve három évti
zedes gyűjtő-kutató munkájá
nak újabb eredményeit is tar
talmazza. Kár, hogy a növé
nyek gyűjtési naptárja mellett 
nem találjuk az egyes gyógynö-

Mi a lelki 
egészség? 

Lényegében a jó közérzetben 
megnyilvánuló lelki egyensúly. 
Az összhangról, kiegyensúlyo
zottságról, derűs kedélyvilágról 
van szó, ami segít megtartani, 
megőrizni testi egészségünket. 
A lelki egészség másképpen: a 

kiegyensúlyozottságot biztosí
tó alkalmazkodás a világhoz és 
embertársainkhoz, valamint 
az egyenletes kedélyállapot és 
az élénk szellemi érdeklődés 
fenntartásának, továbbá a ta
pintatos társas viselkedésnek a 
képessége. Ez a képesség az 
egyik emberben kísebb, a má
sikban nagyobb mértékben van 
meg. 

Mivel nem velünk született, 
hanem környezeti hatásokra ki
alakuló magatartásformákról 
van szó, egyáltalán nem lehe
tetlen, hogy kiegyensúlyozott 
emberek legyünk. Csak az ta
lálja meg útját az életben, csak 
az lehet kiegyensúlyozott, ön
magával és a világgal megbé
kélt lélek, aki felfedezte önma
gát, közös nevezőre hozta belső 
énjét a külsővel. 

A reumások nem barométerek 
Az ízületi betegségek és a környezet 

Mit csináljak, hogy ne fájjon 
az ízületem? Hogyan előzhető 
meg az ízületi betegség?" Eh
hez hasonló kérdések foglalkoz
tatják napjainkban nemcsak az 
idősebb embereket, hanem a fi
atalabbakat is. Valóban sokan 
szenvednek reumás megbete
gedésben. A reuma kifejezést 
világszerte átfogó fogalomként 
használják az orvosok a moz
gásszervi betegségek nagy cso
portjának megjelölésére. 

A frontok hatása 
Az ízületek, az ízületek körüli 

szövetek, nyáktömlők, szala
gok, inak, inhüvelyek, izmok, 
csontok az ér- és idegrendszer
rel szoros összefüggésben képe
zik a mozgásszervek funkcioná
lis egységét. Minden mozgás 
alapja és nélkülözhetetlen ré
sze az ízületek precíziós mű
szerhez hasonló szerkezetének 
összehangolt működése. Rész
ben a bonyolult szerkezeti fel
építettség eredménye, hogy a 
mozgásszervek közül leggyak
rabban az ízületek betegednek 
meg. A legjellemzőbb tünetek: 
az ízület körüli bőrön látható és 
tapintható szín-konzisztencia, 
hőmérséklet-eltérések, vala
mint merevség, izomgyenge
ség, védekező izomkötöttség. 

Az orvosok véleménye sze
rint a betegség kialakulásában 
döntő szerepe a környezeti té
nyezőknek van. A reumások 
gyakran szidják az időjárást. 
A tudományos vizsgálatok so
rán bebizonyították, hogy hely
telen a reumásokat élő „baro
métereknek" tekinteni, mert 
nem a légnyomás-ingadozást 
érzik meg, hanem az úgyneve
zett frontok gyakorolnak hatást 
szervezetükre. Nem a frontvo
nulások a betegségek okozói, 
hanem csak fokozzák vagy 
gyorsítják a kóros folyamato
kat, az ízületi fájdalmakat. Je
lentős tényező a klíma és azon 
belül a levegő hőmérséklete, 
nedvességtartalma. Ismerünk 
olyan hatásokat, amelyek meg
lévő hajlam esetén kiválthatják 

a betegséget, illetve súlyosbít
hatják azt. Ilyen például a hirte
len hőingadozás, a testfelszín 
egyes részeinek lehűlése, a hu
zat, a nagyobb fokú testi lerom
lás, a nehéz fizikai munka, a 
nagy lelki megrázkódtatás vagy 
a hormonális egyensúly felbo
rulása. 

Hőmérsékleti edzés 

Megelőzhetők-e tehát a reu
más betegségek, (amelyeket oly 
sokan sorscsapásnak tartanak) 
vagy esetleg az öregedés elke
rülhetetlen, elmaradhatatlan 
velejárói? A válasz nem egyér
telmű. Mint már említettük, a 
reuma fogalomkörébe sok, kü
lönféle betegség tartozik: a 
gyermekkorban és a fiatalkor
ban jelentkező reumás láztól az 
idős emberek porckopásáig, 
csontritkulásáig. E panaszok 
közös jellemzője, hogy a beteg
ségfolyamat a kötőszövetekben 
zajlik, csont, ízületi izomf áj
dalmakat okoz. 

A reumás bántalmakkal 
szemben legjobb védekezés a 
szervezet ellenállóképességé
nek javítása. Hogyan? ,,Kutya
harapást szőrével" tartja a szó
lás-mondás, s valóban a hőmér
sékleti edzés ezen az elven 
alapszik. A hűléses betegségek 
ellen - bizonyára nem a túlzott 
féltéssel, hanem a hideg levegő
höz való fokozatos szoktatással 
védekezhetünk. flyen például a 
légfürdő és a hideg zuhany. 
Megjegyezzük, hogy a hőmér
sékleti edzést már a kisgyere
keknél el lehet kezdeni. Először 
kezeikre, majd lábaikra, arcuk
ra és végül egész testükre en
gedjünk rövid időre hideg zu
hanyt. Egészséges, felnőtt em
bereknek is előnyös a meleg 
fürdő utáni hűvös zuhany a víz
hőmérséklet fokozatos csökken
tésével. 

Sokan szeretnek nyitott ab
lak mellett aludni, mert egész
ségesnek tartják. Nem téved
nek, de ez csak akkor tanácsos, 
ha a levegő nem túl hideg, és 
jól betakarózva alszanak. Aki 

nyugtalanul alszik és éjszaka 
kitakarózik, az inkább este szel
lőztesse ki alaposan a szobáját. 
A tapasztalat szerint a hideg 
szobában alvók kitakarózása 
okozza a vállfájdalmak Legna
gyobb részét. 

A megfelelő öltözködés is 
,,védelmet nyűjt" a reuma el
len. A lényeg az, hogy az időjá
ráshoz igazodva válasszuk kí 
ruhadarabjainkat. Ezt elsősor
ban a réteges öltözködéssel le
het elérni. Több vékony, egy
más fölött viselt ruhadarab job
ban melegít, mint egy vastag, 
nehéz kabát. 

Tornásszunk, 
sétáljunk 

Reumás lázat okozhatnak a 
beteg mandulák és a lyukas fo
gak is. Mivel a felesleges kilók 
súlyos terhet jelentenek a moz
gásszerveknek is, az elhízás ki
alakulásának megelőzése tulaj
donképpen védekezés a reuma 
ellen is. 

A reumás betegségek elkerü
lése érdekében fontos, hogy kí
méljük magunkat a különféle 
munkaártalmaktól. Azok, akik 
már fiatal korukban hajlamo
sak voltak a derék- vagy hátfá
jásra, ne válasszanak olyan pá
lyát, ahol a gerincoszlop súlyos 
terhelésnek van kitéve. De ne 
higgyük azt, hogy a derékfájás 
csak a végzett munkával van 
összefüggésben. Más okai is le
hetnek. 

Aki munkája nagy részét ül
ve végzi, az kétszeresen ki van 
téve az ízületi reumás betegsé
gek veszélyének. De mindezt el
lensúlyozhatjuk, ha szabad 
időnkben tornázunk, sétálunk, 
kirándulunk. Olyan testmoz
gást kell végeznünk, amely el
lensúlyozza a mindennapi meg
szokott, munkavégzéssel össze
függő, egyoldalú testtartást. 
E célra legalkalmasabbak a 
minden izmot, ízületet harmoni
kusan megmozgató gyakorla
tok, testedzések. 

K.E. 

Néró császár smaragdlencséje 

Nem szégyen 
•• 

a szemuveg 
Néró császár - állítólag -

smaragdlencsét használt, ami
kor a gladiátorok küzdelmét 
szemlélte. Ez egyáltalán nem 
bizonyított tény, ám az már in
kább, hogy a nagyításra hasz
nálható szemüveg először Itá
liában, 1270 után jelenik meg. 

Mint látjuk, a szemüvegnek 
hosszú időre visszanyúló múlt
ja, hagyománya van. Az is nyil
vánvaló, hogy soha nem „kedv
telésből" viselték. Ennek elle
nére sajnos ma is sokan inkább 
feleslegesen erőltetik a szemü
ket, mintsem ehhez a segédesz
közhöz folyamodnának. Pedig 
ez rossz közérzet, idegesség, fej
fájás okozójává válhat. Sőt idült 
kötőhártyahurutot is előidézhet. 

A homályos látás velejárója 
még a tevékenység közbeni 
mozdulattévesztés. Munka 
közben ez rossz hatásfokot -
sok selejtet - és nem utolsó
sorban: balesetet okozhat! 

Mindezt - nem érdemes 
megvárni! Szemüveget kell vi
selniök mindazoknak, akiknél 
fénytörési hiba következtében a 

Mindezek ismeretében, még
is miért a szemüveg iránti ide
genkedés? A nemtörődömség 
mellett talán a hiúság játszik 
ebben vezető szerepet. Sokan 
ugyanis az öregedés külső jelé
nek tartják a ,,pápaszemet". 

Vajon, éppen a szemüvegtől 
lesz „öregebb" a - szellemi tel
jesítőképessége csúcsán lévő -
40 éves ember? Hisszük: a kér
désben a válasz is benne van! 
Legfeljebb akkor kelt előnyte
len benyomást, ha nem az arc 
formájához illő keretet választ 
a tulajdonos. 

Ebből az árucikkből azonban 
széles választék áll rendelke
zésre. Jóformán minden archoz 
lehet megfelelő formájú keretet 
találni. Sőt, nem ritka eset, 
hogy a szemüveg, még küllem 
szempontjából is kimondottan 
előnyös viselője számára! Bárki 
megfigyelheti azt is, hogy akit 
szemüveggel ismert és „szo
kott" meg, anélkül már kicsit 
idegennek, de legalábbis „fur
csának" érzi az illetőt. 

A fejlődő tudomány a szem-

üvegre szorulóknak is újat 
nyújt. A közvetlenül a szemre 
helyezhető kontaktlencsére 
gondolunk. A „láthatatlan 
szemüveg" előnyeiről igen sok 
közlemény látott már napvilá
got a sajtóban is. Érthető, hogy 
foglalkoztatja az embereket, 
hisz a látóképesség „láthatat
lan" megjavítása nagyon régi 
törekvés. A kontaktlencse -
keret híján - nem korlátozza a 
szem látóterét. E tulajdonság 
különösen járművezetésnél je
lentős. Ezenkívül nem páráso
dik, nem kell óvni a leeséstől. 
Viselőjét ilyenformán a sport
ban és egyéb más mozgásigé
nyes tevékenységben sem aka
dályozza. Használatát viszony
lag hamar meg lehet szokni. Vi
selése egyéni érzékenységtől is 
függ: legfeljebb napi 10-12 órán 
át hordható. 

Ne feledjük, hogy szemüve
get - vizsgálat alapján - csak 
szakorvos írhat fel. Más szem
üvegét ne hordjuk, még ha 
esetleg „nagyszerűen" látnánk 
is vele' 

Albrecht Gyula 

szem optikája nem tud éles ké- ,--------------------------
pet közvetíteni az ideghártyára. 

Tudomásul kell vennünk, 
hogy az évek múlásával a szem
lencse rugalmassága is csök
ken. Általában 40-45 év körül 
már nemigen alkalmazkodik a 
közeli látáshoz. Ettől az élet
kortól fogva tehát - már főleg 
olvasáshoz, de egyéb közelre lá
tást igénylő tevékenységhez is 
- szükségessé válik a szem
üveg viselése. Ez alól csak azok 
kivételek, akik már eleve rövid
látók! Így ők - két-három di
optriás fénytörési hibával -
idős korban is szemüveg nélkül 
olvashatnak. Persze, nekik meg 
a távolra látáshoz van szüksé
gük szemüvegre. 

Nyugdíjazás és a lelki válság 
A nyugdíjazással kapcsolatban gyakran beszélünk lelki vál

ságról. Ez a válság leginkább az egysíkú embereket fenyegeti; 
azokat, akik számára egyetlen érdeklődési terület létezik csupán, 
munkájukon, hivatásukon kívül más nem érdekli őket. Hasonló 
válsághelyzetet élnek át azok is, akiket a nyugdíjazás hirtelen 
megfoszt a tekintélyüktől, akik elvesztik társadalmi presztízsü
ket. Ezek az emberek úgy érzik, hogy számukra értelmetlenné 
vált az élet, a társadalom számára elvesztették értéküket, nincs 
szükség rájuk. Gyakran az öregedéstől való félelem a lelki válság 
alapja, ami állandó önvizsgálódáshoz, folytonos szorongáshoz 
vezet. 

A gerontológiai kutatások igazolták, hogy a munka a korai 
és kóros elöregedés legfóöb ellenszere! Munkán azonban nem
csak a keresőfoglalkozást értjük, hanem minden olyan rendsze
res tevékenységet, amelynek végrehajtásához erő, akarat, tudás 
és kitartás szükséges. 
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SZINHÁZI JEGY2ET Téli emlékek 

Egy utas feljegyzései 
A felújított Bánk bán 

A zenészek hangoltak, a 
közönség elandalodva várta 
Mozart édeskés, lágy muzsi
káját. Egyheti munka után 
megváltó kikapcsolódásnak 
ígérkezett ez az április 25-i 
délelőtt az Operában. 
A Szöktetés a szerájból 
könnyed története, fülbemá
szó dallamai két évszázada 
zsongítják, késztetik álmo
dozásra a hallgatókat. A ze
nészek hangolnak. A futa
mok egyre vadabb, zaklatot
tabb zenét idéznek, s a füg
göny felgördülte előtt a szín
ház egyik vezetője bejelenti 
a műsorváltozást. A kritikus 
örült, hogy nem előtte való 
nap írta meg jegyzetét. Mo
zart helyett ugyanis azon a 
délelőttön Erkelt mutatta be 
az Operaház. 

A felújított Bánk bán kö
zönségsikert aratott. Katona 
József drámájának történe
,ét a kisiskolások is ismerik, 
az Egressy Béni szöveg
könyve alapján készült ope
ra is szinte kötelező „hallgat
mány ". Vörösmarty keserű 
bordala - Petúr bán elő
adásában ismertebb, 
mint maga a vers. Lelket 
borzoló indulatot egy másik 
költő, a zeneköltő Erkel ön
tött belé. 

S ha már Egressy Béni 
neve szóba került, illik meg
Jegyezni, hogy bizonyára 
bátyja, Egressy Gábor - a 
kor legnagyobb formátumú 
magyar színésze - hatására 
fogott bele a libretto írásába. 
Sajnálatos, hogy ennek az 
univerzális alkotónak - ze
neszerzőnek, írónak, szí
nésznek - a nevét (is) alig 
ismerik manapság. Megze
nésítette a Szózatot, Petőfi 
verseit, írt színdarabokat, s 
Erkel igazán jelentős operái
nak, a Bátori Máriának, a 
Hunyadi Lászlónak és a 
Bánk bánnak ő írta a szö
vegkönyvét. Egressy Gábor 
sem maradt le mögötte: juta
lomjátékául 1834-ben a 
Bánk bánt választotta - ez 
volt a dráma első bemutató
ja. 

Erkel Ferenc operája, a 
Hunyadi László 1844-ben 
valódi siker volt. A zeneszer
ző már ekkoriban készült a 
Bánk bánra. A premier ha
talmas sikert hozott: 1861. 
március 9-én Erkel Ferenc, 
a Nemzeti Színház első kar
mestere vezényletével szín-
padra került a Bánk bán. 
Azóta sem múlik el évad 
nélküle. 

S 
zent Péter idegesen ját
szott a kulcsaival. 

- Elegem volt az 
egész vj.rcsaftból, meg fogom 
kérni az Öreget, hogy bízza 
másra a magyar résl?:leget. 

A mostani felújítás reme
kül sikerült. Nagy Ferenc 
vezényletével ismét tudása 
legjavát nyújtotta a zenekar. 
Forray Gábor díszletei egy
szerűségükkel élményszám
ba mennek, Márk Tivadar 
jelmezei gyakorlatiasan vá
lasztják két táborra - merá
makra és magyarokra - a 
szereplőket. Ha a Vámos 
László rendezte előadásról 
kritikát kell mondanom, azt 
egyetlen művész se vegye 
magára. Az Operaház 
akusztikájával, technikai be-

rendezéseivel van bajom. 
Hogy ezúttal is voltak ilyen 
gondok, arról korántsem te
hetnek a kiváló művészek 
Számadó Gabriella (Gertru
d1s). Korcsmáros Péter (Ot
tó). Ardó Mária (Melinda). 
Karizs Béla (Bánk), Tóth 
János (Tiborc), Vághelyi 
Gábor (Petúr) vagy Kovács 
Pál (Biberach). Kérdezem 
azonban: miért nem játsza
nak a színpadon operaéne
keseink? 

Rácz-Székely Győző 

Aki verseket tanul, 
más ember lehet 

A vasúti szavalóverseny sió
foki döntőjében határozottságá
val, előadókészségével hívta fel 
magára a figyelmet Balogh 
Irén karcagi jegyvizsgáló. Igaz, 
a holtversenyt eldöntő „kisdön
tő" után is „csak" az ötödik he
lyet érte el, de kis szerencsével 
a második is lehetett volna. 
S mindez csak egyetlen ponton 
múlott. Balogh Irén tehetségét 
bizonyítja, hogy neki ítélték a 
MÁV ifjúsági bizottság különdí
ját. 

- Kicsit mérges vagyok, 
mert a kötelező József Attila
vers előadása gyengébbre sike
rült - mondta a fiatal verseny
ző a záróünnepség után. - Az
tán Szabó Lőrinc, Tücsökzene 
című darabja újra sikert hozott. 
De a vetélytársak: Tóth Lajosné 
szentesi kereskedelmi hivata
lon, dr. Harmos Flóriánné nő
vér és dr. Gellei András orvos a 
MÁV kórházból, valamint Al
mási László szegedi mozdony
vezető is újítani tudtak. Min
denesetre voltam már országos 
balladamondó versenyen is má
sodik, országos diáktalálkozón 
és szövetkezeti versenyeken 
győztes, de ott sem volt ilyen 

színvonalas versengés. Éppen 
ezért elégedett vagyok az ered
ményemmel. A Színművészeti 
Főiskolával kacérkodom. A fel
vételi első fordulóján sikeresen 
túljutottam, így energiámat a 
felkészülési időszakban elsősor
ban ez kötötte le. 

Balogh Irén a kereskedelem
től pártolt át a vasúthoz. Jelen
leg a Karcag-Tiszafüred vona
lon szolgál. 

- Nekem szerencsém volt 
- folytatja -. hogy Ilyen kol-
lektívába kerültem. Csontos Jó
zseftől és Karács Istvántól, a 
püspökladányi jegyvizsgálói 
tanfolyam szakoktatóitól sok 
hasznos gyakorlati útravalót 
kaptam. Sajnos az utasok durva 
magatartása nehezíti a mun
kánkat. Feltépik a személyko
csik üléseit, kitörik az ablako
kat. 

- Segíti-e a munkát az iro
dalom szeretete? 

- Aki verseket tanul. s azt 
közönség előtt színvonalasan 
elő is tudja adni. az fegyelme
zett ember. s az utasokkal is 
könnyebben szót ért. 

Orosz Károly 

Népiné Holczhacker Rózsa 
néhány nap múlva kész javas
latot tett le Szent Péter aszta
lára. 

Moldova György: 

A hajnal nyirkos, ködös sötét
je öleli körül az M.-i vasútállo
mást. Az utas talpa alatt hóba
fulladt kövek nyikorognak. Az 
órájára pillant, s dühösen kons
tatálja, hogy még csaknem fél 
órát kell a buszra várakoznia. 

A piros téglás szolgálati lakás 
falán krétával írt nyomtatott 
betűkön akad meg a szeme 
KÖVESD A NYILAT! Az utas 
szót fogad és három könnyed 
lépéssel máris THORDASCH 
CITY-ben terem. Az ebből to
vábbvezető nyíl a fal vonalát 
kényszerűen követve jobbra 
fordul és az állomásépület tég
láin folytatódik. Az állomás be
járati ajtajához érve - nyolc rö
vid lépés - az utolsó téglán fel
irat figyelmeztet, hogy ez már a 
SCHIVATAG. 

A váróterem hideg és kietlen, 
akár egy jégverem. Vagy in
kább boncterem, jut az utas 
eszébe a szoba közepén árvál
kodó bádogtetejű. téglalap ala
kú asztalról. Az asztal mögötti 
padon egy férfi alszik. Tátott 
szájjal horkol. Derekáról a ka
bát felgyűrődött, sapkája a föld
re esett. 

Az utas szeme most az öreg 
szénkályhára téved. Évek ,óta 
használaton kívül lehet, ajtaján 
papír- és szemétcafatok lógnak 
ki, tetején csikkek és almacsut
kák lehangoló, időtlennek tet
sző szimbiózisban. 

Bőrkalapos. télikabátos férfi 
lép most az utashoz, és udvaria
san tüzet kér. 

- Tudja, Tordasra megyek, 
a bátyám ott van a szanatóri
umban. Remélem beengednek? 
- mondja. 

- Nézd, anyuci, az a bácsi 

Fazekas Lajos 

háromszor olyan kövér, mint 
apuka - mutat az ötéves for
ma kisfiú az átellenben nagyo
kat horpasztó, álomba bódult 
férfira. Az utas önkéntelenül 
követi a gyerek felhívását, és 
hirtelen úgy érzi, hogy veszet
tül fázik a veséje. 

A lefüggönyözött pénztárab
lak mögül izgató női kacaj hal
lik. Olyan ez. gondolja az utas, 
mint a Szigorúan ellenőrzött vo
natok című filmben, amikor 1s a 
forgalmista a pénztáros kisasz
szony fenekét stemplizte felajz
va. Odabent persze biztosan jó
tékonyan bizsergető meleg van, 
mereng a kietlenségbe a szám
űzött utas, és a duruzsoló kály
ha körül bármi megtörtén
het . . . Természetesen koránt
sem a szolgálat rovására, teszi 
még hozzá a kandi képzelet. Ki
lépve a váróteremből, szigorű
an a nyilat követve. ha minden 
igaz, eljuthatunk akár ALPHA
VILLE-be is. És akkor a falra 
firkált írás szellemében boldo
gan felkiálthatunk: minden 
OCÉ (!)! 

* 

A hosszúra sikeredett éjszaka 
után alig éri el az A.-ba tartó 
személyvonatot. Jegesen párál
ló sörök úsznak be türelmetle
nül a másnapos képzeletbe. 
A lány katona barátjától búcsú
zik. A férfi. akivel szemben az 
utas letelepedik, papírzacskó
hói szalonnát és kenyeret ha
lász elő. Az utas lábával dobol 
ritmust az egyre sürgetőbb. 
aszályos szomjúsághoz. A lány 
leveti kabátját, és úgy ül le, 
hogy éppen rálátnak egymásra. 
Az utas. mintegy kötelességsze-

BÜROKRÁCIA 
Ma megint 
hivatalosdit játszottak t·elem -

Beléptem az örökmozg6ba 

Föl és le 

Csak szálltam 

csak szálltam 
S reményem fonalái·al bolyongtam 
falak jelek és ajt6k 
labirintusában 

juk, egy slágerszövegíró vagy 
egy maszek cukrász családjába 
azok kerülnek, akik a legtöbb 
pontot szerzik. A maximális 

lától egész az egyetemig. Én 
különféle tesztekre gondolok, 
például egy közgazdászjelölt 
elé egy részvényköteget és egy 
koldustarisznyát tennénk, tisz
tánlátásáról sokat elárulna, 
hogy melyik után nyúl először. 

rűen nézi, s olykor-olykor a nő 
is viszonozza pillantását. Se fü
le, se farka - vonatidill. A lány 
haja elöl rövidre vágva, hátul 
viszont hosszú tincsekben 
csüng alá. Kissé húsos arcán 
sokat segít ez a frizura, meg

nyújtja vonásait. s mikor újra 
az utas felé néz már-már vagá
nyul merészek azok a szemek. 
Nincs bennük lesújtó elutasítás, 
mint ahogy szende és szégyen
lős alamusz1ságnak sincs nyo
ma. 

Az elviselhetetlenül acsarko
dó szomjúság vet véget a magá
ért való szemezésnek A büfé
kocsiban cefet hideg van. Mo
hóságtábornok nem ad kegyel
met: gyomrában az első késél
kortyok metsző sebeivel a he
lyére üget. · A szomszéd fiairól 
kezd el beszélni. Egyikük most 
katona. a másik ott dolgozik 
ahol ő, a metróépítőknél. csak
hogy a gyerek már gépkezelő. 
Amiben az utas bízott, hamaro
san beteljesedik: visszamennek 
egy újabb sörre. A metrós fiú 
lakást bérel Pesten a haverjá
val, oda viszik föl a lányokat. 
Uram, súgja bizalmasan a férfi 
az utas fülébe, én ahogy csak 
tudom, lebeszélem a nősülésről, 
merthogy az megvár. Ellenben 
ezeket a tini lányokat bűn lenne 
parlagon hagyni. heherészik, 
ráadásul még kacsintgat is hoz
zá. 

A kocsiba visszatérve (a pu
ding próbája az evés) az utas 
keresi a lány tekintetét, de ő, 
mintha csak megsejtette volna 
az előbbi eszmecsere mibenlé
tét. tüntetően kifelé bámul a ro
bogó vonat ablakán. 

Tódor János 

Kiállítás 

Zsurkon 

Záhony társközségében, az 
alig ezer lélekszámú Zsurkon, 
az adottságokhoz és a körülmé
nyekhez képest élénk a kulturá
lis élet. Különösen gyakoriak az 
ismeretterjesztő előadások. az 
étkezési tanácsadások és étel
bemutatók, sőt a vetítőtermet 
rövidesen videomozivá alakít
ják át. 

Legutóbb, a község művelő
dési házában működő, és fenn
állásának 15. évfordulóját ün
neplő kézimunka szakkör ren
dezett kiállítást. A gyűjtemény 
legszebb darabjait a tervek sz1c
rint a közeljövőben Záhonyban 
is bemutatják 

példával szolgálnak, csak ősz
sz� kell hasonlítani a tí:: éi• 
időkülonbséggel megjelenő új 
kiadásokat. Ezeket a bomba
biztos kérdéseket a különösen 
fontos, tehát nagy F-f el jel olt 
pályázók kapnák. - Tulajdonképpen mi bajod 

van a magyarokkal? - kérdez
te Gábriel arkangyal. 

- Eddig csak az érkezó?cre 
kellett vigyázni, csempésznek: 
a halotti ruhájuk zsebe teli van 
forinttal, még a szolgálattevő 
angyaloknak is el akarják ad
ni, a kérdőívek kitöltésénél 
csalnak: százból kilencvenki
lenc azt állítja, hogy lent a Föl
dön naponta áldozott, részt 
v�tt az ellenállási mozgalom
ban és emeletes házat épített 
segédmunkási fizetésbó1. Ezt, 
mondom, már megszoktam, de 
most a születésre váró magyar 
gyerekek is elkezdték. 

öltözőőr fia, egész életében 
nem tudja behozni azt az 
előnyt, melyet a főorvos fia 
már a születésével megkap: a 
jobb anyagi körülményeket, a 
könyveket, utazásokat és így 
tovább. Tulajdonképpen már 
itt fenn az irányításnál eldől, 
hogy lent a Földön mi lesz be
lőlük. Intézkedéseket követel
nek, és az ügyet nem lehet el
tussolni, nézd meg: eg_y máso
latot elküldtek az Oregnek, 
egyet Marxnak, egyet a pokol
ba Lucifernek, egyet a Meny
nyei Harsonának. Mit csinál
jak, Gábriel? Szerinted ki ért 
ezekhez az ügyekhez? 

Pályázat 
- Egy segédmunkást hogy 

próbálnának ki? 
- Sehogy, egy bizonyos 

szinten alul és fölül nincs 
szükség különösebb ismeretek
re és képességekre. 

Mikor Népmé Holczhacker 
Rózsa befejezte a jai·aslat is
mertetését, Szent Péter eltöp
rengve nézte a halmozódó pa
pírlapokat: 

Szent Péter egy sűrűn tele
rótt bárányfelhőt tett le az asz
talra: 

- Azt írják: nem igazságos 
a jelenlegi születési rendszer, 
hogy a gólya találomra ejti be 
őket a házak kéményein. 

- Ők még itt tartanak? 
- Igen, amíg a Czeizel dok-

tor fel nem kerül - csak aztán 
kérdés, hogy lesz-e kedvük 
megszületni. Szóval azt mond
ják: nem igazságos, hogy az 
egyikük egy főorvos gyereké
nek születik, a másik meg egy 
öltdzőőr családjába kerül, mert 
hiába tehetségesebb esetleg az 

- Van nálam egy néhai 
személyzetiosztály-vezető, Né
piné Holczhacker Rózsa. 

- Hogy juthatott be egy 
személyzetis a mennyország
ba? 

- Luci/ er küldte fel, mert 
már tele volt velük a pokol, ná
lunk meg Sámson volt szolgá
latban a portán, és tudod, ő 
elég rosszul lát szegény. Ezzel 
a Népiné Holczhacker Rózsá
val azóta is elég sok bajunk 
van, folyton feljegyzéseket ké
szít, engem is feljelentett, azt 
állította, hogy valaha levente
oktató voltam, és ámi a leg
rosszabb: .folyton bele akar 
sz<''-rii az Öreg döntéseibe - de 
ezt az ügyet talán meg tudná 
oldani, hiszen lent a Földön is 
ilyenekkel foglalkozott. Majd 
én beszélek vele. 

- Számtalan körülményt 
kellett figyelembe vennem, de 
igyekeztem mindenoldalúan 
tájékozódni. Kötött tervszá
mokkal kell dolgoznunk, mert 
teljesítenünk kell több magyar 
vezérigazgató kérését is, akik 
valamennyien jó párttagok és 
derék vallásos emberek - az 
egykori személyzetisnő a ja
vaslata fölé hajolt. - Az ütem
terv szerint a jövő héten ezer 
csecsemőt kell leirányítanunk 
Magyarországra, ebből ötszáz
nak nem lehet kétséges a jöven
dő beosztása: a textilipar há
romszáz lányt kért, a vasút és 
a bányászat száz-száz fiút, 
hozzájuk a pokolból most sza
badult, felújított lelkeket küld
jük majd, az előírások szerint 
nekik még további szenvedésre 
van szükségük. Probléma csak 
a fennmaradó ötszáz hellyel le
het - ezekre, véleményem sze
rint, pályázatot kell kiírni. 

- Pályázatot? Milyen felté
telekkel? 

- A legjobb helyekre, mond-

pontszám húsz volna, ez két 
részből tevődne össze. az An
gyalkertből viselkedésének 
megfelelően mindenki egy-tíz 
pontot hoz magával - értékel
nénk, hogy az illető milyen ak
tívan énekel az Angyalok Kó
rusában, ősszel részt vesz-e a 
manna betakarításában és így 
tovább. A többi tíz pontot egy 
vizsgán lehetne elérni. 

- Miből állna ez a vizsga? 
- Próbára tennénk a jelent-

kezők hivatástudatát, alkal
masságát a választott hivatás
ra. 

- Egy három-négy hónap 
múlva megszülető gyerekről 
meg lehet állapítani, hogy al
kalmas-e például tábornok
nak? - kérdezte hitetlenkedve 
Szent Péter. 

Népiné Holczhacker Rózsa 
elnézően mosolygott: 

- Kérem, én csak annyit 
mondok, hogy az egész magyar 
felvételi rendszer hasonló elve
ken alapszik az általános isko-

A tesztek egy része megold
hatatlan lenne, például ilyene
ket terveztem be: miben tar
tunk egy mindent feloldó fo
lyadékot, vagy: mi történik, ha 
egy mindent elsöprő erő egy le
győzhetetlen akadállyal kerül 
szembe? 

- Ezeket miért tennék fel? 
Azt állapítanánk .meg velük. 
hogy a jelöltek rájönnek-e a 
kérdés megoldhatatlanságára? 

- Nem, ilyen kérdéseket 
azoknak a jelölteknek adnánk 
fel, akiket politikai szempont
ból ajánlatosnak látszik kissé 
háttérbe szorítani - ezekkel a 
kérdésekkel természetesen nem 
szerezhetnének pontot. 

Ugyanakkor kidolgoznánk 
olyan kérdéseket is, amelyekre 
mind az „igen", mind a "nem", 
de a „lehet" válasz is megfele
lő. 

- Bár ez a fel1Jételi rend
szer a legerkölcstelenebb dolog. 
amiről csak hallottam Szodo
ma és Gomorra óta, de mi!'el 
nem tudok jobbat helyette, azt 
kell mondanom, hogy próbál
juk meg. 

- Attól tartok, nem sokra 
megyünk vele - mondta Gáb
riel. 

Az arkangyal rossz sejtt:lmei 
hamarosan beigazolódtak, az 
Angyalkertben tárolt ötszáz lé
lekből négyszázkilencrenen 
egy fiatalkorú nyugdíjas helyét 
pályázták meg, a többi tíz el 
sem akart menni az Angyal
kertből, a tesztvizsgákon pedig 
egy berepülő katicabogár érte 
el a legjobb eredményt a hátán 
levő hét ponttal. 

Szent Péter lemondóan le
gyintett: 

- Marad a gólya! Azt hí-
Hol talál ilye'"leket? szem, előbb lent a Földön kelle-
Klasszikusaink számos ne valamit csinálni. 



Fényeslitkén 

Maratoni 

teremfutball 

Felszabadulásunk 42. évfor
dulója tiszteletére nonstop te
remfutball-mérkőzést rendez
tek Fényeslitkén: a játékosok 
(összesen 42-en) 42 órát futbal
loztak. 

A fényeslitkei kocsijavító 
üzem és a BFF dolgozóiból ver
buvált vasutascsapat a községi 
KISZ-szervezet alkalmi együt
tt:>sé\'t:>l mérte összl' erejét. 

A kiadós küzddmct 586:518 
arányban a KISZ-esek nyerték. 

A helyi általános iskola tor
natermében rendezett mérkő
zés ideje alatt 400 liter szódavíz. 
6 kilogramm kenyér. 300 zsem
le és 8 kilogramm szalámi fo
gyott el. 

Számvetés 

Közgyűlésen adott számot 
múlt é\'i munkájáról az MHSZ 
balassagyarmati MÁV-klubjá
niik vezetősége. Fényes Balázs 
klubtitkár beszámolójában az 
eredményekről és a gondokról 
egyaránt szó esett. 

A klub tavaly részt vállalt a 
vasutasnapi sportrendezvények 
lebonyolításában. A légpuska
lövészetet és a kézigránátdo
bást ők irányították. Gyümöl
csöző a klub együttműködése a 
város Petőfi általános iskolájá
val és a határőrséggel. Az OHV 
\'áros1 döntőn az általuk patro
nált iskola úttörői az első he
lyen végeztek. A felnőtt és a ve
gyes ificsapat ugyancsak a do
bogó legmagasabb fokán vég
zett a városi területi döntőn. 

\I\C\\H \\SLT\S 

Segíteni jött - végleg maradt 

A hőlégballon szerelfflese 
Két évvel ezelőtt, amikor az 

MHSZ MÁV Repülő és Ejtőer
nyfü: Klub újonnan alakult hő
légballon-szakosztályának ve
zetője, Gross János felkérte 
Kastély Erikát, hogy vállalja el 
ballonrepülőik kiképzését. a 
MÁV-asok remélni sem mer
ték, hogy a nemzeti válogatott 
- fiatal kora ellenére nagy ta
pasztalatú sportolónőjét 
hosszabb ideig a klubhoz tud
ják kötni. Hiszen Erika addigi 
klubjában összehasonlíthatatla
nul jobbak voltak a ballonozás 
feltételei, s jó kollektív légkör
ben, rutinos társak közt készül
hetett az újabb versenyekre ... 

Amint az várható volt. Kas
tély Erika - aki Magyarorszá
gon a nők közül elsőként szer
zett ballonrepülő-oktatói képe
sítést. s számos versenyen bizo
nyította már felkészültségét -
a MÁV-nál is nagy lelkesedés
sel tanította a kezdőket a hőlég
ballon kezelésére, a légi manő
verek végrehajtására. Sokáig 
úgy tűnt. számára csak egyet
len szerelem létezik: a repülés. 

szállások után jelentkezett az 
MHSZ-MALÉV REK-tanfo
lyamára. 

A következő évben 
1979-ben - már megkezdte az 
első felszállásokat, s attól kezd
ve rendszeresen járta társaival 
hétvégeken az országot. hogy 
minél magasabb szinten sajátít
sa el a hőlégballon irányításá
nak fogásait. valamint a légi tá
jékozódást. 1980 nyarán pedig 

, 

kert hamarosan újabb kimagas
ló sportteljesítmény követte: 
1983 májusában a magyar nők 
közül elsőként kapta meg a bal
lonrepülő-oktatói szakszolgálati 
engedélyt. 

Szakmai tapasztalatainak 
gyarapításában sokat jelentett, 
hogy az 1984. évi hőlégballon 
nemzeti bajnokságon nem ver
senyzőként. hanem bíróként 
vett részt. Ezáltal a földről, a bí-

1987. MÁJUS 14. 

Édesanyák köszöntése 
Tavaszi ünnepeink sorában az egyik legszebb: az anyák nap

ja. A hagyományoknak megfelelően, szakszervezetünk székházá
ban az idén is megemlékeztek az édesanyákról. 

A bensőséges ünnepséget dr. Juhász Zoltán titkár nyitotta 
meg. Üdvözlő szavai után a békéscsabai MÁV Nevelőotthon di
ákjai adtak műsort, azután Feleki Pál, szakszervezetünk alelnöke 
tartott ünnepi beszédet. Szólt a vasutas anyák helytállásáról, az 
anyaság felemelő pillanatairól. majd átadta az ajándékokat és a 
pénzjutalmat a meghívott 26 többgyermekes édesanyának. 

- Munkavédelmi vetélkedő. 
A sátoraljaújhelyi pályafenntar
tási főnökség húsz szocialista 
brigádjának részvételével a kö
zelmúltban munkavédelmi ve
télkedőt rendeztek. A döntőbe 
öt brigád került. Az első helyet 
a VI. főpályamesteri szakasz 
Gagarin szocialista brigádja 
szerezte meg a III. főpályames
teri szakasz Petőfi brigádja 
előtt. 

- Pályázat. A GySEV Igaz
gatóság plakátpályázatot hirde
tett. A polgári védelmi tevé
kenység szükségességét, műkö
dési területét, szakfeladatát be
mutató A/4-es plakátokat ápri
lis 7-ig lehetett benyújtani. 
A legjobb három pályamunkát 
díjazták, a többi pályázó tárgy
jutalmat kapott. 

- Videovetítés. A tapolcai 
Batsányi János Művelődési 
Központ nyugdíjasklubja a kö
zelmúltban színesvideo-vetítést 
rendezett. A tagok ezúttal a 
környék két ismert és becsült 
pedagógusának életútját ismer-

vonó- és vontatott járműveinek 
felújítását. A dombóváriak vég
zik a gemenci, a mecseki, a so
mogyi és a zalai erdő- és vad
gazdaságok kisvasúti járművei
nek a felújítását is. 

- Propagandisták köszonté
se. Lenin születésének 11 7. év
fordulója alkalmából megemlé
kezést tartottak a miskolci jár
műjavítóban. A megemlékezés 
után köszöntötték a párt- és a 
szakszervezet kiemelkedő mun
kát végző propagandistáit, kö
zülük többen pénzjutalmat kap
tak. 

- Manipulátor. Az eperjes
kei átrakó pályaudvaron a kö
zelmúltban konténeres manipu
látort szereltek fel. Az olasz 
gyártmányú gép lényegesen 
egyszerűsíti és gyorsítja a rako
dást. 

Köszönetnyilvánítás 
Ami a jövőt illeti. a megyei és 

a városi MHSZ-vezetők azt vár
ják a MÁV-klubtól. hogy nö
vekvő színvonalon szervezzék a 
honvédelmi tömeg- és verseny
sportot. továbbá fordítsanak 
nagyobb figyelmet a szocialista 
b1igádokra. A feladatok között 
szerepel az együttműködés fel
újítása a KISZ-szervezetekkel 
és az Ifjú Gárdá\'al. 

Oktatói működése eredmé
nyeként fél évvel később há
rom növendéke - Aklán Atti
la, Döme Tibor, Karancsi Já
nos - is megszerezte a ballon
repülőpilóta-igazolványt. Erre 
- a szerény lehetőségeket is
merve - még a szakmai körök
ben is odafigyeltek. S hamaro
san következett az újabb „szen
záció". Döme Tibor ballonpilóta 
feleségül vette a csmos oktató
nőt. Miután az esküvő éppen 
aznap volt, amikor a gyerekek a 
Télapó érkezését várták, a 
MÁV-os ballonosok joggal je
gyezték meg mosolyogva: ,, Ti
binek Erikát, nekünk pedig egy 
jó oktatót hozott a Mikulás." 
Mert ezek után már természe
tes volt. hogy a fiatala�szony 
hőlégballonosként a MA V re
pülőklubnak is hűséget foga
dott. 

• hették meg. 

Köszönetet mondok mindazok
nak, akik drága feleségem, dr. 
Szabó Miklósné, született: Nádhá
zi Erzsébet elhunyta alkalmából 
együttérzésüket kifejezték, utolsó 
útjára elkisérték, ravatalára. sír
jára virágot helyeztek. 

,,.. ,,.. 

FELHIVAS 

A Landler Jenő Járműjavító 
Üzem az idén ünnepli fennállá
sának 140. évfordulóját. Az 
üzem közművelődési bizottsága 
a jeles évforduló tiszteletére. a 
37. vasutasnapon kiállítást szer
H!Z. 

Kérik azokat a kollektívákat. 
illetve dolgozókat, akik régi do
kumentációk (fényképek vagy 
más tárgyi emlékek) birtoká
ban vannak és hajlandók azo
kat a rendezőknek felajánlani. 
hogy jelentkezzenek Keresztúri 
Ildikó népművelőnél (telefon: 
692-881, vasúti: 82-18) vagy 
Szeghalmi Imréné versenyfele
lősnél (81-75). 

A felajánlott anyagokat a 
rendezők gondosan megőrzik. a 
kiállítás zárása után pedig visz
szaadják a tuiajdonosoknak. 

Igaz, az a tény, hogy sportre
pülőt választott férjéül. aligha 
számított meglepetésnek. Rész
ben. mert szinte minden sza
badidejét a repülésnek és ejtő
ernyőzésnek áldozta, részben 
azért sem, mert szülei is a ,,le
vegőben·· találtak egymásra. 
Mindketten válogatott ejtőer
nyősök voltak. s Kastély Sán
dor egyéni célbaugrásban, Sö
rös Erika éjszakai magassági 
ugrásban állított fel világrekor
dot . . . Nem csoda, hogy ő is 
kislánykorától ejtőernyősnek 
készült. Ám, egy újfajta légi 
sport gyorsan eltérítette erede
ti szándékától. S ezt is édesap
jának köszönheti. Ugyanis Kas
tély Sándor, aki hazánkban el
sők közt kezdett hőlégballono
zással foglalkozni, idősebbik lá
nyát rendszeresen magával vit
te a hajnali függeszkedésekre. 
Erika pedig az első rövid fel-

Kastély Erika már nehezen tudná elképzelni az életét hőlégbal
lon nélkül 

Varga Lászlóné oldalán részt 
vett élete első versenyén, az 
Olefin Kupán. Alig néhány hó
nap elteltével - a nők közül 
másodikként - megszerezte a 
pilótaigazolványt, mely a 
15-ös sorszámot viselte. S még 
ugyanebben az évben 

(A szerző felvétele) 

rók szemszögéből is megismer
hette az értékelés folyamatát, a 
verseny légkörét. 

----------------------------. ugyancsak Vargánéval - részt 

Az elmúlt év tavaszától egy 
éven át nem vett magára ejtőer
nyőt. nem állt be a hőlégballon 
kosarába. S bár a sportolástól 
átmenetileg búcsút kellett mon
dania. mégis boldognak láttam, 
valahányszor találkoztunk. 
Kérdeznem sem kellett, nem 
volt nehéz kitalálni: kis babát 
vár. készül az anyai hivatásra. 
S születendő gyermeke egész
ségéért semmit sem hajlandó 
kockáztatni. Pedig nagyon fájt 
a szíve. valahányszor felnézett 
a kéklő égboltra, vagy a MÁV 

repülőklubban hallgatta a töb
biek lelkes élménybeszámolóit, 
s amikor Tibor, a férje hajna
lonként útra kelt, hogy gyako
rolja a ballonrepülést ... 

Sakk 

3. SZÁMÚ FELADVÁNY J. Burda 
(Havirov - CSSRI Matt 2 lépésben. 

l\1a1 feladvánvaink követelménve 
azonos a múlt hónapban közöltekével. 
Az elsö lépést világos teszi. és sötét 
legeróst>bb lépései es<>tén 1s a második 
lépésbPn mattot ad. Ez a követelmény 
egy<>bként változatlan lesz a követke
ző rovatainkban 1s. a továbbiakban te· 
hát nem rrszletezzük igy külön. Az áb
ra alatt szereplő .. matt 2 lépésben" jel
zés erre utal majd mindig. 

Bízunk bmne. hogy feladványrova
tunk életképes lesz (amit a szcrkesztő
ségünkbl' b<>küldött megfejtések szá
mán mérhetünk le). és ez lehetővé te-

sz1. hogy a közlésre kerülő eredeti (el
ső ízben lapunkban megjelenő) kétlé
péses feladványainkat nemzetközi ver
seny keretében é11ékelhetjük majd 
1989 végén. Az értékelés elvégzésére 
Kiss János sakkszenő mesterünket 
kértük fel. aki e feladatot örömmel el
vállalta. 

Az ő munkáJát segíllk olvasóink, 
amikor a közölt feladványokat gondo
san elemzik, és rámutatnak az egyes 
müvek szépségeire és esetleges hibái
ra 1s. Az elemzés külső formájára vo
natkozóan következő rovatunktól kez
dődően adunk példát. amikor az ápn
hsban közölt feladványaink részletes 
elemzését mutatjuk majd be olvasó
inknak. 

Mai feladványaink megoldását e hó 
végéig adhatják postára olvasóink 
szerkesztőségünk címére'. 1068 Buda
pest. Benczúr u. •H 

4. SZÁMÚ FELADVÁNY. A. Fet
maksz (Kirovka - SZU) Matt 2 lépés
ben. 

vett az I. hőlégballon nemzeti 
bajnokságon. Méghozzá nem 1s 
akármilyen eredménnyel. 
A versenyszámok többségében 
rendre az első három helyet 
szerezték meg. s kevésen múlt. 
hogy végül „csak„ a 4. helyen 
végeztek - egyetlen női páros
ként - a férfiak mezőnyében. 

A következő évben úgy dön
tött. az eredményesebb ballono
zás érdekében eikezdi az ejtőer
nyőzést 1s. Így lépett be az 
MHSZ BHG Ejtőernyős Klub
ba. ahol annyira megragadta a 
jó közösségi légkör. hogy ballo
nosként is átigazolt. 

Az ejtőernyőzéssel együtt já
ró fizikai edzés. illetve a cél
megközelítés. célra ereszkedés 
gyakorlása hamar meghozta a 
remélt fejlődést. Júniusban, a 
népes nemzetközi mezőnyt fel
vonultató Olefin Kupán első 
helyen végzett, mint a győztes 
csapat pilótája. S a II. hőlég
ballon nemzeti bajnokságon 
szintén győzelemmel rajtolt. 
Balszerencséjére a kedvezőtlen
re fordult időjárás miatt végül 
nem lehetett a versenyt befejez
ni. értékelni. Egy évvel később 
viszont Kígyós Istvánnal pár
ban. dobogón végzett a nemzeti 
bajnokságon. A nagyszerű si-

Zolika megszületése után vi
szont már kevés ideje maradt a 
repülés utáni sóvárgásra. Ide
jét. figyelmét lekötötte kisfia 
gondozása. S számára gyakran 
ez is akkora boldogságot jelent, 
mint egy sikeres felszállás. 

Szülei szívesen vállalják a kis 
unokát. így nincs akadálya, 
hogy ezen a nyáron ismét el
kezdje az aktív hőlégballono
zást. felkészüljön az elkövetke
ző versenyekre. Reméli, nincs 
messze az az idő, amikor majd 
férjével és kisfiával hármasban 
emelkedhet a magasba. Mert 
aligha kétséges, hogy Zolika is 
lelkesedni fog a ballonozásért 
- és a MÁV-klubért. 

Büki Péter 

- Brigádvezetők tanácsko
zása. A székesfehérvári pálya
fenntartási főnökség szocialis
tabrigád-vezetőinek tanácsko
zásán értékelték a kollektívák 
múlt évi munkáját. Három kol
lektíva Élenjáró Brigád kitünte
tést kapott. 

- Kisvasúti járművek. A 
dombóvári vontatási főnökség 
kisvasúti műhelyének tizenhat 
tagú kollektívája végezte a ba
latonfenyvesi gazdasági vasút 

Elcserélném budai 37 négyzetméte
res első emeleti 1 szoba komfortos ta
nácsi lakásomat másfél szobás, MÁV
bérlakásra. Érdeklődni lehet a 
220-660/267 városi, vagy 35-87 üzemi 
telefonszámon. 

Elcserélném Budapest Kerepesi 
úton lévő 98 négyzetméteres 3 szobás, 
villanyfűtéses, telefonos lakásomat, 
kettő egyszobás komfortos, vagy egy 
kétszobás komfortos tanácsi lakásra 
MÁV-dolgozóval. Érdeklődni lehet a 
334-604 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest centrumában 
lévő szoba, konyha, külön WC, gázfű
téses tanácsi fóbérletemet, Dunake
szin lévő komfortosra, lehet MÁV-la
kás is. Érdeklődni lehet Csáki József
né 428-321 telefonszámon. 

Elcserélném vagy eladnám szabol
csi vasútállomás melletti 2 szobás csa
lácti házamat, 850 l}égyszögöles telek
kel, budapesti MAV-, vagy ta_nácsi 
bérlakásra. Érdeklődni lehet: Acsné 
Szilágyi Katalin (hétfő, szerda, péntek 
8-16 óráig a 62-66 üzemi), a többi na
pokon a 286-190 városi telefonszámon. 

Elcserélném Budapesttől 20 kilomé
terre, 63 négyzetméteres komfortos 
MÁV-bérlakást 150 négyszögöles kert
tel, gazdasági épületekkel, műhellyel, 
45-50 négyzetméteres tanácsi lakásra 
MÁV-dolgozóval. (Déli pályaudvar, 
Kelenföld környéke előnyben). Érdek
lődni'. Gyimes Judit, 1406 Budapest 
Pf. 17. 

Elcserélnénk budapesti VII. kerületi 
38 négyzetméteres és IX. kerületi 50 
négyzetméteres 2 és fél szobás kom
fortos MÁV-bérlakást egy nagyobb la
kásra, csak Budapest területén. Érdek
lódm lehet: Kozma Ferenc 852-217 te
lefonszámon. 

Elcserélném Bicske központjában 
lév.9 68 négyzetméteres II. emeleti 
M.t;. V-bérlakásomat hasonló budapesti 
MAV-lakásra. MAV-dolgozóval. Ér
deklődni lehet: Angyal Zoltán, Bicske, 
Bethlen Gábor u. 2/A II. emelet 6. 
szám. Munkaidőben 11-47 üzemi tele
fonszámon. 

Elcserélném Kelellnél 76 négyzet
méteres, két és fél szobás magasföld
szinll. gázfűtéses, komfortos lakáso
mat tanácsi egy és fél szobásra. 
Moszkva tér környéke előnyben. Ér
deklődni lehet'. Vígh Jánosné. Buda
pest VIII. kerület, Festetics utca 4. 
szám földszint 7. VII. épület. 

Elcserélném budapesti 40 négyzet
méteres bérlakásomat hasonló vagy 

dr. Szabó Mikló� 

,, 

A szerkesztőség fennta rtja 
a jogot, hogy a beküldött 
kéziratokat rövidítve közöl
je. Kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. 

nagyobb tanácsira, MÁV-dolgozóval. 
Érdeklődni lehet: 182-938 telefonszá
mon. 

Elcserélném kiskunfélegyházi lakó
telepi 50 négyzetméteres kétszobás 
OTP-öröJtlakásom, budapesti tanácsi. 
vagy MAV-bérlakásra, két és fél, há
romszobásra. Érdeklődni levélben'. 
Pintér József, 6100 Kiskunfélegyháza. 
Darvas T. utca 4. szám VIiI. 51. 

Elcserélném XV. kerületi 94 négy
zetméteres két és fél szobás, loggiás, 
kertrészes MÁV-lakásomat, két darab 
egy és fé'. szobás tanácsi lakásra (IV
XV. kerület előnyben) MÁV-dolgozó
val. Érdeklődni lehet: 327-950126 tele
fonszámon. 

Eladnám Gárdonyban 180 négyzet
méteres telken fekvő ikerházas nyara
lómat. Érdeklődni lehet: délután 
64 7-7 41 telefonszámon. Kissné. 

Elcserélném miskolci 37 négyzetmé
teres, első emeleti, másfél szobás, er
kélyes, összkomortos, tanácsi lakáso· 
mat budapestire. (Minden megoldás 
érdekel.) Erdeklődni lehet: Rajz Éva, 
44-75/149, vagy 840-148/149 telefon
számon. 

Elcserélném 55 négyzetméteres, 
gázfűtése_s, komfortos, világos, parkra 
néző MAV-bérlakásomat tanácsi la· 
kásra, vagy vidéki házra. Érdeklődni 
lehet: Filep György, Budapest. Kere· 
pesi út 5. szám IV. épület, II. emelet 
40. Telefonüzenet'. 370-897. 
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Május 31-től 

Menetrendváltozás 
Kevesebb dohány�ókocsi - Kerékpárkölcsön�és ti�en

hét állomáson - Újabb uta�ási kedve�mények 
A vasúti menetrend évente 

ismétlődő kiadását a nemzetkö
zi, valamint a belföldi személy
és áruszállítási igényekben, to
vábbá a technikában előforduló 
változások indokolják. A MÁV 
is alkalmazkodik a változások
hoz. 

Arra most nem vállalkozha
tunk, hogy a május 31-én életbe 
lépő új menetrend változásait 
részletesen ismertessük, de ar
ra igen, hogy néhány újdonság
ról, figyelemre méltó kezdemé
nyezésről tájékoztassuk az olva
sót. Annál is inkább, mert ezek 
a vasutasokat közvetlenül és 
közvetve egyaránt érintik. Köz
vetlenül akkor, ha szolgálatot 
teljesítenek, közvetve pedig 
amikor utasként szállnak fel a 
vonatokra. 

A nemzetközi forgalomban a 
menettartam rövidítése mellett 
újdonságnak számít a Győr
Pozsony közötti közvetlen ösz
szeköttetés. A földrajzilag egy
máshoz közel fekvő két város 
között eddig az idegenforgalom 
jobbára közúton,· sokszor nagy 
kerülővel, Kómáromon át bo
nyolódott. Most a Rajkán átme
nő nemzetkön személyforga
lom újrafelvételével, a VarsoVIa 
és a Meridián gyorsvonatpáro
kon kívül, Győr-Pozsony kö
zött egész évben naponta két 
vonatpár is közlekedik. 

Budapest-Bécs között is ja
vul az összeköttetés. Az Orient 
expressz menetesítésére forga
lomba állított Arrabona egész 
évben közlekedik. Érdekessége, 
hogy Győrben is megáll, s mi
vel Hegyeshalomban csak 12 

percet tartózkodik, a két fővá
ros közötti 3 óra 40 perces me
netidő 20 perccel rövidebb az 
Orient expressznél. 

Még egy érdekesség: az Inter 
expresszként közlekedő Bátho
ry expressz kedvezőbb indulási 
és érkezési idők mellett, Buda
pest-Varsó között 90, ellen
irányban 50 perccel rövidebb 
idő alatt teszi meg az utat. 

A belföldi forgalomban vár
hatóan az idén is csökken az 
utasok száma. Az utasforglom 
megoszlásában azonban nem 
várható számottevő változás. 
A szakemberek becslése szerint 
a távolsági utasforgalomban 
folytatódik az időszakos, illetve 
szezonális ingadozás. Ebből 
adódik (főleg a hétvégeken), 
hogy nyáron emelkedik a vona
tokon utazók száma, télen vi
szont csökken. Ennek ellenére 
a belföldi személyszállító vona
tok 1987/88. évi menetrendi 
szerkezete alapvetően megőrzi 
a személyszállítás korábbi 
években elért színvonalát, de a 
gazdaságosabb üzemeltetés ér
dekében az eddigieknél jobban 
alkalmazkodik a távolsági utas
forgalom ingadozásaihoz. Ma
gyarán szólva több vonat ki
sebb befogadóképességű szerel
vénnyel közlekedik, egyes vi
szonylatokban pedig mérsékel
ten csökken a vonatgyakori
ság. 

A MÁV Vezéngazgatóság, el
sősorban a nem dohányzó uta
sok kérésére, a vasúti személy
kocsiknál felülvizsgálta a do
hányzás szabályozását, és úgy 
határozott, hogy az új menet
rend bevezetésétől csökkenti a 

dohányzókocsikat, illetve a fül
kék részarányát. Eddig a ko
csiknak alig egyharmada volt 
nemdohányzó, ezentúl a fele 
lesz. Ez az intézkedés nem a do
hányzók bosszantására, hanem 
a nemdohányzók, a betegek, az 
idősek, a terhes anyák, a kis
gyermekkel utazók, mindannyi
unk védelme érdekében szüle
tett. Betartása elsősorban a 
jegyvizsgálókon, s a vizsgáló fő
kalauzon múlik. 

Az új menetrend életbe lépé
se ezúttal nemcsak a személy
szállító vonatok közlekedésé
ben jelent változást, hanem a 
MÁV szolgáltatásaiban és üz
letpolitikai kedvezményeiben is 
sok újdonság található. flyen a 
kerékpárkölcsönzés, amelyet 
17 állomáson vehetnek igénybe 
az utasok. Ha lesz rá igény, 
nosztalgiavonatok is közleked
nek. 

Az üzletpolitikai kedvezmé
nyek közül legjelentősebbek a 
rokkant és korkedvezményes 
nyugdíjasok, a 26 éven aluli fia
talok 20 százalékos utazási ked
vezménye. Százszázalékos ked
vezményben részesül a három 
vagy több 18 éven aluli gye�
mekével utazó egy vagy két 
szülő és minden további gye
rek. Üdülőhelyi bérletet vált
hatnak a SZOT-beutaltak. A 14 
napig érvényes bérlet ára 100 
forint. A bérlet 100 km-es kör
zeten belül érvényes. 

A felsoroltakon kívül még 
számos üzletpolitikai kedvez
ményt és funkcionális jellegű 
szolgáltatást biztosít a MÁV. 

R. V.F. 

Lapköszöntő 
jelenleg a legkorszerűbb nyomdagépeken, íz
léses kivitelben készül. 

Jó alkalom e jubileum arra is, hogy röviden 
vázoljuk a szerkesztési célokat, hiszen akik fi
gyelmesen olvasták az utóbbi hónapokban 
megjelent számokat, bizonyára észrevették a 
változást, a megújítást, a profilváltás szándé
kát. Tettük ezt azért is, mert 1987 januárjától új 
laptárs jelent meg, a MÁV Vezérigazgatóság 
üzemi lapja, a Vasút. A korábbi, kis formátu
mú, hasonló címmel megjelent műszaki, gaz
dasági folyóiratot felváltotta egy nyolcoldalas, 
havi lap, amely a vasútüzem eseményeinek, a 
gazdasági céloknak, a termelési és szállítási 
feladatoknak, a terveknek és az eredmények
nek közlését, propagálását vállalta. 

Kevés olyan megtisztelő feladata van a szer
kesztőnek, mint vezércikket írni abból az alka
lomból, hogy egy lap megjelenésének 30. év
fordulóját ünnepli. Igen, harminc éves a Ma
gyar Vasutas, amelynek a felszabadulás utáni 
első száma 1957. májusában jelent meg. E ju
bileum tiszteletére újítottuk meg, terveztük át 
a fejlécet és a rovatcímeket, hogy ezáltal is íz
lésesebb küllemű lapot adjunk Kedves Olvasó
inknak. 

Nem lehet azonban a Magyar Vasutasról be
szélni anélkül, hogy ne pillantanánk a múltba, 
hogy ne ejtenénk szót a híres és méltán tisz
telt haladó szellemű szerkesztőkről, szerzők
ről, a sajtótörténetben is jegyzett forradalmi, 
harcos lapelődökről. 

Az első vasutas munkáslap, a Vasút bizony 
már 113 éwel ezelőtt, 1874-ben jelent meg. 
Magyar Vasutas címmel pedig 1904. április 
15-én vehette kezébe az olvasó azt a lapot, 
amely a legális vasutas-szakszervezet megte
remtéséért küzdő mozgalom fegyvere lett. Az 
anyagi helyzetük javításáért, a Jogokért, az em
beribb életért harcoló vasutasok orgánuma év
tizedeken át szócsöve volt a magasztos esz
méknek, vezére az elnyomottaknak, lelkesítője 
a csüggedőknek ... 

Nehéz pátosz nélkül írni e lap múltjáról, s 
még nehezebb e dicső múlt után a jelenről 
szólni, hiszen rólunk, e lap alkotóiról, munka
társairól, szerzőiről a jövő nemzedék mond 
ítéletet. Annyit azonban talán nem tekint sze
rénytelenségnek a jelen kor, ha megjegyez
zük, hogy e harminc év alatt az újság a vasuta
sok kedvelt és keresett lapjává vált. Népszerű
ségét bizonyítja az is, hogy példányszáma a 
kezdeti 12 ezerről 41 ezer emelkedett. Az évek 
során bővült az oldalterjedelme, és ma már ha
vonta kétszer, összesen tizenhat oldalon tájé
koztatja olvasóit a vasutas-szakszervezet 
munkájáról, törekvéseiről, a vasút aktuális ese
ményeiről, a vasutasok mindennapjairól. A lap 

Az ismétlések és hasonlóságok elkerülése 
érdekében tehát a Magyar Vasutasnak más 
funkciót kellett vállalnia. Hasábjain ezentúl 
több lehetőség nyílik foglalkozni a hazai és 
nemzetközi szakszervezeti mozgalom esemé
nyeivel, azok politikai vetületével, a vasutasok 
élet- és munkakörülményeivel, gondjaival, örö
meivel. Színes, olvasmányos riportokban vil
lanthatjuk fel egy-egy szolgálati hely hétköz
napjait, esetleges anomáliáit. 

Minden számunkban megjelenő kulturális 
oldalunkon rendszeresen tájékoztatjuk olvasó
inkat a művelődéssel, a kulturálódással kap
csolatos eseményekről, s egy-egy novellával, 
verssel tesszük gazdagabbá a lapot. Bővebb 
terjedelmet szentelünk az egészségnevelésre, 
a sportra, a technikai érdekességekre. A hasz
nosabb időtöltést szolgálja nemrég indított 
sakkrovatunk is. Az eddiginél több fotóval, 
képriporttal szándékozunk még lapunkat szí
nesíteni, amely remélhetően sok olvasónk tet
szését elnyeri. 

Természetesen továbbra is számítunk Olva
sóink észrevételeire, jobbító szándékú taná
csaira, témajavaslataira, hiszen csak így szol
gálhatjuk teljesebben közös ügyünket, és 
csak így valósulhat meg az a szándék, hogy a 
Magyar Vasutast, szakszervezetünk lapját 
minden olvasó a sajátjának érezze. 

KASZALA SÁNDOR 

Nosztalgiavonat 

Sok csodálója volt május 9-én 
és 10-én a Nyugati pályaudvar
ról indult nosztalgiavonatnak. 
A három, századfordulón ké
szült személykocsit egy 275 034 
sorozatú gőzmozdony vontatta. 
A vonat Esztergomba tartott, 
sajnos a csodálók közül csak 
igen kevesek szálltak fel az erre 
az alkalomra felújított, sajátos 
hangulatot árasztó kocsikra. Az 
első nap mindössze tizenketten, 
de másnap sem volt tolongás. 

Mint a MÁVTOURS készséges 
képviselője, Káplár Erzsébet 
elmondta: a nosztalgiavonat 
reklámja sikeredett rosszul. a 
legtöbben a menetrendszerű, 
424-es vontatta járatra gondol
tak. A tervek szerint a „100 
éves nosztalgiavonat" még az 
idén többször is elpöfög Eszter
gomba, ahol az utasok megis
merkedhetnek a híres Baziliká
val. 

Rendkívüli ülés 
Szakszervezetünk elnöki,,ége májm, 11-én rendkívüli ülést 
tartott. A testület a pénzÜg)i és gazdas� os.7.tály előter
jesztése alapján megtárgyalta az új tagdíjfizetési rendszer 
negyedévi tapasztalatait, további feladatokat. (Erről la
punk következő számában részletesen tájékoztatjuk olva
sóinkat.) 

Kommunista 

műszakok 
A székesfehérvári pályafenn

tartási főnökség társadalmi és 
gazdasági vezetése április 
25-ére kommunista szombatot 
szervezett. Az akció 153 részt
vevője összesen 1007 órát dol
gozott, s a különböző szakaszo
kon kitérők bontását, talpfacse
rét, biztonsági szegélyek, kerí
tések meszelését végezték. 
A kommunista műszakból nem 
maradtak ki a velencei-tavi ál
lomások sem. A főnökség dol
gozói Gárdony állomáson mint
egy 250 négyzetméternyi 
gyöngykavicsot terítettek a pe
ronokra. A fehérvári pályafenn
tartók a társadalmimunka-akci
óból befolyó pénz 50 százalékát 
a városi uszoda építésére aján
lották fel. 

A MÁV Építési Géptelep Fő
nökség székesfehérvári kiren
deltségén is kommunista mű
szakot tartottak ápnlis 24-én és 
25-én. Egy 25 tonnás daru mű
szaki vizsgálatát és teljes lefes
tését végezte el hat vasutas. 
Húsz gépkocsivezető a napi 
munkájából felajánlott 6-6 
órát a kommunista műszakra. 
Az akció eredményeként be
folyt összeget a központi alapba 
fizetik be. 

A Dél-Alföldön 

Megkezdődött 

a konzervszállítás 

Jól bevált gyakorlat, hogy a 
konzervszállítások nagyobb 

L---------------------------' arányú indulása előtt a szegedi 

KELETI PÁLYAUDVAR 

Megkezdődött a rekonstrukció 

.. 

. , 

Mint az köztudott: a Keleti az on,zág legforgalmai,ahb pályaudva
ra. Annak idején, amikor elkészült., 52 vonatot fogadolt ef{) nap 
alatt alig néhány ezer ula!-.!-.al. :\apjainkhan 180-200 vonat fut be 
a pályaudvarra é,., 24 óra alatt átlago!-.aD "zázt'zer uta,., fordul 
meg. Gyor;,ítani kell tehát a forgalmat é" ezért új bizto,-ítóberen
dezéseklu•l kell ellátni a Keletit. \legkezdődött a rt>konstruk<'ió. 
� félpályán is .tt>lje" gőzzel• kell fogadni és indítani a vonato
kat, közben folytatni a felújítá;,t. '\"em könnyű az átépítés idt>jt' 
alatt biztosítani a balei,etmt>ntes közlekedést. 

igazgatóság és a területéhez 
tartozó konzervgyárak képvise
lői összegzik az elmúlt idős:,:ak 
tapasztalatait, kölcsönösen tájé
koztatják egymást a fuvarozási 
feladatokról és a szállítási lehe
tőségekről. Ilyen szállitásegyez
tető tanácskozást tartottak ápn
lis 23-án Szegeden, a Paprika
feldolgozó Vállalatnál. 

A tanácskozáson elhangzott, 
hogy tavaly 265 890 tonna 
konzervet szállítottak vasuton, 
s ezeknek közel 78 százalékát 
az ország határain túlra. A 
Szovjetunióba feladott áruk to
vábbításánál eset�nként a lód
tak kisebb feszültségek (főleg a 
kontingentálási szabályozások 
miatt). de végeredményben va
lamennyi áru céljához érkewtt. 

Az előrejelzések szennt az 
idén körülbelül 320 ewr tonna 
konzervgyári termék elszállítá
sa várható. Ebből már március 
végéig 52 ezer tonnát fuvaroz
tak el, ennek majdnem a felét 
exportra. Az év hátralévő részé
ben még 268 ezer tonnát kell el
szállítani. 

A tanácskm:ás végén az el
múlt évben legjob') rakodási 
készséggel dolgozó békéscsabai 
konzervgyárnak adták át az e 
célra alapított vándorserleget. 

(gellért) 

Előadás 

aktivistáknak 

Vértes Éva, a Magyar Rádió 
főmunkatársa időszerű külpoli
tikai kérdésekről tartott elő
adást május 14-én az Északi 
Járműjavító szakszervezPti pro
pagandistáinak. 
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Történelmi válaszúton 

a szakszervezeti mozgalom 
Korunk nagy kérdéseire, .,kilúvásaira" csak a 
korszeríí, el6íté1etektől, dogmáktól és sablonoktól 
mentes gondolkodás segítségével adható konst
ruktív válasz. Jó példa erre a ,,gorbacsovi új hul
lám" felfogása, amely az emberiség alapvető, lét
érdekeit mélyen érintő háború és be'ke problémá
ját - a korábbi mere-v, katonai doktrínák elha
gyásával - új módon közelítette meg, és nyerte el 
a békeszerető milliók őszinte szimpátiáját s hozta 
zavarba az ellenfeleket. 

ra. A szakszervezeteknek vá
laszt kell adnia a városi élet és 
az urbanizáció által felvetett 
problémákra is. Természetesen 
a mozgalom számára a foglal
koztatás biztonságáért folyó 
harc továbbra is eLsőszámú fel
adat marad" - hangsúlyozta a 
CFDT főtitkára. 

Hatást gyakorolni 
az életmódra 

A gyorsan változó világban 
változtak az értékrendek is. Lé
nyegesen módosult és napja
inkban is mozgásban van a tár
sadalom struktúrája és érdekta
goltsága. Ennek természetes 
velejárója, hogy a politikai szfé
ra sem marad érintetlenül. 
Mindezek alapján joggal merül 
fel a kérdés a szakszervezeti ak
tivisták körében, hogy vajon 
ezek a változások és a sokszor 
nagyon is bonyolult társadalmi 
mozgások hogyan hatnak a 
szakszervezeti mozgalomra, 
amely - miután mindig konk
rét társadalmi viszonyok között 
végzi munkáját - sohasem 
előzheti meg korát, de társadal
mi szerepének megőrzése érde
kében nem is maradhat el attól. 

Többek véleménye szerint a 
szakszervezetek történelmi vá
laszúthoz érkeztek: a szocialis
ta országokban az intenzív gaz
daságfejlesztésre való átállás és 
az ezzel járó kísérőjelenségek 
állítják eddig ismeretlen, új fel
adatok elé a szakszervezeteket. 
Nyugaton pedig a tőkés rend
szer fenntartásán munkálkodó 
ideológusok és szervezetek jól 
előkészített és koncentrált tá
madásaival kell szembenézni a 
balold�li mozgalmaknak. E tá
madások centrumában elsősor
ban a szakszervezetek állnak. 

Követhetlr 
stratégiát 

A világ napi híreinek forgata
gában gyakran találkozunk 
olyan közleményekkel, ame
lyek baloldali pártok választási 
sikertelenségeiröl adnak szá
mot. Legutóbb például a máltai 
parlamenti választásokon tört 
előre a jobboldal. Nagy valószí
nűséggel az előrehozott angliai 
parlamenti választásokon is a 
konzervatívok újabb győzelme 
várható. Ezeket a kudarcokat a 
baloldal számára lényegében 
-:zz okozza, hogy a gazdasági 
válság következtében előállt 
helyzetre a szakszervezeti 
mozgalom sem talált még meg
jelelő választ, és képtelen jól 
áttekinthető és követhető stra
tégiát meghatározni. 

A szakszervezeti mozgalom 
reagálása ezekre a hatásokra, 
attól függően, hogy az adott 
szervezet milyen társadalmi be
rendezkedésű országban műkö
dik, rendkívül eltérő. A külön
böző irányzatú szakszervezetek 
erőteljesen munkálkodnak 
azon, hogy felvázolják a jelen 
és a nem túl távoli jövő szak
szervezeti mozgalmának útjait, 
és megcáfolják azokat a Nyuga
ton - sőt esetenként nálunk is 
óvatosan megfogalmazott 
„ tudományos mezbe" bujtatott 
nézeteket, hogy a szakszerveze
ti mozgalom hanyatlásnak in
dult, életképtelen és modern 
társadalomban, sőt szocialista 
viszonyok között szükségtelen. 
Az utóbbi nézetek veszélyessé
gét növeli az a körülmény is, 
hogy ezeket a napjainkban le
játszódó objektív társadalmi fo
lyamatokra hivatkozással hir
detik. 

A műszaki-tudományos hala
dás kísérőjeként folyamatosan 
új dolgozó rétegek jelennek 
meg, miközben a szakszerveze
tek hagyományos bázisát jelen
tő nagyipari munkásság létszá
ma csökken. Ez a folyamat ha
zánkban is kezd érzékelhetővé 
válni. A társadalom egészén 
belül növekszik a középrétegek 
aránya. Az iparilag fejlett tőkés 

országokban a társadalom és 
gazdaság tőkés érdekeket elő
térbe helyező átrendeződését 
egy újnak mondható jobboldali, 
politikai és ideológiai rendszer 
is támogatja, amely neokonzer
vativizmus néven vált ismertté 
az elmúlt évtizedekben. Ennek 
lényege egy olyan új eszme
rendszer kialakulása, amely ha
tékony választ igyekszik adni 
- s ez ideig nem is eredmény
telenül - a hatvanas évek „új 
baloldali" kihívására. 

Élénk viták 
a módszerekről 

Egy CGT-funkcionárius véle
ménye szerint a szakszervezeti 
mozgalom olyan eszköz kell 
hogy legyen a dolgozók kezé
ben, amelyet a tagság azért fi
zet, hogy az teljes hittel és 
meggyőződéssel védje érdekei
ket. A mozgalom igazodjon a 
munka világához, azonosuljon 
törekvéseivel. Legyen figyelem
mel a dolgozók különböző réte
geinek sajátos érdekeire. Mun
kálkodjék azon, hogy a dolgo
zók minél erőteljesebben ve
hessenek részt a vállalati célok 
meghatározásában. Határozot
tan lépjen fel a szociális vív
mányok megnyirbálása ellen. 

„A szakszervezeti mozgalom 
egyidejűleg van mozgásban és 
mozdulatlanságban" - véleke-

A világon szinte minden d!k a CFJ?T :gyík, szinté� �e�e
szakszervezetben ahol felvál- to funkc1onanusa. Megitelese 
lalták a dolgozók érdekeinek szeri17-t a mozgalo1:1,legfőbb tö
képviseletét és védelmét, foly- :.ek"'.�s-� most arr� iranyu�, ho�)'. 
nak a viták az új körülmények- osztonozze az __ atalakulast, �J 
nek jobban megfelelő szakszer- tartalo,m':°al t�ltse meg teve
vezeti tevékenység lehetséges ken1seget,, s valto2:1_assa meg e 
formáiról módszereiről. tevekenyseg formait, ha kell. 

. ' • , , , Ezeket a változtatásokat annak 
, Mmdez:k elorebocsatásaval tudatában kell megoldani, hogy ez:deme,s attekintem, hogy m1- a szakszervezeti mozgalom kent velekednek a szakszerve- · d t"l függetlenül lé-f 1 . .. • . . •1 nem mm en o ze 1 mozga om, JOVOJero :gyes tezik, hanem egy szüntelen alaszakemberek es ne1:1zetko:tleg kuló társadalmi közegben, ismert szakszervezeti vezetok. amely minden oldalról hat rá. 

Bertil Bolin, a Nemzetközi A francia Force Ouvriere 
Mu?kaügyi Hivatal . vezé�gaz- egyik tagszervezetének főtitká
gato-helyettese sze_nn_t �ar a ra arra mutat rá, hogy a szak
.,szaks7eT'l}�zetek V<;t_Ls<;g?-, ked- szervezet: mozgalom, ennélfog
venc tema?a s�k u�sag�ronak, va mindig készen kell állnia a 
helytelen altalanositam, mert társadalmi változásokhoz való 
a helyzet or�zágonként eltérő. alkalmazkodásra. Egyébként a 
Vannak orsza_gok, �hol a szak- szakszervezeti mozgalomnak 
��ervezetek J�lentos szerep�t szinte megszületése pillanatától 
Jatszanak a tarsadalomb1ztos1- szembe kellett néznie a változá
tás ir.ányításába?, � _a�ol a nö- sokkal. A mozgalom lényege: a 
vekvo munkanelkuliseg miatt bérből és fizetésből élők képvi
rohamosan emelkedik taglét- selete. 
számuk. Van olyan ország is, 
ahol ugyan a taglétszám csök
kent, de a szervezet befolyása 
nőtt, s természetesen van olyan 
hely is, ahol valóban válságos 
helyzetben van a szakszervezet. 

B. Bolin szerint nem a szak
szervezetek kerültek elsősor
ban válságba, hanem maga a 
,,posztindusztriális" társada
lom. A dolgozók szervezetei 
nagy „lelkiismeret-vizsgá
lat "-ba kezdtek, s már most szá
mos változás figyelhető meg 
magatartásukban. A szakszer
vezetek megértették, hogy a 
hosszú távú foglalkoztatás ga
ranciái és a munkakörülmé
nyek javítása nagymértékben 
függ a vállalatok „egészségi ál
lapotától". Ezért sokan felül
vizsgálták hagyományos „ellen
zéki" szerepüket, és a jövőben a 
munkaadóval közös érdekeket 
is számításba veszik. 

Morton Bahr, az Amerikai 
Távközlési Dolgozók Szakszer
vezetének elnöke azt tanácsol
ja, hogy a szakszervezetek te
kintsenek előre, de vonják le a 
múlt tanulságait. A szakszer
vezetek jövőjét M. Bahr úgy íté
li meg, hogy számukra elmúlt 
az az idő, amikor a szakszerve
zetek egy szakmai ágazathoz 
vagy egy munkaadóhoz kötőd
tek. A munkaerő strukturális 
átalakulásának következtében 
számos amerikai szakszervezet 
gyors ütemben szélesítette tag
toborzási területét. Nagyrészt 
azok a szakszervezetek, ame
lyek az építőipari szakmában és 
az ipar területén működnek, 
megkönnyítették a tagság el
nyerésének feltételeit. hogy 
újabb tagokat toborozzanak. 

A szakszervezeti mozgalom 
jövője azon is múlik, hogy 
mennyire lesz képes hatást gya
korolni az emberek életmódjá-

Milyen tennivalók körvonalai 
bontakoznak ki hazánkban a 
szakszervezeti mozgalom jövő
beni feladatait illetően? Egyre 
erőteljesebben fogalmazódik
meg nálunk is az az igény, 
hogy a szakszervezetek határo
zottabban töltsék be érdekfeltá
ró funkciójukat. Erősíteniük 
kell a munkavállalói érdekvé
delemre és -képviseletre irá
nyuló tevékenységüket, mert ez 
jelenleg nem jut kellően kifeje-
zésre. 

A napirenden lévő kérdések
ről markánsabban fogalmazza 
meg álláspontját, s ezt vitassa 
meg a tagsággal is. Mindezek a 
feladatok úgy kerültek felszín
re, hogy az MSZMP Központi 
Bizottsága tagjaiból bizottságot 
hozott létre a politikai intéz
ményrendszer továbbfejleszté
sével kapcsolatos kérdések 
vizsgálatára. Ez a bizottság 
megállapította, hogy a társa
dalmi szervezetek súlya nem 
kielégítő, nem rendelkeznek 

elegendő társadalmi presztízs
zsel és nincsenek kellő garan
ciák a tényleges, önálló tevé
kenységhez. Pedig a párt által 
is elismert érdekpluralizmus 
nyilvánossá tétele éppen a tár
sadalmi szervezetek - így a 
szakszervezetek tevékenysége 
révén válna lehetővé. 

A feladat egyértelmű, mert a 
világon mindenütt jelentkezik a 
szakszervezeti mozgalom meg
újulása iránti igény. Tudomásul 
véve a megállíthatatlan fejlő
dést, a szakszervezeti mozga
lomnak úgy kell alkalmazkod
nia az új viszonyokhoz, hogy 
társadalmi szerepében megerő
södve, érdekképviseleti és -vé
delmi szerepét határozottabban 
gyakorolva, élvezze és megőriz
ze tagsága bizalmát. 

Baranyai Zoltán 

Vonattal a Csendes-óceánon 

Holmszkhan (OSZSZK) új jégtörő komp szállítja a vonatokat Szahalin szigetére. Egy teljes vonat

szerelvényt 15 perc alatt vesz fel a komphajó és kilenc óra alatt szállítja át azt a szigetre a konti• 

nens Vanyinó kikötőjéből. Egyébként ezt a távolságot a Csendes-óceánon a teherhajók 15-16 óra 

alatt teszik meg. Az új szállítóeszközön hetven utasnak is van helye. Ezt a létszámot 150-re kíván

ják növelni. A hajó hossza 125, szélessége 20 méter. Ezzel a gyors és közvetlen szállítással évente 

több mint kétmillió n.tbelt takarítanak meg a köztársaságnak. 

A harcos KOKURO 

Elkötelezett szervezet 

Az elmúlt években több alka
lommal foglalkoztunk lapunk 
hasábjain a Japán Államvas
utak helyzetével és a Japán 
Vasutasok Szakszervezete, a 
KOKURO szívós küzdelmével, 
amelyet a tagság érdekében ki
fejtett. A harcosságáról ismert 
KOKURO tagságát is mozgó
sítva, következetesen lépett fel 
a japán vasutasok élet- és mun
kakörülményeinek javításáért, 
a szakszervezeti jogok megnyir
bálása ellen és a fegyverkezési 

gokkal szemben diszkrimináci
óval élnek: egy részüket nem 
alkalmazzák ismét, másik ré
szüket pedig általában nem ere
deti beosztásukba veszik vissza. 
Például a KOKURO-tag moz
donyvezetők legtöbbjét kizár
ták a közlekedéssel összefüggő 
területekről. Hasonlóképpen 
jártak el a KOKURO-aktivis
tákkal szemben is. 

A Japán Vasutasok Szakszer
vezetére még sok, kemény küz-

delem vár. Ennek ellenére opti
misták. Tisztában vannak azzal, 
hogy a korábbinál még több 
szociális problémával találják 
szemben magukat. 

A KOKURO továbbra is el
kötelezett szervezetként lép fel 
a béke és leszerelés ügyéért,. s 
továbbra is baráti kapcsolatot 
akar fenntartani mindazon 
szervezetekkel, amelyek szoli
dárisak törekvéseikkel. 

B.Z. 

verseny leállításáért. ---------------------------

Ezzel a tevékenységével egyi
dejűleg a KOKURO évi akció
programjaiban -egyre jelentő
sebb helyet kapott a JNR (Ja
pán Államvasutak) magánkéz
be adása elleni fellépés. Bár a 
KOKURO e tervet nyilvános
ságra kerülésének első pillana
tától kezdve hevesen ellenezte, 
sajnos küzdelmét nem koronáz
ta siker: a múlt év novemberé
ben, a baloldali pártok és szak
szervezetek tiltakozása ellené
re, a japán parlament törvényt 
fogadott el, melynek értelmé
ben 1987. április l-jén végre is 

hajtották az úgynevezett 
,,JNR-reformot". A reformterv
nek megfelelően a Japán Ál
lamvasutak országos hálózatát 
hat területre és a Shinkanzen 
részlegre osztották fel és ma
gántársaságoknak adták át. 

A Japán Államvasutak sorsát 
megpecsételő negatív intézke
déseket azért is sikerült végre
hajtani, mert a JNR területén 
működő hat nagyobb szakszer
vezet között hiányzott az egyet
értés és egység. Egyes reform
párti szakszervezetek, mint pél
dául a mozdonyvezetők egy ré
szét tömörítő DORO-szervezet, 
együttműködtek a kormánnyal 
és a vasútigazgatósággal. Lehe
tetlenné tette az egységes fellé
pést az a körülmény is, hogy a 
KOKURO-n belüli, a korábbi 
vezetésben jelentős szerepet 
játszó csoportok, a múlt év ok
tóberében végül is beleegyez
tek a JNR felosztásába és priva
tizálásba (magánkézbe adás) és 
kiváltak a KOKURO-ból. 

Annak ellenére, hogy a KO
KURO létszáma meggyengült, 
örömmel értesültünk a közel
múltban a szervezet új elnöké
től, Satoshi Roppongitól, hogy 
sikerült megakadályozni a szer
vezet szétzúzását, megőrizni 
harcos jellegét és befolyását. 
Ugyanakkor a vasutas KOKU
RO-tagoknak számos nehézség
gel kell szembenézniük. 

Az új magán vasúttársaságok 
vezetői a vasutasok újraalkal
mazása során a KOKURO-ta-

Őtszáz111illió ember 
éhezik a földön 

Az ENSZ Élelmezési és Me
zőgazdasági Szervezetének 
(FAO) legutóbbi jelentése sze
rint a világ múlt évi bőséges ga
bonatermése rekordszíntű kí
nálatot idézett elő a világpia
con. Ezzel szemben - amint 
azt Javier Perez de Cuellar 
ENSZ-főtitkár megállapította 
- 800 milló ember él rendkívül 
szegény körülmények között a 
világon, és ebből 500 millió kró
nikus rosszul tápláltságban 
szenved. Ez napjaink egyik 
durva ellentmondása. 

Az utóbbi két évtizedben a 
világ gabonatermelése megkét
szereződött, és Ázsia újabb or
szágai, mint · Indonézia és 

Thaiföld, léptek a hagyomá
nyos gabonaexportőrök sorá
ba. Ugyanebben az időszakban, 
gyakorlatilag a világ minden tá
ján bekövetkezett bizonyos fo
kú fejlődés, kivéve Afrikát, ahol 
a mezőgazdasági termelés nö
vekedése alig 0,1 százalékot ért 
el a 80-as évek első felében. 
A tízmillió tonnát meghaladó 
gabonaimport alig volt észreve
hető a népesség átlagfogyasztá
sában. 

A helyi igények kielégítését 
főleg az afrikai mezőgazdaság
ban rejlő technikai problémák 
és a rendkívül nehéz pénzügyi 
helyzet akadályozza. Az érintett 
országok szakadatlanul növek-

vő mértékű eladósodása - a 
mezőgazdasági termékek árá
nak emelkedése ellenére -
kedvezőtlen helyzetet teremt 
számukra a világpiacon. Ezek 
az országok, hogy részben ele
get tehessenek hitel-visszafize
tési kötelezettségüknek, kény
telenek mezőgazdasági export
jukat a hazai fogyasztás terhé
re növelni. 

Az éhínség felszámolására 
keresett megoldások ez ideig 
nem váltak be és a kilátások 
sem túl biztatóak. A szocialista 
utat választó, vagy ebbe az 
irányba haladó országok kivéte
lével, másutt csak a jelenlegi 
alacsony szintű fogyasztás sta
bilizálására lehet számítani -
vélik a F AO szakértői. Ez a ten
dencia véleményük szerint 
1990-ig is eltarthat. Korunk vi
lágának anomáliája, hogy egyik 
oldalon az élelmiszerek bőségé
nek a zavara. a másik oldalon 
az éhínség és a rosszul táplált
ság egyidejűleg létezik. Ez nem 
más, mint a tőkés fejlődés egyik 
botrányos jelensége - a mély 
és folyamatosan növekvő sza
kadék az iparilag fejlett tőkés 
országok és az újonnan felsza
badult. éhség, szegénység és 
betegség sújtotta térségek fej
lettségi szintje között . . . ez a 
kegyetlen valóság. 

B.Z. 

Vendég a GUDOK-tól 
Lapunk vendége volt május 19-t61 22-ig a Gudok cím(i 
szo+t vasutaslap közlekedési rovatának vezet6je Vlagyi
mir Fjodorovics Szluzsakov. A vendéget május 21-én fo
gadta Koszorus Ferenc,szak.uervezetünk f6titkára is. Ma
gyarországi látogatása során ellátogatott többek k&att a 
dunakeui járm6javítóba. a boglárlellei vasutas üdüfflbe. 
A budapesti pályaudvarokon a MÁV személyswlílá&i tevé
kenyeégét tanulmányozta. A vezérigazgatóságon Mészáros 
András vezérigazgató-helyettes tájékoztatta a vasút idei 
terveir61, a népgaadasághan betöltött uettpér61. 
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Széles körű vita után Legyen társadalmi kontroll 

Módosították a kollektív szerződést 

( 1.) 

Lakásgondok, vállalati támogatás 

A közelmúlt nagyarányú munkajogi változásai miatt a vasutas
szakszervezet nagy gondossággal tekintette át a MÁV kollektív 
szerződés munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos előírásait. Meg
állapította, hogy a társadalmi munkaidőalap védelme érdekében 
a szakszervezetnek támogatnia kell a munkáltatónak a hatéko
nyabb munkaerő-gazdálkodásra írányuló intézkedéseit. A mun
kaidő beosztásának szabályozását azonban nem lehet teljesen a 
vállalat érdekeinek egyoldalúan alárendelni, figyelembe kell ven
ni a dolgozók élet- és munkakörülményeit is. A munkáltatóval 
történt előkészítő tárgyalások után a dolgozói érdekvédelmet tar
talmazó központi módosító javaslattervezetet széles körű társa
dalmi vitára bocsátották. A javaslatokat a dolgozók elfogadták és 
támogatták. 

Köztudott, hogy egyes vas
utasrétegek munkájára az átla
gosnál lényegesen nagyobb 
mértékben van szükség, ezért 
rendszeres a túlmunkában való 
foglalkoztatásuk. Szakszerveze
tünk évek óta sürgette e kedve
zőtlen munkaidő-beosztás fel
számolását. Az idén a vasutas
szakszervezet elnöksége az 
1985. évi kongresszusi határo
zat végrehajtásának megfelelő
en, önálló javaslatként terjesz
tette a dolgozók elé az évi túló
rakeret felső határának 600 órá
ról 400 órára való csökkentését. 
A javaslatot a MÁV vezetésé
nek hasonló intézkedési tervei
vel, valamint a VII. ötéves terv
időszak előirányzataival össz
hangban fogalmaztuk meg. 

Csökkentették 
a túlmunkát 

A társadalmi vita eredmé
nye igazolta a javaslat helyes
ségét, a vasutasok döntő több
sége egyetértett vele. Fontos té
nyező volt a dolgozók bizalmá
nak megnyerése, mert a mun
káltató képviselői a tanácskozá
sok alkalmával nem osztották a 
MÁV felső vezetésének vélemé
nyét, a javaslat ellen érveltek. 
Bizonygatták, hogy a radikális 
túlmunkacsökkentés veszélyez
teti a vasútüzem folyamatos 
működését. 

Az idénymunkarend 
konkrét szabályai 

A gyakorlatban az eddig me
rev havi munkaidőkeret eltolá
sára, csúsztatására nyílik lehe
tőség. A tárgyhóban a le nem 
dolgozott idő mértékével csök
ken a keret, és ugyanakkor ez
zel az óramennyiséggel megnő 
a következő havi keret. Példá
ul: júniusban a helyi függelék 
182 órát írt elő, ezt lehet csök
kenteni 8 órával, akkor 174 óra 
lesz a kötelező, ugyanakkor jú
liusban az eredeti 182 óra 190 
orara növekszik. Elszámolás 
szempontjából természetesen a 
módosított keretet kell figye
lembe venni, tehát júniusra 174 
óra után is jár a teljes havi bér 
és valamennyi bérpótléka, júli
usban pedig 190 órára kell a 
változatlan rendes havi bért fi
zetni. Túlmunkának csak az 
efeletti munkaóra minősül. A 

havi keret módosításának ter
mészetesen gátat szab az az 
előírás is, hogy csak az adott 
f ordára előírt egy szolgálatnak 
megfelelő időmennyiség vihető 
át a következő hónapra. Ez a 
módszer kizárja a fölös órák 
göngyölítését, mivel a követő 
hónap módosított havai keretét 
is csak egy szolgálat tartamával 
lehet növelni. A havi keret mó
dosításáról a dolgozót lehetőleg 
a tárgyhónapban, fenti példa 
szerint júniusban, legkésőbb 
azonban a megnövelt munka
idejű hónap első szolgálatának 
leteltéig kell kimutathatóan ér
tesíteni. 

A MÁV kollektív szerződés 

ténylegesen előírt napi munka
időtől a szabadságra 8,4 órát 
kell figyelem be venni. 

A munkanapok 
áthelyezése 

Társadalmunkban az utóbbi 
években növekedtek a lakás
gondok. Olyan feszültségek 
halmozódtak fel, amelyek a la
kosság nagy részét élénken fog
lalkoztatják. 

Tény, hogy a II. világháború 
befejezése után örökölt lakásál
lománynak sem a minőségével, 
sem pedig a mennyiségével 
nem dicsekedhettünk. Az 50-es 
évek állami rangra emelt lakás
politikája az volt, hogy minden 
családos dolgozónak legyen la
kása, méghozzá úgy, hogy nem 
a lakások tényleges értéke sze
rint kell érte fizetni. Ma már 
tudjuk, hogy ez az intézményes 
lakásjuttatás nem valósult 

A kollektív szerződés az ed
diginél rugalmasabb mozgási 
lehetőséget biztosít a munka
napok áthelyezése ügyében is. 
Az év végi termelési szünet in
tézménye, amely a munkana
pok áthelyezéséből keletkezett, meg. 

az építési és az ipari területen Már az 1960-ban indult első 
dolgozók számára ismert volt. tizenöt éves lakásfejlesztési terv 
Az előre látható és szervezhető is 400 ezer magánerős lakás fel
változások, a karácsony és újév építésével számolt. Az 

közé eső munkanapok szabad- 1960-1980 között épült lakások 
napon történő előzetes ledolgo- 65 százaléka - jelentős állami 
zásának kimunkálása a helyi támogatással - magánerőből 
függelékek alkotóira vár. Ezen- épült. A jelzett időszakban 
felül az előre nem látható körül- csökkent ugyan a lakáshiány, 
mény, rendkívüli munkafeladat de a szükségletek növekedésé
miatt a szolgálati vezető a part- vel nem tudott lépést tartani a 
ner szakszervezeti szerv egyet- lakáshelyzet fejlődése. 
értésével - saját hatáskörben Társadalmunkhan továbbra 
- jogosult elrendelni az egyes is súlyos gond a lakáshelyzet. 
munkanapok szabadnappal tör- A 80-as évek elején még 400 
ténő felcserélését. Ezen intéz- ezer család, - illetve egyedül 
kedés a helyi függelék módosí- élő személy - nem rendelke
tása nélkül végrehajtható. A zett önálló lakással. Az is gon
munkanap felcserélése kizáró- dot okozott, hogy a lakások fele 
lag az üzem vagy üzemegység nem felelt meg a korszerű kö
teljes területén foglalkoztatot- vetelményeknek, és ma is rend
takra vonatkozhat, egy-egy dol- kívül nagyok a minőségi kü
gozó esetére egyedileg alkal- lönbségek. 
mazni nem lehet. Végül, de nem utolsó sorban 

A kollektív szerződés ez évi növeli a feszültséget, hogy a fia
módosítása részletesen foglal- tal házaspárok és az alacsony 
kozott a kisvállalkozásokkal jövedelműek hátrányára indo
gazdasági munkaközösségek� kolatlan különbségek ·alakultak 
kel kapcsolatos összeférhetet- ki, s e rétegeknél csökkentek a 
lenségi kérdésekkel is. Új sza- lakáshoz jutás esélyei. Nehéz 
bályként állapította meg, hogy gazdasági helyzetünk ma arra 
a vezető állású dolgozók, vala- késztet bennünket, hogy az ál
mint_ mindazon személyek, akik lami támogatások mellett foko
a MA V részéről az adott munka zottan támaszkodnunk kell a la
megrendelésére, átvételére, ille- kossági magánerőre. 
tőleg ellenőrzésre jogosultak, A magánerő vizsgálatakor el
kisvállalkozásban, gmk-ban kerülhetetlen az összehasonlí
vagy vgmk-ban - a gyakorlat- tás, a munkaerő és a lakásár te
ban sajnos tapasztalható össze- kintetében. A forint megjelené
fonódás elkerülése érdekében sének idején - 1946-ban -
- nem vehetnek részt. még szinkronban volt a lakás-

(Folytatjuk) ár, és a munkaerő ára. Időköz-
Dr. Szabó László ben azonban változott a hely-

zet, mert a lakás (az állami la
kás is!) áru lett, de ennek követ
kezményei nem tükröződtek a 
bérben. A két ár elszakadt egy
mástól, sőt ma egyre távolodik. 
Néhány jellemző adat. A szocia
lista szektor átlagbéreinek ala
kulása: 1971-ben 2228 forint 
volt, 1983-ban 4681 forint. Az 

átlagbérek megkétszereződésé
vel szemben az OTP-lakásárak 
majdnem megháromszorozód
tak! 

Hogyan lehet ezt a szaka
dást áthidalni? A legtipiku
sabb megoldásoknak tekinthet
jük a különféle hitelkonstrukci
ókat, a vállalati támogatást, a 
második és harmadik gazdaság 
bevételeinek felhasználását. 

Évekkel ezelőtt jelentős tár
sadalmi vita zajlott le, hogy mi
lyen legyen a jövő lakáspoliti
kája. Akkor két álláspont szilár
dult meg. Az egyik, hogy a la
kásellátást tekintsük döntően 
állami feladatnak, a másik ál
láspont pedig az, hogy a laká
sellátást illesszük be a szocialis
ta áru- és pénzviszonyok egé
szébe. A döntés kompromisszu
mos volt. 

Ma azt valljuk, hogy a lakás
körülmények javítása az állam 
és a lakosság együttes f elada
ta, és meg kell tartani a laká
sellátás jelenlegi rendszerének 
szociális tartalmát. 

Politikai vezetésünk a VII. öt
éves tervben a lakásépítések -
különösen az állami lakásépít
kezések - csökkenésére szá
mít. Míg a VI. ötéves terv idő
szakában 80 ezer állami lakás 
épült, addig a jelen tervidőszak
ban csak 45-50 ezer lakás építé
sét tervezik. 

Így már érthető, hogy meg
nőtt a vállalati pénzügyi támo
gatás (vállalati kölcsön, vissza 
nem térítendő támogatás) jelen
tősége. Ám ezzel együtt fokozó
dott a döntési folyamatban 
részt vevő szakszervezeti tiszt
ségviselők felelőssége is. 

Elnökségünk is tárgyalta a 
MÁV 1987. évi lakásalapjának 
felosztását. Az írásos előterjesz
téshez fűzött szóbeli kiegészítő
jében Szemők Béla vezérigaz
gató-helyettes elmondta, hogy a 
MÁV - élve a jogszabály adta 
lehetőséggel - 1971-től képez 
lakásalapot. Jellemző adatokat 

sorolt az alap változó nagyságá
ról. Így például míg 1981-ben 
130 millió forint jutott erre a 
célra, 1986-ban már 255 milliót 
osztottak fel. A gondokról is 
szólt. Míg 1985-ig nem volt je
lentős fennakadás a dolgozói 
kérelmek teljesítésében, addig 
1986-ban már a kérelmek 41 
százalékát nem sikerült kielégí
teni. 

Az előterjesztés 235 millió fo
rintban jelölte meg az 1987. évi 
lakásalapot. Ez lényegesen alat
ta marad az előző évinek és a 
kielégítetlen kérelmek halmo
zódásához vezethet. 

A vitában felszólalt szakszer
vezetünk főtitkára, Koszorus 
Ferenc is, és többek között el
mondotta: szakszervezetünk el
nöksége sajnálattal állapítja 
meg, hogy a növekvő terhek 
mellett romlottak a lakáshoz 
jutás feltételei. Legalább 50 
millió forinttal kellene emelni a 
lakásalapot még akkor is, ha ez 
másutt hiányt idéz elő. Az el
nökség ezzel a kiegészítéssel fo
gadta el az előterjesztést. 

Mára már világossá vált, 
hogy a munkáltató nincs abban 
a helyzetben, hogy minden ké
relmet benyújtó dolgozón segít
sen, hozzájárulva lakásvásárlá
sához, vagy építési költségei
hez. Ma az egyik oldalon a pénz 
szűkössége tapasztalható, a má
sik oldalon a növekvő támoga
tás igénye. Mindenki számára 
elfogadható megoldás nincs. 
Van viszont, - illetve kell 
hogy legyen - jó döntéselőké
szítés, amelyben rendkívül 
nagy jelentősége van a szak
szervezeti tisztségviselők véle
ményének. Nem szabad a kérel
meket automatikusan kielégíte
ni addig, amíg tart a pénz. 

A vállalati támogatások oda
ítélésének gyakorlatában bizto
sítani kell a társadalmi kont
rollt. A jól előkészített döntés 
után érvényt kell szerezni an
nak a jogszabályi rendelkezés
nek, hogy a lakásépítési támo
gatásban részesített dolgozók 
névsorát, a támogatás módját 
és mértékét, a többi dolgozóval 
ismertetni kell. Ez a nyíltság el
választhatatlan a szakszervezeti 
munkától. 

Dr. Borsik János 

A kötelezően elrendelhető 
túlmunka felső határa tehát 
évi 400 órára csökkent. E sza
bály azonban csak 1987. május 
l-jétől lépett hatályba, addig vi
szont a szolgálati főnökségek a 
régi módon „gazdálkodtak", el
használták a keret felét, mint
egy 200 órát. Az év további 
nyolc hónapjára tehát 200 óra 
maradt, ezért átmenetileg ez év
ben a helyi függelék a 400 órát 
kiegészítheti plusz 100 órával. 

munkaerő-gazdálkodással kap-
1
-----------------------------------------------------

A váltásos, forduló-, valamint 
az utazószolgálatot ellátó vas
utasok munkaidejét az évi mun
kaidőkeret alapulvételével havi 
keretben kell a helyi függelék
ben rögzíteni. A havi keret mér
tékének megállapításánál a 
szállítási és a kapcsolódó fel
adatok ellátását kell figyelembe 
venni és az elvégzendő munká
val arányosan megállapítani. 
A szállítási feladatok ütemte
lensége azonban nehéz - szin
te megoldhatatlan - helyzet 
elé állítja a helyi függelék ké
szítőit. A helyi függelékben elő
írt keret és a dolgozók által 
tényleges ig�ybevétel között 
emiatt, de egyéb okok miatt is 
(például betegség, szabadság 
stb.) időkülönbség adódik. 

Az állandó túlmunka miatt 
ebből nem lett gond, csak azo
kon a munkaterületeken, ahol a 
tényleges munkavégzés nem 
érte el a kötelező munkaidőt. 
A hiányzó órák pótlására -
amely általában nem érte el az 
egy szolgálati idő tartamát sem 
- soron kívül kellett berendel
ni az érintett dolgozót. Ez gaz
daságtalannak bizonyult a 
munkáltatónak, és nem volt 
hasznos a dolgozónak sem. Az 
ésszerű gazdálkodás elősegíté
se céljából ezentúl lehetősége 
van a munkáltatónak a havi ke
ret megváltoztatására, az egyik 
hónapban a csökkentésre, ille
tőleg a következő hónapban a 
növelésre. 

A Lánchíd pesti hídfőjénél 
csolatos szabályai eddig is biz
tosították az építési és fenntar
tási munkaterületen dolgozók 
részére az időjárás szezonális 
ingadozását figyelembe vevő 
idénymunkarend alkalmazásá
nak lehetőségét. E dolgozók kö
rét a módosítás kiterjesztette az 
üdülői alkalmazottakra is. 

Várja vendégeit a múzeumhajó 

Jogi vonatkozása megjegy
zést érdemel. Az építési ágazat 
munkaügyi vonatkozású jog
szabályát, a 19/1971. (Vll 25.) és 
a 11/1986. (XII. 17.) ÉVM szá
mú rendelet hatályon kívül he
lyezte, s ez utóbbi hatálya nem 
terjed ki a vasutasokra. Ezért az 
idénymunkarend konkrét sza
bályait az eddiginél is részlete- i 
sebben a Munka törvényköny
vének általános szabályai alap
ján kell meghatározni. A szabá
lyozás során konkrétan meg 
kell jelölni az évi munkaidőke
ret alapulvételével a főidény 
tartamát, az első és utolsó mun- A Kossuth múzeumhajó 
kanapját, valamint az ezen kí
vüli időkre eső munkaidő ré
szét. A napi munkaidő 4 órá
nál rövidebb és 12 óránál hosz
szabb nem lehet. A munkaidő 
tartamába a munkaközi szü
net természetesen nem számít 
bele. A dolgozó részére a napi 
munkájának befejezése és a 
másnapi munkakezdés között 
egybefüggő, legalább 11 óra pi
henőidőt kell biztosítani. E sza
bályok feltétlen alkalmazása 
mellett kell kidolgozni az idény
munkarend helyi szabályait. 

A gyakorlatban tapasztalt bi
zonytalanság felszámolása ér
dekében a kollektív szerződés 
új szabálya kimondta, hogy az 
idénymunkarend alkalmazása 
esetén a szabadságidőre járó át
lagkeresetet az eVl átlagos 
munkaidő alapulvételével kell 
megállapítani. Ez tehát a jelen
legi 42 órás munkahét esetében 
azt jelenti, hogy függetlenül a 

A Közlekedési múzeum há
rom éve gazdája a Kossuth Mú
zeumhajónak, amelyet téli kar
bantartása után ismét kikötöt
tek a Lánchíd pesti hídfőjénél. 
Az esemény jelentőségét a Ma
gyar Posta azzal ismerte el, 
hogy május 4-től 6-ig a helyszí
nen elsőnapi bélyegzővel látta 
el az alkalmi levelezőlapot. 

Érdekes a hajó története. Az 

Újpesti Hajógyárban épült 
1913-ban. Befogadóképessége 
800-1200 személy, hossza több 
mint 62, legnagyobb szélessége 
16,5 méter. Eredetileg szénnel, 
később olajjal fűtött kazánok 
termelték a gőzt az 580 lóerős, 
kéthengeres gép számára. Víz
re bocsátásakor a Ferencz Fer
dinánd Főherczeg nevet kapta. 
A Tanácsköztársaság idején Ri
gó-ra keresztelték, majd Leány-

falu-ként közlekedett. Mostani 
nevét 1953 óta viseli. 

Ez a fajta személygőzös vala
mennyi európai állam belvízi 
hajózásában a legsikerültebb tí
pusok közé tartozik. Ma már 
csak a Rajnán és az Elbán talál
ható közülük néhány példány. 
Muzeális céllal a Dunán hason
lót - a Kossuthon kívül - más 
gőzöst nem őriztek meg. Ezért 
a hajózási múzeum legf onto
sabb kiállítási tárgya maga a 
relikviáknak otthont adó hajó, 
amely - az 1953-ban hozzáépí
tett új orrot kivéve - a felépít
mények felújítása után az 
1920-as évek szerinti állapotá
ban van. A belső tér ízléses kia
lakítását az is bizonyítja, hogy 
az ablakkeretek rézből és ma
hagónifából készültek. 

A hajóhídon át a múzeumha
jóra lépve megismerkedhetünk 
a dunai hajózás történetével. 

Modellek szemléltetik a DDSG 
(Dunagőzhajózási Társaság) 
személyhajóinak fejlődését az 
1830-as évek 100-200 utast 
szállító gőzöseitől a századfor
duló 1800 személyes expressz
hajójáig. A tárlókban és tabló
kon, képeken, rajzokon és ere
detiben bemutatott különféle 
hajózási emlékek láthatók: 
,,vasmacskák", lámpák, dísz
kardok, rangjelzések - átte
kinthető elrendezésben. 

Közlekedéstörténeti érdekes
ség, hogy a múlt század végén 
több cég is foglalkozott a sze
mélyhajózással. Közülük a 
MÁV bizonyult a legsikere
sebbnek. A Magyar Államvas
utak Hajózási Vállalata 
1888-ban indította meg első já
ratát Sabác és Mitrovica (ma 
Jugoszlávia) között a Száva fo
lyón. A hajók a kényelmesebb 
utazás biztosítására mintegy 
folytatták, kiegészítették a vas
útvonalakat. Kombinált menet
jegyeket adtak ki, amelyek a 
vonatra és a hajóra egyaránt ér
vényesek voltak. A menetren
deket természetesen előzetesen 
egyeztették. 

A Kossuth hajó múzeuma -
amely késő őszig tart nyitva -
kulturális funkcióján kívül 
azért is tarthat számot nagy ér
deklődésre, mert a TOPCOOP, 
amely részt vett a régi gőzös 
felújításában is, egyik üzem
egysége kezelésében levő étte
remben, eszpresszóban és bár
ban kellemes kikapcsolódásra 
várja a látogatókat. 

H.K. 

Megkezdődött 
a szezon 

Ismét begyújtottak a kis gőz
mozdonyba a nagycenki Szé
chenyi István múzeumvasúton. 
Április 4-től a hétvégeken me
netrend szerint közlekedik a 
vonat Fertőboz és Nagycenk 
Kastély állomások között. 

Az üzemkezdésről Lacsnyi 
Csaba, a GySEV-igazgatóság 
III. üzemi osztály személyszállí
tási ügyintézője tájékoztatott: 

- Aprilis 2-án tartottuk a 
hatósági üzemszemlét, s ezen a 
szolgálati helyeket, illetve az őr
házakat rendben találtuk. A pá
lya mentét és az őrházak kör
nyékét azonban rendezni kelle
ne. Ehhez a munkához a szoci
alista brigádok segítségét kér
tük. Egyébként három kismoz
dony és nyolc kocsi áll az uta
sok rendelkezésére. Bejárásun
kon részt vett a Közlekedési 
Múzeum megbízottja is, aki el
mondta, hogy az idényzárás 
után elkezdődik a kisvasúti pá
lya korszerűsítése, ennek költ
ségeit a múzeum fedezi. A 
skanzenben kiállított járművek 
átfestését a MÁV vontatási fő
nökség vállalta. 

Gavajda Lászlónét, a múze
umvasút üzemfőnökét a gyere
kek felkészüléséről kérdeztem: 

- Harmincnyolc „öreg" út
törővasutasunk van, az újoncok 
(ők negyvenöten- vannak) a 
vizsgázottakkal szolgálnak, így 
párhuzamosan történik a gya
korlati és az elméleti kiképzé
sük. Júniusban vizsgázhatnak 
az újoncok, és szeptemberben, 
Széchenyi születésének évf or
dulóján lesz az ünnepélyes 
avatásuk. 

Kovács Anikó 
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OROSZLÁNYBAN Va u 0 k ·· zott Kiskunhaláso 
Mindenki mindenhez ért 

A bánya kölcsönad egy-két embert 
Kiskunhalas os1, több mint kérdezem Kispéter Mihály ren-

500 éves mezőváros. Fontos delkező forgalmi szolgálattevő
vasúti csomópont. Itt halad ke- tői. 

Az oroszlányi vasutasok és a 
Szénbánya Vállalat dolgozói 
között évtizedek óta jó a kap
csolat. Erről győződhettem meg 
a közelmúltban. Barrassevich 
Jenő állomásfőnök elmondotta 
többek között, hogy minden 
reggel értekeznek az Oroszlá
nyi Szénbányák Vállalat illeté
keseivel. 

arra is volt példa, hog.f Füles 
Gergelyt kölcsönadta a bánya 
kocsirendezőnek, s a végén már 
nem is ment vissza, hanem itt 
maradt tolatásvezetőnek. 

A szénszállítás kampány jel
legű feladat. Az év első és az 
utolsó negyede adja a munka 
oroszlánrészét. Dallos Lászlóné 
már hozza is a dokumentációt, 
a kimutatást, ebből írjuk ki a 
sok mindenről árulkodó számo
kat. 1986 első negyedévében 
422 128 tonna szenet szállítot
tak, az idei első negyedévben 
pedig 336 829 tonnát. A kisebb 
teljesítmény oka egy szalagsza
kadás volt a bányában. Márci
usban már ismét teljes erővel 
folyt a szállítás. Ezt bizonyítja a 
148 OOO tonnás havi teljesít
mény. 

182 óra helyett általában 
240-260 órát dolgoznak. 

Oroszlány állomás 15 évvel 
ezelőtt mindössze 700-750 ezer 
tonna szenet szállított, tavaly ez 
a mennyiség meghaladta az 
1 600 OOO tonnát. 

resztül �z észak-déli ir�nyú - Reggel, a váUáskor, több 
tranzitfdrgalom nagy resze. volt a munkank, mmt maskor. 
A reggeli és az esti órákban A személycsoport alatt minden 
egy-másfél óra alatt 1000-1200 vágányunk foglalt volt, egy
utas fordul meg az állomáson. szerre hat személyvonat és há
Ilyenkor bizony szűknek bizo- rom tehervonat állt az állomá
nyul a felújítás alatt álló állo- son. Később Kiskunfélegyházá
más egyetlen utasvárója. ról egy újabb feloszló tehervo-

- Ilyenkor mindig három 
napról van szó - magyarázza. 
- A mai feladatokról, a tegnapi 
teljesítésről és a holnapi tenni
valókról. Szerencsére összeszo
kott, kitűnő partnerkapcsolat 
van az állomás és a bánya kö
zött. Annyira, hogy amikor a 
vasútnál hiányzik a munkaerő 
(például a kocsirendezőkből so
sincs elég), akkor a bánya ad 
saját állományából ,.kölcsön" 
egy-két embert. Az elmúlt évti
zedben néhányan átmentek a 
jobban fizető bányához. Igaz, 

A mininálisnál is kevesebb 
létszámmal dolgozik az állo
más. Kellene még 12 kocsiren
dező és 8 tolatásvezető. A havi 

A főnöki iroda tele van okle
velekkel, jó munkát bizonyító 
kitüntetésekkel. Háromszor let
tek elsők a tisztasági verseny
ben. Komlót, Dunaújvárost és 
Leninvárost előzték meg. 
A rend és a tisztaság most is 
szembetűnő. Itt mindenki min
denhez ért. Ha kell, tapétáznak, 
festenek, mázolnak, virágot ül
tetnek, szökőkutat tisztítanak. 
Összesen 59-en dolgoznak az 
állomáson. 

Oroszlányból porszenet szál
lítanak Nagymányokra, Dorog
ra, a lábatlani cementgyárba és 
még a Kőbányai Sörgyárba is. 

(takács) 

A széplaki gondnok 

Nagy forgalom, 
kevés ember 

- A mi feladatunk a buda
pest-kelebiai és a bajai vona
lon összegyűjtött és ide érkező 
elegy feldolgozása, irányonkén
ti rendezése - tájékoztat Nagy 
Károly állomásfőnök. - Na
ponta 750-900 kocsit dolgozunk 
fel. Március közepén előfordult, 
hogy 1300-nál is több kocsit 
mozgattunk meg. A ferencvá
rosi pályaudvar átépítése mi
att tovább nőttek feladataink. 
Több vonat halad át a deltán 1s, 
ami az állomásról induló és oda 
érkező vonatok közlekedését 
lassítja. Este hat és reggel hat 
óra között a legnagyobb a for
galom. Nem ritka, hogy vonat-

Pakó Sándort még 1985 nya- elvégeztem a Budapesti Műsza- négy csoportból álló osztályt felvevőink eSte hatkor kimen
rán ismertem meg a MÁVTI ki Egyetem vasút-, alagútépítő vezettem egészen 1981 áprilisá- nek a vágányok közé, és jó, ha 
balatonszéplaki üdülőjében. szakát. Az újabb fordulat ig, nyugdíjaztatásomig. Őszin- éjfél utánra végeznek a munká
Gondnokként dolgozott, de 1953-ban következett élete�- tén bevallom: mindig a konkrét val. 
megfigyeltem: ő volt a kertész, ben: igazgató lettem a géptelf- szakmai munkát szerettem, so- - Gondjainkat tetézi, hogy 
a szerelő, a kőműves, a ping- pi részlegnél. Kétezer ember hasem akartam vezető lenni. tavaly 16 kocsirendező ittha
pongcsaták „szigorú, ám igaz- tartozott hozzám és az összes Büszke vagyok, hogy munka- gyott bennünket - folytatja. -
ságos" bírája, könyvtáros, kul- építőipari gép, amelyekkel ki- társaimmal közösen sikerült a Pótlásukra két év alatt hár
túros, szóval az üdülő „minde- szolgáltuk az akkoriban induló vasút műszaki fejlődését előre- man jöttek. Jelentkező több is 
nese". Már akkor elhatároztam, nagy vasúti beruházásokat. Ne- lendíteni. A villamosvezeték- volt: huszonhárom 18 és 23 év 
hogy elbeszélgetek vele, mert héz esztendők voltak, egészsé- és a villanyoszlop-építés, a vas- közötti fiatalt vizsgált meg a 

úgy véltem, színes, érdekes gileg, de inkább „idegileg" ki- úti pályaépítéshez szolgáltatott vasútorvos, de közülük első és 
egyéniség. merültem, sajnos nem a munka adatainkat, számításainkat ma második csoportos mindössze 

nat érkezett harminc kocsival. 
Közben a telefonhoz lép: 
- A 7837-es számú vonat el

ment rendesen, Kispéter -

közli Kunfehértóval és a deltá
val. 

Amíg telefonál, körülnézek a 
forgalmi irodában. A vonalon 
mindenütt korszerű dominó 
üzemel, itt is elkészült a helye, 
de azt egy régi vágányutas biz
tosítóberendezés foglalja el. 
Ezenkívül egy asztal és két 
szék az összes berendezés. 

- Hol mosnak kezet? 
- Egyetlen irodában sincs 

mosdókagyló. Most, utólag a 

folyosón felszereltek egyet, ott 
mosunk kezet, onnan hozunk 
vizet. 

Szolgálat 
az l-es őrhelyen 

Nem csalódtam Pakó Sán- miatt, hanem az akkori állam- is gyakran használják. Hatodik egy volt. Jelentős hiányunk van 
dorban! Nemrégiben budai, védelmisek gyakori zaklatása éve vagyok a széplaki üdülő még jegyvizsgálókból, vonatfé
Beethoven utcai lakásában fo- volt az ok. gondnoka. Itt természetesen kezőkből, ugyanakkor nyolc 
gadott, élvezhettem vendégsze- Mikor került a MÁVTI- nem mérnöki munkát végzek, forgalmi szolgálattevővel és két Utunk következő állomása az retetét, hallgathattam ízes tör- hoz? de ezt is szeretem csinálni. raktárnokkal mi segítettük ki I-es őrhely. Fenn a toronyban téneteit. Az Építési Géptelep Vál- Meggyőződésem, hogy a nyug- az üzemfőnökséget. Huszár Ferenc és Macska Sán-

- A fix fizetés, a nyugdíjas lalattól - akkor még így hív- díjas éveket csakis azzal lehet Rövid tájékozódás után hely- dor váltókezelők szolgálnak. 
állás vonzott - kezdte történe- ták,., ma főnökség - kerültem a széppé és hasznossá tenni, színi szemlére indulunk. Elő- A IV. vágányról M31-es gép kö
tét -, 1941-ben ezek nagy MA VTI-hoz irányító, tervező hogy az ember dolgozik, nem ször a felvételi épület felújított zeledik a torony felé. 
vonzerőt jelentettek. Titokban mérnöknek. Talajmechanikai áll le egyetlen pillanatra szárnyának emeletén lévő for- _ Mehetünk kifelé? _ hal-
abban is reménykedtem, hogy osztályvezetőnek neveztek ki sem ... galmi irodába kopogtatunk be. lom a mozdonyvezető kérdését. „megúszom" a katonaságot. 1969-ben. Egy hatvantagú, Bubor Gyula - Milyen napjuk van? - _ Igen _ feleli a rádióban Nos, ez nem sikerült, sőt: a kel-

.------------------------------------------, Miklósovics Tamás tolatásveze-leténél több is jutott belőle. Elő- tő, majd közli a váltókezelőkkel, 
ször egy front mögötti alaku-

o' o• • te' n hogy: 
lathoz kerültem, itt elvégeztem g as n 

' - A VI-ra, VIII-ra és a VII-
egy szertíszti tan/ olyamot, az- re lökünk. 
után - hadd ne részletezzem Macska Sándor átállítja a 
- Ausztriában, Linz közelé- Magas, karcsú nő farmer sze- Soroksárra kerültem szolgálat- - Kiváló Vasutas kitünte- váltókat, aztán beleszól a tele-
ben lettem hadifogoly. A tábor- relésben, széles karimájú sötét- tevőnek. Közben elvégeztem a tésben részesült április 4-e al- fonba: 
ban nagyszerű emberekkel ta- kék kalapban. Pápai Mátyás- tisztképzőt. Jelenlegi munkahe- kalmából. - Áll a hatra! lálkoztam, a parancsnok példá- nénak hívják. Azonnal megpil- lyemre 1980-ban helyeztek. A - Nem számítottam kitünte- A gép lök egyet, két kocsi lasul Móra Ferenc veje volt, Vé- lantottam, amint Csepelen a ferencvárosi körzeti üzemfő- tésre, de úgy érzem, megérde- san elgurul. Amikor a kocsisor 
szíts Endre gépészmérnök. Tanácsház téri megállóban le- nökség csepeli kirendeltségén meltem. Nagy a munkabírá- elfogyott, a rövid csöndet kiA táborból néhányszor csalá- szálltam a HÉV-ről. A közeli, dolgozom kereskedelmi rész- som és nem igen kímélem ma- használva, beszélgetünk. domhoz szöktem, de mindig hangulatosnak nem nevezhető legvezetőként. Az itt dolgozók gamat. A mozgalmi munkában - Itt Kiskunhalason, az I-es wegígértem, hogy visszatérek, kis presszóban beszélgetünk. ötven százaléka fiatal. Van aki- régebben aktívabban részt vet- toronyban öt éve dolgozom -s ezt be is tartottam. Végül 1945 Megtudom, hogy Baján nőtt fel, nek semmilyen végzettsége tem. Ma már, a jelenlegi hajtás mutatkozik be Huszár Ferenc. októberében térhettem végleg és a Vasút Technikumot Szege- sincs. Így sok múlott rajtam, si- mellett, a társadalmi munkát _ Nagyon forgalmas ez a hely: 
haza, pontosabban Szegedre, den végezte. Családjából sokan kerül-e megszerettetni velük nem tudnám jól végezni. És egy sok a kijárat, a bejárat, három ahol azonnal jelentkeztem a dolgoznak a MÁV-nál. ezt a munkát. Úgy érzem, elér- valamit nagyon fontosnak tar- irányba mennek a vonatok, és vasúti osztálymérnökségen. Azt - Ez a tény hozzájárult ah- tem a célomat. Büszke vagyok tok, hogy az ember csak azt vál- egy nagy forgalmú közút négy hiszem, a korabeli jelszóról - hoz, hogy a vasútnál helyezke- arra, hogy nálunk mindenki ké- !alja, aminek maradéktalanul vágányt szel át mellettünk. 
„Arccal a vasút felé" - nem dett el? - kérdezem tőle. pes helyettesíteni a másikat. eleget tud tenni. Korábban az Ezért az öt-tíz perces időket is kell sokat beszélni, ismeretes, - Így utólag úgy tűnik, igen Velem együtt összesen tízen- V-ös pártalapszervezet vezető- ki kell használni a tolatáshoz, s hogy ez mit jelentett a felszaba- - válaszolja. - Az édesapám hárman vagyunk. Jóval több ségében tevékenykedtem. Most közben állandóan figyelni kell a dulás után. Szívvel-lélekkel dol- vasutas volt, a kisebbik húgom emberre lenne szükség. Példá- azonban teljesen lekötnek a közúti forgalmat. goztam, hogy mielőbb helyre- és a bátyám ugyancsak MÁV- ul árupénztárosunk már idesto- munkahelyi feladatok. A hátor- Közben újabb kocsisort húzálljon a forgalom. A mélyfúró alkalmazott. De azért ne gon- va két éve nincs. Ezért tartha- szágra is gondolnom kell. A fér- nak ki, és rendezik a kocsikat a részleghez kerültem 1949-ben, dolja, hogy más meg sem for- tatlannak bizonyult az a szem- jem hajós a Dunán. A Buda- megfelelő vágányokra. Pár perc kutakat fúrtunk, hogy Truman- dult a fejemben. Engem valójá- ellenzős álláspont, hogy min- pest-Pécs közötti szárnyasha- múlva Huszár Ferenc hangja mozdonyokhoz legyen elegen- ban a pedagógia érdekelt. Taní- denki csak a saját feladatával jó járaton teljesít szolgálatot. hallatszik: 
dő víz. tani szerettem volna, azután törődik. Így nem tudnánk teljes Vándorélet az övé. Esténként 

Közben a tanulásról sem fe- mégis itt kötöttem ki. értékű munkát végezni. illik meleg vacsorával várni. 

- Húzzatok fel, hogy fel
emelhessem a sorompót! 

A gép előrehúz, a sorompó 
felemelkedik, én pedig számo
lom a járműveket: hat perc 
alatt 59 gépkocsi és 4 motorke
rékpár gyűlt össze. 

- Egy felmérés szerint 24 
óra alatt 18 óra 17 percet van le
zárva a sorompó. De már nem 
sokáig. Itt - mutatnak ki az 
ablakon - készül az új felüljá
ró. - Átadásával könnyebb 
lesz a mi munkánk is. 

- Egy szolgálatban hány
szor állítanak berendezést? 

- Talán ezerszer is. Tizen
három jelzőt, huszonkilenc vál
tót és reteszemeltyűt kell állíta
ni . . . Az előrejelzó?cet néha 

ketten is állítjuk, olyan nehéz 
- mondják szinte egyszerre. 

Vonatvezető -
szerződéssel 

Az őrhely előtt Miklósovics 
Tamással találkozom. Tizenkét 
éve jött Halasra és fél év után 
tolatásvezető lett. 

- Eddig három tehervona
tot rendeztünk, összeállítottuk 
az MT-t és személyvonatokat 
forgattunk be. Itt alul saruzási 
lehetőség nincs, lökéssel tola
tunk. úgy kell kiszámolni a fu
tást, hogy árukár ne legyen, az
tán meg a vágányok mellett is 
sok ember várakozik. Hárman 
dolgozunk itt: Rozsnyai László ' 
és a nevelt fiam, Miklósovics 
István a társaim. 

Visszat�rve a forgalmi irodá
ba, Farkas János forgalmi szol
gálattevővel akadok össze, aki 
sapkáján meglepetésemre vo
natvezetői szolgálati jelvényt vi
sel. 

- Szabadnapon külön szer
ződéssel vagyok vonatvezető. 
Most Kisszállásra az MT-vel vi
szek kocsikat. 

- Megéri? 
- Jól keresek. A fizetésem 

mellé mint vonatvezető 90 órá
ra 3800 forintot és változó illet
ményt kapok. 

- Nem furcsa, hogy most 
mások rendelkezéseit hajtja 
végre? 

- Irányítói munkakörben 
dolgozom, így legalább saját 
bőrömön tapasztalom az itteni 
munkát, jobban megértem a 
kollégák gondjait. 

- Melyik munkát szereti 
jobban? 

- Szép ez is, de én a forgal
mi szolgálattevői munkakörrel 
nem cserélném el; azt már 16 
éve csinálom. 

Gellért József 

ledkeztem meg - folytatja - Milyen volt az indulás? - Senki sem tiltakozott a - Mivel tölti a szabadidejét? 

Centenáriumra 

készülnek 

- Közvetlenül a technikum helyettesítés ellen? - Férjemmel együtt szere-
után 1963-ban jöttem a vasút- - Még régebben ódzkodtak tűnk horgászni. Régebben 
hoz. Két és fél hónap alatt 7 néhányan az idősebbek közül, gyakran fölkerekedtünk és a 
szakvizsgát tettem le. Ezért a de a többségük már nyugdíjba Duna-Tisza Csatorna partján 
teljesítményért kaptam életem ment. A fiatalok pedig már eb- sátoroztunk. Amióta telkünk 
első jutalmát. Szolgálattevőként be az új rendszerbe csöppentek van a Balatonnál, minden sza
kezdtem pályafutásomat. Mivel bele és egyáltalán nincs nehéz badidőnket ott töltjük. Amikor 
akkor még egyedülálló yoltam, dolgom velük. Szorgalmasak. csak tehetem, kertészkedem, 
a szegedi vasútigazgatóság te- Igaz elég sok plusz munkával, hiszen gyerekkoromban Baján 
rületén ide-oda helyeztek. Egy de öt-hatezer forintos jövede- hamar befogtak·a földmunkára. 
évig Kalocsára jártam Bajáról. lemre tehetnek szert a huszon- Még jól emlékszem rá, hogy fa
Hajnalban keltem és későn ér- évesek is. lunkban mindenki a nyarat vár
tem haza, 12-14 órás műszak- - Mi a dolga ennek a rész- ta. De nem a pihenés miatt, ha
ban dolgoztam. Ezután Helvéci- legnek? nem azért, mert a gyerekek 
ára helyeztek, majd Dunavecse - Kereskedelem ez a javá- végre bekapcsolódhattak a föld
következett. Abban az évben, ból. Egy kicsit fuvarozás, egy művelésbe, hiszen akkor már 
vagyis 1965-ben ismerkedtem kicsit üzletpolitika. A Csepelre nem kellett suliba menni. 
meg a férjemmel. Még ez is a beérkező és az innen induló A föld az én számomra azóta is 
vasúthoz kapcsolódik, hiszen a szállítmányokkal kapcsolatos fontos. A gyerekkori élmények 
vonaton találkoztunk. szervezői és fuvarozói feladato- alapvetően formálják, alakítják 

Diákok alapszervezete 
a gyori foiskolán 

Jövő év májusában lesz száz 
éve, hogy a MÁV-üzletvezető
ség székhelyét Szabadkáról 
Szegedre helyezték át. A cente
nárium tiszteletére a szegedi 
igazgatóság emlékkönyvet ad 
ki és vasúttörténeti kiállítást 
rendez. Ennek érdekében kérik 
mindazokat, akiknek tulajdoná
ban - a szegedi igazgatóság 
munkájával összefüggő - a 
vasutasmúltat bemutató doku
mentumok vagy tárgyi emlékek 
vannak, azok juttassák el az 
igazgatóság személyzeti és 
munkaügyi osztályára (6701 
Szeged, Lenin krt. 28-30.) 
vagy bármely szolgálati helyre. 

- Ez az ismeretség mennyi- kat látunk el. Havonta 3000 va- az embert. Gyakran járok haza 
re változtatta meg addigi életét? gon indul, vagy érkezik. Ebből Bajára. Ha összejön a család, 

- Gyökeresen. Véget ért a is megállapítható, hogy elég akkor legtöbbször a vasút a té
vándorlás. Férjhez mentem és sok a tennivalója az itt dolgozó 
Budapestre költöztem. Először tizenhárom embernek. 

ma. 
-cs-i-

Aktívabb közéleti szereplést terveznek 

A győri Széchenyi István 
Közlekedési és Távközlési Mű
szaki Főiskolán április 29-én 
megalakult a vasutaskarok 
hallgatóinak szakszervezeti 
alapszervezete. Az új alapszer
vezet célja és legfontosabb fel
adata a MÁV-GySEV káder
utánpótlásának elősegítése, a 
Vasutasok Szakszervezete tevé
kenységében való aktív részvé
tel és az iskolai demokrácia ki
szélesítése. 

A vasútgépész, a vasútüzemi 
és közlekedési automatika sza
kokról 54-en kérték felvételüket 
a szakszervezetbe. A szakon
ként kialakított szakszervezeti 

csoportok megválasztották bi
zalmijukat és annak helyette
sét, majd összevont taggyűlé
sen került sor az öttagú szak
szervezeti bizottság megválasz
tására. A két jelölt közül az szb 
titkárának Szilágyi József má
sodéves vasútgépész hallgatót 
választották. 

Az alakuló ülésen célként je
lölték meg a diákok közéleti 
szereplésének fejlesztését, a pá
lyakezdés nehézségeinek csök
kentését. Az alapszervezet 
együttműködik a KISZ-szel és 
részt vesz a fiatalok szervező és 
mozgósító munkájában. 

Sz. F. 
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A kocsitisztítás anomáliái 
,,A külvállalkozók nagy pénzeket kapnak" Rövidebbek lesznek a sorok - Hat helyen megáll a Balaton exp

ressz - Több mentesítő vonat - Lopják a ko"erkulikat 

Alacsony bérek. aggasztó munkaköriilmínyek, aligha felold
ható súlyos elöitéletek, ingatag munkamorál, feltartóztatha
tatlannak látszó fluktujcié,: kulcsszavai egy riportnak, amely

nek megjelenésében az ínlekeltek, vagyis a kétkezi munká
sok bíznak a legkevésbé. Pedig nincs lehangolóbb a hiteha

gyott dolgozónál, aki csak mosolyogva legyint az újságíró 
munkahelyi demokráciát, érdekképviseletet emlegttö naivitá
s6n. "Ha problémája van, számoljon le" - mesélte elkesere
detten „az irodén" szenett tapasztalatát egyik riportala

nyom. aki cirka tiz éve eszi a vasút kenyerét. 

Szemerkélő esőben bakta
tunk a sínek között. Teréki Já
nos, a Keleti pályaudvar kocsi
tisztító részlegének vezetője a 
mai hajnal rendkívüli esemé
nyét ecseteli: az 500-as Tokaj 
expresszen egy kapatos, ifjú 
magyar utas szétverte az egyik 
kocsi berendezését. 

- De a második menet már 
a rendőrségen lesz - teszi hoz
zá nemi megelégedettséggel 
másik kísérőm, Csikós István 
l-es számú csoportvezető. 

- Látja - fűzi tovább a szót 
a részlegvezető -, mi koránt
sem könnyű lehetőségeinkhez 
mérten igyekszünk megterem
teni a korszerű utazás feltétele
it, de hát ehhez, hogy finoman 
fogalmazzak „korszerűbb" uta
sok is kellenének. 

Már a harmadik szerelvé
nyen mászunk át, amikor Csi
kós István szeme felcsillan: 

- Most jön be a 236-os Bá
thori, na, azt érdemes megnéz
ni. 

nye szennt a munkájuk minő
sége 95 százalékos. 

- Nevetnem kell - dörmö
gi Csikós, amikor leugrunk a 
vonatról. - Én az ilyen mun
káért egy fillért sem ad
nék . . .  

- Itt nincs cigányozás, itt 
mindenki ember! - szögezi Le 
a részlegvezető, amikor arra 
kérem, hagyjon egy kicsit ma
gamra beosztottjaival. Éppen 
ebédidő van, az öltöző zsúfolá
sig tele. A legtöbben szárazat 
esznek, néhány idősebb asz
szonyt látok csak lábasból ka
nalazni. 

Teréki János, mielőtt kimen
ne, nógatja az embereket, hogy 
nyugodtan mondják el, mennyi
vel jobb most, mint egy éve le
köszönt elődje idejében. 

„Még a falnak is füle 
van . . . Jobb . inkább nem 
szólni . . . Cirkusz Lenne csak 
beló1e" - ilyen és ehhez hason
ló elharapott bölcsességek röp
ködnek a levegőben. 

Pusoma András (hat éve dol
gozik itt) amiatt háborog, hogy 
öt a művezető igazságtalanul 
vette le a „fordáról", így csak
nem kétezer forinttól esik el, 
pedig nagycsaládos és most 

kaptak lakást. Kökény Gézát it
tasság miatt helyezték egy mű
szakba. 

- Nem külső vállalkozók
kal, hanem stabil létszámmal 
kellene megoldani a gondokat 
- véli Apáti Attiláné. - Azért 
a pénzért, amit ők fölvesznek, 
mi is szívesen vállalnánk a fő
tisztítást is. 

A Déli pályaudvar forgalma 
a három nyári hónapban eléri 
az előző háromnegyed év for
galmának négyszeresét 1s. Ez a 
roham alaposan megterheli a 
Déli dolgozóit. Most még nevet
ve mondják, hogy egy hónap 

- A Nyugatiban 18 forint öt- múlva nem lehet kimenni 
ven fillér az átlagórabér - kap- egyenruhában a peronra, mert 
csolódik a beszélgetésbe Mol- egy óra alatt sem szabadul az 
nár Ferencné, aki naponta Ceg- ember, annyi kérdést intéznek 
lédröl jár be -, ami bizony hozzá. A személyzet létszáma 
ezért a munkáért nevetségesen azonban nem emelkedik, így -
kevés. a nyári menetrend bevezetésé-

, .. . vel szinte egy időben - külön-
Van-e ezek után erkolcsi böző intézkedések váltak szük

alap�nk feltét:leket szabni, a ségessé a megnövekedett utazá
maxim;imot . kove�elm? -;- . for-

si igény kielégítésére. De men
d:-1� fe_lem _Kiss La1os._Apati ftt- jünk sorba! Mit csinál a halan
tilane, aki harmmc, eve MAV- dó, ha vonattal akar a Balaton-alkW;1a�ott, s fizet�se csoport- ra menni? Először tájékozódik, is többet kell foglalkozm, mert ve:etoke�t 4�00 _fonnt, s;inte a jegyet vált. a tiszántúli üdülővendégek nem muvezető kerde�ére valaszol, Mint Kelencz István sze- ismerik a halatom állomásokat. amikor azt mondJa: mélyszállítási vezető elmondta, Tavaly nagy sikere volt a me-

- Nálunk már az ellenőrö- bár nem lesz több pénztárosuk netrendben is szereplő gözvon
ket is ellenőrzik, pedig az ellen- a nyáron, mégis csökken a tor- tatású nosztalgiavonatnak. A 
örzéstöl nem tisztul meg a ko- lódás, rövidülnek a sorok a tapasztalatok alapján a Siófo
csi! jegypénztárak előtt, ha sikerül kig közlekedő járatot idén 

- Örült bér/ eszültség van! 
- veszi vissza az asszonyoktól 
a szót a reszortvezetö-helyettes, 
miután egy új felvételist igazí
tott el. - Ha holnap ennek a 
fiatalembernek, aki most itt 
volt, megmondom, mennyit tu
dunk fizetni, rögtön sarkon 
fordul .. . 

Kiss Lajos statisztikát készí
tett, amiből kiderül, hogy ta
valy februártól decemberig 
mintegy hetvenen jöttek és 
mentek ... 

- Sajnos a létszámgondok 
elkerülhetetlenné teszik külső 
erők bevetését, jelenleg is 65 
személy hiányzik - tájékoztat 
Könczöl János, a Nyugati mű
szaki kocsifönökség vezető mér
nöke. Szerinte nem teljesen in-
dokolt a saját dolgozók berzen-

üzembe helyezni az újjegynyo- szombaton és vasárnap is indít
mó gépeket. Mert eddig a pénz- ják. A Balaton expressz pedig 
táros munkaidejének körülbe- már június elsejétől közlekedik, 
lül 15 százalékát vette el a zár- s az utazóközönség kérésének 
lat, s ezt az időt a gép használa- megfelelően. az eddigi négy 
tával meg lehet takarítani. balatoni állomás helyett a jö
Vagyis nyolc ember munkáját vőben hat helyen áll meg. Jó 
heten végzik el. Az információ szolgálatot tehet a nyaralóknak 
pedig a nap 24 órájában áll a balatoni menetrend, amely 12 
majd az utazóközönség rendel- forintért kapható a pályaudva
kezésére. rokon. Mentesítő vonatok egész 

Tudjuk, a létszámhiány a Dé- héten járnak majd a vonalon, 
liben is komoly gond. Főleg a vasárnap délután pedig any
váltókezelö, a jegyvizsgáló ke- nyit állítanak be, hogy minden 
vés, így most, hogy az eddigi át- negyedórában érkezzen egy a 
lagosan 73 vonat helyett 89-et pályaudvarra. Hogy honnan 
indítanak, komoly túlmunkára teremtenek elő ennyi vonatot? 
lesz szükség. S amellett, hogy A pécsi és a szombathelyi igaz
- változatlan létszámmal - 22 gatóságok vonalairól egész sze
helyett 27 nap lesz a forda, a relvényeket vezényelnek majd 
jegyvizsgálóknak az utasokkal, át. 

A szentesi építési főnökség 

A megnyugtató hírek mellé 
azonban egy szomorú is járul. 
lopják a kofferkulikat. Azokat 
a kis kocsikat, amelyek olyan jó 
szolgálatot tesznek a bőröndök
kel utazóknak. A vasutasok azt 
mondják, érdemes körülnézni a 
Garay vagy a Lehel téri piaco
kon. Ott sok átalakított koffer
kulit lát a járókelő. Pedig nem 
olcsó egy ilyen szerkezet: 2960 
forint darabja, s a Déliben most 
állítottak munkába 142-őt, 
mintegy másfélszeresét a lese
lejtezett. tönkrement állomány
nak. 

Láthatjuk tehát, a Déli pálya
udvaron minden tőlük telhetöt 
megtesznek, de nem tehetnek 
meg mindent a pályaudvan 
zsúfoltság csökkentéséért. Ez 
úton is kérik az utazókat, élje
nek a jegyelővétel nyújtotta le
hetőségekkel. Váltsa meg je
gyét a lakóhelyéhez legköze
lebb lévő állomáson, korábban. 
Így izgalommentes indulás 
után kellemes utunk lesz. 

D. K. 

A folyosók és fülkék bűze 
még a lehúzott ablakok mellett 
is elviselhetetlen. Tájkép csata 
után: az egyik fülkében négy 
kiürített vodkásüveg, arrébb le
tört, kiborított „badel'' (szeme
testartály), csikkek és vattama
radékok. 

kedése, hiszen köztudomású, 
hogy a külső vállalkozók a fizi
kailag nehezebb, munkaigénye
sebb tisztítási műveleteket vég
zik. A vezető mérnök a jövő ter
veibe is beavat: az elképzelés 

ISMÉT AZ ÉLENJÁRÓK KÖZÖTT 

- Ilyenkor még istenes -
jegyzi meg -, ha ideje engedi, 
egyszer a nyári harmincfokos 
kánikulában vegye szemügy
re ... 

az, hogy a tulipánvágányokról 
az úgynevezett hosszú vágá
nyokra kerülne át a tisztításra 
váró kocsipark. A mintegy más-

- Én elismerem, hogy ak- fél �ós „átr�mdezéstől ''. a;t 
kor tényleg leküldtem egy há- :eme�k. hogy le1;yegesen JaVI�
romcentest, csak az a baj, hogy Ja maJd a takarítás hatékonysa
mindig bennünket találnak gát. 
meg. Az dühít, hogy másoknak 
gyakran eltörik a szondát ... 

A kocsitisztítók zöme - 75 
százaléka - cigány származá
sú. Beszélgetőtársaim, a dél
előttös brigád szinte kivétel nél-

Vajon a dolgozók helyzeté
nek „átrendezésére" jut-e majd 
pénz? 

Tódor János 

A szentesi építési főnökség 
dolgozói az 1986-os eredménye
ik alapján a MÁV Élenjáró Fő
nöksége kitüntetést kapták má
jus 1-jére. A vezérigazgatói ér
tékelés szerint a Szajol-Szajol
delta vonalrészen a pályakor
szerűsítés1 munkák során 13,6 
százalékkal csökkentették a vá
gányzári időt. A főnökség -
terven felül - a Ferencváros 
korszerűsítéséhez is jelentős se
gítséget nyújtott. Több mint 11 

ezer vágányfolyóméter bontá
sát és vágánymezö gyártását 
végezték el. 

A városföldi építésvezetőség 
pályamunkás és sínhegesztö 
munkásai május l-jei ünnepi 
megemlékezésén - ahol jelen 
volt többek között Feleki Pál, a 
Vasutasok Szakszervezetének 
alelnöke is - Szabó Pál főbi
zalmi mondta el az ünnepi be
szédet. Ezután Frányó Ferenc 
igazgató kitüntetéseket és elis-

meréseket adott át a munkában 
élenjáró dolgozóknak. 

Az állami díjas Dózsa szocia
lista brigád ezúttal a MÁV Ki
váló Szocialista Brigádja kitün
tetésben részesült. A Szabad
ság szocialista brigád kiváló, a 
Felszabadulás szocialista bn
gád élenjáró brigád lett. Elis
merést kapott a Béke, a Zalka, 
a Petőfi. az Ifi és a Széchenyi 
brigád is. 

F. P. 

Nos, mondják kísérőim, most 
már nem riogatnak tovább, 
nézzem inkább meg, hogy a ta
karítók szorgos munkája nyo
mán milyenné lesz egy ilyen 
vagy ehhez hasonló „frontsze
relvény ". Ahogy Teréki János
tól megtudom: jelenleg 146 
MÁV-dolgozó, s három kisvál
lalkozás mintegy ötven tagja 
gondoskodik a vagonok tiszta
ságáról. A külvállalkozóknak 
nagy pénzeket fizet a MÁV. 
Így például az alaptisztításért 
kocsinként 760 forintot, míg a 
főtisztítás tarifája 1130 forint. 
Ugyanezért a vasút saját dol
gozóinak 7, illetve 40 forintot 
ad(!) az órabéren felül. 

kül Kál-Kápolnáról jár be na-,-------------------------------------------------
ponta, mintegy négy órát utaz-

Teréki János azt mondja, 
hogy ebből mncs különösebb 
konfliktus az emberek között, 
bár azt mindenki tudja, hogy 
szinte ugyanazért a munkáért a 
külvállalkozók a dupláját kere
sik. 

Kísérőim az 5814-es somos
kőújfalui vonatra irányítanak, 
ahol a TIP-TOP Kisszövetkezet 
brigádja felelős ma a rendért. 
Iván László csoportvezető, ,.ci
vilben" diplomás testnevelő, 
nem örül túlzottan a publicitás
nak. Különösen az van ellené
re, hogy a „főnök" most a ká
kán is csomót keres, s kötelezi 
őket a ,,badelek" kisúrolására 
is. 

- Azt hiszem, hogy a MÁV 
meg van velünk elégedve, mint 
ahogy az sem titok, hogy mi is 
örülünk· ennek a szerződésnek. 
Nálunk, a szombat-vasárnapok
kal együtt az emberek megke
resik a nyolc-kilenc ezret. 

Amikor Teréki is „nyilatkoz
tatja", a csoportvezető magabiz
tosan jelenti ki, hogy vélemé-

va. A nemzetközi szocialista 
Kejner Adolf, aki már tizedik munkaverseny 20-ik évforduló

éve takarító, azt nehezményezi, ja után a Szovjetunió sajtója 
hogy az elmúlt két évben bár- hosszú cikkekben foglalkozott a 
milyen problémája volt, nem szovjet-magyar vasutasok ered
álltak vele szóba. Fizetése 4500 ményes és gyümölcsöző kap
forint, eddig háromszor kapott csolatáról. Kiemelte a kölcsö
jutalmat, maximálisan ötszáz nös segítségnyújtás és a tapasz-
forintot. talatcsere hasznosságát. 

- Az emberek igazat mon- Tény, hogy több okos dolgot 
danak, sajnos tényleg a műve- átvettünk szovjet barátainktól, 
zetökkel van a legtöbb baj. Fia- de ha nyitott szemmel járunk 
talok, nagyképűek és nem szí- náluk, láthatjuk, tapasztalhat
vesen ereszkednek le a dolgo- juk, hogy még mindig sok a 
zókhoz - mondja már a búcsú- hasznosítani való. Kiábrándító 
kézfogás közben Csikós István. a személyszállító vonataink 

rendszeres késése. A Szovjet
unióban órát lehet igazítani a 
személyvonatok menetrendi 
pontosságához. Ez igaz, de en
nek „ára" van. Először is a fe
gyelem! A késésért hibáztatha-

A Nyugati tisztítórészlegének 
irodájában a két csoportvezető 
asszony és Kiss Lajos reszort
vezetö-helyettes kissé megüt
közve hallgatják beszámolómat 
a cigány származású dolgozók 
,,sanyarú" helyzetéről. 

Természetesen itt is a cigány 
származásúak vannak túlsúly
ban, de munkához való viszo
nyukat illetően nem sok jót hal
lok, bár hozzáteszik: szerencsé
re ebben is vannak tiszteletet 
érdemlő kivételek. 

Témát váltva, Kiss Lajos, de 
kivált az asszonyok komoly 
konfliktust látnak a külső és 
belső dolgozók viszonyában. 

tó dolgozót, közvetlenül a szol
gálat letelte után, kihallgatják. 
Súlyosabb (például egy gyors
vonat 10 perces késése) esetben 
pedig a vasútigazgatóság köz
pontjában kerül sor a kihallga
tásra. A dolgozó szabad ideje 

rovására kénytelen beutazni, 
aztán jön a prémiumelvonás. 
A mozdonyvezetőt teherfordá
ba vagy tartalékra is helyezhe
tik. 

A mozdonyvezetőknek úgy
nevezett osztályminősítése van, 
amit szakvizsgával szereznek 
meg. Személyvonatot csak L 
vagy II. osztályú mozdonyveze
tő továbbíthat. Velük szemben 
olyan magas a követelmény, 

fánulni nem szégyen 

Érdemes átvenni 
a jó gyakorlatot 

hogy az utóbbi idóöen tanfo
lyam keretében szerzik meg 
ezeket a minősítéseket. 

A személyvonati késések 
csökkentésére azzal 1s ösztönzik 
a mozdonyvezetőt, hogy min
den „behozott" 1 perc után 8 
kopejkát kap. 

Hasznosítható lenne az ener
giamegtakarításra való ösztön
zésük is. A menetlevélre be
jegyzett fogyasztás alapján nap
rakészen elszámolják a megta
karítást. A vezér az általa meg
takarított energia értékének 40 
százalékát már a zárfizetésben 
megkapja. A fogyasztásmérés
re hasonló eszközöket használ
nak, mint mi. Villanymozdo
nyon a mérőóra, dízelmozdo
nyon pedig a méröpálca. Ez 
utóbbi mérési módszert beve
zettük Záhonyban is. Azóta fo
lyamatos megtakarítás van, de 

a legfontosabb az, hogy a szol
gálatonkénti fogyasztást figye
lemmel kísérve a mozdonyveze
tők odafigyelnek a gondokra. 
amelyek gátjai a takarékosság
nak. 

A felsövezeték jegesedésekor 
a szovjet villamosmozdonyok 
két áramszedővel közlekednek. 
Az első tisztítja a vezetéket 
(áramot nem szed), a hátsó pe
dig szedi az áramot. 

Szintén sok bosszúságot 
okoz, ha a hó belepi a vágányt, 
a biztonsági határjelzöt. Hol áll
jon meg a vonat vagy a szerel
vény? Utasítás írja elő a határ
jelző letisztítását, de ilyen idő
ben a váltókezelőnek elég 
gondja van a váltó tisztításával. 
A szovjet vasutakhoz hasonló
an miért nem honosítjuk meg 
az oszlophatárjelzőt? Részben 
azért, mert nem közlekedésbiz
tonsági. szempontból vizsgál
juk, hanem munkavédelmi 
szempontból, azazhogy botlás
veszélyt okoz. Melyik rejt ma
gában nagyobb veszélyt? 

Tehervonataink indítása előtt 
olykor a zárjelzö lámpa elhelye
zésére kell várni. A lámpa hor
dására külön dolgozót tartunk, 
aki egyéb teendői mellett néha 
késéssel viszi azt a vonat végé-

re. A szovjet vasutaknál fény
visszaverő zárjelzőtárcsát hasz
nálnak, amit a kocsivizsgálók 
kezelnek, akik egyébként 1s vé
gigmennek a vonaton. Valószí
nűleg a MÁV is bevezeti e tár
csa használatát, csak az illeté
kesek ne felejtkezzenek meg ar
ról, hogy a szovjet mozdonyo
kon 500 W-os égő van a sugár
vetöben. 

A MÁV-nak kevés mozdonya 
van, a kihasználásuk is nagyon 
rossz. E nehéz helyzetben vala
melyest segítene, ha mozdo
nyaink kevesebb időt töltené
nek a napi vizsgálóbázisokon. 
A szovjet vasutakon a dízel
mozdonyok napi vizsgájának 
esedékessége a gázolajtartály 
űrtartalmához igazodik. Példá
ul az átállítos M62 sorozatú 
mozdonyok 4 naponta, míg a 
nagyobb űrtartalmú Skoda 
gyártmányúak 5 naponta jár
nak be szerelni és napi vizsgá
ra. A közbenső idő alatt a moz
donyvezetők biztosítják hogy a 
mozdony megfelelő állapotban 
legyen. A m1 mozdonyvezetö
ink is alkalmasak erre, csak el 
kellene ezt rendelni. 

Érdemes tehát tanulmányoz
ni más vasutak munkáját, hi
szen ebből mi is tanulhatunk. 
Egy-egy jó gyakorlatot nekünk 
is érdemes lenne bevezetm. 

Perccz János 

Záhony 
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VISSZATEKINTÖ (1.) 

,,Hű tükre a létező viszonyoknak'' 
Ez az írás a magyarországi 

vasutas munkássajtó törté

netének vázlatos bemuta

tására vállalkozik. A sajtó

történeti szempontból is 

érdekes visszatekintés, 

tisztelgés az elődök, a ha

ladó gondolkodású tollfor

gatók, a forradalmi szelle

mű vasutasok emlékének. 

El•ó 
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Tisztelt Thorday Zoltán! 
Szerény és nem az Önéhez 

hasonló polihisztori képessége-

lyesírással, felsőbb fórumok elé 
is terjesztené? 11• .t.M<-• 
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tem cikke teljes mondandóját, 
forgalom és a pályáknál alkal- de jogomnál és kötelességem
mazott páriák is megmozdul- nél fogva legfőképp azt, ami a 
tak . . . Zászlót bontunk . . . pszichológiai alkalmasságvizs
Férfias küzdelemre szólítjuk gálatokra vonatkozik. Megér
mindazokat, akiktől még azt a tem, hogy Önt kötelezi a „ nob
kevés jogot is elkobozták, ame- lesse oblige" velem szemben, 
lyet a többi munkástestvéreink aki még csak egyszerű (i) betű
élveznek. Míg a magánvállala- vel sem zárhatom vezetékne
toknál alkalmazott munkás- vem. 

Aki ilyen kiváló éleslátással 
tud bírálni, ítélni, sőt megítélni, 
vajon önmaga tevékenységével 
szemben is ilyen igén;yes-e? El
nézést a kérdésért. On mihez 
ért igazán? Kiváló írói véná
ját, miért éppen a „29-es" al
kalmasságot megszerezve kí
vánta kibontani? És vajon 
hány évesen segítené hozzá a 
MÁV-ot a jobb és pontosabb 
közlekedés biztosításához 
esetleg mozdonyvezetőként? 
Megtisztelőnek érzem gondola
tait, még helyesírási anomáliá
ink ügyében is. 

Az első vasutas munkáslap, a 
Vasút 1874. szeptember 13-án 
jelent meg Budapesten. A vas
utasok ön- és jogsegélyegyleti 
mozgalmát karolta fel ez a Vi
sontai Soma szerkesztésében 
megjelenő újság. A vasúti szol
gaszemélyzet és az államvas
utak alakuló kalauz-segélyegy
letének közlönyeként indult, de 
harmadik számától joggal hir
dette fejlécén, hogy „a magyar
országi vasúti alkalmazottak 
lapja". A függetlenségi balol
dal befolyása alatt álló hetilap 
programadó vezércikke ,,az 
egyesülés, társulás, vélemény
találkozás, eszmecsere" szüksé
gességét hangsúlyozta, s célját 
a vasúti szolgaszemélyzet érde
keinek képviseletében, művelő-

Az induláshoz szükséges alap
tőkét a fővárosi mozdonyveze
tők adták össze. Választott bi
zottság irányította a munkáját, 
amelynek élén Somlyai Gyula 
nyugalmazott mozdonyvezető 
állt. Felelős szerkesztője Ko

hály Ignác lett. 
A mozdonyvezetők szakkép

zettségének emelését színvona
las szakcikkekkel segítette. 
Legfontosabbnak a szolidaritás 
érzésének felkeltését és ápolá
sát, a szakegylet-alapítási gon
dolat terjesztését tartotta. Saj
nálattal konstatálta, hogy a 
mozdonyvezetők szellemi és 
anyagi tekintetben lemaradtak 
a szervezkedő szakmákhoz tar
tozók mögött. 

„Erőteljes szakegyletünk 
most sincs nekünk, míg az asz
talosoknak, a ,..,;-oészeknek, a 
szabóknak már évek óta műkö
dő egyletük van. Pedig nincsen 
hatalmasabb és biztosabb útja 

MOZDONYYEZirrOK LAPJA 
A MAGYARORSZI,:)J MOZDONYVEZETÖK tRDEKEIT i·:EF-.·:sE:..J ;::::..::;r 

McgJclcnik mmdcn h4 ebó nap1an 

Előfizetési fr 
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désének előmozdításában, jog
védelmének biztosításában je
lölte meg. 

A második szám olyan meg
bízottak választására szólította 
föl a vasútállomások személyze
tét, akik tudósítják a lapot a he
lyi eseményekről és szószólói 
lesznek az alkalmazottaknak. A 

szerkesztőség remélte, hogy a 
vasutasok ön- és jogsegélyegy
letének megalakításával új 
korszak köszönt a vasúti alkal
mazottakra. A belügyminiszter 
azonban megtagadta az alap
szabály-tervezet jóváhagyását, 
mivel a jogsegélyezést a szolgá
lati érdekkel ellentétesnek vél
te. 

A Vasút vezércikkírója az 
1876. augusztus 6-i számban 
szomorúan konstatálta, hogy a 
belügyminisztérium lázadást 
gyanít ott, ahol néhány ezer 
munkás a saját anyagi és erköl
csi helyzetéről kíván tanácskoz
ni. ,,Nem vagyunk mi forradal
márok vagy kommunisták -
írta -, mi csak békés munká
sok vagyunk, kik idegen befo
lyásra nem szorulva, önma-

az anyagi és szellemi téren va
ló fejlődésnek a szakegyletbe 
tömörülésnél . . . Biztat ben
nünket az a remény, hogy a 
magyarországi mozdonyveze
tőknek rövid idő múlva lesz 
egy központi egyletük . . . " 

A Budapesti Rendőr-főkapi
tányság már 1892 novemberé
ben azt jelentette a miniszterel
nöknek, hogy a Mozdonyveze
tők Lapja „szocialisztikus célo
kat fog követni". Ennek meg
gátlására 1894 januárjában Vö
rös László miniszteri tanácsos 
vette kézbe a szerkesztését. 
Prológusa volt ez annak az ak
ciósorozatnak, amelyet a kor
mányzat, illetve a MÁV vezetői 

2 . .,,,m 

testvéreink szabadon szervez- Apró gond, hogy Ön nem ta
kednek . . ., addig nekünk lálható meg az utóbbi néhány 
sem a munka-, sem a szabad év nyilvántartásában. No per
időnkben még mukkani sem sze nem csodálkozom, ha nyil
szabad . . . E tűrhetetlen és vántartásunkat is avultnak, sőt 
megalázó állapotok ellen aka- a MÁV technikai forradalmát is 
runk küzdeni." figyelembe véve, semmisnek 

Ígérte, hogy a lap „hű tükre tekinti. Még az sem váltana ki 
lesz a létező viszonyoknak; bennem csodálatot, ha a nyil
minden melléktekintet nélkül vántartás szót is bírálat alá ven
fogja feltárni azokat a nyomorú- né. 

Segítségét a továbbgondolko
dáshoz, az alkalmasságvizsgá
latok jobbá tételéhez annak el
lenére köszönöm, hogy Ön a 
,,cikkezés" útját választotta. 

Őszinte tisztelettel: 
ságos állapotokat, amelyek a Ezek után bocsásson meg az 
műhelyekben, a pályaudvaro- együgyű kérdésért: netán Ön 
kon és mindenütt, ahol vasuta- nem is járt nál,ink vizsgála
sok vannak, uralkodnak". De ton? Esetleg alkalmasságot el
nem elégszik meg ezzel, hanem bíráló, MÁV-ot megváltó cso
,, ... küzdeni akar a szebb jövő- dás ötleteket hordoz tarsolyá
ért. Harcosa lesz ama magasz- ban és mindezeket kiváló he
tos eszmének, amely a világ 

Fekete Gabriella 
pszichológus 

* 

Megnyugtatjuk kedves levél
írónkat, hogy nem szokásunk 

összes felvilágosult munkásait 
lelkesíti. Vezére lesz az elnyo
mottaknak, és lelkesíteni fogja 
a csüggedőket, oktatni a kevés
bé fölvilágosultakat . . . ápolni 
és fejleszteni akarja az összetar
tozás és szervezkedés eszméjét. 
Teljes erővel fog a vasúti mun
kások gyülekezési és egyesülési 
szabadságáért harcolni ... " 
A vasúti munkások sajátjuknak 
tekintették a lapot. 

Négy nappal a Magyar Vas-
utas megjelenése után kirob
bant a MA V forgalmi dolgozói
nak általános sztrájkja. A mun
kabeszüntetés előkészítésében 
a lapnak nem volt s nem is le
hetett szerepe, de a sztrájkot 
követően védte a meghurcolt és 
perbe fogott vasutas0kat. Fon
tos feladatának tartotta a küz
delem tanulságainak tudatosí
tását, s felhívta a forgalmi dol
gozókat, tömörüljenek a lap kö
ré, amely az adott helyzetben a 
szervezetet is pótolja. 

,,Forduljatok a laphoz min
den bajotokkal, s a lapnak lesz 

1. Molyam 

T. Szerkesztőség! 
Vasutas vag;yok, a szegedi vontatási főnökségen dol

gozom. Sokszor kezembe kerül a Mag;yar Vasutas című újság. 
Bevallom, öröIDmel és kíváncsian, őszinte érdeklődéssel 
olva�om cikkeit. Tetszik nekem az újság, mert valóban 
hozzank, a MÁV- alkalmazottakhoz, vasutasokhoz szól. Jól 
sz�rkesztett, színes összeállításait, riportjait mindig 
sz1. vesen olvassuk, és várjuk az újabb és újabb számokat. 

Gyulai Pál 
Szeged 

Modortalan .,.,vezér'' 
Elnézést kérek. hogy levelemmel zavarom a T. szerkesz

tőséget, de egy nem mindennapi esetet kívánok közölni. 
Május 5-én történt a nagykátai állomáson. 
Kora hajnalban, öt óra előtt néhány perccel két vonat 

állt az 5., illetve a 6. vágányon. Mivel nem tudtam, hogy 
melyikré51 indul az 5 óra 20 perces, megkérdeztem a 6. vá
gányon álló vonat mozdonyvezetőjété51. Válasza így hang
zott: 

,,Ez a vonat 9 óra nyolcvan perckor indul ... Igen, igen, 
jól hallottad, de mit ugatsz bele a mások beszélgetésébe, 

. ,, menJ & ••• 

Az alpári hang úgy szíven ütött, hogy percekig még szól
ni sem bírtam. Az eset azért is fáj, mert magam is vasutas 
vagyok. Ha erre a „vezérre" gondolok. nem csodálom, 
hogy miért szidják a vasutasokat. 

Egyébként a szóban forgó mozdonyvezető a Nagykátáról 
5 óra 39 perckor induló személyvonatot hozta fel Józsefvá
rosba, és ha jól értettem, a jegyvizsgáló Turi Andrá,nak 

szólította. Felettesei tarthatnának neki egy kis illemtant! 
Elvtársi üdvözlettel: 

Szakszon József 
Rákoshegy 

Vlll. főpályamesteri szak. 
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alakításával elérni. De erősza-
kos törekvésektől távol tartjuk 
magunkat, még ha oly kegyet
lenül uszítanak is, mint azt a 
belügyminiszter úr indokolat
lan, nem okos rendeletével te
vé." 

A Vasút köré tömörülve s lé
nyegében szakszervezeti fel
adatokat ellátva még évekig 
folytatódott a mozgalom. Helyi 
önsegélyező pénztárak, olvasó
körök és művelődési egyesüle
tek szervezését szorgalmazva, a 
lap szót emelt a munkaviszony 
törvényes rendezéséért, a vas
úti sz�lgálatJ rendtartásért. a 
nyugdíjintézet reformjáért, kez
deményezte a vasutasok fo
gyasztási szövetkezetének meg
alakítását. A nyolcvanas évek 
derekán - amikor az államvas
úti rendszer térhódításával egy
idejűleg a közlekedési kor
mányzat a kormánypárt kizáró
lagos befolyását kívánta bizto
sítani a vasutasok körében - a 
Vasút felett is megkondult a lé
lekharang. 

A szakegylet-alapításra tö
rekvő mozdonyvezetők 1892 jú
liusától havonta jelentették 
meg a Mozdonyvezetők Lapját. 

és a polgári pártok indítottak a 
kilencvenes évek derekán a for
galmi dolgozók szocialista szer
vezkedésének meggátlása érde
kében. Vörös László lelassítot
ta, majd csonkavágányra irá
nyítota a mozdonyvezetők szak
egyleti szervezkedését. 

1897 februárjától ugyan Som
lyai Gyula lett a felelős szer
kesztő, s ismét előtérbe került a 
szak egyesületi szervezkedés 
propagálása, de a megelőző 
évek nem múltak el nyomtala
nul, s a szocialista szervezkedés 
feltételei kedvezőtlenebbé vál
tak a mozdonyvezetők körében. 
1899 májusában jelent meg a 
lap utolsó száma. 

Az iparági jellegű, legális 
vasutas-szakszervezet megte
remtéséért küzdő mozgalom 
lapjaként jelent meg 1904. áp
rilis 15-én a Magyar Vasutas. 

.. Zászlóbontás'" című prog
ramadó vezércikkében így mu
tatkozott be: .,Megmozdultunk! 
Vegyék tudomásul, akiket illet, 
tudják meg f eljebbvalóink, 
hogy . . .  a Magyar Államvas
utak műhelyeinek munkásai, a 

gondja arra, hogy minden han
got meghalljanak ott, ahol oly 
nagyon szeretnek süketek len
ni." A felhívás visszhangra ta
lált. A Magyar Vasutas nagy 
terjedelmet, gyakran egy-más
fél oldalt is szentelt a munkásle
veleknek, s korábban ember
számba sem vett vasúti munká
sok szószéke lett. Bátorította a 
harcolókat és pellengérre állí
totta a basáskodó szolgálati fő
nököket. 

A MÁV Igazgatóság május 
15-én törvénysértő, bizalmas 
rendeletben felszólította a mű
helyfőnököket, akadályozzák 
meg a Magyar Vasutas olvasá
sát és anyagi támogatását. Már 
a júniusi lapszámokban megje
lent olvasói levelekből kitűnt, 
hogy Szombathelyen, a zólyomi 
műhelyben és a Keleti pályaud
var kocsiműhelyében büntetés
bó1 való áthelyezéssel f enyege
tik a lap előfizetőit és olvasóit, 
s elbocsátással az előfizetést 
gyűjtőket. 

(Folytatjuk) 
Gadanecz Béla 

A debreceni igazgatóság 
üzemviteli osztályának Május 1. 
ifjúsági szocialista brigádja a 
Szól a szív akció keretében fel
hívással fordult a MÁV-igazga
tóságok és a körzeti üzemfőnök
ségek szocialista brigádjaihoz, 
hogy a területükön lévő vakok 
és gyengénlátók ifjúsági intéz
ményeit anyagilag támogassák. 

A felhívást a bngád szemé
lyenként 100 forint befizetéssel 
indítja. A csatlakozni kívánó 
brigádok a következő címre ír
janak: MÁV Igazgatóság, 
üzemviteli osztály, Május 1. if

júsági szocialista brigád, Debre
cen, Vörös Hadsereg út 18. 
4024. 

képzelt riportokat publikálni, 
így a szóban forgó írást sem a 
fantázia szülte. Szerzőnk -
Tóth Zoltán - átélte az alkal
massági vizsgálatot, tapaszta
latai, észrevételei valósághűek. 
Az újságírói szakmában több 
szerző használ úgynevezett 
írói nevet, amelynek - az Ön 
feltételezésével ellentétben -
semmi köze sincs ranghoz, 
címhez, előkelőséghez, a „ nob
lesse oblige"-hez. Sok jeles toll
forgatót, publicistát írói álné
ven ismert meg az olvasókö
zönség. 

Jobban örültünk volna an
nak, ha a személykutatás, az 
,,Ön mihez ért igazán?" leki
csinylés helyett érdemi választ 
kaptunk volna a riportban sze
replő tényekre, megállapítá
sokra. Azok ugyanis jobban 
foglalkoztatják a vasutas-köz
véleményt, mint a vezetékne
vek végződései. Ezért is válasz
tottuk a „cikkezés" útját, 
amely szerencsére hazánkban 
már jó ideje nem tiltott cseleke
det! 

(A szerkesztőség) 

Egy 
motorvezetőnek 

Tisztelt Kolléga! 
Tízéves mozdonyvezetői 

múltam talán felhatalmaz a 
fönti megszólításra, de nem is 
ez a lényeg. Sokkal inkább az 
az apró(?) incidens, amely ön 
és köztem zajlott azon a máju
si délutánon, amikor békési ri
portanyagomat egy, a peron
ról készített mozgalmas képpel 
szándékoztam kiegészíteni. Ek

kor ön leszállt a motorkocsi ve
zetőállásáról, hozzám lépett és 
önérzetet sértő hanJnemben fi
gyelmeztetett a vasúton való 
fotózás „borzasztó" következ
ményeire. Ön felhívta a figyel
memet, hogy vigyázzak, mert 
ha ezt valaki meglátja, hát úgy 
meq leszek büntetve, ahogy em
ber megbüntetve még nem volt. 

Sajnos érveimet nem tudtam 
kellő hatékonysággal ön előtt 
kifejteni, mert folyton f élbesza
kított azzal, hogy semmiféle 
engedményt a fotózással kap
csolatban nem ismer, ergo 
ilyen engedmény nem is léte
zik. 

Tisztelt Kolléga! 
Higgye el, van ilyen! Állítá

som bizonyítékaként most fel
lapozom a MÁV által kiadott 
Hivatalos Menetrend 160. ol
dalát, és onnan idézem a kissé 
„srófosan" megfogalmazott 
utasításrészletet. 

,,Engedély nélkül lehet felvé
telt készíteni az utazóközönség 
számára megnyitott területen, 
amennyiben a felvétel nem irá
nyul olyan terület felé, amely 
az utazóközönség számára 
megnyitva nincs." 

E tekintetben pedig nem 
esett hiba. 

Továbbra is maradok a szak
ma nagy tisztelője: 

T.Z. 

Köszönőlevél 
Bánréve határállomás nyug

díjasai közül többen pihentek 
ebben az évben P-tlatonfüre
den, a biztosító egyesület üdü
lőjében. Valamennyien elége
dettek voltak az ottani körülmé
nyekkel, és hangsúlyozták, 
hogy nemcsak időtöltésről van 
szó, hanem egy komoly regene
rálásról is. 

Ebben az üdülőben gondos
kodnak az idős emberek orvosi 
ellátásáról, gyógyszerezéséről, 
pszichológiai egyensúlyáról. 
Gazdag művelődési és ismeret
terjesztő programok közül vá
laszthattak a beutaltak. Az idős 
vasutasok köszönetüket és elis
merésüket fejezik ki az üdülő 
dolgozóinak. 

Murányi Tibor 
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Bartis Ferenc 

New Yorktól Washingtonig 
vonaton 

Szerény írásom címében mi
ért kap különös hangsúlyt a 
,,vonaton"? Két okból is. Első
sorban azért, mert európai.em
ber nem utazik vonaton a két 
világváros között, másodsorban 
pedig azért, mert kedves és ál
talam nagyra becsült lapunkat 
főként a vasút élete érdekli. 

Szól a telefon New York-i la
kásomon, azonnal menjek egy 
félórai megbeszélésre Washing
tonba! Barátom, volt erdélyi 
gimnazista társam, dr. György 
Emil hajdani főorvos, akinek 
New Yorkban én szereztem lif

tesfiúi állást, azt mondja, hogy 
elkísér. Hát legyen. De csak a 
vasútállomásig. 

A világ legnagyobb városá
nak a vasútállomása épitőte
lepre hasonlít. Állványok. Fém
huzalfüggönyök. Igaz, sehol 
egyetlen tégla vagy törmelék a 
váróteremben. Nézzük a me
netrend-táblázatot. Már öt per
ce el kellett volna indulnom, de 
úgy látszik, az én vonatomat el
térítették ... Nem. A hangszóró 
bemondja: az utasok szíves el
nézését kérik a Washington 
felé induló szerelvények késése 
miatt . . . Várakozunk. Szét
nézek a peronokon. Néhány 
ezer ember téblábol a hétköz
napok peremén ... A személyi 

• titkárom nagyon ideges: jön
megy, egyik ablaktól a másikig. 
Hiába. A hivatalos kísérőm 
nyugodt. Én álcázom türelmet
lenségemet. Az idő múlik, s ne
kem, illetve nekünk néhány óra 
múlva Washingtonban kell len
nünk. 

- Kedves utasaink tudo
mására hozzuk, hogy baleset 
miatt késnek vonataink. Aki si
et, szíveskedjék kimenni a re
pülőtérre és igénybe venni légi 
járatunkat. 

Így ,,vigasztal" a hangszóró. 
Kísérőm telefonál a· repülő

térre. Helyjegy ügyében. De is
mét beszédbe kezd a hangos 
bemondó: 

- Három perc múlva indul 
szerelvényünk Washingtonba! 

- Ebből még harminc perc 
is lesz - elégedetlenkedem. 

- Amerika órs1-rendje pontos 
- így a személyi titkárom, aki 
zsebkendőjével egyfolytában 
gyöngyöző homlokát törülgeti. 

Neki volt igaza. 
A peron és a vonat lépcsője 

azonos szinten van. Akárcsak 
nálunk a metróé. Kísérőimtől 
elbúcsúzom. Csupán személyi 
titkárom marad velem. Belé
pünk az áramvonalas, formai
lag elkápráztató vonatba. Néze
lődöm. Sok utas fején fülhall
gatóval rádiózik. De annál 
többen újságot, folyóiratot 
húznak elő a szék támlájából 
és olvasásba merülnek. Én bá
mulok. Közben jegyzetelek is. 
Jön a jegyellenőr. Magas, atlé
tatermetű néger. (Amerikában 
tilos a „néger" szó, helyette fe
kete urat kell mondani.) Bele
csíp a jegyünkbe, aztán int, 
hogy menjünk vele, mivel a mi 
jegyünk más fülkébe érvényes. 

Követjük. Úgy megy előt
tünk, mint egy kapitány. Kihúz
za magát. Feszül rajta az egyen
ruha. 

Új művelődési 
bizottság 

A zalaegerszegi vontatási fő
nökségen művelődési bizottság 
alakult. A körzeti üzemfőnök
ségből kivált vontatási főnök
ség, valamint a szertárfőnökség 
350 vasutasának közművelődé
sét ezentúl egy héttagú vezető
ség irányítja. Terveik szerint 
színházi és mozielőadásokat 
szerveznek, letéti könyvtárat lé
tesítenek az egyes munkahelye
ken, megszervezik a várakozó 
mozdonyvezetők könyvekkel, 
folyóiratokkal való ellátását. 
Havonta egy-egy kirándulás is 
szerepel a programjukban. Az 
új művelődési bizottság elnöke 
Kiss Róbert, a vontatási főnök
ség vezetője. 

- Kérem, megérkeztünk! -
mondja - foglaljanak helyet. 
Mivel szolgálhatok? 

- Egy nagy pohár konyak
kal - mosolygok rá. 

Titkárom megdermed, mert 
Amerikában nem illik egy 
egész pohárnyi konyakot kérni, 
csak gyűszűnyit. A konyakot 
egy fiatal néger lány hozza. Mo
solyog. Amerikában mindenki 
mosolyog, még akkor is, ha sír
ni volna kedve . . . Fölhajtom 
stresszoldó itókámat, kihúzom 
az előttem feszengő ülés hátá
ból az asztalkát és jegyzetelek. 
Tekintetem a lábam alá hull, s 
akkor veszem észre, hogy sö
rösdobozok, tasakok, újságok, 
műanyagcsomag-maradványok 
hevernek a padlón, mintha leg
alább egy hónapja nem takarí
tottak volna. 

- Miért e szemét? - fordu
lok titkáromhoz. 

- Hát, az a helyzet, hogy 
manapság Amerikában csak 
az utazik vonaton, akinek 
nincs pénze repülőre, vagy ha 
ingázik valamelyik közeli vá
rosból New Yorkba. Így érthe
tő, ha a vonat háttérbe szorul. 
A cégnek nincs pénze takarító
személyzetet is tartani. 

- Rendben van. De például 
a mi vagonunknak, amint lá
tom, két kalauza és egy pincér
nője van ... 

- Az utast ki kell szolgálni 
- replikázik -, ez a fontos. 

Nem vitatkozom. Tekinte
temmel rátapadok a műüvegab
lakra és nézem a tájat. Felhő
karcolók. Hidak. Farmok. Autó
temetők. Kertes családi házak. 
Városnyi üzemek. Elhagyott 
gyárak és lerobbant munkász
szállók. Végre egy sóhajtásnyi 
mező! És lovat is látokl Hátán 
egy meztelen lány. Szépek. 
Tiszták ... Aztán ismét egy ócs
kavastelep. Autótemető. Tövé
ben egy hatalmas prés. Óriás 
téglákká zsugorítja össze a szá
jába betoloncolt gépkocsikat. 
Közben sorjáznak a vasútállo
mások és kicserélődnek útitár
saink ... Újabb jegyellenőr. 

- Már kétszer vizsgálták a 
jegyünket - mondom a titká
romnak. 

Erre föl rámszól a zömök, 
bajszos bácsi, s oldalra igazítja 
egyensapkáját: 

- A mi biztos, az a biztos, 
uraim! 

Megdöbbenek. Mindezt ma
gyarul mondja. S nem is titko
lom meglepettségemet: 

- Ön tud magyarul? 
Leül velünk szembe. Hunyo

rog. Táskájából egy üveg 
whiskyt vesz elő. Nekem nyújt
ja: 

- Én nem ihatom. Szolgá
latban vagyok. De maga kóstol
ja meg. Hogy-hogy tudok ma
gyarul? Engem ne sértegessen. 
Erdélyi vagyok! Igaz, én már 
Amerikában születtem, még az 
apám is, de tartjuk a magyar
ságunkat. Mezei Péter a tisz
tességes nevem. 

Kezet nyújtunk. Ő is húz egy 
kortynyit az üvegből. Aztán 
összeölelkezünk. Letegező-

dünk. Egy pillanatra elhallgat. 
Bekapcsolja a nyakába lógó 
CB-rádiókészülékét. Engedélyt 
kér a vonat főnökétől, hogy 
szolgálatát félbeszakíthassa. 
Szó szerint: 

- Főnök, kérlek, ettó1 a pil
lanattól kezdve lehessek utas, 
mivel összetalálko�tam egy er
délyi magyar író barátommal, 
és bánatunkban ittunk. Werk
son helyettesít engem. Köszö
nöm. 

Így is történt. Kérdőn nézek 
rá. Megmagyarázza: 

- Tudod, testvérem, A meri
kában az őszinteségnek nagy 
ereje van. Mert te belémtusz
koltál egy kortynyi italt, ezt én 
nem titkolhatom el, aztán pe
dig már megbeszéltem az 
ügyet Werksonnal, aki fekete 
ember létére egy kicsit ért ma
gyarul, mivel a szomszédja 
székely, szóval tudtam, hogy 
kik vagytok, s elhatároztam, 
hogy meghívlak hozzánk Wa
shingtonba. 

És ott hagyott minket. Pár 
perc múlva civilruhában tért 
vissza. Alig ismertem rá. Igen, 
az amerikai vasutasoknak a 
vonaton ruhatárjuk is van. 
Büszkén mutatja a nyakkendő
jét: magyar gyártmány. Kos
suth-cigarettát szív. Elcsodál
kozom. 

- Mondd, Péter, honnan 
szerzed be a cigarettádat? -
kérdem. 

- Washingtonban, a ma
gyar vendéglőből. Tudod, mi 
mindenhez ragaszkodunk, ami 
magyar ... 

- Hogy lettél vasutas? 
- Hm. Még a nagyapám is 

az volt, apám is, én is az vagyok 
és a fiam is vasutas. Ameriká
ban nagy becsűje van a vas
utasnak. Tisztelnek minket. Az 
egyenruhánkat. 

Mezei Péterék családi háza 
Washington Spriengfild negye
dében kirí a villák közül. Szé
kelykapu. Jókora udvar. Torná
cos ház. Kutya. Majorság a ház 
háta mögötti udvarban. Jobb 
oldalt veteményeskert. Akár ha 
csak Erdélyben járnék, úgy tá
rulkozik ki előttem ez a családi 
fészek. Lakásuk: hét szoba és a 
mellékhelyiségek. Minden szo
bában telefon. Rengeteg könyv. 
És négy tv-készülék. Asztalhoz 
ülünk. Márta, a háziasszony fia
talosan forgolódik körülöttünk, 
s közben kérésemre telefonál 
washingtoni diplomata bará
tomnak, hogy szerencsésen 
megérkeztünk, s ha sürgős be
szélnivalója van velem, akkor 
legyen a Mezei-család vendége. 
Igen. Amerikában szinte min
den ügyet telefonon intéznek el. 

A Mezei házaspárnak öt 
gyermeke van, akik közül már 
hárman kenyérkeresők. A két 
legkisebb még tanul. Sokat dol
goznak. Márta üzletvezető, 
ugyanakkor a házuk végében 
lévő műhelyben varrónősködik. 
Itt nincs szabad szombat és va
sárnap. Munka és munka. Te
hát, nem Péter fizetéséből „tol
lasodtak" meg. De Mezei Péter 
a család tekintélye. Mert vas
utas. 

A József Attila Színházban 

Vasutasbérleti előadások 

Az elmúlt évtizedekben sok 
szép produkcióval, művészi él
ménnyel örvendeztették meg 
dolgozóinkat a József Attila 
Színház művészei. A vasutas
bérlet előadásain mindig telt 
ház van, és nemegyszer az 
igénylők száma meghaladja a 
színház befogadóképességét. 
Szeretnénk, ha ez az 1987 /88-as 
évadban is így lenne. 

A műsortervben a következő 
előadások szerepelnek: Darío 
Fo: Nem fizetünk, nem fizetünk 
(bohózat); James Goldman: Az 
oroszlán télen; G. Gorin: Felejt
sétek el Herosztrateszt 1; Ker
tész Ákos: Díszbemutató (ka-

cagtató rémdráma); Gay-Ro
se-Furber: Én és a barátnőm 
(musical). 

A felsoroltak közül 4 előadás 
szerepel a vasutasbérletben. Az 
előadások októberben és de
cemberben, valamint 1988 feb
ruárjában és áprilisában a hó
nap első vasárnapján, délelőtt 
11 órakor lesznek. 

A szakszervezeti bizottságok 
bérletigényeiket 1987. június 
12-éig juttassák el az igazgató
sági székhelyeken működő ki
helyezett művészeti propagan
dabizottságoknak! A bérlete
ket június 22-éig kell kiváltani. 

SZÍNHÁZI JEGYZET 

Koldusopera 
Felgördül a függöny, a 

színpadon ringlispíl, s a rá
irányított reflektorfényben 
méltóságteljesen lejt a vilá
got megváltó deszkák szélé
ig egy XVIII. századi gaval
lér. A nézőtéren előbb döb
bent csend, majd visszafoj
tott suttogás: műsorváltozás 
lenne? Az úr talpig csipké
ben történelemórába kezd, 
beszél bizonyos John Gay 
úrról, aki is az Úr 1728. esz
tendejében megírta volt a 
maga társadalmát parodizá
ló operáját, a Koldusoperát, 
majd Brecht úrról is szól, aki 
pedig éppen két évszázadra 
rá leporolta és időszerűvé 
tette - Marx olvasását kö
vetően - az említett dara
bot, s Háromgarasos opera 
címmel vitte színre Kurt 
Weillel társulva. Miközben 
beszél - vetkőzik 1s. Meg
szabadulva csipkéit.ól, 
amúgy olcsó szürke öltöny
ben fejezi be mondandóját: 
ezt a darabot láthatják most 
az első előadását követő öt
venkilencedik évben az egy
begyűltek a Váci úton, s 
szemüveget tesz fel: ő, a vá
sári énekes, a kikiáltó: Ber
told Brecht. Commedia Dell' 
arte - jut eszébe a nézőnek, 
és várakozik. 

A szokatlan kezdést köve
tően a meghökkentő díszlet 
funkciót kap. Forog - mi
ként a Lizséből (a licsóból) 
ismert ringlispíl -, s a rá 
felkapaszkodó kikiáltó
Brecht végképp átveszi a 

darab irányítását. Kommen
tálja az eseményeket, beje
lenti a soron következő son
got, néhány jelentőset maga 
énekel, s ha éppen nincs 
más dolga, némán átsétál a 
színpadon: jelezve, az író 
jelen van. 

Szinetár Miklós, kitűnően 
ráérezve a darab hangulatá
ra és minden időkre szóló 
mondandójára, felnagyította 
a kikiáltó soványka szere
pét, narrátort faragott belő
le, amolyan Váci úti Brech
tet. Ez új színt vitt az amúgy 
is bizarr, parabolikus és pa
rodisztikus műbe. Lehet, 
hogy maga Brecht is hálás 
lenne ezért az eredeti megol
dásért. 

Fehér Miklós díszletei és 
Schaffer Judit jelmezei szin
te magától értetődően simul
nak ehhez a rendezői elkép
zeléshez: a József Attila 
Színház május 3-i előadásán 
ennek a felújított Koldus
operának a révén valóban 
színháznak látta a világot a 
közönség. Arra pedig külö
nösen érzékenyen reagált, 
hogy a mának szóló üzenet 
a földön járt, mindennapjai 
apróbb-nagyobb gondjaira 
világított rá. Mondhatnánk 
azt is, hogy napi, május 3-i 
gondjaira. A Villon ihlette 
songok en·e ugyancsak jól 
szolgáltak. 

Ebben az „üzenetközvetí
tő" szerepben kitűnően érez
ték magukat a színészek. 
A kikiáltó-Brechtet alakító 
Borbély László különösen 

tetszett. Ami a játékán kívül 
erre a szerepre szmte pre
desztinálta, az a hangszíne, 
éneklésmódja volt. Iglódi 
István (Peachum, itt Pea
cock) a Kolduskirály szere
pébe humort, öniróniát vará
zsolt, közvetlensége magá
val ragadta társát, Szabó 
Évát, akinek feledhetetlen 
pillanatai voltak az „aggódó 
anya" megtestesítőjeként. 
Andorai Péter (Bicska Ma• 
xi) ezúttal mintha fáradtab
ban vállalta volna a szerepet 
vagy - pestiesen szólva -
erre vette a figurát. A várt
nál egy kissé fakóbbra sike
redett Fehér Anna Pollyja, 
Ábrahám Edit ugyanakkor 
.,magasabban" hozta Lucyt. 
Galambos Erzsi Kocsma 
Jenny-je furamód nem a 
hangjával, hanem játékával 
marad meg az emlékezet
ben. Miként Tolnai Miklós 
is Tigris Brov:n szerepében. 
A „koldusok, kurvák, rend
őrök" a „helyükön" voltak; 
a zenekar, Kocsák Tibor ve
zényletével több rájátszást is 
adott a nézők kívánságára. 

Az együttes a márcms 28-i 
bemutatótól kezdve mind 
összeszokottabbnak tűmk, s 
délelőttönként, esténként 
újabb oldaláról mutatkozik 
be. Az adott pillanathoz való 
kötődés Brecht zseniális ta
lálmánya, felismerése; kitű
nő megvalósítása Viszont a 
József Attila Színház művé
szeinek érdeme. 

Rácz-Székely Győző 

Nyári mozikalauz 
A nyárnak nemcsak a meleg 

idő az ismertetője, hanem az is, 
hogy a magyar filmek szinte va
rázsütésre eltűnnek a program
ból. Régi forgalmazói babona, 
hogy ha jó az idő, csökken a né
zőszám. Van ebben igazság, de 
a vitathatatlan nézőszámcsök
kenést azzal lehet egyensúlyoz
ni, hogy jó filmeket vetítsenek. 

Ilyen film például A kicsi ko
csi legújabb kalandjai. Herbie, 
a népszerű Volkswagen törpe 
gépkocsi, akit a magyar nézők 
is megszerettek, ezúttal Dél
Amerikába látogat. Védence 
egy kisfiú, akit természetesen 
furfangos módon megvéd 
rosszakaróival szemben. 
Amúgy mellékesen hozzásegít 
egy aranycsempész banda ár
talmatlanná tételéhez, sőt sze
relmi bonyodalmakba is bele
avatkozik. Mulatságos ötletein 
korhatár nélkül ihabbak és 
idősebbek egyaránt derülhet
nek. 

A vígjátékok száma ezzel saj
nos ki is apadt. Maradnak ki
kapcsolódást kínálni a kaland
történetek. Ebből már valami
vel nagyobb a készlet. Elsőként 
egy világsiker folytatását említ
hetjük. Emlékeznek még bizo
nyára A cápa l-re. Ebben az 
úgynevezett horrorban a ked
velt amerikai fürdőhelyre beté
ved egy cápa, amely megtá
madja a gyanútlan fürdőzőket. 
A helyi rendőrfőnök, amikor fel 
akar lépni az emberevő fenevad 
ellen, szembetalálja magát a 
mindenható üzlettel. A szállo
dások, vendéglősök, fürdőbérr 
!ők attól félnek, hogy elveszítik 
bevételüket, ha híre terjed a ha
láleseteknek . . . Nos, hiába 
pusztult el A cápa 1 végén a 
gyilkos óriás, eltelt néhány év, 
és Jeannot Szwarcz rendező el
készítette A cápa 2-őt. 

Mi a meséje? 
Jön egy másik cápa és a 

rendőrfőnök csak számtalan ha
láleset után diadalmaskodik. 
Persze annak, aki nem látta az 
első részt, minden új, még a pá
nik légköre is. Amolyan ijeszt
getős film ez, amelynek fösze
replője Roy Scheider. A cápa 

l-ben 1s ő alakította Brady 
rendőrfőnököt 

A japán Biztos halál bonyo
dalmas kalandtörténet a múlt 
század hatvanas éveiből, ami
kor a császár és a sogun szem
benálltak egymással. A bonyo
dalmat az okozza, hogy egy ti
tokzatos fegyver tervrajzát el
lopják a sogun v11lájából. Ket

ten is megkísérlik visszaszerez
ni. A cselekmény izgalmas, de 
miután a filmnek ez a második 
része (az első nem vettük meg) 
kissé homályba maradnak bi
zonyos motívumok. 

Történelmi köntösbe bújta
tott kalandtéma a román A tür
kiz nyakék is. Milyen csodála
tos véletlen: ez is folytatás! 
Margelatu kapitány és Agatha 
Slatineanu párbajának újabb 
menete a nálunk is jól ismert 
Florin Piersiccel és Marga 
Barbuval a főszerepben. Külön 
érdekesség, hogy a Nyúlszájút 
megszemélyesítő Sobi Czeh 
művészneve alatt erdélyi ma
gyar színész, Cseh Szabolcs ta
lálható. 

A zenebarátoknak két pro
dukciót is ajánlhatunk. Az 
egyik a fényes kiállítású Tánc
kar, amelyet a Gandhi alkotója, 
a színésznek is kitűnő Richard 
Attenborough rendezett, angol 
létére ezúttal amerikai színek
ben. Az A Chorus Line - ez az 
eredeti címe - színdarab nyo
mán született és egy Broad
way-műsor bemutatómak előz
ményeiről szól. Azt a nehéz és 
fáradságos munkát mutatja be, 
amíg a főszereplők mögötti tán
cosokból álló sor kialakul, 
együttessé kovácsolódik. A mu
sicalok alapszabálya szerint 
nemcsak csinos, tehetséges fia
tal leányokat, fiúkat láthatunk 
tréning közben, hanem belepil
lanthatunk sorsukba is. A fő
szerepben Kirk Douglas, a ki
váló jellemszínész fiát, az 
ugyancsak remek jellemábrázo
lót, a San Francisco utcáin 
egyik hősét megszemélyesítő 
Michael Douglast láthatjuk. 

Az ifjabb korosztály zenés 
filmje a Rock Rióban. Címe 
már egyszersmind műfaji meg-

határozás 1s. A történet egy 
énekesnői karrier kibontakozá• 
sát követi nyomon: azt, hogyan 
lesz a tinédzser brazil Bete-ből 
valódi rockcsillag. (Természete
sen sok jókedvvel, zenével kö
rítve.) 

A nyán melegben a szerelem 
sem hiányozhat a témák közül. 
Az Álomszerelem című angol 
film - Brian Gilbert rendezése 
- egy angol lány pánzs1 ka
landját meséli el a hatvanas 
években, találkozását egy fran
cia fiúval. 

A dán Tiltott .szerelem 
ugyancsak erről az érzésről 
szól, de jóval komorabb idő
szakban, drámai körülmények 
között. Hősnője, Birger kislány 
még, de át kell élnie szülei szét
válását, hazája, Dánia megszál
lását, s azt, hogy anyja belesze
ret egy német tisztbe. Ha az 
előbbi produkciót a gondtalan 
vidámság, úgy ezt a kiélezett 
problematika jellemzi. 

Az NDK-ban készült Huber
tus-vadászat - ez egy önálló 
epizódokból álló tévésorozat 
100. darabja - háromszögdrá
ma. Két asszony - az új meg a 
régi - küzdenek a főerdész 
megszerzéséért, illetve megtar
tásáért. S amikor a fellobbanó 
új érzés erősebb lesz a réginél, 
kirobban a feloldhatatlan konf
liktus. A főerdészt az Oscar-dí
Jas Mephistóból jól ismert Rolj 
Hoppe alakítja a tőle megszo
kott beszédes színészi eszkö
zökkel. 

A műsort Giles Walker kana
dai életképe, a 90 nap - ennyi 
idő alatt kell az egyik hősnek 
házassága felől dönteni -, va
lamint a De fiatalok voltunk cí
mű szovjet társadalmi dráma 
egészíti ki. Mihail Belikov két 
hőse megtalálja ugyan az ötve
nes évek fordulóján a boldogsá• 
got, de a kegyetlen véletlen 
közbeszól ... 

Júniusban a francia megszál
lás alatt játszódó vietnami drá
ma, a Dau asszony fekete szí
nekkel felrajzolt története is a 
mozik műsorára kerül. 

Ábel Péter 
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Élenjáró 
honvédelmi 

klub 
A budapesti vasútigazgató

ság honvédelmi klubjának tag
jai május 12-én ünnepi közgyű
lést tartottak az igazgatóság 
kultúrtermében, ahol megkap
ták az MHSZ budapesti vezető
sége által alapított „Élenjáró" 
cím odaítélését tanúsító okleve
let. 

Az elnök köszöntötte a meg
jelent vendégeket és a klubta
gokat, majd Móricz Dezső, a 
klub titkára tartott beszámolót 
az elmúlt év munkájáról és 
eredményeiről. Többek között 
elmondta, hogy a klub már 
1985-ben budapesti titkári di
cséretben részesült jó munkájá
ért, s 87 taguk sokirányú tevé
kenységével 1986-ban kiérde
melte az „Élenjáró" címet. 

Az oklevelet Szabó András 
százados, az MHSZ budapesti 
vezetőségének titkárhelyettese 
nyújtotta át a klub titkárának. 
Ezután a klub 5 tagja budapesti 
titkári elismerő oklevelet, to
váöbi 3 kerületi titkári dicsérő 
oklevelet kapott, 11-en pénzju
talomban, 7-en klubtitkári di
cséretben és tárgyjutalomban 
részesültek. 

R. K. I. 

Nyugdíjasok 
elismerése 

A nyugdíjas intézőbizottság 
május l-je alkalmából rende
zett ünnepségén dr. Juhász 
Zoltán, a vasutas-szakszervezet 
titkára a Szakszervezeti Mun
káért oklevél kitüntetést adta át 
tizennégy; az IB elismerő okle
velét huszonkét szakszervezeti 
aktivistának. Albertirsa és Szol
nok alapszervezeteinek vezető
ségét a jó munkáért az intézőbi
zottság külön elismerő oklevél
lel tüntette ki. 

Bélyeg bemutató 

A vasutas-szakszervezet sop
roni bélyeggyűjtő köre szeretet
tel vár minden érdeklődőt a 
GySEV Sopron-Győr vonalá
nak villamosítása alkalmából 
rendezett bélyegbemutatójára. 
A bemutató Sopron állomás 
emeleti kultúrvárótermében 
május 28-tól június 7-ig napon
ta 10 órától 18-ig tart nyitva. 
Május 31-én alkalmi postahiva
tali emlékbélyegzéssel várják 
az érdeklődőket. 

Nagy versenyekre készülnek 

A toronyugrók bátor emberek 
A találkozást három órára be

széltük meg Gerlach Istvánnal, 
a BVSC egyik mű- és toronyug
ró edzőjével. S a találkozás he
lye hol is lehetne másutt, mint 
hazánk egyetlen ugrótoronnyal 
rendelkező uszodájában, a mar
gitszigeti Hajós Alfréd Sport
uszodában. 

A torony tíz méter magas, de 
van egy ötméteres szintje is, s a 
műugrók számára három méte
ren rugalmas deszkák nyúlnak 
a víz fölé. Sportolóik - 7 és 23 
év közöttiek - a parton melegí
tenek. Később a bemelegítés a 
vízben folytatódik. Először az 
egyméteres deszkáról ugranak, 
majd egyre magasabbról, egyre 
nehezebb figurákkal. Megkez
dődik a tulajdonképpeni edzés. 
Karcsú lányok, látszatra töréke
nyek, avatatlan néző számára 
ijesztő magasról vetik magukat 
a vízbe. Simán, szinte csobba
nás nélkül tűnnek el az őselem
ben, hogy kikapaszkodás után 
kecses mozdulattal szinte röpül
jenek megint. Nem túlzok, 
megigéz a látvány. Miközben 
bámészkodom, a szemem sar
kában, a látóterem szélén elsu
han valami. S csak akkor, ami
kor a vízből felbukkan, látom, 
hogy egy fiú az, aki tíz méterről 
ugrott. Nem csoda, hogy csak 
összefolyó szürke sávként érzé
keltem, hiszen - mint edzőjük 
mondta - 56 kilométeres se
bességgel érnek vizet. 

Feltámad a szél. A sportolók 
egyre többet vannak a meleg 
zuhany alatt, mielőtt ismét fel
kapaszkodnának a toronyba. 
Megszólítom Déri Katit. 

- Nem szoktatok megfázni, 
hiszen többet vagytok a parton 
ilyen vizes testtel, mint a víz
ben ... 

- Nem, mert a víz is meleg, 
a Termálból jön, s a zuhany 
alatt állva annyira felmelegszik 
a testünk, hogy az a kis szél 
nem árthat meg. Fázunk per
sze, de az viszonylag rövid ideig 
tart. 

- Marad a láb, megy a sa
rok, pattanj fel bátran! - uta
sítja Gerlach István az e_gyik jó 
mozgású fiatal lányt. - 0 Vajá
ki Nagy Enikő, 14 éves, és azért 
küzd most, hogy kimehessen a 
phenjani versenyre. 

Azzal visszafordul a tanítvá
nyai felé és közli velük, hogy 
negyed hatkor utazás előtti 
megbeszélés lesz. Míg a gyere
kek öltözni mennek, leülünk 
beszélgetni. 

- Szakosztályunk legered
ményesebb versenyzoJe Ko
vácsné Kelemen fldikó. Világ
kupa 4. helyezett, a tavalyi vi-

minden évben adunk a világ
nak fél év előnyt. Nálunk 
ugyanis nincs fedett toronyug
ró medence, így versenyzőink 
november 1-je és április 1-je 
között nem gyakorolhatnak itt
hon. Ezért sokat köszönhetünk 
a szovjet Penza Trud sportisko
lának, akikkel nagyon jó szak
mai kapcsolatban vagyunk, és 
minden januárban ott edzőtá
borozunk két hetet. Így kezd
jük az idényt. 

Szállingóznak a gyerekek a 
megbeszélésre. Somogyi Sán
dor műugróval beszélgetek a 
sarokban. Huszonhárom éves, 
és már 14 éve ŰZI ezt az igen 
szép sportágat. 

- Számodra mi a legszebb a 
műugrásban? 

- Maga a mozgás és a féle
lem leküzdése. Igen, jól értet-

'!! ted. A nehezebb ugrások előtt 
félünk, de ha sikerül, az párat
lan érzés. Már a levegőben ér
zem, hogy milyen voltam, és azt 
is tudom, hogyan fogok vizet 
érni. 

lágbajnokságon 30 ország leg
jobbjai közül 7. lett, és számta
lan A kategóriás versenyt 
nyert. Most éppen nélkülözzük, 
mert a múlt hónapban kisbabá
ja született. De jól szerepeltünk 
az ifjúsági EB-ken is. Gerlach 
Ági 1984-ben. Székffy Nóra 
86-ban nyert bronzérmet to
ronyugrásban. S a hazai torony
ugró bajnoki cím védője is a mi 
versenyzőnk: Benyák András. 

Szakosztályunk 81 óta nem
zetközi pontszerző, és a hazai 
bajnoki pontjaink évek óta min
dig 200 fölött vannak. Tavaly 
például 216-ot gyűjtöttünk, ami 
az egyesület bajnoki pontjainak 
körülbelül a negyedét teszi ki. 
Büszkék vagyunk eredménye
inkre, annál is inkább, mert mi 

Időközben mindenki megér-
kezett, izgatottan várják az el
igazítást. A csapat ugyanis má
jus 13-án Rostockba repül a 
Rostock-Budapest műugró 
versenyre. Gerlach István is
merteti az indulási és érkezési 
időket, majd a várható körül
ményeket vázolja. 

- Az uszoda gyönyörű, fe
dettben versenyzünk, de senki 
ne szégyellje betenni a bőrönd
be a sálat, sapkát, mert a Balti
tenger mellett ilyenkor az ese
tek kilencven százalékában hi-

deg szél fúj. A fürdőruháját 
mindenki a kézipoggyászába 
tegye, hogy abban az esetben, 
ha elkallódik a bőröndje a repü
lőtéren, ne maradjon dressz 
nélkül. Tudjátok, 21-én utazunk 
ötnapos edzőtáborba Bécsbe. 
Egyelőre Benyák, Somogyi, Dé
ri helye biztos. Katinak na
gyon fontos ez az ifjúsági EB -----------------------------------------. előtt. Mivel öt versenyzőt vihe

ÉSSZERŰBBEN, KORSZERŰBBEN 
Vízszintes: 1. Az anyagtakarékossá

got segíti. 13. Monda. 14. Olasz város. 
15. Betúpótlással arany. 16. Gyomnö
vény. 18. A Balaton. 19. Dúsgazdag, 
jómódú. 20. Egy indiai város lakója. 
22. Vissza: a fehérneműje. 23. Klotild 
része. 24. A világ egyik legjobb teni
szezője. 27. Egy darab szamovár. 28. 
Kopasz, de fordítva. 29. Nem megy. 
30. Kezdet nélkül beír. 32. Nem fölé. 
33. Hatalmas földrész. 36. Kettős betú. 
38. Sült tészta. 39. Folyadék. 40. Az 
előző sor kezdete. 41. Dezső a közepén. 
43. Andalog, sétálgat. 44. A kozmosz 
egy darabja. 45. Kamarazenében talál
ható. 47. Kettőzve sárkány. 4.�. Igevég
ződés. 49. Őszi keverék. 50. Urmös be
tűi. 52. Régi súlymérté1<. 54. Nem en
gedé. 55. Osztályt ismételtet. 56. Ez a 
fal tornaeszköz. 57. Széles, németül. 
58. Gyümölcsíz. 60. Vissza: Vas me
gyei község. 61. Miksa 
{1828-1908) író és politikus. 62. A hét 
törpe egyike. 64. Meséinek vége. 

Függőleges: 1. Az argon vegyjele. 2. 
Türelmetlen, vakbuzgó ember. 3. 
Egyenlőség, franciául. 4. Ázsiai állam. 
5. Rag. 6. Portugál terület Indiában. 7. 
Túlvilági lény. 8. Mint a 18. vízszintes. 
9. A szamarium vegyjele. 10. Európai 
folyó. 11. Finnország része. 12. A fenol 
metilszármazéka. 17. A pokolban is az. 
19. Az ezüst vegyjele. 20. A technikai 
haladást szolgálják. 21. Kellemes sza
gú. 22. Nem jól másolták. 25. Nem jár 
erre. 26. Ráfizetés. 29. Eső't)en áll. 31. 
Iráni pénz. 34. Hangtalan síp. 35. Kiló 
egynemű betűi. 37. Japán kiváltságos 
osztálya volt. 40. Utánzás, színlelés. 42. 
A szöcskl' teszi. 44. Tápláló növény. 
46. Kerti virág. 49. Temetői alkalma
zott. 51. Mint 28. vízszintes. 53. . .. 
László {1703-1764), költő. 54. Halál. 
németül. 58. Telik belőle. 59. Ruhát 
tisztít. 62. Tiz mássalhangzói. 63. Sír. 

Beküldendő: vízszintes 1. és függő
leges 20. 

Beküldési határidő: június 11. 
A megfejtéseket a szerkesztőség cí

mére kérjük küldeni. 
Az előző keresztrejtvény helyes 

megfejtése: Az utasáramlatok vizsgá
lata. Optimális vonatgyakoriság. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 8. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Fórizs Sándor, 
4161 Báránd, Nagy Lajos 31.; Velő 
László, 2931 Almásfüzitő, Fő út 26.; 
Heinrich Antal, 6754 Újszentiván, Rá
kóczi u. 6., Balogh Józsefné, 7370 
Sásd, Kálócz1 u. 38.; Kucsera Mihály
né, 2118 Dány, Templom u. 4. 

tünk, a rostocki eredmények és 
az edzésmunka alapján döntjük 
el, hogy a fennmaradt két he
lyet ki tölti be. És utána me
gyünk Aachenbe versenyre. 

Míg az iskolai kikérőkről be
szélnek, megkérdezem Somo
gyi Sanyit, nem hátráltatja-e a 
gyerekeket a tanulásban a sok 
utazás. 

- U P,yan - válaszoÍja -, 
csak az itt levők között van 3-4 
kitűnő tanuló ... 

- Figyelem, még nincs vége 
- mondja az edző. - A phen-
jani ifjúsági barátság verseny
ről is kell beszélnünk néhány 
szót. Tudjátok, Korea nagyon 
messze van, így nagyon keve
sen mehetnek el oda. Csak 
azok, akik az edzéseken és a 
versenyek alatt megmutatják, 
hogy tudnak, és - akarnak. 
Ezért hát mindenkitől a legna
gyobb elszántságot kérem és 
várom el, hogy jól tudjunk vá
lasztani. A Jumus 20-21-i 
MÁV Kupa nemzetközi felnőtt 
versenyen is indultok, illetve in
dulnak azok, akiken látni lehet 
az akaratot. Ez lesz a vizsga, 
mert csak 21-én este mondjuk 
meg, ki lesz az a 2-3 szerencsés, 
aki utazhat Phenjanba. 

Vége az eligazításnak. A gye
rekek felvillanyozva latolgatják 
a lehetőségeket, s izgatottan 
várják a versenyt. Hátha ... 

Demeter K. 

- Kórustalálkozó. Záhony
ban tizedszer rendezték meg a 
Szabolcs-Szatmár megyei mun
kás- és ifjúmunkás kórusok ta
lálkozóját. A rendezvény alkal
mából Vasné Oláh Ágnes, a zá
honyi vasutas-szakszervezet 
művelődési házának karnagya 
Szocialista Kultúráért kitünte
tést kapott. 

- A pályamester elköszönt. 
A hatvan-salgótarjáni pálya
fenntartási főnökség kollektívá
ja nyugdíjas-búcsúztatót rende
zett Szarvas Péter felügyeletes 
pályamester tiszteletére. A pá
lyamester négy évtizedet töltött 
a pályafenntartásnál. 

- Kanizsai táncosok. A 
nagykanizsai MÁV -Szövetke
zeti Dél-zalai táncegyüttes egy
re többet hallat magáról. A kö
zelmúltban a zalaszabári műve
lődési házban adtak műsort. 
A talpalávalót a Boglya népze
nei együttes szolgáltatta. 

- Barátsági napok. A ma
gyar-lengyel barátsági napok 
keretében a közelmúltban 
Szombathelyre látogatott a bu
dapesti Lengyel Kulturális és 
Tájékoztató Központ vezetősé
ge. A lengyel vendégek a Szom
bathelyi Járműjavító Üzemet is 
felkeresték. 

- Gyorsul a teherszállítás. 
Zalaegerszegen, a MÁV vonta
tási főnökségen a közelmúltban 
M 47-es sorozatú dízelmoz
donyt helyeztek üzembe. Telje
sítménye kétszerese az eddig 
használt típusoknak, ezért je
lentősen gyorsul majd a teher
szállítás. 

- Nyugdíjas-búcsúztató. A 
székesfehérvári pályafenntartá
si főnökség szakszervezeti bi-

Elcserélném Budapest XV. kerületi 
Mozdonyfútő u. 6. szám alatti féleme
leti 2 szo_�a1 előszoba, konyha, fürdő
szobás MA V-bérlakásomat, tanácsi 
bérlakásra. Érdeklődni lehet levélben: 
Vas Józsefné 2040 Törökbálint, Kisfa
ludy u. 11. 

Eladnám 2 szoba, konyhás {plusz 
mellékhelyiségek) Gyöngyös, Kossuth 
utca 21/4. szám alatti családi házamat. 
Érdeklődni lehet: személyesen vagy 
levélben. Cím: Vágó Pál, Budapest 
XV., Páskomliget utca 60. IV. emelet 
23. 

Elcserélném budai 37 négyzetméte
res első emeleti 1 szoba komfortos ta
nácsi lakásomat másfél szobás MÁV
bérlakásra. Érdeklődni lehet a 
220-660/267 városi, vagy 35-87 üzemi 
telefonszámon. 

Elcserélném Budapest Kerepesi 
úton lévő 98 négyzetméteres 3 szobás, 
villanyfűtéses, telefonos lakásomat, 
kettő egyszobás komfortos, vagy egy 
kétszobás komfortos tanácsi lakásra, 
MÁV-dolgozóval. Érdeklődni lehet a 
334-604 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest centrumában 
lévő szoba, kony)la, külön WC, gázfű
téses tanácsi főbérletemet. Dunake
szin lévő komfortosra, lehet MÁV-la
kás is. Érdeklődni lehet Csáki József
né, 428-321 telefonszámon. 

Elcserélném vagy eladnám szabol
csi vasútállomás melletti 2 szobás csa
ládi házamat, 850 négyszögöles telek
kel, budapesti MÁV-, vagy tanácsi 
bérlakásra. Érdeklődni lehet: Ácsné 
Szilágyi Katalin (hétfő, szerda, péntek 
8-16 óráig a 62-66 üzemi), a többi na
pokon a 286-190 városi telefonszámon. 

Elcserélném Budapesttől 20 kilomé
terre, 63 négyzetméteres komfortos 
MÁV-bérlakást 150 négyszögöles kert
tel, gazdasági épületekkel, műhellyel, 
45-50 négyzetméteres tanácsi lakásra 
MÁV-dolgozóval. (Déli pályaudvar, 
Kelenföld környéke előnyben.) Érdek
lődni: Gyimes Judit, 1406 Budapest 
Pf. 17. 

Elcserélnénk budapesti VII. kerületi 
38 négyzetméteres és IX. kerületi 50 

1987. MAJUS 28. 

zottsága hangulatos háziünnep
séget rendezett tizenkét nyuga
lomba vonuló dolgozójuk tiszte
letére. A szokásos köszöntők 
után a székesfehérvári Scpön
herz Zoltán Általános Iskola ta
nulói adtak műsort. 

- Új szolgáltatás. A MÁV
TOURS kecskeméti irodája új 
szolgáltatással várja ügyfeleit. 
A külföldre szóló vonatjegyeket 
azonnal elkészítik, így az utazni 
szándékozók a helyszínen meg
várhatják, illetve átvehetik azo
kat. 

- Útépítés önerőből. Hód
mezővásárhelyen néhány föl
des utcát a lakosság önerőből 
korszerűsít. A munkához a 
MÁV a vasúti pályából kikerült 
kőzúzalékot ingyenesen bizto
sítja. 

- Évente kétszáz gőzmoz
dony. Kína vasútforgalmában 
napjainkban is közlekednek 
gőzmozdonyok. Mivel Kína kő
szénben gazdag, a gőzösök 
üzemben tartása kedvezőbb, 
mint a dízeleké. 

- Értekezlet. A vasutas
szakszervezet kazincbarcikai 
nyugdíjascsoportja május 7-én 
értekezletet tartott az állomás 
várótermében. A nyugdíjascso
port munkájáról és az időszerű 
szakszervezeti feladatokról el
hangzott beszámolót élénk vita 
követte. 

A szerkesztőség fenntartja a 
jogot, hogy a beküldött kézi
ratokat rövidítve közölje. 
Kéziratot nem őrzünk meg 
és nem küldünk vissza. 

négyzetméteres 2 és fél szobás kom
fortos MÁV-bérlakást egy nagyobb la
kásra, csak Budapest területén. Érdek
lődni lehet: Kozma Ferenc 852-217 te
lefonszámon. 

Elcserélném Bicske központjában 
lévő 68 négyzetméteres II. emeleti 
MÁV-bérlakásomat hasonló budapesti 
MÁV-lakásra, MÁV-dolgozóval. Ér
deklődni lehet: Angyal Zoltán, Bicske, 
Bethlen Gábor u. 2/A. II. emelet 6. 
szám. Munkaidőben 11-47 üzemi tele
fonszámon. 

Elcserélném a Keletinél 76 négyzet
méteres, két és fél szobás magasföld
szinti, gázfűtéses, komfortos lakáso
mat tanácsi egy és fél szobásra. 
Moszkva tér környéke előnyben. Ér
deklődni lehet: Vigh Jánosné, Buda
pest VIII. kerület, Festetics u. 4. szám 
földszint 7. VII. épület. 

Elcserélném budapesti 40 négyzet
méteres bérlakásomat hasonló vagy 
nagyobb tanácsira, MÁV-dolgozóval. 
Érdeklődni lehet: 182-938 telefonszá
mon. 

Elcserélném kiskuntélegyházi lakó
telepi 50 négyzetméteres kétszobás 
OTP-öröJtlakásom, budapesti tanácsi, 
vagy MAY-bérlakásra. két és fél, há
romszobásra. Érdeklődni levélben: 
Pintér József, 6100 Kiskunfélegyháza. 
Darvas T. utca 4. szám, VIII. 51. 

Elcserélném XV. kerületi 94 négy
zetméteres két és fél szobás, loggiás, 
kertrészes MÁV-bérlakásomat, két da
rab egy és fél szobás tanácsi lakásra 
{IV-XV. kerület előnyben) MÁV-do!· 
gozóval. Érdeklődni lehet: 327-950/26 
telefonszámon. 

Eladnám Gárdonyban 180 négyzet
méteres telken fekvő ikerházas nyara
lómat. Érdeklődni lehet: délután 
647-741 telefonszámon. Kissné. 

Elcserélném miskolci 37 négyzetmé· 
teres, első emeleti, másfél szobás, er
kélyes, összkomfortos, tanácsi lakáso
mat budapestire. {Minden megoldás 
érdekel.) Erdeklódni lehet: Rajz Éva, 
44-75/149 vagy 840-148/149 telefonszá
mon. 
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Félmilliárd forintos beruházás 

Győr-Sopron között átadták 
a villamosított vasútvonalat 

Uzembe helyezték Fonyódon 

az lntegra Domino 55-öt 

Közel másfél éves gondos előkészítés után, az 
1985. júniusában megkezdett építési munkák elsö 
ütemének befejezésével május 30-án dr. Tóth 
László közlekedési államtitkár ünnepélyesen át

adta a Gytsr-Sopron-Ebenfurti Vasút magyaror
s� 90 kilométeres . villamosított szakaszát. 
A 108 éves GySEV történetének kiemelked{S ese
ménye alkalmából különvonat indult Sopronba. 

A pályaudvaron tartott átadá
si ünnepségen megjelent dr. 
Lakatos László, a Győr-Sopron 
megyei pártbizottság első titká
ra, dr. Várszegi Gyula, a MÁV 
vezérigazgatója, Hencz József, 
Sopron város pártbizottságá
nak első titkára, Markó József, 
Sopron város tanácselnöke, va
lamint Rödönyi Károly nyugal
mazott közlekedési miniszter. 
Szakszervezetünket Tolnai n
dikó titkár képviselte. Osztrák 
részről ott volt az ünnepségen 
Fritz Prechtl, az osztrák vas
utak szakszervezetének elnöke, 
az osztrák közlekedési miniszté
rium képviseletében dr. Ernst 
Pollák udvari tanácsos, az oszt
rák vasutak vezérigazgatóságá
nak képviseletében pedig Hel
mut Hainitz vezérigazgató-he
lyettes. 

A vendégeket Megyik Fe
renc, a GySE\' igazgatója kö-

irányítását a GySEV műszaki 
szolgálata látta el. A tervezést a 
MÁVTI végezte az Erőmű- és 
Hálózattervező Vállalat bevoná
sával. A villa:nosítási munkák 
kivitelezésében közreműködött 
a MÁV villamos felsővezeték
építési főnökség, az ÉDÁSZ, a 
Villanyszerelőipari Vállalat, a 
Soproni Postaigazgatóság, a 
Győr-Sopron Megyei Állami 
Építőipari Vállalat, a Vertesz 
Villamoserőmű Tervező és Sze
relő Vállalat. a Ganz Villamos
sági Művek, a szombathelyi 
vasútigazgatóság és a Fertődi 
Építőipari Szövetkezet. Ezen kí
vül még több alvállalkozó és ki
vitelező közreműködött. 

Az államtitkár végezetül ki
tüntetéseket adott át. 

* 

szöntötte, majd dr. Tóth László Az átadási ünnepségen sike
közlekedésí államtitkár tartott rült néhány szót váltanunk 
ünnepi beszédet. Oroszvári Lászlóval, a GySEV 

Beszédének elsó részében a vezérigazgatójával, aki a villa
villamosítás indokait elemezte. mosítás részleteiről nyüatko
Elmondta, hogy alapos megfon- zott: 
tolás után született a döntés. - A választott villamosítási 
Mindenekelőtt: az energiameg- rendszer 25 kV, 50 Hz. Ez a 
takarítás volt az elsődleges ok, megoldás mind a vontat�si 
amiért megkezdődött a beru- energiaellátás, mind pedig a 
házás. A vonal villamosítása a mozdonyok tekintetében jelen
magyar szakaszon évi 4600 ton- tős k�ltségmegtakarítást jelent. 
na gázolaj megtakarítását jelen- A MA V-val történt megállapo
ti. A villamosításnak ez a leg- dásunk értelmében hét dízel
főbb haszna, mert köztudott, mozdonyt cseréltünk hét 
hogy a legújabb kutatások sze- V43-asra. 
rint az olaj néhány évtized múl- - Mennyibe került a villa
va nem áll az emberiség rendel- mosítás és mennyi idő alatt té
kezésére. Az államtitkár utalt rül meg? 
arra, hogy a GySEV vezetői jól - Közel félmilliárd forint
tudják, hogy a vasút nem isme- ba, s vcírhatóan öt-hat év múl
ri az energiakötöttséget. Mind- va megtérül a befektetés. Egy 
egy, hogy a felsővezetékbe hon- év alatt 90 millió forint megta
nan kerül az energia: olaj- vagy karításra számítunk. 
széntüzelésű hőerőműből, ato- - Hogyan történik a vonal 
merőműből vagy éppen vízierő- energiaellátása? 
műből. A környezetvédelmi - Két, úgynevezett táplálási 

szempontok miatt is a villamo- pont szolgál erre. Sopronban 
sítás mellett kellett dönteni, s építettünk egy transzformátor
bizonyos, hogy ezt a döntést állomást. s ez Ebenfurt és Csor
évtizedek múlva is vállalhat- na között táplálja energiával a 
ják. vonalat. Csornától Győrig a 

MÁV nagyszentjánosi telepe 
adja az áramot. Az államtitkár beszédének 

további részében a kivitelezők 
jól szervezett, céltudatos mun
káját dicsérte. Elmondta, hogy 
a műszaki átadási eljárás tanú
sága szerint az építők feladatu
kat magas színvonalon oldották 
meg, a beruházás határidőre, a 
tervezett költséggel elkészült. 
A munkálatok ellenőrzését és 

- Mikor kezdődik az oszt
rák szakasz villamosítása? 

- Az előkészítő munkák 
még tartanak, de valószínű, 
hogy néhány héten belül meg
kezdődnek az építkezések. El
képzeléseink szerint jövő ilyen
korra a Sopron-Ebenfurt kö-

zötti 30 kilométeres szakaszon 
is villamosmozdonyok járnak. 
Számításaink szerint ez továb
bi 890 tonna gázolaj megtaka
rítását jelenti majd. 

Pusztaszabolcs és Dunaújváros között is 
működik már az új biztosít6berendezés 

- Az utasok haszna? 
- Tisztábbak lesznek a vo-

natok, a villanymozdonyok be
állítása 20 perccel csökkenti a 
menetidőt Győr és Sopron kö
zött. 

* 

Az avató ünnepségen Kiváló 
Munkáért kitüntetést kapott 
Kovács Gyula felsővezeték-sze
relő. A markáns arcú, rokon
szenves fiatalember így vallott 
a kitüntetés átvétele után né
hány perccel: 

Fonyód állomás biztosítóbe
rendezésének korszerűsítésére 
a múlt év júniusában a MÁV 
Távközlő Biztosítóberendezési 
Építési Főnökség kapott megbí
zást. Az üzembe helyezési ha
táridő az idei menetrendválto
zás volt. 

Az állomás, a beruházási 
programnak megfelelően Integ
ra Domino 55 típusú biztosító
berendezést kapott. Ezenkívül 
a távközlőhálózatot és az utas
tájékoztató rendszerét is korsze
rűsítették. 

A szerelési munkákat a fő
nökség 5-ös számú építésveze
tősége végezte. A berendezést 
még a múlt év decemberében a 
helyszínre szállították. A külső 

tér készre szerelését és a kábel
hálózat kiépítését a tavaszi hó
napokban végezték. Felszerel
tek 26 villamos váltóhajtómű
vet és 4 villamos működtetésű 
kisiklasztó sarut. Az állomás 
területén 18 fényjelzőt állítottak 
fel. 

A 2,3 milliós költséggel létesí
tett távközlő és biztosítóberen
dezést május 28-án adták át 
rendeltetésének. 

Ugyanezen a napon helyez
ték üzembe a Pusztaszabolcs
Dunaújváros közötti szakasz 
biztosítóberendezését is. A be
ruházás fő célja a CSM közleke
dési rend bevezetése volt. A ki
vitelezésre rövid idő, mindössze 
három hónap állt rendelkezés
re. Ez idő alatt nemcsak a vo-

nal, hanem Adony és Rácalmás 
állomás is korszerűsödött, mi
vel a mechanikus jelzők hC'lyett 
fényjelzőket szereltek fel. 
A szintbeni keresztezések biz
tonságát automata fénysorom
pók telepítésével növelték. 
A sorompók üzembe helyezésé
vel 16 sorompókezelő kiváltásá
ra nyílt lehetőség. A CSM köz
lekedés bevezetésével csök
kenthető az utazó személyzet 
száma. 

A beruházás gyors megvaló
sításához hozzájárult, hogy jó 
együttműködés alakult ki a fő 
kivitelező TBÉF és a pécsi vas
útigazgatóság műszaki osztálya 
között. 

-i-c -
- Szüleimtől örököltem a 

munkaszeretetet, s meggyőző
désem, hogy az élet alapja ez. 
A becsületesen végzett munka 
adhat tartást az embernek, aki 
ezzel rendelkezik. sohasem jut
hat bajba. Kamaszkorom óta 
dolgozom, de vasutas mindösz
sze két éve vagyok. A felsőveze
ték-építés és -szerelés „rejtel
meit" a pécsi vonalon ismer1em 
meg. Sokat tanultam Táto11án 
Antitól ( .. kérem, ezt így írja, szó 
szerint!''); olyan fogásokra taní
tott, amelyeket még a legoko
sabb tankönyvek sem említe
nek . . . Lehetséges, hogy köz
hely, amit mondok, mégis kije
lentem: a kitüntetés nemcsak 
nekem szól, hanem munkatár
saimnak is. Ebben a munkában 
egy ember nem sokat tehet. 
A rendkívüli kemény tél alapo
san próbára tett minket, de a jó 
csapatszellem, az a tudat, hogy 
a V 43-asnak menni kell május 
30-án, megerősített bennünket. 
Nem törődtünk a hideggel, az 
arcunkba csapódó hóval, nem 
számoltuk a túlóra perceit, 
csakis a cél volt a fontos szá
munkra. Most egy kicsit szusz
szanunk, azután, ahogy monda
ni szokás, jönnek ismét a mun
kás hétköznapok. A vonal felső
vezetéki berendezéseinek kar
bantartása, az esetleges üzem
zavarok elhárítása a feladatunk 
a fertőszentmiklósi, újonnan lé
tesített munkahelyen. 

Az árm,kála minden fajtája megtalálható Rákosp�lota állomá!i rakodóján. Innen !izállítja az or
szág egész területére a villamO!, vt>zetékeket a \'II.ERT, és ide érkeznek az új lakótelept>k számára 
a közvilágítás ht'tonkandelálx-rei. '.Uindkét áruféleséft a !'>WJOsahbak közé tartozik. rakodása t·zért 

nagy figJelmet, pontos munkát igényel 

Sárközi Gábor 

Ülést tartott az elnökség 
Szakszervt>zetünk elnöksége május 21-én ülést tartott, ame

lyen mint az első három napirend előterjesztője megjelent dr. 

Váruegi Gyula, a :\IAV vezérigazgatója h,. 
A testület az alábbi témákat vitatta meg: 
Javaslat a MÁV munkaverseny-szabályzat módosítására. 

A szocialista brigádvezetők laná('skozásának előkészítése, a szer
vezéssel kap<'solatos feladatok. A MA V jóléti intézménJt>k gazdál
kodási rendszerént>k ft'lillvizsgálata., javaslat a korszerűsítésre. 

Az t>lnökség a továbbiakban megvitatta a tagság és a tiszt
ségvist>lők képzésének 1987188. évi feladattervét. majd tájékozta
tó hangzott (') a jogsegélyszolgálatok 1986. é"i tt>vékenységéről, a 
szakszt>rvezeti panaszügyintézés tapasztalatairól. 

Urbán Lajos kínai tárgyalásai 
A Szocialista Országok Vas

úti Együttműködési Szervezeté
nek (OSZZSD) miniszteri érte
kezlete Pekingben tartotta so
ros ülését. A magyar küldöttség 
Urbán Lajos közlekedési mi
niszter vezetésével vett részt a 
tanácskozáson. Pekingi tartóz
kodása során Urbán Lajos tár
gyalásokat folytatott Ting Ku
an-keng vasútügyi, Csian 
Jong-csang közlekedési minisz-

terekkel és Hu Csi-csou-val, a 
kínai légügyi főigazgatóság ve
zérigazgatójával. 

A magyar közlekedési mi
niszter kínai partnerével 
együttműködési megállapodást 
írt alá a magyar-kínai vasút
ügyi közlekedési tudományos 
együttműködésről. 

Urbán Lajost fogadta Li 
Peng kínai miniszterelnök-he
lyettes is: 

Elérték a Balatont 

A MÁV hálózatának majd
nem egynegyede villamosított. 
A forgalom 59 százalékát vil
lanymozdonyok biztosítják. 
Évente átlag 100 kilométer pá
lyaszakaszt villamosítunk. 

Jó ütemben halad a Buda
pest-Nagykanizsa közötti vas
útvonal villamosítása. Székesfe
hérváron már befejezték a felső 
vezeték szerelését, s a tervek 
szerint még ebben az évben 

megindul a vlllamos vontatás. 
1989-re kell elkészülni Kesztht>
lyig a felső vezeték szerelésé
vel. A napokban az oszlopállí
tók elérték Siófok határát és az 
állomáson is elkezdődött a fel
újítás. 

(Képünkön a Nagy István ve
zette mezőtúri oszlopállitó bn
gád, munka közben.) 
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Á békéért, a les�erelésért 
•• 

Ot éve alakult 
a Dublini Bizottság 

Megalapításának ötödik év
fordulóját ünnepelte ez év má
jusában a Szakszervezetek Bé
ke és Leszerelési Nemzetközi 
Bizottsága, ismertebb nevén• a 
Dublini Bizottság. A neve on
nan származik, hogy az Ír Köz
társaság fővárosában tartotta 
első összejövetelét. 

A döntést a bizottság létreho
zására az első olyan nemzetközi 
szakszervezeti konferencia hoz
ta, amely 1981 decemberében 
volt Párizsban; társadalmi, gaz
dasági, valamint leszerelési kér
désekkel foglalkozott. 

A konferencia résztvevői 
hangsúlyozták egy nemzetközi 
bizottság létrehozásának szük
ségességét abból a céiból, hogy 
az eltérő politikai és ideológiai 
orientációjú szakszervezetek 
képviselői megvitathassák a 
különböző társadalmi-gazda
sági kérdéseket, a leszerelés le
hetőségeit a jobb informáltság 
és a dolgozók mozgósítása ér
dekében. 

Az első dublini összejövetel 
óta, a bizottság - James Milne, 
a Skót Szakszervezeti Kong
resszus (STUC) volt főtitkára 
(1986 áprilisában meghalt) és 
utódja Campbell Christie -
számos olyan kezdeményezés 
szervezője volt, amely célként 
tűzte ki a szakszervezetek köze
ledésének elősegítését a béke 
és leszerelés közös útján. 

Az eltelt öt évben a Dublini 
Bizottság sok nemzetközi fóru
mon vett részt, vagy kezdemé
nyezte szervezését, amelynek 
célja az enyhülés légkörének 
visszaállítása és valamennyi 
fegyverzet - nukleáris, vegyi 
és hagyományos - felszámolá
sa, a tartós béke megteremtése. 
A különböző kontinenseken 
szervezett regionális összejöve-

Japán tervek 

telek témája az atomfegyver
mentes övezetek létrehozása 
volt. 

A bizottság ugyancsak fontos 
szerepet játszott a szakszerve
zeti munkacsoportok megszer
vezésében, amelyek jelentős 
nemzetközi konferenciák' kere
tei között működtek. Ilyen volt 
például a „Világkonferencia a 
békéért, az életért, a nukleáris 
háború ellen" (Prága, 1983 júni
us), a Nemzetközi párbeszéd-ta
lálkozó a „Szakszervezetek és a 
béke" című témáról (Szófia, 
1983 október) és a Nemzetközi 
békeév alkalmából az 1986. ok
tóberében Koppenhágában 
rendezett világkonferencia. 

A Dublini Bizottság is aktí
van részt vett fontos nemzetkö
zi találkozásoknak mind az 
előkészítésében, mind pedig a 
lebonyolításában. A bizottság 
rendszeresen elküldi_ publiká
cióit és dokumentumait az 
Egyesült Nemzetek Szervezeté
nek, az UNESCO-nak és a 
Nemzetközi Munkaügyi Szer
vezetnek. 

Az eltelt három évben már 
hagyománnyá vált, hogy a 
Dublini Bizottság Genfben ül
jöA össze a minden évben sorra 
kerülő Nemzetközi Munkaügyi 
Konferencia keretei között. 

A bizottság több ízben ter
jesztett elő javaslatokat a fegy
verzetcsökkentési tárgyaláso
kon részt vevő szovjet és ameri
kai csoportok képviselőinek. 
A stockholmi, ,,Európai Bizott
sági Konferencia" különböző 
résztvevőivel szintén folytatott 
tárgyalásokat. 

A bizottság tevékenysége 
azonban nem korlátozódik 
csupán nemzetközi és regioná
lis találkozókon való részvéte
lekre. 1986. május óta időszakos 
bulletint jelentet meg. Külön-

böző speciális kutatásokat szer
vez a leszerelés kérdéseinek ta
nulmányozására, amelynek 
eredményeit brosúrában tették 
közzé A dolgozók a fegyverke
zési verseny ellen címmel. Ez a 
tanulmány kedvező fogadtatás
ban részesült a 2. Nemzetközi 
Szakszervezeti Kongresszus 
résztvevői között. A publikáció 
sikere láttán a bizottság elhatá
rozta újrakiadását angol, fran
cia, spanyol és orosz nyelven. 

A dublini konferencia, amely 
igazolta a Dublini Bizottság nö
vekvő befolyását, részletes -
szakszervezeti nézőpontú , 
elemzést adott azokról a problé
mákról, amelyekkel a fegyver
kezési verseny nyomán a dolgo
zók szembetalálják magukat. 
A konferencia meghatározta a 
szakszervezetekre háruló fel
adatokat is a leszerelés előmoz
dítása érdekében. A bizottság 
őszinte és nyílt karaktere gyü
mölcsöző párbeszédet tett lehe
tővé a különböző elkötelezettsé
gű szervezetek között a leszere
lést előmozdító leghatékonyabb 
eszközökről. 

A bizottság létrejötte óta 
megkülönböztetett figyelmet 
fordított valamennyi nukleáris 
fegyver felszámolására Euró
pában, és az öreg kontinensen 
több atomfegyvermentes öve
zet megteremtésére. 

1987. elején a bizottság kuta
tócsoportot alakított a világűr 
militarizálása megelőzésének 
tanulmányozására. Ennek a 
munkacsoportnak tagjai, egye
sült államokbeli, nagy-britaniai, 
csehszlovák, francia, finn, 
NDK-beli, magyar és szovjet 
szakszervezeti szakemberek. 
A kutatás eredményeit 
1988-ban hozzák nyilvánosság-
ra. Baranyai Zoltán 

Sebességrekordra készülnek 
Japánban a sínkanzen háló- tásosnak bizonyultak a viaduk- A szakemberek véleménye 

zat 1964-ben történt megnyitá- tokban felszerelt, L alakú mell- szerint a jelenlegi technika 350 
sakor új korszak kezdődött a védfalak. A kísérleteket annak kilométer/óra sebessé�t tesz 
vasúti közlekedésben. Az akkor lemérésére is elvégezték, hogy lehetővé. A futómű stabilitása, 
elért 210 kilométer/óra sebes- a nagyobb sebesség milyen ha- az energiafogyasztás és a 
ség ugyanis egyedülálló teljesít- tást gyakorol a környezetre. környzeti problémák szempont
ménynek számított. Két évtized A nagyobb sebességért ter- j�ból a, 300 kilomé�er/óra sebes
múltán ezt a rekordot is túlszár- mészetesen energiával kell fi- seget ugy kell t;�1:1tem, 1;1mt a 
nyalták. A Tokaido és a Sanyo zetni ám a kisebb keresztmet- klasszikus adhez10s vasut ke
vonalon 220, a Thoku vonalon szetíÍ vonatnak kisebb lesz a reskedelmi sebességének a ha
pedig 240 kilométer/órára nö- befogadóképessége. Amit ezál- tárát. 
velték a legnagyobb sebessé- tal elveszítenek, azt megnyerik A feltételezések szerint a get. a sebességnél. Ez már Thoku XXI. században az emberek A japán vasút most újabb re- vonalon is egy teljes vonat utazási kedve megnő. Az előrekordra készül. Azt tervezik, megtakarítását eredményezte látó japán vasutak ezért fordítahogy a vonatok legújabb nem- és a bérköltséget is csökkentet- nak már most nagy figyelmet zedékének forgalomba állításá- te. Japánban a vonatszemély- az utazási idő csökkentésére, a val a sebességet 300 kilométer/ zet bérének az alapja inkább vonatok sebességének növelé-órára növelik. A kísérletek már az idő, mint a távolság. sére. (vf) megkezdődtek. A 260 kilomé- ------------------------
ter/óra sebességgel végzett kí-
sérletek alkalmazásával példá
ul megfigyelték a borítások ha
tását a légáramlásból és az ív
húzásból eredő zaj csökkentésé
re. A szerelvény homlokfelüle
tén keletkező aerodinamikai zaj 
gyorsan, a sebesség ötödik 
vagy hatodik hatványával ará
nyosan növekszik. Ezért a 240 
kilométer/óra sebességre terve
zett 200-as sorozatú szerelvény 
orr részét repülőgépszerűen 
hosszabbra tervezték. 

A Tokaido és a Sanyo vona
lon úgy akarják elérni a terve
zett sebességnövelést, hogy ki
egészítik a vezetőállásban tele
pített jelzőberendezést. Transz
pondereket adnak hozzá, ame
lyek egy további jelzőkép köz
vetítését biztosítják. 

A sínkanzen vonatok új nem
zedéke valószínűleg jóval ki
sebb kéresztmetszetű lesz, mint 
elődeik. Az új kocsik is köny
nyebbek lesznek, s várhatóan 
háromfázisú vontatómotorok

kal szerelik Jel ó1cet. 

Számos kísérlet bizonyította, 
hogy a meglévő vágányszerke

zet a 270 és a 300 kilométer/óra 
sebesség tartománynak is meg
felel A zaj csökkentésében ha-

Anglia 

VASÚTRÓL KÖZÚTRA 

Londonban a vasúton érkezett olaj- és benzinszállítmányokat 
percek alatt leemelik a vagonokról és a kamionokra helyezik. Ez
zel a gyors átrakással elsősorban üzt>manyagot takarítanak meg, 
meri a nagyobb távolságról vasúton érkez«S különleges tartályo
kat csak rövid ú1&zaka11zokon kéU kamionokkal a közúton szállí
tani. Az átrakás ideje mindössze négy perc. 
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RIJEIU. 

Az univerzális kikötő 
Kevés kikötővárosról lehet ban Ausztria, Csehszlovákia, 

elmondani, hogy már a 12. szá- Magyarország, részben Len
zadban volt tengeri forgalma. gyelország, NSZK és Románia 
1466-tól szabad városként tartja áruit fogadja. Hazánkból rend
nyilván a történelem Rijekát. szeresen szállítjuk a szóját és 
Később szabad kikötőként sze- más ömlesztett mezőgazdasági 
repel a hajózásban és a víziszál- terméket. Az elmúlt évben ha
lításban, 1873-ban pedig már zánkból 714 ezer tonna áru ju
vasútvonal köti össze Rijekát a tott el vasúton és közúton a ten
földrész belső országaival, így geri kikötőbe, hogy onnan ten
hazánkkal is. A kikötő különle- gerjáró hajók vigyék el a világ 
ges adottságaihoz tartozik, minden részébe. Miután a kö-. 
hogy hét kilométer hosszon al- zép-európai országok számára 
kalmas tengeri hajók kikötésé- Rijeka jelenti a legrövidebb 
re, mert a víz mélysége partkö- utat a tengerhez, mind közuta
zelben is 20-62 méter között kon, mind a jól kiépített vasúti 
változik. Előnyös földrajzi fek- hálózaton, ezért a kikötő továb
vése miatt kedvező a klímája: bi fejlődés előtt áll. A rijekai 
ritkán van ködképződés, ám medence má�kikötőit is vasút
ha mégis, csak rövid ideig tart. tal kötik a nagy kikötőhöz, hogy 

Univerzális kikötő Rijeka, minden szállítást vállalni tud
mert a hajók fogadásán kívül 
más szállítási szolgáltatásokat 
is végez. Ilyenek a hajókalauzo
lás, az áruk raktározása, szabad 
vámterület biztosítása, a hajók 
ellátása, sőt úszóobjektumokat _......,-""•�• 
is lehet bérelni, és víz alatti 
munkához felszerelést, szakem
bereket. Kőolajkikötője" és olaj
finomítója is van. 

Kereskedelmi forgalma már 
az első világháború előtt meg
haladta a kétmillió tonnát. 
A két világháború közötti idő
szakban erősen csökkent kikö
tői és forgalmi szerepe, mert a 
várost kettéosztotta az akkori 
politika. A háború után azon
ban ismét virágzásnak indult a 
kikötő. Egyre nagyobb lett a 
szerepe és rohamosan fejlődött. 
Míg 1947-ben. csak 970 ezer 
tonna forgalmat bonyolított le, 
1979-ben már több mint tízen
hatmillióra nőtt ez a teljesít
mény. Ebben az időszakban 
épültek fel az ömlesztett áruk 
fogadására alkalmas raktárhá
zak és silótornyok, amelyeket 
nagy vasúti pályaudvarok szol
gálnak ki. Ezeken a pályaudva
rokon sorakoznak a MÁV va
gonjai is. 

jon. Így jut el például a tenge
ren túlról érkező vasérc Rijeká
ból Dunaújvárosba és délről a 
közös vezetéken a kőolaj Száz
halombattára. 

A jugoszláv kikötővárosnak 
és környékének óriási az ide
genforgalma. A nemrég meg
épült kettős, karcsú hídon át 
már Krk szigetére is gyorsan 
juthatnak el a kirándulók, nem 
kell órákat várni a kompra. 
A kikötő továbbra is erőfeszíté
seket tesz, hogy szolgáltatásait 
ne csak bővítse, hanem azok 
színvonalát is emelje, mert csak 
így tarthatja fenn helyét a kor
szerű kereskedelmi forgalom
ban. 

(Kép és szöveg: Zelman) 

A jugoszláv kikötő elsősor-

FELHÍVÁS 

Júliusban indul 
a megértés vonata 

A Kőszegi MÁV Nevelőott
hon 1988-ban ünnepli fennállá
sának 75 éves évfordulóját. Ké
ri mindazok jelentkezését, akik 
egykoron akár az Árvaház, 
akár a Leánynevelő Intézet és 
Árvaház, akár pedig a - mai 
nevén - MÁV Nevelőotthon 
növendékei, dolgozói voltak. 
Kérjük, hogy levélben jelent
kezzenek, és legyenek segítsé
günkre az ünnepségsorozat elő
készítésében, az intézet történe
tének megírásában. 

Európai szakszervezeti fiatalok találkozója 

Címünk: 9730 Kőszeg, Felső 
krt. 4. A borítékra kérjük ráír
ni: ,,75 éves jubileum". 

,,Európai szakszervezeti fia
talok vonata a párbeszédért és 
a kölcsönös megértésért. " Ez 
lesz a jelmondata az 1987. július 
6-tól 19-ig tartó európai szak
szervezeti fiatalok találkozójá
nak. A rendezvénysorozat Pá
rizsban kezdődik. majd Berlin
ben folytatódik, ahonnan a 
részt vevők tovább utaznak a 
Szovjetunióba. 

A találkozón közel 30 ország 
több mint 400 fiatalja vesz 
részt. Az út legjelentősebb állo
másai a Szovjetunióban lesz
nek, s hogy miért itt, annak az a 

magyarázata, hogy az emberek, 
- a világon jelenleg szinte min
denütt - nagy érdeklődést ta
núsítanak az or1>zágban folyó 
változások iránt. Ez az érdeklő
dés érthető, hiszen ennek a 
nagy világhatalomnak a fejlő
désétó1 sok minden függ. 

Az európai fiatalok találko
zójának résztvevői két kong
resszus küldötteivel is talál
koznak majd. Beszélgetnek hí
res művészekkel, írókkal, spor
tolókkal, munkásokkal, kolhoz
parasztokkal, mérnökökke� 
stb. A rendezvények helye 

----------------------------. Ereszt, Minszk, és egy Fekete

Állomás a XXI. századnak 
Húsz évvel ezelőtt már átépí

tették egyszer, most újra kor
szerűsítik a párizsi Montpar
nasse vasúti pályaudvart. 
A modernizálás sürgetővé vált, 
mivel három év múlva itt áll
nak meg a nagy sebességű 
TGV vonatok szerelvényei. 
Ezek a szokatlan méretű, közel 
400 méter hosszú személyszállí
tó szerelvények teszik szüksé
gessé, hogy a meglévő állomást 
a XXI. század igényei szerint 
építsék át. 

A pályaudvarnak a számítá
sok szerint 1955-ben már közel 
60 millió utast kell kiszolgál
nia. A Francia Államvasutak 
(SNCF) komoly részt vállalt a 
peronok, az épületek, a csarno
kok - az ·egész komplexum át
építésében. 

J. M. Duthilleul, neves épí
tész tervei szerint két, rózsaszín 
pillérrel, gránittal burkolt mo
numentális üveghomlokzatból 
áll majd a pályaudvar leglátvá
nyosabb része. Ez lesz az úgy
nevezett „óceáni kapu", amely 
közvetlenül a toronyház elé ke
rül. Innen lesznek majd megkö
zelíthetők a szintén átépítésre 
váró jegypénztárak, ahonnan 
az utasok elérhetik a tizenhá
rom, teljesen fedett utasperont. 
'A Place de la Concorde repülő-

térhez hasonló nagyságú peron
részen csak a boltozatot alátá
masztó tizenkét betonpillér lesz 
látható. Az üvegtetős csarnok 
bal oldalán lesznek az indítóvá
gányok, amíg a TGV-szerelvé
nyek a jobb oldali vágányokra 
érkeznek majd, ahonnan 200 
méter hosszú mozgójárda vezet 
a kijárathoz. A középső vágá
nyok az elővárosi vonatok ki
szolgálását látják el. A vágá
nyok felett betontetőt építel).ek, 
s ezen hétszáz gépjármű par
kolhat. 

A rekonstrukció elkezdődött, 
a tervek szerint 1989 végén fe
jezik be, mégpedig úgy, hogy a 
forgalmat egyetlen percre sem 
szüneteltetik. A teljes építési 
költség meghaladja az egymil
liárd frankot, ebből négyszáz
milliót a vágányok feletti épít
mények költsége teszi ki. 

Az elképzelések szerint a 
Montparnasse pályaudvarról 
1990-ben indulnak az első nagy 
sebességű szerelvények. Az elő
zetes számítások szerint az uta
sok egyharmada taxival érkezik 
majd a pályaudvarra, ezért az 
új állomáson legalább hat kijá
ratot terveztek. hogy biztosít
sák az utasok zavartalan közle
kedését. 

tengeri üdülőhely, Picunda 
lesz. Ott szerveznek majd 
kerekasztal-beszélgetéseket is, 
többek között a békéró1, a kör
nyezetvédelemről, a szabad
időró1, a sportról, a kultúráról. 

Az európai szakszervezeti fi
atalok rovatának a hivatása, 
hogy sok megoldandó problé� 
mával foglalkozzon. Legfőbb 
célja, hogy elősegítse egymás 
jobb megértését. Zöld utat te
hát a „Párbeszéd és a kölcsö
nös megértés vonatának." 

B.Z. 

Villamosítás 
J ugoszláviáhan 

Déli szomszédaink befejezték 
nagy villamosítási beruházásu· 
kat Skopje és Djevdjelia között. 
Ez a fővonalhoz tartozó szakasz 
221 kilométer. Jelentősége na
gyobb, mint amit a tervezése
kor gondoltak, ugyanis ezzel a 
szakasszal kötötték össze az 
egész Jugoszláviát átfogó vas
úti fővonalat. A villamos felső
vezeték megépítésével most 
már lényegesen gazdaságosab
ban közlekedhetnek a vonatok 
Nyugat-Európa és Közel-Kelet 
között. A Jesenica-Djevdje!ia 
vasútvonal a legrövidebb út, 
amely összekapcsolja Nyugat
Európát Közel-Kelettel. 
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A MÁV kollektív szerződésről (2.) 

Szociálpolitikai kedvezmények 
Kedvezően változott a lakás

Szakszervezetünk kezdeményezésére els6 ízben 
került a MÁV kollektív szerződésbe 8/ A. számú 
mellékletként a jóléti és kulturális alap 1987. évi 
felosztása. Az alap képzésének szabályait közpon
ti rendelkezések és normatívák írják elö. Az érde
keltségi alapból való jelentős - ez évben már 80 
millió forintos - kiegészítést a jóléti intézmények 
nagy száma, a növekvő igények és a reálérték 
szinten tartása indokolta. A több mint 566 milliós 

építés munkáltatói támogatásá
nak - kollektív szerződés 9. 
számú mellékletének - né
hány pontja. Az elmúlt évben 
lehetővé vált a budapesti állo
más/ őnökségeken elegytováb
bítói, elegyrendezői fizikai 
munkakörökben dolgozók épí
tési, lakásvásárlási kölcsöntör
lesztő részleteinek munkáltatói 
átvállalása. A gyakorlatban 
azonban eddig nem éltek vele. 
Most igazgatósági függelékben 
kell felsorolni a konkrét mun
kaköröket, amelyeknél a pénz
intézeti kölcsöntartozás törlesz
tő részleteit a vasút átvállalhat
ja, ezzel is segítve a legfrekven
táltabb területek munkaerő-

felhasználás a nettó költségeket mutatja, ami még 
kiegészül olyan közel 150 millió bevétellel, mint a 
dolgozók é:kezési költségtérítése. az üdül6k, gyer
mekintézmények, vasutas míiv«.>lödési intézmé
nyek bevételei. gondjainak enyhítését. A köl

csönátvállalás havi 1500 forin
tig terjedhet, és szerződésben 

A jóléti és kulturális alap 
meghatározott jogcímekre for
dított része szakszervezeti dön
tési jogkörbe tartozik. Ez az 
alaprész 1987-ben 24,5 millió fo
rinttal több, mint az elmúlt év
ben. Ezen belül 15 millió forint
ra emelkedett a segélykeret. 
Természetesen ez a tagdíjbevé
telból segélyezésre rendelke
zésre álló összegen felül érten
dő. Ebből kell fizetni a sorkato
nai szolgálatból leszerelt dolgo
zók 75. §-ban rögzített. és az 
üzemi balesetben elhunytak 
hozzátartozóinak adható gyors
támogatást. A többi 12 millió fo
rint pedig az alapszervezetek 
segélykereteit növeli. a nagy
családosok segélyezését bizto
sítja. Kétmillió forint ifjúságpo
litikai célokat szolgál. 

Otmillióval több 
az üzemeltetésre 

138,5 millió forint jut - az 
előző évinél mintegy 20 száza
lékkal több - üdültetésre, a 
kultúra, a sport, és az egyéb 
szociális ellátás finanszírozásá
ra, támogatására. Az üdültetés 
színvonalának emelése érdeké
ben üzemeltetésre több mint öt
millió forinttal többet f ordí
tunk. Így ebben az évben az ár
változások ellenére sem kellett 
a dolgozók térítési díját emelni. 

A vállalati döntési jogkörbe 
tartozó jóléti és kulturális alap
rész felosztásánál szakszerveze
tünk támogatta a gyermekin
tézmények üzemeltetésének, az 
üzemi étkeztetés nyersanyag
és rezs1költségének mintegy 17 
milliós többletráfordítását. 
Egyetértett szakszervezetünk a 
jóléti intézmények 170 millió fo
rintos állóeszköz-fenntartási ke
retével. ami 15 százalékkal ma
gasabb az 1986. évinél. Célként 
határoztuk meg a teljes összeg 
érdemi felhasználását, hogy az 
az állagromlást megakadá
lyozza, illetve a legfontosabb 
felújítási feladatokat fedezze. 

Változtak a munkásszállítást 
és a munkába járást szolgáló 
utazási kedvezmények. Ennek 
jelentőségét mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a vasutasok 
több mint 21 százaléka részesül 
szervezett csoportos munkás
szállításban. vagy kap valami
lyen formában bérleti hozzájá
rulást. A vállalati vagy bérelt 
járművel történő, főleg techno
lógiai munkásszállítás nem vál
tozott. Már az elmúlt évben is 
előtérbe került ilyen esetben a 
térítési díj kérdése, és jogosan 
tették szóvá, hogy a PM. rende
letben előírt térítési díj beveze
tése hátrányos helyzetet terem
tene. Különösen Záhony térsé
ge, a határállomások, valamint 
az építési és fenntartási főnök
ségek tevékenysége megbénul
na a csoportos munkásszállítás 
nélkül. Szakszervezetünk kez
deményezte és támogatta a té
rítési díj vállalati átvállalását, 
ami jelenleg is érvényben ma
rad. Emiatt a vasút fizeti a 
többlet 40 százalékos béradót. 

A menetrend szerinti autó
busszal történő munkába járás
hoz a jogszabály szerinti feltétel 
esetén - a közígazgatási hatá
ron kívülről történő utazásnál 

- ha nincs menetrend szerinti 
vasúti közlekedés, vagy ha a 
dolgozó napi egy órát nyer ezál
tal. a vállalat köteles téríteni a 
költség előírt mértékét. A hoz
zájárulás formáját viszont a 
gazdaságosság figyelem bevéte
lével a dolgozó szolgálati főnök
sége dönti el. (Havi bérlethez, 
vagy teljes árú menetjegyhez 
való havi hozzájárulás formájá
ban). 

Költségtérítések, 
gépkocsihasználat 

kell meghatározni ennek időtar
tamát, ami egytől öt év lehet. 

Ez évtől lehetővé vált - az 
állami kölcsönök visszafizetésé
hez hasonlóan - a munkálta
tói kölcsönök határidő előtti 
visszafizetésénél is a 40 száza
lék engedmény. Ez a 10 évnél 
régebben felvett vállalati lakás
építésikölcsön-tartozás teljes. 
egyösszegben történő V1sszafi
zetésére, valamint az évi előírt 
törlesztési kötelezettségen felül 
fizetett - és a teljes visszafize
tést el nem érő - rendkívüli 
törlesztések esetén egyaránt 
jár. 

A saját erős lakásépítésnél a 
kedvezményes fuvareszköz biz-

Közigazgatási határon belü- tosítása is változott. Az eddigi 
li helyi közlekedési eszközre - lakásépítéshez nyolc alkalomra, 
például Budapesten autóbusz- toldalék- és emeletráépítés ese
bérlethez - hozzájárulás nem tén négy alkalomra biztosított 
adható. Új viszont, hogy helyi tehergépkocsi-fuvarozási lehe
tömegközlekedés hiányában tá- tóség - úgynevezett „C" me
volsági autóbuszra is adható netlevél - helyett most az épü
költségtérítés közigazgatási ha- Jó lakás alapterületétől függ a 
táron belül. Ennek engedélye- kedvezmény igénybevétele. Igy 
zését és eseteit a KSZ helyi füg- a pincével épülő családi ház 
gelékében kell szabályozni. esetén 15 tonna/m2

, a pince nél-
A 6/1987. (II. 17.) PM. számú küli családi háznál 0.9 tonna/ 

rendelet lehetővé tette a köz- m2
, társasházépítésnél pedig 

igazgatási határon kívülről tör- 0,75 tonna/m2 a támogatott fu
ténó munkába járásnál a sze- varköltség. Ez a konstrukció az 
mélygépkocsi használatához az épülő ház méretével, illetve az 
utazási költségtérítést. Mivel anyagi igényességével arányos 
egyes területeken volt ilyen támogatási lehetőséget biztosít. 
igény - például Győr-Rajka 
viszonylatban - a KSZ 82. §. 
új 4. pontja lehetőséget biztosít 
erre, függetlenül a gépjármű 
tulajdonjogától, a gépjárműve
zetői tevékenységet ellátó sze
mélytől, vagy az együtt utazók 
esetleg eltérő munkáltatójától. 
A dolgozó kérésére a szolgálati 
főnökség dönt ennek engedé
lyezéséró1. A költségtérítés 0,80 
Ft/km, de nem lehet magasabb 
az autóbusz-hozzájárulás mér
tékénél. 

Üzemorvosi igazolás alapján 
mozgáskorlátozott dolgozónak 
közigazgatási határon belül is 
engedélyezhető a személygép
kocsival való munkába járás
hoz a költségtérítés. Nem té
veszthető össze ez a támogatási 
forma a saját gépjármű hivata
los célú használatával, amít a 
KSZ 67. §-a szabályoz. A mun
kábajárásnál a gépkocsihaszná
lat a dolgozó saját érdeke, míg 
a hivatalos személygépkocsi 
igénybevétele vállalati érdek
ből történik. Ezt tükrözi a 0,80 
Ft/km, illetve a 3,80 Ft/km térí
tési díj különbsége is. 

Több területről is kérték a 
saját gépjármű hivatalos célú 
használatánál az igénybe ve
vők körének bővítését. Erre 
most a 67. §. új 1. pontja alap
ján lehetőség nyílik. Az áta
lánydíj, azaz a rendszeres hasz
nálat ellenértéke most a 3/1985. 
KM. számú utasításban felso
rolt valamennyi munkakörben 
biztosítható. A helyi függelék
ben kell felsorolni az indokolt
ság figyelembevételével azokat 
a munkaköröket, amelyben en
gedélyezhető a saját gépkocsi 
használata. 

A 21/1984. (XII. 30.) ÁBMH 
számú rendelet alapján új pont
ként alkalmazási feltételként le
het előírni egyes munkakörök
ben a saját gépkocsi használa
tát, amit szintén helyi függelék
ben kell jegyezni. (Például: 
üdülógondnoki munkakörre, 
ahol egyben anyagbeszerzést is 
kell végezni.) 

Albérleti 
hozzájárulás 

A munkásszállásnál (80. §. új 
10. pontjában) szerepel, de a la
kástámogatással is összefügg az 
a módosítás, hogy a munkás
szállásra igényjogosult, de f é
rőhely hiányában el nem he
lyezhető dolgozók részére al
bérleti hozzájárulás fizethető. 
Ennek mértéke a megállapított 
albérleti díj fele lehet. 

A munkahelyi étkeztetéshez 
biztosított vállalati hozzájárulás 
összege a saját konyhán előállí
tott és az idegen konyháról vá
sárolt ételnél egyaránt 8,50 fo
rintrtfil 11,50 forintra emelke
dett. Ebből a korábbi 3.50 forint 
helyett, most 4,50 forint a 
nyersanyagra fordítható ösz
szeg, a többi a rezsiköltség
emelkedés fedezete. A gyakor
latban ez azt jelenti, hogy az át
lagosan 2,- forintos nyers
anyag-áremelés felét, és a teljes 
rezsiköltség-emelkedést átvál
lalta a vasút. 

Kádár Miklós 

Szól a szív 

A debreceni igazgatóság 
üzemviteli osztályának Május 1. 
ifjúsági szocialista brigádja a 
Szól a szív akció keretében fel
hívással fordult a MÁV-igazga
tóságok és a körzeti üzemfónök
ségek szocialista brigádjaihoz, 
hogy a területükön lévő vakok 
és gyengénlátók ifjúsági intéz
ményeit anyagilag támogassák. 

Ezt az összeget a helyi szak
szervezeti bizottság segítségé
vel juttassák el a területükön lé
vő intézményekhez. A brigádok 
a következő címre írjanak: 
MÁV Igazgatóság, üzemviteli 
osztály, Május 1. ifjúsági szocia
lista brigád, Debrecen, Vörös 
Hadsereg út 18. 4024 
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Szabolcsi vasúttörténet 
A tényleges kiépítési munkála
tok október elején vették kezde
tüket. A vasút 1887 augusztus 
18-án átadatott a forgalom
nak" - írja a korabeli sajtó. 

A Nyíregyháza-Mátészalka 
közötti vonal megnyitása után 
egymás után készültek el a 
Szatmár-Fehérgyarmat, Nyír
egyháza-Tiszalök-Tiszalök -
Tiszapolgár, szakaszok. 

A személyszállítás vegyes vo
natokkal történt, ami a forgal
mat nagyon lelassította, ezért a 
közlekedés meggyorsítása érde
kében omnibusz vonatokat állí
tottak be, ami a későbbi motor-

egyháza között indult meg az 
elektromos vontatás. Ezt követ
te a Nyíregyháza-Záhony, 
majd a Debrecen-Nyíregyhá
za szakasz villamosítása. • 

A IV. ötéves terv idején a 
MÁV megszüntette azokat a 
vasútvonalakat, amc>lyek for
galma kicsi. fenntartása ráfize
téses volt. Ma a megye terüle
tén üzemelő több mint 500 kilo
méter vasút 107 községet érint. 
amelyek 161 állomással, illetve 
megállóval kapcsolódnak be a 
vasúti közleked6sbe. 

Ösz József 

A Tisza-vidéki vasút megépí
tésére 1855-ben adtak enge
délyt. A vonal Debrecenből in
dult ki és Nyíregyházán, Sze
rencsen, Miskolcon át Kassára 
vezetett. A lakosság egy része 
ellenezte a vasútépítést, mert 
sok százan éltek fuvarozásból. 
De Nyíregyháza város képvise
lő testülete már 1854 májusá
ban 30 ezer forint hozzájárulást 
szavazott meg, ezenkívül in
gyen felajánlotta a vasútállo
más, a pályaudvar és a raktá
rak részére szükséges területet 
és építőanyagokat. Az első vo
nat Debrecenből 1858 szeptem
berében érkezett Nyíregyházá-
ra. vonatoknak felelt meg. .--------------

A Magyar Északkeleti Vaspá
lya Társaság 1870-ben alakult 
,neg. A Debrecenből kiinduló 
vonalak egyikének az akkori 
Szatmár megye székhelyén, 
Nagykárolyban volt a végállo
mása. A Társaság másik alkotá
sa, a Nyíregyháza-Csap
Ungvár közötti vonal a szabol
csi részeken haladt keresztül. 

Századunkban tovább foly
tatódott a megye vasúthálóza
tának bővítése. Tíz év alatt öt 
fontos vonalszakaszt építettek. 
Az első világháború után a tria
nom határ elvágta a Szatmár
Fehérgyarmat vonalat: ennek 
kiegészítésére épült 1926-ban a 
Kocsord-Fehérgyarmat sza
kasz. A balsai Tisza-híd megé
pítésével az átvezetett kisvasút 

„A vasút hálózatának Nyír- a Bodrogközzel kötötte össze a 
egyházáról kiinduló tervei megyét. Nyíregyháza és Buda
iránt igen élénk érdeklődés pest _között közlekedett naponta 
mutatkozott meg már az Arpád gyors- sínautóbusz. 
1881-ben mellőzve a többféle, mely 1937-ben 3,5 óra alatt tette 
koncessziót nyert terveket. meg a 272 kilométeres utat. 
A Nyíregyháza-Mátészalka A felszabadulás után ug
vonal létesítésének érdekében rásszerűen megnőtt a Buda
az akkori főispán, Grüfl Jó- pest-Záhony közötti forga
zsef, 1885-ben Nyírbátorba hív- lom, s már a második ötéves 
ja össze az értekezletet; akkor tervben megkezdődött a vonal 
a kiépítésre 425 OOO forintért villamosítása. Elsőként 
már vállalkozó is ajánlkozott. 1966-ban - Szerencs és Nyír-

Díszkút 
Fonyódon 

A tavaszi BNV-n láttuk 

Az idei BNV-n két vasúttal A vagonkirakó gép nagyobb 
kapcsolatos kiállítás! láthattak szállítmány esetén is rövid idő 
az érdeklődők. A MA V pavilon alatt képes kiszedm az árut a 
előterében egy Bodan közút- vagonból. Egy óra alatt 45 köb
vasúti keresztezés keresztmet- métert. Az anyag szemcsézett
szetét állították ki, amely szem- sége maximálisan 120 mm le
léletesen bizonyítja, hogy lé- het. 
nyegesen jobb és biztonságo- , . . , 

1
, 

sabb a korábban alkalmazott Az UJ KV -85 tipusu gepen 
kockaköves borításnál. Ez az több újítást vezettek be, ame
elemekból összeállított keresz-
tezéi:. könnyen építhető. Vá
gányjavítás vagy csere esetén 
gyorsan felszedhető és ismét le
rakható. 

Csehszlovák szomszédaink 
egy új KV -85 típusú vagonki
rakó géppel szerepeltek a vásá
ron. (Képünkön) Ez a könnyen 
kezelhető és gyorsan mozgatha
tó vagonkirakó. a korábbi mű
trágyakirakó továbbfejlesztett 
változata. Az új gép fő eleme a 
két egymással szemben futó � 
csiga, amelyet elektrohidrauli
kus rendszer mozgat. E két csi
ga húzza ki a vagonból az öm
lesztett árut és rakja az alatta 
lévő transzport szalagra. A sza
lag fel és lefelé is szállíthatja az 
árut. 

lyek a mellette dolgozók ké
nyelmes. biztonságos munkáját 
biztosítják. Az alig több mint 20 
mázsás gépet egy ember kezeli. 
Kis és közepes rakodókon hasz
nálható szén, mütrágya, só és 
mezőgazdasági termékek kira
kásához." 

(Kép és szöveg: Zelman) 

Emléklap a Béke brigádnak 

A budakeszi MÁV Tüdő
gyógyintézet Béke brigádja öt 
éve alakult. Ők látják el a kór
házat tiszta ruhával. Az intézet 
Patyolat vállalatának is lehetne 
nevezni őket. 

- Tizenegyen vagyunk -
magyarázza Gaál Imréné bri
gádvezető -, s amikor elhatá
roztuk, hogy brigádot alakí
tunk, szinte mindenki a Béke 
elneve7és mellett döntött. Vala
mennyien házasságban élünk. 
gyermekeink vannak, úgy gon
doltuk, hogy a békére minde
nekelőtt a családnak van szük-

sége, a népek, nemzetek békéje 
csakis a családi béke után kö
vetkezhet. 

- Átlagéletkorunk valami
vel 30 fölött van - mondja Fe
kete Zoltánné -, szóval; fiata
los, lendületes társaság va
gyunk. Nem félünk a munká
tól, pedig nem könnyű, hiszen 
hagyományos módszerekkel 
dolgozunk, nincsenek korszerü 
gépeink. A brigádtagok többsé
ge betanított munkás, két var
rón_ónk van. Tavaly megkaptuk 
az Elenjáró munkab:igád kitün
tető címet, a békemozgalomban 

végzett munkánkért pedig em
léklapot kaptunk néhány napja. 

...... Szerénytelenség nélkül 
állíthatom - veszi át a szót a 
brigádvezető -, hogy az inté
zetben megbecsül'nek bennün
ket, elismerik munkánkat. Ne
künk ez a legfontosabb, talán 
még a kitüntető címeknél is 
többet ér. Ami pedig a béke
mozgalmat illeti: n11;>ggyózódé
sünk, hogy a békét a legjobban 
azzal szolgáljuk. ha a nekünk 
rendelt mindennapi munkát lel
kiismeret�en ellátjuk .. . 





1987. JÚNIUS 11. 

Megyel zsurnaliszta korom
ban többször is megfordultam a 
mányi szénbányában. Akkori
ban - 1984-ben - még csak 
feltárásnál tartottak, ám a ne
hézségek ellenére - vízbetö
rés, kőzetomlás - bizakodó 
volt a hangulat. A metszeti tér
képek több méter vastagságú 
széntelepeket jelöltek, oktalan
ság lett volna ekkora mennyisé
gű fűtőanyagot nem a lehető 
leggazdaságosabban felhasz
nálni. És ugyan hol lehet több 
millió tonna szenet a legna
gyobb hatásfokkal eltüzelni? 
Természetesen egy hőerőmű
ben. Bicske k/-izvetlen szom
szédságában már korábban 
megkezdődtek az építkezés ta
lajmunkái. hamarosan sokeme
letes épületek bújtak ki a föld
ből, felépült egy kisebb lakóte
lep is. 

Aztán alábbhagyott a lendü
let. A mányi szénbányából a 
várakozások ellenére is csak 
vékony erecskében csordogált 
a szén, a hőerőmű építkezését 
először visszafogták az állag
megóvás szintjére, majd tavaly 
végképp levették a napirendről. 
Mindez - amint a nyilvános 
tájékoztatóban elhangzott -
potom kétmilliárdért. 

Hogy a települést mennyire 
hátrányosan érintette a szerte
foszlott program, talán nem kell 
ecsetelni. Amit a bicskeiek er
kölcsi profitként mégis elköny
velhetnek, az az, hogy nem fa
lusiak többé. A legkevésbé sem 
városias küllemű nagyközséget 
ugyanis két évvel ezelőtt - elő
legezett bizalommal - várossá 
avatták. Amúgy semmi nem 
változott. 

A nagyberuházásra pedig a 
vasút 1s alaposan készült. Bics
kén kibővítették az állomást, 

az erőmű felé iparvágány ké
szült, a felvételi épület akár 
egy nagyvárosnak is büszkesé
gére válhatna. 

- Mind személy-, mind pe
dig teherforgalom szempontjá
ból szükség volt egy korszerú, 
nagy befogadóképességű állo
másra - mondja Szabó Floren
tin, Bicske szolgálati vezetője. 
- Ha a szénbánya és az erőmű 
teljes üzemmel beindul, lénye
ges felfutással számolhattunk 
volna. A két objektum dolgozói
nak nagy részét vasúton szállí
tottuk volna el, ezen kívül az 
erőmű zökkenőmentes ellátása 
érdekében rendszeresen érkez
tek volna a szénküldemények 
más bányáktól. A szóban forgó 
beruházások nagyarányú fejlő
dést eredményeztek volna. Hát 
ez sajnos nem történt meg, és 
ez a város további létére is rá
nyomja majd a bélyegét. Az 

előzetes becslések szerinti 
húszszázalékos forgalomnőve
kedés elmarad. Ez a mi szá
munkra sem közömbös. 

- A másfél kilométer hosz
szúságú iparvágányt lehet vala
mire használni? 

- Sajnos nem. Gazdája, az 
ERŐBER szeretné eladni, de ez 
csak akkor sikerülhet ha a már 
meglévő épületeket is átvenné 
valaki. Például egy gyáregység 
létesítése céljából. Szó volt ar
ról is, hogy a Videoton telepít 
ide egy üzemet. Pillanatnyilag 
nem tudom. hogy áll az ügy. 
Legutóbbi információim sze
rint jelentkezett egy cég, ame
lyik hulladékmegsemmisítő te
lepet szándékozik építeni 11 kö
zelben. Őket érdekelné az ipar
vágány. 

- Rakodóvágányként nem 
lehetne fölhasználni? 

- Felmérve jelenlegi forgal-

munk.at a# � hol)' -, 
so� nem 18'Z aiilkaég a moa
tariin&nagyobb ruod6 terolet
re. Arról � ia beszélve, hogy 
az iparvég'úlyt j6 minWgG ter
móföldek fogjik llözre. A terll
letet abb61 kellene kihasítani. 
Harmadszor pedig az iparvá
gány mély bevágúban fekszik. 
A tereprendezés óriási föld
munkát t§s horribilis pénzössze
geket követelne. Szóval nem ér
né meg. 

- Bicske új állomúépülete 
most már méltó a városi rang
hoz. Bicske-Als6 megálló azon
ban ennek éppen ellentéte, no-. 
ha tudomúom szerint ott sem 
szállnak kevesebben vonatra. 

- A régi, százéves felvételi 
épiil.ethez viszonyítva valóban 
nagy előreléph történt utasok 
és vasutasok szemszögéből egy
aránt. Az utasok most már va
lóban kulturált körülmények 
között várakozhatnak, a vágá
nyokat testi épségük veszélyez
tetése nélkül az aluljárón át kö
zelíthetik meg. Korántsem 
ilyen örvendetes a helyzet Bics
ke-Alsón, noha a városközpont
hoz gyakorlatilag az a megálló 
tanozik. Forgálma körülbelül 
megegyezik a nagyállomáséval, 
sőt kis mértékben talán túl is 
szárnyalja azt. A forgalomhoz 
képest valóban silány a szociá
lis ellátottság, vagyis nincse
nek megfelelő várótermek. Tu
domásom szerint készültek ter
vek ezen áldatlan állapot meg
szüntetésére, de beruhúási ke
ret hiányában erre mostanában 
aligha kerülhet sor. Már annak 
is örültünk, amikor végre elké
szült a csatornázott mellékhe
lyiség. Amire talán futja a kö
zeljövőben, az a meglévő vasúti 
épület felújitása. 

T.Z. 

Békésnek kell a vasút 
Ahol fölszedik a talpfákat, ott meghal a város 

A nyolcvanas évek elejére 
szerencsére csillapodott a nagy 
vasútmegszüntetési „láz". Né
hány vonalat, néhány állomást 
azonban még mindig fenyeget 
a megszüntetés veszélye. Közé
jük tartozik a Murony és Békés 
közötti nyolc kilométer hosszú
ságú szakasz, no és Békés állo
más is. A vonal Soványhát ne
vű megállója már évek óta csak 
történelem, a környező tanyavi
lág kihalt, nem volt utas. Nem 
így Békés városa, amely az 
utóbbi években dinamikus fej
lődésnek indult. 

- Hány embert érintene az 
állomás bezárása? - kérdezem 
Molnár Jánosnét, Békés állo
másfönökét. 

- Kilencen szolgálunk itt, 
valamennyien helybeliek va
gyunk. Akár Békéscsabára, 
akár Muronyba, vagy Mezőbe
rénybe helyeznének bennünket. 
mindenképpen rosszul járnánk, 
hiszen a busszal való beutazás 
fárasztóbb és hátrányosabb 
lenne számunkra. 

- Ezek az egyéni szempon
tok ... 

- Nem hiszem, hogy példá
ul a személyforgalmat gazda
sági számításoktól lehetne füg
gővé tenni. Ez a mi esetünkben 
szociálpolitikai tényező. Meg
győződésem, hogy a lakosság 
és a város vezetői egy ember
ként ragaszkodnak a vasúthoz. 
Ez érthető, hiszen vonattal jó a 
csatlakozás mind a főváros, 
mind pedig Békéscsaba felé. Az 
új motorkocsi beállításával az 
utazási kultúra is kifogástalan
nak mondható. Az utóbbi évek
ben emelkedik az utasok szá
ma, ami nyilván a különböző 
kedvezményeknek is köszönhe
tő. 

- Egy adott vonal rentabili
tásának fontos eleme a teher
-forgalom. 

- Nekünk régi, megbízható 
/llvaroztatóink vannak. Gya
korlatilag minden körzetünk
oen működő vállalat az ügyfele
lünk. · Sok a keleti és a nyugati 

Havonta körülbelül száz, csúcs
időben százötven kocsit adunk 
föl. A leadás is meghaladja a 
kétszázat. Ennél nagyobb telje
sítményre a korlátozott rakodó
területek miatt nem lennénk 
képesek, annak ellenére, hogy 
az emlékezetes árvíz idején na
ponta százötven kocsi is meg
fordult Békésen. De az csak af
féle szükségállapotnak tekint
hető. A jelenlegi rapszodikus 
elegyáramlás csak az említett 
mennyiség zökkenőmentes ke
zelését teszi lehetővé. Hozzájá
rul ehhez sajátos helyzetünk is. 
Csökkentett létszámmal dolgo
zunk, bár vonatot indítunk és 
fogadunk, nincs az állomáson 
szolgálattevő. Az utasítás értel
mében Békés nyílt"'.onali szol
gálati helynek minősül. 

- Az ember azt gondolná, 
hogy egy ilyen periférikus állo
máson könnyebb a munka, 
mint máshol. Vagy tévednék? 

- Igen. A nagyállomások 
különválasztott tevékenységeit 
szakosodott dolgozók végzik. 
Nálunk mindenkinek minden
hez kell értenie. Képtelenség 
például elválasztani a forgal
mat és a kereskedelmet. 

- Visszatérve az eredeti té
mára. Az önök érthetően nem 
elfogultság nélküli véleménye 
szerint szükség van a forgalom 
további fenntartására? 

- Nézze, volt nekem annak 
idején egy vasútpárti öreg taná
rom, aki azt mondta: .,Ahol föl
szedik a talpfát, ott meghal a 

, .. varos. 
Thorday Zoltán 

SZEG�NV JAPÁNOK! 

országokba irányuló export . .__ _____________ ..,. 

A dombóvári épitési főnök
ség ritka sikersorozatot ért el. 
Tizennégy év alatt tizenhárom
szor érdemelte ki a Kiváló Fő
nökség cimet. A tizenharmadi
kat múlt évi munkájukért má
jus elseje előtt vehették át. Az 
ünnepségen azok közül is so
kan ott voltak, akik a tavaszi 
hónapokban a Szabadbaty
tyán-Lepsény közötti vonal
szakasz átépitésén dolgoztak. 

Az eredeti terv szerint, május 
22-re kellett az átépítéssel elké
szülni. A dombóváriak tartották 
a határidőt. Így már május 
14-én, csütörtökön megtartot
ták az ideiglenes forgalmi bejá
rást. Jóllehet ezen a délelőttön 
Kiscséripuszta állomú Lep
sény felőli oldalán a nynt vona
lon még dolgoztak az emberek. 
A villamos ellenállás-hegesztő 
az utolsó sinszálak hegesztését 
végezte. Ott találkoztunk Ge
resdi , Istvánnal, a főnökség 
igazgatójával, aki a március 
9-én kezdődött átépítés óta ki 
tudja hányadszor nézte meg, 
hogy halad a munka. 

Az igazgató elégedetten 
mondta: 

- Az esős időjárás gyakran 
hátráltatta a munkát, a vonal
szakaszon azonban végig fek
szik az új vágány, holnaptól 
már jöhetnek a tehervonatok. 

A főnökség dolgozói és a ka
tonák valóban derekas munkát 
végeztek. A 1 7 kilométer hosz
szú vonalszakasz átépítését ha
táridőre befejezték. Az új pá
lyán akár 120 km/óra sebesség
gel is roboghatnak a vonatok. 

(A felvételek az átépítés leg
látványosabb mozzanatait örö
kítették meg.) 

(Kép és szöveg: 
Rábai V. Ferenc) 

Sokan jönnek gyóg 
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Csomakőrösi diófák 

A
, prilis közepe volt, 

napsütéses vasár
nap. De az emlék el

jött velem és megmaradt 
örök jelenidőben. Nézem a 
két, évszázados diófát az ud
varon. Mint két bölcs, sokat 
megélt vigyázó, őrt állnak a 
kis falu fölé magasodva. 
Nem tudom, kérgükön vagy 
az évgyűrűk mélyén megta
lálnánk-e valamilyen va
rázsműszerrel a kis Sándor 
tekintetét? Átellenben, a 
szomszédban, talán húsvét
ra készülve, bárányt fejte
nek. A gazda, amikor meg
hallja szavunkat, odajön a 
kerítéshez. A bőrevesztett 
bárány szegen lóg az ajtófél
fán. 

- Ha tudtam volna, 
hogy jönnek, olyan messzi
ről, megkínáltam volna ma
gukat friss báránysülttel. 

A szomszéd udvara csak
nem szemben áll Kőrösi 
Csoma Sándorék, azaz a 
hajdani Csoma András kert
jével. A szülőház már nincs 
meg, még a múlt század vé
gén leégett. A gazda udvará
ban 1s látok egy diófát. 

- Harminc- vagy negy
venéves lehet . . . - mon
dom. 

- Jól gondolja, úgy har
mincöt éve ültettem. Abból 
a fajtából való, mint az a ket
tő - mutat Csomáék udvara 
felé. Újra a két faóriást né
zem. Hányan tudnánk át
ölelni a törzsüket? 

- S az a kettő hány esz
tendős lehet? 

- Én már qyerekkorom
ban is ilyen nagynak lát
tam őket - válaszolja, s 
homloka fölé tolja a kalap
ját. 

- Hány éves a bácsi? -
érdeklődőm tovább. 

- Megvagyok már het
ven is. 

Lehetséges, hogy a védett 
diófákat csemetekorukban 
láthatta kis Csoma Sándor? 
Amikor még nem volt „Kő
rösi" . . . Csak álmodozott az 
őshazáról, a nagy vándorlás
ról, ami vár rá? Hányszor fu
tott föl a szülőfalu előtt ke
letre magasodó hegyekre, 
hogy megnézze, mi van azo
kon túl? Az udvarban ma
gyar és román nyelvű tábla, 
rajta a szöveg: ,,Evszázados, 
védett diófák." Ekkora dió
fákat még sose láttam. Ha a 
gazdáé harmincöt-negyven 
éves, ahogy később, a be
szélgetés folyamán újra szá
molgatja az időt, akkor az a 
két hatalmas fakirály lehet 
akár kétszáz esztendős is. 

- A gyümölcse már ap
rócska - folytatja -, de 
igencsak édes. Jóízű! A na
gyobb diók nem olyan jók. 

Hallgatunk együtt. Aztán 
fényképezzük a diófákat. 
Nézzük a hegyeket. Április 
tizenötödikét mutatott a 
naptár, de jövet, a Hargitán 
még hógolyóztunk. A cso
port tagjai között idősebbek 
is vannak. Ők is úgy becsü
lik, láthatta a fákat a kis 
Csoma Sándor. A kis Sán
dor, aki nekünk igen nagy 
Sándorunk lett. De nemcsak 
nekünk, hanem a világnak 
is. A világ tudományának 
Nagy Sándora! 

A kerítésen két kisfiú feje 
is kilóg. Kapaszkodnak a pa
lánkba. Nagy esemény a 
csöpp faluban a három autó
busznyi ember. Kérdem tő
lük, hogy hívják a keletre 
fekvő hegyeket, ahonnét le
zúdul a falura telente a ne
mere, a farkasként tutoló, te
tőket szaggató szél. Ingatják 
a fejüket. Jön az édesany
juk, de a gazda is meghallja 
a kérdést. 

- Hát azt csak úgy hív
ják gyerekkorom óta, hogy 
Magos-tető. 

- Meg úgy is kedves
kém, hogy Köz-teteje -
toldja meg a választ az édes
anyjuk. 

- De ha szabad szóla
nom - vág közbe újra a 
gazda - az az egész rész a 

Mikes-osztály. Tudja, a Zá

goni Mikesek után maradt 
fönn így; Mikes-osztály. 

- Igen - bólintok, s 
eszembe jut a másik hűsé
ges vándor, a bujdosó. ő se 
látta viszont szülőföldjét. 
Hát ilyen táj ez? 

- Azt tudja-é, hogy mi az 
a boronafőd? 

- Két borona szélességű 
- mondom a vizsgafelele-
tet. 

- Jól mondja. 
- Nehézkes boronával 

törték szét szántás után a 
hantokat, majd azt használ
ták vetés után is - teszem 
még hozzá. 

- Úgy, úgy - bólogat, s 
látszik a vonásain, hogy elé
gedett a messziről jött, váro
si külsejű idegen válaszával. 
Mintha az arca is megeny
hülne. Mosolyog. 

- Szép a bárány - mon
dom. 

- Meglehetős. Ha tud
tam volna, hogy jönnek, 
maguk jönnek onnét Buda
pestről, előbb levágom, 
előbb én! 

S elfordulva nagyot sóhaj
tott. 

A falu közepe táján lévő 
kis tér felé tartunk. Kőrösi 
Csoma Sándor mellszobra 
előtt sok virág. Sorba állva, 
egyenként tisztelegve rak
tuk oda. Koszorú is, és a sár
ga virágszirmok, mintha 
gyertyák lángjára emlékez
tetnének. 

Kattognak a fényképező
gépek. Valamennyiünk ar
cán áhítat. Valaki magnót 
kapcsol be. Beethoven mu
zsikája árad szét a napsütés
ben. A nemerére gondolok, 
a Magos-tetőre és a Dardzsi
ling fölött komor fehérben 
tündöklő, csaknem nyolc
ezerhétszáz méter magas 
Kancsendzöngára. Ez volt a 
Magos-tetőn, a Köz-tetején 
túl! Sándorka. Sándor! Kő
rösi Csoma Sándor. Igen, ez 
a . furcsa nevű, jégkoronás 
hegy volt a Magos-tetőn túl. 
Meg a szűkre szabott em
beri lét végtelen szívmaga
sára. 

Öreg néni mondja meg a 
kis patak nevét, amely ott 
csordogált hajdan is Csomá
ék kertjének közelében. Az 
álmodozó kis Sándor, haza
ment az iskolából, naponta 
átment a hídján. 

- Édeském, azt csak úgy 
hívjuk, Kicsi-patak . . . 

Magos-tető, Kicsi-patak. 
A Magos-tető, lám sokkal 
magasabb lett! Hiszen elju
tott Sándor a Világ Tetejére. 

A Kicsi-patak, annyi sok 
kicsi patakkal, a tengerek 
süvölvény anyja, örök táplá
lója. Sándor tudta ezt. De 
meglátta-e szemében ezeket 
a távolságokat a kis Kádár 
Anna, akinek tetszett a már 
iskolás korában is komoly 
Sándor? Már sosem tudom 
meg. Sose tudja meg senki. 
Talán a diófák mondhatná
nak erről is valamit. A ko
nok, csomakőrösi diófák ... 

Lassan ballagunk vissza a 
buszokhoz, a napfényben. 
Indulni kell. A kapuk előtt 
gyerekek, asszonyok, férfi
ak. Vasárnap van. Talán az 
ebédet hagyták félbe miat
tunk. Az egyik faragott szé
kelykapu mögül öreg néni 
almát hoz kosárban. Szótla
nul osztja szét köztünk. Víz
cseppek ragyognak a gyü
mölcsökön. A vendégnek ki
járó igazgyöngyök. Piros. 
jégverte almák. De jóízűek. 
Mindenkinek jut belőlük 
legalább egy fél. A buszban 
ízlelgetjük őket. Mintha sze
mélyesen Kőrösi Csoma 
Sándortól kaptuk volna ... 

Visszatekintve az ablakon 
át, a két diófát keresi a pil
lantásom. Meg is találja, hi
szen csaknem a falu szélére 
kinyúló utca végén nőttek a 
házak fölé. Valaki halkan 
énekelni kezdi: 

Elindultam szép hazám
bul . .. 

' 

MAGYAR VASUTAS 

Asszonyok rajnai tájban 
Megjelent Heinrich Böll 

posztumusz regénye 
Heinrich Böll a huszadik szá

zad második felének legna
gyobb hatású nyugatnémet író
ja, ,,a német lelkiismeret lanka
datlan gyóntatója és vádlója" 
„a nagy kölni bohóc", ahogy az 
Egy bohóc nézetei című- műve 
után dühödt ellenfele, nevez
ték, immár két év,:, halott. 

Válogatott elbeszéléseinek ta
valyi legteljesebb válogatása 
után a könyvhéten a polcokra 
került utolsó, posztumusz regé
nye (a halála évében Kölnben. 
szülővárosában kinyomtatott) 
az Asszonyok rajnai tájban. 

Rendhagyó voltát korántsem 
tematikája adja. Ebben a művé
ben a német valóságot uraló és 
irányító, saját történelmi szere
pével szembesülni nem tudó és 
akaró. önmaga arisztokratikus 
gőgjébe és cinizmusába mene
külő felső tízezer, a politikai 
lobby hiénáinak leleplezően 
megsemmisítő, kíméletlenül 
szenvtelen kritikáját nyújtja. 
Elsősorban forgatókönyvre em
lékeztető dramaturgiája teszi 
mássá Böll utolsó könyvét. A 
szereplők megszólaltatása alap
ján nem csodálkoznék, ha ha
marosan színpadon találkozhat
nánk ezzel a Brecht szellemisé
gében fogant, tényekből táplál
kozó politikai parabolával. ame
lyet akár vitairatként is forgat
hatnának a „másik fél", vagyis 
a szereplők politológusai. szoci
ológusai. 

Böll engesztelhetetlenül gyű
löli a lelkiismeretükkel számot 
vetni nem hajlandó, állami és 
párttisztségeket megkaparintó, 
pénzüket bankjaikban tisztára 
mosó egykori náci-kollaborán
sokat, a maguk ártatlannak hí
vő „szimpatizánsokat'', vagyis 

a mai hatalomban pöffeszkedő 
honfitársait. 

E regényben a bonni „felvi
lág'' kitalált (ám a helyismeret
tel rendelkezők számára nyil
ván könnyen behelyettesíthető) 
uralkodóiról: miniszterekről, 
politikusokról, ,, beszédírókról ", 
no meg a saját apái ,,arisztokra
tikus Internacionáléjából '' de
zertáló grófi csemetékről tu
dunk meg egyet s mást. A raj
nai táj asszonyai mesélnek fér
jeikról, szeretőikról, no nem a 
hálószobapletykák szintjén, ha
nem nagyon is politikusan, Böll 
,, intencióinak" megfelelően. 

Az asszonyok kipakolása 
nyomán sajátos rálátás nyílik a 
paravánok mögé söpört meg
annyi szemétre, amit az ideoló
gia kölnijével próbálnak szagta
lanítani. 

Böll írásaiban az a fantaszti
kus, hogy bennük az író szocio
lógusokat lepipáló módon té
nyekkel esztétizál. sőt az általá
nos emberi (e nem csupán 
,.Nagynémet"l humánum nevé
ben kéri számon a cselekvő em
berektől a mindenkor elvárható 
etikát. 

A könyv talán legszimpatiku
sabb és legeredetibb figurája a 
grófi sarj ügyvédjelölt, aki apja 
kastélyából egy lakókocsiba te
szi át székhelyét, miután barát
ja méltatlan halála feletti gyá
szában szisztematikusan felda
rabolja azt a koncertzongorát, 
amelyen egykor még Beetho
ven is játszott. ' 

S bár ezután több nagykutya 
zongorája jut hasonló sorsra. 
Böll a torz terrorral szemben ha 
rezignáltan is, a zenére sza
vaz ... 

(Tódor) 

Hegyeshalmi fúvósok 
sikere az NSZK-ban 

A Berkheimi 7..enei Egyesülés (MVB) meghívására május 
16-tól három napot töltött az NSZK-beli Esslingen-Berk
heim várO!iában a hegyeshalmi MÁV fúvószenekar és kí• 
sirete. 

Az MVB idén ünnepli megalakulásának 60. évfordulóját, 
a hegyeshalmi zenekart erre az alkalomra hívták meg. 
A berkheimi Ot.terfeldhalle nagyterme'lwn jubileumi estet 
rendeztek. amelyen óriási közönségsikert araha szerepelt 
az eg)'ÜtlE'!\, Eff.n a fellipé&en kívül még két alkalommal 
adott szabadtéri koncertet a hegyeshalmi zenekar. 

A hegyeshalmi küldöttséget fogadta a DB Vasút vezér
igazgatója is. A zenekar. illetve a kíséret tagjai megismer• 
kedhettek Közép-Európa legnagyobb és le,gkonzeriihb aze. 
mély- és rendező pályaudvarával. a stuttgarti f<Spályaud
varral. 

• 

Az idei könyvhéten a főváro
si kfü1yvsátrakhan dedikált 
többek közön Moldova 
György. Karinth) Ferenc és 

' 

Keresztury Dezső 
(Tüuő Tibor fehételei) 

7 

Bartis Ferenc 

TANÁCSTALANUL 

Az éjszakák kihűlt téglák: 
pirosak, feketék, fehérek: 
építs reggelre falat belőlük, 
közéjük ke,:erve a véred! 
Összedől a vár, 
s maguk alá temetnek engem Íf 

a piros, fekete, fehér éjsz,1kák? 

Vendégek a záhonyi klubban 
A MÁV Területi Művelődési Bizottság védnöks€géwl létr!.'

hozott záhonyi Új Tükör-klub alig féléves, de máris több neves 
vendég fogadásáról tanúskodik a klubkrómka Rangos irókat, 
előadóművészeket, történészeket és újságírókat láttak vendégül. 

A közelmúltban Hobó, vagyis Földes László k'tt látogatást a 
záhonyiak klubjában. Ez alkalommal a tö�kozonsé-g a hdyi ifjú
sági klub érdeklődő tagjaival is kibővült. A népszerű rockzenész
től megtudhatták, hogy annak idején az ELTE Bölcsészettudomá
nyi Karán szerzett történelem-népművelés szakos diplomát, ké
sőbb pedig a Kortársban és a Mozgó Világban publikálta SzerP
mi László néven sajátos stílusú novelláit. Legutóbbi lemezei: a 
Vadászat, Esztrád, illetve az Allen Ginsberggel együtt készített 
Üvöltés nemcsak a bluesrajongók - és a jelenlevő klubtagok -
körében aratott osztatlan sikert, de a kntika és a szaksajtó 1s a 
műfaj csúcsproduktumainak minősítette ezek,:,t az albumokat. 
A mai magyar rockzenéről, s mindenekelőtt a blues műfaj helyzc-
téről folytatott beszélgetést megörökítette a MÁV záh,my1 ÜZPmi 
videohíradó stábja. 

S.A. 

Sárközi Gábor 

Hódolat Pirandellónak 
(Jelenet egy rossz házasságból) 

Csak egy kis fantázia 
kell . . . - mondta vagy in
kább sóhajtotta a férj. 

Felesége már hosszú ideje 
nem szólt, most váratlanul fér
jére píslantott. Amaz bátorí
tásnak vélte; mohón cigaretta 
után nyúlt, idegesen rágyúj
tott. Kicsit tétovázva folytatta: 

- Mondjuk, sétálgatsz az 
utcán, egy járókelő hirtelen 
megállít és két ujját óvatosan 
kinyújtva, így szól: ,,Bocsánat, 
megengedi? A halál van a gal
lérján, uram . . . " 

- Érdekes . . . - jegyezte 
meg lomhán az asszony. 

- Szép . . . költői . . . Bár 
a szépség és a halál valahogy 
nem illenek össze, de . . . 

- Mit fecsegsz itt össze
vissza?! - csattant fel az asz
szony. A férj nem hagyta ma
gát. 

- A gondolat . . . hogy a 
halál csak egy kis bogár, ame
lyet elhessentünk . . . 

- Pihent agyad van neked, 
mondhatom - kárált az asz
szony -, ilyen ostobaságokról 
kell neked beszélni, amikor 
sokkal súlyosabb gondjaink 
vannak, és különben is . . . 

- Tudom - mondta elhal
kulva a férj -, télikabát, cipő 
kell a gyerekeknek meg a hét
végi bevásárlás. Tudom. 

Az asszony megérezte a 
gúnyt férje szavaiban. Fölpat
tant. 

- Tudomtudomtudom! ... 
Könnyű ezt gajdolni, közben 
meg lesajnálni engem . . . De 
igenis kell kabát és cipő . . . 
zabálni is kell a hét végén! 

- Közönséges vagy 
mondta a férj •rezignáltan, 
majd a könyvespolchoz lépett, 
komótosan kikeresett egy 
könyvet, visszaült és olvasni 
kezdett, mintha asszonya ott 
sem lett volna. 

Az asszony dúlt-fúlt. Tehe
tetlen dühében úgy ágált, mint 
egy rossz színész. Már-már el
bőgte magát, amikor eszébe 
villant a megoldás. Kurtán föl
nevetett, odalépett a könyves
polchoz és kimért mozdulatok
kal leszórt egy csomó könyvet 
férje lába elé. Kezét csípőjére 
tette. 

A férj felugrott, de asszonyá
nál sokkal jobban tudott ural
kodni magán. Szó nélkül kilé
pett az előszobába, magára 
kapta felöltőjét, és lerohant az 
utcára. 

Asszonya mást várt: úgy 

számított, férje a könyvek mi-

att patáliát csap, esetleg meg 
is üti. Pofonra vágyott az asz
szony. Diadala a kapott utle
gektól lett 1.•olna teljes. Férje 
nem útött, nem kiabált és ez 
megzat•arta Darab ideig meg
megmeredve állt a könyvhal
maz előtt, majd keserves zoko
gás kapta el Csak akkor hagy
ta abba, amikor a beJárati ajtó 
csapódását meghallotta. Pilla
natok alatt megtö-rölgette sze
mét és buzgón rakosgatni 
kezdte a könyveket. 

A férj szinte derűsen lépett 
be. 

- Megtaláltad? - kérdezte. 
Az asszony értetlenul pislan

tott fel a könyvek közul. A f éT} 
mosolygott. 

- Igazán nem találtad 
meg? Egy kis pénzmagot rejtet
tem el a kónyt•ekben . . . há
rom darab otszázast. 

E TTe az asszony fa f ölenge
dett. Szája nevetésre nyílt. 

- Keressük meg! - mond
ta lelkesedéssel, és máris neki
látott. Lapozgatta a könyveket, 
mint egy buzgó filosz. 

- Heuréka! - kiáltott fel 
boldogan, kezében ott lebegett 
az első ötszázas. Őrömébffl át
ölelte férje nyakát, ugrándo
zott, mint egy kisgyerek A fér
je csak mosolygott, nem szólt. 

Hamarosan előkerült a má
sik kettő is. 

- Mikor raktad el? Mire 
tartogattad? 

- Több hónapJa Az 
öreg Dános profnak .c;zµi:
tam . . . tudod a i•izsga
lat . .. Vigyázni kell a vesém
re . .  erre az egyre - kezével 
a bal oldalát .simogatta -. de 
már nem fáj . . .  Elég egy ru
tim•izsgálat. ahhoz nem kell 
pénz. 

- Biztos, hogy nem fáj? -
kérdezte az asszony kissé meg
szeppenve. 

- Nem fáj � valaszolta a 
férj. 

Az as.�zony újra kivirult. Ne
vetett idétlenül, meg a könnye 
is kicsordult. A /érj észre sem 
vette, máris a heverőn birkóz
tak, kamaszosan, felszabadul
tan. 

- Tényleg sz�, amit mesél
tél . . . - motyogta kedres
kedve az asszony -, hogy a 
halál csak egy kis bogár . 
Csudajó szóveged t•Qn . . . 

- Nem az én szö1.1egem -
mondta a férj. - Pirandello 
egyik novellá3ában olvas
tam ... 
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Együttműködési megállapodás 
az MHSZ országos központtal 
A Vasutasok Szakszervezete, 

a MÁV Vezérigazgatóság és a 
Magyar Honvédelmi Szövetség 
tizenhat évvel ezelőtt, 1971-ben 
együttműködési megállapodás
ban rögzítette közös feladatait a 
hazafias és honvédelmi neve
lésben. Azóta kiszélesedett a 
vasutasok körében a honvédel
mi nevelés. A szabadidős, a tö
meg- és a minőségi sportban is 
bővültek a szervezeti keretek. 
Javultak a munka személyi, 
anyagi-technikai és bázisfeltéte
lei. 

A MÁV területén három lö
vészsportklub, hatvankilenc 
honvédelmi, három modellező, 
egy rádiós és egy repülőklub 
működik. 

Az MHSZ Országos Köz
pontja elismerését és köszöne
tét fejezte ki a Vasutasok Szak
szervezetének és a MÁV Vezér
igazgatóságának azért az erköl
csi, politikai és gazdasági támo
gatásé1t, amelyet az MHSZ
szerveknek, -kluboknak nyúj
tottak. 

A három szerv vezetői május 
21-én, az MHSZ Országos Köz
pontjában (miután áttekintet-

ték a több mint másfél évtize
des együttműködés eredmé
nyeit) újabb feladatokat hatá
roztak meg. 

A honvédelmi nevelés, okta
tás szabadidő- és versenysport
munkában egyaránt fontosnak 
tartják a haderőn kívüli kikép
zés további szélesítését, ennek 
szervezeti bázisát képező 
MHSZ-klubok erősítését, illet
ve fejlesztését. A honvédelmi 
felkészítés eredményesebb a 
vasutasok körében, hiszen a 
vasúti munka szakmailag és po
litikailag jól felkészült, fegyel
mezett, a honvédelmi ismere
tekben jártas dolgozókat igé
nyel. Az ifjúság testi nevelése, 
fizikai felkészítése napjainkban 
különösen fontos a kiegyensú
lyozott, egészséges élet szem
pontjából. 

A megállapodást, amely az 
agitációs és propagandamunkát 
és a szervezeti kérdéseket is 
magába foglalja, Koszorus Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára, dr. Várszegi Gyula, a 
MÁV vezérigazgatója és Kéri 
György vezérőrnagy, az MHSZ 
főtitkára írta alá. 

Kispályás labdarúgótorna 

Versengés a Győzelem Kupáért 
Új tömegsportakciót kezde

ményezett Záhonyban a helyi 
tanács. Ezentúl minden évben, 
a május 9-ét követő hét végén 
megrendezik a „ Győzelem Ku
pa" amatőr kispályás labdarú
gótornát. Már az első_ felhívás
hoz öt szervezet: a MA V üzemi 
KISZ-bizottság, a MÁV területi 
művelődési bizottság, a Vasutas 
Ifjúsági Klub, a községi KISZ
bizottság és a záhonyi Vasutas 
SC csatlakozott védnökként. 
Együttesen teremtették elő a 
pénzalapot a csapatok jutalma
zására, melyet a kupaszabály
zat é1telmében sportfelszerelé
sek vásárlására fordíthatnak a 
győztesek. 

Május 9-én közel kétszázöt
ven amatőr labdarúgó lelkes, 

önfeledt játékától volt hangos a 
minden igényt kielégítő vasu
tassporttelep. Az egész napos 
verseny különösen a döntőig el
jutott csapatok számára jelen
tett komoly fizikai terhelést, 
ezért a 6 tagú kezdőcsapat 4 
cserejátékossal vághatott neki 
az erőpróbának. S hogy az első 
körben kiesettek se kényszerül
jenek a lelátóra, részükre teke
versenyt rendeztek. Bár Zá
honyban nem ritkák a szabad
idő- és tömegsportrendezvé
nyek, a Győzelem Kupa mind a 
versenyzők, mind a támogatók 
számát tekintve, minden eddi
ginél eredményesebbnek bizo
nyult. 

Háda Imre 

Futóverseny Kölnben 
Kölnben, a Sri Chinmoy Ma

rathon Team szervezésében 
május 8-9-én rendeztek 24 
órás futóversenvt. A versenyen 
Luxemburg, NSZK, Svájc és 
Törökország legjobbjain kívül a 
magyar színeket Simon László 
és Sípos István, a szegedi VSE 
sportolói képviselték. 

SAKK 
5. SZ. FELADVÁNY 
Herpai Ferenc (Budapest) 
Matt 2 lépésben 

A május 14-én közölt 3. sz. feladvá
nyunknak J, Burda nem önálló szerző
je volt, a múvet R. Solarczyk ostravai 
szerzővel közösen készítették. 

Az ápnlis 16-i feladványok részletes 
elemzése a következő. (Zárójelben fel
tüntetjük, hogy a meJ,(felelő részelem
zésért hány pontot kaphattak a meg
fejtők): 

I. sz. (Géni): 1. Va6 (2 pont). Sötét 
bármely lépése után matt követ�ezik 
(lépéskényszer)'. Ha a sötét bástya üti 
g8-on a futárt 2. gxf8 után világos ve
zér {>s futár bevitelével egyaránt mat
tolhat (erre a fejtői -észrevételre I pon
tot adtunk, anut a jövőben nem te
szünk meg, mert a bevitt vezér ereje a 
futár{>t is magában foglalja, így itt du
álról beszélni nem szükséges). Téves 
megfejtés volt: l. Hb6t, ami után a sö
tét k.trálv a szabaddá vált c5 mezőre ki
léphet (Az igaz, hogy Ke5-re 2. Bd5 
matt lenne.) l. - Bxe8 után végképp 
nem lehet duálról beszélni. mert 2. 
fxe8 lépéssel a g8-on álló futár adja a 
mattot' 

A verseny győztese Wolf
gang Schwerk (NSZK) lett, a 3. 
helyen Simon László végzett. a 
hatodikon pedig Sipos István. 
Simon teljesítménye magyar 
csúcs, Sipos István is túlteljesí
tette korábbi eredményeit. 

-g-

2. sz. (Kiszeljov): He5 és Vc5 fenye
get mattal. A védő lépések után l. -
Vd3-ra két matt következik: 2. 
Vxd3-ra és 2. Hxd3. (A kulcslépésért 2 
pont, a duál jelzéséért I pont.) -
Mellékmegoldás: l. Be6 (2 pont), 
amely után 2. Vd3 matt védhetetlen, 
de még 2. He3 is fenyeget. Az állás 
szabálytalan (jelzéséért 1 pont), mert 
az alapállásban cl-en álló futár a két, 
még el nem mozdult saját gyalog miatt 
nem léphetett el kiinduló mezejéről. 
(Ha úgy fogjuk fel, hogy egy időköz
ben átváltozott világos gyaloggal ál
lunk szemben, akkor toldalékbábról 
kell beszélnünk.) 

A beérkezett megfejtések alapján 
jutalomban részesült Kovács János, 
9941 Őriszentpéter Alszer 33.; akt a 
legtöbb pontot szerezte. továbbá Vas
vári Béla 3980 Sátoraljaújhely, Bajza 
utca 2., aki a legfrissebb megfejtő volt. 
Elért pontjaikat töröljük, de a verseny
be újból bekapcsolódhatnak. A többi 
megfejtő most megszerzett pontjait 
megőrzi, és a második forduló pontjai
val növelheti. A legtöbb pontot így el
érő két fejtőt díjazzuk. 

A megfejtéseket a hónap utolsó nap
jáig kell postára adni szerkesztősé
günk címére: 1068 Budapest. Benczúr 
utca 41. 

6. SZ. FELADVÁNY 
V. Golovkin (Moszkva) 
Matt 2 lépésben 

1987. JÚNIUS 11. 

Sportvezetők tanácskozása 
A húsz legnagyobb vasutas 

sportegyesület elnökei és gaz
dasági vezetői a Vasutasok 
Szakszervezete meghívására 
Cegléden találkoztak, hogy két
napos tanácskozáson gondola
tokat cseréljenek egymás mun
kájáról. 

A vitaindító előadást Balogh 
Gábor, az Állami Ifjúsági és 
Sporthivatal főosztályvezető
helyettese tartotta, a hivatal, 
sportpolitikai. ifjúságnevelési 
elképzeléseiről, a szakmai irá
nyító munka gyakorlati megva
lósításáról. A sportvezetők 
nagy érdeklődéssel hallgatták 
az előadás finanszírozással fog
lalkozó részét, amelyben részle
tesen szólt a sportolóknak ad
ható juttatásokról, a most kidol
gozásra és elfogadásra kerülő 
ösztönzési rendszerről. Ezzel 
kapcsolatosan számtalan észre
vétel, javaslat, kérdés hangzott 
el. A hozzászólásokra adott vá
laszokból kitűnt, hogy a sport 
területén még sok a nyitott kér
dés és a hivatal sem alakított ki 
mindenben megfelelő álláspon
tot. 

A szakmai tájékoztató · után 
Koszorus Ferenc, szakszerveze
tünk főtitkára beszélt a sport 
társadalmi szerepéről, 'nevelési 
jelentőségéről, a sportegyesüle
tek feladatairól. Hangsúlyozta, 
hogy a szakszervezet fontossá
gának megfelelően kezeli a 
sportot, a lehetőségekhez mér
ten mindenben támogatja az 

egyesületeket. Ugyanakkor 
kérte az egyesületek segítségét, 
megértését és rámutatott arra, 
hogy következetes, ésszerű gaz
dálkodás nélkül ma már nem 
lehet előrejutni. Fontos feladat
nak minősítette a szigorúbb kö
vetelmények felállítását, azt, 
h'ogy csak a kimagasló �eljesít
ményeket jutalmazzák. Ertéke
lése szerint a vasutas sportveze
tők alkalmazkodtak a nehezebb 
körülményekhez. Ezt bizonyít
ja, hogy eredményeik nem es
tek vissza, sőt egyes területe
ken fejlődött az egyesületek 
munkájának színvonala. 

A tanácskozás másnapján a 
vezérigazgatóság küldöttje tá
jékoztatta az egybegyűlteket a 
vasút lehetőségeiró1, a szemé
lyi fizetések alakulásáról, a 

- Új jegypénztár. A veszp
rémi körzeti üzemfőnökség má
jus elején elővételi jegypénztá
rat nyitott a megyeszékhely 
központjában, a Balaton Volán 
utazási irodájában. Bel- és nem
zetközi vonatokra egyaránt 
válthatók itt utazási, hely-, vala
mint hálókocsijegyek. 

- Tanácskozás. A társadal
mi tulajdon védelméről május 
16-án ankétot rendezett a ka
posvári körzeti üzemfőnökség. 
A tanácskozáson részt vettek a 
pécsi igazgatóság, valamint a 
Somogy és Baranya megyei 
rendőrkapitányság képviselői. 

sportolók foglalkoztatásáról, s _ Felújítás. Tapolcán meg
arról, hogy a jelenlegi bérkeret kezdték a Batsányi János Mű
növelésére nincs mód. Ezért velődési Központ felújítását. Az megnő az egyesületi vezetők fe- épület kívül-belül megszépül, 
lelőssége, hiszen nekik kell korszerűsítik a színpadtechni
dön:eni?k a d.ü!er:nci��t b�rel- kát is. A felújítás költsége mint
o?ztásrol. Az el,o�ast kovető vi- egy 15 millió forint, a kivitele
tában a hozzaszolók aggodal- zést a celldömölki építési főnökmuknak adtak hangot, hogy ség dolgozói végzik. 
ilyen körülmények között nehe
zen lehet majd az élsportolókat 
a vasúthoz kötni, teljesítményü
ket ösztönözni. 

A tanácskozás végén a részt
vevők elfogadták a dombóvári 
vasutas-munkás sportegyesület 
meghívását és 1988-ban Dom
bóváron találkoznak. 

-Sz-

- Önkéntesek. A vasúti 
szállítmányok vagyonvédelmé
nek hatékonyabbá tétele érde
kében a budapesti igazgatósá
gon május 8-án önkéntes rend
őri egység alakult az igazgató
ság dolgozóiból. Szakmai isme
reteikkel, a közvetlen rendőri 
tevékenységen kívül segítik 
majd a főhivatású rendőri mun
kát is. 

- Önkéntes véradók. A mis
kolci vontatási főnökség Vörös
keresztes alapszervezete május 
12-től 15-ig véradónapokat szer
vezett. A négy nap alatt 500 
vasutas összesen 181 liter vért 
adott. 

- Nyugdíjas-találkozó. A 
szombathelyi osztószertár-fő
nökségen május 22-én a Kandó 
Kálmán Szocialista Brigád szer
vezésében nyugdíjas-találkozót 
tartottak, amelyen ötvenen vet
tek részt. A meghívottakat Kul
csár István, a főnökség vezetője 
üdvözölte, majd ismertette a te
rület eredményeit, tájékoztatást 
adott az idei feladatokról. 

Közgyűlések 

- Eszperantista Baskíriá
ban. A MÁV győri üzemi főor
vosa, dr. Ferenczy Imre május
ban tudományos ülésszakon 
vett részt a Baskír Autonóm 
Köztársaság fővárosában, Ufá
ban. Az Orvosegészségügyi 
Eszperantó Világszövetség el
nöke az eszperantó jubileumá
ról és a világszövetség munká
járól tartott előadást - termé
szetesen eszperantó nyelven. 

- Ezü,térmes keszthelyiek. 
A tavalyi második helyezést 
megismételve újra ezüstérmet 
szereztek a szombathelyi vasút
igazgatóság területén zajló 
MÁV-Volán komplex brigád
versenyben a keszthelyiek. 
A helyezéssel járó oklevelet és 
pénzjutalmat május l-je tiszte
letére vették át. 

- Találkozó. A MÁV Tiszt
képző Intézetben 1964-ben vég
zett távközlő és biztosítóberen
dezési műszaki tiszti szakos 
hallgatók május 16-án tartottak 
találkozót. Az egykori diákokat 
Fodor István, az intézet igazga
tója üdvözölte, majd baráti be
szélgetésen elevenítették fel az 
elmúlt két évtized eseményeit. 

- Gyermeknapi ünnepség. 
A hatvani MÁV-óvodában és 
bölcsődében május 29-én gyer
meknapi ünnepséget szervez
tek. A körzeti üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottsága négy
ezer, a vontatási főnökségé pe
dig kétezer forinttal járult hoz
zá az ajándékok vásárlásához. 

Az elmúlt hónapokban szinte 
valamennyi vasutas sportegye
sület megtartotta küldöttköz
gyűlését. Az egyesületek a ne
hezedő gazdasági helyzet elle
nére szeretnék továbbra is 
fenntartani valamennyi műkö
dő szakosztályukat, persze a re
ális lehetőségek figyelembevé
telével. Szinte valamennyi köz
gyűlésen hangsúlyozták, hogy 
a fiatalokat hatékonyabban be 
kell vonni a sportéletbe, külö
nös figyelmet fordítva a szabad
idős szakosztályok még kihasz
nálatlan lehetőségeire. 

A közelmúltban Pest megye 
legnagyobb egyesülete, a ceglé
di VSE is számot adott tavalyi 
teljesítményéről, s felvázolta a 
jövő feladatait. Az írásos be
számoló adatai közül külön em
lítést érdemel, hogy a klub 11 
szakosztályában ezren felül van 
az aktív sportolók száma, s az 
egyesületnek összesen közel 
1600 tagja van. 

Magyar László elnök felszó
lalásában kiemelte, hogy a ne
hezedő gazdasági lehetőségek 

ellenére az 1985. és 86-os év 
volt az egyesület fennállása óta 
a talán legredményesebb két 
esztendő. Ez nagyrészt a MÁV
szervekkel kialakított jó kap
csolatnak volt köszönhető. A 

hazai klubok rangsorában el
foglalt pOZlCIOJa is mutatja, 
hogy az egyesületben komoly 
nevelő munka folyik, ami csak 
biztos gazdasági háttérrel érhe
tő el. 

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött kéz
iratokat rövidítve közölje. Kéziratot nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza. 

· A CVSE a nemzetközi me
zőnyben is előbbre lépett. Külö
nösen az utánpótláskorú ver
senyzők értek el nagy sikere
ket. A súlyemelők szép eredmé
nyei bizonyítják, hogy nem· volt 
felesleges létrehozni az ország 
első súlyemelő kollégiumát. 
Felnőtt versenyzőik közül Elcserélném Baross térre néző II. 
Harczi Zsolt asztaliteniszező az emeleti 2 szoba komfortos utcai taná-

csi lakásomat, másfél szobás hasonló Európa-bajnokságon, csapat- tanácsi lakásra. Érdeklődni levélben: ban az 5. helyen végzett. Löki Béláné, 1087 Budapest Mező lm-
A közgyűlés végén, utolsó re út. 3-5. 

napirendi pontként kitüntetése- Elcserélném Kőbánya-Kispest ál
ket és díjakat nyújtottak át az lomásnál lévő 100 négyszögöles telken 
edzőknek, sportolóknak és a 2 különálló (két család részére alkal-

pártoló tagoknak. mas) MÁV-bérlakásomat, másfél vagy 

Sz. P. 
két szoba összkomfortos, liftes MÁV, 
tanácsi, vagy bármilyen tehermentes 
lakótelepi lakásra. Érdeklődni: Csapó-

szerú MÁV-bérlakásra. (Budai előny
ben.) Érdeklődni lehet: 220-660/267 
városi, vagy 35-87. 30-28 üzemi tele
fonszámon. 

Elcserélném Budapesttől 20 kilomé
terre, Érden 63 négyzetméteres kom
fortos MÁV-bérlakást 150 négyszögö
les kerttel, gazdasági épületekkel, mú
hellyel, 45-50 négyzetméteres tanácsi 
lakásra, MÁV-dolgozóval. (Déli pálya
udvar, Kelenföld környéke előnyben.) 
Érdeklődni: Gyimes Judit, 1406 Buda
pest Pf. 17. 

Emlékverseny 
né, Budapest X., Vasgyár u. 1. (megte
kinthető mindennap szombat, vasár
nap kivételével délután 15 ól'ától). 

Eladnám budapesti zöldövezetben 
56 négyzetméteres 2 szoba összkom
fortos, távfútése5;_ telefonos szövetke
zeti lakásomat. Erdeklöchi..i levélben: 

Elcserélnénk budapesti VII. kerüle
ti 38 négyzetméteres és IX. kerületi 50 
négyzetméteres 2 és fél szobás kom
fortos MÁV-bérlakást egy nagyobb la
kásra, csak Budapest területén. Érdek
lődni lehet: Kozma Ferenc 852-217 te
lefonszámon. 

A miskolci biztosítóberende
zési fenntartási főnökség hon
védelmi klubja a közelmúltban 
emlékversenyt rendezett az egy 
éve váratlanul elhunyt klubtár
suk, Bari Bernát tiszteletére. 

Bari Bernát harminc éven 
keresztül hódolt a lövészsport
nak. emberi tulajdonságaival, 
eredményeivel méltán vívta ki 
a vasutas MHSZ-tagok megbe
csülését. Az évente megrende
zett vasútigazgatóságok közötti 

PÁLYÁZAT 

országos felszabadulási emlék
versenyek legeredményesebb 
versenyzője volt. Munkásságát 
több kitüntetéssel is elismerték. 

Az emlékversenyen nyolc 
vasutasklub 56 versenyzője ve
télkedett az erre az alkalomra 
kiírt vándorserlegért. A ver
senyt a kiíró klub nyerte, a dí
szes serleget a miskolciak egy 
évig birtokolhatják. A díjakat 
az elhunyt özvegye és fia adták 
át. 

Menedzserképző tanfolyam indul 
A MÁV Vezérigazgatóság pá

lyázatot hirdet menedzserképző 
tanfolyamra. A képzés időtarta
ma 18 hónap, nappali tagoza
ton. Feltételei: 25-35 éves kor, 
egyetemi vagy főiskolai vég
zettség, Fontos az orosz, angol, 
német vagy francia nyelv isme
rete, kétéves MÁV-munkavi
szony. A pályázóknak részletes 
önéletrajzot és erkölcsi bizo
nyítványt is be kell küldeni. 

A felvételi vizsgán felsőfokú 
tJasútí ismeretekből kell szá
mot adni, ezen belül orvosi al
kalmassági vizsgálatokra is sor 
kerül. 

A ti.nfolyamra felvett hallga
tókkal tanulmányi szerződést 
köt a MÁV, és átlagbért ad. 
A teljesítménytől függően fél
évenként 6-10 ezer forint juta
lomban részesülnek a hallga
tók. 

A pályázatot 1987. szeptem
ber 14-ig kell b11küldeni a MÁV 
Vezérigazgatóság személyzeti 
és oktatási főosztályára (1940 
Budapest, Nép köztársaság útja 
73-75.). Részletes felvilágosí
tást ad az érdeklődőknek Erdős 
Tamás a 428-528-as városi, és a 
33-29-es üzemi telefonon. 

Hollós Árpádné, 1399 Budapest 62. 
Postafiók: 616. Telefonon: 274-783 dél-
előttönként. 

Elcserélném vagy eladnám békás
megyen 57 négyzetméteres le2 félszo
bás, étkezős X. emeleti szövetkezeti la
kásomat két lakásra. Egyik lehet 
MÁV-bérlakás. Érdeklődni: Csontos 
Lászlóné, 532-095 városi vagy a 43-43 
üzemi telefonszámon. 

Elcserélném Budapest XV. kerületi 
Mozdonyfútő u. 6. szám alatti féleme
leti 2 szoba

1 
előszoba, konyha, fürdő

szobás MAV-bérlakásomat, tanácsi 
bérlakásra. Érdeklődni lehet levélben: 
Vas Józsefné, 2040 Törökbálint, Kisfa
ludy u. 11. 

Elcserélném budai 37 négyzetméte
res erkélyes, gázfútéses 1 szoba kom
fortos első emeleti tanácsi lakásom, 
másfél vagy két szoba komfortos kor-

Elcserélném Bicske központjában 
lévő 68 négyzetméteres II. emeleti 
MÁV-bérlakásomat hasonló budapesti 
MÁV-lakásra, MÁV-dolgozóval. Ér
deklődni lehet: Angyal Zoltán, Bicske, 
Bethlen Gábor u. 2/A. II. emelet 6. 
szám. Munkaidőben 11-47 üzemi tele
fonszámon. 

Elcserélném a Keletinél 76 négyzet
méteres, két és fél szobás magasföld
szinti, gázfútéses, komfortos lakáso
mat tanácsi egy és fél szobásra. 
Moszkva tér környéke előnyben. Ér
deklődni lehet: Vígh Jánosné, Buda
pest VIII. kerület, Festetics u. 4. szám 
földszint 7. VII. épület. 

Elcserélném budapesti 40 négyzet
méteres bérlakásomat hasonló vagy 
nagyobb tanácsira, MÁV-dolgozóval. 
Érdeklődni lehet: 182-938 telefonszá
mon. 
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A vasút fontos helyet foglal· el 
a gazdaság, a társadalom életében 

Németh Miklós beszéde a vasutasnap alkalmából 

A 37. vasutasnap kitünte
tési ünnepségét július 
11-én, szombaton dél
e16tt, a MÁV Bevétel-el
len6rzési Igazgatóság 
konferenciatermében tar
tották. Az ünnepségen 
részt vett Németh Mik
lós, az MSZMP Központi 
Bizottságának titkára, Ur
bén Lajos közlekedési mi
niszter, Sólyom Ferenc, a 
SZOT titkára és Koszorus 
Ferenc, a vasutas-szak
szervezet f6titkára. 

Dr. Várszegi Gyula, a MÁV 
vezérigazgatója ünnepi beszé
dében számot adott a vasút 
eredményeiről: 

- A közelmúlthoz képest ja
vult a vasút gazdálkodási hely
zete, nincsenek napi pénzügyi 
problémák - hangsúlyozta. -
Bevételeink meghaladják a ki
adásokat. Az elmúlt évben és ez 
év első felében is, a tervezett, 
szerény nyereséget némileg 
meghaladó eredményt értünk 
el. Nőtt a vasút hozzájárulása a 
fizetési mérleg javításához, 
csökkent a fajlagos energiafel
használás. A szerény javulás 
értékét növeli, hogy mindezt a 
szállítási feladatok csökkenése 
mellett értük el. Ez év első felé
ben 2 millió utassal és 2,5 mil
lió tonna áruval szállítottunk 
kevesebbet, mint egy évvel ko
rábban. Különösen az áruim
port esett vissza, de jelentős 
volt a belföldi igények mérsék
lődése is. Például csak építő
anyagokból 1 millió tonna az el
ső félévi csökkenés. 

Ami az üzemi tevékenység 
mérőszáP1ait illeti, az elmúlt évi 
javulást az első félévben stag
nálás, helyenként visszaesés 
követte. Ezt lehet magyarázni 

külső körülményekkel. a szom
széd vasutak visszatérő problé
máival. a vasút műszaki állapo
tával. de tény, hogy ezeket nem 
tudtuk saját munkánk javításá
val ellensúlyozni. amit kudarc
ként kell elkönyvelnünk. 

Jó értelmű változásról tudok 
szólni a munkaerő-gazdálko
dást illetően, bár a helyzet to
vábbra is ellentmondásos. Egy
szerre van jelen a hiány és a fe
lesleg, a túlóra és az alacsony 
intenzitás. Nem sokat tudunk 
felmutatni viszont a néhány 
munkakörben hosszú idő óta 
fennálló létszámhiány megoldá
sában, vagy e területek munká
jának jobb megszervezésében. 
Sajnos a műszaki fejlesztéssel 
elérhető munkaerő-kiváltás túl 
drága - egy váltókezelői mun
kahely megszüntetése 5-6 mil
lió forint. és addig nem várha
tunk, míg elég pénzünk lesz ar
ra, hogy ilyen módon enyhít
sünk a létszámgondokon. 

Dr. Várszegi Gyula végeze
tül ezeket mondotta: 

- A világon mindenütt elis
merik a vasút politikai, gazda
sági jelentőségét, általános a 
felismerés, hogy a vasút nem
csak nosztalgia, hanem a Jövő 
is. Szép hivatás, valóságos 
szolgálat jól megfelelni a jelen 
kihívásának, ami a lehetőségek 
és igények különbözőségében 
ölt testet. 

A MÁV vezérigazgatójának 
ünnepi megemlékezése után 
Németh Miklós az MSZMP 
Központi Bizottságának üdvöz
letét és jó kívánságait tolmá
csolta az ünneplő vasutasok
nak. 

Hangsúlyozta: a közlekedés. 
s ezen belül a vasút fontos he
lyet foglal el a gazdaság. a tár
sadalom életében. Modern köz
lekedés n�lkül nincs fejlett 
gazdaság, az itt keletkező el-

maradások gondokat okoznak 
a kitűzött célok megvalósításá
ban. Rámutatott: az ország leg
nagyobb vállalatánál dolgozók 
munkája, tevékenységük szín
vonala. a vasút által nyújtott 
szolgáltatás minősége közvetle
nül befolyásolja a lakosság köz
érzetét, kihat a termelésre, a 
külkereskedelmi kötelezettsé
gek teljesítésére. Az elmúlt év
tizedekben megvalósított fej
lesztések. s a vasutasok áldoza
tos munkájának eredménye
ként ma a vasút maradéktala
nul kielégíti a társadalom és a 
gazdaság szállítási igényeit. 
Jelenleg szűkösek a beruházási 
lehetőségek: bár évente több 
milliárd fonntot fordítanak a 
vasút fejlesztésére, fenntartásá
ra. az előrehaladás mégis las
súbb a kívánatosnál. A nehéz 
köriilmények között csak a 
meglevő erőforrások takaréko
sabb, jobb kihasználásával, ész
szerűbb felhasználásával lehet 
javítani a személy- és áruszállí
tási szolgáltatások színvonalát, 
fokozni a gazdálkodás haté
konyságát. 

A Központi Bizottság titkára 
elismeréssel szólt azokról az 
erőfeszítésekről. amelyeket a 
vasút dolgozói tettek annak ér
dekében, hogy a kedvezőtlen 
feltételek efü,nére 1s javulhas
son a szállítás színvonala. Kér
te a vasutasokat. hogy az eddigi 
lelkesedéssel. de még nagyobb 
tenniakarással végezzék mun
kájukat az elkövetkező időben, 
és társaikat is ösztönözzék erre. 

Az ünnepi beszédeket köve
tően Urbán Lajos kitüntetése
ket adott át. Negyvenhárman 
kaptak Kiváló Vasutas, ötvenen 
Kiváló Munkáért kitüntetést. 
(A 37. vasutasnap alkalmából 
kitüntetettek névsorát lapunk 
3. oldalán közöljük.) 

Urbán LajOli közlekNlési miniszter házé.tét mendja 

A hagyományos tisztavatást 
közvetlenül a kitüntetési ün
nepség után. a Nyugati pálya
udvar Váci út felőli oldalán, a 
kormányváróterem előtti téren 
tartották. A dísztribünön helyet 
foglaló vendégek között volt 
Németh Miklós, az MSZMP 
Központi Bizottságának titkára, 
Urbán Lajos közlekedési mi
niszter, Sólyom Ferenc, a SZOT 
titkára, Koszorus Ferenc, a vás
utas-szakszervezet főtitkára. 

Az ünnepséget Szemők Béla, 
a MÁV általános vezérigazgató
helyettese nyitotta meg, mint 
mondotta: az idén fennállásá
nak százéves Jubileumát ün
neplő MÁV Ti�ztképzó és -To
vábbképző Intézet 118 maga
sabb szaktudással rendelkező 
hallgató útbaindításával járul 
hozzá az 1987. évi szállítási fel
adatok teljesítéséhez. Vala
mennyien képesítést szereztek 
a forgalmi-kereskedelmi, vala
mint a kereskedelmi nappali ta
gozaton. A forgalmi kereske
delmi hallgatók közül Diósi 
László és Haludka Sándor, a 
kereskedelmi tagozat hallgatói 
közül pedig Máté Zsuzsa kitű
nő eredménnyel fejezte be ta
nulmányait. Ezért soron kívüli 
előléptetésben részesültek. 

A megnyitó szavak után Ur
bán Lajos közlekedési minisz-

Elég megemlítenem azt, hogy a 
külkereskedelmi szállitások 90 
százaléka vasúti kocsikon hagy
ja el az országot, vagy érkezik 
hozzánk. Csaknem 20 határállo
máson keresztül kapcsolódnak 
a szomszédos országokkal azok 
a tranzit vasútvonalak, amelye• 
ken a vasúti száll�i teljesít
mények több mint 20 százaléka 
bonyolódik le. 

A csökkenő utasforgalom 
mellett is meghatározó szerepe 
van a vasúti közlekedésnek a 

-------------------------------------1 ter mondott beszédet. Elöljáró- . 
ban méltatta a vasutasnap je- h1vatasforgalom lebonyolításá
lentőségét. majd így folytatta: ban. Naponta több mint siáz-

- A vasúti munka sok áldo- ezer ember érkezik Budapestre 
zattal, lemondással járó szép és hasonló nagyságrendil hiva
szakma, és annak ellenére. tásforgalom bonyolodik le az 
hogy a munkakörülmények, a ország további öt nagyvárosi 
munkafeltételek az elmúlt 
években nem szándékainknak .----------------,;.:_---��::.:.��Z:?;;i megfelelő ütemben javultak. 
mégis több mint 135 ezer em
ber tekinti hivatásának és sze
reti a vasúti szolgálatot. A vas-

• utasság hagyományos áldozat-
� vállalása mutatkozik meg ab

ban is, hogy a népgazdaság je
lenlegi kedvezőtlen helyzeté
ben megértéssel fogadják a 
megterhelő munkakörülmé
nyek javítására, a technológiai 
folyamatok korszerűsítésére, a 
nehéz és veszélyes fizikai mun
ka kiváltására, a megérdemelt 

• anyagi elismerés növelésére 
irányuló törekvések korlátozott 
valóra váltását. Ezek megszün
tetésére csak az ország, a nép
gazdaság gondjai megoldásá
nak mértékében kerülhet sor. 

A hetvenes években Európá
ban olyan nézetek alakultak 
ki, hogy a rendkívul gy9.rsan 
fejlődő közúti közlekedés mel
lett a vasutak szerepe gyors 
ütemben háttérbe szorul. Visz
szatekintve az elmúlt 15 évre, 
egyértelműen lehet látni azt, 
hogy a vasút szerepe - a gyor
san fejlődő közúti közlekedés 
mellett is - növekvő mértékű. 
A magyar népgazdaságban a 
vasúti közlekedés a múltban is, 

ma is, és a jövőben. is kiemelke
dő fontosságú. szerephez jut. 
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ÜLÉST TARTOIT A SZOT 

Állásfoglalás a kibontakozásról, 
a szakszervezetek teendőiről 

Megkülönböztetett figyelmet a szociálpolitikára 

Nagy jelent&égíí napirendi pontot tárgyalt lf'g
utóbbi ülésén a Szakszervezetek Országos Taná
csa. A vezető testület állást foglalt az l\lSZMP Köz
ponti Bizottsága gazdasági. társadalmi kibonta
kozást segítő programjáról és a m«>gvalósítást 
szolgáló szakszervezeti fel.adatokról. A téma elő
adói Gáspár Sándor, a SZOT elnöke fos �agy Sán-
dor. a SZOT titkára voltak. 

tásokkal - a SZOT plénuma 
elfogadta a gazdasági-társadal
mi kibontakozásról, a szakszer
vezetek teendő�ről szóló állás
foglalást. Az állásfoglalás tartal
mazza. hogy a szakszervezetek 
támogatják a KB által elfoga
dott alapvető gazdaságpolitika 
irányait, a szelektív műszaki
technikai fejlesztés, a szerkezet
váltás előtérbe állítását, a kül
gazdasági egyensúly javítását, 

A SZOT elnöke gazdasági 
bajainkról szólva nem csupán a 
kedvezőtlen külső tényezőket 
és belső munkánk gyengeségeit 
említette meg, hanem azt is, 
hogy hazánkban és más szoci
alista országokban is illúziók 
voltak a szocialista társada
lom lehetőségeiről. Hosszú ide
ig nem a reális lehetőségeink
ből indultunk ki, hanem azt fo
galmaztuk meg célként. amit el
érni szerettünk volna. A társa
dalomirányítás mélyreható fej
lesztése olyan folyamat, amely 
részintézkedésekből, változtatá
sokból kell, hogy összeálljon. 
Hosszabb periódusú program, 
amelynek most tesszük meg az 
első lépéseit. 

A szükséges intézkedések kö
zött a nagyüzemek jelentőségé
nek helyreállítása, a munka be
csületének visszaállítása, a 
tervszerűség erősítése. a piac 
szerepének nagyobb figyelem
bevétele szerepel. A gazdasági 
kibontakozásnak két szakasza 
van, hangsúlyozta a SZOT el
nöke. A legelső feladat a gaz
dasági és társadalmi romlási 
jolyamat megállítása. A cselek
vésen van a sor. 

Gáspár Sándor kiemelten 
szólt a foglalkoztatáspolitika 
kérdéseiről, az elkerülhetetlen 
struktúraváltásról. a gazdaság
talan munkahelyek felszámolá
sának szükségességéről. de 
mint hangsúlyozta. mindezeket 
azzal a körültekintéssel. ember
séggel és tisztességgel kell vég
rehajtani, ahogy azt a szocialis
ta társadalmi rendszer termé
szete megköveteli. A szakszer
vezetek elutasítják azt az ál
láspontot, amely szerint bár
mely meghirdetett munkanél
küliség hasznára válhatna a 
népgazdaságnak. A SZOT el
nöke foglalkozott az adórend
szer, a nyugdíjrendszer változ
tatásának kérdéseivel. a bérre
formmal. hangsúlyozva, h'ogy a 
mozgalom nagy figyelmet szen
tel ezek megfelelő előkészítésé
re. 

Végül konkrét szakszervezeti 
feladatokról szólt. Mint mondta, 
a szakszervezet sokat tud tenni 
azért, hogy a dolgozók magatar
tása, cselekvése a nehéz hely
zetben� is pozitívan alakuljon. 

ehhez azonban önmagát is meg az ezekhez szükséges források 
kell újítania. olyan módon történő biztosítá-

Nagy Sándor, a SZOT titká- sát, amihez társadalr.1.i közmeg
ra azt hangsúlyozta. hogy a egyezés alakítható ki. A doku
SZOT állásfoglalás-tervezeté- mentum hangsúlyozza az elő
nek egyik fő funkciója. hogy relátó foglalkoztatáspolitika, a 
megerősíti: a szakszervezeti központi joglalkoztatáspoliti
mozgalom azonosul a párt kai alap létrehozásának, a 
programjával, támogatja és gazdálkodási feladataink meg
részt vállal a feladatok végre- valósításához kellő források 
h�jtásáb�l. A szakszervezetek megteremtésének szükségessé
tamogato szerepe azon is ala- gét. A szakszervezet fontosnak 
pul, hogy a párt programja tartja, hogy a vállalatok számá
jontos kérdésekben a szakszer- ra közvetített keményebb haté
vezeti mozgalom javaslatait konysági követelmények, a la
tükrözi. kossági fogyasztás ténvleges 

A SZOT titkára elemezte az teljesítményekkel összha;gban 
év első öt hónapjának gazdasá- álló, szigorúbb feltételeinek kia
gi helyzetét. A termelésben az lakítása mellett nagy figyelmet 
élénkülés jelei láthatók. azon- kapjon a költségvetés kiadásá
ban a külső és belső pénzügyi nak ésszerű mérséklése is. 
egyensúly szempontjából ez A szakszervezetek ebben a 
nem érezteti hatását. A további- helyzetben megkülönböztetett 
akban arról beszélt, hogy a figyelmet fordítanak a szociál
mozgalom támogatja a szerke- politikára. A SZOT a feladatok 
zetváltást. ugyanakkor felada- sorában elsődlegesnek tartja a 
ta, hogy a közben keletkező em- lakáskérdés kiemelt kezelését, 
beri konfliktusokat a lehető leg- a többgyermekes· családok élet
mimmálisabbra szorítsa. Hang- színvonalának védelmét, az ala
súlyozta a központi foglalkozta- csony nyugdí_ijal rendelkezők 
táspolitikai alap létrehozásának segítését, azt 

I 

hogv az adóre
szükségességét. farm bevezetéséve'i egyidőben 

Az elkövetkező időben több- kidolgozandó bérreform kereté
let terhek nehezednek a lakos- ben mihamarabb sor kerüljön a 
ságra, azonban ezeket aránya- keresetszabályozás, az alapbér
san meg kell osztani a terme- rendszerek Js érdekeltségi for
lőszjéra, a költségvetés és a la- mák kimunkálására. 
kosság között. N élkülözhetet
lennek nevezte a szociális gon
doskodás erősítését: mint 
mondta. egy jól működő szoci
álpolitikai intézményrendszer 
alapvetően befolyásolja a társa
dalom teljesítőképességét. 

Ez utóbbi gondolatot támasz
tották alá az előadásokat követő 
vitában felszólalók 1s. A hozzá
szólók mindegyike a kibontako
zási program mellett foglalt ál
lást, többen azonban aggodal
mukat fejezték k1 például a 
nyugdíjreform bevezetésének 
idejét illetően. mondván, véget 
kell vetni az ezzel kapcsolatos 
találgatásoknak. Felvetődött a 
jogos igény, miszerint a gazda
sági szerkezetváltással egyidő
ben figyelmet kell fordítani az 
infrastruktúra szf:rkezetváltásá
ra is. Ugyancsak elhangzott, 
hogy gazdálkodó, irányítószer
veink működéséből száműzni 
kell a bürokratikus vonásokat. 

A vita után - kisebb módosí-

Az általános forgalmi- és a 
személyi jövedelemadó alkal
mazásával kapcsolatban a szak
szervezetek fontosnak tartják 
az olyan megoldások és mérté
kek alkalmazását, amelyek még 
átmenetileg sem teremtenek el
fogadhatatlan helyzetet sem a 
fogyasztói árszínvonal, az ár
arányok alakulásában, sem a 
foglalkoztatásban. 

Az állásfoglalás leszögezi: a 
szakszervezetek cselekvően 
részt vállalnak a Központi Bi
zottság programjában megfo
galmazottak megvalósításában, 
az ehhez kapcsolódó kormány
zati program kidolgozásában. 
A SZOT megfelelő időpontban 
áttekinti a szakszervezeti tevé
kenység korszerűsítésének kér
déseit. (Az állásfoglalás teljes 
terjedelmében a Népszava 
1987. július 11-i számában ol
vasható.) 

H. I. 

i\grimpex 
Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 

Évente mintegy 3, 5-4 millió tonna áru 
exportját- importját az Önök 
segítségével valósítjuk meg. 
Az Önök közreműködése nélkül 
elképzelhetetlen lenne alapvető 
gazdasági célkitűzéseink megvalósítása. 

Kérjük, hogy az eddigi jó 
együttműködésünkhöz hasonlóan 
segítsék vállalatunk 
vasúti szállítmányainak 
gyors és pontos célba juttatását. 

AGRIMPEX 
gazdasá�i vezetése 

es 
dolgozó kollektívája 

A-FAO 
, 

es a szakszervezetek 
A közelmúltban konzultációt nek erősítése. Újólag rámuta- A vita során szó esett a nerr,-

tartottak Rómában a nagy nem- tott arra, hogy lehetetlen a fej- zetközi szakszervezeti szerveze
zetközi szakszervezeti szerveze- lődés és az agrárreform céljai- teknek az élelmiszeripar terüle
tek és a FAO (Élelemezési és nak elérése, ha a szakszervezeti tén folytatott politikájáról és ta
Mezőgazdasági Szervezet) kép- jogokat nem tar1ják tisztelet- pasztalatairól, valamint azokról 
viselői. A FAO - mint az ben. Ennek érdekében a FAO- a kérdésekről, amelyek ezekkel 
ENSZ egyik speciális szerveze- nak, a Nemzetközi Munkaügyi összefüggtek, például a mező
te - fontos témákat vitatott Szervezettel együttműködve gazdasági termékek árairól és a 
meg sprrendbeli tizedik ülésén. nyomást kellene gyakorolnia transznacionális társaságoknak 
Szó volt többek között a nem- egyes kormányokra, hogy szün- az árakra gyakorolt hatásáról. 
zetközi szakszervezeti szerveze- tessék meg mindélzokat az aka- A résztvevők nagy egyeté1tésé
tek jelenlegi politikájáról és dályokat, amelyek gátolják a vel találkozott a FA O-nak .,A 
főbb feladatairól az agrárre- mezőgazdasági dolgozók szer- transznacionális társaságok 
formmal kapcsolatban. vezetinek létrehozását és a szerepe a fejlődő országok élei-

A kétévenként megszervezett meglévők megerősödését. miszeriparában, mezőgazdasá-
közös konzultációk célja, hogy Ugyancsak szorosabb együtt- gában. erdő- és halászati ágaza-
a szakszervezetek a FAO elé működésre lenne szükség a taiban" című dokumentuma. 
tárják a kölcsönösen aggoda- F AO és az NMSZ között a 
lomra okot adó kérdéseket és munkásképzés és továbbképzés 
keressék az együttes cselekvés terén. Ezek után I. Zakaria rá
útjait, formáit. Ennek során el- mutatott arra, hogy a mezőgaz
sősorban azok a témák kerül- dasági és élelmiszeripari szek
nek napirendre, amelyek az el- torban egyébként is nehéz hely
maradott vidékek, régiók fej- zetet tovább súlyosbította a 
lesztésére vonatkoznak, és rea- Nemzetközi Pénzügyi Alap és a 
lizálásuk nem nélkülözheti a Világbank által folytatott politi
dolgozók aktív részvételét. kai gyakorlat. Különösen a 

A közelmúltban lezajlott FAO-nak kellene nagyobb jele
konzultáción részt vettek az lősséget vállalnia e kérdésben 
SZVSZ (Szakszervezetí Világ- és nemzetközi szinten szigorú 
szövetség), a CISL (Szabad intézkedéseket hoznia e szerve
Szakszervezetek Nemzetközi zetek ellenséges politikájának 
Szövetsége) és a CMT (Munka megváltoztatására. 
Világszövetsége) mezőgazda- Az SZVSZ főtitkára ugyan
sági és élelmiszeripari terüle- csak elítélte az amerikai kor
teken működő nemzetközi szö- mány azon törekvéseit, hogy 
vetségei, az Összafrikai Mező- politikai és pénzügyi nyomást 
gazdasági Szakszervezetek gyakoroljon a FAO programjá
Szövetsége és a Nemzetközi ra és tevékenységére. Biztosí
Munkaügyi Szervezet. totta a F AO képviselőit, hogy 

A résztvevő szakszervezetek az SZVSZ továbbra is az ENSZ 
által előzetesen megvitatott me- és intézményeinek támogatásá
morandum bevezetőjeként Ib- ra vonatkozó, és a XI. Szakszer
rahim Zakaria, az SZVSZ főtit- vezeti Világkongresszus Berlin
kára ismét hangsúlyozta, hogy ben elfogadott nyilatkozata 
közös érdek a F AO és a szak- szellemében fog tevékenyked
szervezetek együttműködésé- ni. 

A svéd szakszervezetek. 
a pénzpiacon 

A jelszólalók követelték töb
bek között a FAO fokozottabb 
részvételét az ENSZ által ki
dolgozandó és elfogadásra ke
rülő „ magatartási szabály" 
megalkotásában, amely a 
transznacionális társaságok 
tevékenységét szabályozná. 

A F AO képviselői biztosítot
ták a nemzetközi szakszervezeti 
szervezeteket, hogy a konzultá
ción tett észrevételeiket és ja
vaslataikat a F AO 
1988-1989-es időszakra vonat
kozó pénzügyi terve és munka
programja kimunkálásánál fi
gyelembe fogják venni. Mind a 
FAO, mind pedig a szakszerve
zetek képviselői megfogalmaz
ták azt a véleményüket, hogy a 
konstruktív viták és a véle
ménycserék a közös célokat 
tükrözték és azt, hogy a jövőbe
ni együttműködés minden szin
ten a mezőgazdasági dolgozók 
és parasztok érdekeit fogja szol
gálni az egész világon. 

Baranyai Zoltán 

meg a 80-as években robba
násszerűen fejlődő svéd pénzpi
acokat. Ma már régimódinak 
számít, ha a pénzt betétként a 
bankban helyezzük el, mert a 

Hamarosan új befektetőkkel, 
a szakszervezetekkel bővül a 
rohamosan fejlődő svéd pénzpi
ac: a LO szakszervezeti szövet
ség 10-15 tagja a hírek szerint 
700 millió svéd koronát (110 
millió dollár) fog invesztálm a 

seket a Sparbankernas Bank betétek hozama jelenleg túl ala
Swedbank, a takarékbankok csony - mondja a gépipari dal
központi bankja fogja mene- gozók szakszervezetének pénz
dzselni. A felügyeletet egy, a ügyi vezetője. 
szakszervezetek és a bank kép- A szakszervezeteket a jelek 
viselőiből álló tanács fogja ellát- szerint az sem tántorítja el a 

ni. pénzpiacoktól, hogy a közel-
pénzpiacon. 

A jelek szerint a svéd szak
szervezeteknek nincsenek ideo
lógiai aggályaik, hogy pénzüket 
jó haszonnal a pénzpiacon fek
tessék be. A LO két évvel ez
előtt úttörőként megvette a 
svéd kapitalizmus fellegvárá
nak számító Skandinaviska 
Enskilda Banken 2 millió rész

Svédország világviszonylat- �últba1; a stockholmi v�ro�
ban élen jár a dolgozók szerve- 1gaz�atasnak egy -�pekulac1�s 
zettségét tekintve, s a szakszer- botrany, 450 milho koronas 
vezetek jelentős vagyonnal vesztese�et ok?zott. A szaks�er
rendelkeznek. Vezetőik az utób- vezetek ugy vehk, hogy a penz
bi időben mind nagyobb figyel- pi_aci befekt;tés;1ek nin�.s koc
met szentelnek e pénzek minél kazatuk, am�g- t�vol tartJa� n:ia
nyereségesebb befektetésére, g;1kat a hatandos spekulauok-
és egyre hozzáértőbben ítélik tol. 

(Financial Times) 

vényét 100 millió korona körüli,---------------------------

IRÁN 
értékben. A befektetés felet
tébb gyümölcsözőnek bizo
nyult: a szakszervezet jó hasz
not húzott a bankré�vények 
nagyarányú emelkedéséből. 

.A hírek szerint a többi között 
a gépipari, az építőipari, vala
mint a gyári és városi munká
sok szakszervezete egy új közös 
vállalkozást hoz létre a pénzala
pok befektetésére. A befekteté-

Gazdasági gondok 
Az iráni szakszervezeti moz

galom bulletinje, az .,Ettehad ", 
egyik cikkében az iráni vállala
tok jelenlegi helyzetével foglal
kozott. és megállapította, hogy 

a kőolajexport jelentős csökke
nését követően az iszlám rend
szer súlyos problémákkal talál
ta magát szembe: egyre na
gyobb gondot okoz az ország 
ipari üzemeinek nyersanyaggal 

Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 

Elismeréssel adózunk a sokszor nehéz, 
embert próbáló körülmények között 
végzett munkájuk során 
elért eredményeiknek, 
és köszönetünket fejezzük ki azért, 
hogy évröl évre elösegitlk 
gazdasági célkitűzéseink megvalósítását. 
Kiemelkedő eredményként tartjuk számon 
az ötmilliomodik tonna timföld 
közelmúltbeli klszállftását 
a Magyar-Szovjet Tlmföld-Alumín!um 
Egyezmény keretében. 

Kérjük, hogy további Jó együttműködéssel 
segítsék vállalatunk vasútszállitmányalnak 
gyors és pontos célba Juttatását. 

HUNGALU 

a Magyar Alumlniumlparl Tröszt 
gazdasági vezet6se •• 

dolgozó kollektlvija 

és félkész termékkel való ellátá
sa. 

A kialakult helyzet javítása 
érdekében az iráni kormány az 
üzemek bezárásának politikájá
hoz folyamodott. Tartva azon
ban ezek belpolitikai és társa
dalmi következményeitől, az el
bocsátásokkal párhuzamosan 
alattomos módszerekhez folya
modott. Például a túlórák és kü
lönböző prémiumok megszün
tetésével a jövedelmeket a felé
re csökkentették. Több vállalat
nál az üzemi étkezdéket meg
szüntették és a bölcsődéket be
zárták. 

A dolgozók közötti viszályko
dás felszítása érdekében bérdif
ferenciálást vezettek be a régi 
és az újonnan felvett dolgozók 
között. Az önkéntes felmondás
ra való erőszakos késztetés for
mái között szerepel a frontra 
küldéssel való fenyegetés is. 

A felmondásokkal és a bérek 
csökkentésével párhuzamosan 

, a mozgóárusok száma egyre nö
vekszik. Ugyanis az elbocsátott 
munkások és más jövedelem 
nélküliek az utcán árulnak ciga
rettát. mosóport, borotvapen
gét. ami szintén sok nehézség
be ütközik. mert a hatóságok 
rendszeresen akadályozzák az 
ilyen jellegű kereskedelmet. 

B. Z. 
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Kitüntetések a 3 7 .  

vasutasnap 

alkalmából 
A 37 vasutasnap alkalmából - ki

emelkedő munkájuk elismeréseként 
- a közlekedést miniszter 

Kiváló Vasutas 

kitüntető címet adományozott: Al)áti 
Ferenc tolatásvez .. Dombóvár KUF; 
Ács János vonatvez . Füzesabony 
KÜF: Bajcsay János lakatos csap. 
vez .. Hegyeshalom Vont. Főn : Balogh 
Ferenc lakatos csap. vez., Dombóvár 
Vont. Főn.; Balogh István· csap. vez. 
előmunkásnak, Pápa Pft. Főn., Boda 
Emil ügymt., Pécs Vasútig,; Cz!mmer 
Béla építésvez., Bp. MA V Epítési 
Főn.: Czöndör Miklós mozd. vez., Sop
ron Vont. Főn.; _Cseh István tttkárság
vez., Északi Jj. U.;  Dallos Zoltán szak
oktatónak, Záhony Üzemig.; Drobm 
Miklós tolatásvez., Nyíri>gyháza KÜF: 
Farkas Ferenc üzemfőn. h .. Békéscsa
ba KÜF, Farkas József szem&lvzeu 
vez., Bp. MÁV Anyagell, Ig., F°ehér 
László főoszt. vez. h., MAV Vezérig.; 
dr. Földesi Józ�ef ügyvez. elnöknek, 
Bp. Vasutasok Alt. Biztosító Egyesüle
te; _Hidvégi István műszerésznek, Bp. 
MAV Balpart1 BBFF: H<>rnyán Sán
dor üzemv1t. h., Győr KUF. Horváth 
János dízellakatosnak, Pécs Vont. 
Főn., Juhász Ferenc oszt vez h., Mis
kolc Vasútig.; Kapronczai János igaz
gatónak, Szombathely Vasútig Ku
burcz1k János tolatásvez..  Bp. Ferenc
város KUF; Matkócsik István vonat
vez., Békéscsaba KÜF. Miklós Mihály 
tolatásvez., Szeged KÜF: Miskolci 
Sándor oszt. vez., Debrecen Vasútig.; 
Món László belső ellenőrnek, Bp. Fe
rencváros Pft. Főn.: .!'lagy György vo
natvez., Szolnok KUF, !\"agy József 
váltókez.,  Rákosrendező KUF; l\"é
meth János úgyint., Szombathely Vas
útig .. Oláh István lakatosnak, Békés
csaba Pft. Főn.: Péter István kocs1-
v1zsg. Bp. Keleti Műszaki Kocsiszolg. 
Főn., Poór Péter kovács csap. vez., 
Székesfehérvár Jj. Q .. Puskás György 
igazgatónak. Bp. MA V Szak- és Szere
lŐlp. Főn.: Rabb János kőművesnek, 
Bp. MÁV Magasépítési Főn., Sallai 
Béla fék.lakatosnak. Szombathely Jj. 
Ü., Széll György oszt. vez .. Bp. MÁV 
TBÉF; Tor!mY József darukötözőnek, 
'.?áhony MA V Gépesített Rakod. Főn , 
Ujvári Tivadar építési csap. vez .. Mis
kolc MÁV BBFF: Tóth Gézáné sze
mélyzet_i_ és munkaügyi vez .. Nyíregy
háza KUF: dr. Vargha Géza oszt. vez. 
főorvosnak, Bp. MÁV Tüdőgyógyint. 
és Tüdőgondozó; Vass Józsefné forg. 
ügyint., Bp. Vasúllg.; Wágner József 
esztergályos csap. vez.. Dt•brecen 
Vont. Főn.; Zombor Vince _felépítmé
n:,,; munkavez., Szentes MA V Epítési 
Főn. 

Kiváló Munkáért 

kitüntetésben részesítette, Ásó Pál 
távközlő müszerészt, Bp. Jobbpart1 
BBFF: Bácskai István belső ellenőrt, 
Bp. MÁV Szak- és SzerelŐlp. Főn , 
Benke Imréné munkavéd. vez .. Vác 
Pft. Főn.; Birics Ferenc előmunkást, 
l\"agykanizsa Pft. Főn., Csósza Ist,·án 
h1vatalvez., MÁV ÜGH; Demcsák Er
,,n épitésvez .. Debrecen MÁV Épület
és Hídfenntartó Főn.; Farkas Pál mü
vez., Tatabánva Vill. Vonaliőn. ,  Fehér 
Andrásné ügymt., Bp. Vasútig.; dr 
Gátat György osztályos főorvost. Bp. 
MA V Kórház és Közp. Rendel.:imt.. 
Göbölös Ferenc v1ll. szerelőt, Kapos· 
vár Vont. Főn.. Gulvás Benedekné 
csap. vez., Miskolc Szá.mnt Fón.; Har
nos István pályamunk., Hatvan-Salgó
tarján Pft. Fön., Havast János lakatos 
c;sop. vez .. Bp. MÁV Vill. Felsővez. 
Epítés1 Főn , Horváth Józsefné áru-
pénztárost. Dombóvár KYF, KC'mény 
Ft>renc oszt. vez .. Bp. MAV Számitás
lC'chn. Int.; Kerekes Sándorné üdülő
vez., Bp. MÁV Alk. Első Bizt. és Se
gélyegyesülete: l{ola János szakács
nőt, Debrecen KCF, Kiss Gvöz,i laka
tos lánghegesztő!. Miskolc �1Á V Épí
tést Főn . .  Körösi Sándor vontatási vo-
natkísfröt. Kiskunhalas Vont Fón , 

László ügymt , Bp. Vas_úug„ Vincze 
Gyöző kőművest, Bp. MAV Magasépí
tés! Főn., Wagner Tibor oszt. vez., Bp. 
MAV Gépészeti, Technológ1a1 és 
An�·agv1zsg. C,;  Wéber Tibor polg 
véd. törzspar .. Kaposvár KÜF 

Miniszteri Dicséret 

kitüntetc'st kapta�; Á<;lám János üg,v
int.. Jászkisér MAV Epítögépjav. U„ 

Balázs László váltókE·Z , l\agykanizsa 
KQF: B;,7.s1k László csap. vez . Hatvan 
MAV Vili \'onalfön.; Bthacsv László 
hidász múvez , Szeged :MÁ v· Épület
és Hídfenntartó Főn .. Bokodi Miklós 
váltókez., Celldömölk KÜF. Bolvós 
J;3alázs anyago�zt. vez . Jászkisér MAV 
EpítőgépJaV. U.; Borbiró István váltó
kez .. Rákosrendező KÜF; Bradák Béla 
főművez., Székesfehérvár Jj Ü. ,  
Egyed Dezső gépkezelő. Landler Jenő 
Orsz. Osztószertárfőn.; EgvPd Sándor 
k1térólakatos. Hatvan-Füzesabony Pft 
Fán , Faragó Sándor tolatásvez.: Pi.Js
pökladány Kt'.:F: Forrai Pál málházó, 
Dombóvár KUF: Földi Imre targonca
vez , Bp. Déh áll. főn. ;  Fuksz1us István 
esztergályos, Püspökladány Vont 
Főn , Gulyás Sándor főüwmir .. Debrc·
cen Ig. Üzemir. Közp.; Hegedüs Bélá
né gazd. vez. Bp. MA V Szimfonikusok 
Zenl'kan Főn.; A. Horváth László ko
csivi7.sg .. Miskolc Vont. Fón.; Juhász 
Istvánné músz. átvevő. Bp. MÁV Gt
{)észeti, Technológ1a1 és Anyagv1zsg. 
U ; Kancsura Györgyné ügyin!.. Bp. 
Vasútig. Számv1t. Főn., Káplár János 
raktárkn., Nagykanizsa Szertárfőn., 
Kishonll Tivadar kovács, Jászkisér 
MÁV Építőgépjav. Ü. ,  Komáromi 
László mozd. vez., Komárom Vont 
Főn., Kozma József tanműhelv vez., 
Szolnok JJ. C., Kovács Lajos csap. 
vez _ Bp. Vasútig.; J..adány1 László mű
szerész, Szeged MAV BBFF; Lázár Já
nosné baleseti előadó, Bp. Vasutasok 
Ált. Biztosító Egy.: Lenkei Tiborné 
ügyin!., Bp. MÁV SzámítástC'chn. Int , 
Litkei János csap. vez., Hatvan Vont. 
Főn ; Ml'dve István kocs1mester, Hat
vary KÚF; !\agy Béla asztalos, Bp. 
MAV Szak- és Szerelfüp. Főn.. P 
l\"ag�· Imre munkás, Bp. MÁV TBÉF, 
!\"agy Józsefné ügyin!., Szei;ed Vas
ú_t1g.; B. Nagy Pál müvez., Szolnok JJ. 
U. ,  Orbán János targoncavez .. Székes
fehérvár Szertá1iőn.: P_app János se
gédmunkás, Záhony UzPmig., Papp 
József rakt. vez., Dombóvár Osztószer
tárfón .. Pál András mozd. vez , Zá
honv Vont. Főn . Péter József dízel 
mo{d. szerelő, ;:,;yíregyháza Vont. 
Főn., Rafia István es�tergályos bn
gádvez .. Dunakeszi Jj. U , Ragány1 Jó
zsef főn vez., Sopron Pft. Főn., Rttecz 
Sándor vonatvez.. Gyékényes KÜF, 
Se1ben István gépjárművez.,  Szentes 
MÁV Építési Főn . .  Simonné lks1cs 
Klára ügyint., Nagykanizsa Vont. 
Főn.; Scheffer Ferenc szertá1főn. h . .  
Bp. MÁ\' Közp. Orsz. Osztószertár
fón. ,  ��huck Géza fómenC'ttr .. Bp. Vas
Úllg. Uzem1r. Közp .. Szabó János kö-
1)1ŰVes szakmunkás, Kaposvár MÁV 
Epúlet- és Hídfennt. Főn., Száraz 
György TMK-asztalos, Bp. MÁV Ter
vező Int: Szendrei Sándor szolg. főn., 
Vác Pft. Főn.; Sz1_lágy1 Zsigmond kato
nai irányító, MAV Vezéng. Uzem1r 
Közp., Tabám; János mosoda üzem
vez., Bp. MÁV Kórház és Közp. Rend 
int.; Tapasztó Károly váltókez., Lökös
háza áll. főn.: Cngyán Pál tanmúhdy
vez .. D,•brecen Mf\ V Okt. Főn .. Varga 
Zoltán ügyint.._MAV Vezf1ig., Vámos 
Béla gépkez .. Eszaki Jj. Ú.;  Végh La
jos tolatásvez .. Bp. Kelenföld KÜF ; 
Zengá Ptlter ultrahangos sínv1zsg 
csop. vez .. Bp. MAV Közp. Felépítm. 
v1zsg. Főn .. Rózsa Sándor fámüvez , 
Miskolc MÁV BBFF; 

Vezérigazgatói 

Dicséret 

Kőszegi István lakatos csop. vpz , Mis- kttüntc-tésben részesített,• Aros And
kolc Jj. Ü .. Kuczora lstván kocsl\'lzsg.. rás kocsita_karító brig. vez., Zahony 
Szolnok Vont. Főn.: Kutasi László üzemig. ;  Abrahám László felépít,n 
szolg vez. váltókez., Záhony Üzemig.,  karbantartó gépláncvez. .Jászkisér 
Lakó Lászlóné ügyint.. Szeged MA\' MÁV Épít.ógépJav i..' , Bak Lá�zló tar
BBFF; Mandula József üzemfőn. h. .  goncavez . Székesfehérvár KUF; �a
Mátészalka KÜF. Ma\ter János kó_mű- logh József pályamunkást, Bp :\1AV 
ves csap. vez .. Bp. MAV Balpart1 Epü- Építési Fón . Banga István gépkocsi
lC'tfenntaitó _Fón .. dr :\téró Tibor oszt. , wz .. Záhon,· MÁV GépC'SÍtett Rakod 
,·ez .. Bp. l\lA V XyugdíJ lg . _Kagy Béla Főn. Barna Lajosné> laboránst. ;\11s
átrakómunkást. Záhony MAV Gépesí- kok 'vont. Főn. Bárány btván laka
tett Rakod. Fön . l\"ag) II László tost. M,skok l\íÁV BBFF. Bártfai Béla 
egyt>Ztetö raktárnokot. Bp. Józsefváros . vízvez szer csap. vPZ .. Miskolc MA V 
áll főn . .  :\ét11f'th . Erna munkavez. Épülc,t- és Jlídfennt. Fon., Beezo Ár
Ct>lldómólk :\1AV Epítés1 Fon . J\:yers pád m:.ivez . Bp. D<'li Musz. Koc-s1-
Lászl6né távgépírókez .. Dunaújváros szolg Fon., Brcse Imre áll. főn. Sze
Kl'F o,!ih Lúszló tüz1kovácsot. Szol- rencs KÚF. B1gus Sándor csap. vez . 
n�k JJ. L', . PaJtás István ra�támokot. Gyiingyos MÁV Kitérogy (• , Biró Já
Zahony CF.em1g .. Ruzs1cs Karoly forg. nos mozd. vez .. Cegléd Vont. Főn . .  
szolg. te,·őt. Szombathely KCF. Se- Bodnár Bertalan rr-:'.1vPz. Dombóvár 
bestyény Zoltán szl'!"elő lakatos csop. Vtll Vonalfőn , Bodócs M1h:1lvné taka
\'f'Z . C:elldömölk \'ont. Főn ; dr. S1- titó c-sop. wz .. Bp. :\1A \' ÜGH. _Bojtok 
mánd1 István főmunkatársat. Szeged István muszPrészt. Szc>ged :\1A \' Ig. 
Vasútig . Simon György tudományos Számítástechn. Közp.; Borbél::; Imre 
f�munkütár,at. Bp. \'asúll Tud. Kula• , egy·észN1 an�agv1zsg., Bp. Mf\_\' G,1-
to Int.. Sut�ts Sándor rakodógépkez . pi-swtl. Techn és Anyagnzsg U. ;  �o
Szeged :\1A \' lg Osztósze1tárfón . zóki 1st, án swrel.>t. Szeged :\1AV 
Szabó Imre, csop vez . Bp. MÁV Épu- Épulet és Hídfennt Föl) .. Bugyi Lász
letfenntartó Fön . .  _?zécsény1 János vál- ló targoncawz . Bp. MAV Ktizp. Orsz 
tok,•7. .. Hatvan KL'F; SzuJer István te- Osztószprt Fon.. Cz1b�re Jenőné 
lepvC'Z .. Puspókladány !\IA V Fa telítő anyaggazd.. Debrec,•n MA V Gond
Fon .. Tóth Györgyné oszt. vez. h .  nokság. Dét) Sá�dor c,op. wz . Szom
�zombathl'!y· ,·asúttg .. Varytsák Józ,ef bathely MA\' Epül,•t és J-lídfennt. 
anuranyitót. l\11skolc KCF. \'arga Fon . Dudás J..izsef lakatost. Bp Kel<'tJ 

MAV Vili. Fennt Főn .. Elc-k Istviin 
wz. oktatót, Püspokladán:,, KÜF. Ele
kes Lajos szolg. fon , DebrC'cen MÁV 
BBFF: Farkas Ernó dízdszerpl,i csop. 
vez., Zalargcrszeg Vont. Főn.; Farkas 
István i.Jgymt .. Füzesabony Kl'F, .E:á· 
bián Zoltán műsz. átvrvőt. Bp, MA V 
Gép'5szell. Techn. és AnyagVI7.sg. C ; 
FPketr Imre oszt. vez. h .. l\hskolé Vas 
úttg .. Forgó László kőmuvest Miskolc 
MAV Épltfis1 Főn.: Frey _ Károlyné 
müsz. könyvtárvc-,_, Bp. MAV TBKF, 
Füredi Béla váltókez., Veszprém KÜF; 
Gál Elek vonalgond. :  Debrecen Pft. 
Főn .. Géczi Pál fényező-másoló csop 
vez., Szolnok Jj. U.; Gy·em•s István 
forg. ügyin!., Bp. Vasútig., G.rurcsán 
Sándorné adatrögzítőt, Bp MAV Szá
mítástechn. Int: Gyun László fópálya
mestert, Szolnok Pft. Főn.: Hack Fe
renc vonatfelvevöt. Pécs KÜF, Határ 
Sándor tolatásvez., Ceglé>d KÜF, 
Hencz IK1jos felsövez. szerelő csap. 
vez., Dombóvár MÁV Vill. VonaHőn., 
Hernádi Klára személyzeti és munka
ügyi vez., Pécs Pft. Főn , H_idasi Antal
né rakt. kez., Szolnok J\1A V Szertár
főn.; Horváth Béla míiszeré·szt. Szom• 
bathely MÁV BBFF: Ipacs Istvánné 
laktanyaügypletest, Füzesabony KÜF, 
Kaskótő József előmunkás!. Kisújszál
lás Pft. Főn.; Kaszás István forg. vp
zénylőt, Bp. Kelell áll. főn., Kelemf'n 
Sándor váltókez .. Vésztő KÜF, Képe 
Sándorné személypénztáros!, Bp. Déh 
áll. főn. ,  Kirschner János vill. lakatost, 
Bp. Keleti Vont. Főn.; Kiss Attila ügy
int., Szombathely Vasúug., Kiss J:e
rencné rakt. kez.. Dombóvár MAV 
Építési Fón : K6kány Gyulání• telJesít
ményelszámolót, Dombóvár Vont 
Főn , Kos:,ednár Lipót kocs1rend , Ka· 
pos,·ár KUF; Kovács Andrásné gond· 
nokot, Bp. MÁV Tisztképző és To
vábbképző Int., Kovács_Györgyné be
tan. munkást, Bp. MA V Gépészeti, 
Techn. és Anyagv1zsg. ú .. K_ovács Jó
zsef belső ellenőrt, Bp. :\.1A V Közp. 
Orsz. Osztószert. Főn.; dr Kozák Vik
torné rakt. vez .. Bp. Déh Szrrtárfön . .  
Kövesi Ádám asztalost, P._lcs MÁV 
BBFF: Kre1dl Márton elómunkást. 
Győr Pft. f'.őn. :  Lajos Józsefné könyve
lőt. Bp. MA V Szak- és Szerelföp. Főn. 
Maglóczky An!irásné bérellenört, Sze
ged-Rókus MAV Számvit. Főn., !l.1ár• 
ton József rakod. iránvítót. Miskolc 
KCF, Mf!Ze1 Mihály műszerészt. Zá
hony MAV BBFF. Mészáros János 
mÜ\·ez., Bp. MÁV Jobbpart1 BBFF. 
Molnár 2. Ferenc mozd. vPz . .  l\"agyka
mzsa Vont Főf\-- , Móntz Marg11 asz• 
szisztenst, Szombathely MA V Ter. 
Egészségi.Jgyi Kózp., Nagy Atilla szak
oktatót, Szolnok 605. sz. ,.F. Bede 
László·• Ipan Szakmunkásképző Int 
és Szakkozép1sk.,. Nagy Béla váltókez., 
Zalaegerszeg KUF. Nagy Ilona ugy
int. Bp. Mozd. vez. Vasútüzemi Dolg. 
Bizi. és Segélyezo Egyesülete. l\emes 
Jolán távgépírókez., Pfrs Vasút.g. 
Üzemir. Közp .. Óván János vlll szei-e
lő karbantai1ót, Bp. Vasutas Biztosító 
Egy.: �aulov1ts Gábor belső ellenőrt. 
Bp. MAV Jegyny·omda Főn., Pétrtfal
v1 István szb-titkárt, Szombathelv 
Vont. Főn., Pintér :\1arg1t csap, vez. h·. , 
Bp. Vasutas Biztosító Egv . .  Polasrk 
Tibor munkavez .. _Szmtes MÁV Építé· 
s1 Főn., Regös Arpádné bérellenört, 
Pécs Számv1t. Fón., Révész István ko
csnnt.: Záhony Úzt•m1g . .  RóJa Mihály 
sorompókez .. Miskolc Pft. Fón., Ros
nyi!-y András tetVPZŐ c:sop. V<'Z.. Bp. 
MA\' Tervező Int., Rosta G,·uláné 
rakt. kez., Bp. MÁV Kózp. Orsz. Osz
tószert�rfőn., Rózsa Gyorgyné ugy1nt., 
Bp. MAV Hídépítést Fon , Rozsi János 
dizelmozd. szerelő csap. vez., SzegE·d 
Vont. Főn., Sallai István áll főn , Ta
polca KCF, Sághi Katalin átmenPsz
tőt, Nagykaruzsa KÜF: Sándor András 
pályamunkást, Mátészalka Pft. Fon . 
Sárván János rakt vez . Debrc-cc-n 
'.\1Á \' lg. Osztószertár Főn. Sebok La
J0S mozd vez., Debrecen Vont Főn 
Semegi János ugyint. Záhon;i, Üze
mig. Senténvt Béla Vlzsg. fókalauzt, 
Hatvan KÜ(_S1ke József ug:,,1nt , Du 
naújvárns KUF, Skoda Ede ügvmt. 
csop. vez., Bp. MÁV Nyugdíj Ig.; So· 
mogy1 I,,ászlóné számfeJtőt, Bp. Vas
utasok Alt. Bizi. Egy.,  Schimpl fpn•nc 
ügyint Szeged Vasúllg Schmidt Já
rtcs lakatos csop. vez., Landler Jc-nó JJ 
C. :  Suba István m„rvez . Debrc>cen 
MA V Építést For. . Szabó Gáborné fo• 

munkatársat, Bp. MÁV Bevétdell lg. 
Szabó B. Géza forg szolg. tevőt, K1,
kunhalas KCF: Szalai Fc-rPncné szc>
mélyzPll és munkaügyi Vl'Z. h., Smm
batht>h- Vont. Főn.. SzekPrPs Antal 
vez. szaKokt , Szolnok 605. sz . .. F B,• 
de László" !pan Szakmunkásképző 
Int. és i>zakkózfip1sk.; Széplaki János 
szolg. főn .. Bp MÁV Balpart1 BBFF 
Sz1Jág:,,:1 György múvez.. DebrPcen 
MAV Epítés1 Főn , Sz1lágy1 József la
katost, Záhony Vont. Főn , Szoika �.á
nos ács-állványozót. Debrec„n Jj L' 
Tihany! Sándorné ügyin!. l.>frdlenŐlt. 
Bp. MA V Közp. Számvtl. H1v , Toma 
Jánosné· rakt. kez . Bp MAV Kozp 
Orsz. Osztószertárfön., Tóth FPrc·ncné
takarítónót. Pécs Vont fón Tóth 
László é>pülethsztító gépkezelőt. Bp 
\'asút1g. Házgondonokság. Tóth Pl-ter 
forg. szolg tevőt. Hatvan Kl'F, Tótok 
Bertalan rakt kez . Balassagyarmat 
KlJF: Tup1 La30s mentő gépkocs1vez . 
Bp. MÁV Egészs. El!. Főn .. _Turr:sán 
Istvánnc ugyint.. Pécs MA V Ter 
Egészségu1,'}1 Kozp., Varga Be11alan 
pályamunkást SátoralJaúJhely Pft. 
Fon .. Varga Jozsef műszprr-szt. Szol
nok MÁV BBFF: Van István mozd 
vez , Szentl"'s Vont Fon . Vffes Béla 
asztala� b1rgádvez .. Dunakeszi JJ L" 

Veress Sá11dor munkavéd. VE'Z., Máté· 
szalka Pft. Fón .. Villás Jó7.5Pf c-lómun
kást, !\"yíregyháza Pft. Flin . ZsebP 
Lászltlné gépírói. Bp Va,uug Ház
gondnokság 
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Nyugállományba vonulók kitüntetése 
A közlekedési tárcánál évek 

óta szép hagyomány. hogy a 
több é\1izedes munkájuk után, 
nyugállományba vonulásuk al
kalmából kitüntetik azokat. 
akik kiemelkedő munkát végez
tek a tárcához tartozó vállalatok 
különböző munkaterületein. 
Így volt ez július 3-án is. ami
kor Klézl Róbert közlekedési 
miniszterhelyettes. a MÁV ve
zérigazgatóságon rendezett ün
nepségen kormány- és minisz
teri kitüntetéseket nyújtott át a 
nyugalomba vonult vasutasok
nak. 

l\"yugállományba vonulásuk alkal• 
mából több évtizeden át végzett mun
kájuk elismeréseként a Magyar Nép
köztársaság Elnöki Tanácsa 

Április Negyedike 
Érdemrendet 

adományozta: Zombori Ferenc ügy
mt. csap. vezeté'inek. MÁV Vezé1igaz-
gatóság. 

Munka Érdemrend 
arany fokozatát 

adomám·ozta: Bodor László oszt 
vez. h. Bp·. Vasúllg., dr. Szombati Zol
tán oszt. vez , MAV Vezéng.; Tóth 
Györgyné dr igazgatónak. Bp. l\1ÁV 
N yugdíj-1gazgatóság. 

Munka Érdemrend 
ezüst fokozatát 

adományozta: Danka József kocs1la
katos csap. vez , Komárom Vont. Főn , 
Cseppentő János v1zsg. főkalauznak, 
Mátészalka KÜF; Hella Ferenc üzem• 
vez. Bp. !\1ÁV Szak- és Szerelő1p. 
Főn.: Wincz�e1m Károly osz_�. vez., 
Gyöngyös MAV Kitfrőgyártó U. 

Munka Érdemrend 
bronz fokozatát 

adományozta. Dankó Mátyás ügy
mt., Kiskunhalas Vont. Főn , Fodor 
József kocs1v1zsg., Celldomolk Vont. 
Fán.; Gréman Zoltán fődiszpfrsernek, 
Landler Jenő Jj Ú. : Jakab Mihály föld
munkagép csop. vez., Bp. MÁV Építé
st Géptelep Főn , Sztlvási i..aj')s csap. 
vez., Miskolc Vont. Főn.; Varga Tibor 

személyzell és munkaügyi vez.. Bp. 
Ferencváros Pft. Főn ..  Zstlka Gyula 
belső ellenőrnek. Dombóvár Pft. Főn. 

A kózlekedtls1 miniszter 

Kiváló Munkáért 
k1tüntetésbén részesítette: Asztalos 

József igazgatót, Szmies MÁV Építési 
Főn.. Balogh LaJos számviteli föo. 
vez., Miskolc SzámVIt. Főn. ,  Baracskai 
Lajos mozd. vez., Györ Vont. Főn.; Bí
ró Gyula müvez., Bp. MÁV Szak- és 
Szerelóip. Fán.; Bosznai József fóépí
tésvez .. Kaposvár MÁV Épület- és 
Hídfenntartó Főn , Erdős Attila laka
tost, Északi Jj.Ü., Eszes Mátyás sze
mélyzeti vez., Szentes MÁV Építést 
Fón.; Fe1gel Antal kocs1v1zsg,, Záhony 
Vont. Főn. Gocs1k Józsefné távgépíró 
kez .. Debrecen KÜF: Halász Béla oszt. 
vez .. Bp. MÁV ÜGH; Horváth Antalné 
üzemfőn. h.. Kecskemét KÜF; Len• 
r,;yel Gábor utazó mozd. felvigy., 
Veszprém Vont. Főn. , _  Magyan Béla 
bádogost, M1Skolc MA V Epület- és 
Hídfenntartó Főn., Mest('r Istvánné 
kocs1tisztítás1 csop. vez.. Bp. Kelell 
Műszaki Kocsiszolg. Fón., Mezei Mik
lós vonatvez., Békéscsaba KÜF; Miku
lásik Lajos ügyint., Bp. Vasútig., Moj
zer Gyula csap. vez., Bp. MÁV Bevé
tel-ellenörzés1 Ig., l\"émeth Lajos vo
natvez .. Rákosrendező KÚF; Oláh Ist
ván gyártásvez. Székc-sfehérvár Jj.Ú., 
Perogonics József építőipan munkást, 
Bp. MÁV Magasép. Főn , Pónácz Zol
tán dízelmozd. vez.. Szombathely 
Vont. Fón.; Sárközi Márton Ügyint , 
Bp. Vasúllg.; dr. Szabó László ügvint. 
csap. vez . MÁV Vezéng. ,  Széles· Ká
roly építést ig., Debrecen MÁV Építési 
Főn.; Tömon István pol. munkatársat, 
Debrecen KÜF, Tun József mozd. 
vez., l\agykamzsa Vont. Főn. 

Miniszteri 
Dicséret 

kitüntetést kaptak Bárány László 
vezénvlőt1szt Kiskunhalas KÜF, Da
róczi Károly müszerész, Bp. MÁV Bal
parti BBFF; Demeter József pálya
munkás, Záhony ÜZPm1g.; Dobosy 
Zoltán utókalkulátor, Dombóvár MÁV 
Építést Főn.; Ellinger János kocsilaka
tos csap. vez Komárom Vont Főn., 
dt Fülöp Jánosné> kerc-sk. okt. tiszt 
Bp. JózsPfváros ál:. fánöksPg; Fülöp 
Ferenc építcsvez. Bp. :\1,\ V :\1agasép. 
Főn.; Gyüre Istvánné személypénztá
ros, Záhony Územ1g. , Hernádi József 
féklakatos, Bp. l\"yugall Müsz. Kocsi
szolg. Főn .. Horváth János tartalékos 
váltókez .. Celldömölk KÜF; Z. Hor
váth László vonatkez., Miskolc KÜF; 
Imets Imre rugókovács. Dombóvár 
Vont Főn., Juhász Imréné személy
pénztáros, Debn•ccn KÜF; Kiss József 
segédmunkás, Dombóvár MÁV Építé
st Főn.; Kmetov1cs János raktárkez . • 
Szeged MÁV Épület- és Hídfenntartó 
Főn . ;  Laki Géza csap. vez .. Szombat
hely Vasútig ; Legény Imre raktárvez . .  

Balassagyarmat Szertárfön , Mohai 
László ügvmt.. Miskolc Vasútig .. Nagy 
Péter vo�atfékező. Debrecen KÜF; 
Pál István motorszerelő. Bp. MÁV 
Hídépítési Főn ; Sáros1 Antal lakatos, 
Dunakeszi Jj.Ü .. R,'.,tfalv1 Rudolf ügy
in!., Pécs Vasútig. ;  Sipos Andor vonat
vez., Mátészalka KÜF; Szebeny1 Imre 
kocs1rend., Miskolc KÜF; Szénási Jó
zsef lakatos csap. VPZ , Cc-gléd Vont. 
r'ón., dr. Varga Ernőné vegyész. Bp. 
MÁV Közegészs(,gúgy1 Int.. Vámi Jó
zsef főmunkatárs. f:szak1 Jj.Ü 

A MÁV vezéngazgatÓJa 

Vezérigazgatói 
Dicséret 

kitüntetésben résZl'sítette'. Angval 
István vonatvez , FüZPsabony KÓF, 
Balogh Mána vonatátvevőt, Bp. Fe
r!'ncváros KÜF; Cseh A11úr géplaka
tost, Jászkisér MÁV Építőgépjavító 
Ü : Csend1 Gvula málházót. M1skok 
KÜF, Fazeka; Gyula váltókez., :-;agy
kamzsa KÜF; Fl'ketP János tanmú· 
helvvez.. Pécs Vontatási Főn., Fük 
Antalné ügymt.,  Szeged Vasúttg . 
György Antal váltókez.. Kaposvár 
KÜF; Helle Ferenc bPtanított lakatost, 
Szolnok Jj.Ü.; Herpai Lászlóné ügy• 
int., Szeged MÁV Épület- és Hídfenn
tartó Főn. ,  Horváth Bálintné ügyint. 
Bp. MÁV Magasépítési Fón.: Illés Jó
z.,ef lakatost, Szombathely MÁV Épü· 
let- és Hídfenntartó Főn., János Jó
zsefné gondnokot, Rákospalota Óvoda 
és Bölcsőde; Joó Mihály vonalgond., 
Nyíregyháza Pft. Főn .. Katona Sándor 
kocsi rend., Rákosrendező KC-F, Kádár 
Béla műszerészt, Debrecen MÁV 
BBFF; Kovács Ferenc géplakatost, 
Szolnok ,Tj.C ; Kozma Józsefné ügyv1t 
alk. DebrecPn Vasúug. Czemir 
Közp., Lakat Imréné takarítót, Tapol
ca KC-F, Hatyák Gyula ügymt. MÁV 
Vezéng., M1szo1i GPrgely vágány
gond., Zalaegerszeg Pft. Főn . ,  Mohá
csi Kálmán hegesztőt DunakPsz1 
Jj.Ü .• Nagy Sándor külsős forg. szolg 
tevőt, Záhony uzemig., NrmHh János
né 1ratkez .. Szombathely Vasúug. Ház
kezelőség; ;:,;,'.,meth Károly ügymt . 
Celldömölk MÁV Építési Főn.; Osváth 
Józsefné takarítónőt, EbPs MÁV \'11! 
Vonalfőn.: Ódor István váltókez Kis
kunhalas KÜF; Pap Pál zenekan ta
got. Bp. MÁV Szimfonikusok Zmeka
n Főn.. Pető Endre főpályameste1 t. 
Vác Pft. Főn . ,  Polgár Pál főrendészt, 
Szolnok Jj.Ü., Stéger Péter vágány
gondozót, Székes(ehtlrvár Pft. Főn . 
Szamosi Barna mozd vez., !\t1skolc 
Vont. Főn.; Tóth József üg,1nt , Bp 
Vasútig., Töv1sk1 Lajos beruházót, 
Debrecen Jj.Ü , Tóth Sándor gépkocsi
vez., Debrecen MÁV Építési Főn.; 
Tumpek Sándor tolatásvez., Bp. Fe
rencváros KÚF, Vasdinnyei László 
lángheg�sztőt, Északi Jj."U.; Váradi Jó
zsefné távgépíró-kezelőt, Szeged MÁV 
BBFF; Vida János betan. pályamun
kást, Pécs Pft. Főn. ,  Vigh Imre gáz
olaJfeJtőt, Kecskemét Szertárfőn.; 
Vincze Géza kocs1rend , Záhony Üze
mig.; Virág István rendészell vez. Sze• 
rencs KÜF 

Munkában a vizsgáló f okalauz 
A Napfény expressz alig 

hagyta el Szegedet. a ko-::s1k fo
lyosóján megélénkült a forga
lom. A \'Onulás irányából nem 
\'Olt nehéz kitalálni ·  az Utasellá
tó bisztrókocs1jába tartottak a 
legtöbben: jobbára a fiatalabb 
generációhoz tartozó utasok 

Egy szemüveges. nyurga. 
vasutas egyenruhás fiatalem
ber kétszer 1s elhaladt a fülkém 
előtt. Meg\'allom. gondolatban 
őt is a b1sztrókocs1ba igyekvők 
közé soroltam. Té\'edtem. Xé
hány perccel később a fiatalem
ber. karján a vizsgáló főkalau
zok szolgálati Jelzésé\'el. a vö
rös karszalagg<1l, nyitott be a 
fülkébe. • 

Többen csodálkoztak, 
mondrán, hogy régebben csak 
a legtapasztaltabb, legképzet
tebb jegyvizsgálók lehettek fő
kalauzok. Egyébként a kollé
gák és a felettesem i, J:észsége
sen segítették a munkámat. 

- . . .  és az utasok? 
- Többségük rendes. de 

akadnak közöttük bliccelők, 
kellemetlenkedők is. Nemrégen 
például a kecskeméti személy
vonaton ellenőriztem. Az egyik 
utasnak nem volt rendben a je
gye. Amikor közöltem vele. 
hogy mennyit kell ráfizetni. a 
legnagyobb meglepetésemre 
nem a szóban forgó utas, ha
nem ::,gy másik. közelében ülő 

férfi mordult rám. Fenyegető
zött, felsőbb kapcsolataira 
utalt, minősíthetetlen hangon 
tárgyalt velem. Hamarosan ki
derült, hogy az izgága utasnak 
Jegye sem volt. A legközelebbi 
állomáson kénytelen voltam le
szállítani. Sajnos kevés a jegy
vizsgáló. s ezt. főleg a személy
vonatokon egyesek kihasznál
ják. 

Jó volt hallani. ahogy ez a kö
telességtudó. ifjú fővizsgáló a 
munkájáról beszélt. Fellépése, 
hozzáértése arra is jó példa, 
hogy ebben a beosztásban is 
számítani lehet a fiatalokra. 

Rábai V. Ferenc 
- Jó reggelt kíi-ánok ' Ké- ,--------------------------

rem a Jegyeket ellenőrzésre -
hangzott az ud\'a11as felszólítás. 

Őszintén szólva. kissé megle
pődtem. Több mint három évtI• 
zede járom vasúton az országot. 
de ilyen fiatal. udvarias főnzs
gálóval. mmt a szegedi Király 
István, még nem találkoztam 

- :\1ióta vasutas? - érdek
lődtem, miután befeJezte a Je
gyek ellenőrlését. 

- Tavaly kaptam meg a 
törzsgárda jelvény bronz foko
zatát 

- Hogyan lett fővizsgáló? 
-- Szegeden, a Bebrits Lajos 

Vasútforgalmi Szakközépiskola 
elvégzése után forgalmista sze
rettem volna lenni. Errör a ter
vemről le kellett mondanom. 
mert sajnos - mutat dwptnás 
szemüvegére - második CSO· 
portos vagyok. A vasutat azon
ban nem akartam elhagyni 
semmiképpen. ezért előbb Jegy
vizsgáló lettem. majd főv1zsgá
ló\'á léptem elő. 

- Hogyan fol{adták az 1díí
sebb kollégák? 

Jubiláló klub 
A záhonyi nyugdíJasklub 

fennállásának tizedik é\'fordu
lóján a közelmúltban ünnepi ta
lálkozót rendeztek. 

A művelődési házban kéz1-
múnka-k1állításon mutatták be 
az asszonyok legszebb beregi 
keresztszemes és matyó hímzé
seit. majd a szolnoki. török
szentmiklósi, kisújszállási. nyír
egyházi, nyírbátori és k1s\'árdai 
nyugdíja„klubok képviselői rö
vid ünnepségen vettek részt. 
Ba1or Tibor, a művelődést ház 
igazgatója köszöntötte a megje
lenteket. majd Krizsán Sándor, 
a Hazafias Népfront idős korú
ak bizottságának tagja mondott 
beszédet. 

A Záhonyi Xagyközségi Ta
nács nevében Borbély Károly 
tanácselnök zászlót adományo
zott a közösségnek. 

A tízéves klub munkájáról 
Koi·ács József klubvezető adott 
rbnd áttekintést: kirándulások. 

klubtalálkozók, kultúrinüsorok 
teszik színesebbé az idős embe
rek életét. 

A jubiláló klub elismerő ok
levelet kapott a Vasutasok 
Szakszervezete nyugdíjas inté
zőbizot_tságától, amelyet Kuko
vicza Arpád titkár adott át. El• 
mondta. hogy a szakszervezet 
125 ezer nyugdíjas vasutas ér
dekvéde_�mét. érdei<képvíseletét 
látja el. Osszesen 68 alapszervc>
zet és 186 nyugdíjascsop01t mű
ködik az országban. akikre fi. 
gyelni kell, igen sokan megél
hetési nehézségekkel küszköd
nek. A szakszervezeti mozga
lom erőteljesen segíti a nyugdí
jasklubok munkáját. hiszen a 
36 klubnak az a feladata. hogy 
tartalmas elfoglaltságot adjon 
tagjainak. 

Az ünnepség jutalmak. okle
\'PlPk átadásával ért véget. 

1,. B. 
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A jó vasutas megbecsült tagja társadalmunknak Megnyílt a 37. vasutas 
képzőművészeti kiállítás (Folytatás az 1. oldalról.) 

amelyhez az állam anyagi tá
mogatást is biztosít. Ezzel 
együtt kiemelt fontosságú fel
adatként áll a vasút előtt az, 
hogy a következő években egy
re inkább valódi piaci feltéte
lek között dolgozzon és egyre 
szűküljenek a hatósági tevé
kenységek és bővüljenek a va
lódi értékű üzleti kapcsolatok. 
Ennek érdekében a legfonto
sabb feladat a forgalmi és ke
reskedelmi szakszolgálat továb
bi korszerűsítése. 

A bonyolult vasúti üzem lé
nyegében csak egyetlen termé
ket, az „áru- és személyszállí
tást" állítja elő. Ezt azonban 
mindennap olcsóbban, korsze
rűbben, biztonságosabban és 
megbízhatóbban kell a fuvaroz
tatók, az utasok számára bizto
sítani és ez az, amely egyúttal a
vasút jövedelemtermelő képes
ségének, eredményességének 
növelését is szolgálja. 

- Tanulmányaikat befejez
ve önök a vasutasmunka egyik 
legfontosabb részét közvetlenül 
végző, illetve irányító vasutas 
tisztekké váltak, munkájuk so
rán a nap minden órájában köz
vetlen kapcsolatban állnak az 
utazóközönséggel, a szállítta-

A miniszter beszéde után dr. 
Várszegi Gyula a következő 
szavak kíséretében avatta fel az 
új tiszteket: 

- Valamennyien örülünk, 
hogy a mai nappal újabb 118 
képzett fiatal vasutassal növe
kedett a MÁV és a GYSEV tisz-

Díszlépésben viszik a tisztképző zászlaját ... 

tikara. Önök optimista embe
rek, ezt a pályát választották 

Szakszervezetünk elnöksége 
37. alkalommal rendezte meg 
az országos vasutas képzőmű
vészeti kiállítást. A pályázati 
felhívásra 402 festmény és gra
fika érkezett, huszonhatan 88 
szobrot, plakettet és dombor
művet küldtek. A kiállítást 
Kirchmayer Károly SZOT-dí
jas szobrászművész és Benedek 
György Munkácsy-díjas festő
művész, a képzőművészeti isko
la vezető tanárai rendezték. 

Az idei, jubileumi kiállítás 
megnyitóján részt vett Szemők 
Béla, a MÁV általános vezér
igazgató-helyettese, Kercsmár 
flona, a VI. kerületi pártbizott
ság titkára és dr. Benkő István, 
a SZOT osztályvezető-helyette
se. 

A vendégeket dr. Juhász Zol
tán, a vasutas-szakszervezet tit
kára üdvözölte, majd Bereczky 
Loránd, a Magyar Nemzeti Ga
léria főigazgatója mondott meg
nyitó beszédet. 

Az egyik díjazoll alkotás. Hoppné Göcze Judit: Öreg fa 

Szobrászatban: Pataki Mik
lós, Csorba Katalin, Balikó 
András és Pallag Zsuzsa. 

Oklevelet kapott: Szabadi 
Sándorné, Kricsfalusi György, 
Csabonyi Klára, Világhy Ár-

pád, Palócz Lajos, Gomola Jó
zsef és Antal Mariann. 

A vasutas-szakszervezet el
nökségének különdíját kapta: 
Pálfi József, Veréb László és 
Szommer József. 

A személyszállításban a me
netrend törvényének megtartá
sa, a kulturált utazás feltételei
nek megteremtése, a személy
zet utasokkal való kapcsolatá
nak javítása, a jól átgondolt 
kedvezményrendszer, mind
mind új utast és többletbevételt 
hozhat. 

tókkal, a vasút más területén és 
a többi közlekedési alágazatban 
dolgozó kollégákkal. Önök lesz
nek azok. akiknek munkáján 
keresztül az egész vasút mun
kája alapvetően megítélhető. 

olyan időszakban is, mikor ne- Értékelve a vasutas képző-
hézségek tornyosulnak elénk, művészeti körök munkáját, Be-i--------------------------

de előrelátók is. mert tudják, reczky Loránd elmondotta 
hogy a vasút biztos munkahely, hogy a mindennapok és a mű� 
a jó vasutas mindig megbecsült vészet, a munka és az alkotás 

Alkotó ifjúság 

Az áruszállításban a fuvarpi- A Tisztképző Intézetben tagja a társadalmunknak. egymást feltételező kapcsolata 
aci munka javítása, a fuvarozta- szerzett ismeretek gyakorlati Az 1987. évi tisztavatás kie- éppen a jó értelemben vett 

melt jelentőségű. mert szeptem- amatőrmozgalom lényegében 
berben ünnepeljük a vasúti rejlik benne. A vasutas képző
tisztképzés centenáriumát. Az művészeti körök történelmük
eltelt egy évszázad igazolta, kel bizonyítják, hogy gyűjtőbe
hogy a magyar vasúti tisztkép- ly:i v��ta� _az �rtel

1;1
es szabad

zés mindig biztosítani tudta a ido eltolteset vallaloknak. a kö
szakszolgálatok számára a jól z?ss�g után ,v�_gyódóknak; a kö
képzett szakembereket. Közü- rok utramd1to1 voltak a közös
lük sokan kerültek vezető, irá- ségből művésszé váló alkotók
nyító munkakörbe. Büszkén nak. 
mondhatjuk róluk, hogy erejű- A körök munkája, közösség
ket, szellerr.i képességüket a teremtő vonzása négy évtizede 
magyar vasút fejlődésének töretlen. Az amatőrmozgalom-

A pécsi vasutas koncertfúvós zenekar 

- szentelték. Bízom abban, hogy ban kevesen dicsekedhetnek 
szakszerű munkájukkal, vas- négy évtizedes történettel! Na
utas hivatástudattal, a legbo- gyon megbecsülendő. hogy a 
nyolultabb helyzetben történő vasutas képzőművészeti körök 
helytállással önök is igazolják állták az idő próbáját, szakmai 
majd az ország közvéleménye eredményeik mellett példát 
előtt alkalmasságukat. Most, a mutatnak arra is, hogy az értel
tisztavatás órájában, a mindig mes program, a tudatos mecé
többre, jobbra vágyó ember nálás, a szervezettség megtartó 

tó vállalatokkal való szoros 
kapcsolattartás, az elegymoz
gás gyorsítása, az árukárok 
csökkentése - hogy csak a leg
fontosabbakat emeljem ki -, 
szintén olyan tényező, amelyek 
közvetlenül kihatnak a vállalat 
eredményességére. 

(Zelman Ferenc felvételei) 

alkalmazásával, pontos, f e
gyelmezett, példamutató mun
kával őrizzék tovább a vasuta
sok hagyományait. Segítsék 
aktívan a vasút és ezen keresz
tül az egész magyar közlekedés 
gazdasági és politikai céljainak 
elérését, gazdagítsák a vasuta
sok nagy családjának munkasi
kereit, kulturális és mozgalmi 
értékeit. Tanulmányaik befeje
zéséhez gratulálok, kívánom, 
hogy sikeresen illeszkedjenek 
be a vasutasok nagy kollektívá
jába. Kívánom, hogy sok örö
möt találjanak d munkában, 
amelyet az a tudat hasson át, 
hogy a vasútnak é9 a magyar 
közlekedés egész rendszerének 
szüksége van az önök szaktudá
sára. 

A célok eléréséhez szükséges 
feladatok végrehajtásában a 
jegyvizsgálótól a raktárnokig, 
a forgalmi szolgálattevőtől az 
állomásfőnökig mindenkinek 
meg kell legyen a jól behatárol
ható feladata és felelőssége. 

A miniszter ezután kitért arra 
az _ akcióprogramra, amelyet a 
MA V a közelmúltban a minisz
térium közreműködésével ké
szített, majd a tisztjelöltekhez 
fordulvJ ezeket mondotta: 

FERROTRANSFER 

� 

A KAV nem csupán az egyik 
legnagyobb belföldi fuvaroztató, 
de a keletkezö vas- és fémhulladék 
felvásárlója és hasznosltója is. 
Kettös egyottmüködésünk 
fejlesztésében bl zva 
ki vánunk munkájukhoz 
sok sikert. jó egészséget. 
Kérjük, továbbra is segltsék 
vállalatunk szálll tmányainak 
gyors és pontos célba juttatását! 

Kohászati Alapanyagelökészítö Vállalat 

gazdasági vezetése és dolgozó kollekti vája 

őszinte fogadalmával és elhatá- erő lehet. 
rozásával induljanak el azon a 
pályán, amelyet hivatásként vá
lasztottak. Ehhez kívánok vala
mennyiüknek jó egészséget és 
sok sikert. 

Az avatóbeszéd után az eskü
tétel. s a szalagozás követke
zett, majd a tiszti egységek a 
pécsi vasutas fúvós:::enekar pat
togó indulójára elvonultak a 
térről. 

Az újonnan felavatott tisztek 
részére a MÁV vezérigazgatója 
díszebédet adott a Keleti pálya
udvar utasellátó éttermében. 

Rábai V. 

A megnyitó beszéd után a dí
jakat Koszorús Ferenc, szak
szervezetünk főtitkára adta át. 

A Képzőművészeti Kör Szo
cialista Kultúráért kitüntetést 
kapott, amelyet a kör egyik ve
zetője, Kirchmayer Károly vett 
át. 

Festészetben díjat kaptak: 
Bottyán János, Fogarasi Gyu
la, Papp Sándor, Veréb László 
és Csüllög Júlia. 

Grafikában: Jóba Éva, Hege
dűs Iván, Hoppné Göcze Judit 
és Volek János. 

1 alatok r evében 

Az ország két legnagyobb 

ta� o at 

hn ool! 

fuvarozó szervezetének kapcsolatát 
hosszú idő óta hagyományosan 
jó együttmüködés jellemzi. 
Tevékenységük meghatározó jellegü 
a személy- és áruszállítási igények 
teljes körű, szervezett 
és hatékony kielégítésében. 
Ezt az együttmüködést kölcsönös 
gazdasági érdekeket figyelembe vevő közös 
megállapodás rögzíti és segíti elő ténylegesen 
a népgazdasági és lakossági 
szállítási igények jobb, 
magasabb szintü ellátását. 
Megköszönve a vasút 
valamennyi aolgozójának 
önfeláldozó munkáját, 
őszi[!tén kívánjuk, hogy 
a MAV és a Volán példaszerüen jó 
együttműködését is továbbfejlesztve 
eredményesen lássák el a népgazdaság 
és a lakosság vasútra háruló 
személy- és áruszállítási feladatait, 
folyamatosan javítva a vasutasok 
munka- és életkörülményeit. 

Vállalatok Központja 
� ... ,... Paisch Nándor 

vezérigazgató 

Vasutasfiatalok kiállítása 
a · Déli pályaudvaron 

A Déli pályaudvar utascsar
nokában július 11-től 19-ig vár
ja az érdeklődőket a vasutasfia
talok országos alkotó ifjúság ki
állítása, melyet dr. Simon Jó
zsef, a MÁV-vezérigazgatóság 
munkaügyi és szociálpolitikai 
főosztályvezetője nyitott meg a 
vasutasnap alkalmából. 

A meghirdetett pályázatra 80 
pályamunkát küldtek be, szinte 
valamennyi vasúti szakterület
ről. Ezeknek körülbelül fele el
méleti, másik fele gyakorlati al
kotás, köztük sok az importki
váltó újítás. A műszerek, beren
dezések közül jó néhányat már 
sikerrel használnak a gyakor
latban. Ilyen például az elektro
nikus pénztárgép, valamint a 

számítógéppel vezérelt kábel
wzsgáló műszer. 

A szakértők szerint a benyúj
tott alkotások mintegy 80-85 
százaléka elérte a díjazási szin
tet, s ez a magas színvonal igen 
megnehezítette a bírálóbizott
ság munkáját. A hobbi kategó
ria sorrendjének megállapítása 
sokkal könnyebb volt. 

Az ünnepélyes megnyitón a 
legeredményesebb alkotóknak 
a különböző díjakat Szemők Bé
la, a MÁV általános vezérigaz
gató-helyettese; dr. Juhász Zol
tán, szakszervezetünk titkára 
és Szili József az Állami Ifjúsá
gi és Sporthivatal főosztályve
zető-helyettese adta át. 

/' 

A kiállítás egy részlete 

A vasutasnap alkalmából 
tisztelettel ]<öszöntjük 
a Magyar Allamvasutak 
dolgozóit, 
ezen belül a 
Budapesti Igazgatóság 
teljes kollektíváját. 

Köszönjük áldozatos munkájukat, amelynek 
eredményeképpen a korábbi évekhez hasonlóan 
az 1986-os esztendőben is teljesítettük 
a szénszállítási 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 

Oroszlányi Szénbányák 
vállalatvezetése 
és dolgozó kollektívája 
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Megújul Siófok 
A jövendőbeni teherpályaud

var f:c>lé baktatunk a szertári vá
gány mentén Csupor Bélával, 
Siófok állomás fónökhelyettesé
vel. Észreveszek egy 1908-ban 
gyártott diósgxőn sínt. Na. gon
dolom, itt tényleg nem lehet ha
logatni a rekonstnikc1ót. Csu
por Béla figyeli vizsgálódáso
mat: 

- A sínt nézi? Van itt 
1895-ös resica1 1s. El lehetne 
vinni a múzeumba: ezek még 
sinek rnltak'. 

Lépkedünk a talpfákon. Bal
ra a pesti vonal másik oldalán 
üdülök sorakoznak, jobbra sa
rat fröcskölve, cuppogva dolgo
zik egy markoló. Folyik a terep
rendezés, a vágányok alépítmé
nyének C'lökE'>szítö munkálatai. 

- Egy Új, emeletes üzemi 
epulet lesz ttt. Innen fogjuk 
irányítani a személy- és teher
pályaud1mr forgalmát. Domi
nó 70-es biztosítóberendezés
sel. 

A síneken munkáscsapat. 
Eddig három kitérőt építettek 
be a kaposván vonalba. most 
készítik a többit. Ők már tud
ják. milyen lesz az új teherpá
lyaudvar képe. Ahol én csak 
esőben ázó agyagkupacokat lá
tok, ök már síneket. 

Itt lesz a jelenlegi buda
pesti és a kaposl'ári vonalon 
kfrül két teherrnnat-Jogadó és 
egy -tároló. illetve mosórá
gány. Eredetileg három fogadó
vágányt ter:eztek. de csak ket
tőt építenek. bár a harmadik 
helyét 1s kialakítják - magya
rázza a főnökhelyettes. Új 

gyalogos felüljáró is épül. A ta
nács ragaszkodik ahhoz, hogy 
ne változzon nagyon a személy
pályaudvar képe. A régi Sió 
vasúti hidat is lebontják, s he
lyette épül egy új. Aztán rövide
sen megkezdődik a gyalogos 
aluljáró építésének előkészíté
se. 

Visszamegyünk az állomás
épületbe. Az irodáoan a falon ok
levelek sorakoznak. Az asztalon 
térképek, tervrajzok. A kialaku
ló állomáskomplexum doku
mentumai. 

Siófok állomás már régen 
megérett a Jel újításra. A felvé
teli épületnek meghagyják ere
deti stílusát. A födémet lejjebb 
eresztik, a tetőteret beépítik. 
A forgalomirányító részleg ki
költözik majd az új épületbe. 
Lesz ott tartózkodó, étkező, me
legítőkonyha. A kocsirendezők. 
a biztosítóberendezési. távköz
lési részleg dolgozói is helyet 
kapnak benne. Az új biztosító
berendezés üzembe helyezése 
után majd kei·esebb ráltó- és 
sorompókezelőre lesz szükség. 
De nem küldenek el senkit. hi
szen más területen szükség van 
a munkájukra. 

A távlati tervek szerint a 
Kálmán Imre expressz sze
mélygépkocsikat is szállít majd. 
Az ide látogató külföldi vendég 
beszáll a hálókocsiba. érkezés 
után egy órával ismét a. saját 
autójában ülhet. Ezért az új 5. 
vágányból kiágazó csonkavá
gányt alkalmassá teszik a sze
mélyautó-szállító kocs1k foga
dására is. 

A vasutas eszperantisták 
készülnek a jubileumra 

Az eszperantisták ebben az 
évben ünneplik a nyelv megal
kotásának századik évforduló
ját. A központi vasutas szakcso
po11 a jubileumi esztendő mun
katervében elsődlegesnek mi
nősíti a nemzetközi nyelv hasz
nosításának segítését, kultú
ránk és szocialista építőmun
kánk megismertetését, a béke
harc folytatását, továbbá a tag
létszám növelését. Ennek érde-

Kiváló Vasutas 

kében újabb tanfolyamokat 
szerveznek és részt vesznek az 
UIC vasúti szakszótára fordítá
sában. 

Élénkítik, gazdagítják a klub
életet is A világtalanoknak 
Braille-írással készített anyago
kat juttatnak el. Országos vas
utas baráti találkozót, valamint 
eszperantó könyv-, béke- és 
munkásmozgalmi kiállítást 
szerveznek. 

A kábelfek etö 

cs p v zetö 
Újvári Tivadar. a MÁV Mis

kolci BFF kábelfektető csoport
vezPtője nagy vasúti dinasztia 
jeles képviselője. Vasutasok 
voltak az Ő\ és feleségének 

· nagyszülei, szüle1. testvére. 
E hivatást gyakorolja három 
gyerekük 1s. 

� MozdonyL·ezető akartam 
lenni. Ezért mentem lakatosta
nulónak a Miskolci Jármíijai-í
tóba. Aztán idecsaltak. Akkor 
fájt, most csöppet se bánt a pá
lyamódosítás - mondja elgon
dolkozva. 

A kf'mfoykötésű, szimpati
kus. nyugodt természetű ember 
nem ismeri azt a szót. hogy 
nem ll'het. A kö:-ülmények 
szükségessé tették. hogy sok 
szaKmába vágó munkát kellett 
s kell \'égezni. Sokszor a me
chanikus biztosítóberendezések 
javítása előtt neki kell legyárta
ni a szűkséges alkatrészeket is. 

Munkatársaimmal együtt 
gyorsan át tudtunk térni az új 
technikára. Az igazat mei.,rvall
va. ma 1s szíves('bben dolgozom 
a mechanikus berendezésekkel 
- - mondja. 

Amikor FüZl'sabonyban sze
reltt!k az lntegra-Dommó rend
szerű biztosítóberendezést. a 
káb':;leket egy méter mélységbe 
az Ujván bngádJa fektette le. 
A kő- Ps betonmaradványok 
miatt nC"héz feladat volt. de ha
tándön• elkészültek a munkála
tok. Sok oh an biztosítóberen
dezést szereitek. amelvek alkal
masak a számítógépes központi 
forgalomellenőrző (KÖFE) és 
-irányító (KÖFI) berendezés 
működtetésére 1s. 

- A kál-kápolna1 szerelés 

kétszeresen emlékezetes szá
munkra - emlékezik - Itt ké
szítettük el 1983-ban a 200. In
tegra-Dominó berendezést. 
A kábelf ektetésnél pedig itt al
kalmaztuk előszór a korszerü 
betoncsatornát. Akkonban bi
zony a lakókocsi nem volt 
leányálom. Nyáron szinte meg
főtt benne az ember. Télen a 
felső ágyban alvó fuldokolt a 
melegtől, az alatta lévő pedig 
majdnem megfagyott Sokszor 
a fűtetlen váróterem volt a szál
lásunk. 

- Milyenek ma a munkakö
riilménvek? 

- A. gépesítés jelenleg is hi
ányos. Ha árokásó gépet. darut 
adnak. akkor gyorsan megy a 
munka. Egykor 22-cn dolgoz
tunk. most ali� nyolcan. A régi
ek közül Kapás Pál, -- szak
szervezeti b1zalm1 - Márton 
Károly, Tahi Rudolf. Fónagy 
Sándor, Szalai Vince s közvet
len műszaki irányítónk, Hajdú 
László művezető. s egyben 
pártvezetős�g1 titkár tartják 
még a frontot. 

- Hol dolgoznak jelenleg? 
- Most Szerencsen. a vonat-

befolyásoló berendezés kiépíté
sén munkálkodunk. Ezután a 
Felsőzsolca-Hidasnémeti vo
nalon folytatjuk a KÖFE- és a 
KÖFI-rendszer építését. Itt már 
csak Halmaj állomás és térsége 
van hátra. 

Újvári Tit•adar munkássá
gát. sikereit elismerések, kitün
tetések fémjelzik. Most a 37. 
vasutasnap alkalmából kapta 
meg a Kiváló Vasutas elisme
rést. 

Csorba Barnabás 
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Gazdaságpolitikai 
tájékoztató 

Vizsgák után - avatás előtt 

Dr. Nagy Sándor, a SZOT 
tllkára június végén előadást 
tartott az alapszervezeti szb- és 
az ib-titkárok részén, a MÁV 
BVKH konferenciatermében a 
politikai testületek napirendjén 
szereplő kérdésekről. 

költségvetés felülvizsgálatára, 
sőt a költségvetési szféra nem 
termelő apparátusa létszámá
nak felűlv17.sgálatára is. 

Vil ámint 

eminens ta 

Gazdaságpolitikai tájékozta
tójában dr. Nagy Sándor el
mondta. hogy a külkereskedel
mi hiány nagyobb a tervezett
nél, aminek jórészt az az oka. 
hogy a nemzetközi pénzpiacon 
a valuta keresztárfolvam-válto
zások hátrányosan · érintették 
érdekeinket. valamint az expor
tálható termékeink világpiaci 
ára folyamatosan csökken. 
Ugyanakkor rámutatott arra is, 
hogy megérett a helyzet a hazai 

- Konszolidációs progra- Az ünnepE'>lyes tisztavatás 
munk Jő célja többek között - előtt egy nappal, a tanévzáró 
mondotta a SZOT titkára -, napján látogattam a MÁV 
hogy olyan szociálpolitikai Tisztképzó és Továbbképző In
irányeli·eket dolgozzunk ki, tézetbe. Kissé izl<{atott, de vi
amelyek tompítják a gazdasá- dám hangulat fogadott. A hall
gí visszaesés családokra gya- gatók megnyugodtak, hiszen 
karolt hatását, s hogy a 90-es vége a vizsgáknak, a tanárok 
évek elején az adósságállomá- feszültsége is felengedett, mert 
nyunk ne növekedjen tovább. az idén jó évet zárhattak. 

Végezetül beszélt a tervezett Fodor István igazgató tájé-
adóreformmal kapcsolatos koztatott erről; 
SZOT-állásfoglalásról és arról. - Az 1de1 tanévben százhu
hogy a SZOT elnöksége még szonnégyen vizsgáztak, közü
nem tartja időszerűnek a nyug- lük hatnak nem sikf'rült, ők 
díjkorhatár felemelését. szeptemberben pótvizsgát te-

hetnek. 

Harmincéves 
- Milyen lett az átlagered

mény? 
- A tavalymál néhány szá

zalékkal Jobb: 3,56. Az utóbbi 
öt �v legjobb átlageredménye 
ez. Altalában 1s· az idén végzett 
hallgatók nagyon lelkusmerete
sen dolgoztak, leszámítva az el
ső néhány hónapot, mindenki 
.,belerázódott" a sajátos életfor
mába, szorgalmasan tanultak, 
bár olykor panaszkodtak, hogy 
nehéz és sok a tanulnivaló. Fe
gyelmezni senkit sem kellett. a 
hallgatók többsége tudta, hogy 
mire vállalkozik. Az idén 
egyébként hárman végeztek ki
tűnően, tízen pedig jeles ered
ménnyel. 

a Magyar Vasutas 
Ünnepi megemlékezés 

szakszervezetünk székházában 
Szakszervezetünk lapja. a 

Magyar Vasutas harmincéves. 
Ebből az alkalomból. június 
23-án szakszervezetünk székhá
zában ünnepséget rendeztek, 
amelyen részt vett és felszólalt 
Virizlay Gyula, a SZOT titkára 
is. valamint Hegedűs Ferenc, a 
Minisztertanács Tájékoztatási 
Hivatalának képVIselőJe. 

A megjelent tudósítókat, ven
dégeket és a lap belsó munka
társait Pallos György. a szerve
zési és kulturális osztálv vezető
je köszöntötte, majd Koszorus 
Ferenc főtitkár tartott ünnepi 
megemlékezést. Méltatta a lap 
érdemeit. kiemelve. hogy a Ma
gyar Vasutas az elmúlt harminc 
esztendőben a vasutasok ked
velt és kere•,ett lapja lett. Nép
szerűségét bizonyítja. hogy 

FÜZESABONYBAN 

példányszáma a kezdeti tízen
kétezerről 40 ezerre emelke
dett. 

A főtitkár szólt a lap múltjá
ról is. Elmondta. hogy az első. 
Magyar Vasutas címet viselő 
ÚJság 190-i. április 15-én jelent 
meg. A jelenről szólva méltá
nyolta az újság szerkesztőinek 
és tudósítóinak azt a törekvését, 
hogy a jubileum tiszteletére 
megújították a lap formáját és 
tartalmát. 

Virizlay Gyula, a SZOT tit
kára a sajtó fontosságáról be
szélt, a saJtó felelősségét hang
súlyozta. 

Az ünnepség végén Koszo
rus Ferenc jutalmakat �dott át 
a lap szerkesztőinek és tudósí
tóinak. 

Átadták a vasúti aluljárót 
Füzesabony nagyközség vas

útállomásán az utóbbi évtize
dekben egyre nagyobb gonciot 
jelentett a gyalogosforgalom le
bonyolítása, valamint a sze
mélyszállító vonatok baleset
mentes megközelítése. 

1983. szeptember 23-án kez
dődött meg a kettős célt szolgá
ló aluljárórendszer építése. 
1985. december 10-én átadták 
ezt a szakaszt, amelv1k az első 
hét vágánypár szernélyvonata1-
hoz vezet. majd folytatódott a 
községi rész építése, ami a na
pokban fejeződött be. 

közel ilyen terjedelmű le- és Jel
Járók építése mintegy 80 millió 
forintba került, amihez a He
i·es megyez tanács tízmillióval 
Járult hozzá. Ezekkel a munká
latokkal párhuzamosan elké
szült a közműalagút is, vala
mint a peronsz1getek kialakítá
sa. a vágányközök elkerítése. 

Az aluljáró ünnepélyes át
adása június 30-án volt. Az ese
ményen megjelent többek kö
zött Nagy Endréné országgyű
lési képviselő is. Hernádi Ist
ván. a m1skolc1 vasút1gazgató
ság vezetője méltatta az építők 
munkáját, s szólt a létesítmény 
jelentőségéről is. 

..... 
.... .. ... 

.ri .. .... ... .. 

Máté Zsuzsanna bizonyítvá
nyában csupa ötös áll. 

- Nem készültem vasutas-
nak. g1mnaz1stakoromban 
gyógyszerész akartam lenni 

- Jobb híján szegődött a 
vasúthoz? 

- Ezt sem mondhatnám. Ta
lán féltem a felvételitől. az utol
só percben döntöttem, hogy m
kább vasutas leszek, oda nem 

- Nem hinném - válaszol
ja -, inkább a szorgalom, a ki
tartó tanulás eredménye a szín• 
jeles. Középiskolás koromban 
1s jó tanuló voltam, ezt a „ha
gyományt" sikerült itt 1s folytat
nom. 

Milyen kozE'>p1skolát vég-
zett? 

- Szegeden vE'>geztem vas
útforgalmi technikusként. ha 
ezeket az éveket 1s beszámítom, 
akkor már 1975 óta vagyok vas
utas. Az érett.-;ég1 után Lakitele
ken dolgoztam három évig mmt 
állomáskezeló. Pillanatnyilng 
forgalmi szolgálattl'VŐ vagyok 
Tószegen, de nagy valószínű
séggel hamarosan állomásveze
tő leszek, nem utolsósorban a jó 
bizonyítványom jutalmaként. 

- További tervei? 
- A győri főiskolán szeret-

nék később diplomát c;zerezni. 
Haludka Sándor szavait Fo

dor István igazgató 1s hallotta, 
kommentárja enny 1 volt· 

- Intézetünkből sokan sze
reztek már diplomát sok-sok 
diákunkra lehetünk büszkE'>k. 
mert jól megállják helyüket az 
egyes szolgálat, beosztásokban. 
Remélem, Sándorról 1s JÓ hírE'
ket hallunk majd ... 

Beszélgetésunk után vette 
kezdetét az ünnepélyes tanév
záró. Ünnepi beszédet Szemők 
Béla. a MA V általános vezér
igazgató-helyettese mondott. 
majd az évfolyam !PgJobb tanu
lóinak jutalmakat, oklevelet 
adott át. Fodor István zárszavá
ban megemlékezett az Intézet 
fennállásának 100. PVPS évfor
dulójáról. 

(sárközi) 

Sasvári Sándor termelési fő
mérnök elmondotta. hogv a 
MÁV Miskolci Építési Fé�ök
ség hídépítés-vezetőségének fü
zesabonyi művezetői részle�E' 
volt a generálkivitelező. Nagy 
munkát végzett meg a költség
vetési üzem 1s. A tóbb mint 
száz méter hosszú aluljáró és a 

A szalag átvágása után a ven
dégPk az aluljárón át mehettek 
a szoc1áhs létesítmény éttermé
be, ahol a munkában élenjáró 
dolgozóknak átadták a kitünte
téseket ke>ll különösebb felvételi v1zs- .------------

Szigetváry József ga . Barátnőm édesanyja 1s 
sokat beszélt a vasútról. Azt -------------------------- sem hallgatom el, hogy nagy-

Termelési gyakorlaton 
A Záhonyi Üzemigazgatóság nek az átrakókorzet valameny

állomásfőnökségein és a műsza- nyí állomásának tevékenységé
ki szakszolgálatoknál C'bben az vel. Az oktatási intézmények 
évben is több mint száz egyete- szakemberei (tanárok. szakok
mi és főiskolai hallgató, szakkö- tatók. tanműhelyvezetők) 
zépiskolai és szakmunkástanu- akik a szakmai gyakorlatot ese
ló tölti nyán üzemi termelési tenként a helvszínen ellenőrzik 
gyakorlatát. . - a megsze�zett tapasztalato-

A tanulók többsége később kat maguk 1s 1gvekeznek hasz
az üzem1gazgatóságnál szeret- nosítani az 1sk0Ía1 oktatásban-
ne munkát vállaim, sót a képzésben 
megkötótt tanulmány1-társadal- ,-------------
mi ösztöndíJszerzödE'>sek révén 
- sokan máris elkötelezték ma
gukat az üzem iránt. 

Foglalkoztatásukat az oktatá
si intézmények által meghatá
rozott tematika alapján, a legta
pasztaltabb munkahPly1 szak
emberekre. üzemi oktatókra 
bízták. akik a szorosan vett 
szakmai-gyakorlati ismeretek 
átadásán kívül igyekeznek átfo
gó képet kialakítani a leendő 
munkahelyről. 

Legtöbben minden nyáron 
visszatérnek, így például a vas
útforgalmi szakközépiskolások 
folyamatosan megismerkedhet-

Testvérbrigádokat 
keresnek 

A villányJ állomás Hámán 
Kató szocialista brigádja test
vérbrigádokat keres. A kilenc 
kereskedelmi szolgálatot ellátó 
nő várja az azonos nevű nŐI bri
gádok jelentkezését levelezés. 
megismerke>dés céljából az 
alábbi címre: 

Hámán Kató brigád, MÁV
állomás Villány 77';3. 

Gzemi telefon: 05-21-04. 
05-21-05 

papám is ra-:utas volt, ponto
sabban: a szolnoki járműjaví
tóban dolgozott. 

Zsuzsa itt váratlanul elhall
gatott, csak a szeme árulta el. 
hogy van még a témáról mon
dandója. 

- Apám is vasutas - mond
ja nevetve. - Nem beszélhe
tünk iisaz! dmaszt1áról. mert 
,;desapám csak nemrégen lett 
vasutas. de azért van esély arra, 
hogy azzá váljunk, ugyanis má
jusban férJhez mentem. s talán 
mondanom sem kell; férjem is 
t:asutas A ferencvárosi 
rendező i:>ályaudvamn fogunk 
doli:(ozm. Érd-felsőn lakunk egy 
munkásszállón. onnan Járunk 
maJd be. Fizetésem a korábbi 
3í00 helyett 5500 fonnt lett. 
már csak ezért is érdemes volt 
elvégezni a Tisztképzót .. 

Haludka Sándor bizonyítvá
nya ugyancsak egyhangú": 
abban is csupa ötös áll. 

- A jó bizonyítványhoz né
mi szerencse 1s kell? 

Nyolcéves 
kapcsolat 

A záhonyi gépe>sített rakodási 
főnökség tmk-műhelyének 
KISZ-esei szoros kapcsolatot 
alakítottak k1 a helyi általános 
iskola most végzett nyolcadik 
osztályos tanulóival. Az elmúlt 
nyolc évet mindannymk számá
ra közös rendezvények, találko
zók tették :;zínessé. mozgalmas
sá. 

A KISZ-szervezet tagJa1 ott 
voltak valamennyi fontos 1sko
la1 eseményen: kisdobos- és út
törőavatáson, gyermf'knap1 ün
nepélye>ken, raj- és örsi névadó
kon, közreműködtek az úttórö
vetélkedök sze1vezE'>sé-bPn, le
bonyolításában, és esetenké-nt 
videodiscót szervf'ztek a gyere
kek szórakoztatására. Az iskolá
sok is meghívást kaptak a fiata
lok rendezvényem•: képv1selo1k 
meglátogattak egy-egy taggyü· 
lést, üzemlátogatáson ismer
kedtek meg barátaik munkájá
val. legutóbb pedig kózösen 
emlékeztek meg a KISZ zászló· 
bontásának Jele>s évfordulóJá
ról. 
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Üdvözöljük 
a MÁV dolgozóit 
a vasutasnap alkalmából. 

Köszönjük eddigi közreműködésüket. 
Egyben kérjük, 
továbbra is biztosítsák 
vállalatunk szállítmányainak 
gyors, pontos fuvarozását. 

Gyulai Húskombinát 
dolgozói 

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 

A TAURUS Gumiipari Vállalat 
vezetése és dolgozói 
köszöntésüket küldik 
a MÁV kollektívájának 
a vasutasnap alkalmából. 

Köszönjük, hogy jó együttműködéssel 
segítették vállalatunk 
vasúti szállitmányainak gyors 
és pontos célba juttatását. 

Kérjük továbbra is 
segítő közreműködésüket 
a k.9zös célok elérése érdekében. 

TAURUS GUMIIPARI 
VALLALAT 

A vasutasnap alkalmából 
köszöntjük a vasutasokat! 

Kérjük, hogy jó együttműködéssel 
segítsék vállalatunk 
vasúti szállítmányainak 
gyors és pontos célba juttatását. 

Egyben építési tevékenységünkkel 
is szeretnénk hozzájárulni 
a vasúti közlekedés fejlődéséhez. 

UiVASUi 

MAGYAR VASUTAS 

(QQMPEX) 
Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 

Kérjük, hogy jó együttműködéssel 
segítsék vállalatunk 
vasúti szállítmányainak 
gyors és pontos célba juttatását. 

A Metalimpex vállalat 
gazdasági vezetése 

és dolgozókollektívája 

Az IKARUS 
Karosszéria-

és Jármügyár 

köszönti a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából. 

Köszönjük, hogy jó munkájukkal 
segítették szállítmányaink 

gyors és pontos célba jutását. 

További sikereket kíván 
a vállalat vezetősége 

és dolgozó kollektívája. 

(�) 
KAROSSZÉRIA ÉS JÁRMÜGY ÁR 

A vasutasnap alkalmából 
köszöntjük a vasutasokat! 

Kérjük, hogy a jövőben is 
segítsék kombinátunk 
vasúti szállítmányainak 

gyors és pontos továbbítását! 

BALATONBOGLÁRI 

MEZŐGAZDASÁGI KOMBINÁT 

A �RrhísitóipRri "'om6ituít Sc6rcccn 
a uasulasnap alkalmából 
eiúlon sie,elné megkösiönni 
� Önök munkáiál, 
amell1Jel houáiárutlak 
siátlilmánlJaink célba éréséhei. 

Kérjük, az elkövetkezendö időben is 
segítsenek gazdasági feladataink 
végrehajtásában, hiszen Önök nélkül 
termékeink nem juthatnának el 
a világ több mint 40 országába. 
A további ,együttműködés reményében 
minden vasutasnak jó egészséget, 
jó munkát és sikereket kíván: 

a Tartósítóipari Kombinát 
gazdasági vezetése 

és dolgozó kollektívája 

1987. JÚLIUS 22. 

Köszöntjük 
a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 

Kérjük, hogy jó együttműködéssel 
segítsék gyárunk 
szállítmányainak gyors 
és pontos célba juttatását. 

Papíripari Vállalat 
Nyíregyházi Gyárának 

gazdasági vezetése 
és dolgozókollektívája 

Köszöntjük a vasutasoRat 
a vasutasnap alkalmából. 

Kérjük, hogy jó együttműködéssel 
segítsék vállalatunk vasúti 
szállítmányainak gyors és pontos 
célba juttatását. 

A Helvéciai Állami Gazdaság 
vezetése 

és dolgozó kollektívája 

A Dunai Kőolajipari Vállalat 
gazdasági vezetése és dolgozói 
köszöntik a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából. 

Kérjük, hogy jó együttműködéssel 
segítsék vállalatunk 
vasúti szállítmányainak 
gyors és pontos célba juttatását. 

Dunai Kőolajipélri 
Vállalat 

Százhalombatta 

Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 

Kérjük, hogy az eddigihez hasonlóan 
igen jó együttműködéssel segítsék 
vállalatunk vasúti szállítmányainak 
gyors és pontos rendeltetési helyre 
történő juttatását. 

Békés megyei 
Gabonaforgalmi 

és Malomipari Vállalat 
gazdasági vezetése 

és dolgozó kollektívája 

. 



1987. JÚLIUS 22. 

magyar 

vlecosagyár 

Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 

Kérjük, hogy továbbra is 
segítsék a gyár 
szállítmányainak gyors 
és pontos célba juttatását! 

Magyar Viscosagyár 
gazdasági és társadalmi 

szerveinek a vezetői 

Köszöntjük dolgozóikat 
'1 vasutasnap alkalmából! 

Kérjük, hogy jó 
együttműködéssel 
segítsék vállalatunk 
vasúti szállítmányainak 
gyors és pontos 
célba juttatását. 

Baranya Megyei Gabon aforgalmi 

és Malomipari Yéllalat 

gazdaségivezetése 

és dolgozó kollektlvilja 

A Kőbányai Sörgyár 
gazdasági vezetése, 
társadalmi szervezetei 
és dolgozókollektívája 

köszönti 
a vasutasokat 
a vasutasnap 
alkalmából! 

�o6ÁNy�
1 

Kérjük, hogy jó együttműködéssel 
továbbra is segítsék 

vállalatunk vasúti szállítmányainak 
gyors és pontos célba juttatását. 

Köszöntjük a vasutasokat 
a 3 7. vasutasnap alkalmából! 

Kérjük, hogy további 
jó együttműködéssel 
segítsék vállalatunk 
vasúti szállítmányainak 
zökkenőmentes 
továbbítását. 

fllllCllllS 

· Ferroglobus Vas- és Acél 
Termelőeszköz Kereskedelmi Vállalat 

MAGYAR VASUTAS 

Köszöntjük a Kiváló Igazgatóság 
kitüntetésben részesült 
Pécsi MÁV Igazgatóság dolgozóit, 

a vasutasnap alkalmából. 

Kérjük, hogy jó együttműködéssel 
segitsék vállalatunk 
vasúti szállítmányainak 
gyors és pontos célba juttatását. 

A Mecseki Szénbányák 
kollektívája nevében: 

MÉREI EMIL 
vezérigazgató 

"'-öszöntjiih B uBsKtBsuhBt 
B uBsKtBsnBp BlhBlmii6úl! 

llérjük, hoglJ jó 
eg1Jüllműködéuel 

segilsék louá66,a is 
a lelepeinkre érke1ii áruk 

kis1olgállalásál. 

�� 

d•� 

Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 

Kérjük, hogy jó együttműködéssel 
segítsék vállalatunk 
vasúti s�állítmányainak gyors 
és pontos célba juttatását. 

t\tM=EGa 

Az Alba Regia 
Állami Építőipari Vállalat 

gazdasági vezetése 
és dolgozó kollektívája 

SZÉKESFEHÉRVAR 

A vasutasnap 
alkalmából 
köszöntjük 
a vasutasokat! 

KérJük, hogy az év hátralévő 
időszakában az eddigiekhez 

hasonlóan segítsék elö munkánkat 
bányaüzemeink folyamatos vasúti 

kocsi ellátásával, 
a rakott szerelvények gyors továbbításával. 

A Kavicsbánya Vállalat 
központjának 

és üzemeinek �ollektívája 

A vasutasnap alkalmából 
tisztelettel köszöntjük 
a Magyar Államvasutak 
minden dolgozóját. 

Köszönjük, hogy feladataink megoldását 
munkájukkal nagymértékben elősegítették. 

A további sikeres együttműködéshez 
erőt, egészséget kíván 

a Növényolajipari 
és Mosószergyártó 

Vállalat 
gazdasági vezetése 

és dolgozó kollektívája 

A 37. vasutasnap alkalmából 
köszöntjük a MÁV dolgozóit! 

A vállalataink között 
kialakult 
jó együttműködés 

.szellemében kérjük, hogy 
a jövőben is segítsék 
szállítási feladataink 
maradéktalan teljesítését. 

A Volán Tefu Vállalat 
vezetése 
és dolgozókollektívája BUDAPEST 

A Tiszai Kőolajipari Vállalat 
kollektívája, párt-, gazdasági 
és tömegszervezeti vezetése 
a 37. vasutasnap alkalmából 
köszönti 
a Magyar Államvasutak 
valamennyi dolgozóját. 
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Kívánjuk, hogy 
az eddig kialakult 

példás együttműködés 
továbbra is segítse 

közös feladataink 
eredményes megoldását. 

Tiszai Kőolajipari VAllalat 
LeninvAros 
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Nemzetközi sakkversel)y Olimpiai és világbajnokokat 
köszöntöttek a vezérigazgatóságon 

Második alkalommal rende
ZPtt a Törekvés SE nemzetközi 
sakkversenyt. A júniusban le
zajlott „Kőbánya 87" elnevezé
sű versenysorozaton - amelyet 
Szemők Béla, a MÁV általános 
vezérigazgató-helyettese nyitott 
meg-, 9 ország 16 versenyzője 
indult a 68 hazai sakkozó mel
lett. Az igen erős mezőnyben 
két nemzetközi nagymester. 12 
nemzetk0zi és 8 FIDE mester 
szerepelt. A verseny főbírája 
Fekete Géza, FIDE versenybíró 
volt. 

Ozsváth Andrásnak, a Sakk
élet főszerkesztőjének és a Hon
véd mesteredzőjének vélemé
nye szerint, a „Kőbánya 87" be
vonult a nemzetközi verseny
naptárba, mert a Budapesti Ta
vaszi Fesftivál idején rendezett 

verseny után ez az egyetlen je-
lentős sakkviadal Budapesten. A vasutasnap alkalmából a 

A verseny nagy esélyeseként MÁV Vezérigazgatóságon a 
az NDK-beli Wolfgang Ul- -vasutas sportélet olimpiai és vi
mannt emlegették, de a Törek- lágbajnokait köszöntötték. 
vés két kiválósága - Székely A megjelenteket - közöttük 
Péter és Kállai Gábor-. vala- Schmitt Pált, a Magyar Olim
mint a meglepetések embere. a piai Bizottsá_g főtitkárát. Balogh 
francia Daniel Roas is dobogó- Gábort, az AISH főosztályveze
várományos volt. Végül azon- tő-helyettesét. Koszorus Feren
ban igazi meglepetésként a cet, a Vasutasok Szakszerveze
csehszlovák Igor Gazik lett az te főtitkárát - Szemők Béla, a 
első Kállai Gábor előtt. aki ez- MÁV vezérigazgatójának álta
zel az eredményével elnyerte az lános helyettese üdvözölte, 
Európa Legjobb Vasutas Sakk-

majd méltatta az egykori bajno
kok és mai követőik nagyszerű 
sikereit. Büszkén számolt be ar
ról, hogy a vasutassportkörök 
versenyzői 23 olimpiai aranyér
met nyertek. világbajnokságo
kon pedig eddig 37 alkalommal 
állhattak fel a dobogó legmaga
sabb fokára. 

A vezérigazgató-helyettes az 
olimpiai és világbajnokoknak 
kiállított általános vasúti sza
badjegyeket adott át. 

versenyzője címet. A dobogó 3. 
fokára Székely Péter állhatott 
fel. 

A nők mezőnyében a legjobb, 
Horváth Júlia volt a Vasasból, 
a második a Törekvés verseny
zője, Szíva Erika lett. 

Veteránok teniszversenye 
Egyre népszerűbb hazánk

ban a veterán tems;:sport. Ezt 
jelzi az is, hogy a vasutasnapi 
események sorában már 15. al
kalommal rendezték meg a Ma
gyar Államvasutak nemzetközi 
veterán páros teniszversenyét 
július 9. és 12. között a BVSC 
Tatai-úti temsztelepén 

41 
Az elmúlt évek alatt egyre 

népszerűbbé váló versenyfor
, ma jelentősége a szervezők kö
" rültekintő munkájának köszön

hetően megnőtt: az évről évre 
magasabb színvonalú viadal a 
Nemzetközi Teniszszövetség 
műsortervébe is bekerült. De 
nemcsak a színvonal emelke-

szervezet titkára az ünnepélyes 
megnyitón mondott beszédé
ben kiemelte, hogy ezzel a ver
sennyel ismét gyarapodott ha
zánkban azon viadalok száma, 
amelyek nemzetközi minősítést 
kaptak a világszövetségtől, 
majd kijelentette: 

----------------------------·• dett, hanem a nevezések száma 

- Különösen tiszteletre mél
tó az, amikor az érettebb, ta
pasztaltabb generációk tagjai 
mutatnak ismét példát a fiata
loknak, mit lehet, mit érdemes, 
mit kellene sokkal szélesebb 
körben tenni sokféle támadás
nak kitett egészségünk meg
óvása, általános erőnlétünk, s 
nem utolsó sorban kedélyálla
potunk kívánatos állapotban 
tartása érdekében. 

SAKK 
7. SZ. FELADVÁNY. J. Fehlmann 

(CH - Goldach). matt 2 lépésben. 

Mostantól a külföldi szerzök orszá
gát a nemzetközi autójelzésben beve
zetett rövidítésekkel jelöljük. CH tehát 
Svájcot. SU pedig a Szovjetuniót jelen
ti. 

Rovatunk még alig indult útjára. és 
máris gyászhírt kell közölnünk. Az áp
rilis 16-án megjelent 2. sz. feladvá
nyunk szerzője, V. Kiszeljov elhunyt. 
Özvegye arra kér benr.ünket. hogy a 
férje feladványában talált (és a júniusi 
számunkban részletezett) hibákat mi 
javítsuk k1 kegyeletes megemlékezés
képpen. 

A májusban közölt két feladványt a 
beérkezett megoldások alapján a7,,, 
alábbiakban elemezzük: 

3. sz. (Burda-Solarczyk): Alapál
lásban látszó matt: 1. - Be4 2.Vxe4 (1 
pont). Két megtévesztő kulcslépés 1. 
Fa8? és l.Fb7?, amelyek után sötét 1. 
- Hxf6 1 lépése vé'\_(l pont). A látszó
lagos játék mattja megmarad. Ha vilá
gos l.Ff4 +' lépéssel kísérletezik, �s sö
tét 1. - Hxf4-gyel védekezik, erre a 
másvédelemre visszatér a 2. Ve4 matt ( 1 

pont). Jó védelem most 1. - Bxf4!. 
Kulcslépés: 1. Fe6 ! (2 pont), és erre az 1. 
- Be4 védekezésre 2.Hf3 másmatt a vi
lágos válasza. 

4. sz. (Fetmaksz): Az alapállásban 
sötét mindegyik lépésre készen áll a 
mattválasz, kivéve a d6 gyalog lépése
it. Ez tehát árulkodó báb a táblán. Az 
l.Fd8 kulcslépés (2 pont) után ezekre 
a gyaloglépésekre is meglesz a matt. 
Sötét a kulcslépés után lépéskényszer
be kerül. - Két érdekes megtéveszté
se 1s van a feladványnak (1-1 pont). 
l.Fh3? után 2.Hd7 fenyeget, 1.Fg3? 
után pedig a bástya ellépése bárhova 
az f oszlopon. Mmdkét esetben 1. -
dxc5 nyújt kielégítő védelmet sötét
nek. - Van egy mellékmegoldás is (2 
pont): l.Bg7 két fenyegetéssel (2.Fg3 
és 2.Be6). és sötét nem tud eredmé
nyesen védekezni. 

A helyes megfejtéseket beküldő ol
vasóink közül jutalomban részesül 
Gulyás László és Hüvös Récsi András. 
Mindketten budapestiek 

8. SZ. FELADVÁNY. V. K. Pilcsen· 
ko (SU - Szuhoj Log), matt 2 lépés
ben. 
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A mai feladványaink megoldását is 
- szokásunkhoz híven - a hónap vé
géig kell postára adni szerkesztősé
günk címére: 1068 Budapest, Benczúr 
u. 41. 

Nagykőrösi Konzervgyár 
kollektívája nevében 
köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából. 

Kérjük, hogy az elmúlt évhez hasonlóan 
jó összhangban segítsék elő 
vasúti szállítmányaink külföldi 
és belföldi vevóikhez való 
pontos és gyors elszállítását, 
hogy ez évi tervteljesítésünkhöz több vasúti 
szállítójárművet kell megraknunk, 
ezt csak úgy tudjuk megoldani, 
ha közösen segítjük egymást, 
mi a vasúti kocsik gyors megrakásával, 
Önök a naprakész igényeink 
kiállításával tudnak hozzájárulni 
a közös ügy sikeres teljesítéséhez. 
Ezúttal szeretnénk megköszönni 
Nagykőrös állomás kollektívájának 
a vasút minden doglozójának 
lelkiismeretes, segítőkész munkáját. 
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N'agykörösi 
Konzervgyár 

is. Amíg 1982-ben 52-en indul-
tak ezen a kieséses rendszerű 
tornán. ma már 120 versenyző 
játszott összesen 90 mérkőzést. 

Tolnai fldikó, a vasutas-szak-

A versenyzők többsége -
köztük számos közéleti szemé
lyiség - a kezdetektől, 1973-tól 
vesz részt a tornán. 

Táblák 
"léhány hónapja még magam is lelkesedtem e lap hasáb

jain az új állomási tájékoztató névtáblák felállításán. Ak
kor pen,ze még nem sejthettem. hogy mi még ilyen aprósá
gokban i„ képesek vagyunk átesni a ló túlsó oldalára. 

El:,fü,orban nem is a Tatabánya Felsőből lett Felsőgallá
ra, a Tatabán}a ,\J„óból az „alsó" likvidálására, az Erőmű 
helyébe tolakodott Bánhidára gondolok. \1ég amiatt sem 
ragadtam volna tollat, hogy Tatabánya megállót Alsógallá
ra „magyaro:,ították "', ámbár ez a megálló - a hajdani vá
rosmag lévén - ;.ohasem volt Alsógalla. \tindegy. '\em is 
jár me:,sze az igazságtól, mindössze három kilométernyire. 

Ám amit a szobi vonal uéhánJ állomásán tapasztaltam, 
az elkeserítőbb. \lert ugyan ki tudná megmagyarázni, 
hogy egyik-másik, már-m.ír nemes patinát viselő állomás
épületünkre miért kellett ráerőszakolni a hozzá nem illő, 
rikító színű kék-sárga föliratokat. De ha már ráerőltették, 
miért kellett leszedni a régieket, csúnya sebet ejtve e..izel 
Szob, vagy Dunakeszi „indóházának"' architektúráján. 
Vagy kinek jó, hogy Zebegényben a leszerelt tábla helyén 
most a falfesték tői rondán elütő sötét folt ásítozik?! 

- tézé -

Emléktúra 
A sátoraljaújhelyi pályafenn

tartási főnökség központi Lenin 
szocialista brigádja megtartotta 
a már hagyományos emléktúrá
ját, melyen meghívott vendé
gek és családtagok is részt vet-

tek. A kirándulás •céljál'!ál, a vá
ros fölötti kilátónál v._etélkedőt 
rendeztek névadójuk életéről, 
valamint Sátoraljaújhely és 
környéke nevezetességeiről. 

A JZ 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 hozzájárulnak 
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. 

Höerömü 
és Szolgáltató 
Közös Vállalat 

Csepel Művek 
Hőerőmű és Szolgáltató 
Közös Vállalat 

- Kirándulóvonatok. Az 
idén tíz nyári hét végén indít ki
rándulóvonatokat Pécsről a 
MÁVTOURS és a VDN. Ezek a 
szombati vonatos kirándulások 
évek óta nagy népszerűségnék 
örvendenek, elsősQrban a nagy
családosok és a kisfizetésűek, 
nyugdíjasok körében. Az első 
kirándulóvonat június 20-án in
dult Pécsről Keszthelyre. 

- Kerékpártúra. A záhonyi 
üzemigazgatóság Münnich Fe
renc KISZ-alapszervezetének 
tagjai kerékpáros túrát szervez
tek a z;emplén-hegységbe. 
A több mint 150 kilométeres 
utat három nap alatt tették meg 
a kerekezők. A túra végállomá
sa Pálháza volt. 

- Óriás pöffeteg. A közel
múltban két miskolci vasutas, 
Szamosi Barna mozdonyvezető, 
és Mondok Ferenc vonatkísérő, 
Mezőkeresztes-Mezőnyárád 
és Csincse között óriás pöffeteg 
gombát találtak a vasúti töltés 
közelében. A gomba - amely 
ehető - csaknem öt kilót nyo
mott. 

- Üzemi rádió. A záhonyi 
üzemigazgatóságon működő 
üzemi rádiónak kilenc műsor
szóró helye van. Minden hó
napban két önálló műsorral ad 
információt a dolgozóknak. 
A szerkesztőség stúdióját előis
kolának tekintik a majdani üze
mi televíziózáshoz. A stáb a kö
zelmúltban több videohítadót 
készített. 

- Hetvenöt éves. A szép 
környezetben felépített MÁV
nevelőotthon Kőszegen jubileu
mi tanévzárót tartott. Az itt mű
ködő általános iskola növendé
kei és vendégei megemlékeztek 
a nagy múltú intézményről. Az 
ünnepségen adták át azokat az 
ajándékokat és kitüntetéseket, 
amelyeket a tanulók iskolai 
eredményeikért és az elért 
sportteljesítményekért kaptak. 

- Franciák Zalaegerszegen. 
A francia vasutas-szakszervezet 

Elcserélném Budapest centrumában 
lévö szoba. konyha, külön WC, gázfű
téses tanácsi föbérletemet. Dunake
szm lévő komfortosra, lehet MÁV-la
kás is. Érdeklődni: Csáki Józsefné 
428-321 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest Kerepesi 
úton lévő 98 négyzetméteres 3 szobás, 
villanyfűtéses, telefonos lakásomat, 
kettő darab egyszobás komfortos taná
csi lakásra, vagy egy kettőszobás (kü
lönbejáratú) tanácsi lakásra MÁV-dol
gozóval. Érdeklődni lehet a 334-604-es 
telefonszámon. 

Elcserélnénk budai 2,5 szobás, tele
fonos öröklakást és 2 szobás, telefonos 
szolgálati lakást, budai 4-5 szobás ta
ryácsi vagy MA V-szolgálati _lakásra. 
Erdeklődni levélben: Gaál Odönné, 
Budapest 1124. Németvölgyi út 89. 

Elcserélném VIIL kerületi 70 négy
zetméteres szolgálati lakásomat ki
sebb tanácsi vagy garzonlakásra. Ér
deklödm levélbc1: Gaál Ödönné, Bu
dapest 1124. Németvölgy1 út 89. 

Elcserélném Budapest XV. kerületi 
Mozdonyfűtő u. 6. szám alatti féleme
leti 2 szoba, előszoba, konyha. fürdő
szobás MAV-bérlakásomat, tanácsi 
bérlakásra. Érdeklődni lehet levélben: 
Vas Józsefaé, 2040 Törökbálint, Kisfa
ludy u. 11. 

Eladó Agárdon 275 négyszögöles sa
roklakótelek. víz, villany, gáz az utcá
ban. termálfürdőhöz. tóhoz közel. 
Ugyancsak eladó Sukorón 400 négy
szögöles panorámás nyaralótelek Er
deklödni: Takácsné, Székesfehérvár, 
Géza u. 91 Telefon 06-22.'15-512 

1987. JÚLIUS 22. 

nyolc tagja magyarországi tar
tózkodása során ellátogatott Za
laegerszegre 1s. A megyeszék
hely vasútállomásán Karádi 
László, a területi intézőbizott
ság munkatársa tájékoztatta a 
vendégeket a vasutasok szociá
lis helyzetéről. családi életük
ről. 

- Bérfejlesztés Miskolcon. 
Több mint négyszázalékos bér
fejlesztést valósítottak meg a 
miskolci igazgatóság területén. 
A bérfejlesztés során kiemelke
dő helyen szerepelnek az állo
másokon dolgozó közvetlen for
galomirányítók. 

Nem Turi András 

volt a modortalan! 

Lapunk ez évi 10. számában 
megjelent ,.Modortalan vezér" 
című írásunkra Grenczer Já
nos, a szolnoki vontatási főnök
ség vezetője válaszolt. Levelé
ből idézünk: ,,Szakszon József 
utas által leírt esetet kiv1zsgál
tattam, és a megállapított té
nyek alapján a VI. vágányon 
álló vonat modortalan vezérét, 
Reznák Mihály mozdonyveze
tőt fegyelmileg felelősségr� 
vontam. Az V. vágányon álló 
vonat vétlen mozdonyvezetőjét 
hívták Turi Andrásnak". 

A szerkesztőség fenntartja a 
jogot., hogy a beküldött kézira
tokat rövidítve közölje. Kézira
tokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. 

Halálozás 

l\1iklós János, a hatvani :\1..\ V 
nyugdíjascsoport tagja életének 
90. évében elhunyt. Hozzátarto
zói, tisztelői június 12-én kísér
ték utolsó útjára az új-hatvani 
temetőben. 

(10-15 óráig). Vasúti telefon: 
02143,42. 

Eladó Kál községben 644 négyszög
öles bekerített vegyes gyü'mölcsös 
(víz. villany megoldható) jutányos 
áron, föleg vasutasoknak. (Irányár: 
80 OOO,- fonnt) Érdeklődni: Ficsár Fe· 
renc, Kál. Lehel vezér u. 55. 

Elcserélném Baross térre néző II. 
emeleti 2 szoba komfortos utcai taná· 
csi lakásomat, másfél szobás hasonló 
tanácsi lakásra. Érdeklődni levélben: 
Löki Béláné. Budapest, Mező Imre út 
3-5. 1087. 

Elcserélném Köbánya-K1spest állo· 
másnál lévö 100 négyszögöles telkPn 2 
különálló (két család részére alkalmas) 
MÁV-bérlakásomat. másfél va_gy két 
szoba összkomfortos. liftes. MAV-, la· 
nácsi. vagy bármilven tehermentes la
kótelepi lakásra. Éideklődni: Csapóné. 
Budapest X .. Vasgyár u. 1. (megtekint· 
hető mindennap, szombat, vasárnap 
kivételével délután 15 órától) 

Eladom budapesti zöldövezetben 56 
négyzetméteres tehermentes, OTP 
szövetkezeti, 2 szoba összkomfort9s, 
távfűtéses, telefonos lakásomat. Er· 
deklődni levélben: Hollós Árpádné, 
1399 Budapest 62. Postafiók: 616. Tele· 
fonon: 274-783. délelőttönként. 

Elcserélném vagy el3fiinám békás· 
megyeri 57 négyzetméteres le2 félszo· 
bás, étkezős X. emeleti szövetkezeti la
kásomat két lakásra. Egyik lehet 
MÁV-bérlakás. Érdeklődni: Csontos 
Lászlóné, 532-095 városi, vagy 43-43 
üzemi telefonszámon. 

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 igazgató 

Előfizetési díj egy évre: 42.- forint 
Egyszámlaszám: MNB - 215-96 430 

87-1249. Szikra Lapnyomda. 
Budapest 
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Az elnökség napirendjén 

Az építési főnökségek 
A munkálatok a tervek szerint haladnak 

Miniszterek szemléje Ferencvárosban 
Felszabadul 80 munkahely - Automatika helyettesi ti a 

intézőbizottságának munkája váltókezelöket Csökken a balesetveszély 

Mostoha munkahelyi körülmények -

Kényelmetlen szállások - Elvont forintok 

Júlim, 16-án. Ff"lt-ki Pál Plnöklf'h;'\•·I iilt;.,t tartoU 
!>zak-.zen,•:r.••tünk dnök .. ,;g••· mm•l:yt•n jt•h•n ,olt 
\mhru:,, \mlrás \f".7.frign7.gató-hel)t'ltt's Í!,. \ ,, • .,_ 

tült•I el:,,ő napir,•ntfi pontkint tárg)aha az épílfsi 
főnöksi-g.-k inthőhizolt:,,�ának munkájárúl :,,zÓ
ló jt'l,·nté!>t Töllynf Pogá(·s Róz:,,a m-titkár ,•lőtf'r
j.-�z1f„fbt•n. \ napir<·n,f ,itájáhan rt;szt ,ett Pál 
Józs<"Í. a w•zt;rigazgalÓ!-ág {-pítf„j ,;., pál)afenntar
tási Wm,zlál:yának vt>zf'ti>j•• j.,. 

Az 1rasos i>lőterjesztéshf'z 
Töllyn{> Pogács Rózsa fúzütt 
szóbeli k1c>g&szítP:-;t Elmondot
ta többek között. hogy nagy 
eröfeszítt;sekPt tPsznek az or
szág egPsZ területén dolgozó 
tagság érdc>kt;bl•n, annál 1s in
kább, mp1·t az építési fűnök.wL 
geknél a:: átlagosnal mosto
hábbak a munkahelyi. a mun
káltatási körülmények. P{,lclúul 
a szak- l�s szt rPlÖ1pan [őnökst;L( 

dolgoz6inak tobbst'>gc> ,·1dt;k1 
munkah<.>ly<'n lt'\'ékenykPd1k. 
gyakran igen rossz szonáh,-, kö
rülmények közoi♦ Néha még az 
it•ovízellátás 1s gondot oko::. 
Ezért az mtbzob1zothág rend
szeresPn fv�lalkozik Pg� es réte
gek. munkakörök szoc1áhs 
helyzetén, k vw,gálatávnl. 

A ,·áltozú munkahelyPn dol
gozók általában kényl'lnwtlen 
szállásokon, lakókocsikban lak
nak MPlPg btl'llel való c>ll:1tá
suk is gondot okoz. Munkásla
kásokon 2631-l'n élnek. több 
mmt 1100-an pedig \'asútJ. koz
Úl! kocsikban laknak. Az üzem
rtkeztPtést -1400-an \'{'SZlk 
1génybP. 

Az írásos eloterjpsztést Pál 

Jó::sef főosztálywzeto 1s fontos 
részktekkel P�észítPtte ki 
Han�súlyozta. hogy az épít{,s1 
és pályafenntartási szakszolf.(á-

lat sajátos feladatokat lát el a 
f.(azdálkodás1 körülményei év
ről évrP nehezebbé ,·álnak. 
Gyakran mzlliókat i·esznek el a 

s::akswlgálattól Ú!:,ymond fon
tosabb ten•ek megcalósítására, 
emiatt gyakran kell átcsopor
tosítani a f e/adatokat. Az épí
tési határ1dökt>t azonban csak 
túlóráztatás árán lehet rövidí
teni. 

A szakszolgálat tnt'gítélésé
ben 1s szPmlék't\'áltozásra len
ne szukség. A főosztályvPzető 
példát 1s mondott. Az 1dt1 téli 
ítélPt1dőben helytálló pályamf'S
ter 600. P�\' állomásfőnök hat
ezer forrni Jutalmat kapott. 
Amíg e szakszoll.(álat munkáját 
így becsülik l's frtékehk, addil.( 
nem !ehet az embt>rek között 
hatékonyabban polít1zálni sem. 

11 főosztályeC'zetü f elhít•ta az 
C'lnokség figyelmét arra, _hogy 
átlagon a/ulz a:: C'gész MA V ér
dekeit képl'iseló gyongyösi ki
térdgyártó uzem dolgozóinak 
anyagi megbC'csülése. A gép
lánckezelők 1s több bért érde
nwlnt'>nek. � Pm elvtelen köve
tl liízés ez. hisz<'n az építési 
szakszolgál.,t ta,·aly 140 millió 
denzafonntot kiváltó munkát 
wgzett. A nehézg{•pkezelők és 
.. kitéről.(yának „ bérhelyzetét 
,1ért !s indokolt javítani mert 

egyre többen mondanak búcsút 
a gépeknek. illetve az üzemnek 

A testület az írásos elöterJesz-
tést a kiegészítésekkel 
együtt - elfogadta. 

Második napirendi pontként 
tárgyalta az elnökség a dolgo
zók munkai-iszonyát érintő át
szervezésekkel, létszá mleépíté
sekkel ósszef ti.ggü. szaks::erve
zeti feladatokat tartalmazó 
Módszertani útmutatót. E fü
zet tulajdonképpen a SZOT-el
nökség e tárgyban tavasszal ho
zott határozatának és útmutató
jának gyakorlati végrehaJtását. 
továbbfejlesztését :-;zolgúlja, fi
gyelem be ,·éve szakszprveze
tünk szer\'ezetI felépítését és 
\'állalataink saJátossága1t. 

Célja az, hogy gyakorlati se
gítségt't nyújtson a szakszen:e
zpt1 t1sztségv1selöknek az át
szer\'ezéssel. létszámleépítéssPl 
összpfüggő érdek\·pdc lrrn mun
kához, azzal hogy rész!Ptt>:-;en 
nwghatározza alap- t'.•s közl;p
szmten. valammt a szakszPrvP 
zet kozpontiában 1s a konkrét 
tenni, alókat. Az 11\ <>n szaks1.ff
\'ezet1 érdekvédeiem hozzáJá
nilhat az n.t<.zerwzésekkei. lét
számleépítésekkel kapcsolatos 
feszültségek megelöz,,séhez, 11-
let,·e csökkentéséhez. amely -
a népgazdaság eg) éb ternlt>tein 
felmerült m•gatív tapasztalatok 
alapján - mindenké•ppt'n 1dő
szerÜnPk és szükségl'snek mu
tatkozik. 

A módszertani útmutatót -
kiegészítve a SZOT határozatá
val és útmutatójával valamint 
a kérdésre vonatkozó Jpgfonto
sabb Jogszabályokkal t's rendel
k<:'zésekkel. brosúra fonná3á
ban rövidesen a szakszervezeti 
bizottságok is megkapJák 

-ks-

Szeptemberben már részle
gesen üzemelni fog a Ferenn·á
ros1 rendezo pályaudvar Keleti 
rendezője. A munkák a rekke
nő hőségben 1s a ter\'ek szerint 
haladnak. Erről győződött meg 
helyszíni szemle alkalmával 
Urbán Lajos közlekedési mi
niszter és Somogyi László épí
tésügyi és városfeJl(•sztés1 m1• 
mszter júhus 20-án 

A mintegy k{,tmílliárd fonnt 
értékü beruházásból eddig már 
elkészült a 40 méter hosszúsá
gú acélszerkl'zPtÜ vasúti híd. a 
húsz kilométt>myi pálya 90 vál
tóval. a n{>gy hidraulikus vá
gányfék és a hozzátartozó g{>p
ház. BefeJeés előtt van az új 
irányítótorony, tizenöt kilomé
teren új villamos felsóvezetéket 
építettek, valamint két transz
formátorállomás IPlesült Fel
szerelték a távközlési és b1ztosí
tóberendezésekf't 

Várszegi Gyula, a MÁV ve
zérigazgat<' Ja a szc.mlén elmon
dotta. hogy a jó szervezt'.•snek. a 
folyamatos anyagellátásnak és 
a szállítási határidök tartásának 
köszönhető. hogy a tpn•t>zettnél 
korábban. már jövőre teljes 
ti.zemmel működhet a pályaud
i·ar Keleti rende::üje. EzzPl az 

ország teljes vasúti hálózatán 
Pnyhülni fog a JPlPnkg1 feszült
ség. ütemesebb ll•sz az áruszál
lítás. 

Ferencvárosban czz előzetes 
számítások alapján hat órával 
csökkenhet a teherrngonok át
lagos pályaudrnri tartózkudá
sa. A felúJítás 11tán minteg.'· 
nyolc,·an munkahPly szabadul 

A.z ÖBB Budapesten 
is bemutatkozik 

A vonatok vonata 

Az .Osztrák -Magyar Monar
chia első vasútvonalát - Euró
pában harmadikként - 183í. 
november 23-án helyezték 
üzembe. Ausztnában az első 
gőzüzemü vonat Wien-Floris
dorf állomásáról indult E>s 
Deutsch \Vagram állomásig 
közlekedett 

Ausztriában másfél évszáza
dos é\-fordulóról. az esemény 
rangjához méltóan emlékeznek 
meg. Az Osztrák Vasutak 
(ÖBB) 150 éues jubileumát s::á
mos rendezvény. unnPpség elő
zi meg. Ilyen volt a múlt év 
szeptembert'>ben a Bécs mPllt>tt1 
új. korszerü központi rendező-
pályaudvar felavatása. Tavaly 
október í-én volt í5 é\'e annak, 
hogy a 92 kilométer hosszú. a! 
só-ausztna1 St. Pblten és :\1ana
zell közötti Alp<:'nbahnon meg

Az első kocsi. A vasút törté
nete címet v1seh. s a múltba ve
zeti el a látogatót. A vasút hős
ko1 átöl a Ferenc József-i koron 
át, a ma vasútjával is m<:'g1s
merkedhetnek az érdeklődők 
A második kocsiban a korszerű 
vasutat mutatta bt> az ÖBB kü
lönös tekintettel az árn és a kü
lonféle javak szállítására. 
A harmadik koc:-;1ban A korsze
rü vasút és az utasok a �1állítás 
témája. Ebb<:'n a menetrpndtól 
a vonatok 1ránvításán át a disz
pécserszolgálat1g mindent fel
vonultat az osztrák vasutak 
A negyedik kocsiban A vasút és 
jövője témájú kiállítás kapott 
helyet. A nagy sPbességü 
i\"SZK. francia. olasz és japán 
vonalak. illetve vonatokon kí
vul Ausztna 1s elénk tárja a 

fel.' tobbek kozott a sarusok<'. 
de hPlyetll'sÍt1 majd az automa
tika a váltókezelőkl'l ,·,s kocs1-
rendPzóket 1s l\"em ut0lc;ó 
szempont az sem. hogy a bal· 
esetveszélves hel\'eken nem áll
nak vasut'asok. �1indenütt mü
szak1 berendezések helwt!Psí
tik az emb<>11. 

Zelman 

nagy 5<:'bességu vasúti kozleKC'· 
dés tárgyi dokumi>ntumaJt. Az 
otödik kocsiban mutatták be 

az os::trák 1:asutasok életét és 
munkáját. a mozdonyuezetök
től a pá.lyaőrökig, a for9alm1 
szolgálattevőktül a menedzsC'
rekzg. 

Külön kocsit rendE·ztek be a 
legkisebbek részére. Ez a kocsi 
olyan. mmt egy különleges ,'.,vo
da. amelyben a kiállítás látoga
tói gyermekeikkel k1próbálhat
Ják, hogyan utaznak majd a jö
vo vasútján. 

A következő kocsi Aus1tnát 
tárja a látol.(ató elé. A tablóKon 
Ausztria legszebb táJaival. ter
mészeti szépségeivel. az osztrák 
kultúra legszeob alkotásc1 val 
és legérdekesebb műszaki létl' 
sítm{,nyeivel ismerkt•dlwtnc>k 
meg a látogatók. A vunatok vo
nata megtekintés{•t elsosorban 
a vasútbarátok figyf'lmt'>be 
aJánlJ11k. 

- \l -

indult a villamos vontatás. Er- .--------------------------
ről és az ez év január 2í-én a 
Bécsi Gyorsvasút üzembe hP
lyezésének 25. évfordulóJáról 
jubileumi ünnPpség keretében 

., emlékeztek meg. 
A jubileumi évforduló előun

nepsége1 közül kiemelkedik a 
A1. elmúlt hetekben a nag_'I· hö„ég pn',bára rendezvények sorából a „DPr 

tl'tte a nisutasokat i'>. Kiiliinii'>t'n a gépek Zug der Zügt>.. azaz „A vona
kiizt•lében szem edtek sokat az embl•rck. tok z:onata" nevPt viselő swrel
Kl;priportunkban a kot<,imosók, a pál,'l·aépí- vény közlekedtetése. Ezt a JUb1• 
tiík l''> az -átrakók munkáját iiriikítl'ttiik leumra kialakított. úgynevezett 
meg (Zelman Fen•n(· feh l'tl•lei) mozgó kiállítási vonatot ez év 

január 23-án mutatták be a ko-
zönségnek Bécs. Ferenc József 
pályaudvarán. Ez a különleges 
vonat a fővárosból orszál.(Járó 
körútra indult. X O'\·ember ll-1g 
az ÖBB valamenn;-1 Jeli>ntó
sebb csomópontján. illetve vas
útállomá'>on. s közben külföl
dön 1s bemutatkozik 

A ronatok ronatának külfól
dz első állomása Júlws 24-2i. 
között Budapest rnlt, majd 
München, Zti.rzch és Bolzano 
köt·etkezik. Ef,(y-egy pályaud
varon általában péntektől hé1-

fő1g tartózkodik 
A vonatok vonata n: ok 

négytengelyes kocsibó; ál!. 
l\'lmden kocsiban - meghatá• 
rozott témában - egv-egy kiál
lítás látható 

Kedvezményes 

.,, 

1th WESTBf 
Két expresszvonat biztosít jó 

össZt'köttetést Budapest és 
Bécs közott. Az Arrabona reg
gel hét órakor mdul a Kt>leti pá
h·audvarról. , Lehár dt'>lután 
i8.20-kor a Déhböl. Mindkét 
vonat menetideje kedvező. me11 
3 óra negywn pprc alatt teszi 
meg a 2í2 k1lométt>rt. 

A MA\' és az Osztrák Szot·et
ségi Vasutak Jelentós kedvez
ményt b1;;tosít a ket eJ:pressz-

vonat utasarnak. A nPmzetkoz1 
nwnetté111 Jegy árából az <:'gyé
mk,g utazók részére 30 százalé
kos. a csopo11ok részén' 40 szá
zalékos. a 25 főnél 1s nagyobb 
csoportok részére 50 százalPkl1s 
engedményt _nyúJt. A kedvez
mény feltétele azonban az. 
hogy az utas, illetve a csoportok 
od,1 és VI!\sza 1s eit'Kkc-1 ,,1 t'X 

pn•s ,, onatokkai utazzéln,1K 
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VIETNAM 

Rendtere111iés és 111egújulás 
A szakszervezetek is önvizsgálatot tartanak 

Az utóbbi hónapokban a ha
z,i; sajtóban a megszokottnál 
gyakrabban szerepeltek a Viet
nanu Demokratikus Köztársa
ságból származó hírek. Ezek a 
számunkra 1s rendkívül érde
kes krizlemt'•nvek Plsösorban az 
or-míg társad�lm1 és gazdasági 
é!,,t,'•ben mPgmdult pozitív vál
t,mbnkrcíl szc'ilnak. amelyeknek 
ki\ áltúja a Vietnami Kommu
nista Párt VI. kongresszusa 
volt 

A múlt r•\ cll'cemberében le
zajlott kongresszus őszinte. reá-
1i� számvpt{>st készített az or
szág hPlyz!'l{>röl. és világos poli
tika! 1ránn·onalat munkált k1 a 
gazdaságirányítás gyökeres re
to· mjára {·s a társadalmi-közé
lE't1 1lemnkrat1zálás prngramjá
ia. A µárt i·ezető szerveinek 
megújítása után megkezdődött 
a:: államapparátus megtisztí
tása és a kormány tei·ékenysé
qének szakszerűbbé tétele. 
�l rendteremtés és a megújulás 
politikája a vietnami szakszer
!'e:::eteket zs unvizsgálatra sar
kallta. 

A pártkongresszus határoza
ta 1s kimondta. hogy meg kell 
újítani a tömegszervezetek 
munkáJának tartalmát és mun
kastílusát. és a pá1·t irányításá
val meg kell növelni és szilárdí
tam a szaksznvezetek szerepét. 
A \'wtnan11 Szakszervezeti Szö
\'PlsÉg PlnökP. Pham The 
Duyet. pzck alapján fpjtette k1 
vt�h•ménn'.·t a szakszen·ezeti 
mozgaJ0�1 ban 1s indokolt \·álto
zásokról. a \'1l'tnam1 szakszer
\'f'Zl'tl'k tp\·6kc>nysc;gének ÚJ 
01wntácit'1jáníl a Le Courrier du 
\'i<'trzam cimü ha,·ilapban. 

. \z Plniik nwgíték;se szerint 
az úlla1rn támogatáson alapuló 
„bürokratikus központosított 
mechanizmus nem csupán 
gazdasági károkat okozott. ha
m•m még a munkásoknál és a 
funkcionáriusoknál 1s egyfajta 
egl;szsfgtelen magatartást vál
tott k1. !\Ieg!Phctösen általános 
jelc>nséggé ,·ált az elkényelme
sedl;s a társadalmi tevékenység 
mindc'n t<'1-ül0tfn. A fegyelem. 

a kezdeményező, alkotó szelle- szervezPtek nem k1Plégítően 
mű munka eli1es:::tette becsüle- látták el nevelő munkájukat és 
tét. A negatívumokat felszámo- a dolgozók jogos c'•rdPkPinPk vP
ló megújulás nc�lkül ezek a je- delmét. 
lenségek feltétlenül akadályoz- A szakszen·ezetek. miközben 
nák az új politika és az új gaz- nevelő f unkczójukat gyakorol
daság1 mechanizmus megvaló- Ják és segítik az állami és a 
sulását - mutatott rá Pham gazdasági i·ezetés munkáját. 
The Duyet elnök. figyelmüket az állami szervek 

Általában a munka. de külö- tevékenységének ellenőrzésére 
nösen az ipan tevékenység és a dolgozók jogainak i·édel
mind1g magában foglalja a di- mére kell fordítani. Ez,•n funk
nam1zmust és a kreativitást. s c1ók g:- akorlásának e14y1dejűleg 
nem tűn mPg a stagnálást és a szolgálnia kell a párt erősítésé
konzervativizmust. Mindenek- re Jrán:-·uló kampán:-·t. az állami 
előtt a gondolkodást kell átfor- \'ezetés hatékonyabb működé
málni. mégpedig a gazdaság- sét 
szemléletű gondolkodásmódot. Az eddigi szakszervezeti te
mert ez utóbbi meghatározó vékenység átformálását jelzi a 
szerepet játszik. A gondolko- dolgozók tönwges be\"Cinása a 
dásmód megújulására termé- munkaverseny-mozgalomba és 
szetesen nemcsak a párt- és ál- a társadalmi munkába. A szak
lami. hanem a szakszervezeti szervPzell mozgalom számára 
kádereknél is szükség van. En- több kr'•rdés f Plnwnilt: \'ajon a 
nek keretében az idejétmúlt tagság. a munkások és akt1\·1s
koncepc1ók módosításáról. a ták már nc>m érPznek olyan kö
szucializmus átmeneti időszaka 
gazdasági törvényeinek nwgfe
lelő. ÚJ elképzelések k1alakítá· 
sáról van szó. Fel kc>ll számolni 
az operatív módszerbeli hibá
kat. 

A burokrattkus adminisztra
tív i·ezetést határozottan fel re 
kell tenni. és kie9yensúlyozott. 
rnlóban szocialista jellegű i-e
zetéssel felrnltani Régóta úgy 
tünik mi�d az elméll't ben. mind 
pedig a gyakodatban. hogy az 
átmeneti időszakban akartuk 
ellátni a k1tc-ljesPde1t szocializ
mus szaksze1Y!'ZPll funkcHíit -
ismerte bt> az elnök. A szakszer
vezeti t0v6ken:-·st;g 1rán:-·a álta
lában homáh:os ,·olt. a tc>,·6-
kenység forn;ái lt>t>g:-·szPrüsiid
t0k. l\"em volt vilúgos a !dada
tok nagysága. m{•l,·s{'gl'. ,·<•g1·p
hajtásukhoz nem {,1wk nwg a 
feltételPk. A szaksz!'1Y0zl't1 
mozgalom nem ,·égc>zte e 1 .iz út -
meneti időszak munkásosztá!Ya 
jellemzŐinPk alapos. { l0rnzo 
vizsgálatát: másn;szl lePgyszP
nísítelt módon. Pgyuldalúan c;s 
kissé 1dPalizáltan azono-,ította 
az állam és a munkásosztál:-· ér· 
dekeit. Ebből fakadóan a szak-

tődést a szak�zPl'\'Pzeth0z. mint 
korábban? Honnan Prerl a ta
pasztalható .. közümbössi•g·· a 
szervezett dolgozók kör&ben? 
Hogyan lehl'lséges az. hogy a 
szaksze1Yezt·t1 t,1gok -;zámos JO
ga csak holt bPtÜ maradt"? 
A kf;rrlt•sek {1szintP ,·álaszra és 
cse!Pk\'L;sre várnak. 

A YiPtnami szak:-.Zl'IY('Zell 
mozgalom az útkPru,És szaka
szában van. Ez kmínik az l'lnük 
által megfogalmazott kc'•rdc;sE•k
ből i:-. nwl\·ek a szaksze1YPZl'tl 
kádt rPkkPI szc m bP111 legfonto
sabb k/i\'Ptl'i1rn'•n:-,,k az C'lkö
,·etkPzÓ időszakban: az osztály
konc·p1)('1<Í. a ll'ikPsPd{•s. a hoz
záfrt{•s·: Ha a hangsúl.' a hozzá
értl;�n• k<'rÜI. mlly,•n !Pg:- Pn a 
nsznny a túrsadalm1-pohtikai 
{,� a gazclasúg1-tPch111k,u hnW
retPk koziitr! fü,gyan ti>1 tt;nJt;k 
a ,-,zak:-.zPn l ZPtl k:ídPrPk sorai
nak .megPat,dítása ··' l\Imd
nwg,mn\l t ll'111Zt;,.,n, nirú < s ta
nulmán\ozand,í. s nem utol-;ú
sorban ·nwgllldandt', f1 !adata a 
ne tnam1 szakszPn PZC'tl mozga
lomnak 

Baranyai Zoltán 

Kína a reformok útján 
,\ közelmúltban cikk jelent 

me!.! Ni Ching Fu-nak. a Kínai 
Szakszpn·ezcti Szövetség elnö
kének tollából a Renmin Ribao 
ll('\'Ü kínai napilapban. A cikk
ben a szerző többek között alá
húzta. hogy a .. munkásosztály 
történPlm1 küldetése az ország 
f Pjlödésének jelenlegi szakaszá
ban a négy alapelv védelme: 
hatc'•kon:-· 1·{•szvétel a gazdasági 
1•pform nwgYalósításában. kap
csolatok jadtása a külvilággal. 
a swcialista tPrmelőerők fej
leszt6se é,; a szocializmus építé
�P a kínai sajátosságok figye
kmbe,·éteh;\'Pl ·· 

A nl;phatalom eltelt é>ve1 alatt 
törtt;nelm1 \'áltozások mentek 
v&gbe a munkásosztál:-·on belül 

. állapította nwg Ni Chzng Fu. 
Amíg lH-Hl-ban a Kínai Kép
kiiztár,-,aságban 8 m1lló \·olt a 
munkúsok t;s alkalmazottak 
szúnw. addig HJ86-ra több mint 
120 rnil11óra nőtt számuk. 
anwl\'lwk 70 százalt'ka fiatal. 

1am létPnek politikai alapját 
A munkásosztály helyének és 
uralmi szerepének roeg\'alósítá
sát a társadalomban a Kínai 
Kommunista Párt vPzető szen•
pe garantálja. 

A kínai munkások magukévá 
tették ezt az elvet. Valahány
szor. ha komoly politikai harcra 
kerüt sor. a munkások mindig 
kiálltak a kommunista párt 
mellett. A burzsoá liberalizmus 
ellen jelenleg folyó harc c>kes 
példája ennek. 

A Kinaz Népko.::társaság je
lenleg még a s::oczali.::mus épi
tesének ke:::deti ,\·.::akaszába n 

tart. mert a terme/üerők fejlett
ségének a szini-onala alacsonu 
és a s.::ocia/ista rendszer még 
tái·olról sem tökéletes. A dolgo
zók azonban saját történelmi ta
pasztalataikra túmaszkod, a 
meggyőződéssel \'allják. hog:
eg:-·edül a szocializmus jelent
heti a Kínai :N &pköztá1·saság 
számára a f PlemelkPdés útját. 

.. A szocialista utat a kínai 
nép választotta. beleértve a 
munkásosztályt 1s ·· - állapítot
ta meg I'\i Chmg Fu ... A szocia
lista dc>mokrác1a kibontakozta
tásában. amel:-· hosszú folya
mat. a kínai munkásosztály a 
\'ezetö erő. Látni kell - folytat
ja a szP1-ző -. hog:-· egyes veze
tők é>s az adminisztráció elfelejti 
1dónkc'>nt. hogy mmd1g. minden 
esetbl'n a munk,ísosztályra kell 
támaszkodm. Ez a íaJta mentali
tás alábecsüli a dPmoki-ác1a je
lentóség&t. é>s nt'm adja meg azt 
a tisztPlPtet, anwly az ország 
urainak. a munkásoknak <'S al
kalmazottaknak kijár. 

A burzsoá lzberalizmus elle
ni harc urügyén egyes 1·ezetők 
elfojtják a munkástömegek jo
go8 kritikáját. ,\ bürokratizmus 
akadályozza a párbeszéd kibon
takozását a \'PZPtök és a dolgo
zók között. 

8. z. 

Az e�yéb fontos \"áltozfo,ok kö- r----------------------------

ziíl az Plnök k1erneltP. hogy .. az 
frtelm1st;!..( a munkásosztál:-· 
nwllett jelentos hely!.'! foglal el 
a tá1 sadalomban ml\·el nag-'· tu
dnmánYos és kulturális ismeret· 
tl'l n 1{delkPzik. BP kdl azon
ban 1snwn11 - folytatja a cikk 
írúja. hogy rész\·étPlP nem k1-
d,igíto a nag:- társadalmi gon
dnk nwgoldúsában. s t'Z fontos 
[,,!adatukat rt'1 a szakszervezl'
ll'kn: .. Erö�ítC'TZi kell a.:: értel-
1111seq sorait. hogy nöt·ekedjék 
a 1111111kásos.::tály kulturális és. 

t udo 111á nyos-l<'ch nika i szí ni·o

nala .
.. 

X1 Ch111!! Fu - emlékeztet\'t> 
a munkásosztály lPt!fontosabb 
lt'nm,·aló1ra. a jelt>nlegi sza
ka,, ,ban aláhúzta. ho�y az ern\í
tL'tt n,;g� .ilapeh· képPZI az 
<'!.!t;,,; 11l'P e�:- ·,,,,trének és az ál-

A záhonyi vasutasok 
szállítási rekordja 

A félfr \·ég0n a záhonyi 
üzemigazgatóságon áttekintet
ték a fo\galmi teljesítményeket. 
Az importszállításokban nPm 
sikerült behozni a kemény tél. 
illetve a magánjogi szerződések 
késői megkötése miatti kies{•se
ket. Az export terén azonban 
túlszárnyalták a tal'alyi rekor
dot is. 

A szintP utolérhetetlennek 
tünö tavalyi félévi csúcsot húsz 
százalékkal haladták meg. 400 
ezer tonnával több ánit szállí
tottak ki. mint a múlt év elsö 
hat hónapjában. Kedvezöen 

alakultak az üzemigazgatóság 
minoseg1 munkáját jellemzö 
mutatók 1s. A ·szállítások jobb 
szervezésével li>nycgesen csök
kent a kocsiforduló idö. a több 
áruhoz kevesebb vagont hasz
náltak fel. Ugyanakkor a terv
hez képest tíz százalékkal növe
kedtek a \·asút1 átrakásokhoz 
kapcsolódó szolgáltatásokból 
származó bevételek. A minden 
eddigit felülmúló eredmények
ben közrejátszott a hazai üze
mek egyenletesebb. ütemesebb 
árufeladása is. 
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FÜGGÖVASÚT 

\z '\SZK-han ké„zítették ezt ;,zemélyt szállíthat. dr a köz«>p
a szinte telje„en zajm<'nle;, füg- m«>rNűlwn már 1.f)-.';0 uta,., i-. h,•
gővasútat. amely a gyor,;an ösz- lyel fo�lalhat. \ �,onat� hét 
szeszerPlhető pályából é,., kétfé- méterrel ma�asahhan fut. mini 
le kabinból alkot egység<'!. A ki- a ha�ományo-. -.mrk.-n közl.-
sehh kabin mindö;,sz.- tizenhét k.-dő exprP.,�zek. fü,.,,_ é„ kipu-

fo�ó�áztól ml'nh·!--. T<'lj<',.,en au
tomatikm, hen·ndezé,-,t•k ,·ezfr
lik. \z új fü�gő,a-.utat az Prlan
g.-ni kutatóközponthan kí-.érl.-
tezték ki. 

GÁZÜZEMŰ MOZDONYOK i·ányt nyújt0tl. Az elsö környe
zetkímélő n,ozdon:-· kísc'•rleti 
péiclányát hat hónap alatt ké
szítették el. és mar mpg is knd
ték az úgyne\'Pzctt .. nyúzópró
bát"·. 

Másfél kilométeres, sőt még 
hosszabb szerelvényeket 1s kP
pes vontatni az a négyszekc1ós. 
12 ezer lóerős mozdony. ame
lyet Vorosilovgrádban gyártot
tak. Az új szo\·jet mozdony bl'
vizsgálását a Bajkál-Amúr 
vasúti fővonalon már megkezd
ték. 

A szuper teljesítményű moz
donyok alkalmazását (amely
hez hasonló teljesítményű nincs 
a világon) az tette szükségessé. 
hogy é, Szibéria és Távol-Kelet 
új területeinek iparosítása miatt 
rendkívül sok teheráru! kell 

Mágneses 
vonat 

Japánban 1979-ben építettek 
egy mágneses lebegtetésű vo
natot, amelynek a sebessége 

szállítani A Jelenlegi tervidő
szakban - 1990-ig ~- egy nagy 
teljesítményű fővonali moz
donycsalád létrehozását ten·e
zik. Ezek a mozdon!Jok a tárol
keleti területek és a Szorjetu
nió ipari központjait összekötő 
i·onalakon kö.::lekednek. 

A nagy 1pan-szállítási csomó
pontok létrehozása szükségessé 
tette az új. nagy tPljP,;ítmé>nyü 
tolatómozdon:-·ok k1fejlesztPsét 
1s. Ezek közé tartozik az a 2000 
lóerős gép 1s. amP!ynPk sorozat
gyártását a ljug:,:inovszk1 moz
donygyárban már Plkezdték. 

C' gyanc�ak új mozdonynak 
számít az az erőg{•p. amelyPt a 
scserbinkai kísér!Pt1 tP!epen fc>j
lesztettek ki a szovJet mérnö
kök. Ez a gép síiritett földgáz
zal üzemel. és még a tapasztalt 
i·asutasok is elcsodálkoztak. 
amikor megpillantották. Szo
katlan magasságára/ és csa
pott tete_jéi-el. amelure néhány 
ballont erősitettek. furcsa lát-

A motor sz0rkPzetén nem 
kellett sokat változtatni Ezer 
lóPrŐ a telj(-sÍtménye. A nagy 
nyomás miatt azonban szigorí
tott tLÍZ\ édelmi clt'íírásokat kell 
betartani. 

A kísérleti mozdony modell
jének optimális múkód&sP ese
tén a gáz üzemanyagból egy 
tankolás kétszc>r 24 órúra ele
gendö. Most az a c&l. hogy ezt 
az időt hat napra növeljék. 
A gázfelvé"tel sem egyszerű. 
mert automata gáztöltö állo
mást kell építem. amely 2500 
köbméteres. EzzPl háromszori 
tankolást lehet biztosítani. 

Az UJ mozdony beJáratás 
alatt van. még ki kPll alakítani 
a váltakozó üzt>nH'lc>sű !{ázada
golás rendszerét. Am!.'nny1ben 
a kísérktek eredményesc>k lesz· 
nek. a b1janszk1 g(',pgyárban öt 
gázüzemű mozdon�·t épílPnek. 

meghaladta az ötszáz kilomé-
1---------------------------tert. Akkor kétségbe vonták. 

hogy ez a műszaki csoda ver
senyképes lesz a hagyományos 
vasúttal. 

Ma Japánban egy nyolcvan 
személv szállítására alkalmas 
mágne;es lebegtetésü vonattal 
folynak tovább a kísérletek egy 
hét kilométeres pályán. A hét 
méter hosszú modellel koráb
ban egy szélcsatornában végez
tek kísérleteket - sikeresen. 

A MAGLEV szerelvény a ko
csi alá szerelt nióbium-titán 
mágneseken lebeg. Amikor a 
mágnesek az U alakú pálya 
alatti alumíniumtekercsek felett 
haladnak el. a tekercsekben 
gerjesztett elektromos áram 
ugyanolyan polaritású taszító 
mágneses mezőt létesít. amely 
mintegy tíz centiméterrel emeli 
fel a járművet a sínekröl. Az 
irányítást és hajtást a pálya ol
dalaiba szerelt elektromos mág
nesek biztosítják. 

Azért még vannak megoldat
lan kérdések. Az utasok pa
naszkodtak. hogy menet köz
ben megállt az órájuk. Oka a 
kocsi padozatán át ható 200 ga
userősségű mágneses fluxus 
volt. 

A MAGLEV vonatnak több 
elönye van a hagyományos 
expresszekkel szemben. Kiseb
bek a rezgései és nincs imboly
gó járása. A gyorsan közlekedö 
expresszek lényegesen jobban 
rongálják a pályát mint a mág
neses lebegésű. ami simán. 
csendesen jár, 

Jubileumi díszben 
Ez volt az igazi, Az Onent Expressz - amely 1983-ban ünne

pelte századik é\·fordulóját - Londonból Velencébe vitte rendkí
vüli utasait. A nagy múltú jubiláló vonatot az utasok is megtisz
telték. \·alamenny1en korhű öltözetbe bújtak. A rnnat vezetöje 
Alan Pegler 1s külön feladatot vállalt. úgy mint azt száz évvel ez
elött is tették. minden utasát személvesen kísérte helvére és. 
hogy teljes legyen a kiszolgálás. a pull�an kocsi ajtajáb�n a sze
mélyzet 1s fogadta a kedves utast. A legendás Járat a jubileumi 
évforduló napján Londonból. a Viktória pályaudva1Tól indult. 
Ismétlés 50 év múlva. 
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Bizonytalanság a gyakorlatban 

Mit kell tudni• 

M .. \G\'AR \ASl''f�\S 3 
Záhony a jogászok szemével 

a vezetői kinevezésről? 
A bérkiegészítés nem függhet a névtáblától 

� •�•óh!", id61wn �akorlal l.-11 a ,áUalati közrpv,•zNők 
pályaao.al1 uton. halarozoll idön- való kinrvnti'4r, .\ ll \ \. 
nál .-� vezhitcllztl•tói utasítás (amt"ly az 198.5. f>"i ll \ \' f-:r. 
lf'llÍIŐ :"· ,.�m�•-�.n �!rnt mt>11) kif PjP7.rtl«-n rliiírta. holl) 
1986. Januar 1-ytol mtnd«-n mrgürt>,.«-dő V«-7.Ptői munka
kört határozol! idéSl"t' ,.zóló kinrvPZf>"""' kPII lwlöllt'ni. 1'Pr• 
fflt'l"Zf'lf',.f"n a7. t>dditc határozatlan idt>jú kint>\'f'Zr,,,.PI hrtöl
lÖII Vf'Zf'tói munkakörök «-!'>f>lrlN'n a határozoll időn· ,.zúló 
kint>,nf„t ,•,.ak a munkakör mrgül"t',.t'dt>,-,pkor lu·II alkal-
1nazni. A ,oaLorlathan hizon�1alan„áfi; mulatkozoll a kinP
"l't'ZP„ joft,-z„rí1 alkalma.zái;á,·al kapc-.. olatban. ,·z.-r! moi,I 
f'nn.-k főhh munt...ajo11i kfrd,�,..,, ,-zrn·tnrnk az alábbiak
ban mt>,:vil�ítani. 

. 

nél mugasabb beoszt{tsú dolgo
zók. Ezek körét a l\1A V Kollek
tív SzPrzodés 99. §-a nwghatá
rozta. f gy vezető a főosztályve
zető és hc>lvc>tlc>:w. az osztal\·ve
zc>tó bármC:Iv szer\'nél. az ö�álló 
üzem. fonókség-. hivatal VPZPtÖ
je. Az osztályvezető-helyettes 
és a csoportvezető a vezérigaz
gatóságon és a vasútu.{azgatósá
gon sem mmősül vezető beosz
tású dolgozónak. A magasabb 
vezeto beosztású dolgozc'ikrcíl 
vezéngazgató helyPttese. vas
útigazgatóságok. kórházigazga
tók - a 711H83. KM. sz. rende
let rendelkezik. 

A szakszervc>zetünkhöz tarto
zó jogsc>gélyszolgálatok vezetői 
a közelmúltban a záhonyi 
üzemigazgatóságon tartották 
munkaértekezletüket. 

A helyszín kínálta a lehetősé
get. hogy az ország más terüle
tein szakszervezeti jogi szolgá
latot teljesítő munkatársaink 
megismerJék az üzemigazgató
ság munkáját. amely nagyság
rendje>, speciális jellege miatt 
nagymértékben befolyásolja az 
c>gész vasút árnszállítás1 telje
sítményeit. 

TájPkozódásunkat jól szolgál
ta Sipos lstL'án igazgatóhelyet
tes lényegretörő ismertető elő
adása, majd az egész napos 
üzemlátogatás, amelynek során 
Szabados Sándor munkavédel
mi főellenőr kalauzolásával be

átrakómunka m'm szerepel a 
társadalom biztosítási jogsza
bályban felsorolt korkedwzmé
nyes munkakörök között I Pedig 
- szerény megítélésünk sze
nrit - <:>z a munka nem egy 
korkedvezménvesnek minősí
tettnél nPhezebb, és az c>mberi 
szervezc>t jóval nagyobb igény
bevételévd jár l'gyütt A t'egyi
anyagpor, a benzinqőz. a zaj 
és vibráció olyan külonos 
egészségártalommal jár, amely 
szintén súlyosabb, mint szá
mos korkedvezményes munka
körben. 

Az is nc>hewn magyarázható, 
sőt igazságtalannak tünik, hogy 
például a gép<:>sített rakodási fő

nökség motorostargonca-kPZP• 
lői. akik teljesítménybérbc>n na
pi 12 órát dolgoznak az említPtt 

embPrtelen munkakönilmé
nyek között - szinte> percnyi 
mc>gállás nélkül - miért nem 
jogosultak a 2031'1969 Korm. 
számú határozat vasúti végre
hajtási utasításában szerepló 
bérkiegészítésre., A forgaln11 
szolgálathoz tartozó. általában 
könnyebb munkát végző tar 
goncavezetők részesülnek eb
bPn a kedvezményben! Úgy 
véljük, a bérkiegészítés nem 
függhet attól, hogy milyen név
tábla szerepel a vasúton belüli 
szolgálati főnökség bejárata fe
lett! 

Ezekre a gondokra szc>rc>t· 
nénk ezúton 1s felhívni az mtéz
kedésekre illetékPs vezetők fi

gyelmét. 
Dr. Halász György 

Általában a munkaviszonv a 
munkáltató és a dolgozó megál
lapodása alapján, azaz a kettő
jük által kölcsönösen megálla
pított tartalmú munkaswrződés 
megkötésével jött létre. A mun
kakör és a személyi alapbér 
pontos 1·ögzítése nélkülözhetet
len eleme a munkaszerződés
nek. Ezen kívül a munkan
szony időtartama és a munka
hely földrajzi meghatározása is 
kövf'tc>lmény. A közhiedelem
mel ellentétben ugyanez ponat
kozik a munkaszerződés speci
ális formájára. a kinevezésre 
is. A kinet'ezés nem a munkál
tató egyoldalú aktusán alap
szik. hanem a kinel'e:::ett dolgo
zó elfogadó nyilatkozatáml 
Jön létre. 

Az utasítás kifejezett<:>n elÖÍrJa, 
hogy a határozott időre szóló ki
n<:>vezés megszüntetését indo
kolt ese:tben a munkáltató és a 
dolgozó 1s kezdeményezheti 

Ha a kinevezett 
alkalmatlan 

A ktnc't·e:::és mellett a gya
korlatban kialakult és szokús
jogqa i·ált a uezetöi mu nkako
rök a.:: ideiglenes jellegú, úqy
nevezett meqbi::ás alapján tör
ténő betöltése. Ezt a munkajog 
által tám'Jgatott. mkább a civil 
életben használatos fo1mát bi-

pillanthattunk az üzemigazga- .---------------------------

Kölcsönös 
megállapodás 

A munkajog v{•d1 a beosztott 
dolgozó érdekeit azzal. hogy fel
tétlenül megköveteli bl'leegye
zés{>t a vezetői munkakörbe va
ló beosztáshoz. K em nevezhető 
általános gyakorlatnak. de 
többsziir előfordult már. hogy a 
kinevt'zést az énntettek vissza
utasították. 

A munkaviszonv létesíthető 
határozatlan. vag;• határozott 
időrt• 1s Ezért nincs akadálva 
annak. hogy a munkáltató a k1-
ne\·c>zést ne határozatlan. ha
nem mPghatározott időrP léte
sítse, illetve a vállalat határo
zatlan idejű munkaviszonyban 
álló dolgozó jogviszonyát közös 
megegyezéssel határozott idejű
vé legye. Erről egyébként az ál
lami személyzeti munkárcíl szó
ló 1001/1987 (I. 15.) Mt. h. sz. 
határozat 5/a. pontja is rendel
kezik 

Általános szabály. hogy a 
már fennálló munkaviszonyt a 
felek csak újabb kölcsönös 
megállapodásukkal módosít
hatják. a jogszabály azonban 
kn·ételesen felhatalmazhatja 
az egyik felet a::: egyoldalú vál
to::tatásra. A munkáltató 
e�yoldalúan módosíthatja a dol
gozók személyi alapbérét tekin
tettel a bérrc>ndszer. vagy a bér
fo1ma megváltoztatására Pél
dául ha a \·ezetők időbér helYett 
teljesítménybéres kategónába 
kl>riilnének. 

A munkav1szon\' időtartamá
nak eg-voldalú ·módosítására 
azonban ·relhatalnrn.zást a Jelen
legi jogszabályok nem tartal
maznak. ezért a határozatlan 
idejíi munkaszerzödést csak a 
dolgozó egyetértésfrel lehet 
hatúrozuttá i·álto::tatni 

Általában olyan dolgozót ne
veznek k1 vezetőnek. aki már 
régebben vállalat alkalmazásá
ban áll. tehát rendelkezik érvé
nyes munkaszerződéssPI. A ki
nevt>zéssel és annak elfogadá
sával a fennálló munkaszerzö
di>s módosítása kó\·etkPzik be 
A kmevezésbPn m<:>g kell jelölni 

A határozott idő letc>ltf' elött zalm1 jellegűen az átmc>netllc>g 
kivételesen egyoldalúan 1s fel- betöltPtll'n wzetói posztok he
mondhatja a munkaviszonvt a lyettt•síté-sfre alkalmazzák. Te
munkáltató. ha a kmevez�tt a kintettel arra, ho�· a megbí
munkáját nem végzi megff'lelő- zottnak munkaJogi és feldoss€
en. vag:,. annak Plvégz<'sérP al- gi rendszc>re kidolgozatlan. ez 

tóság munkájába. láthattuk a 
modern átrakó berendezéseket. 

A 84 négywtkilométeres te
rületen naponta mintegy negy
venezer tonna árut raknak át a 
legkülönbözőbb kézi és gépi 
módszerekkel. Nagy hatást 
gyakorolt ránk az átrakómun
kások szinte emberfeletti telJe
sítménye. 

kalmatlan. illetve Íl>lmondhatJa feszültséget hoz !étre a bt>osz- Eg,·ontetű volt a véleménv az 
a dolgozó 1s. ha a munkáltató a tottak kozött, uért mkább mel- üzE-n{látogatás után. hogy ;z<>k 
munkaszt>i-.djdésbf'n vállalt kö- lözni kellene. az emberek nemcsak tiszteletet, 
telezettségét nPm tPljesíti A fel- A vállalati középvezNők hanem fokozottabb gondosko-
n1entés során ezekben az ese- egyP'i foglalkoztatási feltét1•!Pi- <lást és frdekvc;delmet érdemel
tc>kben a wzetfö munkakörre ről az Allam1 Bér és Munkaügyi nek. Ez utóbbival kapcsolatban 
c>lőírt felmondási és kötelezö Hivatal az HJ87 évi 5. számú nincs minden rendben. Mi 
felmPntési időt kell alkalmazni. Munkafü�,, Közlönvben elvi ál- ugyanis elösorban az érdekvé-

Amennyiben a munkáltató lásfoglalá�t tett köz;é. delem jogi problémáfral foglal-
más munkahelyre. 1·agy mun- Dr. Szabó Lúwl,í koztunk. Szc>mbetűnó. hogy az 
kakúrbe kit-ánja a felmentett r--------------------------

dolgozót kinei·ezni, akkor a::: 
áthelyezés szabályait kell al
kalmazni. A fegyPlm1 elbocsá
tással. illetve a fegyelmi áthe
lyezéssel azonos hatályú a f�l
mentés, ha annak alapja ilyen 
tartalmú fegyelmi határozat 
volt. 

Jubiláló nyomdászok 
Az idei János-napi ünnepély

hc>z fontos jubileum kapcsoló
dott. Százhuszonöt évvel <:>7.Plótt 
alakult meg a Pest budai Ván
dor és Betpg Könyvnyomdászo
kat SPgt'.-lyezö Egylet, a mm a 
:;'-;yomda-, a Papínpar, a SaJtó 
és a Köny\'kiadá-; Dolgozói 
SzakszervezetL;nc>k l'lódjP 

A nyomdászszakszervezet 
megalakulásának 125 évfordu
lója alkalmából azokat a dolgo
zókat, nyugdíjasokat kö:,;z/intöt
ték, akik e szakma é!Pnjáró1 
voltak és azok maradtak ma is 
Külon kiállításon méltatták a 
szakszervezet hag, ománymt. a 

könyvnyomtatás. az ÚJság-
nyomtatás múltját és jelenét 

A Gutenberg utcai székház
ban fogadták az 50 -60 70 
évc>s szakszervPzet1 tagsággal 
rendc>lkező nvomdászokat 
Akadt az ünnepeltek között 
nyolcvanévps tagkönyves is 
A Szikra Lapnyomdában -
ahol lapunkat is nyomják -
szakszervezeti ;,zakmai vetélke
dőt tartottak. Az <:>lső helyezett 
csapat górögországi üdülést 
nyert. A budapesti Néphgc>tb<:>n 
és a mellettP lévő Építők Sport
telepc>n jumáhs nap volt sok
sok vidámsággal. zenév<:>l. ve
télkc>dövd 

A munkajog !<•hát egyértel
műen v{>di a kinf'\'PZCtt érdc>kP1t 
azzal, hogy a határozott idő le
telte Plőtt a \ieZc>tÓ! munkakor
ből Pgyoldalúan Plmozdítani. 
\·agy fehnentPni nem leh<>t 
Amennyiben a kinevezett nem 
alkalmas a munkájának ellá
tására, kölcsönös egyetértéssel 
megfelelő munkakört lehet fel
ajánlani. Ha a felajánlott m�m
kakört nem fogadja el. akkor 
megfel<>loen indokolva. a mun
kaviszonyt fel lehet mondani. r--------------------------

Csupa rejtvény fogyelmi vétség elkövetése ese
tén pedig alkalmazni lehPt a fp
gyPlmi áthelyezést, vagy elbo
csátást. Az mtézkc>dések t>llf'n 
az énntett vezető a munkaügyi 
döntóbizottságnál munkaügyi 
vltát kezdeményezhPt 

A határozott idö eltelte után 
újbóli kinevezés nélkül azon
ban rendkívül bizonytalanná 
i·álzk a kinei:ezett dolgozó eg
zis::tenciális helyzete. h1szc>n az 
eredt>tl munkakörét betöltotték 
a vállalatnál Éppen ezért a ki
nevezett pozícióját erősítené, ha 
kialakulna az a gyakorlat, hogy 
a kinevezéssel egyídc>jt'ileg 
meghatároznák a határozott idő 
letelte után bPtöltPndö munka
kör1 és az azzal járó személyi 
alapbért is. 

A N{>pszava Lap- és Konyv
kiadó a közelmúltban 1elent<:>tte 
meg hagyományos rejt\ én;,'fu
zetét, a Csuparejtvényt. Akik 
belelapoznak az új kiadványba. 
láthatják. hogy nem csalódtak 
várakozác;ukban, hiszen az osz
szeállítás nemcsak szórakoztat. 
hanem ismereteket is ad a meg
fejtókn<'k. m{>ghozzá olyanokat. 
amL•lyek kapcsolatban vannak 
a közlekedésse:. a balc>sc>tPk el
került>sével. 

A rejtvf�nyek megfejt1;sénPk 
hasznát is láthatja az olvasó. 
me1t a hc>lyes megfejtők közótt 
ötvenezer forintot - nn r('mé
nyPkbl'n - sorsol k1 ; kiadó. 
Bf'küldf'·si hatándo: 1987. októ-

ber 1.5. A meg/ ejtők névsorat a 
Néps:::ava not·ember 19-i szá
mában kozlzk 

•'• .,. 
MPgjl•lrnt a Munkavédelmi 

füzetek k'gújabb száma, amelv
nek ta1talmában a munkaüg)·i 
c>llenőrzésekról valamint a 
munkavéd<:>lm1 jogszabályokról 
olvashatunk. A szerkesztőség 
kiemeli. hogy az alapvetö cél a 
sérúlésc•k és a betegségek meg
előzése. és ez közösségi érdek. 
Érdf'kes közleménye az ÚJ kiad
ványnak az SZl\1T munkavé
delmi b1zo•tságok döntései Ez
úttal Bács-Kiskun megye. So
mog) ad részletes inforrnáció
ka t e területrol 

Semmi akadál:,. .1 nincs an
nak. hog;,· a felc>k a munkaszer
ződés egyes feltételeit más-más 
1dőrf' szólóan eltéróPn állapít
sák meg. Így mPgtehetlk azt is, 
hogy Pg:,.·mással határozatlan 
időre szóló munkanszonyt l{>te
sítenek. 1llet,·e tartanak fenn. 
Ennek kc>retén be-lül meghatá
rozott 1doszakra \'ezetoi munka
kort. személyi alapbL;tTPI. majd 
ezt kövc>tö 1dÖr<' másik. L'SPtleg 
beosztott ügymtéz01 munkakört 
és ehhez tartozó ÚJ személyi 
alapbé11 írjanak elo Tennésze
te:,c>n ezt a nwgállapodást 
mmt mmden munkaszc>rződés
módosítást - írásba kdl foglal-

a kint>vezett által betöltendő 
1;1unkakört. a szen1t;ly1 alapbért 
c>s azt. hogy határoztott időre 
szól. Előfordul. hogy nem vas
utast. hanem más vállalati dol
gozót nPveznek k1 vasúti \·eze- n1. 

tÖl munkakörbr-. A fentiekben 
ismertetett mindkét eset b<:>n a 
kinf'vezés leteltével automati
kusan megszümk a munkavi
szony 1s. hacsak a felek kölcsö
nösen OL'm módosítják azt. 

Ki minősül 
vezető 

állásúnak? 
\"ezető állásunak mznúsul

nek a:: os.::tályi·e:::etok cs a� 
e:::eknek megfelelő. i-agy e.::ek-

A ha:ározott idő letelte elött 
a felek ko:::ös egyetértessel meg
s.::untethetik a mu11kai,1szo11yt. 

Az úrkúti 

kisvasút 
Úrkúton már a háború f'lcítt 

is volt kisva�út. Az itt élő idii
sc>bb emberek mL;g emlékeznPk 
arra a hatszáz mm nvomközü 
vonalra. amely a Ka·b-hegyet 
kötötte> összr• l'rkúttal, d<:> 
szárnyvágány ágazott el Zsófm
pusztára <'S a szeszgyárba is 
A hanrnncas {>vekben ml'gnyi
tották a mangánbám·át. a vona
lat meghosszabbították Felső
csmgeng. A kisvasutat J 9;i4-1g 
a bánya üzemPltette. akkor az 
újonnan alakult Gazdasági Vas
utak Igazgatóság-ának üzPmkC'
wlésc�be kPrült. Je!Pnleg MA V 
érkúti Gazdasági vasút elnevP
zéssel Celldömiilk üzemfőnök
séghez tartozik Ez a valak1hPZ 
való ta1tozás azonban elso rátc>
kintésre nem tükröződik a GV 
állapotán 

- A mozdonvok. a kocsik 
régiek. elavultak· - 1smel'teti a 
tényeket Kovác� Ferenc ajkm 
állomásfőnök. A pálya rl
képzelhetetlen ül rossz. gyako
riak a kisiklások S:::erencsére 
személyi sérülés még nem tor
tént, az emberek ismerik a re
szélyes pontokat. ha billen a 
kocsi leugrálnak róluk. A fplsö
csin�<:>n fogadó kítérővágánya 
mellc>tt patak folyik. a sínek egy 
része már alámosódott. Xemré
gen el kPllett rendl'lnem, hog\' 
a rakottal ezt>ntúl a másik véi
gányra álljanak. nehogy a part 
leszakadjon a nagy súly alatt. 

- A fcjkszt,•s elmarndásá
ban nyilván a bánya rapszodi
kus termelése 1s közrc>játszott. 

- A tE.Tm<'lés mindenkor a 
p1ac1 viszonyoktól függ. \'ala
m1kor rengetL'g volt az expo1·t 
de n(•hán�· c;\.\ Pl ezelött már 
csak a szovjet pa11nerei st gits1�
gével kerülte d a bán\'a él fize
téskép!C'lenséget Hc{wanezer 
tonna manqánt kellett plus::
ban els:::állitanunk záros ha
tárzdÖL·el A gazdasági i·asút
nak i·alószínúleg e::: volt a 
csúcsteljesítménye. hiszen a ft>l
sőcsingeri átrakóról naponta 
25-30 kocsis 1ránvYonatot indí
tottunk a k1kotö fellé. l\Iost fő

ként bc>lföldre szállítanak. Du
na;1jvárosba. Diósgyőrbe meg 
l\1ecsekalja-CsPrkútra l\Ii í g:'-
1s leszállítunk napi 800-900 ton
nát. az én teljL•sitmény el{>ri a 
70 ezer tonnát 

- Ezek szPnnt Ajka iillomás 
·elJesítmL'nynre pozitívan hat a 
gazdasági vasút. 

- i\"em egészen. Bár a GV a 
közvc>tlen f Plügy<?let. az ellenőr
zés. kiszolgálás szempontjából 
Ajkához tartozik. te!Jesítmén:,·f'
mkben nem Jdl'ntkPzik. a b<?vé
teh tervünkben sem szerc>pd. 
mivel az uzemfőnt•kség ezt kti
lön számolja Pe<iiq most, hogy 
iű nius 1-Jétól a ga:::dasagz ras
utak s.::állítási tanfái mwtegy 
120 s:::ázalékkul emelkedtek, 
böi·en hoz1ia a ko11yhá11km. 
Sajnos a k1s\ ·1sút munkája tel
jc>sítményként csak Felsocs111-
ge11ól Ja\ÍtJa mutati',mkat. 
amint a mangán na!.(yvasútl ko
csiba kt0rül. 

Az úrkúti \·{,gállomáson J\!e
qqr morec:: Ferrnc moti11Yt zetö 
eg\· celldonwlk1 szcrelo\l•I pró-

bál t'!Ptet lehL•lni a kopott. wd 
ktt C50-es mozdom ba. ezúttal 
sikerrel. -

- Olyan rt;g1Pk c•zek a gé
pek. hogy csaknPm lPhr tetl<"n 
hozzájuk alkatrészt találm -
panaszkodik él moton·ezeto. 
,\mikor a bánya IPsPll'jteztC? az 
öreg dömperekPt. tőlük k{>rtuk 
el a még használható dolgokat. 
Legnagvobb h1ám· a bc>fecsken
dezó szi-vattyú és 

0

m1·•g sok min
den. Eddig, ha megszorultmrk 
két motorból ossuállítottunl: 
<'fi!/ harmadikat, de most már 
nincs torább. Öt mozdonvunk 
\'éln. ebből háromnak mái: csak 
a \'áza látható. míndf'n mást fEl
használtunk belóluk. Szó volt 
már arról. hogy Skoda- vagy 
!FA-motorokat raknánk a 
C;i0-i>sPkbc. de t'gvelcre nmcs 
az ügybPn elörrhal�dás. 

- Ha az ember azt akcllJa. 
hogy mPnjen a szállítás. akkor 
azt l'i csinálnia kc>ll. ami eg\'éb
ként nem lenne a kötelc>s�t;gp 
- folytatja a motorvezető. 
A dolgom az. hogy munkaido
ben vonatokat továbbítsak Fd
sőcsmger l�S érkút között. ha 
E!.()' gép c>lromhk, bcadJam javí
tásba. Igen ám. de kmek? Egy 
mozdonylakatosunk ven. annak 
1s én próbálom átadni a huszon
kilenc itt eltöltött év tapasztala
tait A i-égleges megoldás a:: 
lenne, ha új mozdonyokat kap
nánk, mert amz itt folyik az 
csak kínlódás. Sokáig nem le
het így dolgozni Volt már 
olyan 1s, hogy kPt napig á,lt a 
szállítás. me11 mmden mozdo
nyunk üzemképtelenné vált. 

:\z úrkúti GV tavalyi tPIJesít
ménye Gí 30-1 tonna volt. összps 
bL•vétele pedig 2 millió 223 PZPr 
fonnt. A tanfaem<:>lés kö\ etkez
tében idén megközelítőleg a ta
valyi bt>vétel kétszeresére szá
mítanak. EzPk alapján vajon 
gazdaságos-e> a gazdasági vas
út' fordulok Szabó Miklósné 
nwgbízott \'PZctohüz 

- Mi gazdaságossági szám:
tásokat nem tudunk vPge-zni 
mert a különbózii koltségtPtelP
kf't az üzcmfcinokség Jegyzi P5 

Prrol ry11 nem kapunk t,íjékozta
tást. Am abból ítéh·P. ho�\ rá
f01·dítás g�·akodatilag nmcs. a 
mozdonyok. a kocsik nullára fu
tc ttak. az üzem csak gazdasá
..!Os lehet 

Szük„ég van-e kts\ a,-útra' 
A bánya szállítási képnseloJP 
szennt a föld alatt még kön1lbf'
lül hanrnnC' P\Tl' l'IPJ;{Pndéi man
gánvagyon rPjtőzik. amit más 
s;:állítási c>szkoz híján kisvasút
tal akarnak <'lfu\ arozm A mai 
álláspont értelmt'.•ben a kohú
sznt :..em tud nwglenm mangán 
n1'lkül. 

Ha p,•dig kell a mangán. 
akko1 a kisvasút Is kdl' - osz-· 
SZfW'ZI a lútottakat. hallottakat 
Kot·ács Ferenc. Fel kc>ll újí
tani a balesetvc>szel;,es pi1l:-,·út. 
az f'la\ ult gorduloállomúm t. 
mert hanrnnctit t'V<'s jú1mun··k
kt>I múr nPm ldwt hat{korwan 
megbízhatóan dol�ozn1 · · 

Thorda,v Zolt:ín 
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SZEGED 

Kiállítás, szórakoztató műsor, 
sportprogram, vetélkedők 

Gazdag programmal köszön
tötték a vasutasnapot a szegedi 
vasutasok. Július 6-án a vas
utas képzőművészeti kör és stú
dió tagjainak alkotásaiból nyílt 
kiállítás a vasutas művelődési 
házban. A tárlatot több százan 
tekintették meg. Az igazgató
ság központi ünnepségét július 

10-én délután rendezték a Tisza 
Szálló koncerttermében. Ezen 
részt vett Tóth László műszaki 
vezérigazgató-helyettes. és a 
Vasutasok Szakszervezete kép
viseletében dr. Veress László. 
Ü nnnepi megemlékezést dr. 
Lugosi József, a területi intéző
bizottság titkára mondott. 

Beszédében méltatta az igaz
gatóság dolgozóinak helytállá
sát. a vasutasszakma iránti el
kötelezettségüket. Ezt követően 
Tóth László és Lovász Lázár 
igazgató kitüntetéseket és elis
meréseket adott át. Bács-Kis
kun, Békés és Csongrád megye 
párt- és állami vezetői nevében 

Papdi József, a Csongrád Me
gyei Tanács elnöke gratulált az 
elért eredményekhez. Az elnök
ségben helyet foglaló Gregor 
József operaénekes dallal kö
szöntötte a Dél-Alföld vasutasa
it. 

A vasutasnapi program más
nap az SZVSE-pályán egész na
pos kultúr- és sportrendezvény
nyel folytatódott. Reggel 9-től a 
vasutas fúvószenekar adott 
térzenét, majd „Halló, itt va
gyunk" című műsorral neves 
fővárosi művészek arattak 
nagy sikert. A közel háromórás 
műsorban Dobos Attila, Csong
rádi Kata, Heller Tamás, Szi
lágyi János, Léhner Judit, Me
ző Mari, Kemény Kázmér és a 
Canada Dry együttes lépett fel, 
konferált Endrei Judit, a TV 
népszerű bemondónője. 

A sportprogramban asztalite
nisz, sakk, kispályás labdarú
gás. atlétikai vecseny. birkózó 

Mátészalka 

és önvédelmi bemutató szere
pelt, de a gyerekek is válogat
hattak kedvükre a különböző 
játékos vetélkedőkből. S aki 
közben megéhezett, az beült a 

pályán felállított sátrakba, ahol 
idén is a Daróczi Károly vezet
te „mesterszakács "-csapat ízle
tes pörköltjét szolgálták fel. 
A pergő programok, a kereske
dők és árusok sátrai, portékái, a 
színes léggömbök igazi juliális
hangulatot teremtettek a sport
pályán, ahol a késő esti órákig 
szórakoztak a vendégek. 

Vasárnap délelőtt pedig a 
Széchenyi téren a vasutas fú
vószenekar térzenéjében gyö
nyörködhettek a szegedi korzón 

sétálók. 

A 37. vasutasnap rendezvé
nyeire július 8-án Szegedre ér
kezett a lengyelországi Kielce 
vasúti csomópont kulturális és 

sportküldöttsége. A delegációt 
Wrzoskiewicz Stanislaw, a ki
elcei vasutas-szakszervezet el
nöke vezette. 

A szegedi területi intézőbi
zottság és a kielcei csomópont 
szakszervezete közötti együtt
működés hároméves múltra te
kint vissza. Tavaly a szegedi 
művelődési ház fúvós- és citera
zenekara vett részt a kielcei 
vasutasnapi ünnepségeken, 
most pedig a lengyelek viszo
nozták a tavalyi látogatást. 

A négynapos találkozó jó al
kalom volt arra, hogy értékel
jék kapcsolatukat és ismerked
jenek egymás munkájával. 
A lengyel vasutasok nagy ér
deklődéssel tanulmányozták 
szakszervezeti munkánk idő
szerű feladatait. a vasutas mű
velődési házak munkáját. Részt 
vettek a békéscsabai és szegedi 
vasutasnapi rendezvényeken. 

(Gellért) 

A városi tanács elnöke 

méltatta a vasutasokat 

A több mint 1300 szatmári 
vasutas július 11-én tartotta 

vasutasnapi ünnepségét Máté
szalkán. Kövendy Lajos, a vá. 
rosi tanács elnöke ünnepi be
szédében méltatta eredményes 

munkájukat. s ennek elismeré
seként adta át Seres Miklós. a 

HNF városi titkára és dr. For
gács András, az MSZMP városi 
bizottságának első titkára a 

HNF országos bizottságának 
Közösségi Társadalmi Munká
ért plakettjét. Ez alkalomból 
Tar András. a Hazafias Nép
front megyei bizottságának pla
kettjét. Balázs György és Sza
bó Menyhért, Kiváló Társadal
mi Munkás. Gajdos János, 
Murvai Miklós és Zsoldos Bar
nabás, az Érdemes Társadalmi 

Munkás kitüntető jelvényt ve
hette át. 

A szakmai munka elismeré
seként húszan Kiváló Dolgozó. 
tízen a Szakma Ifjú Mestere ki
tüntetést kaptak. Többen Szol
gálati Emlékérmet is átvehet
tek. A helyi rendezvénnyel e�y
időben Mandula József, a MA V 
központi ünnepsegen Kiváló 
Munkáért kitüntetésben része
sült. 

A hivatalos program után 
megtekintették a Szatmári Mú
zeumban a „100 éves a vasút 
Mátészalkán

„ című kiállítást. 
amely régi írásos dokumentu
mokat. használati tárgyakat 
mutat be a látogatóknak. 

Zs. B. 

Juliális Dunakeszin 

A harminchetedik vasutasna
pot a Dunakeszi Járműjavító 
Üzem kollektívája július 10-én 

ünnepelte. E jeles évforduló 
füzteletére ünnepi díszbe öltö
zött tolópadjárásban. a Him
nusz hangjai után Bősz József. 
az üzemi szakszervezeti bizott
ság titkára köszöntötte a dolgo
zókat. a meghh·ott vendégeket. 
köztük Mahler Róbertnét, a 
Dunakeszi \·árosi pá1·tbizottság 
titkárát és Metykó Gyulánét, a 
\·árosi tanács elnökét. 

A \'asutasnapi ünnepség szó
noka Varga Lajos üzemigazga
tó bevezetőjében arról beszélt. 
hog:,.· eg:,.·-egy szakma. hivatás 
megbecsülését jelentik azok a 

napok. melyeken az egész or
szág tiszteleg a bányász. a pe-

dagógus. vagy éppen. mint 
most július második vasárnap
já. a vasutasok előtt. Hasonló
ság van a három hivatás kö
zött, hiszen mindannyian ke
resik a nehéz helyzetből való 
kivezető utat. Csak kifogásta
lan munkával. szervezett. ötlet
gazdag alkotó tevékenységgel 
juthatunk előbbre. 

Ezután kitüntetéseket és ju
talmakat adtak át a munkában 
élenjáró vasutasoknak. 

A hagyományoknak megfe_Je
lően az idén is megrendezték az 
üzemi spartakiád döntőjét a 

Vasutas Sportegyesület pályá
ján. ahol gazdag kulturális 

program részesei is lehettek a 
jelenlévők. 

Vetési Imre 

MISKOLC Celldömölk 

Alapkoletétel, 
,nozdonyavatás 

Emléktábla-avatás, 
szórakoztató programok 

Az utóbbi évek legjelentő
sebb nyugat-dunántúli vasutas
napi ünnepségét a központi 
megemlékezés előtt egy nappal, 
július 9-én Celldömölkön tartot
ták. Délután elsőnek 120 tárgy
ból álló vasutashobbi-kiállítást 
nyitott meg a szociális épület 
könyvtárában Czigány Gyula, 
a vontatási főnökség szb-titká
ra. Ezt követően különvonattal 
mentek a vendégek a közeli 
rendezőpályaudvar melletti te
rületre. Itt már állnak a modern 
tanulóképzést szolgáló tanmű
hely és a B típusú kocsijavító 
szociális létesítményeinek falai. 

A helyszínen dr. Szele Fe
renc Vas Megye Tanácsának ál
talános elnökhelyettese helyez
te el a 350 millió forintba kerülő 
beruházás alapkövét. A megye 
második legnagyobb beruházá
sának az elkészülte után itt 
napi 80-100 tehervagon javí
tását tudják elvégezni. Ezzel a 

szombathelyi igazgatóság igé
nyein felül is tudnak kocsikat 
javítani. A beruházás átadási 
határideje 1989 novembere. 

A MAV-val nagyon jó kap
csolatban álló fővállalkozó, a 

Vas Megyei TANÉP igazgatója, 
Szántó Kálmán mást is mon
dott. Az alapkőletétel utáni rö
vid beszédében azon vágyát fe
jezte ki, hogy a létesítményt ők 
két év múlva ebben az időben 

szeretnék rendeltetésének átad
ni. A fejlesztés költségei egyéb
ként közel 6 év alatt megtérül
nek! 

erős, V63-017 pályaszámú vil
lamosmozdonyát. A jármű a vá
ros (szárnyaskerékkel is szim
bolizált) címerével és a „Celldö
mölk" felirattal fog közlekedni. 
Méltatta a város és a vasút jó 
kapcsolatát. Végezetül azt kí
vánta. hogy a településről elne
vezett jármű mielőbb „lábán" 
érjen a vasi kisvárosba. 

Fehér Tamás, a vontatási fő
nökség vezetője röviden vázolta 
a celldömölki vasút fejlődését 
1871-től napjainkig. majd átad
ta a város leendő közlekedési 
parkjának a vasutasok ajándé
kát. A szocialista brigádok 
2700 óra társadalmi munkával 
hozták rendbe a 275 052 pá
lyaszámú gőzmozdonyt egy 
hozzáillő kocsival. Az előbbi 
50, az utóbbi 100 évig „szol
gált". 

,t, 
... 

A vasutasnap alkalmából jú
lius 10-én, pénteken a Miskolc
Gömöri pályaudvaron felavat
ták Pfaff Ferenc mérnök. a Gö
möri és a Miskolc-Tiszai felvé
teli épület építészének emlék
tábláját. Ezután a Tiszai pálya
udvaron Hernádi István igaz
gató törzsgárda-kitüntetéseket 
és igazgatói dicséreteket nyúj
tott át a legjobban dolgozó vas
utasoknak. 

Szombaton a már hagyomá
nyos juliálist rendezték meg az 
MVSC-pályán. A többezres kö
zönséget a bűvészek, artisták 
mellett a Miskolci MÁV Kon
cert Fúvószenekar, a járműjaví
tó Erkel Ferenc férfikara és a 
gyöngyösi Vidróczky együttes 
szórakoztatta. A kultúrműsor
ral párhuzamosan folytak a 
tömegsportversenyek. A sport
kedvelők kispályás labdarúgás
ban, asztalitenisz- és tekeverse
nyen mérték össze tudásukat. 
Igen · sokan vettek részt az 
MHSZ kispuskás lövészverse
nyén is. 

A 37. vasutasnap tiszteletére 
a vasút hőskorát bemutató kiál
lítás nyílt a hatvani állomás 
épületében. Ugyanitt, az utas
csarnokban tartották a miskol
ci vasútigazgatóság központi 
ünnepségét, amelyet Pólik 
Andrásné, a szakszervezet te
rületi intézőbizottságának tit
kára nyitott meg, s amelyen 

megjelentek Heves megye és 

Hatvan társadalmi, politikai ve
zetői, Pozsony és Kassa, vala-

SZOMBATHELY 

mint a szovjetunióbeli Kannas 
vasutasainak küldöttei. 

Az ünnepségen Hernádi Ist
ván mondott beszédet, amely
ben megemlékezett a 120 éves 
budapest-miskolci vonal sze
repéről az észak-magyarországi 
közlekedésben, szállításban, 
szólt a tervekről is, de nem hall
gatott a gondokról sem. Ezután 
Mészáros András, a MÁV ve
zérigazgató-helyettese kitünte
téseket adott át, majd a rendez
vény legszínesebb része követ
kezett: a névadó ünnepély. 
Ugyanis ekkor adták át a forga
lomnak azt a V 63-036 pálya
számú mozdonyt, amely a város 
nevét és címerét viseli. A házi 
névadón fellépett a hatvani pe
dagógus-énekkar, valamint a 
miskolci vasutas fúvószenekar. 

... 
,i, 

Somoskőújfalu határállomás 
dolgozói a község sportklubjá
ban ünnepeltek a szlovákiai Fü
lek állomás dolgozóival, a pénz
ügyőrség és a határőrség kül
dötteivel. Salgótarjánban test
vérvárosuk, Beszterce bánya 
képviselőit fogadták a vasuta
sok, Kál-Kápolnán pedig azo
kat köszöntötték, akik az elmúlt 
vasutasnap óta mentek nyug
díjba. A tizenkét nyugdíjasnak 
Tóth Tibor állomásfőnök az üd
vözlő szavak után okleveleket 
és ajándékkönyveket nyújtott 
át. 

K, 1. 

Ezen és a vontatási csarnok
ban. a helyi párt- és tanácsi ve
zetők. a vasútigazgató és a terü
leti szakszervezeti intézőbizott
ság titkárán kívül megjelent 
Pálfy László, a Szakszerveze
tek Vas Megyei Tanácsának a 

titkára is. 

Vasutasnapi ünnepségeket 
tartottak több nyugat-dunántúli 
csomóponton is. Július 9-én Ta
polcán és Zalaegerszegen ren
deztek megemlékezést. Az előb
bin Szabó Bélának, a városi 
pártbizottság első titkárának a 

jelenlétében Szabó Imre igaz
gatóhelyettes mondott köszön
tőt. A zalai megyeszékhelyen 

Völler László, a vasútüzemi 
pártbizottság titkára volt a szó
nok. Megtisztelte jelenlétével az 
eseményt Varga Péter, a városi 
szakszervezeti bizottság titkára 
is. A veszprémiek Zircen tartot
ták a 37. vasutasnapot. Július 

11-én szombaton Kiss László, a 
Városi Tanács elnöke köszön
tötte őket. 

A szombathelyi vasútigazga
tóság területén és a járműjaví
tóban a 37. vasutasnapon közel 
300-an kaptak különböző kitün
tetéseket és ennél többen része
sültek a törzsgárda elismerések 
különböző fokozataiban. 

A város vezetői 

büszkék a vasutasokra 

�VJ1 

A vontatási csarnokban Tóth 
József városi tanácselnök mon
dott ünnepi köszöntőt és fel
avatta a MÁV egyik legújabb, 
50 millió forintba kerülő. 500 ló-

FERENCVÁROS 

Sz. Jakab István 

A szombathelyi igazgatóság 
és a járműjavító üzem közös 

vasutasnapi rendezvényét júli
us 10-én délután tartották a Ha-
ladás VSE sportcsarnokában. 
Az ünnepség elnökségében a 

Jó hangulatú ünnepség, 
Veszprém és Zala megyei párt
és tanácsi szervek képviselői 
mellett többek között helyet 
foglalt: Molnár Istvá71, az 
MSZMP Vas Megyei Bizottsá-baráti találkozók 

Az idén 37-dik alkalommal 
köszöntötték Ferencváros dol
gozói a vasutasnapot. Az ün
nepségen részt vett Csárádi Já
nos, a budapesti vasútigazgató
ság vezetője és Tihovszky Ist
ván, a területi intézőbizottság 
titkára is. 

Goldgruber Pál szb-titkár kö
szöntötte a vendégeket és az 
ünnepség résztvevőit, majd 
Turjánszky László vontatási fő
nök mondott ünnepi beszédet. 

tot jelent az anyagvonati gépek gának titkára, dr. Bors Zoltán, 
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Az ünnepség után került sor évente 50-55 ezer utast és több 

a V63-034 pályaszámú villamos- mint 17 millió tonna árut szál
mozdony névadójára. majd ezt lít. Büszke a megye és a város 
követően baráti találkozón vet- a vasutasaira, mert nehéz 
tek részt a vendégek és a fe-
rencvárosi vasutasok. 

G. I. 

gazdasági helyzetben is történt 
fejlődés. Utalt itt a celldömölki, 
a kőszegi és a szombathelyi be
ruházásokra. 

Az ország gazdasági és társa
dalmi kibontakozás előtt áll. 
Ehhez a vasutasoknak is jó 
munkával kell hozzájárulni. 

Rudi Werner, az erfurti vas
útigazgatóság küldöttségének a 
vezetője 26 ezer vasutas, ezen 
belül 7200 kommunista üdvöz
letét tolmácsolta. Elmondta. 
hogy gondjaik hasonlóak a 
MAV-éhoz. A személyszállítás 

kulturáltsága, a gazdaságosabb 
fuvarozás, a rend és a fegyelem 
náluk is fontos kérdés. 

2300 tranavai járműjavítos jó
kívánságait hozta el Peter 
Gottstein főmérnök. A két javí
tóvállalatot régi barátság köti 
össze. A főmérnök szavai után 
Pál József, a MÁV vezérigazga
tóság főosztályvezetője, Ka
pronczai János vasútigazgató 
és Hajas Endre Tib-titkár. to
vábbá Baranyai László, a jár
műjavító igazgatója és Kovács 
Lajos szb-titkár kitüntetéseket 
adott át. 

Hangsúlyozta többek között. 
hogy a Keleti rendező rekonst
rukciója viszonylag zökkenő
mentesen halad. Szeptember 
l-jével félkapacitással a rende
zőt ismét üzembe helyezik. 
A csomópont az árutonnatervet 
eddig száz százalék felett telje
sítette. csak a személyszállítási 
tervben van némi lemaradás. 
A vontatás részére pluszfelada-

KOMÁROM 
Fiatalok találkozója 

Ünnepi taggyűlés 
Komáromi vontatási főnök

ség július 6-a és 11-e között 
megtartott rendezvények soro
zatával köszöntötte a vasutas 
dolgozókat és családtagjaikat. 
Az első napon ünnepi KISZ
taggyűlést tartottak a Csokonai 
művelődési központban. ahol 
Mányi Gábor, a KISZ Komá
rom Városi Bizottságának titká
ra is megjelent. majd videóról 
megtekintették azt a „Hatvan
hat„ című belpolitikai tévémű
sort. amelynek vendége Hámo
ri Csaba, a KISZ KB első titká
ra volt. A müsor után vita ala-

kult ki a várható nyugdíj- és 

adórendszerről. 
Hét közben a KISZ-esek 

megtisztították a vasútállomá
son felállított 520-as sorozatú 
gőzmozdonyt és részt vállaltak 
a vasutasnapi központi ünnep
ség szervezésében. lebonyolítá
sában. A szombati családi 
sportnap kora délelőtt lövész
versennyel kezdődött az Ig
mándi-erődben. Délután az 
alapszervezet által kiírt „Vas
utasnapi Kupa

„ labdarúgó-baj
nokságot a KAC-pályán játszot
ták. 

A MÁV Szegedi Igazgatósá
gának területén dolgozó fiata
lok immár hagyományos talál
kozójukat június 26-28-án Kis
kunhalason rendezték. Dél-Al
föld ifjú vasutas szakembereit 
mintegy százötvenen képvisel
ték. A háromnapos találkozón 
a fiatalok véleményt cseréltek 
a korosztályukat éi-intő aktuá
lis témákról, így a soron lévő if
júságpolitikai feladatok megva
lósításáról. a vasút előtt álló fel
adatok teljesítéséről. amelyek 
mind lehetőséget teremtenek a 
vasutasfiatalok összefogására. a 
közös cselekvésre. 

A rendezvény kiemelkedő 
programja volt az a fórum. 

amelyen Tóth Imre igazgatóhe
lyettes és Zábecz Ferenc, az Or
szágos Anyag- és Árhivatal 
munkatársa válaszolt a feltett 
kérdésekre. Többek között szó 
volt az új adórendszerről. az 
igazgatóság munkájáról, ered
ményeiről, a vasút szervezeti 
változásairól. a szakmai tovább
képzésről, a munkakörülmé
nyekről. a szociális helyzetről. a 
lakásgondok enyhítéséről. a fej
lesztésekről, és még hosszan le
hetne folytatni a sort. 

A gazdag programban sport
versenyek. városismereti vetél
kedő. valamint lovasbemutató 
megtekintése is helyet kapott. 

G. J. 
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A 8 712-es gyorsított személy 
Nagy László jegyvizsgáló az 

órájára pillant. aztán jobb kar
ját fölemelve jelt ad a vezérnek. 
Összt>téveszthetetlenül félelme
tes morajlással dübörög föl a 
több száz lóerő: pontosan hat 
óra tíz perckor a fonyódi járat 
elhagyja a Déli négyes vágá
nyát. 

Ideális időben utazunk, fnss 
szi>lló csíp az arcunkba. jóked
vű mosollyal nyújtózik nagyot a 
júliusi nyár. A hajnali utazónak 
mégis hiányérzete támad ezen a 
csütörtöki reggelen. Nyoma 
sincs a balatoni vonatokon már 
megszokottnak számító tömeg
mváziónak. zsúfoltságnak. 

Az utazásban 
van a pénz 

Valahogy gyöngébb az 
idei nyár - erősíti meg benyo
másomat a filigrán kalauz. -
Igaz. még korán van .. . De hét 
végén lesz majd itt haddelhadd' 

Nagy László azt mondja. jó 
ha félház van, de Fehérváron 
már biztos k1 lehet majd tenni a 
megtelt táblát. Kelenföldön 
mindenesetre nem szállnak föl 
sokan. a kocsikban kényelme
sen elterpeszkedhetnek az uta
sok. 

- Na. akkor kezdjük - int a 
jegyvizsgáló. s érces hangon kí
vánva jó reggelt lép be az első 
(menetirány szerint az utobó) 
kocsi ajtaján. A „kőzónség ·· 
szolgálatkészen nyújtja oda je
gyét, bérletét. nyugdíja.e; utal
ványát. Csattog a lyukasztó. s 

vele csaknem egyídöben az ud
varias köszönöm. 

Érd-Felsöig minden kocsijá
val végez. Vidáman csillogó 
szemeiben nyoma sincs az ál
mosságnak. pedig ahogy meg
jegyzi. ő .. még tegnap·· kelt. 
Hajnali három óra harminckor 
jelentkezett szolgálatra a szé
kesfehérvári pályaudvaron, 
hogy azután a társával. a moz
dony felől induló Pocsat Irén
nel fölvonatozzanak a Délibe. 
Most Fonyódig utaznak, aztán 
másfél óra múlva vissza Pestre 
Délután pedig még .. leruccan
nak „ Pusztasza bolcsra. majd 
vissza Fehérvárra. 

- Az elmúlt hónapban 318 

órát mentem, de ez most, júlt
usban sem lesz kez,esebb. Hiá
ba, az utazásban van a pénz. 

Nagy László három é\'(• a 
mentősökhöz lett hűtlen a MÁV 
kedvéé1t. Nagy szeretettel me
sél korábbi munkájáról. de sza-

va1 .szerint itt 1s megtalálja a 
.számítfü,át. 

MPnet közbc>n készül a ri
port. Martonvá.sárnál járunk. 
amikor az egyik kocsiátjáróban 
kalauzom hirtelen megálljt int. 
Ellőttünk t>gy férfi surran bC' a 
WC-be 

Itt a termet 
a döntő ... 

Megyünk tovább. mindPn fo
lyik a nwgszokott rendbPn. ám 
a jegyvizsgáló se szc'i. SP beszéd 
iránvt változtat, s visszaf6le in
dul.· Éppen a vagon peronjára 
érünk. s én kérdőn meredek 
Nagy Lászlóra. aki mosolyogva 
csak annyit mond már megmt 
a WC-s tJi1kk. annkor Ó\·atosan 
nyílik az ajtó ... 

Hagyjon engem békén. 1s
merPm én a vasutat - mondja 
az erösen kopaszodó. te to\·ált 
karú férfi. s a m0nekülés lf'he
tőségét fontolgatva tl'SZI hozzá: 

- Csak ne sajnáltassák ma
gukat. Ha akarJák. 1-:ifizPh'm a 
dupláját. 

A kalauzt nem hatja m0g <'Z a 
gavalléna. lezsPr nyugalommal 
könyvel: az 1946-ban született 
foglalkozás nl'iküh \'. L. karJán 
némileg berPnH'L( az átszúrt tl'
tovált szív. midőn kézjegyével 
látJa el a 236 fo1mtról kiállított 
.. cf'hhet ·. 

- Az ilyenPket l0gszíwsPb
ben m·omban lt>.szállítanám -
leg::, int a Jegyvizsgáló. majd így 
folytatja· 

- Nincs enn<'k a btmtetes
nek semmi értelme . . Tudja. 
mikor lehet ezt a pen::t behaj
tani . .  

Nagy Lás:::ló utfüja a lúgóso
kat. no meg a höhorgö. erós 
gyerekeket. 

- Kéhány napJa Gárdony
ban a rPndőröknek adtam át 
egy nehéz fiút. aki eg,.,· fiatal 
lányt molesztáit. Egyre csak azt 
b1zony!.{atta. hog::, ö 1s vasuta;, 
de még csak jegy!.' sPm volt. 

Fehén:á1Ta érve találkoznak 
a kalauzok is. Pacsai Irén ma
dárcsontú. szem(Í\ egc>s asz
szony, ellenben hangja határo
zott. ellentmondá;,t nem tű1·ö. 

-- Uram - kapcsolódik l'SZ
mecseri>nkbe a kalauznő -. 
akárki akármit is mond: itt a 
termet a dontő. L<>gyen a Jegy
vizsgáló kilenc\·enkilós és dör
gő basszusú. Egyenespn a kor
mányőrségtöl „igazolnék" ide 
fiúkat. Az persze más kérd€s. 
hogy jönnének-e. 

Pocsai lren, ak, a maga toré
keny ötven kilójával naponta 
van kité\·e az inzultusoknak, a 
nvomdafest{>ket nl'm tűrő tnná
c�oknak és aJánlatoknnk. pPr
sze csak viccel ... 

- Ezt ne írja le fuz1 to-
vább a témát - d<' ha a szük
ség ugy hozza, a Laci é� en is 
tudunk ám nagy pofont adm 

Fehérvártól 
Lepsényig 

Irén asszony Gárdon::, bnn él. 
két gyC'rmeket nPvPI VPra lá
nva már önellátó. hPtéves kisfia 
p�d1g tanév idején a kosZf gi 
MÁV-g,.,·prnwkotthon ban tanul. 
Ő 1s közel harmadik éve jegy
nzsgáló. idén februárban v1zs
L(ázott. minek kovetkeztében 
alapbére kétszáz fonntn,.,1t 
emelkPdett. úgyhogy mos• WOO 

f01int. llaL·ontc1. temzészetesen 
a folyamatos túlrírázassal, hét
nyolcezer kuzott z•isz haza 
Hogy e::. a pénz sok rauy ket·és, 
dőntse el az olrnsó. Am l'lóbb 
hallgassa meg Poe s az Irént· 

- Mwlött a vasúthoz jöttem 
rnlna. \"Pndéglátóban dolgoz
tam khilánvként Az utolsó fő
nököm C'l(�' hrutális. Pmi)('rtelen 
alak volt. aki 111L;g tPrlwsként 1s 
úgy bánt VC'lem. mmt Pgy rab
szolgá\'al. A mostam munkám 
sem könnyű télen például Ftiz
főnél úgy bsszC'faL(ytam. hoL(y a 
ko\·etkPzménn'1t ma 1s nyö
göm. de dZért Itt más a J{,gkí:>r 

Fehfrvártól LL'psl;ny1L( Irén 
asszony elfogyasztJa a r1:ggeht. 
majd megkérdi Lae1tól hogy 
hozott-P magúval fiirciónaclrá
got. nwrt Fonyódon l{'S7 1dö egy 
kis lub1eirnlásra. 

Két borzas /e11rmel fiatalem
bert ébres:::t,rnk föl Siófok előtt. 
Tt>gnap Pste érkeztPk s mÉ>g 
szerencséjük 1s van velünk. ha 
nem szólunk n<'k,k. k1 tudJa. 
ho! szálltak v,i!na le 

- - Siófoktól a Bil'.!-C's gyorsí
tottból bandukolóba meg::, át -
jegyzi meg Laci m1közb,-n hat
hét perces \·árakozús után belC'
fúJ a Jegylyukaszt1íha, ami egy
ben síp is. :\lár mozog a vonat. 
amikor egy rPnd<ii· örnwstcr ug
rik föl. ÉrdPkléid1k, nincs-<' vala
mi probléma. A kalauz f PjÉ>t in
gatva jPlz1. hog:, s<'mn11 gond a 
8712-en. aztán huncutu 1 moso
l>·ogva mondja· 

De ha lesz, erős ké:::::.el 
megold_iuk . .. 

T1ídor János 

Nosztalgiázni korhű kocsikon 
Gazdag programokat ajánl a MÁVTOURS 

Divatba jöttek a nosztalgia
vonatok. A már második éve 
menetrendszerűen Siófokra in
duló mellett három hónapja jár 
az úgynevezett 100 é\·es. ami 
szombatonként esztergomi vá
rosnézésre viszi a kíváncsiakat 

Nosztalgiat·onataínk iránt 
érdeklődnek a határainkon 
túlról is. Persze semmi nem 
megy reklám nélkül. ezért szál
lodákban. a nyugatnémet ZDF 
televízió képújsagjában. utazási 
irodákban hirdetik. s a DB lap
ja. a Bhckpunkt-Leserfahrt 1s 
táj{>koztatta olvasóit. így a 
l\lÁVTOl'RS él ném<'t ,·as
utasok. sót az Opel-művek dol
gozói számára 1s sze1Yezett tár
sasutazást a nosztalgiavonato
kon. 

A tájékozott olvasó most jog
gal vonhatja ft>I szPmóldökét 
.. Nosztalg1a\·onatok? Az a kettő. 
amiből az eg\"lk. a siófoki még 
10 é\'vel ezelőtt 1s hordta az uta
sokat nap mint nap. s talán épp 
a Balatonra. csak nem nosztal
gia. hanPm Plavult vonatnak 
neveztük'" 

Ne csodálkozzon az ol\·a�ó. a 
többC's szám jogos. A már emlí
tettel-, mellett úiak is elkés::ul
nek a ko:::elz h�tekbe11. A 100 
é\·es - aminek a mozdonya Je
lenleg a másod és harmadosztá
lyú utá:1 csak t'g� pakhkoc�it 
rnntat - rondesc>n kap mé� 
egy fapados és C'gy korhu étkE-

zokocsll E:::l'kben u lznekben 
::.ajlzk a:: Árp(ld-motorronat 
próbaflltása, amrly a m(lga ko
rában Európa hírű ku,·iózum 
z·olt. a 30-as évek \"1;gPn 140 k1-
lometeres sebes-;fgge, kozleke
dett i\°yÍn'l!:vháza és Budapest 
kozott. Ganz g\·artmán:·ú dízel 
motorJa a sz<1ké11ök szP11nt 
mC'gállja a heiy&t a mai v1;,zo
n ,·ok között 1s A tffvek -;zc,nnt 
a · I3udapPst- Réc, B.1dnpe!>1 
\'Onalon fog kozlPkc>clm. 1llt>t\ � 
Kt>szthPl:To; 11 fovárosba. t;� 

\ issza Ez a járni k1feJPZ1'tt<'n a 
balatoni 11\ aralók szamára in
dul. Rudapest1'n városnézó ki
rándulást �zen':t sz:imukra a 
::\1.Á. \' u,azás· 1r0dn a. 

Fc/ÚJÍtJak a regz [)e/1-rasút1 
runatot 1s. amdyel egy 375-ós 

1 J l 1 I 

mozdony t'itt Fzumebe, a mai 
Rijekába Ez a mozdony ma 1s 
működik l la mindc n nrnnkáva� 
\"é,{1:znPk. ét SZf'rPIVL;n) c6lállo
má;,a Siófok ksz. de 0lk{,pzPl
heto. hogy valahd l\agykamzsá-
1g fog közlPkedm Az utazási 
iroda ehhPz a ;árathr,z 1� kap
csol maJd kuh•nbözó progn,mo
kat. 

rl:: ÓBB zrlén 1.50 rt·es. A 
nagyszabású ünnPpségt>kz-f> az 
osztrák kQllé14"ák mPghívták ezt 
a három régi vonatot. ami nem
csak a mü hagyományos asz• -
rák -mag: ar jósz, >111s2Éd1 v1-
szon, E rndmén: E. hdnPm eg, -
bPn a JármuJav,tó szakPmbPrPk 
teliesítmPnyénnk ehsrwrC: 5t 1s 

(Demeter) 

s 

Az utasok tájékozatlanok 

Jegyvizsgálók 
az új kedvezményekről 
Kicsit nwgdöbbC'nt az a húsz

egynéhány éves fiatalember. 
akit a minap megszólítottam a 
Déli pályaudvaron. Pedig 
mindössze az iránt érdeklőd
tem, hogy hová utazik és mi
lyen jegyet vett a pénztárnál. 
Eleinte bizalmatlanul mérege
tett. azt fü1atta. hogy milyen 
alapon faggatom, v{,gül mégis 
kibökte. hogy Sz1>kC'sfohé

0

rvárra 
készül. teljes árú menetjegyet 
vett, merthogy npm diák és 
nem is vasutas. m'm jár neki 
kedvezmény. 

Diskur;:usunk itt váratlan 
fordulatot vett. ugyanis közöl
tem vele, hogy neki 1s jár ked
wzmény. fóltéw. ha még nem 
töltötte be a 26. életévét. 

Huszonnégy éves t'agyok 
- mondta a fiatalPmber. 

�- Akkor 20 százalékos ked
vezményre IC'tt \'olna jogosult 
- válaszoltam - Erröl nem 
tudott? 

Az új kl'dv0zminyekről 
hallottam - mondta kissé bi
zonytalanul -. dP úgy tudtam. 
hogy csak a nyugdíjc1soknak jár 
a 20 százalék. 

- Pedig sok-sok plakát. szó
rólap hirdeti az ÚJ kC'dvezmé
nyeket, úgy látszik, elknülte a 
figyelmét . 

A fiatalPmbPrnek erre már 
nem volt szava k1cs1t bosszú
san faképnél hagyott. 

... 

.,. 

Az utasok rnlóban nem 
ismerik az új kedt·ezményeket 
- magyarázta Szabó Pál. aki
vel a Nyugati pályaudvaron ta
lálkoztam. A pár éve beveze
tett 100 százalékos áremelésnek 
a hatása érvényesül ebben is. 
Az utasok Pgy része. ha szabad 

magamat így kifejPznem: ha
ragszik a vasútra . , . Magya
rán; előítéletesek a vasúttal 
szemben. Nem veszik észre a 
vasút C'rőfeszítésC'it az utaso
kért. mert nem akarják 

- A vasúti utazásról alkotott 
társadalmi értPkítéletPt lehetsé
ges csupán a kedvezményekkel 
befolyásolni? 

- Szerintem lf'hc>t, bár ter
mészetesen nem árt, ha tiszták 
a vonatok. ha pontosak. 

·· Nem utolsósorban pedig. 
ha udvadasak és jól tájékozot
tak a jegyvizsgálók .. . 

- Ezzel nem Vitatkozom, de 
azt nyugodt lélekkel állítha
tom, hogy a legtöbb kalauz is
meri a szakmáját. az utazá
sokkal kapcsolatos minden 
kérdésre tudnak válaszolni. 
Természetesen ismerik a nem
régiben bevezetett új kedvez
ményeket 1s. 

.,. 

.,. 

Ullrich István vonatvezető
vel a gyón pályaudvaron be
szélgettünk. Témánk ezúttal 1s 
a kedvezmÉ'nvek voltak. 

- Ön mit �melne k1 első he
lyen? 

- A nagycsaládosok ked
vezmény{>t. ami azt jelenti. 
hogy ha három vagy több 18 
éven aluh gyermekkel utazik 
együtt a család, a szülők díj
mentesen utazhatnak Ha két 
szulő kíséretében három, négy 
éven alult gyermek utazik, ak
kor a vasút ingyen fuvarozza 
a::. egész családot. 

- Milyen jegyet kell váltani 
akkor. ha mondjuk két. tíz éven 
aluli és egy 18 év alatti. de már 
dolgozó kamasz utazik a család
dal? 

- Érdekes esE:t - Jeg::,z1 

Rendkívüli érdeklődés mellett 

meg Pista, de hamarosan közh 
a helves választ: 

- • Két Jéláru és egy 20 szá
zalékos jegyet kell i:áltani. 

- Az életkon sajátosságok 
mennyiben tükröződnek a ked
vezményekben? 

- Húszszázalékos kedvez• 
mény llleti meg az 55 évesnél 
idősebb nőket és a 60. életévu
ket betöltött férfiakat. 

- A rokkantnyugdíjasok, il
letve akik korkedvezménnyel 
kerültek nyugdíjba. kimarad
tak a kedvezményekből? 

- Nekik is jár a 20 százalé
kos kedvezménv. bár itt akad
nak gondok, ug;•ams a személ)'! 
igazolványból nem mindig le
het pontosan megállapítani az 
állapotukat. Szerintem ezen a 
nyugdíjszelvény bemutatása 
segítene. bár hallottam arról 1s. 
hogy külön igazolvány beveze
tését tervezik. 

- Milyen kedvezmény jár 
az üdülőknek? 

- Akik SZOT-beutalóval 
utaznak üdúlni: átalánydíjas 
bérletJegyet L·álthatnak. A jegy 
ára 100 forint. és az üdülőhely 
vasútállomásainak 100 kilomé
teres körzetében 14 napig kor
látlan számú utazásra jogosít 
másodosztályon. 

- Hol váltható meg ez a 
jegy? 

- Vagy az üdülőkben. vagy 
az údülóhely vasútállomásán a 
SZOT-beutaló bemutatásával. 

- Véleménye szerint az új 
kedvezmények bevezetésével 
nött az utasforgalom? 

- Korai lenne még erről bP
szélni. úgy vélem. hogy csak 
egy-két év múlva lehet majd 
megítélni. Mindenesetre, mi 
jegyvizsgálók bízunk benne . 

(Sárközi) 

Háromesélyes 
szb-titl<ár választás 
Csak a harmadik forduló hozott eredményt 

Új szb-t1tká11 választottak a 
közelmúltban a l\IÁV Kórház 
és Központi Rend<>lóintéZFtben. 
Igaz. nem az elsci nt>k1futásra. 
de az 1500 tag többségének 
megelégedésérr> A tPstület1 ülé
seken - helycttesP1vel együtt 
- rendszer<>sen részt vett dr. 
'Vajda György főigazgató, s dr. 
Genszky Kázmér fő1gazgató
helyettes. Mint levPzető elnök. 
sok segítséget nyújtott a b1zal
m1 testülN tagJainak 

Az előzmények 

A b1zaln�1 te:..tulPtl ul1;st meg
elüzóc n az szb a hármas jelölés 
mellett döntött. a tagság pedig 
azt i14"ényeltC'. hogy a \'álasztás 
kétszakaszos. titkos l„ közvet
len legyen. A dolgozók ilyetén 
állásfoglalása persze nem előz
mény nélküh. Sokan hosszú 
ideje c,Jpgedetlrnül szemlélték a 
szakszervezeti bizottság mun
káját. A kórhazba n arról be
széltek. hogy megerett a:: idó a 
szakszervezeti munka átérté
kelésére, mert nem tud;a teljes 
mértékben betoltem funkcióját. 
A tagsag és a szakszen·e:::eti 
bizottság kóztz „bzzalmz i·ál
ság ·· napról napra mélyult. A 
Vasútegészségug) 1 szolgálat 
szakszervezeti intézo bizottsága 
és szakszPrvPze•ünk vezetői 
időben felf1gwlte k errP Intéz
kedése1knek köszönhNoC'n az 
szb több mulasztást pótolt. de 
munkája a továbbiakban sem 
volt k1elrgítő 

A kialakult he;yzt't/11 nm1 
csak az szb-t1tkár \·0lt a fe!Plős: 

ebben közrejátszottak a közép
szintű és a felsőbb szakszerve
ZPti apparátus irányító munká
jának hiányosságai is. Az szb
titkár lemondott funkciójáról, s 
ezután került sor az új szb-t1t
kár megválasztására. 

A választás 

A jelölő és a szavazatszedő 
bizottság dr. Borsós György, il
letve A m igó Tiborne vezetésé
vel hatalmas előkészítő munkát 
\'égzett. hiszen a kórház mun
karendjét figyelembe véve kel
lett megszervezni a szavazást. 
Itt u1{Yams első a beteg. s csak 
utána következhet a közélet. 
A bizottság munkája ráadásul 
megso!<szorozódqtt: az új s::.b
titkár megt·álasztásához há
;·om forduló kellett. 

i\"ehéz leírni a hangulatot. 
ami \'ég1gkísérte a választást. 
Az érdeklodés és az akt1v1tás 
mindegyik fordulóban rendkí
vtih voH. Hárman verst>ngtek a 
titkán posztért. H. Andor, meg
b1zott szb-titkár. dr. T. Kálmán, 
az szb-elnöke és G.-né B. Anna, 
ápolónő 

Az elsil fordulóban egyik je
lolt sem kapott elegendő szava
zatot. ezért a b1zahmtestület 
még C'L(y forduló megtartását Ja
vasolta. A h stúlet ülésén T 
Kálmán a további ,ielöléstől 
visszalépett. Ezzel C'gyszen1sö
dött a Mállás. de Predményt a 
második forduló sem hozott. H. 

Andorra a tagok 44.6 százaléka. 
G.-né B. Annara 44.3 százalé
kuk voksolt 

Mindekit meglepett. hogy a 
harmadik menetre sem csap
pant meg az érdeklődés 
1064-en adták le szavazatukat. 
amiből 1014 volt érvénves. Ek
kor végre eldölt a titkán poszt 
sorsa. H. Andorra a tagok 50 
százaléka szavazott. 

Tanulságok 

Milyen tanulságokkal szol
gált a MÁV kórházi szb-titkár 
választás? A tagság nagyará
nyú részvétele a választásokon. 
a lankadatlan figyelem amely
lyel végigkísérte. bizonyítja ér
deklődésüket a szakszervezet 
tevékenysége iránt. U gyanak
kor a közvetlen titkos szavazás 
és a szakszervezeti demokrácia 
érvényesítése iránti igény mö
gött a tagság kedwzőtlen ta
pasztalatai 1s kiérezht'tók. 
A szavazatok megoszlása a je
löltek között. és az a tény. hogy 
közel ugyanannyi szavazatot 
kapott egy ismeretlen Jelölt. 
mint az szb függetlenített mun
katársa. aki csak a hamadik for
dulóban győzött. a tagság k11t1-
káJát is mutatja az szb-munká
jával szemben. 

A választási Predménv kihir
detése után többen Jav�solták. 
hogy a szakszervezeti bizottság 
tömegbázisának erősítése érdl'• 
kébt-n. a második helyen vég
zett jelöltet \'álasszák be az szb
bC'. Ezt az ötletet a testü!C't he
lyPsléssel fogadta é„ az intéz
mény vezetoje 1s támogatta az 
mdítván�1. 

Pásku Jenő 
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A szolgálatot megszüntették 

Egy megállóhely története 

Az 1987. évi menetrendválto

záskor egy megállóhellyel is

mét kevesebb szerepelt a 

8-as mezőben: megszüntet

ték Nagycenk-Hidegség meg

állóhelyet. Ezzel a döntéssel 

· a GYSEV olyan megállóhelye 

szűnt meg, amely történeté

ben - bármily kicsiny volt 

is az - visszatükrözte a 

Györ-Sopron-Ebenfurti 

Vasút egész történetét. 

Amikor 1872-ben Frankfur
ter Wilhelm frankfurti építési 
vállalkozó megtervezte a 
Győr-Sopron közötti vasútvo
nalat. a két szomszédos község: 

(Részlet) 

különvonattal. A megállóhely 
épületkettőse aligha lehetett 
megfelelő az ilyen tömegeket 
mozgató ünnepség utasainak 
fogadására. A G YSEV soproni 
üzletigazgatóságának illetéke
sei látták a gondokat. s javasla
tot készítettek a vasút akkon 
vezérigazgatójának. a megálló
hely átalakításáról. amely 12 
ezer pengőbe került volna. 

csapást tapostak a vonatra 
igyekvők S itt szálltak fel a h1-
degségiek. A balfi megállóhely 
után Nagycenk-Hidegség utas
forgalma volt a GYSEV megál
lóhelyei közül valamikor a leg
nagyobb. Nagycenkről. Hideg
ségről oda jártak a postai kül
döncök is a reggeli-esti vona
tokhoz a mozgópostával érkező 
levélzárlatokért. csomagokért. 

Nagycenk és Hidegség közötti 
országút mellé még állomást 
szánt. Amikor azonban megvá
sárolva Frankfurter terveit. bá
ró Erlanger Viktor bankár en
gedélyt kapott a vonal megépí
tésére, s megkezdődtek a közi
gazgatási bejárások, itt-ott vál
toztattak az eredeti terveken. 
1872. december 16-án tárgyal
ták a Nagy-Czenk község terü
letére tervezett állomás ügyét. 
Széchenyi Béla, a . .legnagyobb 
magyar" fia. a cenki birtok ura. 
tiltakozott az állomás tervezett 
létesítése ellen. Kérte. hogy azt 
ugyan a nagycenki határban. 
de más elhelyezéssel építsék 
meg. A közigazgatási bejárás 
jegyzőkönyve ugyan nem rész
letezi a tiltakozás okát, azonban 
valószínűleg a hársfasor közel
sége. s feleségének a hársfasor 
végében lévő sírhelye késztette 
ilyen tiltakozásra. 

'1t•llt•th• már mintll'n ,orrnt drohog? ... 

Ugyanakkor több nagybirto
kos és községi képviselő - hi
vatkozva arra. hogy Nagy
Czenknek már úgyis van állo
mása. - azt kérte. hogy az új 
vasútvonal állomását Cenk he
lyett a pinnye1 határban építsék 
meg. A tárgyalásokon részt ve
vő bizottság elfogadta végül a 
javaslatot. de egyben jegyző
könyvbe foglalta a nagycenki 
földbirtokos kívánságát. hogy a 
Kis-Czenkröl kivezető út mellé 
.. egy megállapodási hely enge
délyeztessék. " 

A vonal megnyitásakor. 1876. 
január 2-án azonban még nem 
\·olt kész a megállóhely. Az 
útátjáró mellé már megépült a 
45-ös őrház. s abban lakott az 
útátjáró sorompót kezelő pálya
őr. A bakterházat azonban 
még 1876-ban megállóhely 
rangjára emelték „Kis-Czenk" 
néren. 

1929-ben. a gazdasági világ
válság közepén ez az összeg óri
ási pénznek számított a 
GYSEV-en is. A \·ezéngazgató 
azonban maga is lelkes híve 
volt az erősödő „szécheny1sta ·· 
gondolatnak. s engedélyezt( a 
munkákat. 

Ekkor idősebb Koloszár Já
nos volt a „kiscenkí ·· bakter. 
azaz ahogy a hivatalos cím 
megillette: Jegyk1adóőr. 1915 
január l-jén vette át az őrház
ban a szolgálatot. 

Már egy gyerekkel. a fiata
labb Jánossal érkezett a cs'álád. 
Nagycenken még két gyerekkel 
szaporodott. ott szülPtett Fe
renc és Lajos. 

Jánost a második osztályba 
már nem íratták be. Ehelyett 
1928. szeptember 10-én apja 
példáját követve ő is vasutas 
lett, ezúttal már hivatalosan. 

Jancsi továbbra 1s a szüleinél 
lakott az őrházban. 1929. júmus 
9-én kérvényt írt édesapja ne
vében. s külön pénztárhelyiség 
építését kérte a megállóhelyre. 

Az építkezés 1932. augusztus 
21-én. az István királ:-,· napi bú
csú után kezdődött meg. s Janu
árban már hurcolkodtak 1s on
nan a kőművesek. A i-asút a 

A GYSEV 1894-ben határoz- maga iparosaival i-égeztette a 
ta el. hogy az őrház mellé egy munkát. Az őrházat 3-4 tégla
különálló épületet készíttet. s sorral magasabbra húzták. 
abban berendezi a kí\'ánt váró- mmt eredetileg épült. hogy egy 
termeket: egy kisebb II. osztá- fedél alá hozhassák az addig 
lyú és nagyobb III. osztályú vá- különálló épületeket. 
rótermet. A menetjegykiadás Az épület tornácára a győri 
azonban továbbra is változatla- Schima Bandi kovácsmÜ\'ész 
nul az őrház apró jegykiadó ab- készített nagy brnnzlámpát. 
lakán keresztül történt. amelybe nagyfényü villamos 1z-

Három évtized múlt el a kis zólámát építettek. 1932. szep
épületek felett a megállóhelyen. tember 21-én fogadta első íz
csendes. jóformán \'áltozatlan ben a Széchenyi-nap i·endégeit 
hétköznapokkal. az újjá.formált megállóhely. 

1929. április 8-an azonban a A kulöni·onatok azonban a kő
hétköznapok sorában ugyan- i-etkező évben mar csak átha
csak láti·ányos. nagy utasfor- /adtak Nagycenk-Hidegségen. 
galmat hozó ünnepnap lépett: A hársfasorban a pál�·a mellé 
Nagycenken Széchenyi emlék- feltöltés készült. s a külön\'Ona
ünnepséget tartottak. nwlyen a tokkal érkezők ott szállhattak ki 
soprom ifjúság mellett a hely- a szerel\'ényekből. 
béli közélet yezetÖi 1s részt vet- Az épület azonban nem ké
tek. Képnseltette magát az Or- szült hiába. Egymást küvették 
s::agos Széchenyi Szöl'etség 1s. l\"agycenken a kiránduló cso
A menetrendszerü és különYo- portok. A Széchenyi-kultusz 
natokkal érkező vendégek az egyre szélesebb körben te,jedt. 
akkor már l\"agycenk-Hidegség A közlekedésiek rendszeres 
névn'l jelölt nwgállóhelyen nag�Tenki látogatasáinak egyik 
szálltak le. majd innen g:-,·alog legfőbb mozgatóJa mit Haich 
mentek \'égig a hársfasoron a vezt",ngazgató. l'\égy szép Széc
Szécht'n\'i-mauzóleumhoz. az henyi kép is kerül az ÚJ váróter
ünnepsl;·g színhel�·ére. nwkbl'. ezeket Haich Károly a 

Ugyanebben az é\'ben. szep- Nemzd1 Múzeumból hozta az 
tember 21-én a \'asút1 és Hajó- ÚjJáformált épület átadására. 
zás1 Club. 'a Közalkalmazottak A megállóhelyet m'm a h1\'a
Xemzeti Szön'tsét!e és a Vas- talos kettős ne\·én emlegett,;k a 
utasok Országos Gazdasági környékbeliek. azt csak „K1s
E,1vesületl' ismételte meg a cenk---nek mondták. Valóban. 
n;gYcl'nk1 „zarándoklatot ... legközelebb az feküdt a megál
am�lwn már több száz buda- lóhoz. Dt' itt szálltak \'onatra a 
pesti· yendig \·ett n;szt. pereszt_eg1ek. a széc�enyi:k is. 
1930-ban Nagycenkre 1 OOO em- Ezekbol a falvakbol minden 
ber érkezett. Budapestről egy szántás után fns,. nyílegyenes 

A háború alatt a győr-sop
roni vasútvonalon alaposan 
megnőtt a forgalom. A kiadóőr
ségen a korábbi szolgálati be
osztás: 48 órai szolgálat, 24 

órai pihenő helyébe 24 x 24 

órás fordulót vezettek be, meg
szakítás nélküli, folyamatos 
szolgálattal. 1944. december 
6-án amerikai repülőgépek né
hány bombt.t dobtak a kastély
ra és a hársfasorra. A bakterla
kásban éppen disznóölés volt. 
K1tártak aJtót és ablakot. hogy 
meg ne üljön a laRásban a zsír
szag. Így épen maradtak az ab
lakok. de a lakáson végigsöpört 
a légnyomás. amely akkora ere
jü volt. hogy a kiadóőr feleségét 
a falhoz vágta. s a szerecsétlen 
asszony elvetélt. 

A front közeledtekor a nE'-met 
katonák rá akarták venni Kolo
szárékat, hogy települjenek át 
K émetországba. mert az őrhá
zat is felrobbantják. A család a 
helyén maradt. 

Nagyszombaton hajnalban 
érték el a magányosan álló 
megállóhelyet a szovjet csapa
tok. 

Tíz nap múlva, a pálya ide
iglenes helyreállítása után is
mét megindult a forgalom. 
Előbb katonai szállítmányvona
tok közlpkedtek. majd uJra 
megindult a személyforgalom. s 
vele Nag�·cenk-Hidegségen is 
az élet. 

A negyvenes évek \'égén Vá
rallyaz Jenő, a forgalmi osztály 
főnöke egy vonalbeutazáskor 
utasította a pinnyei pályames
tert. Mészáros Gyulát, hogy a 
megállóhely melletti székrl:,,· 
kapu feliratát gyalultassa olvas
hatatlanná. A pályamester 
azonban bölcsebb megoldást 
\'álasztott A felirat: .. Csak a 
múlt megbecsülésén épülhet fel 
a jelen", a helyén maradt. Ezt 
csak egyszerüen bedeszkáztat
ta. Amikor a hat\·anas évek \'P
gén javították a kapu festését. 
lefejtették róla a deszkalapot. s 
máris szabaddá vált a felirat. 

Koloszár János akkor már 
nem \'Olt „K1scenken ... 1946. 
december l-jén Sopronba he
lyezték - jPgyvizsgálónak. He
lyébe Orbán Józsefet helyezték 
kiadóőrnek Sopronból. felváltó
társa pedig Horváth Alajos lPtt. 

Az utasok elfogytak. A bejáró 
munkások. diákok autóbuszra 
szálltak. Egy ideig még feltéte
les megállóhelyként élt K agy
cenk-Hidegség megállóhely. 
A szolgálatot megszüntették. 
majd az idén végleg kimaradt a 
menetrendből. Az egykor oly 
forgalmas megállóhely épületé
ben lakásokat alakítottak ki. s 
mellette múr minden vonat el
robog 

Lo,·as Gyula 

Hozzászólás 

Szubjektivizinus és valóság 
A Magyar Vasutas 1987 má

jus 14-1 számában közölte Moz
donyvezető akartam lenni cím
mel Thorday Zoltán volt mun
katársunk írását. amelyben el
sorolja a Keleti vontatási főnök
ségen két hét alatt szerzett ta
pasztalatait. 

Sérelmezi. hogy bár van moz
donyvezetői vizsgája, a vezér
igazgatósági utasításnak megfe
lelően jártunk el. amelynek be
tartása mind ránk. mind pedig 
a jelöltekre kötelező. Az érvé
nyes utasítások alapján a for
galmi szabályok megtanulásá
ra. valamint műhelygyakorlatra 
köteleztük. fizetésért. Köztu
dott. hogy aki folyamatosan 
dolgozik mozdonyvezetői be
osztásban. annak is évente kell 
vizsgáznia, ezért hát a többéves 
megszakítás után eljárásunk 
rendjén való volt. 

Ami a hivatkozott helyesbí
tés helyesbítését illeti, az sem 
elfoglaltságot kereső valakik 
öncélú tevékenysége, hanem a 
forgalmi felételek és körülmé
nyek változásainak kötelező 
követése. 

ként vállalták, hogy az előírt 
ó,-aszámon felül is dolgoznak. 
azokkal külön szerződésben ál
lapodtunk meg. 

A másik tényszerűen emlí
tett eset az egyik javításra váró 
gép oldalának összefirkálása. 
amely valóban megtörtént. Két 
18 éves fiatalember tette. akiket 
feg:1-:elmileg vontam felelősség
re. Igy tehát érthetetlen az el
marasztalás, hogy csupán két 
szigorú figyelmeztetés lett az 
ügy vége. 

Az erősen szubjektív észrevé
telekre nem kívánok reagálm. 
mert a tényeket lehet vitatni. 
elemezm. de a szimpátiát. vagy 
antipátiát feltételező vélemé
nyek. érzések nehezen bizonyít
hatók. 

Sajnálom. hogy a szerkesztő
ség nem tartott igényt a megbí
ráltak etikailag is elvárható 
megkérdezésére. mert meggyő
ződésem szerint az érintettek 
meghallgatása segített volna 
abban. hogy az említett valós 
gondok felszínének megkapa
rása helyett mélyebbre ásva 
tudjunk szót ejteni a munkán
kat nehezítő igazi gondokról 

nem nélkülözhettem bizonyos 
fokú szubjektivitást sem, 
amely a Keleti vontatás veze
tőjének véleményével ellentét
ben nem etikátlan. A szubjekti
vitás a zsurnalisztika egyik -
elfogadott - alapeleme, amely 
kelthet vitákat, követelhet hely
reigazítást is, bár utóbbira vo
natkozó kitételt a fönti levél 
többszöri és tüzetes elolvasása 
után sem találtam. 

Elhallgatja a levél a Siska 
Imrével történt előzetes megbe
szélésünk tényét is, amikor 
konkrétan megegyeztünk a fel
készülés sorrendjéről, vala
mint arról, hogy az összes vizs
ga megszerzéséig vontatási vo
natkísérőként utaztat, amire 
egyébként az Oktatási Utasítás 
.,házon belüli" minimumvizs
ga letétele után lehetőséget ad. 
A mi ennek ellene re tbrtént, az 
úgy hiszem, már nem az én 
szubjektivizmusom ! 

A kollektív szerződés tiszte
letben tartását vagy nem tar
tását én a szóban forgó cikk
ben nem firtattam. 

Az írás érint több valós is. 
problémát, köztük a mozdony
vezetők erős igénybevételét, 
ami nem egy esetben nehezen 
áthidalható gondokkal jár. Ter-

Siska Imre 
vontatási főnök 

Végül én magam sajnálom a 
legjobban, hogy a Keleti vonta
tásnál eltöltött két hét csupán 
a „ valós gondok felszínének f e
lületes megkaparására" volt 
elegendő. Huzamosabb idő el
telte után tényleg előbukkanmészetesen mindig tiszteletben 

tartjuk a kollektív szerződésben 
rögzített óraszámot. az előírt pi
henőidő biztosítását. Akik ön-

Az említett riportban ténye- hattak volna „valósabb.
, 

gon
ken alapuló tapasztalataimat dok is. 
írtam meg, mindehhez persze Thorday Zoltán 

A nyugdíjasokért 
gítésére fordítják. Üzemünk- összegeket. Az üzem dolgozói 
ben 36-an kapnak 3000 fonnt és vezetői a lehetőségekhez ké
alatt1 nyugdíjat. a brigádok pest eddig IS törődtek a ny4grn, 
őket fogják segíteni havi 100, ja�;okkal. de az említett felaján-
150 focinttal. A döntés értelmé- · lás látszik eddig a legértéke0 
ben az említett összeget egyelő- sebbnek. 
re július elsejétől kezdődően fél Földházi János 
évig folyósítják, de tervezik azt MÁV Kitérőgyártó Üzem 
is. hogy később is átutalják az Gyöngyös„ 

„l\" apjainkban sok szó esik a 
nyugdíjasokról. közöttük a vas
utas nyugdíjasokról is. hiszen 
közismert. hogy közel annyian 
vannak. mínt az aktív vasuta
sok. A gyöngyösi k1térőgyártó 
üzemben különösen sokat tö
rődnek a nyugdíjasokkal. Ezt 
bizonyítja az is. hogy szocialista 
brigádjaink májusi tanácskozá
sán döntés született: a kommu- ,---------------------------

msta műszakokon befolyt bér 
egy rés;,-ét az alacsony összegű 
nyugdíjjal rendelkezők megse-

Köszönőlevél 
Ezúton szeretnék köszönr

tet mondam a MÁV Első Bizto
sító és Segél:,:egyesületének 
hajdúszoboszlói üdülőjében el
töltött két hétért. Az egyesület 
30 éves tagságom alapján térí
tés nélküli beutalót küldött ne
kem. a május 14. és 27. közti 
időszakra. A kellemes környe
zet. az üdülő vezetőnőjének 
gondoskodása. derűJe. a kirán
dulások. a gyógyvíz. mind
mind hozzájárultak pihené
sünkhöz. S bár idősebb korban 
a súlygyarapodás nem túl 
egészséges. mégis valamennyi
en hálásak voltunk a remek el
látásért. 

Ismételten megköszönöm 
több beutalt társam nevében 
türelmüket. kedvességüket. és 
további munkájukhoz erőt. 
egészséget és sok sikert kh·á
nok 

Özv. 'Cáczy Jánosné 
lijpalota 

Jókívánság 
Az Országos Egészségnevelé

si Intézet volt a feladója annak 
a le\'élnek, amelyet lapunk fe
lelős szerkesztője kapott né
hány hete: 

,.Lapjuk harmincéves évfor
dulója alkalmából fogadja 
őszinte jókívánságainkat, ,·ala
mint hálás köszönetünket, ami
ért példamutató támogatásban 
részesíti az egészségne,·elés tár
sadalompolitikai fontosságú 
propagandáját. 

További sok sikert és jó 
egészséget kh·ánunk e szím o
nalas lap irányításához. 

Dr. Katona Edit 
osztály,·ezető'' 

Segít a brigád 

\ ,.,zék<',,f<'hénári ·rnntatá„i fönök,-,ég Lendül<'t -.zociafo,ta bri
gádja több ('V(' patronálja a gárdonyi Idősek '\apközi Otthonát. 
ahol 50 idő,, <•mb<'r napi gondjain igyekeznek i,,<'gÍt<"ni. \ köZ<'l
múltban mq�1artott találkozón /hás,s Istvánné, az otthon \.<'Z<'tŐj<' 
m<'gkö-.zönt<' a ,-,zociafü,ta brigád „egítségét. é;, kfrt<•. hog) to
"ábhra j,., támoga-,,.,ák munkájukat. 

Gyógyulás Hévízen 
„A közelmúltban tértem haza 

Hévízről ·· - írta levelében dr. 
Fodor Andorné budapesti olva
sónk -. majd így folytatta: 

„Azt mondják, hogy Hévíz a 
reumások :.\.1:ekkája. ahol gyó
gyulást remélhetnek a betegek. 
de legalább a fájdalmak lénye
ges csökkenését. 

A Vasutas Biztosító gyógyü
dülőjének szép környezete. a 
kedws hangulat szintén gyógy
tényezőként hat. A közeli tófür
dőben az úszás. a lubickolás fel
lazítja az izmokat. csökkenti a 
fájdalmakat Mindehhez még 

ha hozzájárul a különféle egyéb 
gyógykezelés - mmt a masz
százs vagy az elektromos keze
lés -. akkor nagyon nagy az 
esély a teljes gyógyulásra. 

Ha a tíznapos üdülés étrend
jét valaki behatóan tanulmá
nyozza. és az otthoni korszerű 
táplálkozást otthon 1s megvaló
sítja. nem a felesleges kilóit 
g:·arapítja tovább. hanem jó 
közérzetre tesz szert. 

Számos üdülőtársam nevé
ben köszönetemet fejezem ki a 
Vasutas Biztosítónak egészsé
gem feljavításáért 1 

•• 

Becsületes jegyvizsgáló 
Kiskőrösról. Mikó István ál

lomásfőnöktől kaptunk nemré
giben levelet. Pontosabban: az 
állomásfőnök az úgynevezett 
észre\·éteh bejelentési lap egy 
példányát küldte szerkesztősé
i;ünk címére. Ez állt benne: 

.. Ezúton 1s szeretnék köszö
netet mondam a Kalocsa-Kis
kőrös \'onalon szolgálatot telje
sítő Szombati Katalin jegyke
zelőnek. aki megtalálta és a kis
kőrösi állomáson beszolgáltatta 
nagy értékű csomagomat. ame-

lyet egy vasútpótló autóbuszon 
felejtettem. 

Ilyen szemléletű. illetve be
csületes dolgozókra \'an szüksé
ge minél nagyobb számban a 
vasútnak' 

Hasonlóképpen szerPtnék kö
szönetet mondam a kiskőrösi 
állomás vasutasainak is. akik a 
talált tárgyak osztályán tárolták 
csomagomat és nekem azt hi
ánytalanul átadták. 

Csobáncy Rajmund 
Budapest" 
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A közönség ráadást követelt 
A pécsi vasutas koncert fií'i)Ósok 
vendégszereplése Hoffandiában 

Tavaly a Hollandia Magyar
országon című programsorozat 
keretében meghallgathattuk a 
Bocholtzi Királyi Filharmónia 
fúvószenekarát, amely egy vi
lágverseny győzteseként mutat
kozott be. Az együttes tavalyi 
vendéglátóját, a pécsi vasutas 
koncert fúvószenekart meghív
ta Hollandiába. a hollandiai ma
gyar napokra. 

Az együttes alapos felkészü
lés után júmus 22-én indult út
nak. ekkor még mit sem sejtve. 
milyen megpróbáltatások kö
zött kell majd helytállnia a mu
zsikusoknak. Az első koncert a 
roermond-í re/ ormátus temp
lomban volt. A templomi 
akusztika hazai fúvószenekara
ink számára szokatlan. így az 

első akkordok megszólalása 
nem kevés meglepetéssel szol
gált. A kitűnő karmester. Neu
mayer Károly műsorválasztása 
azonban szerencsésen alkal
mazkodott az újszerű követel
ményekhez, s a közel 80 tagú 
zenekar egyetlen orgona hang
zásához hasonlítható puhaság
gal csendülhetett fel. 

A második koncert a magyar 
napok záróeseményei között 
szerepelt. s helyszínül Amszter
dam egyik egyszerű szépségű 
temploma szolgált. A koncert
program után a közönség ráa
dást követelt, ezért a zenekar 
Kodály Kállai kettősl;Wl bú
csúzott Amszterdamtól. Ezután 
Sittard városka következett. 
ahol a zenekar délután úgyne
vezett menetzenével hívogatot-

la a kiizöns(•gl'l az Pst1. a városi 
színházban 1m'grendezett 
hangversl'nj re 

VégC'ZC'tül a wndéglátó vá
ros, Bocholtz f1lharmómájának 
hangvcrsPnyternw nyílt meg. 
A müsorban n,;pszPrŰ darabok 
átiratai nwllett kortárs külföldi 
és mindC'n han�versenyPn ma
gyar darabok szerepeltek. A ze
neka1t elkísPrte LenaL·ay Ka
milló zPneszerzö, aki Concertt
nP című múnlnek zongoraszó
lóját saját maga játszotta. 

A fuvósokat a köí'Onsc>g szűn
ni nl'm akaní tapssal, a kritika 
ehsnwrt.'.•ssd fogadta. A két ze
nPkar l'gy újabb viszontlátás 
reményében búcsúzott Pl egy
mástól. 

Ménes Aranka 

Augusztusi mozikalauz 
Augusztusban még hőség Garrett is. Ebbf•n az úgyneve

van, de a kínálat már ószi jelle- zett kemény westernben James 
gű. Ismét megjelentek a műsor- Coburnnal, Kriss Krístoferson
rendben a nyár tiszteletére el- nal és a nálunk 1s népszPrŰ 
tűnt magyar alkotások 1s. Mind- énekessel. Bob Dylannal talál
járt kettő is. Az egyik: Timár J. kozhatunk. 
Péter Moziclip-je, sajátos alko- Új sztárral és figyelPmre méltás. Egy olyan műfaj hazai elő- tó ausztrál filmnwl 1smerkedhefutára. amely igen divatos ma- tűnk meg a Krokodil Dundeenapság Nyugaton. Mi is a clip? ban. A csillag Paul Hogan, és Egy-egy beatszám (könnyűze- neve már előkPlő helyPken szenet produkció) .. megképesíté- repel a népszerűségi listákon. se". Pontosabban: a rendező és E filmje Ausztráliában és az az operatőr a felhangzó zene Egyesült Államokban jábzódik, nyomában megörökítenek egy (pontosabban New Yorkban). olyan képsort, amely a dalia- Régi recept szerint a kaland és mok hallatán képzettársítás- a szerelem összetalálkozik és a ként megjelenik előttük. A tele- bonyodalmakból természetesen vízióban már láthattunk tlyene- Dundee barátunk kerül ki ket' !imár �- Péter lel�_mény,e győztesen. annyi, hogy o a dalok gyuJteme- · , .. , 

pont - kitér a lélPktani vonat
kozásokra 1s' 

Főként a gyerekPknek szól, 
de természetesen a felnőttek 
sem unatkozhatnak. A népsze
rű képregények nyomán -ké
szült ugyanis Asterix és Kleo

pátra (a mulatságos.Pgyéni ízű) 
ammác1ós filmről. 

Ugyancsak nevettetni óhajt 
az olasz Víz és szappan. Rende
zője egyben föszereplője a Ci
necilla nálunk ismeretlen csilla
{{a: Carlo Verdone. A könnyű 
kézzel szerkpsztett történet egy 
világhírű fotómodell és pgy fur
fangos fiatalember római talál
kozásáról szól. 

Egy két és félmilhó t�ves női 

csontváz körül bonyolódik az 
Egy nő vagy kettő, Daniel Vig
ne francia vígjátékának cselek
ménye. amelynek főszPrcplője 
a francia film ügyeletes csilla
ga: Gerard Depardieu. 

nyét moziváltozatban képzPlte í Izga!mas, kemtor:PnPt a lt•n
el. s vallja azt, hogy ez kivált ze- gyel Arul� a i:ezerkarban. A 
nerajongóknak. némi 1rómával Pete_lski haz�spar - �int rP�
fűszerezve. kitűnő szórakozás. d,ezo� - , ezutt_'.11 _ a ma:o�•k V;· 

A bemutatóval úgy gondolom laghaboru k1torese elott1 _ 190-
ennek az állításnak az igaza el- szakba vez�tne� vissza. Hosu,k: -----------------------------------------' dől. Akár így van. akár úgy. A_�am !winsk� (haJc::am me;·
egy bizonyos: érdemes megnéz- nok-t�nar) h1�·sze'.-.w kettos 
m, hiszen újszerű vállalkozás. r1;e�b1z?t?st ha�t ,vegre. �g�·fe

A programban még szerPpel 
A cápaetető című l'-iDK ftlm. 
amely egy katonai szolgálatra 
bevonuló fiatalem bcr életmér
legét vonja meg. Kitűnő szí
nész: Jet:genyzj Jei·sztyignyejev 
a hőse a Téli este című zenés 
szovjet filmnek. RendezőjP Ka

ren Sahnazaroi, egy valamikori 
híres szlepptáncost választott 
központi figurául. akikről már 
régen megfeledkezett minden
ki. s most egy üzemi tánccsport 
vezetője. A figyelmet Pgy tc>vé
adás irányítja rá, s ennek a mű
sornak a jó\'Oltából egyszenben 
a központba kerül. 

Álmodtam 
neked 

Szubjektíven távolságtartó 
tárgyilagossággal vetette papír
ra a századvég értelmiségi köz
emberének életérzését novel
láskönyvében Spiró György. 
Egyszerre kitárulkozóan önmu
togató és hideglelősen visszafo
gott ez a próza. melynek szerző
je a jobb híjAn magát megmütő 
sebészhez hasonlatos. 

E szövegek „hőse .. - a tudat
talanból kimentett Én - a való
ság illúziótlanul realista ágyra
járója, akt azonban cinikusabb 
és szkepszisben otthonosabb, 
minthogy a neki jutott „hely" 
miatt szenvelegjen. Spiró írás 
közben gyakran kikacsint „a 
Szellem odvaiban„ kushadó Ol
vasóra (akinek méltatására kü
lön zárónovellát szentel). s 
mmtha csak azt súgná oda neki 
(nekünk): ez van. még - ha 
nem is lehet mmd1g szeretni ... 

A harmincas-negyvenes ge
neráció ,,lezserre t>ett ", kissé 
már megfáradt tehetetlensége, 
hitvesztettsége süt át Spiró 
lapjain. Ez a furcsa. félkívülál
ló életérzés, amelyben paradox 
módon mégis csak jól elva
gyunk. személyünkhöz tartozó, 
tőlünk immár elidegeníthetet
len. immanens ez a „bejáratott· 
közöny. 

A háttérben pedig ott a csa
lád. az ország. a kor. amely a 
tízéves fiú tudatában a leghosz
szabb szénszünet történelme: 
gyermekien konkrét és megka
pó ítélet 1956-ról. No és minde
nekelőtt és mindenekfölött ott 
magasodik az Apa alakja: ma
gányosan és megfejthetetlenül. 
akár egy komor világitótorony. 
Utoljára Hajnóczy tudta így 
megírni a férfivá érett fiú fel
menője iránt érzett szorongóan 
ambivalens v1szonvát: a tiszte
let és félPlem e ragaszkodás és 
féltékeny-gyűlölet e felemelő 
különösségét. Az Apámmal a 
meccsen sajátos halálnovella, 
amely a mai magyar prózában 
Hajnóczy Temetése és Kornis 
Mihály Apa győz című írása 
mellé kívánkozik. 

Lehet olvan szituáció. amikor 
a szó szor�s értelmében pőrére 
vetkeztet bennünket kiszolgál
tatottságunk. s a viszolygás 
mellett megmagyarázhatatlan 
izgalom. bűnös kíváncsiság ke
ríti hatalmába a „megbűvölt" 
áldozatot. Egy ilyen rítus leírá
sa az Előzetes című novella. 
amelyben egy feltehetőleg ho
moszexuális orvos „kísérlete
zik" egy tizenéves fiúval. A stí
lus \'alóságos perverziója az a 
szenvtelenség. ahogy Spiró az 
„esetről„ beszámol. Nagyszerű 
írás. 

Kímélet nélküli önleplezés 
jellemzi Spiró Álmodtam neked 
címü új kötetét. Könyörtelenül 
szembesít önmagunkkal ez a 
zsebkönn-m·i „önéletírás". át
élni seg.it egy elszemélytelene
dő nlágban saját emben·oltun
kat. s a közöm· tisztánlátásával 
remém·t üzen:" nem túlélni. élni 
kellen�. 

(Szép1rodah111- l 987 .) 
Tódor János 

Washington egyik kerti·á
rosában, Spnngfieldben 
laktam. Házigazdám, Ame
rika egyik rangos politiku
sa, már reggel korán kisze
dett az ágyból, a garázsból 
előcitálta irdatlan kocsiját 
és szívtelenül berregtette az 
ablakom alatt, hogy siettes
sen. Álmosan ültem be mel
léje. Mentünk jó ideig, a.::
tán félrehúzódott az úton és 
megállt. Várakoztunk. De 
kire? Hamarosan fölt,ilágo
sított, hogy Washingtonban 
megszavaztak egy törl'ényt, 
amely értelmében semmi
lyen személygépkocsi nem 
hajthat fel az autópályára, 
ha nem ülnek benne leg
alább négyen! 

Kiközösítik. 
Washingtonban nem illik 

és nem tanácsos például 
egy baráti osszeJol'etelen 
felkérni táncra a más fele
ségét 1:agy szeretőjét. mert 
többé soha nem hú-ják meg. 
A munkahelyrn ueszélyes 
összrszűrni a lei-ct valame
lyik nem független kollégá
i·al t'(lgy kolléganőt·el, mert 
konnyen kiröpülhet az állá
sából. 

Az egyik alkalommal 
más dolgom nem lét-én 
bementem szétnézni a 
Kongresszusi palota közelé
ben lfrö kónyt·ú.::letbe. Ami
kor brléptem a boltba. 
azonnal előttem termett két 
fiatal hölgy. Kérdezték, 

Washingtoni 
• 

Jegyzet 

Ezért várakozik a temp
lom terén a fűszeres, a sze
nátor, a szerkesztö, a tanár, 
a tisztviselő, a katonatiszt, 
a kéménysöprő kocsiJa egy
aránt. A törvény mindenki
re érvényes. A törvény célja. 
hogy naponta több tízezer 
embert szállíthassanak be 
Washingtonba. Ez azt is je
lenti, hogy több tízezer au
tóval kevesebb jármű közle
kedik a városban. Teher
mentesítik az utakat, csök
kentik a levegő szennyező
dését, ,.kiszolgálják" a gya
logosokat, s nem utolsósor
ban így rengeteg benzint 
spórolnak meg. Aki a tör
vényt megszegi, a rendőr 
megbírságolja. 

Azt hiszem Washington 
Amerika legtisztább i-árosa. 
A parkokban, az utcákon 
sehol nem láttam egyetlen 
cigarettaL·éget i·agy papír
darabot. Igaz, lépten-nyo
mon szemetesbödönökbe 
botlik az ember. Íme. ismét 
a magyarázat: a szemetes
ládák kePesebbe kerülnek. 
mint az utcasóprés! Ha i·a
laki nem tartja tiszteletben 
a kóztisztaság normált. a 
rendőr szintén megbírságol
ja. 

Washingtonban, kn·ét-e 
egy európai turistacsopor
tot, nem láttam egyetlen ha
nyagul. rendetlenül öltözött 
nőt vagy férfit sem. ,l női 
nadrág rég kiment a dzvat
ból. mert rájöttek a káros 
hatására. A férfiak is r/ig le
szoktak a hosszú ha1ról és a 
torzonborz szakállról. Az 
emberek általában egys.::e
rűen. tisztán öltözködnek. 
Magyarázat: mindrnkrnek 
kötelessége úgy nselkedni 
és öltözködni. hogy ne le
gyen kényelmetlen környe
zete számára. Ell<'nke.::ö 
esetben nem a rendőr bírsá
golja meg, ha nem az a ko
zösség, amelyhez tartozik. 

hom1 mzt akarok l'ásárolni. 
Mondtam nekik. hogy nem 
tudok angolul. Elnei·ették 
magukat, s megnyugtattak, 
hogy bi::tosan megértjük 
egymást. Végul eay olyan 
nyelt·en diskuráltunk. 
amely az én szerény an
gol-német-francia
olasz nyelvi udásumból allt 
össze. 

Öszwtén bet·allottam, 
hogy nincs semmzlyen vá
sárlási szándékom, csupán 
ne::elúdm szeretnék, de 
azért megkérdeztem· 

- ,Wzl/jen könyz•újdonsá
guk l'an·1 

Így rettem meg Hamish 
Milne "Bartók his life and 
times" címíi köny•·ét, t·ala
mint Yt·es Bcmnefoy és 
Ba rr!I Goodma 11 L"ersköte
tét Fz11tá n c1 holgyek meg
kértek burrmlyen könyi.:re 
is leqyrn szukségem, hu
s::orrnér,y óra n belul bes::er
zik, meg magyar nyelven is 
Püskiéktéil. Nru, Yorkból. 

Ez az igazi kereskedői 
szellem - mondtam nekik 
nagyképűen 

Nem csupqn kereske
delemről ean szo • l'ála
szolták -, hanem valami 
másról is. Számunkra szé
gyen, hcz egy l'ásárló ures 
kézzel hngyJa el az z.izletü,1-
ket, és elriszi a rossz hzrün
ket zs, hogy Washwgtonban 
meg akart l'cisárolm egy 
könyt:et es nem találta meg 
nálunk. Tekzntrttel kell len
nimk a l'ásárl�ra még ak
kor zs. ha az általa kért 
konyl' beszerzesr nekunk 
tubbe keni!, mrnt amit a 
konyi,011 nyerunk 

Megkérdeztem, mit tud
nak a mngyarokrol? Kide
rült, hopy soknt. Mindket
ten egyetemet t'égeztek 
azert, hoqy konyt'uzleti el
adok lehessenek. 

Barti� Ferenc 

A másik magyar film a Zuha- lol ui �al_oza�ot ep1t k1, m�sreszt 
nás közben, ugyancsak fiatal k1szun es. artalf;1atla�na tes�• 
rendező Tolnai Péter munkája. azokat. a�1k a_ naci kemszolga
A forgatókönyv eseményt do!- lat megb1zotta1 lettek. 
goz fel. Nem is olyan régen tör- Sport témájú a Vetélytársnők 
tént. hogy a Dunába gurult egy - a szovjet Viktor Szadovszkij 
autó. amelyben ketten ültek. munkája. A cselPkmény ezúttal 
Egy fiatal taxisofőr sietett segít- nemcsak a látványt. a kajak 
ségükre. A baleset áldozatait versenyeket helyezi előtérbe. 
sikerült ugyan megmentenie, hanem azt a szívós kitartó mun
de ő maga a jéghideg folyóba kát is hangsúlyozza, ami az 
i·eszett. Az izgalmas. mai histó- eredmények mögött van. 
ria főszerepeit Rudolf Péter, Ugyanakkor - és ez új szem- Ábel Péter 
Kaszás Attila, Pogány Judit,.-------------------------
Kováts Adél, Balkay Gézajátsz
szák 

A műsorrendben most is a 
szórakoztató jellegű produkciók 
vannak túlsúlyban. amik nem
csak az időjárással magyaráz
hatók. hanem a közönségízlés
sel is. Az ilyen jellegű kínálat 
egyik legérdekesebb darabja az 
amerikai A Bounty. A történe
lemből ismert XVII századi ha
jólázadásnak ez a harmincas 
évek óta a negyedik feldolgozá
sa Roger Donaldson rendezó 
munkája. A főszerepekben: Mel 
Gibson, Anthony Hopkins és 
Sir Laurence Olivier. A cselek
ménysor - mmt köztudott -
részint játszódik a címadó ha
jón. részint a festó1 szt>pségű 
déltengeri szigetvtlágban. 

Egy nyári müsorprogramból 
- még:1a augusztus 1s van -
nem hiányozhat a leghagyomá
nyosabb hollywood1 export
cikk. a western. Ezúttal egy 
klasszikus darabja kerül a né
zők elé, A Pat Garrett és Billy 
a kölyök 1973-ból való. Előhú
zását két ok 1s indokolja. Egy
részről a műfaj nemzetközileg 
is Jegyzett rendező egyénisége. 
a nemrégiben elhunyt indián 
származású Sam Peckipah ren
dezte. másrészt a forgatókönyv 
nem kitalált téma. hanem drá
mai összeütközését a múlt szá
zad amerikai valóságának vál
tozásából merítette. Abból az 
időszakból. amikor véget ért a 
vadnyugat legendája. s a revol

. ... , . - ,. 
. •, I. ,• , 
. .  

. . . 

verhősök szerepét átvette a tör- Durl..ú (;áhor: Do111holdal 
vény (Igaz,a hajdani bátrak kö-
zű! nem egy ekkoriban öltötte ,----------------------------. 

magára a tÖ!·vény egyenruhá
ját). szem bekerülve azokkal a 
cimboráival. akik nem vették 
észre. hogy már megszilárdult a 
rend a fővárostól távoleső terü
leteken 1s. Így kerül szembe 
egymással Bill a kölyök és Pat 

Kitüntetések 

Kirschmayer Károly SZOT
díjas szobrászművész. a \·as
utas-szakszervezet ének-zene 
és képzőművészeti iskola kép
zöművészeti körének vezetője a 
37. vasutasnap alkalmából a 
Szakszervezeti Munkáért 
arany fokozatú kitüntetést ka
pott. 

Berta Attila, a miskolci kör
zeti üzemfőnökség szb-t1tkára 
ugyanezen alkalomból az ama
tőr művészeti mozgalomban 
végzett eredményes munkájá
ért Szocialista Kultúráért ki
tüntetést vehetett át. 

A kitüntetéseket a XXXVII. 

vasutas képzőművészeti kiállí
táson Koszoms Ferenc, szak
szervezetünk fót1tkára adta át 

Kiállítás a;, Anna press;,óha11 

AKVARELLEK 

Gordana Kraiinoric Pá
nzsban élő ksÍőnúívészno 
ak\-an•llje1búl n: ilt kiállítás 
a kó1.elmúltban a \ ác1 utc-ai 
Anna prPS&ZÓ IP1rne1ben. 
A táJképek a fe51Önő belso 
\·1lát.:át 1s láttató üzenetPk v1-
lá�városok utcáiról. tereu·ol. 
folyó- {>s tEn�erpartJal!'ól. 

EmlékekE·t idéző korok 
épületvarázslata1 fén�·ll'nck 
t'.nra a lírai har.�oltsá�gal 
festett k ·pPkf'n Jt,Jf'n \·an a 
dpru {>s a �z<'líd ctrámaisál! 
éppút.:y. 1111111 a n� ár (;s a 
,·issza,..zálló pg,,k szí\ ct hu
\'ÓSÍto kékJP Lá\lal haran
L(ok ham!)a11 1dc;w tornyo
kc1t. me:.?h .,.,,;gPt suL(alló 1,,. 
rckt>t ,\ szahad'iág 1gt'•zt>lé
u'l jFlPnÍtl nwg a tPngt>rl. az 
é:.?tájak földi színt>zPlél 

Ti,,zta é-. t' rth1 11, f, ,galma
z;í,,módJa nwl!:narad ,\Z 

absztr.lk'.ba h,1Jt;, .,k,c1rl'llj( · 

m 1s (T1•ngPrpart1 kon•k. 
Ko17.1ka . ) S::emet qyo
nyörködtetö han9ulata1rnl 
rn,'gJelenit i korunk zak·la
tott emberének ohaJát: a 
ltarrnómát 

Gordana Kraprzonc 
Belgrádban szti!l'Mt. Pá-
11zsban folytatta tanulmá
nyait Vég,:etts,;gP i·pÍlt'sz 
Festményem ,,tt é1zPm a 
szülofold gy<'ktrl 1aJtÚ-sa1t i'•s 
l'ú11z5 l,•\'PL(OJc>twk bnrdó. 
múr-már rózsaszínt mtltatú 
szín,'J\. ,\z �,111ll múr tl'rmc·
szl'tc·s. h, •i.:� <tZ i' ()Ít<"sz. akt 
fe-.tö is. ol'\ t·ndetl-sPn sdkat 
mulat az l'·pÍll'SZd \'tlng/1búl. 
Együtt t'•l humP a mm·<•s1.,·t 
,, kél ága. ahog� c1 f("�tont1 
bok-.0J t;t rnH!attí Bdgrúci s a 
nlú:.?1·a ÚJ ab!,1ko1 ll\ 1tú p;,
nz,. 

Hiiki .\ttila 
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Szakszervezeti 

sportnap 
Balassagyarmaton 

A vasutasok balassagyarmati 
Madách Imre Klubkön:vvtára. a 
körzeti üzemfönökség, a vonta
tási főnökség szakszervezeti bi
zottságai. a csomópont! KISZ
bizottság és az MHSZ a 37. vas
utasnap tiszteletére .. MozdulJ. 
Vasutas·· szakszen:ezeti sport
napot szervezett. 

Az egésznapos rendezvényre 
20 szocialista bngád nevezett: a 
családtagokkal együtt 250-en 
vettek részt a játékokon. 

A programban szerepelt kis
pályás labdarúgás. céllövészet. 
kötélhúzás. ügyességi verseny. 
különféle atlétikai számok, 
zsákbanfutás és tréfás családi 
váltóversenyek. 

A megbecsülés jele 

Ajándék 
zsebóra 

A MÁV fiz1ka1 állomány
csoportjába tartozó 40 évi. 
rngy ennél hosszabb szolgá
lati idővel rendelkező. példa
mutató munkát végzö dolgo
zóknak a MÁV vezérigazga
tóJa zsebórát ajándékoz. Az 
óra számlapján stilizált szár
nyas kerék. hátlapján gőz
mozdom·. fölötte a mc>gaján
dékozott dolgozó neve. alat
ta az adománvozás éve. illet
ve .. a MÁV v�zérigazgatója „ 

szöveg olvasható. 
Június végén Molnár Já

nos felvigyázó. a gyöii pft. 
főnökség. és Kürtösi Vilmos 
főt>llenőr. a győri vontatási 
főnökség dolgozója vehette 
át a zsebórát munkahelyén 
dr. Várszegi Gyula ·;pzér-
11.;azgatótól. 

Felhívás 

A BVSC Labdarúgó Sportis
kolája egész évben felvételt hir
det 1 977 és 1 982 közótt született 
fiúk részére. Jelentkezni lehet: 
kedden. szerdán. csütörtökön 
és pénteken délután 1 5-tól 1 8  
óráig. a Szőnyi út 2. szám alatt. 
Farkas József edzőnél. 

Telefon: 643-033/ 1 66 mellék. 
\·agy ·22-7 1 / 166 mellék, vala
mint a XIV. kerület Tatai út 3/B 
szám alatti sporttelepen Simo
nyi Ferenc edzőnél. Telefon:  
-t97- l 04 .  202-688, illetve a 82-44. 
40-81 üzemi telefonszámon. 

Megközelíthető: Szőnyi út: 
32-es. 55-ös. 25-ös. l -es autó· 
busszal. földalattival. 74-es tro
lival. 69-es villamossal. 

Tatai út:  32-es. 20-as. 30-as 
autóbusszal. 

Sikeres szereplés Avignonban 
Nemzetközi női vasutas úszóbajnokság 

A Nemzetközi Vasutas Sport
szövetség felkérésének eleget 
téve a francia vasutasok Avig
nonban rendezték meg a kilen· 
cerlik alkalommal kiírt nemzet
közi nöi \'asutas úszóbajnoksá
got. A festöí környezetben meg
búvó. de minden igényt kielégí
tő nv1tott uszoda a résztvevő 
nem�etek - Jugoszlávia. Cseh· 
szlovák1a. Olaszország. Fran· 
c1aország. NSZK, Lengyelor· 
szág. Bulgária. Szovjetunió, 
NDK és Magyarország - zász
lóival feldíszítve várta a vendé
geket. 

A 4. és 5. Pohl Anett. és Kriff
ka Rita. 

200 m-es hát, 1 .  Natalia Ch1-
baeva (Szovjetunió). 2. Peggy 
Witochonke (NDK). 3. Csabai 
Judit 

200 m-es gyors, l. Elena Den
deberova (Szovjetunió). az 5. és 
6. helyen végzett Csikány Csilla 
és Szokol Diana. 

400 m-es vegyes, 1 .  Walter Il
dikó. 2. Lada Karpenkó (Szov
jetunió), 3. Kovács Rita. 

800 m-es gyors, l .  Csaba, Ju
dit. 2 Sylv1a Gowitzke (NDK). 
3 .  Kovács Rita. 

1 00 m-es pillangó, 1 .  FnedP
rike Knoll (NDK). a 3. és 5. he

lyen végzett Walter Ildikó. és 
Fün Csilla. 

4 x 100 m-es gyors váltó: 1 .  
KDK. 2 .  Magyarország - Or
bán Gabriella. Pohl Anett. Wal
ter Ildikó, Cs,kány Csilla össze
állítá'lú csapat - 3. Szovjetu
nió. 

4 x 100 vegyes váltó: 1 .  
Szovjetunió. 2. NDK. 3. Ma
gyarország Csabai Judit. 
Walter Ildikó, Pohl Anett. Cs1-
kány Csilla összeállításban. 

A csapatvégeredmény: 1 .  
100 m-es gyors, 1 .  Elena Den-Az előz�tes esélylatolgatás deberova (Szovjetunió). 2. Revsorán a jelenlévő szakemberek mania Kavardjikova (Bulgária). egyöntetű véleménye volt. hogy 3. Ulrike Lorenz (KDK). 4. Cs1-nagyszerü. színvonalas ver- kány Csilla. 

NDK 1 54 pont. 2. Szovjetunió 
14 1  pont. 3. Magyarország 1 33 
pont. 4. Bulgána 43 pont. 5. 
Lengyelország 30 pont. 6. 
l'\SZK 21  pont. 7. Franciaor
szág 1 7  pont. 8. Olaszország 8 
pont. 9. Csehszlovákia 5 pont, 
10 .  Jugoszlávia 3 pont. 

senvre van kilátás. elsősorban a 
magyar, a szovjet és az NDK- 100 m-es hát, l. Natalia Chi-

b 1 1 , k . , lt , b . 1  A beava (SzovJetunió). e 1 anyo Jovo a o . verse-
nyen aztán bebizonyosodott, 1 OO m-es m�ll, 1 .  Sylke Kla_us 
hogy a szakemberek kitűnő jó- (NDK). A 4. es 5. helyen vE>g• 
soknak bizonyultak. A három zett Pohl AnPtt Knffka Ritn (Székely) 

ország sportolói mmden ver- �---------------------------

senyszám után felváltva fog
lalták el a dobogó valamelyik 
fokát. csupán kettő alkalom
mal tudott közéjük ékelődni a 
bolgárok legjobbja. 

A magyar csapat. amely a 
Budapest VSC és a Nyíregyhá
zi VSSC legjobb3a1ból tevődött 
össze. kiváló teljesítménnyel 
kettő első, kettő második, hat 
harmadik, négy negyedik. öt 
cítödik és kettő hatodik helye
zést szerezve a nemzetek kö
zötti pontversenyben az előke
lő harmadik helyen végzett, 
majdnem száz ponttal megelőz· 
ve a negyedik helyezett igen jó 
bolgár csapatot. 

Rátonyi Gábor vezetőedző 
hozzáértő csapatösszeállítását 
mi sem bizonyítja jobban. mint 
az. hogy valamennyi vízbeszállt 
versenyzőnk pontot. vagy pon· 
tokat hozott a csapatE>redmény
hez. A legffoyesebb szereplés 
az aranylányoknak - Walter 
Ildikó 400 m-es vegyes és Csa
bai Judit 800 m-es gyors - si
került, akik versem·számukban 
mindenkit megelő�ve az első 
helyen végeztek. 

A magyar csapat a célját elér
ve 1 0  éremmel és egy csapattró
feával elégedetten utazott haza. 

Eredmények: 400 m-es gyors, 
1 .  Stefi Winkler (NDK). 2. 
Sylvia Gow1tzke (NDK). 3„ 4. 
Csabai Judit és Kovács Rita. 

200 m-es vegyes. 1 .  Elena 
Dendeberova (Szovjetunió). 2. 
Pettl Anett. 3. Walter Ildikó. 

200 m-es mell. l .  Szvetlana 
Bevz (Szovjetumó). 

Labdarúgó-

torna 
A vasutasnap alkalmából a 

Kispályás 
bajnokság 

sátoraljaújhelyi pályafenntartá A MÁV 400 személyes mun
si főnökség főpályamesteri sza kásszállóJa sportbizottságának 
kaszai kispályás labdarúgótor- szen·ezésében június 29-én má
n�t _rendez�ek. A -�el:jte�ő mér- sodízben taiiották meg a 400-as ko:esek_utan �

k
dont

h
ot

1
Sarosp

1 
a,: Kupa kispályás Jabdarúgó-bajta on Jatszotta . a o az e so k , t elvnek első díja helvet a szerencsi VI. főpm. no sago ' ,. am · . , 

· 

·k t h d , egv pezsgovel teli \'andorserleg sza asz szerez e meg a I asne-
meti IV. főpm. szakasz csapata volt. Ez alkalommal a beneve-
előtt. A harmadik helven a sze- zett négy csapat közúl a F� · 
rencs1 I. főpm. szakas; labdarú- rencváros1 KCF együttese vé• 
gói \·égeztek. sethet1 nevét a kupába. 

Új erőpróba előtt a Hungaroring 

Augusztus 9-én rajtol a Forma- 1 

-

A Forma- l-es versenyautók 
világbajnoki futamsorozatának 
Magyar Nagydíja ebben az év
ben is érdekes sportesemény
nek ígérkezik. Megélénkültek 
az augusztus 7-9. között ren
dezendő v1lágversen) előkészü
letei. 

. -

-• r. 

A tavalyi. az első magyaror
szági futam sikeresen debütált. 
ezért érthető. hogy az 1dE'i ver
senyt is hasonlóan szeretnék a 
rendezők megszervezni. Ennek 
érdekében néhány változtatást 
hajtanak végre. amelyek a ver
seny biztonságát. a közönség 

-----------------------------------------, kényelmét fogják szolgáim 

Forgassuk a 
\'izszintes: 1. A )lunka Törvény

kiinnének egy rendelkezése. (Folyta
tás a :.!O. függőlegesben.) 13 Három 
oro,zul 14 :llagyar tengn 15 Folé el· 
l,•ntétr 16. Jelrt'ndszer. Ja Kozseg Ju· 
!a(oszláv1ában. l!:J. mét. fa [Ú\'ÓS· 

hangszc>r 20. Tábla nénwtül. , 2_2. 
Moszk\'ai áruház. 23. M-nwl a vegen 
\'alúságos. nem kitalált 24. Az 1zz_ó· 
lámpa fc>ltalálója. 26 Vissza. osztrak 
,·áms. 2� Kaman'.la része 28. Vége a 
monarchiának 30 De költo1es,•n. 3 1  

un a Törvény ön 
, 

ve 
Féhg a Dráván. 32. Jelen időben. 33 
Megy,•székhely 35. Kimondott betú. 
36. Visszaesnek '  3í Katonai alakulat 
38. Azonos betűk. 40. Heves megy.,, 
kozs,•g. 41 Kettós betli. 42. Szovjet 
g,•pkocsimárka 44. Kis hÍJán ár\'a. 45. 
Sc>tál a köz<'pfo. 46. Tár,a. rö\'1dPb· 
bt•n. 4í Érzelc>m. izgatottság. 50. Hírt 
adok. réglE'sen. 52. Híres n�·omda 53. 
B,•tüpótlással n01 né,· 55. Kt'ttos 56. 

lsmar. német on·os. 5í Vidám. nr· 
gom„ 5fJ ,\lkotórész. 61 B,,nso belse-

je 62. Az üdvözültek árnya,knak tar· 
tózkodási hPlye a görög m1tológ1ában 
64 Gyön sportegyesület 

Függőleges: 1 Hangtalanul \'ét. 2 
Gorög tartomány. 3. Folyadt>kkal 
könnyen Pg�·esülő atomcsoport 4 l\l!· 
noségj<>lzés 1s lehet. 5. Rég, súlymér· 
ték. 6. N<>m nagyon. 7. Nagypapa. 8 
HasonlóképpPn (latin). 9. Kérdőszó 
10. FémPs PlPm. 1 1  Szabolcs megye, 
h<>lység. 12 A király. személye kö1i1h 
m1msztPr (latin). 1 ,  Erdes nag�·obb1k 
fele. 19. Dunántúli hegy. 21 .  Pars1fal 
fia 23. Az amPnka1 \'ez<'téshez közPlál-

--..---.�.,......-"T"-"T"".-O:::-.--:c�-r---;::i;--;:-r--,---r--:-r--,--:::-, 
ló. 25. X em tesz sPmm,t (orosz). 26. 

• Hom. magyar 29. A nyugati szemiták 
füistene. 30 . . . .  s1 szög. fénytam foga· 

--4---1---1 lom. 33. KPwrt eke. 34. Kezdetei vége 
39. Olasz magasugrónö. 4 1 .  Vissza ki· 

--+--+---+ sebb miitárgy 43. Lo\'as tulaJdona. 46 
\"isszaJelent' -18. . anova. nőcsábász 
49 :\lagához hí\'atá. 51 l\fo;zőgazdasá· --+--+-+-➔ g1 szerszám. 53. Xö1 né,·. 54. l\emc-sak 
te. 57 Késnek van. 58. Trhén németül 

"---+--+--+--+--- 60. Bortl'rmrlö község. 62. ZPkl közP· 
pe 63. l\les<'kezdet 

Beküldendő: vízszintes 1. és folvta-
tásaként a 20. függőleges. 

· 

Beküldési határidő: augusztus 1:1. 

A megfojtéseket a szerkesztőség c1-
mére kérjük küldeni. 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A napi p1henő1dö mPg a 
dolgozó e1.y!'tértésé\'el sem csökkent· 
hPtÓ. 

Eg�-eg� könyvet n�ertek lapunk 12. 
számában megjelent keresztrejtH•ny 
helyes megfejtés_éért: Kozák :llarglt 
,530 Kadarkút. Arpád u 20„ T1hany1 
p,;terné B8,J0 l\'ag�·kamzsa. Eötvos tfr 
8 .  Juhász Etelka 2700 Ce,tléd 1 1  
;:\'\'árfa u. :.!5„ Szatmán Sándor 1 1.51 
Bi,dape•st. Csobogós u 8 .. Gáspár La· 
Jo., 2 1 1 9 Pécel. Akácfa u 26 

A pálya nézőtere reggel 6 
óra 30-tól fogadja a kcízönsé
get. A Hungaronng egész terü
letén ital és üvegbev1teli tilalom 
lép érvénybe. Érdemes felké
szülm a napszúrás és az esetle
ges darázsinvázió veszélyeire. 
Hat é\·en aluli gyereket nem ér
demes a hosszú ideig tartó ver· 
senyprogramra k1vmn1. 

A nevezési listákon olyan is
mert autóversenyzők 1s szere
pelnek. mint Alam Prost. Nigel 
Mansell. Rzccardo Patrese, 
Ayrton Senna, René Arnaux. 
Michele Alboreto . . . Ezek a 
nevek jelzik. hogy ígéretes küz
delem várható a futamgyözele
mé1i, a világbaJnoki pontokért. 
A pályahangosítás jóvoltából 
helyszíni tájékoztatást kap a kö
zönség a futam aktuális esemé
nyeiről. a Petőfi rádió pedig ma
ratom műsort közvetít a ver
senvről. 

Á II. Magyar Nagydíj futa
mát három napra szóló bérlet
tel vagy napijeggyel lehet meg
nézni. (Jegyek a MÁV,-TOURS
nál is kaphatók.) [:jdonság. 
hogy a tanulók kedi·ezményes 
jeggyel léphetnT!k a Hungaro
ring területére. 

Új erőpróbára készül tE·hát a 
Hungaronng. A lóerök verse
n\'én a rendnők leleménn'ssé
g�. a közönség türelmes f1gyd
me szmtén nzsgáz1k. :!.\lár az 
előkészüleu 1doszakban sPJthP· 
tő: nagyszerü sportélmén:-·. kü
lönleges szórakozás \·árja a For
ma- 1  barátatmak népes tábo-
rát. 

Zsirai László 

- KTE-előadások. A székts
fehérvári pályafennta1iási fő
nökség júliusban k&t előadást 
rendezett a Közlekedéstudomá
nyi Egy1:-sulet szervt>zésébPn. 
V4rY Ottó a folvamatos seb1:s 
ség�zabályozó r�•ndszp1·t 1smP1-
tette előadásában. SzőkE FP
r0nc vezetőm0rnök pt>dig a fpl 
sővezeték-építés technológ1áJát 
ismeriettc>. / 

- Yéradás. Elsó alkalommal 
vállalkozott a mátPszalka1 cso
mópont vöröskeresztes szer\'(' 
zete önálló vfradásra a közc>l
múltban. A jó SZ[•rvezés követ
kezményeként 72-en vettPk 
részt. és összesen 32 liter vért 
adtak. A csomópont szakszolgá
latai közül legtöbben a BFF-röl. 
a \'ontatásról. illet\'E a pft-től jP
lPntkeztek. 

- Kiránduló\.onat. Augusz
tus 19-én !:J órakor mdul Bugae
ra egy kirándulóvonat. anwlyn• 
kétszáz utast \'árnak a szervP
zők. LehPtrís<'.·g lesz ismét a 
mozdony\'t>Zetöí v1zsl-{a mPg
szerzésére. fotózásra, illetve Bu-

1987. JÚLIUS 30. 

gac fp}sőn erde. s{•tára. wtPlkP
dőrP. 

- 1 0 1  é, e5 vasutasöz\.·eg� 
kös:töntése. A Hungána Biztosí
tó Hc>ves mPgyc-1 1gazgatóJa Júli
us elsej6n kösziintötte a megye 
lPgidősPbb lakóját. Andó János
nc''t. és átadott rc'•szére kétPzu· 
fonntot. Az ÖZ\'E-gy JÓ egészség
nek ön·Pnd. lányával és vasutas 
nyugdÍ]as vejévf·l él Hatvan
ban. 

- Állomásfelújítások. A ko
zeljovőben kétszáz állomást 
vállalat! műemlékké nyilváníta· 
nak. Többek között Szegc>d-Ró
kus és Mezőtúr áll6mása újul 
meg. A vasútnál alakult Hlstón
ab1zottság őrködik azon. hogy 
valamennyi épük•tet eredPti stí
lusában állítsák helyre. 

- A jövő vasútja. Építik a 
Jbvó vasútját Olaszországban 
is. A Róma és Firenze közötti 
237 kilométeres új gyorspálya 
már a befeJezéséhez közeledik. 
1 989-ben ezen a vonalon indu1 
meg a rendszeres utasforgalom. 
250 kilométeres sebességgel. 

Dr. Kosztyu Tibor 
U 936- 1 987) 

A vasutasnapi ünnepségen 
dr Kosztyu Tibor már nem VP

hette át a munkája elismerése
ként adományozott vezető-főta
nácsosi címPt. me1t július 
1 2-én. alkotókészsége teljében 
elragadta a halál. 

Nyírvasvánban. 1 936. márci
us 23-án. parasztcsalád gvermP· 
kcként született. Vasúti pályafu
tását 1 954-ben. Mátészalkán 
kezdte: itt volt forgalm tanuló, 
majd a szakvizsgák után. nPm 
egészen egy év múlva mír 
önálló forgalmi szol(.(álattPvÖ• 
ként dolgozott Hodasz állomá
son. P::iv1d idő elteltf!\•pJ 1 95'5 
őszén a MÁV t1sztképzci hallga
tója lett. A tisztképző elvégz,;sl' 
után 1 957-ben Pilisc�abán telJl'· 
sített szolgálatot. ekkor és itt 
lett a párt tagja. 

Piliscsabáról Kelenföldre \'e
zetett az útja. Előbb mint for
galmi szolgálatte\·ő. majd kör
zeti üzemfönökként tevékeny 
kedett. Változatos és gazdag pá
lvafutásának kö\·etkezö állomá
s.a a MÁV budapesti igazgatósá
ga volt. Különbözo bPosztások
ban dolgozott - \'Olt főelőadó. 
csoportvezető, osztályvezetö 

Elcserélném Budap,•st cc ntrurr.:\ban 
'{ vo szoba. kon) ha. küi,m \\'C. gáz[ ,. 
1r'•sPs tanác,1 föbérlP!emet Dunak, szm 
lé\''J komfo,�,,sra. !eh, t 1\1..\\'-lakás , 
Érckklödn Csák, Jozsefm -t28-321 •s 
tPlefonszámon 

Elc,erélném Budap,·st K, rPpes1 úton 
lf,·ii 98 né�yzPtmf'lcn•s. 3 szobas. ,., • 
lan\'ÍÜtéses. telPfonos lakásomat kell l 

dardb eg\'szobás, korr.fonos tar-á�SI :a
kásra \'a�� e I!� kcttoszobás (ku on bP· 
J,lratúJ tanác ,1 laka s 1 :11..\ V-doh;OJZ0· 
val. Érdekl,id-i1 lehc• a 3:l4·1i04-e-, t< , • 
fon,zámon. 

Elcserélnénk budai � 'i szr >iás. telPfo• 
nos 'lr0klak'"• és 2 szobás te i,•foncs 
sz0L,:álat1 lakast budai -l-5 snbás ta 
nács1 rngy MA V szolgálat: lakásra. f:, 
dPklődnt le\'f'lb„n Gaa Ödönp,\ Bu 
-:lapest. Xén:ct\ olg\1 jt 8� ! 1 24 
Elc,erélném \'Ill kc ,i.eli 70 n• ,z, L••· 
rnf•ens szcl;.;ála•1 ;,k ,so,mat kr�ebb 
t.mács1 vag, !,{dl zonlakasra. f:rdeklod
n• lt'vélbPn G,, il ÖdonnL 1 1 24 Buda· 
pest Xém etv'JI!.(�·• ú• 89 
Elc�erélném BL l,1pb' X\' kPru.• t 
:\1,,zdcn�futc l 1, <zm 1 ,la•L fcll'm, -

itt lett munkásőr, alapszervi tit
kár. illetve PB-tag. Ferencvá
rosban 1984-ben lett körzeti 
üzemfőnök, itt szolgált életének 
szmte utolsó pillanatáig. Sokré· 
tü. nehéz vasúti feladatainak 
példamutató ellátása mellett fu
totta erejéből arra is. hogy esti 
tagozaton jogi diplomát szerez
ZE n .  

Dr. Kosztyu Tibor azon vas
L,tasok közé ta11ozott, akik a ne
héz szolgálati helyeken végzett 
munKában tanulták meg a 
szakmát. SaJát tapasztalatból 
tudta, hogy melyik munkakör
ben nut lehet és kPII megköve
telni, és azt is. hogy milyen mó· 
don teheti partnf.:révé munka
társait. akik főnökükben a hoz
záértó embert becsülték. tisztel
ték. Munkásságát sok kitünte
ll�ssel - közöttük az Érdemes 
Vasutas. Illetve a Munka Ér
demrend arany fokozata - 1s
mPrték el 

Hozzáta1iozó1. munkatársai 
és tlsztelfü július 3 1 -én. 1 5  óra
kor az Óbudai temetöben \'e
hetnek végső búcsút dr Kosz
tyu Tibortól. 

,el! 2 szoba, elószoba konyha. fu :'Clo· 
szobás :\!A \'-bérlakásomat tanácsi 
bérlakásra. Érdeklöd111 lehet le\'dber
\'a, Jo4sdr-{ 2040 Torc kbálint K1sfa 
lud\ 11. , 1 

Eladó Agárdon 275 n, gyszogoles sa· 
rok lakótelt'k, víz. \'illany. gáz az utrá· 
ban. tennálfürdóhöz. tóhoz közel 
l'gyanc-sak eladó Sukorón 400 négy• 
szogoles panorámás nyaralótelek. Er· 
de-klódm; Takácsné. Székesfehé1vár. 
Géza u. 91 .  Telefon 06-22d5·512 
(10 15 óráig), vasúti t,·l,•fon 02'43-42 
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Félévi gyorsmérleg 

Kedvezíitlen a vasút 
áruszállítási teljesítménye 

Bizalmitestületi ülésen 
az Északi Járműjavítóban 

Napirenden a tervteljesítés - Kedvezőtlen alkatrészellátás 
Tovább csökkent a létszám - Szb-titkárt választottak 

Lassult az elegymozgás - Növekedett a kocsiforduló-idő -
Többen utaznak gyorsvonaton - Vágányzárak miatt: késés 

Az Északi Járműjavító Üzem 
szakszervezeti bizottsága július 
30-án bizalmitestületi ülést tar
tott. amelyen részt vett és fel
szólalt Koszorus Ferenc, szak
szervezetünk főtitkára is. 

Az áruszállításban az elsö fél
évre csekély növekedést terve
zett a vasút, ezzel szemben je
lentös elmaradás következett 
be. Az év eleJi zord 1döjárás mi
att január 9-19 között gyakor
latilag szünetelt a forgalom. 
Ugyanakkor már február
márciusban sem tudta a vasút a 
fuvaroztatók hirtelen megnö
vekvö igényét kapacitás hiá
nyában kielégíteni. Ezzel 
együtt csökkent a nemzetközi 
áruforgalom is. Így az első ne
gyedéu végére 3,5 millió tonna 
lemaradás következett be, 
amelyből a második negyedév 
során 0,5 millió tonnát sikerült 
bepótolni. 

galomban kedvezö, a bevétel 
növekedését eredményező vál
tozások következtek be. A tel
jesáru menetjeggyel utazó és az 
üzletpolitikai kedvezményeket 
igénybe vevök száma megha
ladta a tervezett szintet, nőtt az 
első osztályon és gyorsvonaton 
utazók száma. J elentös volt az 
emelkedés a nemzetközi forga
lomban, ahol az utasfőnél 30 
százalékos, az utaskilométer
ben 28 százalékos a terv túltel
jesítése. 

A személyszállító vonatok 
menetrendszerűsége az elsö fél
év folyamán a bázisidőszakénál 
rosszabb volt, elsősorban az év 
eleji kedvezötlen idöjárás és a 
külföldröl átvett nagy késések 
miatt. A vágányzárak miatti ké
sési idő is jelentősen, 40 száza
lékkal nött. Az átlagos késési 
idö a második negyedévben 
már kisebb volt a bázisidőszaki
nál, de a menetrendszerűség to
vábbra sem alakult kedvezöen. 

* 

lítására ható vonatfeloszlatások 
száma a kilépő vonatoknál 48 
százalékkal csökkent. míg a 
belföldi vonatoknál 14 százalék
kal emelkedett. A tehervonati 
mozdonyok kihasználása, az 
előző évi értékeket alapulvéve
nem Jelelt meg a várakozások
nak. Villamos mozdonyok ese
tében a napi haszonkilométer
teljesítmény 95,2 százalékos, a 
nagy teljesítményű dízelmozdo
nyoknál pedig 93,7 százalékos 
volt. 

A gépre várások száma 21,3 
százalékkal csökkent. míg a 
gépácsorgásoké 59,3 százalék
kal emelkedett. 

A testület első napirendi 
pontként tárgyalta az üzem I. 
félévi tervteljesítéséröl szóló tá
jékoztatót, illetve ismertették a 
következő hónapok feladatait. 

Az 1rasos előterjesztéshez 
Soós Endre, az üzem főmérnöke 
fűzött szóbeli kiegészítést. El
mondotta többek között, hogy 
az 1de1 gazdasági év indítását 
több kedvezőtlen körülmény 
nehezítette. Az év elején a befe
jezetlen nonnaóraállomány 
például 63 ezer órával volt ke
vesebb, mint az előző év azo
nos időszakában. Gond volt az 

A záhonyi átrakótérség áru- is. hogy a megrendelt alkatré
forgalma a beérkezés ütemének szek (köztük födarabok) csak 
megfelelő volt. Az előző évinél késve vagy egyáltalán nem ér-
15 százalékkal nagyobb meny- keztek be az üzembe. Nehezí
nyiségű széles nyomtávú ra- tette az év eleji termelést a 
kott teherkocsi érkezett, amely- rendkívüli hideg, a hosszú tél; 
bó1 11, 7 százalékkal több árut az épületek, szerszámgépek, 
raktak be, illewe át normál berendezések meghibásodása1. 
nyomtávú teherkocsikba. A vázolt nehézségek ellenére 

Előzetes adatok szerint a vas- az üzem az úgynevezett nagy
út az elmúlt hónapban 19 m1lhó javításos te;·vét 100 százalékra 
utast szállított, ami az 1986. júli- teljesítette. A forgóvázjavítást 
us1 menny1ségr,l'k 98,7 százai.;- hárommal, a V 43,as villamos 
ka. a tervPZ(.>ttnek pedig 99.5 mozdony forgóvázcserés javítá
száz..i.léka. KedVLZŐ volt. hogy a sát pedig hattal teljesítették túl. 

arra is, hogy megfelelö mennyi
ségű és összetételű befejezetlen 
állománnyal zárják az évet, 
megteremtve ezzel az 1988. évi 
ütemes jármúk1bocsátás feltéte
leit. 

A bizalmitestület második 
napirendi pontként a II. félévi 
munkatervet vitatta meg, ame
lyet egyhangúlag elfogadtak. 

Az ülés harn1adik napirendi 
pontjaként rendkívüli válasz
tást tartottak. ugyanis az üzem 
szb-titkára, Csáki Sándor 
nyugdíjba vonult. 

A választást rendkívül gon
dos előkészítés előzte meg s en
nek következményeként min
den szabályosan és törvénye
sen zajlott. Az üzem 12 alap
szervezete közul kilenc Németh 
Tibort, az edd1g1 helyettest ja
vasolta titkárnak. A választás 
- a titkos szavazás - ugyan
ezt az eredmén)1 hozta 

A választás befeJezése után a 
bizalmitestületi ülés hangulata 
bensöségessé vált. Az üzem 
igazgatója, Balogh Sándor volt 
a „formabontó", aki meghatot
tan vett búcsút Csáki Sándor
tól, megkoszönve sok évtizedes 
munkáját, hűségét a;; uzemhez. 
Elmondta, hogy Csakt Sándor 
az uzem egyik legnépszerubb 
€ mbere volt higgadtságát, reál 

politikai érzékét mmdenk1 be 
csülte 

Az igazgató szeretE'ttl'ijes sza
vai után szólalt fel Koszoru,s 
Ferenc fötitkár. Méltatta a 
nyugdíjba vonuló szb-t1tkár é1 -
demeit, maJd átadta a Munk.i 
Érdemrend ezust fokozata ki
tüntetést Csáki Sándornak. A 
főtitkár ezután a nyugdíjba vo
nuló szb-titkár életútjának üru
gyén valóságos történelmi esz
szét improVIzált. MondandóJát 
Csáki Sándor éll'tének GO esz
tendeJe köré csop011osította. 
Beszélt a 30-cls évek sivár Ma
gyarországáról, a II. v1lághábo· 
rú gyötrelmC'iröl a felszabadu
lás mmdent megújító törC'kvé
seiről. az 50-es éve-k torzulásai
ról, a 60-as évC'k végén kezdödő 
prosperitásról, az utóbbi évek 
gazdasági nehézségeiröl 

Felszólalásában kitért a szak
szervezetek feladataira is, nem 
tagadta, hogy a mai helyzetbC'n 
nincs könnyű dolga a szakszer
vezetnek. közottük a vasutasok 
szakszervezetének sem 

Befejezésül koszöntöttC' az 
újonnan megválasztott szb-tlt· 
kárt Nemeth Tibort, és sok si
kert kívánt munkáJához. 

(Sárközi) 

Az első Jélévben összesen 
53,8 millió tonna árut szállított 
el a 1,asút, a mi a tervezettnél 
5.3 százalékkal kevesebb. Az el
maradás aránya az import és a 
tranzitforgalomban jelentös. 
A belföldi forgalomban 2,9 szá
zalék a lemaradás, az export va
lamivel meghaladta a tervezet
tet. Az impo1t- és a tranzitszállí
tás csökkenése miatt a:.: áruton
naktlométer-teljesítmény a ton
r.all IJ �ítésn · 1 .nég alacso
nyabb volt, 6.2 szl1zalékkal ma
radt el az Plóirányzattól. 

A hálózaton az elegymozgás 
lelassult, az év eleji rendkívüli 
1dojárás hatá�án kívül elsösor
ban azért, mert az elözö évihez 
Viszonyítva több mmt kétszere
sére emelkedett a határállomá
sok kör.i:etében a kilépö vonat
feloszlatások száma. Buda
pest FC>rencváros Keleti ren
dezö lezárása nag) mennyiségű 
elegyeltérést vont maga után. 
Kedvezőtlen volt továbbá a vá
gányzári órák nagy száma is. 
Ezl'k következtében a kocsifor
duló-1dő 4.63 napra - a tervhez 
képest 3,1 százalékkal - növe
kedett Ezzel párhuzamosan 10 
százalékkal megnövekedett az 
idegen kocsik MÁV-vonali tar
tózkodási ideje is. 

Elözetes adatok szerint az 
idén júliusban 9,8 millió tonna 
árut szállított a vasút, s ezzel a 
mennyiséggel ez elözö évihez 
viszonyítva 96,2 százalékos ter
vet alapul véve 97 százalékos 

vasutat a nagyob•J távolságú Sajnos. a már több mmt egy év-,----·----------------------

teljesítést ért el. 
Az árukilométer-teljesítmény 

- az átlagos áruszállítási távol
ság kismértékű emelkedése kö
vetkeztében - 97,7 százalékos 
volt mindkét viszonyítási alap
hoz képest. A belföldi áruszállí
tásra bizonyos élénkülés volt 
jellemző az elmúlt hónapban, 
amelynek eredményeként a 
belföldi tonnaterv 100.5 száza
lékra teljesült. 

Továbbra is kedvezően ma
gas volt a vasúti exportf orga
lom. Az elszállított 1 millió 72 

utazásokra vettfk jobba 1 uzede tartó létszámcsökkenést 
igénybe. s így az utaskilométer- nem s1kerult megállítani. A sze
teljfsítmény a naz1sértéket 0,!-l rény mértékű - 2.5 százalékos 
százalékkal, a tf'rvewttet pedig - béremelés t-rre nem volt ha-
l száz.ilfkkal mPghaladta. tással 

A személyszállító vonatok A főmérnok a továbbiakban 
menetrendszerinti közlekedése ismertette az elkovetkezö félév 
- elsősorban a nagyobb meny- feladatait. Hangsúlyozta, hogy 
nyiségű vágányzárak, illetve se- az üzemnek maradéktalanul 
bességkorlátozások miatt - te!Jesíteme kell a Járműfenntar
nem volt kielégítő A menet- tási tervet. Mindezt a vártnál 1s 
rendszerűségi mutató értéke 1 kedvezötlenebb létszám- és 
százalékkal volt alacsonyabb az anyagellátással kell megoldani. 
előző évinél. az egy késett vo- F:gj-ik legfontosabb feladat a V 
natra jutó fajlagos késési idő 1s 43-as mozdonyok üzemkészsé-
1.8 perccel emelkedett. gének javítása Törekedni kell 

Ankét Fehérváron 

A székesfehérván körzeti 
üzemfőnöks�g a közelmúltban 
társadalmi-tulajdonvédelmi an
kétot rendezett, amelyen meg
jelent a Fejér Megyei Rendörfő
kapitányság képviselője és a 
KUF gazdasági \·ezetése. Az ér
tekezleten megállapították, 
hogy a fuvarozásra feladott 
áruk védelme nem kielégítő. 
Több figyelmet kell fordítani a 
kárjegyzőkönyvek felvételére. a 

fedett kocsik megfelelő lezárá 
sára és a kocSiátadó konyvPk 
elöírás szerinti vezetésére. 

A Jelenlévő rendőrhadnagy 
hangsúlyozta. hog� a székesfe
hérván vasúti csomópont és vo
nalszakaszai bűnügyi szem
pontból veszélyeztetett terulet
nek számítanak, ezért többek 
között kiemelte az l'jszakai el• 
Ienörzések fontosságát. 

ezer tonnás árumennyiség az ---------------------------------------------------

A MÁV-kocsik külföldi tar
tózkodási ideje 7 .2 százalékkal 
csökkent. A teherforgalom le
bonyo 'ításához a tervezettnek 
megfelelö mennyiségű vontató
jármu állt rendelkezésre. ezért 
a gépre várá;;ok száma 40 szá
zalékkal kevesebb volt a bázis-
1dószakmál. A kis és nagy telje
s'ítményű dízelmozdonyok napi 
hasznos futásteljesítménye 
megfelelt -a tervezettnek, a vil
lamos mozdonyoké azonban 1,1 
százalékkal elmaradt attól. 

Az első félévben a személy
szállítás lényegében tervszin
tPn alakult. Az elszállított uta
sok száma ugyan 1,4 százalék
kal keuesebb uolt az előirány
zottnál, amelyben még az év 

eleji zord időjárás hatása érző
dik, de az utaskilométer-telje
sítmény kismértékben megha
ladta a ten:ezettet. Az utasfor-

előző évinél 0,8 százalékkal, a 
tervezettnél pedig 4 százalék
kal volt magasabb. Továbbra is 
alacsony volt azonban az im
port- és tranzitáru-forgalom. 
Behozatali forgalomban a telje
sítés mértéke 99,5, illetve 91.7 
százalékos. tranzitban pedig 
82.6, illetve 91,7 százalékos volt 
a viszonyítási alapokhoz ké
pest. 

Az áruszállítás műszaki-
gazdasági mutatói az elmúlt hó
napban részben kedvező, más
részt viszont kedvezőtlen képet 
mutatnak. Az elegymozgás kis
mértékben lassult, melynek kö
vetkeztében a kocsiforduló-idő 
értéke a tavaly júliusi értékkel 
megegyező, a tervezettnél vi
szont 18 százalékkal magasabb 
volt. A teherkocsik térbeni ki
használása, a statikus terhelés 
102,1, illetve 107.1 százalékos 
volt. 

A vasúti áruszállítás lebonyo-

Kocsijavító bázis 
épül Celldömölkön 

A Nyugat-dunántúli vasúti gon javítását lehet végezni. 
csomóponton Celldömölkön el- A javító részlegen kívül egy 
kezdödött a teherkocsi-javító tanműhelyt, illetve kiszolgáló 
bázis építése. Ez az országban a műhelyeket. szociális létesítmé
legnagyobb ilyen létesítmény 
lesz. A tC'rvek szerint 350 millió nyeket, étkezdét is terveztek. 

fonntba kerül a 85 méter hosz- A teherkocsi-javító bázis elöre
szú és 40 méter széles csarnok. láthatóan jövő és novemberé
amelybe egyszerre hatvan va- ben lesz kész. 

" 

Y•KE EKE 
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A n1agyar '17áltozat 
A Gudok interjúja Mészáros András vezérigazgató-helyettessel 

Augusztus el&a vasárnapján thlneplik a sso'fjet 
vasutasok napjáL Ebb61 az alkalomból kkiljGk 
- kissé rövidítve - a közelmúltban szerkeszl&é
günk vendégeként bazáoklui látogalolt szo-.jet új
ságíró, V. Szlu.zsakov, a Gudok eim6 vasutaslap 
rovatvezeúSjének interjúját Mé&záros András ve
zérigazgaló-belyellesseL A cikk a Gudok június 
25-i szám� jeleni meg. 
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- 1983 közepe óta a Magyar eset történt azokkal a szállítmá
Államvasutak jogilag önálló nyokkal, amelyek eddig rajtunk 
vállalattá vált. Addig a Közle- keresztül mentek Romániából 
kedési Minisztérium alkotóré- Olaszországba. Ezek jugoszláv 
sze volt, amelybe beletartozott területre tevődtek át. Azért 
még a légi, a vízi és a közúti időztem ezeknél a példáknál, 
közlekedés is. Mi tett szüksé- mert az önelszámolásra való si
gessé egy ilyen döntést és meg- keres áttérés legfőbb akadályá
hozta-e ez a gazdálkodás új kö- vá az áruszállítási volumen (fel
rülményei között a várt ered- tételezett növekedése helyett) 
ményt? csökkenése vált. Sőt csökkent a 

- Az önelszámolás kérdése személyszállítás volumene is. 
számunkra ugyanannyira fon- Viharos fejlődésnek indult a 
tos, amennyire bonyolult. Ah- személyi, magánhasználatú 
hoz, hogy megértsük a helyze- közlekedés. Kevesebb lett a 
tet, vissza kell tekintenünk az tranzitutasok száma is. Nem le-
1984-es esztendőre. Akkoriban, hetett azonban kényünk-ked
a hatodik ötéves terv kezdetén, vünk szerint emelni a díjszabá
már kifogások merültek fel a sokat. A kormány nem enged
közlekedéssel szemben. Köve- hette meg, hogy a jegyárak -
telték, hogy az legyen önelszá- akárcsak közvetve is - kiha
moló. tással legyenek az életszínvo-

A Közlekedési Minisztérium nalra. 
keretén belül azonban ezt ne- A magyar gazdaságban a 
héz lett volna megtenni, mivel 80-as évek elejétől különben is 
nem volt világos elképzelés ar- bekövetkezett az árak emelke
ról, mit is tartsunk az állam ki- dése. Ez a folyamat mint fo
váltságának és mit vállalati elő- gyasztót is érintette a vasutat, 
jognak. Majd végre szeles körű mert sokat vásárolunk a kohá
önállóságot nyújtva a vasútnak, szattól és az energiaipartól. 
elsősorban a szál.Lítási volumen Mindez szintén megmagyaráz
emelkedését várták tőle. A pót- za, miért nem tudtunk kellő 
lólagos bevételekből a további nyereséget felhalmozni ahhoz, 
hálózatfejlesztés kiadásait kel- hogy áttérjünk az önfinanszíro
lett fedeznünk. Akkoriban azt zásra. 
feltételeztük, hogy a hatodik 1?eszéljünk most a jelenről. A 

ötéves tervidőszak végére, te- MAV-nak, mint vállalatnak, a 
hát 1986-ra, megkétszerezhető, jogi státusa nem változott. Bár 
azaz 12 milliárd forint lesz a megváltozott az állami irányítás 
nyereség. Ennek azonban a politikája. A magyar vasúttól 
fordítottja történt. 1985-re a most már nem követelik meg a 
veszteség már elérte a 207 mil- teljes ön/ enntartást. A kor
lió forintot. mány úgy határozott, hogy a 

- És vajon miért nem telje- vasút üzemelésének fenntartá
sültek a várakozások? A téves sához időről időre újabb anyagi 
előrejelzés, vagy más okok mi- eszközökre van szükség. Költ
att? ségvetési támogatást kapunk 

- Nehéz erre egyértelműen elsősorban fejlesztéseink szá
válaszolni. Egy sor olyan körül- mára, és kapunk úgynevezett 
mény hatott, amelyeket nem le- ,,termelési támogatást" is. Az 

hetett előre látni. A legfonto- elnevezés furcsának tűnhet, 
sabb ezek közül a gazdaság fej- mert nem termelő, hanem szol
lődési ütemének lassulása volt gálta!;ó vállalat vagyunk. De a 
egész Európában, a szocialista termelési segély nem más, mint 
és a tőkés országokban egy- a személyszállítás veszteségei
aránt. Mivel a magyar gazda- nek fedezete. Az állam tudato
ság rendkívül nyitott - a nem- san vállalja ezeket a kiadásokat 
zeti jövedelem közel 40 százalé- a közlekedés szociális jelentősé
kát kapjuk a külkereskedelem- géből fakadóan. Az utas min
ből - nemzetközi gazdasági den két forintjához az állam 
tendenciák erősebb hatást gya- egy forintot tesz hozzá. És ez 
korolnak ránk, mint önöknél, a még kedvező arány, hiszen ha 
Szovjetunióban, ahol a külső megnézzük a budapesti metrót, 
visszaesést a belső piac kom- ott az utas minden két forintját 
penzálja. Ráadásul a Magyar az állam további 12�13 forinttal 
Államvasutak nagy szerepet egészíti ki. A dotációnak ilyen 
játszik az európai tranzitszál- rendszere önöknél is, más or
lításokban. Nos, a külkereske- szágokban is ismert. 
delmi viszonyokban bekövetke- Tehát meghatározott össze
zett bizonyos megmerevedések geket utalnak át nekünk, de 
miatt a tranzitszállítások volu- ezek nagysága függ az ország
mene jelentősen csökkent. Sok- ban megfigyelhető ármozgás
kal erősebben, mint az orszá- tól és minden évben az Orszá
gon belül. gos Tervhivatal vizsgálja felül. 

llyen helyzetben természete- Kedvezményeket biztos.tanak 
sen kiéleződik a konkurencia- számunkra a termelésieszköz
harc. És ez egy újabb ok, ami- adó, a munkaerőadó befizetésé
ért a szállítások volumene ijesz- né!, mentesülünk a településfej
tően csökkent a 80-as évek első lesztési adó fizetése alól, más
felében. Számunkra. például különben az országnak minden 
rendkívül fontos az érc, ame- olyan helységében fizetnénk 
lyet a jugoszláviai kikötőkből azt, ahol van vasút. Tehát mi 
Európába visznek. De a mi vo- egy különleges körülmények 
nalunkkal párhuzamosan között lévő vállalat vagyunk. 
Ausztriában is létezik egy ha- - Nem könnyű elképzelni, 
sonló. És az osztrák vasút „kiü- hogyan is üzemel ilyen körül
tött"' minket a szállítási díjtéte- mények között a közlekedés, 
lei révén. Világos. hogy a kli- annál is inkább, mert Magyar
enst csak két dolog érdekli: országon nincs merev központi 
mennyiért és mennyire ponto- tervezés. Minden az indirekt 
san teljesítik a megrendelését. gazdasági szabályozókra épül. 
Az osztrákok kedvezőbb aján- - Őszintén szólva, mi ma
latokat tudtak adni. Hasonló gunk sem látjuk tisztán, részle-

teiben saját jövőnket. Félő, 
hogy a segítség nem lesz ele
gendő, és ez csökkenti a fejlő
dés ütemét. Azt követelik tő
lünk, hogy hatékonyabban 
használjuk ki a rendelkezé
sünkre álló tartalékokat. Ma
gunk kutassuk fel a szállítási le
hetőségeket, keressük a hitelle
hetőségeket, szorosabb kápcso
latot tartsunk fenn azokkal a 
vállalatokkal, amelyek hozzájá
rulhatnak fejlődésünkhöz. 

Tárgyalásokba kezdtünk ha
zai bankokkal kölcsönfelvétel 
ügyében. Mi több; a lakossági 
takarékállomány aktivizálása 
érdekében egy sor kötvényt bo
csátottunk ki. Ez egy új forma a 
magyar pénzügyi gyakorlat
ban, de nem precedens nélküli. 
Már lement az első sorozat, út
ban van a második. A kötvé
nyek értékesítéséből befolyó 
összegeket a vonalak villamosí
tási ütemének meggyorsítására 
szándékozunk fordítani. 

- Kik számára hozzáférhe
tők ezek a kötvények? És 
mennyit kamatoznak? 

- Az ország minden állam
polgára beszerezheti ezeket. 
Három év múlva kezdjük a 
visszafizetést, évi tizenegy szá
zalékos kamattal. Ebből követ
kezően a kötvények értékesíté
séből befolyó összegeket úgy 
kell „megforgatnunk", hogy ne 
csak a kamatokat legyünk ké
pesek visszafizetru, hanem a 
megmaradt tőkét is fel tudjuk 
használni. 

Már említettem, hogy arra 
ösztönöznek minket, hogy ma
gunk is kutassuk fel jólétünk 
megteremtésének anyagi esz
közeit. A szállítások volumene 
minden bizonnyal nem fog 
emelkedni. Ez viszont azt. jelen
ti, hogy nyereségünket külön
böző szolgáltatási formákkal 
kell növelnünk. 

Nyilvánvalóan törekszünk a 
rezsiköltségek csökkentésére is. 
A kis forgalmi intenzitású vo
nalakon csökkentettük a f or
galmi létszámot. A kézi sorom
póval ellátott vasúti keresztező
déseken három-négy ember is 
dolgozott. Fokozatosan bevezet
jük az automata sorompókat, 
amelyek nem igényelnek ki
szolgáló személyzetet. 

Felülvizsgáltuk a javítások 
rendszerét is. Példának okáért, 
korábban a mozdonyok szigo
rúan megállapított időben ke
rültek műszaki vizsgálatra, füg
getlenül a futott kilométerektől 
és az elvégzett munkától. Most 
viszont a motorvonatoknál át
tértünk a diagnosztikus mód
szerre. A gép csak akar gördül 
be javításra, ha észrevesszük, 
hogy bizonyos paraméterek 
már közelednek a kritikus ha
tárértékhez. Ez rendkívül nagy 
megtakarításokra ad lehetősé
get. Egyszóval, keressük a fajla
gos költségek csökkentésének 
útjait. Ez annál is inkább fon
tos, mert az állami irányítás er
re az ötéves tervre kitűzte 
egyes szállítások szükségessé
gének felülvizsgálatát. 

- Ezek szerint volumenük 
tovább csökken? Ebben az eset
ben viszont hogyan hozható 
összhangba az önelszámolással 
az az ellentmondás, miszerint 
az ágazat objektíve érdekelt a 
szállítások növelésében, hogy 
nyereséghez jusson, az állam 
viszont ezen költségek csökken
tésére törekszik? 

- Minden gazdaságot el
lentmondásokból szőttek. Van
nak nálunk homogén árufajták, 
amelyek szállítását optimalizál
ni lehetne. Mondjuk, a különbö
ző bányákból származó, de azo
nos minőségű szenet gyakran 
keresztbe szállítják. Ugyanez a 
helyzet a sóderral. Nyíltan ter
mészetesen nem agitálhatunk 
ezen program ellen. Mint orszá
gunk állampolgárai amellett va
gyunk, hogy a felesleges kiadá
sok ne terheljék az állami költ
ségvetést. Mint már mondot
tam, csak egy marad: emelni a 
szállítások minőségi színvona
lát, hogy magunkhoz vonzzuk a 
potenciális megrendelőket, 
mind az országon belül, mind 
pedig a külpiacokon. 

Ki a felelős? 

A megosztott Korea 
Harc az ország újraegyesítéséért 

A Koreai Dolgozók Szakszervezete felhlvással fordult a vi- Az USA vereséget szenvedett 
lág szakszervezeteihez hogy fejezzék ki szolidaritásukat �- ".K0r;ai háb.�r:1"-.ban_ (19�0. ' , . Jumustol 1953. Julius1g), es ezál-
Korea népével és dolgozóival a kettészakltott ország UJra- ta1 lehetetlenné vált számára 
egyesitéséért folytatott harcukban. Ez a harc már negyven az, hogy az egész Koreát ural
éve folyik. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kormá- ma alá h_ajtsa. Ezért az�n ra-

. gaszkodm kezdett a „ket Ko-
nya ezalatt nagy eröfeszltéseket tett az idegen zsoldosok rea"-elmélethez. 
által megosztott haza egyesitésére, és megújuló ki sérlete-
ket tett és tesz most is arra, hogy meginduljanak a tárgya-
lások Észak és Dél között politikai és katonai szinten egy-
aránt. A következökben ennek a kemény küzdelemnek föbb 
állomásait mutatjuk be a Koreai Dolgozók Szakszervezeté
nek tájékoztatása alapján. 

Speciális 
nyilatkozat 

A koreai nép ötezeréves, 
hosszú történelme során har
monikusan élt egyetlen nemzet
ként ugyanazon a területen. De 
most a megosztottság tragédiá
ját kell átéljék, hiszen már több 
mint 40 éve északi és déli részre 
osztották az országot. 

Ki a felelős ezért az állapo
tért? 

Korea fekvése stratégiailag 
nagyon fontos. A japán imperi
alisták 1910-ben 36 évre meg
szállták Koreát. és hídfőként 
használták fel az ázsiai konti
nens elleni inváziójukhoz. 

Truman utasítása 

Az USA, amely irigyelte ezt 
az előnyös katonai és stratégiai 
helyzetet, elkezdte kiterjeszteni 
befolyását Korea irányába több 
mint 100 évvel ezelőtt. Azt ter
vezte, hogy Koreát gyarmatává 
és katonai bázisává teszi, és ez
zel felhasználhatja Ázsia meg
hódítását célzó inváziós tervei
hez, mint Japánt legyőző „győz
tes ország" . 

Az 1943-as „Kairói Nyilatko
zat" tervezetének készítése so
rán az USA akkoti 'elnöke, F. D. 

Roosevelt speciális tanácsadójá
nak. Hany Hopkins-nek kije
lentette, hogy Japán legyőzése 
után a Koreai-félszigeten „erő
vákuum" fog létrejönni, és ezt 
az alkalmat majd meg kell ra
gadni arra, hogy az USA ellen
őrzése alá vonja Koreát. 

Az USA, amely a „japán im
perializmus" gyors veresége 
miatt, továbbá erői korlátozott 
létszáma következtében a má
sodik világháború folyamán 
nem tudott hozzájutni Korea 
földjéhez, megpróbált kidolgoz
ni egy bűnös felosztási tervet 
attól az ambíciótól fűtve, hogy 
Korea területének legalább a 
felét megszerezze magának. 

Értesülve a japán imperia
lizmus 1945. augusztus 10-i fel
tétel nélküli megadásáról, az 
akkori USA-elnök, Truman, 
magához rendelte a külügymi
nisztérium, a hadsereg és a ha
ditengerészet vezetőit, hogy 
Korea megszállásáról konzul
táljon velük, és arra utasította 
őket, hogy készítsenek egy rész
letes tervet a három miniszté
rium koordinációs bizottságá
ban, ennek a megszállásnak a 
végrehajtására. Utasításának 
megfelelően az USA korábbi 
külügyminisztere. Dusk, és az 
amerikai haderők dél-koreai 
egységeinek akkori parancsno
ka, Bonstil, akik az USA had
ügyminisztériumának tanácsa
dói voltak. kidolgoztak egy ter
vet Korea elfoglalására a Penta
gon egy titkos szobájában. 
A terv az volt, hogy a 38. széles
ségi fok vonalában osszák két
felé Koreát, és az országnak a 
38. szélességi foktól délre eső 
részét USA-csapatokkal száll
ják meg. Ez volt az az alap. 
amelyen a világnak szóló „1. 
számú főparancs "-ot létrehoz
ták. 

· Partra szállnak 
az amerikaiak 

Az USA vezető körei, akik 
.. kifőzték" az „1. számú főpa
rancs "-ot, a Szövetséges Csapa-

tok hozzájárulása nélkül mind
járt a gyakorlatban is érvénye
síteni kezdték, ugyanis ameri
kai csapatok szálltak partra 
Inchonban, Dél-Koreában 
szeptember 8-án, egy csepp 
véráldozat nélkül, alig egy hó
nappal a japán fegyverletétel 
után, és bevonultak Seoul (Szö
ul)-ba szeptember 9-én, ame
lyet aztán rövidesen követett a 
38. szélességi fok alatti terület 
teljes megszállása. 

Így kezdődőtt Korea nemzeti 
megosztásának története. 

Korea két részre szakítása az 
USA manipulációjának egye
nes terméke. Truman bavallot
ta, hogy az USA javasoltá azt, 
hogy a 38. szélességi fok legyen 
a választóvonal Korea északi 
és déli része között. 

Dél-Korea elfoglalása után az 
USA a katonai kormányzat ere
jére támaszkodva feloszlatta a 
koreai nép kezdeményezésére 
megalakult népi bizottságokat, 
megakadályozta ezáltal azt, 
hogy létrejöhessen a koreai nép 
egységes, demokratikus kormá
nya. 

Lényegében a 38. szélességi 
fok vonala „határvonal"-lá lett, 
és megakadályozta az északi és 
déli koreai nép egymás közötti 
kommunikációcseréjét, gátolta 
az utazást és a látogatást is; 
végeredményben tehát elvágta 
az ország vérkeringését. 

1948 májusában Dél-Koreá
ban a szuronyok fenyegető ár
nyékában „választásokat" tar
tottak, és ugyanezen év au
gusztusában egy bábkormányt 
állítottak fel, ezzel véglegesítve 
a koreai nemzet felosztását. 

Ez a tény még nyilvánvalób
bá tette a felosztás következté
ben Korea északi és déli része 
közötti szakadást, és Korea déli 
részét teljesen az USA gyarma
tává változtatta. 

1973 júniusában a „két Ko
rea" elnevezésű politikájának 
igazolására és megszilárdításá
ra rávette a dél-koreai hatósá
gokat a „Június 23-ai Speciális 
Nyilatkozat" megtételére, 
amelynek lényege, hogy Korea 
két része „egyidejűleg lépjen be 
az Egyesült Nemzetek Szerve
zetébe". Az „ENSZ-be való 
egyidejű belépés" azt célozta, 
hogy nemzetközileg is legalizál
ják a „két Koreát". 

Az USA nyíltan kijelentette, 
hogy a Koreai-félsziget felosztá
sának legalizálása valós, és egy 
olyan ellenintézkedés, amely el
fogadható a nemzetközi politi
kai arénában is. 

Ama manőverei közben, 
amelyek során szüntelenül arra 
törekszik, hogy a „két Koreát" 
legalizálja, sikerre víve „az 
ENSZ-be való egyidejű belé
pés" -t és a „keresztben való el
ismerés "-t a nemzetközi aréná
ban, minden eszközzel akadá
lyozza a koreai nép harcát hazá
ja egyesítéséért. 

Arra ösztönzik a dél-koreai 
hatóságokat, hogy ellentéteket 
és konfrontációt szítsanak 
honfitársaik között, végsó?dg 
kiélezve ezzel a helyzetet. 

Északon és délen hatalmas 
haderők állnak szemben egy
mással a demarkációs vonal két 
oldalán. Ez az USA manőverei
nek eredménye. 

Az az abnormális helyzet, 
hogy a koreai népnek kétfelé 
osztottnak kell lennie, nem foly
tatódhat tovább a végtelensé
gig. Az USA-csapatokat a kore
ai fegyverszüneti egyezmény 
értelmében és az Egyesült 
Nemzetek Közgyűlésének hatá
rozatai alapján ki kell vonni 
Dél-Koreából. 

«D>ooMUS 
LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZ 

VALLALAT 

Hazai és importbútorok, 
lakberendezési cikkek 
széles választékával várjuk 
kedves vásárlóinkat. 
Megrendelhető a közkedvelt, 
olcsó árfekvésű Garzon 
és Barba bútorcsalád. 

OTP-ügyintézés, 
szállítás a helyszínen! 

Cím: Budapest XV., Sipos D. u. 9. 
Az áruház megközelíthetö a 25-ös gyorsjárattal, 
a 70-es és a 170-es autóbuszokkal. 
Nyitva tartási idő: hétköznap 10-18 óráig 

pénteken 9-18 óráig 
szombaton �-13 óráig 
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A jogsegélyszolgálat intézkedett 

Tizenöt év után kártérítést kapott 
a balesetet szenvedett művezető 

Fekete László a MÁV Villa
mos Felsővezeték Építési Fő
nökség művezetője volt. 1970. 
augusztus 14-én munka közben 
súlyos üzemi baleset érte egy 
tartósodrony felszerelése köz
ben. A balesete során kopon;Ya
alapi törést, vállkulcscsonttö
rést, sorozatos bordatörést és 
agyrázkódást szenvedett. Közel 
másfél évig volt betegállomány
ban. A MÁV Nyugdíj Hivatal 
36 százalékos baleseti eredetű 
munkaképesség-csökkenést ál
lapított meg. 

A döntőbizottság 
elutasította . . 

Egészségi állapota miatt a 
korábbi művezetői munkakö
rét már ellátni nem tudta, 
ezért raktárkezelőnek osztot
ták be. Közel tíz évig ebben a 
munkakörben dolgozott és ez 
alatt az idő alatt a balesettel 
okozati öszefüggésben nem álló 
egyéb megbetegedései· miatt 
1982. augusztus 28-ával III. cso
portos, 67 százalékos rokkant
ságot állapítottak meg. A MÁV 
Nyugdíj Hivatal havi 3432 fo
rint rokkantsági nyugdíjjal 
nyugállományba helyezte. 

Rokkantsági nyugdíjba he
lyezését követően három évvel, 
1985. augusztus 27-én a felesé
ge a budapesti intézőbizottság 
jogsegélyszolgálatához fordult 
azzal a kéréssel. hogy férje kár
térítési igényét munkáltatója el
len érvényesíteni tudja. Elmon
dotta, hogy rokkantsági nyug
díjba helyezésekor férjének a 
figyelmét nem hívták fel arra, 
hogy a balesetből eredő kárait 
miként és hogyan éruényesít
heti. Mozgásában férje nagy
mértékben korlátozott, és ket
ten élnek a rokkantsági nyugdíj 
összegéből, szűkös anyagi kö
rülmények között. 

ság Munkaügyi Kollégiumának 
118. számú állásfoglalással mó
dosított 93. számú állásfoglalá
sa szerint ugyanis az átlagkere
set és a rokkantsági nyugdíj kü
lönbözetének megtérítése iránti 
igény az elévülés szempontjá
ból a rokkantsági nyugállo
mányba helyezés időpontjától 
kezdődik. Ettől az időponttól 
kezdve kell tehát számítani az 
általános háromévi elévülési 
időt. 

A perbeli esetben a fel peres 
1970-ben szenvedett balesetet, 
és természetesen az igénye 
már elévült volna, ha 1982. au
gusztus 28-án nem kerül rok
kantsági nyugdíjba. 

A bizonyítási eljárás során a 
perben azt kellett bizonyítani, 
hogy a felperes 1970-ben el
szenvedett üzemi balesete és az 
1982-ben rokkantsági nyugdíj
ba helyezése között okozati ösz
szefüggés van. A Fővárosi 
Munkaügyi Bíróság e kérdés 
eldöntésére igazságügyi or
vosszakértőt kért fel, aki a fel
peres megvizsgálása és a ren
delkezésre álló korabeli orvosi 
dokumentációk alapján megál
lapította, hogy - a MOSZI vé
leménnyel ellentétben - a fel
peresnél balesetből eredő sérü
lések okozta maradványtüne
tek miatt 36 százalékos végle
ges munkaképesség-csökkenés 
van. Ugyanakkor alkalmatlan
ná vált sok járással járó, nehe
zebb fizikai munka végzésére 
is. 

A MÁV a szakértői véle
ményben foglaltakat nem vitat
ta és a kárfelelősségének joga
lapját a perben elismerte. Mivel 
azonban az orvosszakértői véle
mény csak 36 százalékos mun
kaképesség-csökkenést állapí
tott meg a balesettel okozati 
összefüggésben. ezért az össze
get módosítani kellett. A bírói 
gyakorlatban a balesetért fele
lős munkáltató ilyen esetben 
nem a teljes kárt, hanem annak 
36 százalékkal arányban álló ré
szét köteles csak megtéríteni. A 

munkáltatónak végül Fekete 

László összes kárigényének 54 
százalékát kellett megfizetnie. 

A munkáltató 
tudomásul vette 
A munkaügyi bíróság a le

folytatott bizonyítási eljárás 
után a felperes keresetének 
helyt adott és a Munkaügyi 
Döntőbizottság határozatát 
megváltoztatta. Az 1987. márci
us 16-án kihirdetett ítéletében 
kötelezte a munkáltatót arra, 
hogy lejárt járadékként 15 na
pon belül egy összegben fizes
sen ki 173 072 forintot, továbbá 
1987. április l-jétől kezdődően 
minden hónapban, előre esedé
kesen havi 1982 forint kártéríté
si, havi 500 forint kertművelési 
többletköltség, havi 600 forint 
ház körüli többlettevékenység
költség, havi 146 forint többlet
fűtés költségének járadékát, 
összesen havi 3228 forintot idő
beli korlátozás nélkül, és 1985. 
január l-jétől a középarányos 
időtől számítottan, a töke után 
járó évi 8 százalékos kamatot. 

Az írásban kézbesített ítéle
tet a munkáltató tudomásul vet
te, ellene jogorvoslattal nem élt, 
így az első fokon jogerőre emel
kedett, egyúttal intézkedtek a 
teljes kártérítési összeg átutalá
sáról és a havi járadék folyósí
tásáról is. 

A tanulságokat összegezve 
megállapítható, hogy Fekete 
László baleseti kártérítési ügye 
bár kissé késve is, de 15 év múl
tán rendeződött és a jogos kár
térítési összeget megkapta. Fi
gyelemfelhívásként szántuk ezt 
a cikket annak érdekében, hogy 
az üzemi balesetet szenvedett 
vasutas amíg nem késő, fordul
jon segítségért az ország külön
böző igazgatóságain található 
jogsegélyszolgá!atokhoz, ahol a 
szükséges jogi felvilágosítást. 
és ha kell, a perben való képvi
seletét is a kellően felkészült jo
gi szakemberek ellátják. 

Dr. Dóra Béla 

A jogsegélyszolgálat megtet
te a szükséges intézkedést an
nak érdekében, hogy az elévü
lés megszakadjon. Eljártak a 
munkáltatónfJ is a korabeli ok
mányok beszerzése érdekében. 
Ezután a MÁV Budapesti Igaz-.--------------------------

gatóság igazgatási és jogi osztá-
lyánál az ügyfél képviseletében 
eljárva peren kívül előterjesz
tették a részletes kárigényt, 
amely magában foglalta a rok
kantsági nyugdíj és az átlagke
reset közötti különbözet össze
gét, a kertművelésből, háztartá-
si és ház körüli többletmunkák-
ból keletkező károkat, a több
letfűtésből, valamint az egyéb 
dologi kiadások összegét. 

A MÁV képviseleti szerve a 
peren kívül előterjesztett kár
igényt azzal utasította el, hogy 
a MÁV Orvosszakértői Intézet 
szakértői véleménye szerint 
, .... megállapítható, hogy 
igénylő 1970-ben elszenvedett 
üzemi balesete és az 1982-ben 
megállapított III. csoportos rok
kantságot okozó megbetegedé
se között összefüggés nincs." 

Tekintettel arra. hogy a jog
segélyszolgálat álláspontja az 
ügyben a munkáltatóéval ellen
kezett, ezért az illetékes munka
ügyi döntőbizottság előtt a dol
gozó képviseletében eljárva 
munkaügyi vitát kezdeményez
tek. A döntőbizottság az előter
jesztés után fél év múlva tar
tott csak tárgyalást az ügyben, 
és az 1986. szeptember 2-án ho
zott határozatában ügyfelünk 
kérelmét - osztva az igazgatási 
és jogi osztály álláspontját -
okozati összefüggés hiányára 
hivatkozva elutasította. 

Szakértői 
vélemény 

A törvényes határidőn belül 
az mdb határozata ellen kere
settel fordl.\U, a Fővárosi Mun
kaügyi Bírósághoz. A kereset
ben hivatkoztak az Mt. 62. § (1) 
bekezdésére, arra a munkálta
tói mulasztásra, hogy a kár
igény érvénvesítésére nem hív
ták fel a figyelmét az ügyfélnek. 
valamint a szakaszos elévülés 
subályaira. A Legfelsőbb Bíró-

Az szb-tttkár elve 

Csak a lényeget mondani 

- Vasutasőrházban szület
tem Taksonyban. Az őrház a fa
lun kívül, erdők és szántóföldek 
szomszédságában épült. Az 
életforma, a természet szépsége 
és kczelsége kárpótolt a szűkös 
otthonért - emlékezik Móri 
László, a ferencvárosi pálya
fenntartási főnökség szb-titká
ra. 

Ma is kertes házban lakik 
Taksonyban. Szívesen dolgoz
gat a szabadban. Másik ked
venc időtöltése a horgászás. 
Móri Lászlónak nemcsak az 
édesapja, hanem anyai és apai 
nagyszülei is vasutasok voltak. 
Ő 1945-ben került Ferencváros
ba, ahol eleinte pályamunkás
ként dolgozott. Akkoriban az 
újjáépítés jelentette a legfonto
sabb feladatot. 

Később a pályamesteri sza
kaszon irodai segéderőként al
kalmazták mindaddig, amíg 
meg/ e lelő szakképzettséget 
nem szerzett. A MÁV Tisztkép
ző elvégzése után 1962-ig c�o
portvezetőként dolgozott. Ek
kor függetlenített szakszerveze
ti titkárnak \'álasztották. Ám 
1969-ben, a radikális létszám
csökkentés idején megszűnt a 
függetlenített állás. Azóta társa
dalmi munkában végzi szb-tit
kári teendőit, és belső ellenőri 
munkakört kapott. 

- Ebben a munkában elsőd
leges a társadalmi tulajdo11 vé
delme és a munkafegyelem 
megszilárdítása - mondja Mó
ri László. - Tapasztalataim 
szerint könnyebb a pályafenn
tartási f önökség területén vé
delmezni a társadalmi tulaj
dont, mint a forgalmi szakszol-

gála tok területén. Nálunk 
ugyanis viszonylag zárt helyen, 
szigorú rendszabályok szerint 
tároljuk az anyagokat. eszközö
ket, és a szakaszvezető főpálya
mestereket terheli a felelősség. 
Ezek az intézkedések igen hasz
nosnak bizonyultak, mert alig 
fordult elő társadalmi tulajdon 
elleni vétség az elmúlt években. 
Főként a szigorú ellenőrzésnek 
köszönhető, hogy a visszaélése
ket többnyire sikerült megaka
dályozni vagy leleplezni. 

A vasutasok az 1960-as évek 
elejét tekintik a vasút legnehe
zebb korszakának. Ekkortájt a 
fizetésük az iparvállalatoknál 
dolgozók bérének mindössze 
50-60 százalékát tette ki. Azok
ban az években sok képzett 
vasutas keresett jobban fizető 
állást. Csak a nehezebben moz
dulók, a hűségesek tartottak ki 
ebben az időszakban is a vasút 
mellett. 

Móri László nem bánta meg, 
hogy itt maradt. 

Mindig megtalálta a módját 
annak, hogy a tettre kész fiata
lokat bevonja a szakszervezeti 
feladatok megoldásába. Azok 
közé tartozik, akik felismerték, 
mennyire riasztják az embere
ket az órákon át tartó, szószá
tyárkodásba fulladó ülések. 
Ezért mindig arra törekedett, 
hogy röviden és lényegre törő
en informálja az embereket. 

Móri László 1988-ban lesz 60 
év.es. Jövőre nyugdíjba megy. 
Az idei vasutasnap alkalmából 
Kiváló Vasutas kitüntetéssel is
merték el eddigi tevékenységét, 
munkásságát. 

- csí -

A. nyíregyhá:.i vontatásnál 

Közügy az ember 
és a környezet védelme 

Szép, tiszta, rendezett 
vontatási telep a miénk - állít
ja Rajtmár Miklós, a nyíregy
házi vontatási főnökség szb-tit
kára, akivel beszélgetve hala
dunk az utakat szegélyező ár
nyas fák között. 

- Minek köszönhető ez a 
kellemes környezet? - teszem 
fel a kérdést. 

- A vontatási telepet a 
MÁV állandóan fejleszti. Jelen
leg a dízelműhely rekonstruk
cióján dolgoznak. A főnökség 
vezetői a társadalmi szervekkel 
közösen, évenként több alka
lommal munkaakciókat szer
veznek. Dolgozóink önkéntes 
munkával járulnak hozzá a te
lephely tisztaságának megőr
zéséhez, parkosításához. Ha
lász Ferenc vontatási főnök és 
Deák Ferenc vezetőmérnök irá
nyításával, a telephely környe
zetének fejlesztése és megóvása 
érdekében figyelemreméltó 
megoldást dolgoztak ki. 

A reszortosok 
felelőssége 

Lényege: a telephelyet „fel
parcellázták" az egyes reszor
tok között. Egy-egy terület fásí
tásáért, a kertészeti munkák fo
lyamatos végzéséért a reszort
vezetőket tették felelőssé. A re
szortvezetők és a dolgozók ötle
tekben gazdag megoldásokat 
eszeltek ki, hogy minél szebbé 
varázsolják környezetüket. Mi
vel a telephelyen éjszaka is dol
goznak, ügyeleti feladatot is el
látnak. Akad időszak, amikor 
nincs mmdig munka. Ilyenkor 
azok, akiknek éppen nincs el
foglaltsága, kapálgatnak, 
gyomlálnak, l>epnk az üzemi 
utakat. Ez az elfoglaltság még 
munkaközi tornának is jó. 

Kovács Attila művezető, az 

tően kezelik észrevételeinket, 
sőt igénylik is munkánkat. 
Szakszervezeti bizottságunk 
csak azokat a feladatokat vállal
ja fel, amelyekre jogosítványa 
is van. Elsősorban a dolgozók 
javaslatait közvetítjük a veze
tőknek. Sok gondunk van a ru
házattal, például dolgozóink 
jelentős része, (147-en) nem 
kapták meg a müszőrmés bun
dát. Reméljük, hogy rövid időn 
belül megnyugtatóan rendező
dik ez az ügy. 

- Beosztásom művezető -
vette át a szót Kovács Attila. -
Valami miatt naponta át kell 
mennem a különböző műhe
lyekbe. Ilyenkor nemcsak a 
munkakörömmel járó feladato
kat végzem, hanem mint mun
kavédelmi ellenőr is ténykedek. 
Szemrevételezem a munkahe
lyeket, meggyőződök arról, 
hogy a dolgozók betartják-e a 
munkabiztonsági előírásokat. 
Közben szót váltok az emberek
kel, munkavédelmi őrökkel, bi
zalmiakkal, csoportvezetőkkel. 
Nem kell nekem munkavédel
mi felhívást kiadni, mert enél
kül is megszüntetik, ha valami 
rendellenesség miatt szólok. 

- Fő törekvésünk - és eb
ben jól együttműködünk a 
munkavédelmi vezetővel , 
hogy a szakszervezet segíti és 
támogatja a munkavédelmi fel
világosító és nevelő munkát. 
Egy-egy munkavédelmi vetél
kedő szinte társadalmi ese
ménynek számít. Balesetek ná
lunk is előfordulnak, de ezek

nek az eseményeknek a tanul
ságait igyekszünk mindenkivel 
megismertetni. Tapasztalom. 
hogy a balesetek után hosszú 
ideig beszédtéma az eseménvek 
tanulsága. A sérültek, de a�ok 
közvetlen vezetői is, gyakorta 
keresnek fel, felvilágosítást kér
nek kártérítési kérdésekben, kí-

váncsiak a szakszervezet állás
pontjára. 

Ne csak írott 
malaszt legyen 

- Szükség van-e a szakszer
vezeti munkavédelmi ellenőr 
munkájára, amikor állami mun
kavédelmi felügyeletet hozott 
létre a kormány? Nem lát-e pár
huzamosságot tevékenységük
ben? 

- Ezt a munkát, mmt szak· 
szervezeti aktivista önként vég
zem. Ha nem látnám értelmét, 
akkor visszaadnám megbíza
tásomat. Ismerem az állami 
munkavédelmi felügyelők tevé
kenységét. Nálunk is végeztek 
néhányszor ellenőrLést. Úgy 
gondolom. és ezt a tapasztalat 
mondatja velem, hogy a szak
szervezeti, vállalati és állami te
vékenységi körben a munkavé
delem azonos célokat szolgál, 
csak az eszközrendszerben és a 
módszerben vannak eltérések. 
Mint munkavédelmi ellenőr én 
.. kerítésen·· belül vagyok. Hely
ismeretem. kapcsolataim, szak
mai felkészültségem alapján 
egy-egy baleset vizsgálatánál 
az előfordulás körülményeit 
több oldalról tudom elemezni. 

Rendszeresen részt veszek a 
munkavédelmi szemléken. 
S mint munkavédelmi ellenőr 
gondot fordítok arra, hogy ne 
csak írott malaszt legyen a 
szemlejegyzőkönyv, hanem az 
abban előírtakat határidőre 
végrehajtsák. Különösen fon
tos. hogy mmden munkacso
portban legyen egy munkavé
delmi őr. akinek a baráti figyel
meztetése nem helyettesíthet 
semmiféle jogszabályt, szigorító 
utasítást. Pásku Jenő 

szb társadalmi munkavédelmi.--------------------------
ellenőre büszkén mondja, hogy 
a nyíregyházi vontatási főnök-
ség telepének rendje és szerve
zettsége határainkon túl, pél
dául Csehszlovákiában is elis
merést vívott ki. 

- Ha ez így van, akkor eb
ben bizonyára a szakszervezet
nek is van érdeme, különösen a 
munkavédelem, a környezetvé
delem területén - jegyeztem 
meg. 

- Így igaz - erősíti meg 
Rajtmár Miklós. 

- Amikor különváltunk a 
KÜF-től, egymás után jöttek 
azok a dolgozók, akik ódzkod
tak az új tagdíjbesorolási rend- F 
szer elfogadásáról, és most ké
rés nélkül hozzájárultak az egy
százalékos szakszervezeti tag
díjlevonáshoz. 

Most már hármasban járjuk 
a műhelyeket. A föműszak vé
get ért, emiatt kevesen dolgoz
nak, azok is kint a szabadban. 
Annak ellenére, hogy kevesen 
vannak a műhelyekben, nem , 
jellemző az elhagyatottság. A 

falakon plakátok, kapcsolási 
rajzok. Hozzáférhető helyen 
munkavédelmi örnaplók, ellen
őrzési könyvek. Rendben ha
gyott munkapadok, színesre 
festett daruk, acéltraverzek. 

A balesetek 
tanulságai 

Baleset 

Mit tud tenni és mit tesz a 
szakszervezet a munkavédele
mért, olyan helyzetben, amikor 
a munkaidőalap védelme fontos 
kérdéssé lépett elő? Van-e lehe
tősége egy társadalmi munka
védelmi ellenőrnek arra, hogy 
gyakorolhassa jogait munkaidő 
alatt? Melyek azok a területek, 
ahol a szakszervezet, élve jogo
sítványával, eredményesen tud 
beavatkozni? 

- A szakszervezet a munka
és a környezetvédelem minden 
területén jelen válaszolta az 
szb-titkár. 

- Könnyíti a munkánkat. 
hogy a főnökség vezetői megér-

Július 2.5-én hajnalban a Miskolc felé haladó 50 158-as !->zámú 14'• 
hervonal mozdonyvezetője fi,o,elm4•n khül haiota :\yékládháza 
állomás továbbhaladást me�ihó álJá,-ú bejárati jelzője;, éi, sz4•rt>l
vényével beleütközött a kitérő irányban kihaladó .:i() 141-t>s szá
mú tehervonatba. A bal4'.sl'I köwtk4'ztében az 50 158-a,- 1>7.ámú 
vonat mozdonya és több teherkO<'si kisiklott. megron1tálódou a 
vasúti pálya is. A helyttállítás a kora délutáni ('irákban Í4'jeződöu 
be. Személyi sérülés szeN'ncséN' nem történt. de az anyagi kár je
jelentős. Képünkön a ki,-iklou villamos mozdon,. 

(Thonlay Zoltán ft>hét4'1e) 





1987. AUGUSZTUS 13. MAGYAR VASUTAS s 
A kenesei gyermekparadicsomban 

· ,,Ilyen rossz ellátásra 
nem emlékszem ... " 

Az igazi csalódás az ebédnél ért bennünket 

A balatonkenesei vasutas gyenneküdülöriSI írni 
mindig élmény, öröm a Magyar Vasutas munka-

• társainak. Boldog arcokat. mosolygós lányokat. 
fiúkat látni - felemel6 érzés. Augusztui. l-jén. 
uombaton is abban a reményben szálltunk fel fo
tós koUégámmal a Déliben a tapolcai gyorsra, 
hogy hamarosan ismét láthatjuk a kenesei gyer-
mekparadicsomol és az öníeledten játszó nebuló
kaL Látogatásunk napján azonban kicsit csalat

koznunk keUett. De vegyük sorra a tapasztalta
kat. 

Az üdülő Íe!'>tői !>zép!>égű parkja 

A kapun belépve két talpra- Wild Jutka már sokkal d1plo-
esett kislegény fogadott ben- matikusabban fogalmazott: 
nünket. Udvanasan irányítot- - Szerintem az étkezés nem 
tak a táborvezetőhöz, dr. Rad- olyan fontos, elvégre nem enni 
nai Jenőnéhez, a már jól ismert jöttünk. hanem játszani és so
Vera nénihez. Közben körül
néztúnk az étterem és a büfé 
előtti teraszon is. Itt ért ben
nünket az első csapás. Két kis
lány arról panaszkodott, hogy 
éhesek. Reggelire mindössze 
egy töpörödött virslit és egy 
szelet kenyeret kaptak. 

- Azért Jöttetek a büfébe. 
hogy pótoljátok? 

- Igen, de sajnos itt csak 
csokit vehetünk. Pedig jólesne 
most egy szendvics ... 

A búfében az üdítőkön kívül 
lPgfeljebb édességet és játékot 
lehet vásárolm. Ez természetes. 
hiszen ha jó az ellátás az üdülő- t 
ben, akkor mncs szükség 
szendvicsre. 

Az igazi csalódás az ebédnél 
ért bennünket. Nem sokkal a 

va tértünk ismét V1ssza az ebéd
lőbe - a fotós kollégám kedvé
ért. 

Nem akartunk hinni a sze

münknek. A kis intP11úala
nyok, negyven-ötven társukkal 
együtt még mindig a helyükön 
ültek a második fogásra várva. 
Nekik ugyanis már nem jutott 
semmi a leves után. A konyhán 
újra főztek. A tányérokba egy 
fasírt jutott burgonya. illetve 
rizskörettel. 

Az egyik nevelő elmondotta, 
hogy az ebéd elején néhany 
gyerek kettő fasírtot kapott, 
majd az ebédkiszolgálás várat
lanul abbamaradt. A konyha 
személyzete ,.kupaktanácsot" 
tartott. A gyerekek nem tudták 
mirP vélni az étkezés szünetel
tetését. .Negyed órás várakozás 
után megszült>tett a döntés: a 
gyerekek csak egy fasírtot kap
hatnak. 

Az, ebéd után néhány gyerek 
kenyérszeleteket majszolva 
hagyta el az étkezdét. 

Véleményt kértünk a tábor
vezetőtől is. Lehangoltan jelen
tette ki: 

Ét:ek óta vezetek tábort, 
de ilyen rossz ellátásra nem 
emlékszem. Kollégáimnak, a 
rajt•ezetőknek is ugyanez a vé
leménye. Gazdasági kérdések
ben nem vagyok illetékes. Ne
kem az a dolgom. hogy a gyere
keknek programokat szervez
zek, gondoskodjam, hogy jól 
érezzék magukat. Ami a szóra
kozást, a kikapcsolódást illt>ti, 
nincs is panasz. Meggyőződé
sem azonban. hogy _az t>tkezés 
kardinális kérdés. Ehes gyer
mek nem tud felszabadultan 
játszam . 

Vera néni szavait a gyerekek 
látható jókedve kissé tompítja. 
Kelemen Beáta és Zoli Dunaúj
városból, a Nemt!s ikrek, Ágnes 
és Roni (külön megkérték, 
hogy nevüket így írjam) Buda-

déli harangszó után érkezett az - --�. _ 'll' 
első csoport. Kollégámmal , ,. 
megvártuk amíg kihozzák a le- A gyvt>kek mJenc c�eme�eJe a va!ta�uko� _ . 
vest. A gyerekek vidáman (Kalma Tibor fehett>le1) 
kezdték kanalazni, közben a kat fürödm. Persze azért lehet- pestről egyaránt jól érzik magu
kollégám fotózott, én pedig szót ne több és jobb is az ennivaló. kat. Helves lenne azonban ha 
váltottam néhány gyerekkel. Korábban, (mert én már sok- az üzemeltető szombathelyi 

Hegedűs Kati Komáromból szor üdültem itt) sokkal jobb igazgatóság a sok ellenőrzés 
érkPzett. Büszkén újságolta, volt. és főleg több. után nemcsak vizsgálgatná az 
hogy édesapja jegyvizsgáló, és A többiek is hasonlóan ny1- étkezés körüli gondokat, hanem 
nagyon örül, hogy itt üdülhet, latkoztak. Közben elhag:,1uk a hatékonyan mtézkedne 1s' 
bár a ,.kaJa" lehetne jobb 1s . . . helyszínt, s negyven perc múl- Sárközi Gábor 

A Ganz-MÁVAG-ban jártunk 

Készül a korszerűbb V 63-as 
és a gazdaságos motorvonat 

\ ké!,zülő új motononat 
A Ganz-MÁVAG jármúgyá

rában a külföldi megrendelések 
után a Ganz Villamossági Mű
vekkel kooperációban, most is
mét a MÁV számára építenek 
mozdonyt és motorvonatot. 
A mozdony a jól ismert V 63-as 
továbbfejlesztett változata, a 
motorvonat pedig műszaki 
szenzációnak ígérkezik. 

A GVM jánnűszerkesztési 
osztályán Vékony László cso
portvezetővel beszélgetünk a V 
63-asról. 

- Sajnos ma már nem úgy 
megy a járműépítés, mint ré
gen' Ma a rajzról egyenesen a 
sorozatgyártásra kerül a konst
rukció, mncs prototípus, mncs 
nullszéria jegyzi meg. 

Szabó László gyártmányter
vező már sorolja is az adatokat: 

- A V 63-001 és 002 proto
típus 19í6-ban készült el, utána 
következett az öt nullszéria, s 
csak azután a sorozatgyártás. 
Napjainkban pedig elt:árják 
tőlünk, hogy „bemelegítés nél
kül tizest lőjünk". Szerencsére 
a MÁV motorvonatból már 
csak kettőt kell készítenünk el
ső nekifutásra, s ezek szerPlési 
tapasztalatait felhasználhatjuk 
a később szállítandó 18 szerel
vény építésénél 

- Miben különbözik a most 
épülő 5000 lóerős mozdony a 
korábbiaktól? 

- Kívülről semmiben 
mondja Vékony László , de a 
belső szerkezetét központi 
elektronikára tervPztük át. Ez
által kevesebb alkatrészt hasz-

Gmk az üzemben 

nálunk fel, tehát kisebb a hiba
lehetőség is. 

- A „kevesebb alkatrész" 
nyilván korszerűbb alkatrészt 
jelent. Hányadrészük szárma
zik tőkés importból és nem nö
vekszik-e egy mozdony deviza
igénye a korszerűsítés miatt? 

•- A tirisztorok, diódák és 
az elektronikus elemek egy ré
sze nyugati termék. Eddig 
azonban rengeteg - csak nyu
gatról beszerezhető - relét 
használtunk, most pedig ezeket 
tömegtermékeknek számító, so
ha el nem kopó integrált áram
körökkel helyettesítjük. Ezért 
nem nő a devizaigény, sőt meg 
is takaritunk valamennyit. 

- Az új motorvonat szerelé
si munkái jól haladnak. de egy 
kívülálló nem veszi észre rajta 
az új műszaki megoldásokat. 

- A vonat aszinkron moto
rú, kardánhajtású és áramin
verteres. Ez a megoldás a nagy 
nyugati vasutaknál is ritka
ságszámba megy még, s talán 
mondanom sem kell, hogy a 
Ganz Villamossági Művek és a 
Ganz-MÁV AG közös fejleszté
sének eredménye. 

Laki B. Tamás vasútmérési 
osztályvezető a következőket 
mondotta a motorvonatról: 

- A vontatási szakemberek 
régi vágya volt. hogy a kis mé
retű. egyszerű konstrukciójú. 
kevés karbantartást igénylő 
aszinkron motort használják. 
A régi Kandó-mozdonyban 
ilyen volt. de a motor számára 
szükséges három fá21sú, változ
tatható frekvenciájú és feszült-

s�gű hálózat előállítása csak bo
nyolult berendezésekkel volt le
hetséges. Akkoriban ez a meg
oldás kuriózumnak számított. 
A világ feliigyelt rá, de a félvP
zetők feliedezése és a már emlí
tett nehézkessége miatt elfelej
tették. Az utóbbi években vi
szont rohamosan fejlődött az 
elektronika, és egyre nagyobb 
teljesítményű félvezető eszkö
zök jelentek meg a világpia
con, a f orgógépekhez viszo
nyítva folyamatosan csökkenő 
áron. Ez a folyamat reális lehe
tőséget teremtett a statikus át
alakítóval táplált aszinkron 
vontatómotorok megalkotására, 
az egyenáramú hajtásokkal ver
senyképes áron és súlyban, 
ugyanakkor jobb műszaki és 
üzemeltetési pareméterekkel. 

- Az aszinkron motorhoz 
való visszatérést tehát nem a 
hagyománytisztelet indokolja 
- folytatja -. Rengeteg előnye 
van. Először is jóval kisebb, 
mint az egyenáramú motorok. 
Nem fordulhat elő benne kör
túz, nincsenek importból szár
mazó kopó alkatrészek és nem 
szükséges hozzá drága, kényes 
kommutátor egység. A próba
termí és az üzemi mérések azt 
bizonyították. hogy hihetetlenül 
ellenálló. A legszélsőségesebb 
próbáknak vetettük alá, s egy
szerűen nem lehet ká1t okozm 
benne' Üzemeltetése gazdasá• 
gos. Mindnyájunk meggyőző
dése, hogy ez a konstrukció a 
Vllágpiacon is állja majd a ver
senyt. 

(Demeter) 

Látszólag mindenki jól jár 
,,Vagy otthon ülök, vagy pénzt keresek" 

Soós Endre főmérnök irodá
jának nyitott ablakán át behal
latszik a kőbányai villamosok 
zaja. Az Északi Járműjavító 
Üzem eredményeiről, gondjai
ról beszélgetünk. 

- Amikor én elkezdtem a 
munkát, akkor jóval többen 
dolgoztak a járműjavítóban -
jegyzi meg sóhajtva. - A 19 év 
alatt mintegy 1500 embert ve
szítettünk". Évente körülbelül 
hetvenen mennek el az üzem
ből. Van aki a jobb kereseti le
hetőség miatt, mások a köny
nyebb munka reményében tá
voztak tőlünk. A létszámhiány 
miatt nem tudnánk teendőinket 
ellátm ha nem segítenének a 
gmk-ák. A 68 gazdasági mun
kaközösségnek 850 tagja van. 

- Mit köszönhetnek ezek
nek a csoportoknak? 

- Nélkülük nem tudnánk 
tel;esíteni a tervet, hiszen an
nak mintegy húsz százalékát 
produkálják. Nálunk mindenki 
normában dolgozik. A hónap 
végéig illik 105, vagy 110 száza
lékot teljesíteni. Ugyanilyen 
normarendszert alakítottunk ki 
a gmk-knak is. E1Te a félévre 
219 ezer órát irányoztunk elő, s 
helyette 229 ezer órát teljesítet
te!<. Az évi órakeretet semmi
képpen sem szabad túllépni. 
A mozdon�avítás refldkívül 
fontos a MAV-nak. A tervezés 

során a gmk-ák munkáját is fi
gyelembe vesszük. Az idei első 
félévet sikeresen zártuk. Túltel
jesítettük a tervet. 

- Jól keresnek a gazdasági 
munkaközösségek tagjai? 

- Óránként 80, illetve 100 

forint illeti meg a tagokat, at
tól függően. hogy nehezebb, 
L·agy könnyebb a munka. 

- Nem irigylik a gmk-tago
kat? 

- Aki akar, tag lehet. Senki 
elé nem gördítünk akadályt. Ez 
a magyarázata annak, hogy 
mncs feszültség a munkások 
között. Győzödjön meg erről 
személyesen az üzemben. 

Huszti János dízel-motorsze
relőnek sok a dolga, de azért 
hajlandó egy kis időt szakítani 
a számomra. 

- 1968 óta dolgozom a jár
műjavítóban - mondja. Húsz 
tagú a gmk-ánk. Bicskén la
kom. A négy óra 15-ös vonattal 
járok be, hogy háromnegyed 
hatkor munkába állhassak. Fél 
háromig tart a munkaidő. az
után kezdődik a plusz munka. 
Általában hatig, vagy félhétig 
dolgozunk. 

- Minden nap ez a menet
rend? 

- Nem. Egy-két napot, vagy 
egy-egy hetet azért muszáj ki
hagyni. Így is elég megterhelő 

ez De kell a pénz, két gyerme
kem van. 

- A család mit szól a sok tá
volléthez? 

- Megértőek, hiszen nincs 
is más lehetőség. Vagy otthon 
ülök, vagy pénzt keresek. 

Bemegyünk egy másik csar
nokba. ahol a V 4í-es motoro
kat javítják. Az, itteni gmk kép
viselője, Pikál Istrán nemrég 
jött vissza szabadságról. Renge
teg a munkája. 

- Tizennyolc tagú a gmk
ánk. Általában 60-70 órát dol
gozunk a munkaidő utár Ez bi
zony nem kevés, de a pénzre 
mindenkinek szüksége van. 
Sokszor szombaton és vasárnap 
is bejövünk. Gmk nélkül ha
vonta általában tíz pár forgóváz 
javítását lehet elvégezni. Gmk 
segítségével viszont 14-et. 

- Meddig lehet ezt az ira
mot bírni? 

- Most még bírjuk. Hogy 
később mi lesz, azt nem tudom. 
A munkakörülmények sem ép
pen ideálisak. Nehezíti a dol
gunkat, hogy sokszor hiányzik 
a javításhoz szükséges alkat
rész. Különösen az ingázókra ró 
nagy terhet a többletmunka. 
Jóllehet, látszólag mindenki jól 
;ár. A vállalat túlteljesítheti a 
tervét, a munkás több pénzt 
kap. - csík -
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Vasutasok a vasutasoknak 

Amatőrök a színpadon 
Nem tudom, van-e még egy 

olyan mükedveló színjátszó cso
port az országban, mint ami
lyen a Gyöngyösi Játékszín. 
Ok már évtizedek viharait, csa
lódásait, közönyét és értetlensé
gét vészelték át. Mmdig megú
jultak, fel soha nem adták. hit
tek önmagukban, és hittek a 
közönségükben. 

... És nem is csalódtak. Az 
idó öket igazolta. Ma is szívesen 
látott vendégek otthon is, a kör
nyéken is, de még más megyék
re is ellátogatnak alkalomadtán 
egy-egy elöadás erejéig. Minde
nütt nagy taps jutalmazza tö
rekvéseiket, olyan siker kíséri 
működésüket, amilyet sok hi
vatásos testület is megirigyel
het. 

Hogy m1 a titkuk? 
Nem vállalkozom arra, hogy 

a kérdést megválaszoljam. 
Csak sejtem a feleletet. Valószí
nüleg abban a hihetetlen lelke
sedésben, elhivatottsági érzés
ben kell keresni a megoldás 
kulcsát, amely csak úgy sugár
zik belólük. De a szereplók ké
pességei sem mellékesek. Nem 
állítom, hogy valamennyiük ki
tünó színész, de azt igen, hogy 
tehetséges műkedvelók. Időn
ként csetlenek-botlanak a szín
padon, kiesnek a szerepükböl, 
elvesztik a hangulatot, birkóz
nak a szöveggel és az engedel
meskedni nem akaró végtagja
ikkal, de ... az szólja meg öket 
elsónek, aki a helyükben nem 
ugyanígy küzdene önmagával 
és a szereppel. Csak úgy mel
lesleg: hány hivatásos együttes 
színpadi munkájában lehet ha
sonló jelenségeket fel fedezni? 
Tessék csak végiggondolni a 
gyöngyösi színházi esték egy
egy produkcióját. 

De azt sem tudom elhallgat
ni, hogy a véleményem szerint 
az eddigiek mellé kell még egy 
olyan személy, aki céltudatosan 
és megszállottan tes21 a dolgát: 
játszik, rendez, menedzsel. szí
nészi Játékot maryaráz, fiatalo-

M
uszka bácsi, a szabó 
mondta egyszer, 
hogy beszélni a leg

könnyebb, mert azt fekve is le
het csinálni. De ha t•alakit sor
sa azzal vert meg, hogy ripor
ternek kell lennie, az hamar 
megtanulja, milyen nehéz és 
körülményes szóra bírni az 
embereket. 

kat toboroz, és nem hagyja bé
kén a hatóságokat annak bizo
nyítására, hogy az amatör szín
játszás fölött nem múlt el az 
idó. 

Egy ilyen személy Jankovits 
Jenő, aki eddigi tevékenységét 
még meg is toldotta most: szín
padi szerzövé lépett eló. Átdol
gozta Rideg Sándor kisregé
nyét, az Indul a bakterház játé
kos ötletét színpadi hasznosítá
sú művé. Tette ezt pedig na
gyon jó ráérzéssel. 

A kisregényt bizonyára so
kan ismerik. Láthatták a belöle 
készített tv-játékot is nem is 
olyan régen. Népi bohózat, 
amolyan megcsavart, megpön
dörített Ludas Matyi-féle lett 
belöle. Vaskos humorú, vásári 
komédiák sti1usú, nagyon-na
gyon egyszerű történetecske, 
aminek bemondásain, bumfor
di jelenetein jókat tud nevetni 
az, akinek az ilyen „ illetlenke
dés" tetszik. 

A süvölvény legényke szere
pében ifj. Tóth János sok tapsot 
aratott. Szabó bakter Fekete 
István jóvoltából lépett szín
padra. 0 is elnyerte a közönség 
tetszését. Cseke Teréz eléggé 
nehéz feladatra vállalkozott, 
mert a „banyát" kellett megfor
málnia, ami fiatal korához ne
hezen illett. De helyt állt. Hogy 
milven riasztóan élethű volt 
Pá;ztor Csilla, a bugyuta Tal
pas Rozália börében, az maga 
volt a jóízű meglepetés. Sok si
kert megért a kulisszák világá
ban Mészáros Lajos eddig is, a 
sort most a Piócás ember szere
pében folytatta. Tóth Ferenc, 
Molnár László és Simonyák 
Ottó pontosan illettek ebbe a 
körbe. 

A díszlet szintén gyöngyösi 
személyt dicsért, Sönperger 
Mártont, akinek ugyancsak 
nem ez a mostani volt az elsö si
kere. A rendező, Jankovits Je
nő egységes képet tudott a szín
padon kialakítani. 

G. Molnár Ferenc 

Bevettük magunkat egy ven
dégló'be, és végigittuk a világ
irodalmat; ittunk abszintot 
Zalától, calvadost Remarque
tól, mojitót Hemingwaytől. 
Közben Suli elmesélte az életét. 
Egerből indult el még a háború 
után, és mielőtt letelepedett 
volna Kanadában, élt vagy tíz 
európai országban - és min
denütt jól. 

Moldova Gyirgy 
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ÚJ KÖNYV 

A vasúti tisztképzés 
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Négyszögletű kerek erdő 

, , 

szaz eve 
A MÁV Tisztképzö és To

vábbképző Intézet ebben az év
ben ünnepeli centenáriumát. 
Az idei vasutasnapra Urbán 
Lajos közlekedési miniszter elő
szavával, a Közlekedési Múze
um gondozásában megjelent 
egy több mint 300 oldalas 
könyv A vasúti tisztképzés 
száz éve 1887-1987 címmel. 

A könyv első része átfogó és 
részletes monográfiát közöl Ba
ross Gábor miniszterról, az in
tézet alapítójáról. A második 
rész nemcsak a vasúti tisztkép
zés kialakulását és felszabadu
lás elótti történetét dolgozza fel, 
hanem tartalmas értékelést kö
zöl a történelmi háttérröl, a ma
gyar vasutak fejlódéséról. A 

vasúti tisztképzés f elszabadu
lás utáni történetét a harma
dik rész dolgozza fel. Ez a feje
zet bőségesen foglalkozik okta
tásszervezési kérdésekkel, a 
nappali tisztképzésen kívül tá-

Fazekas Lajos 

jékoztat a levelezö oktatásról, a 
különbözó továbbképzó tanfo
lyamokról, és az 1975 óta műkö
dő nyelvoktatás eredményeiröl. 

A könyvet tanulságos sta
tisztikai táblázatok, ábrák és 
képek színesítik. A kiadvány 
1937-tól közli az intézetben ta-
nított tanárok, az oktató-neveló 
munkát végzők adatait, illetve 
az utolsó ötven évben megje-
lent szakjegyzetek bibliográfiá- Azt hi bb · d • · 't u k tartalrn a szem, a an mm nya-Ja . gyancsa azza . t·rt- k h k" tt·1 ·d· tb'! a Jan egye e un , ogy a gyer-onyv . e 0 az 1 0P0? 0 mekek számára nem szabad nappali tagozatokon vegzettek k"J" .1• t k'b'l · Leg , , évf I k. t . ta u on VI ago esz a a m. -nevsorat o yamon en es - . bb h • "Iá k f 1 •tt k. K"l .. 'rd k é J0 a az oVI gu a e no e-gozaton ent. u on e e ess - ' • · bil · ki d • k kére hasonlít; legyen meg a sa-ge a JU eum1 a vanyna az ., ki k"' á k tth ·• · · t' t • ··1 t' k t"rté té 0·1 Jat s onyvt ru o on, Jar:ia-m eze epu e ene o ne r k . h, b ··1 "kk 1 • ·rt 

.. ·d b á 1, na sz1n az a a szu e1 e , es 1 roVI esz mo o. 11 k h 1 • 't ha gassana ason o zene , 
A korlátozott példányszám- akár klasszikusokról, akár kön

ban megjelent kiadványt csak nyűzenéról legyen szó. Ezért 

az intézetben és a Közlekedési van nagy sikere Halász Jutka 
Múzeumban lehet megvásárol- gyermeklemezeinek, mert a ki
ni. Ára 200 forint. csikhez életkori sajátosságaik-

nak megfelelő szöveggel, kor
szerü hangszerelésben szól. 
Vagyis a gyerekek slágerzenéje 
úgy szólal meg, mint a szüleiké. 

Nemrégiben jelent meg a 

Hajnali nász 
Bojtorján együttes új lemeze, a 
Négyszögletű kerek erdő, az ál
talános iskolai korosztály szá
mára. A lendületes countrymu
zsika mellett görög népzenei 
feldolgozás is hallható a koron
gon. 

Ablakmzkban galambok ülnek. 
Nézik hajnali szerelmünket. 

Az akácfa virágos ága 
illatozik e tiszta nászra. 

A vázák sugarakban állnak, 
tanúi e boldog szobán-1k. 

De hallgasd csak, egy madár az ég 
kékjéből zengi iidt•özletét. 

- Hogyan került ez a dal le
mezre azután, hogy 1981 és 
1984 között három alkalommal 
vendégszerepeltetek az Egye
sült Államokban, és a country
zene hazájában is nagy sikere
ket értetek el? - kérdezem Po
mázi Zoltántól, a zenekar éne
kesétöl. 

- 1985-ben, hét hónapos 
szerzödéssel Cipruson játszot
tunk. A korábbi hajtós évek 

után valósággal újjászülettünk. 
Vakáció volt ez az idöszak. 
Johnny Cash, John Denver 
countrydalain kívül megtanul
tunk egy görög és egy ciprusi 
népzenei blokkot. Erre az idó
szakra emlékeztünk, amikor 
fölvettük a lemezre. 

- Manapság cllvat gyerekle
mezt készíteni; szinte negyed
évenként megjelenik egy új. 
Nem féltetek attól, hogy ne111 
lesz érdeklódés a tiétek iránt? 

- Tíz éve koncertezünk Ha
lász Jutkával. Műsorunkat 
évente százezer gyerek látja, 
tehát nem féltünk. Lemezünk 
az eladási lista 7. helyén van, és 
a műsoros kazetta még ennél is 
jobban fogy. Egyébként már 
évek óta terveztük az elkészíté
sét, de mindig közbe jött egy 
szerzödés vagy turné. Végre ta
valy, miután öt dalt felvettünk 
Jutka Boldog születésnapot cí
mű lemezére, nekiállhattunk a 
miénknek. Egész nyáron, ki
sebb-nagyobb megszakítások
kal ezen dolgoztunk. 

- A tervek? 
- A közelmúltban öt rádió-

felvételt készítettünk. Az egyik 
az ingázókról, a családjuktól tá
vol dolgozókról szól. A most ké
szüló dalainkat sorra rögzítjük: 
karácsonykor új lemezt szeret
nénk bemutatni a közönségnek. 

(Demeter) 

- Van egy kis levesem, 
meghívnám a tiszteletes urat 
meg az író urat ebédre. 

- Itt irányhibás a vonal, itt 
rostálni kellene, itt vízzsák le
het a sínek alatt, mert a töltés 
oldalán nád nő. 

HLMJEGyzET 

Leánykereskedelem 
magyar módra 

A gyomrom fent volt a tor
komban, úgy éreztem, egy ka
nállal sem bírok lenyelni. De 
azt is tudtam, hogy ha én ezt a 
levest visszautasítom, holnap 
már az egész környéken elter
jed, hogy mindenféle firlefran
cos, kényes írók kóborolnak er-

A két vasutas tisztelettel né
zett rám: 

- Az elvtárs, ugye, pálya
fenntartási mérnök? 

Nekem roppant hízelgett, 
hogy alig egy hónap után már 
szakembernek hisznek, határo
zatlanul bólintottam: 

- Igen, az vagyok. 

zista lány egyedüli felelóse 
saját tragikus sorsának. 
Mint ahogy abban is teljes 
az egyetértés az osztrák szí
nekben „versenyző" egykori 
magyar színész - egészen 
véletlenül a Playboy fotósa 
- és a Centrum Áruházak 
magabiztos reklámfőnöke 
között, hogy igenis továbbra 
is szükség van az országos 
leányvásárra. 

Hogy kell viselkedni egy ri
porternek? Amit erről tudok, 
azt nem újságíróktól. hanem 
Sulitól, egy idegenbe szakadt 
hazánkfiától tanultam, aki ci
vilben egyszerű kétkezi gyáros 
és nagykereskedő. 

Lent Nizzában találkoztunk. 
Kanadából Európába átláto
gató anyósom vendége voltam, 
ő mutatott be a szóban forgó 
Sulinak. 

Nehéz a riporter élete 

Még azon az estén vissza 
akartam jönni Pestre, de me
netrendszerű vonat olyan ké
sőn már nem közlekedett. 

- 22 óra 10 perckor a pos
tavonat érinti Veszprémet, az
zal hazamehet, mérnök elvtárs 

Miközben Dér András és 
Hartai László Szépleányok 
című filmjének romantikus 
popzenére tipegó hölgyeit 
szemlélgettem, hirtelen egy 
másik film egyik kockája vil
lant be. Herzog Brunójának 
amerikai vándorlásairól van 
szó, amiben is a civilizáció 
elöl menekülö Brunó egy já
tékterembe .érve néhány 
centet táplál az egyik auto
matába, mire a sötét üveg 
megvilágosul, s mögötte ör
dögi zenére kopasz \-iyakú 
csirkék kezdenek vitustánc
ha. 

A Magyar Médea akkori 
igazgatója természetesen 
hallgat. Úgy látszik, hogy 
biztos védettséget élvez, hiá
ba árusította ki egy pornó
magazinnak a lányokról 
megtévesztéssel készített 
aktfotókat, hiába fenyegette 
meg áilltólagos politikai be
folyásával visszaélve Mol
nár CsiUa szüleit. 

- Azt mondja az anyósa, 
hogy maga állítólag író! Van 
itt valamilyen könyve, amit 
megnézhetnék? 

Odaadtam neki az egyik ri
portkötetemet, Suli beleolva-
sott .. 

- ... ,,Maga olyan sze-
gény ember, hogy a feneke is 
két darabból van . .. " Ez 
igen, nekem ennyi elég, én már 
látom, hogy maga igazi író. 
Mit tehetek magáért? Pénzt 
ugye nem adhatok, mert mit 
szólna az anyósa. 

- Hát igen - sóhajtottam 
fel. 

- De kérjen bánni mó.st, ál
lok rendelkezésére. 

- Nézze, Suli, az asszonyok 
egész nap strandolnak, nekünk 
rengeteg szabad időnk van, ül
jünk be a vendéglőbe, és kóstol
junk meg minden olyan italt, 
amiről én eddig csak a köny
vekben olvastam. Ez nekem 
mint írónak, voltaképpen köte
lességem. 

Suli megszorította a kezem: 
- Nem kérhetett volna 

olyat, amit szívesebben teljesí
tenék. 

- Hogy lehet az, Suli, hogy 
magának minden sikerült? 
Van annak valami szabálya 
vagy trükkje, hogy kell élni? 

Van. 
- Valami bonyolult? 
- A legegyszerűbb szabály 

a világon: .,Rómában mint a 
rómaiak!·• Bárhová is vető
dünk, viselkedjünk úgy, mint 
az ottani emberek, és soha nem 
lesz semmi bajunk. Na, de 
igyunk t•alamit, mert már por
zik a vesém. 

Ét'ekkel később eszembe i,u
tott Suli tanácsa. Lent az Or
ségben Jenővel, az evangélikus 
pappal végigjártuk a gödörhá
zi híveket. Benyitunk egy ház
ba, csak egy öregasszonyt ta
láltunk otthon, épp főzött, a 
tűzhelyen a leves mellett nyi
tott edényben enyv rotyogott, 
olyan büdös volt, hogy rá lehe
tett uolna könyökölni. Persze 
az ablakokat gondosan bezár
ták, nehogy a bűznek egy 
cseppje is kárba t·esszen. 

Mikor Jenő z.·égzett a lelki is
tápolással, az öregasszony 
ránk nézett: 

re, akik még a szegény ember 
levesét is lenézik. Hogy is 
mondta Suli: ha „Rómában 
mint a rómaiak", akkor Gö
dörházán mint a gődörháziak! 

- De jól tessék ám megrak
ni azt a tányért, néni, mert na
gyon éhes vagyok! 

* 

S
zabad-e hazudni a ripor
ternek? Csak nagyon 
óvatosan, mert általá

ban hamar kiderül. 
Négy vagy öt hete „szolgál

tam" már a vasútnál, mikor 
egyik délután le kellett utaz
nom Veszprémbe. Felkéredz
kedtem a mozdonyra, a moz
donyvezető és a vonatvezető 
persze soha nem hallotta a ne
vem, de hát az igazolványom 
szabályszerű volt, előhoztak 
nekem is egy hokedlit, leültem 
közéjük a vezérálláson. 

Néztem a mozdony alá befu
tó síneket, és mondogattam, 
amit az előző héten tanultam a 
pályafenntartási szakembere.lc
től: 

- mondta a mozdonyvezető. 
- Azt a vonatot is a mi fűtő-
házunk hozza, majd szólunk a 
vezérnek, hogy tartsák fenn a 
maga helyét. 

Este hazatérőben fel is ka
paszkodtam a vezérállásra, 
csak a mozdonyvezetőt talál
tam ott, a vonatvezető a bera
kodást ellenőrizte. Ez a moz
donyvezető is tudott rólam. 

- Maga az a pályafenntar
tási mérnök? 

- Igen. 
- Szóltak magáról. Tessék 

helyet foglalni. 
Néhány perc múlva befutott 

a vonatvezető is, vele már ré
gebben is találkoztam, ahogy 
meglátott, széttárta a karját: 

- Moldova elvtárs! De rég 
nem láttam! - A társához for
dult: - Tudod, ki ő? Ekkora 
pecsétes papírja van a minisz
tertó1, minden górét le fog buk
tatni, akivel találkozik! 

A 
mozdonyvezető csak 
nézett rám, és nem 
szólt hozzám egy 

szót sem egész Pestig. Aki egy
szer hazudott, az ugye, hazud
hat máskor is. 

Nos, nem valószínű, hogy 
a Hiltonban vagy a Kong
resszusi Központ dísztermé
ben elektromos áramot ve
zettek volna a padlóba, még
is a szépségverseny leányai
nak kényszerü föl-alá trap
polása leginkább ama sze
rencsétlen amerikai csirkék
re emlékeztetett. 

A Magyar Médea 1985. 

évi leányvásárának hasz
nát nem közölhették a fil
mesek (üzleti titok!), ám an
nál többet tudunk meg a 
szépségüket aprópénzre 
váltó leányok sanyarúságá
ról. Dér és Hartai filmje ezt 
a versengést követi hűsége
sen, olykor-olykor malició
zusan kommentálva a látot
takat - de a film ennél sok
kal többről szól. Mindenek
elött azokról az állami támo
gatást élvező szocialista maf
fiózókról, akiknek moralitá
sa Cosa Nostra keresztapái
hoz hasonlatos, legfeljebb 
primitívebb és bizonyos ér
telemben még sötétebb. 
A Magyar Médea jelenlegi 
ügyvezetö igazgatójának 
meggyözödése, hogy a biz
nisz érdekében semmi sem 
drága, s a szépségkirálynő, a 
tizenhét éves fonyódi gimna-

Az MM sajátosan szocia
lista machiavellizmusán, 
módszerein még az osztrák 
partner is elcsodálkozott. 

Szörnyen magányosak 
ezek a szépleányok, s tekin
tetükből látni, hogy teljesen 
kiszolgáltatták magukat az 
üzlet pénzéhes szatírjainak. 

Félelmetes a két báto1 , fi
atal filmesnek a hazai félille
gális pénzvilágot s az azzal 
összefondódó ideológiájuk
hói a szó szoros értelmében 
tőkét kovácsoló „hatalmas
ságokat" leleplező diagnózi
sa. Egyértelműen kitetszik 
belőle, hogy a vállalkozások 
szabadsága mindenekelótt a 
hatalomhoz dörgölódzö lel
ketlen hiénáknak kedvez. 

Becsapnak bennünket, 
élósködnek rajtunk s mind
eközben kiárusított elveiket 
szajkózzák. Sorsokkal (sor
sunkkal) kufárkodó farizeu
sok ök, akiket ideje volna 
már kisöpörni a szocializ
mus „templomából". 

(Tódor) 
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Szaktábor Farkashegyen 

Megfejthetik a repülés titkát 
Repülni csodálatos! 

A mondat egy forró júliusi 
napon hangzott el a farkashe
gyi repülőtéren. Schmalcz Tün
de, pécsváradi kislány lelkese
dett így: de társai sem vallottak 
mást. Deli András Sásdról ér
kezett a táborba, számára is a 
repülés volt a legnagyobb él
mény. 

- Kicsit izgultam eleinte -
magyarázta -, de fönt a leve
gőben teljesen megnyugodtam. 
A ballonrepülés is érdekes volt, 
talán még jobb, mint a vitorlá
zás. Jó lenne jövőre is eljön-

• 
1 nl . . .. 

Farkas Lajosné, a gyerekek 
kedvenc Kati nénije mosolyog
va figyelte beszélgetésünket. 

nagy sikert arattak, ugyanis Er
nő bácsi rögtön azzal kezdte, 
hogy fia a „Kockás Rubik", ő 
pedig a „Szárnyas Rubik" ... 

Ernő bácsi előadásának végét 
nem vártam meg. Kifelé menet 
Almásy Ferenc, a tábor helyet
tes vezetője, ejtőernyős-oktató 
arról beszélt, hogy a táborban 
mindig akadnak gyerekek, akik 
azzal a „szent·· elhatározással 
búcsúznak el, hogy: ha törik, 
ha szakad, de repüló'k lesznek! 

(sárközi) 

A részletekről ő tájékoztatott: Felszállásra készen a jövendő pilótával ... 

Dombóváriak 

Vilniusban 
- Klubtitkárunk, Barcs 

László javasolta. hogy a Vas
utasok Szakszervezete együtt
működésével repülőtéri üdülés
sel kedveskedjünk a vasutasok 
gyermekeinek. Elsó'dleges cé
lunk az, hogy megismertessük 
a gyerekekkel a vitorlázórepü
lést, az ejtó'ernyó'zést, sárkány
repülést és a hó'légballonozást. 
Természetesen más programja
ink is vannak. Lehet tollaslab
dázni, focizni, pingpongozni; 
szervezünk különféle akadály
versenyeket, rajzversenyt. 
Megismertetjük a gyerekekkel 
a repülőtéri műhelymunkát is. 
Körbejárhatják a hangárokat, 
megnézhetik a repülőgépeket, 
megf ejthetik a repülés titkát ... 

- A vakáció ideje alatt hány 
gyerek ismerheti meg a repülés 
örömét? 

- Négyszer egyhetes turnu
sokban érkeznek a gyerekek az 
ország minden, részéből. Egy
idejűleg 40 gyereket tudunk fo
gadni. Faházakban laknak, 
4-6 ágyas szobákban, az étke
zésükről a csillebérci úttörőtá
bor gondoskodik. Túlságosan 
szigorú fegyelmet nem tartunk, 
abból indulunk ki, hogy a gye-

áhítattal néztek, hogy néhány 
percig még a szavuk is elállt. 
Barcs László klubtitkár noszo
gatására azután csak úgy zápo-

Startol a sárkányrepülő 

roztak a kérdések. Ernő bácsi 
angyali türelemmel, sziporkázó 
humorral válaszolt valamennyi 
kérdésre. Bemutatkozó szavai 

A Litván SZSZK-nak alig 
több mint 3,5 millió lakosa van. 
Ebből hatszázezren élnek a fő
városban Vilniusban. A dinami
kusan fejlődő köztársaság ko
moly műszaki részt vállal a 
mozdonygyártásban, ezért ke
resett munkakapcsolatot a 
dombóvári vontatási főnökség 
az itt élő és dolgozó szovjet vas
utasokkal. 

A vasutasdelegáció és litván 
meghívói munkaszerződést kö
töttek az M 62-es dízelmozdony 
üzemeltetésének és javításának 
munkamódszer-átadásáról. 

Ezek szerint az elkövetkezen
dő években a két fél szakembe
rei kölcsönösen meglátogatják 
javítóbázisaikat és átadják egy
másnak tapasztalataikat. A vil
niusi vasutasok augusztusban 
viszonozzák a dombóváriak lá
togatását. 

A baráti kapcsolatok termé
szetesen kiterjednek más terü
letekre is, mint például családi 
látogatásra, kulturális és ide
genforgalmi nevezetességek 
megtekintésére is. 

rekek sohasem unatkozzanak .. ------------------------------------------
A repülés mellett kiránduláso-
kat is szervezünk, mindegyik 
csoportot eluisszük például a 
repüléstörténeti kiállításra. 
Ma délután különösen kedves 
vendég érkezik hozzánk: Rubik 
Ernó', természetesen az idő
sebb, a Góbé tervezője. 

Mintegy végszóra, megérke
zett a vendég, hamarosan kezet 
szoríthattam a 77 éves Ernó' bá
csival. akire a gyerekek olyan 

Véradók között 

Évtizedes hagyomány már a 
szombathelyi járműjavítóban, 
hogy a vasutasnapot követő 
időben önkéntes, térítésmentes 
véradást szerveznek. Az üzemi 
vöröskereszt szervezet jól mű
ködő aktívahálózata és a szak
szervezeti bizalmiak már hetek-

kel a véradás időpontja előtt 
agitálnak, szerveznek, hogy mi
nél többen nyújtsák oda karju
kat a tűszúrásnak, hogy az élet
mentő vért embertársaiknak 
önként felajánlják 

Borsics Istvánné, az üzem 
többszörösen kitüntetett vörös

képviselték, mindketten rend
szeres véradók: Szántó Ferenc
né kilencedszer, Lovagi József
né háromgyermekes fiatalasz
szony nyolcadszor adott vért. 

-----------------------------, keresztes titkára elmondta, 

Hoffmann Ágnes, a vérellátó 
dolgozója szinte személyesen is
meri már a donorokat, elsőként 
mindig vele találkoznak, mert a 
nyilvántartást ő vezeti. A tech
nika fejlőrlésével könnyebb 
már az ő dolga is, hiszen számí
tógép dolgozza fel a véradók 
adatait, óránként 60 adatlapját 
képes a gép kiállítani. 

SAKK 

9. SZ. FELADVÁNY 
F. Hoffmann 

(DDR-Weissenfels) 
Matt 2 lépésben 

4. sz. feladványunkhoz pótlólag egy 
úJabb szellemes megtévesztést is köz
lünk: l.Bf6? (értékelése 1 pont). 
A 2.Be6 fenyegetés ellen 1. - Fxf6? 
nem jó, mert 2.Fg3 matt. Jó védelem 
v1szont 1. - Fxh6' 

A június 11-én közölt feladványaink 
elemzése: 

5. sz. (Herpai) 1.Kf5 (2 pont) után a 
2.Bxd4 és 2.Vxd4 fenyegetések ellen 
nincs védelem. A szerző több megté
vesztést szőtt az állásba. Ezek közül 
most csak azokra mutatunk rá (1-1 
pont), amelyek fejtőink bE:küld?tt 
elemzéseiben 1s megtalálhatok. 
A megtévesztés eltalálása csak akkor 
te!Jes, ha az ellene hatékony egyetlen 
védőlépést 1s jelzik, így: 1. Ke4? f5 + 1 

- 1.Ke5? f6+' - !.Vd7 vagy Vf5? 

Bh4+ 1 - 1.Bb8? Bxh6 1 - 1.Hb3? 
Bxc2' - 1.Hd3? f61 - Az 1.c3? és 
1.fxe3? nem jó megtévesztések, mert 
duálos változatok is akadnak bennük 
(ennel< jelzése is 1 pont). 

6. sz. (Golovkin): 1.Vf2 2.e4 fenyege
téssel. Változatok: 1. - Vc4 2.Hc8, 1. 
- Be6 2.Ha4, 1. - elV(B) 2. Vxa2. -
Megtévesztés (bár a huszár ütése miatt 
nem túlságosan értékes): !.Vxgl? 
elV(B)1 Mellék.megoldás: 
1.Hc8+Kc4 2.Hb6 - E hibát a szerző 
könnyen kijavíthatja. (Mindegyik 
megoldás 2-2 pont.) 

Megfejtőink közül jutalomban része
sült Kiss János (Budapest, Dobó K. u. 
7. VII. 22. 1191) és Szucharda Gyuláné 
(Mezőberény, Kossuth tér 13. II. 8. 
5650). Különös örömmel üdvözöljük 
első jutalmat nyert nő fejtőnket. Szív
ből kívánjuk, hogy sok örömét lelje a 
további feladványaink megoldásában 
is. Példáján talán más nőolvasóink is 
bátorságot nyernek a fejtésre és a 
megfejtéseik beküldésére. 

Mai feladványaink megoldását la
punk kézhezvételétől számított 15 na
pon belül kell postára adni szerkesztő
ségünk címére: Budapest, Benczúr u. 
41. 1068. 

10. SZ. FELADVÁNY 
A. N. Pankratyjev 
(SU-Karaganda) 
Matt 2 lépésben 

hogy a július 27-i véradáson kö
zel kétszázan jelentkeztek az 
önkéntes véradásra, a vérellátó 
számítógépe 184 résztvevőt re
gisztrált. Egy donortól négy de
ci vért vesznek és ezzel az akci
óval négy óra alatt közel 80 li
ter vérrel gyarapodik a vérel
látó központ vérkészlete. A 
megjelentek szinte valamennyi
en többszörös véradók. Negy
venszer adott már térítésmente
sen vért Poór József lakatos, 
harmincnál is többször nyújtot
ta a karját véradásra Farkas 
Miklós művezető. 

Az üzem női dolgozóit ketten 

- AIDS-vizsgálathoz külön 
vesznek vért? kérdezem 
Markó Tibornét. 

- Nem. ez a vizsgálat há
rom-négy óra hosszat tart, ezt 
helyben nem tudjuk megoldani, 
ezért a levett vérből vesznek ki 
a központban vérmintát és az 
ottani. jól felszerelt laboratóri
umban állapítják meg az esetle
ges fertőzöttséget. Alapos vizs
gálat nélkül vért nem haszná
lunk fel. 

Sátori Vilmosné 

A parancsnok vendégei voltak 

a záhonyi úttörö-munkásörök 
Tíz esztendővel ezelőtt alakult meg Záhonyban az úttörő

munkásőr szakalegység. Azóta szép eredményeket értek el. Jó 
munkájuk jutalmául háromszor juthattak el Zánkára. a nemzet
közi úttörővárosba; kitüntető plakettet és zászlót is kaptak. Két 
évvel ezelőtt és az idén elnyerték a Csillagos Iránytű pályázat dí
ját, amelyet Sopronban a XX. őrsvezetŐ! találkozón vehettek át. 

Megalakulásuk tizedik évfordulóján levelet küldtek a mun
kásőrség országos parancsnokának. Borbély Sándornak. A levél
ben arra kérték a parancsnokot, tegye lehetővé, hogy a szakal
egység tagjai Budapest nevezetességeivel ismerkedhessenek. 

Az úttörő-munkásőr gyerekek nagy örömére hamarosan 
megérkezett a válasz: fogadják ó'ket a fó'városban! A munkásőr
ség autóbusza várta a boldog úttörők_et. �ísérőkről is __ go;1dosko�
tak akik - többek között - a Budai Varba, a HadtortenetJ Mu
zeu'mba is elvitték a szakalegység tagjait. Ebédet a parancsnoki 
iskolán kaptak, majd ismét színes programok következtek. Meg
nézték például a Parlamentet, majd a kirándulás végén a Gellért
hegyre kanyarodott az autóbusz. Megcsodálták a Szabadság
szobrot. gyönvörködtek a főváros panorámájában. · 

Szőgyényi Bertalan 

1987. AUGUSZTUS 13. 

- Intenzív gimnázium. A nem korszerűsítik a váróterme
gimnázium 1. osztályába lehet ket és az Utasellátó éttermeit is. 
beiratkozni a Ferencvárosi Vas- _ A nyári szünet után. Is
utas Művelődési Házban. Tan- mét megkezdődött a közműve
díj 900 forint. Jelentkezés a lődési munka a MÁV Tatai úti 
helyszínen, a IX. kerület Péceli munkásszállóján Újból dolgo
út 2-ben. Telefon: 62-09. zik a kézimunka-, a barkács- és 

F"l t r t'k f 1 'b A színjátszócsoport, sőt video-
- 1 a e IS a igye me

_ 
e. klubbal bővült a programvá-vasutas-szakszervezet belyeg- 1 t 'k Itt mcsak rendszere 

n .  • k.. tt l , . asz e . ne . s gyuJt? ore. s:erete e var �m- vetítések lesznek, hanem vita-��n erdekl?dot a Sopron-B�c�- estek is, meghívott vendégekUJhely vas;1tvonal ,1?egny1tas�- kel. Elsőként Tibor István n�k 140. evford;1l0Ja alkalm�- nyolcszoros magyar body-builbol rendezett bel)'.egber:nutato- ding-bajnokot látják vendégül, ra,_ amely _so�r�n all�mas eme- aki az élménybeszámoló után letl kulturvarotermeben au- , 1 t k t mutat be videofil-15 t"l 22 . . t 10 resz e e e gusztus - o -ig napon a - 'lt e· vi EB-ro"l vala-.,1 18 . , . ·t A men a mu , to 01;aig tart_n:(1-_va. -�gusz� mint eg női body-building-be-tus 20-an a k1alhtason unnep1 t t, �l l'kb'l , 1 k d k d mu a oro . em e e yegzesse e ves e -
nek a látogatóknak. - Vendégszereplés. Fran-

- Nyugdíjasok taggyűlése. 
A szolnoki MÁV-nyugdíjas 
szakszervezeti csoport július 
23-án megtartotta második fél
évi taggyűlését. Horváth Ist
ván, a csoport elnöke beszámolt 
az első fél évben végzett mun
káról és tájékoztatta a tagságot 
a nyugdíjas intézőbizottság 
munkájáról és az EBSE-tagok 
segélyezéséről, üdültetéséről. 

- Megújuló állomások. 
Nagy munka folyik Kisújszál
lás, Karcag és Püspökladány 
vasútállomásokon. Uj ruhába 
öltöztetik az építészettörténeti 
szempontból is jelentős épülete
ket, de nemcsak a homlokzatai
kat tatarozzák úgy, hogy vissza
nyerjék eredeti formájukat. ha-

Elcserélném buuán lévő 37 négyzet
méteres 1 szoba komfortos, gázfűtéses, 
erkélyes, korszerű tanácsi lakásomat, 
2 szobás, étkezőkonyhás. korszerű 
MÁV-bérlakásra (budai előnyben). Ér
deklődni lehet: Opavszkiné, 34-21 üze
mi. vagy 425-968 városi telefonszá
mon. 

Eladnám Gárdonyban Kisfaludy ut
ca 58. szám alatt lévő, 124 négyszögö
les telken lévő nyaralómat, egy szoba, 
két hálófülkés, komfortos (víz, villany, 
gáz). Érdeklődni hétvégeken a helyszí
nen, vagy hétközben a 01/23-03 üzemi 
telefonszámon, Szabó Albertné. 

Elcserélném a Balatontól 15 kilomé
terre központi helyen lévő 2 szobás, 
komfort nélküli, kertes családi háza
mat budapesti MÁV, vagy tanácsi la
kásra. Érdeklődni: a 01/28-28 üzemi te
lefonszámon 

Elcserélem budapesti Baross téren 
lévő 50 négyzetméteres világos, gázfű
téses, komfortos, parkra néző MÁV
bérlakásomat, komfortos lakásra, 
vagy házra vidéken is. Érdeklődni: Fi
lep György, 1087 Budapest, Kerepesi 
út 5. IV. ép. II. 40. Telefonüzenet: 
370-897. 

Eladó Szekszárdon a hegyen, bő ter
mést adó szőlő, gyümölcsfákkal, jól 
felszerelt présházzal és pincével. Er
deklődni lehet levélben: Klein József, 
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 15. 

Elcserélném Budapest XV kerületi 
49 négyzetméteres összkomfortos. vil
lany cseréP,kályha fűtéses, kertes-zöld
övezeti MAY-bérlakásomat, 2 szobás 
MÁV vagy tanácsi komfortos lakásra. 
(VI.. VII., VIII., XV. kerület előny
ben). Érdeklődni: Balázs Ferenc, Bp. 
XV., Csanádi György u. 15. szám föl
dszint 2 .. 81-30 üzemi telefonszámon 

Elcserélném Kál községben 644 
négyszögöles bekerített vegyes gyü
mölcsös (víz, villany megoldható) jutá
nyos áron, főleg vasutasoknak. (Irány
ár: 80 OOO forint) Érdeklődni: Ficsár 
Ferenc, Kál, Lehel vezér u. 55. 

Elcserélném Baross térre néző II. 
emeleti 2 szobás komfortos, utcai taná
csi lakásomat, másfél szobás hasonló 
tanácsi lakásra. Érdeklődni levélben: 
Löki Béláné. Budape�t. Mező Imre út 
3-5. 1087. 

Elcserélném Kőbánya-Kispest állo-

cia- és spanyolországi körútra 
utazott a Törekvés Néptánc 
Együttes. A Népek Barátsága 
Fesztiváliroda meghívására 
francia és baszk táncfesztiválo
kon lép fel. 

- Levelező partnert keres. 
Michal Virak, csehszlovák te
hervonati vonatvezető, németül 
tudó magyar vasutas levelező
partneret keres. Címe: Michal 
Virak. Mnichovo Hradiste, Vita 
Nejedlehovo 1140, CSSR-
29501. 

A szerkeszlő!>ég fenntartja a 
jogot, hogy a beküldött kéz
iratokat rövidíh·e közölje. 
Kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. 

másnál lévő 100 négyszögöles telken 2 
különálló (két család részére alkalmas) 
MÁV-bérlakásomat, másfél va_gy két 
szoba összkomfortos, lifte�. MAV-, ta
nácsi, vagy bármilyen tehermentes Ja. 
kótelepi lakásra. Érdeklődni: Csapóné, 
Budapest X., Vasgyár u. 1. (megtekint
hető minden nap, szombat, vasárnap 
kivételével délután 15 órától.) 

Eladom budapesti zöldövezetben 56 
négyzetméteres tehermentes, OTP 
szövetkezeti, 2 szoba összkomfortos, 
távfűtéses, telefonos lakásomat. Ér
deklődni levélben: Hollós Árpádné, 
1399 Budapest 62. Postafiók; 616. Tele
fonon: 274-783, délelőttönként. 

Elcserélném Budapest centrumában 
lévő szoba, konyha, külön WC, gázfű
téses tanácsi főbérletemet Dunakeszin 
lévő komfortosra. lehet MÁV-lakás is. 
Érdeklődni: Csáki Józsefné, 428-321-es 
telefonszámon. 

Elcserélném Budapest, Kerepesi 
úton levő 98 négyzetméteres, 3 szobás, 
villanyfűtéses, telefonos lakásomat 
kettő darab egyszobás komfortos taná
csi lakásra vagy egy kettőszobás lkü
lön bejáratú) tanácsi lakásra MAV
dolgozóval. Érdeklődni lehet a 
334-604-es telefonszámon. 

Elcserélnénk budai 2,5 szobás, tele
fonos öröklakást és 2 szobás, telefonos 
szolgálati lakás-, budai 4-5 szobás ta
nácsi vagy MÁV szolgálati lakásra. Ér· 
deklődni levélben Gaál Ödönné, Bu· 
dapest. Németvölgyi út 89. 1124 

Elcserélném VIII. kerületi 70 négy
zetméteres szolgálati lakásomat ki· 
sebb tanácsi vagy garzonlakásra. Ér
deklődni levélben Gaál Ödönné, 1124 
Budapest. Németvölgv1 út 89. 

Elcserélném Budapest XV. kerüll't, 
Mozdon:1-iűtő utca 6. szám alatti fél· 
emeleti 2 szol_>a, előszoba, konyha, für
dőszobás MAY-bérlakásomat tanácsi 
bérlakásra. Érdeklődni lehet levélben 
Vas Józsefné, 2040 Törökbálint, Kisfa• 
ludy u. 11. 

Eladó Agárdon 275 négyszögöles sa
rok nyaralótelek. Víz; villany, gáz az 
utcában, termálfürdőhöz. tóf.,.,z közel. 
Ugyancsak eladó Sukorón „oo négy
szögöles panorámás nyaralótelek. Er· 
deklődni: Takácsné. Székesfehérvás 
Géza u. 91. Telefon: 06-22 15-512 
(10-15 óráig), vasúti telefon; 02143-42 

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 igazgató 

Előfizetési díj egy évre: 42.- forint 
Egyszámlaszám: MNB - 215-96 430 

87-1348. Szikra Lapnyomda, 
Budapest 
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Kelebia határállomáson 
még sok a rakományigazítás 

Az új menetrend életbe lépé
sével Kelebia-Szabadka ha
tármenetben a MÁV vette át a 
vontatást. 

- Mit jelent ez a változás, 
szakszóval: trakcióváltás? -
kérdeztem Asztalos Sándort, 
Kelebia állomásfőnökét. 

- Azt, hogy május 31-től 
Kelebia helyett Szabadkán cse
rélnek mozdonyt a szerelvé
nyek, és a MÁV Szabadkáig to
vábbítja a vonatokat. 

- Az átállás okozott-e gon
dokat? 

- Nem, mert időben felké
szültünk: két villamos és egy 
dizelmozdonnyal továbbítjuk a 
vonatokat. A szükséges tizen
hat mozdonyvezetőt a kiskun-

zetközi gyorsvonatok közleked- gen kocsik tartózkodása kerül 
tetésére, a késések csökkenté- sokba. 
sére. - Van-e kocsi-visszautasí-

- Vannak-e gondjaik? tás? 
- Határállomás vagyunk, - A szegedi és az újvidéki 

ezért a más állomások munká- igazgatóság előzetes átvételben 
jából adódó hiányosságokat is állapodott meg, ezért a kocsi
jobban érezzük, hiszen a hibá- visszautasítás csak elvétve for
kat nekünk kell helyrehozni. dul elő. Igyekszünk a kocsikat 
Sok a rakományigazításos és az előírt időn belül rendben át
az átrakásos kocsi. Az utóbbi- adni. A szabadkai vasutasokkal 
ak száma különösen a második határforgalmi munkaverse
negyedévtől növekedett. Má- nyünk van, amit legutóbb mi 
jusban például 104 kocsit kel- nyertünk meg. Jó a kapcsola
lett átrakni helyben, vagy el- tunk és az együttműködésünk a 
küldeni Szegedre. Ez többlet- határőrséggel, a vám- és pénz
kocsimozgatást, -kocsifutást és ügyőrséggel, valamint a többi 
nem utolsósorban többletkölt- társszervvel is. 
séget jelent. Különösen az ide- (Gellért) 

halasi vontatási főnökség biz-
-.--

----------------------
tosította. Mivel a határforga-
lomban a vonatok továbbításá
hoz ketten szükségesek, ezért a 
második ember a forgalmi és a 
vontatási létszámból kerül ki. 
A fordulókat úgy alakítottuk ki, 
hogy ehhez tizenketten elegen
dőek lesznek. 

- Milyen a forgalom? 
- Gépeink kihasználtsága 

nem a legkedvezőbb. Hiszen a 
megállapodásnál kevesebb, ha
vi tíz pár te:-iervonatot és három 
pár nemzetközi gyorsvonatot 
továbbítunk. Emiatt sok a med
dő idő. Szabadka állomás kapa
citása határt szab az átvételnek. 
Legutóbb is csak 800 kocsi volt 

- a forgalmunk. Ez pedig vonat
feltartóztatást is előidéz. En
nek okait naponta folyamato
san vizsgáljuk. Megkülönbözte
tett figyelmet fordítunk a nem-

Ösztöndíjasok 

Ismerkedés a vasúttal 

A záhonyi üzemigazgatóság 
1980 óta folytat önálló ösztön
díj-szerződéskötési gyakorlatot. 
melynek eredményeként a ta
nulók száma az utolsó tanévben 
már a 70-et is meghaladta. 

Bár a szerződések értelmé
ben a tanulók félévenként be
számolnak tanulmányi munká
jukról, a közelmúltban egy 
rendhagyó találkozót tartottak. 

Bevezetőként Kedves Ferenc, 
a személyzeti és munkaügyi 
osztály vezetője adott általános 
tájékoztatást az üzemigazgató
ság helyzetéről, majd az üzemi 

KISZ-bizottság nevében Sol
tész László munkatárs köszön
tötte a résztvevőket, s számolt 
be az ifjúsági szervezet munká
járól. Ezután Kassai István osz
tályvezető-helyettes a demonst
rációs tábla mellett ismertette 
az üzemigazgatóság szakmai és 
funkcionális felépítését, a mun
kák sajátosságait. 

Délután külön szekciókban 
(szakmunkástanulók, szakkö
zépiskolások), kollektív és 
egyéni gondjaikat beszélték 
meg a személyzeti és oktatási 
osztály illetékeseivel. 

az 

A napokban újabb értékes 
darabbal gyarapodott a MÁV 
nosztalgia járműparkja. A 
MÁV nem kis áldozatvállalá
sával elkészült, és augusztus 
14-én bemutatták a sajtó képvi
selőinek az ,,Árpád" gyorsmo
torkocsit. 

Ezúttal a Nyugati pályaud
vartól Vácig és vissza tette meg 
útját. A sajtótájékoztatót rend
hagyóan a motorkocsiban, vagy 
ahogy annak idején elnevez
ték, a gyors sínautóbusz ké
nyelmes utazást biztosító ter
mes részében tartották. Előbb 
Tongori Imre, a gépészeti és 
járműfenntartási foosztály ve
zetője ismertette az „Árpád" 
gyorsmotorkocsi család történe
tét. Ezt követően Majzl Erik, a 
MÁV Idegenforgalmi és Szálllt
mányozási Igazgatóság vezetó
je mondta el: milyen szerepet 
szánnak az Árpádnak. 

Az idősebb vasutasnemzedék 
bizonyára még emlékszik rá, _gott hozd az űj tipusú motorko- A második világhéború ,dba-, 
hogy amikor a harmincas évek csi tervezéséhez. A Ganz-gyár raiban sajnoe az Arpád CNJAíl 
derekán megjelent a Ganz- pedig saját kezdeményezésére nyolc MAV-tulajdonú tagj6h61 
gyárban gyártott, meggyvörös- és kockázatára - megrendelés három -elpuu.tult, kett6 kOlf&ld.
re és krémsárgára lakkozott di- nélkül - megkezdte a gyártá- re kerijlt, kés6bb 1� 
zel-mechanikus motorkocsi, mi- sát. S egy év múlva, 1934 máju- Az. itthon. maradt E16c;l, �M 
lyen nagy szenzációnak számi- sában elltbrilt az els6 JJ6- Tas k.öaH le,tovébb a TN valt 
tott. A gyár tulajdonképpen ez- dánu. A bemutató menetek li· forg� Az .Bl&löt o- _. 
zel a típussal alapozta meg a kere után 6jabb és újabb gyors- vanas éQlr"6en selejtnt&, 1. 
hírnevét, az egész világra ki- mot.orkocsik hagyták el a a'· Lél üzenaffl lcloül ro� 
terjed? motorvonatexportját. rat._ Az. Arpácf után az BUSd, A 'l'áJ""IH8-ijt Bu� 

Az Arpád két főtervezője, Ba- majd a Huba és a Tu kö� Pécs illetve Nagylauiiza Jd5-
ránszky-Jób Imre és Jendras- zett. Őket két év múlva a Szent zött közlekedett, majd 19'13 vé
sik György 1933 májusában fo- István és a Hargita követte. géit a GYSEV ausztriai vona

__________________________________________ 1 Hazai, különleges célokra SYá:· lán közlekedett. K� év m6lva tották a UL szalonm'?torkoes1t. sele�lt. A Kazléked&i MúA sorozat utolsó tagJa, a Má- zeum ekkor 1975-ben inGsá1d tyás király 1940-ben készült el. emlékké nyilvénftótta. 

Köszörülik a kocsiszt>krényt 

A dunakeszi jármíijavítóban 
é-vente 1600 személykoet1it 
javítanak meg. ezekb61 kö
rülbelül százat f"-rizsgára 
készítenek elö. Egyetlen ko
csi javítására. felújítá!lára 
ötezer munkaórát fordíta
nak. Dicséretesek ezek az 
eredmények, különösen, ha 
meggondoljuk. hogy tizen
két én-el ezel6tt még 
3500-an dolgoztak az üzem
ben, ma pedig csupán kétez
ren. TBYaly 39 millió forint
ra teljesítették a nyereség
terveL 

(Kép és szövegi Zelman F.) 

Mit tudtak, és milyen célokra 
használták a s{nautóbuszokat? A Tas felűj{túát a H4m4n 

Az Árpád például 1934. de- Ka� �onta� F6�öbég � 
cember 15-én indult el6ször me- szocialistat, bripdja kezdte el. 
netrendszenl járatként a Keleti A Hám4nból - a MÁV� 
pályaudvarról Bécsbe. A két /IJ- Munkabi7.ottuónak � 
város közötti 218 kilomhff tá- nyezmére - a � 
volságot 2 óra SB perc alatt tet- majd a szolnoki júm�bf 
te meg. A 94 kilométeres átlag- került a motorkocsi. 4 fel6J{.,. 
sebesség akkoT világvisz<mlf- járművet, eredeti

&. � 
Latban is lriemelked.6 � megbaayWval ,,n&IMfU&•" � 
ménynek számított. A menet- resztelt.ék. 
rendjét úgy szerkesztették - A ldvül-bel(ll � � 
Budapestrol reggel 7 óra 12 jában tündökl6 Árpád 4 � 
perckor indult és este 23 óra 13 ben �t.okon � 
perckor érkezett -, hogy az kedik. Most, � 1 ... 
utasoknak több, mint tízórás néhány rnatuisálem korú ,e. 
bécsi tartózkodás állt rendelte- mélykocsi és g6zös � 
zésükre. ban IMc9beri az ontrik ,.. 

Belföldi viszonylatban Buda- utak jubileumi kiállftá56n � 
pest-Szegeli ;és Budal)ellt- tatkezilt be. 
Nyíregyháza kqzött közleked
tek gyors aínaut6busiók. 
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llj stratégia az áruszállításban Szovjet áruk az őszi BNV-n 
A tehervonatok súlyának nö

velése mindig fontos tényező 
volt a szovjet vasútvonalak üze
meltetési mutatójának javításá
ban. Ennek érdekében dolgoz
tak ki új technológiákat. A köz
lekedés műszaki rekonstrukció
jának két szakasza emelhető ki, 
amelyek a mennyiségi és a mi
nőségi mutatók javulásával jár
tak. 

A háború előtti években a 
vasútvonalak áteresztőképessé
gének növelését az önműködő 
kapcsolókészülékes, önműkö
dőfékes, négytengelyes kocsik 
bevezetésével, erős gőzmozdo
nyok és a sínpálya megerősíté
sével érték el. Ennek eredmé
nyeként több mint a duplájára 
emelkedett a szerelvények sú
lya az állomási vágányok válto
zatlan hossza mellett, másfél
szeresére nőtt a haladási sebes
ség. 

Tízezer tonnás 
szerelvények 

A rekonstrukció második sza
kaszában a gőzmozdonyokat 
villanymozdonyokkal és motor
vonatokkal váltották fel, az állo
mas1 vágányok egyidejűleg 
850-1050 méterre történő növe
lésével, a sínfék és a diszpécseri 
központosítás bevezetésével. 
Az első periódus lehetőségeit 
1958-ra realizálták, a második 
szakasz alapvető eredményeit 
1970-re sikerült megvalósítani. 
A szerelvény átlagos súlya el
érte a 2574 tonnát, az átlagos 
sebesség az óránkénti 46 kilo
métert, a két sínpáros pályák 
áteresztőképessége pedig két
szerese lett a gőzmozdonyos 
vontatás során elértnek. 

Később nagy gondok körvo
nalazódtak a közlekedés mun
kájában, mert a fő célkitűzés a 
forgalom növelése volt. A vona
lak, amelyekre a hálózat mun
kájának alapvető része jutott, a 
forgalom szempontjából túlter
heltek. A szerelvények számá
nak növelése ezeken a szaka
szokon csupán a pályasebesség 
csökkenéséhez vezetett volna. 
Ez összefüggésben volt az állo
mások túlterheltségével. A vo
natok állásideje az összekapcso
lási pontok előtt 1975 és 1982 
között megötszöröződött. A tu
dósok véleményének ellenére, 
miszerint a szerelvények szá
mának növelése helyett a sú
lyukat kell növelni, a stratégia 
nem változott. A túlterhelt sza
kaszokra változatlanul egyre 
több szerelvényt igyekeztek be
zsúfolni. A forgalom intenzitá
sának további növelése éssze
rűtlen lett volna. 

Csak az SZKP KB 1982. no
vemberi plénuma mondta ki, 
hogy ideje határozottan áttérni 
egy új stratégiára. E feladat 

megvalósításában döntő szere
pet játszott a moszkvai vonalon 
megvalósított kezdeményezés a 
szerelvények súlyának és hosz
szának a növelésére. 1979-tó'l 
1983-ig, a szerelvény súlyának 
189 tonnával való növelése kö
vetkeztében, ezen a vonalon a 
szállítási volument sikerült a 
háromszorosára növelni, a for
galom egyidejű csökkentésével. 
Ám ahhoz, hogy ez megvalósul
hasson, a moszkvai vonalon kö
zel 20 millió rubeles befektetés
sel megnövelték az állomási vá
gányok hosszát. Megerősítették 
a hálózatot, új, erősebb mozdo
nyokat szereztek be. Először 
hatezer tonnás szerelvényeket 
közlekedtettek, majd áttértek a 
tízezer tonnásokra. Ma a 
Moszkvától 400 kilométerre lé
vő Ribnoje állomás kizárólag 
tízezer tonnás szerelvényeket 
indít útnak. 

A moszkvai vonal gyakorlata 
az egész hálózat rekonstrukció
jának kiindulópontjává vált. 
A tudósok kiszámították: ah
hoz, hogy megbirkózzanak az 
áruforgalommal, 1990-ig éven
ként 100 tonnával kell növelni a 
szerelvények súlyát. Negyven
kilenc alapvonal rekonstrukció
jához utaltak ki anyagi eszközö
ket. Tavaly azonban ezek közül 
csak öt vonalon (összhosszúsá
guk 6000 kilométer) sikerült le
bonyolítani a célmunkákat, rá
adásul csak korlátozott mérték
ben. Idén a célráfordítások 
2,5-szeres növelését tűzték ki 
célul. 

Ezer mozdonyt 
korszerűsítettek 

A hálózat sok szakaszán a 
szerelvény súlyának növelésére 
törekednek a mozdonyok mun
kájának többegységes megszer
vezésével. Különleges szerepet 
játszott ebben a SZMET nevű 
berendezés, amely lehetővé te
szi egy mozdonyvezetői brigád
nak töbo kétszekciós mozdony 
egyidejű irányítását. A rend
szer előnye továbbá az, hogy 
pillanatokon belül össze lehet 
állítani a szerelvény súlyának 
megfelelő mozdonymennyisé
get. Közel ezer egyenáramú 
villanymozdonyt korszerűsí
tettek már. Végéhez közeled
nek a váltóáramú mozdonyok 
hasonló berendezésekkel való 
felszerelésének a munkálatai is. 

Mi több, a SZMET alapján 
létrehozták a szerelvény közé 
beiktatott mozdonyok rádióirá
nyítását. Hiszen a duplaszerel
vények vezetésénél, amikor is 
az egyik mozdony a szerelvény 
elején, a másik a közepén, vagy 
a végén helyezkedik el, a moz
donyvezetők munkájukat rá
dión keresztül egyeztetik. A 

A Mp.V B�dapesti Építési Főnökség 
PALYAZATOT HIRDET 

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető-helyettesi, -

egyben számviteli csoportvezetői 
- munkakör betöltéséhez. 

FELADATKÖRE: A fönökség számviteli tevékenységének 
irányítása, a fökönyvi és analitikus könyvelési, az utókalkuláci
ós, a leltárellenörzési és a selejtezési feladatok irányítása, a 
pénzügyi és számviteli tevékenység koordinálása. 

A MUNKAKÖR ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKS�GES: 
Középiskolai végzettség 
felsöfokú vasúti (vagy azzal egyenértékű) szakképesítés, leg
alább 3 éves szakmai gyakorlat. 

B�REZ�S: 
kortól és végzettségtöl függöen a MÁV kollektív szerzödése 
szerint. 

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA: 
a pályázó eddigi munkaköreit, tevékenységének felsorolását, 
jelenlegi munkahelyét, beosztását, havi alapbérét, részletes 
önéletrajzot. 

A pályázatot 1987. augusztus 31-ig a MÁV Budapesti Épitési 
Fönökség munkaügyi csoportjához, Budapest 1251. Pf: 17. kér
jük eljuttatni. (Budapest, /. Hunyadi J. u. 12-12.) 

Érdeklódni lehet a fökönyvelönél a 150-027-es telefonszámon. 
A pályázókat szeptemberben az elbírálásról értesítjük. 

. 

kapcsolat bomlékonysága mi- Az őszi Budapesti Nemzetkö- dekesebb · termékek a Rubin A Novoexport és a Raznoex
att növekszik a balesetveszély. zi Vásáron a Szovjetunió, úgy C-290, a Rubin-381D és az port a sportkedvelő vásárláto-

Amint azt a 12 ezer tonnás mint eddig, az „A" pavilonban Elektron C-288D típusú szí- gatóknak állította össze kollek
szerelvényekkel végrehajtott állítja ki termékeit. A rendezés- · nes televíziók. Előnyös tulaj- cióját. A könnyűatlétikához, 
kísérletek megmutatták, a ben részt vettek az ágazati mi- donságuk, hogy kevés áramot sportgimnasztikához, teniszhez, 
SZMET-rádiók biztosan ira- nisztériumok és főhatóságok, a fogyasztanak, a kép és a hang téli sportágakhoz használatos 
nyitják a szerelvénybe iktatott hozzájuk tartozó külkereskedel- tiszta. Érdekes a Vega-335 sportszereket mutat be, s ezen
mozdony munkáját. A szakem- mi egyesülések, és több nagy- sztereó típusú magnósrádió, kívül Szaljut, Vihr, Elektron 
berek szerint ezeken végképp vállalat. amelyet szovjet és magyar csónakmotorokat, Kazanka mo
mellőzni lehet majd a moz- A kiállítás rendezői több szakemberek kooperációban ál- torcsónakot, motoroshajót visz 
donyvezetőket. Mellesleg, ha- mint négyezer terméket mutat- lítottak elő. a kiállításra, amelyek valószí
sonló rendszert helyeztek el ar- nak be, kezdve a népművészeti A látogatók figyelmét bizo- nűleg nagy érdeklődést válta
ra a tolató-rendező mozdonyra, tárgyaktól és könnyűipari ter- nyára felkelti majd az Atlant nak ki a látogatók és szakembe-amely a csernobili atomerőmű- mékektől a gépkocsikig. nevű termelési egyesülés rész- rek körében. ba}eset_k?v1;tkezményeinek f:; A Szovjetuniónak az őszi lege, ahol 15 különféle típusú s�a�olasana} dolg�zott. Az, e BNV-n az a célja, hogy közvet- hűtőgépet mutatnak be, egye- Hagyomány már, hogy a 
ve�e1g legalab� szaz egyenara: len termelési kapcsolatokat bek között a Minszk típusú ké- Szovjetuniót reprezentáló kiálli
mu mozdonyt latnak el hasonlo , . . , táson minden évben bemutat-
b d , 1 Intenzi 'ven fo- alakitson ki a szovJet es ma- szülékeket is. Ezek az automata eren ezesse . áll l k k.. .. A 1 1 ztá , ki . é . ta kozik egy-egy szovjet köztársa
lyik a pályamozdonyok rádió- gya_r v . a ato . ozott. nagy eo vas su, cs1 s energia - ság. Az idén az Üzbég SZSZK-
val Valo, ella' ta' sa. okto_ben szocialista ,fo,rradalom karé kos hűtőgépek igen kere- dh k val ismerke etne meg a láto-70. evfordulójának eveben sze- settek a Szovjetunióban és kül-Az ehhez hasonló rendszerek 
lehetővé teszik a szerelvények 
súlyának növelését egyes sza
kaszokon a már meglévő moz
donyállománnyal, megtakarít
ván ezzel az új, erős gépek épí
tésére fordítandó összegeket. 
Az ágazatnak 1988-ban az önfi
nanszírozásra történő áttérésé
nek körülményei között ez 
rendkívül fontos. 

Vitatkoznak 

a szakemberek 

Mégis a pályahosszak meg
növelése játssza a döntő szere
pet. Bár a szakemberek között 
mind a mai napig nem csitultak 

retnék bemutatni a szovjet nép földön is. gatók. A kiállítás anyagát hosz
szú lenne felsorolni, ezért csak növekvő jólétét és a szovjet Az Exportlen és a Raznoex- néhányat említünk: férfi, női és gazdaság exportlehetőségeit a port gyapotból, lenből, gyapjú- . gyermek-népviseleti ruhák, fogyasztási cikkek termelésé- ból szőtt textíliákat és a belőlük Csodálatos üzbég szőnyegek, ben. készített termékeket mutatja szőrmék, hagyományos lábbeli, A kiállításon sok érdekes új- be. Egy vitrinben világhírű porcelán, az aranyhímző gyádonságot kínál az elektrotechni- orosz csipkéket és orenburgi rak termékei, üzbég népművékai részleg. A látogatók figyel- kendőket csodálhatnak meg a szeti tárgyak, valamint gyümébe ajánljuk itt az új szovjet látogatók. mölcslevek, szárított gyümöl-tévécsaládot, az Elektront, a Nagy érdeklődésre tarthat 

Rubint, a Tempét, továbbá a számot az Észt SZSZK Hely- csök, édesipari termékek. 
különféle típusú rádiókészülé- ipari Minisztériumához tarto- A szabadtéren az Avtoex
keket, hi-fi tornyokat, magnós- zó vállalatok kollekciója, a mű- port állít ki két személygépko
rádiókat, erősítőket, magnetofo- anyagból, gumiból, habszi- csit, a VAZ-2121 és a VAZ
nokat, lemezjátszókat, hangfa- vacsból készült több mint 500 2108 típust, amelyek már szere
lakat stb. Ezenkívül elektromos játék. peltek a tavaszi BNV-n és nagy 
háztartási készülékeket, fűré- Az őszi BNV-n ismét részt érdeklődést keltettek. Kamasz 
szeket, hűtőgépeket, mosógépe- vesz a Mebelintorg. Most kü- kerékpárt is bemutatnak a Vai
ket, kávédarálókat, húsdaráló- lönféle garnitúrákat, hálószobá- ras motorkerékpárgyár (Litván 
kat, vasalókat is bemutatnak. kat, ebédlőket, könyvespolco- SZSZK) termékeiből. 

Ebben a részlegben a legér- kat mutat be. (APN) 

a viták a választott stratégia he
lyességéről. Hívei, elemzéseket 
végezve, arra a következtetésre 
jutottak, hogy a szállítási volu
mennek az ötéves tervidőszak 
évei alatt történő 10-12 százalé
kos növekedési üteme mellett a 
terhelt szakaszokon csakis a ne
héz súlyú és hosszú szerelvé
nyek teszik lehetővé a költséges \ 
harmadik sínpár kiépítésének 
10-15 évvel való elhalasztását. 

Árucsere-forgalom 
Csehszlovákiával 

-�,, Mint már említettük, ez az 
új technológia sok pénzbe ke
rül. A vonatszerelvények súlyá
nak 500 tonnával történő növe
lésének programja 1990-ig kö
zel egymilliárd rubelt igényel. 
Most, az ágazatnak az önfinan
szírozásra való áttérésekor a 
befektetett anyagi eszközök ha
tékonyságának különös figyel
met szentelnek. A Vasúti Mi
nisztérium nehéz súlyú forgal
mi központi szakbizottságának 
ülésén elismerték, hogy nincs 
még univerzális módszer az 
ilyen szerelvények megszerve
zése hatékonyságának megálla
pítására. Sok kérdés nincs még 
kidolgozva. Nem ritka, hogy az, 
ami kifizetődő az államnak és 
egészében az ágazatnak, vesz
teséges a vonalak kollektívái
nak. Ezek a gondok foglalkoz
tatják most a közlekedés tudó
sait. 

(V. Szluzsakov) 

Mágneses vasút épül 
az Egyesült Államokban 

Az NSZK-ban kifejlesztett 
mágneses lebegtetésű vasút, a 
Transrapid kedvező fogadtatás
ra talált az Egyesült Allamok
ban. Döntés született ilyen vo
nal építésére Los Angeles és 
Las Vegas között. Most vizsgál
ják a Transrapid rendszerű vo
nal létesítésének lehetőségeit 
Pennsylvaniában, Philadelphia 
és Pittsburgh között. 

Ebben a viszonylatban a ne-

héz topográfiai körülmények 
között a rendszer jó emelkedő
képessége és kis ívsugarai mi
att tűnik különösen alkalmas
nak. Az új vonal 400 km/óra kö
rüli csúcssebességet lehetővé 
téve az 500 km hosszú viszony
latban, hat közbenső megállás
sal két és fél órás menetidőt biz
tosítana. Építése több milliárd 
DM-be kerülne. 

Höszilárdított sínek 

A zsdanovi Azovsztal kohá
szati kombinátban - Ukrajná
ban - üzembe helyezték az 
évente 750 ezer tonna szuper
szilárd sínt előállító automati
zált edzőkomplexumot. 

A világ teljes vasútvonalának 
tizenegy százalékát kitevő szov
jet vasutakon a világ teljes te
heráruforgalmának több mint a 
felét szállítják. Teherterheltsé
ge az amerikai vasútvonalnak 
hatszorosa, a nyugat-európai 
vasútvonalakénak tíz-tizenkét
szerese. 

A sínek szilárdságának foko
zására eddig alapvetően a hőke
zelést alkalmazták. A világ 
egyetlen hőszilárdító komple
xumán a sínek felületét 11-13 
milliméteres mélységig nagy
frekvt::nciás árammal kezelik, 
amely másfélszeres szilárdság
növelést eredményez. Több ko
hászati vállalatnál az úgyneve
zett térfogatedzési technológiát 
alkalmazzák. A világon előállí
tott hőszilárdított sínek 70 szá· 
zaléka a Szovjetunióban készül. 

A brnói kiállításon láttuk 

Csehszlovákia és Magyaror
szág együttműködése az utóbbi 
években az árucsere-forgalom
ban is éreztette hatását. Külö
nösen gyors fejlődésnek mdult 
a gépipari termékek - közöt
tük a vasúti és közúti járművek 
- és fogyasztási cikkek árucse
re-forgalma. Ennek köszönhető, 
hogy Csehszlovákia teljes áru
exportjának a felét és a magyar 
gépipari exportnak szintén a fe
lét vasúton szállítják. 

Az együttműködés további 
lehetőségei Csehszlovákia és 
Magyarország között a kéteze
rig szóló gazdasági és tudomá
nyos-műszaki együttműködési 
program keretében valósulnak 
meg. Az 1986-1990-es évekre 
szóló terveket a két ország terv
hivatalainak képviselői rögzí-

tették közös egyezményben. A 

megállapodás 8,5 milliárd ru
bel összértékű árucsere-forgal
mat irányoz elő, amelyből a 
csehszlovák export 4,3 milliárd 
rubelt tesz ki. Az összforgalom 
felét gépipari termékek, 27 szá
zalékát fogyasztási cikkek, a 
fennmaradó részt pedig nyers
anyagok és élelmiszer-ipari ter
mékek alkotják. A kölcsönös 
árucsere-forgalom 1987-ben el
éri az 1,6 milliárd rubelt. 

Csehszlovákia ezenkívül 
nagy mennyiségű szilárd tüze
lőanyagot is szállít vasúton. 

Hazánk alumíniumot és alu
mínium-félkészárut, továbbá 
gabonaféléket, frissen feldolgo
zott zöldséget, étolajat szállít 
északi szomszédainknak. 

Z.F. 

Szovjet szupervonat 

Óránként 400 kilométeres sebességgel 

A harkovi és moszkvai tudó- ven tonna súlyt is fent lehet tar
sok olyan szupravezetésen ala- tani és azt továbbítani. Az új tí
puló mágneses vasúti rendszert pusú vasút fejlesztői úgy szá
fejlesztettek ki, amely lehetővé moltak, hogy egy kilométernyi 
teszi a négyszáz kilométeres se- mágnespálya építésének költsé
besség elérését is. A nyomvonal gei nem haladják meg a hagyo
felett keltett mágnesen negy- mányos vasútvonalakét. 
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Vasút a déli végeken 
Bár a siklósi vár nevét első 

ízben egy 1294-ben keltezett 
okirat említi, az ominózus vég
vári harcokban nem volt külö
nösebb jelentősége. Viszonylag 
korán, 1543-ban a törökök kezé
re került és csak 143 évvel ké
sőbb sikerült felszabadítani. 
Mai formáját a török hódoltság 
után kezdték kialakítani, ám 
stratégiailag mindvégig a hát
térbe szorult. 

n,risták 
vonattal 

Nem így manapság, amikor 
Siklós - éppen középkori várá
nak köszönhetően - a Dél-Du
nántúl egyik kiemelt idegenfor
galmi központjának számít. El
lentmondások persze itt is fel
merültek - éppen a vasút ré
vén. A mellékvonalak felszámo
lásának hívei annak idején az
zal érveltek, hogy a nyolcvanas 
évekre a turisták már autóval 
utaznak, ezért nincs szükség a 
kisebb forgalmú vonalak fenn
tartására. Vajon igazolódott e ez 
a tézis, kérdezem Bánhegyi Ist
vánnétól, Siklós állomás oktató 
- vezénylőtisztjétől. 

- Ez a jóslat nem vált be. 
Hátrányát akkor éreztük iga
zán, amikor megszüntették a 
Pécset Harkányfürdővel és 
egyben Siklóssal is összekötő 
vonalat. Különösen kedvezőtle
nül érintett bennünket, hogy el
vágtak a legközelebbi nagyvá
rostól, de ennél rosszabb hely
zetet teremtettek azoknak az 
idős, mozgássérült emberek
nek, akik emiatt autóbuszra 
kényszerültek. Amióta Villány 
és Nagy harsány között meg
épült az új vonal, megszűnt ez 
az áldatlan állapot. Megfigyelé
sünk szerint a belföldi turisták 
és a harkányi beutaltak ismét a 
vonatot választják. A távolság 
ugyan nagyobb, de a menetidő, 
a sebesség emelése következté
ben kisebb. A régi, kályhafűté
sű motorvonatokhoz képest elő
relépés történt a Bz motorok 
beállításával. 

- Harkányfürdő közelsége 
konkurenciát jelenthet Siklós
nak. 

- Ezt nem mondanám. 
Akik Harkányba eljönnek -
mégpedig messzi tájakról -, 
azok a Siklósi várra is kíván
csiak. Azt hiszem, ennyibó1 jó 
reklám volt az ismert kaland
filmsorozat. Sokan jönnek, a 
többség vonattal. 

Kis állomások 

Siklós vasútállomása megfe
lel-e az idegenforgalmi követel
ményeknek? 

- A· régi ütött-kopott felvé
teli épületet több, mint kétmil
lió forintos költséggel felújítot
ták, az átadás augusztusban 
lesz. Az utasellátás szintjét 
emeli az állomással szomszédos 
vasúti vendéglő, amely a cso
portos étkeztetésre is felkészült. 
:E:n azt hiszem, hogy hozzánk 
hasonló kisvárosban ennél 
többre nincs is szükség. 

- Az uborkaszezon Önök
nél nyilván a késő ősz, a tél, a 
kora tavasz. Eszerint ilyenkor 
üres az állomás? 

- Turistacsoportok az ide
genforgalmilag holtszezonnak 
számító hónapokban is érkez
nek, csak kevesebben mint nyá
ron. Siklóson az utóbbi évek
ben több ipari üzem is létesült, 
ezért sok a bejáró dolgozó. Így 
azután állomásunkon télen sem 
áll meg az élet. 

Szigetvári 
körkép 

Szigetvár múltbeli történelmi 
jelentőségét aligha kell hossza
san taglalni, hiszen a város vég
vári harcokban játszott szerepe 
általános iskolai tananyag. Híre 
messze túljutott az országhatá
rokon: legalábbis a rengeteg 
külföldi rendszámú gépkocsi és 
autóbusz ezt bizonyítja. 

- Sajnos idegenek csak 
szórványosan érkeznek hoz
zánk vonattal - állapítja meg 
Nagy Tibor állomásfőnök-he
lyettes. - Legtöbben a szom
szédos Jugoszláviából látogat
nak át, ők a határig kocsival 
jönnek, tovább meg már biztos, 
hogy nem szállnak át a vonatra. 
Azok az idők elmúltak, amikor 
a külföldiek egy-egy idegenfor
galmi nevezetességet vonattal 
közelítettek meg, de úgy gon
dolom ez az ország más vidé
kein sincs másként. Sokkal na
gyobb viszont a belföldi turiz
musban ide utazók száma, 
becslésünk szerint húszan-har
mincan érkeznek nyári napo
kon Szigetvárra. 

- Vannak persze statisztikai 
adataink is - folytatja a tájé
koztatást Kuncz Lajos kereske
delmi hivatalnok. - Ha a tava
lyi és az idei évek június hónap
jait összehasonlítjuk, kiderül, 
hogy míg tavaly júniusban 
nyolc nemzetközi menetjegyet 
adtunk el, idén húszat. A nőve-

A macsi brigád 

Kismacson patronál 
Ha Debrecenből Füzesabony 

felé indulunk, a második meg
álló nevén töprenghet az utazó. 
Ez van kiírva: Kismacs. Mintha 
egy macskát becézne valaki. 
A helybéliek sem ismerik a név 
eredetét, legfeljebb annyit tud
nak hozzátenni, hogy van ar
rébb egy Macs nevű falucska 
is. 

Négyen váltják itt egymást a 
szolgálatban. Szombat lévén 
éppen az dolgozik, aki itt is la
kik a kertes kis szolgálati lakás
ban: Joó Ferenc, segédtiszt. 
Harminchárom éves és 1975 óta 
van a vasútnál. Nem vasutasdi
nasztia sarja. Egyekről jött, 
ahol nem volt munkalehetőség. 
Dolgozott már a pályafenntar
tásnál, gépláncnál, majd ide 
került a forgalomhoz. Felesé
gét a falujából hozta, ő a háztar
tást vezeti. Tehén, hízó. borjú, 
aprójószág egészíti ki a jövedel
met. Két gyermekük van, a 
nagylány hatodikos, a fiú elsős 
lesz az őszön. 

Joó Ferenc három váltótársa 
közül Csányi Béla Kismacsról, 
Puki János Debrecenből. Bor
dás István Balmazújvárosból 
jár ide. Puki fiatalember, a két
másik már az ötvenes éveit ta
possa. 

A kis állomás körül nagy a 
felfordulás: árkokat ásnak. ve-

zetéket fektetnek a fénysorom
pó számára. Ha elkészül, csak 
egyszerű, kezelő nélküli megál
ló lesz K.ismacs. Ez esetben 
máshová kell majd menni az it
tenieknek. A három kollégának 
talán mindegy, hogy hova, Joó 
Ferencnek azonban nem, de a 
megoldás már adott: Macsra 
megy forgalmi szolgálattevő
nek. 

Macson van a 16 tagú Farkas 
Bertalan szocialista brigád 
székhelye. Tavaly alakultak, s 
az idén már el is nyerték a „szo
cialista" címet. Éppen Joó Fe
renc a brigádvezető. Egy óvo
dát patronálnak Kismacson. 
Parkosítottak, javították a sza
badtéri játékokat hiszen 
minden vasutas ezermester -. 
szóval örülnek az apróságok 
örömének. Három állomás kör
nyékét is a brigád tette rendbe. 

A Farkas Bertalan brigád 
tagjai szabadidejükben is össze
gyűlnek, elmennek a cívisvá
rosba moziba, meccsre - mind
annyian Debreceni Vasutas 
szurkolók -, csak azt sajnálják, 
hogy négy tagjuk hamarosan 
nyugdíjba megy. A fiatalok 
azonban tanulnak tovább, hogy 
ha a kis állomások megszűn
nek, komolyabb munkában is 
megállják a helyüket. 

Szatmári Jenő István 

kedés tehát nyilvánvaló és re
méljük továbbra sem lesz csök
kenés. Az eladott menetjegyek 
alapján egyébként nem lehet 
hű képet alkotni a külföldiek 
utazásáról, mert többségük 
csak közbenső állomásnak, út
megszakításnak tekinti a vá
rost. 

Jövőre talán 
rekonstrukció 
- Volt-e valamilyen hatása 

az idegen-, illetve a turistafor
galomra a kaposvári mellékvo
nal megszüntetése? - fordulok 
ismét Nagy Tiborhoz. 

- A vonal felszámolása 
még ma is képes felszítani az 
indulatokat. Mi helybéli vas
utasok tudjuk a legjobban, 
hogy azon a vonalon nem köz
lekedtek kihasználatlan sze
mélyvonatok, de hát ezügyben 
nem kérte senki a véleményün
ket. Amíg a vasút megvolt, aki 
Kaposvárról Szigetvárra akart 
utazni, az átszállás nélkül 60 ki
lométeres díjövezetre érvényes 
jeggyel megúszta. Ma vasúton 
kétszeres a távolság, rosszabbik 
esetben Dombóváron és Szent
lőrincen is át kell szállni. A het
venes évek elején még hallot
tam olyan tervekről, amelyek 
szerint a pécsi fővonal teher
mentesítésére a balatoni „für
dővonatokat" egy deltavágány 
segítségével a mellékvonalon 
vitték volna. de ebből nem lett 
semmi. 

- Jellemző a mellékvonal 
személyforgalmára, hogy amíg 
a vasút üzemelt, a Volán na
ponta három járatpárral hordta 
be az érintett községek lakossá
gát. Most naponta nyolc pár au
tóbusz közlekedik és azok is 
többnyire zsúfoltak teszi 
hozzá még Kurucz Lajos, aki 
almamelléki illetőségű lévén 
maga is érdekelt a dologban. 

- Mire számítanak a jövő
ben? Remélhető-e, hogy a kül
és belföldi turizmus fellendülé
se pozitívan hat Szigetvár állo
más személyforgalmára? 

- Ha azt mondanánk, hogy 
optimisták vagyunk, nem mon
danánk igazat. Ahhoz, hogy 
többen szálljanak vonatra, so
kat kellene javítani a személy
szállítás színvonalán. Itt hely
ben sincsenek megfelelő körül
mények. Jövőre talán elkezdő
dik a rekonstrukció. 

Thorday Zoltán 

Új Népszava
kiadvány 

Mi az új 
a családjogban? 
Az első magyar szocialista 

családjogi törvény 1952-ben 
született meg, 1974-ben pedig 
jelentősen korszerűsödött (az 
1974. évi I. törvény egyúttal a 
családjog egységes szövegét is 
megalkotta). A családvédelem 
hatékonyabbá tételére az or
szággyűlés (1986. évi IV. tör
vény) újabb módosító törvényt 
szavazott meg. 

A Népszava Válaszolunk cí
mű füzetsorozatában megjelen
tette Dr. Csiki Ottó: Mi az új a 
családjogban? című írását. 
A szerző a családjogi törvény új 
vonásaival, a családvédelem 
feladataival és intézményes for
máival foglalkozik. 

Dr. Csiki Ottó régi, de nem 
eléggé hangsúlyozott igazság
gal kezdi a téma bemutatását, 
nevezetesen: a család a társada
lom alapegysége. A házasság és 
a család szilárdságát a szerző 
döntő mozzanatnak tekinti, fel
hívja a figyelmet, hogy akik 
családot alapítanak, házasságot 
kötnek, azt felkészülten, átgon
doltan tegyék, és házaséletüket 
úgy alakítsák, hogy abban ér
vényesüljön a kölcsönös megér
tés és az arányos tehervállalás. 

Ez az új Népszava-kiadvány 
a leghasznosabb agitációval -
egy emberi, okos törvény lénye
gének ismertetésével - érvel a 
család kohéziója mellett. 

S. D. 
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A székesfehérvári járműjavítóban 

A székesfehérvári járműjaví

tóban 550-en dolgoznak i.zocia

lista brigádokban. Az üzemben 

évente 8.30 teherkocsi fővizsgás 

előkészítését, és több mint ezer 
kocsi futójavítá!-.át végzik fíithe
tő, világo!-. szt-relíksarnokok
ban. Az idősek, akik még a sza• 
had ég alatt dolgoztak annak 
idején, már <'!>ak arra panasz
kodnak. hogy piszkosan kapják 
a forgóvázakat; nin<'!-. lt-főző be
rendezé!>, amellyel javítás előtt 
megtisztíthatnák a munkadara
bot. 

(Zelman Fert-ne felvétt-lei) 

A fíithető szerelőesarnokot látva nehéz elképzelni, hogy régen a 
szabad ég alatt végezték a munkát 

A Mező Imre sz0<•ialista brigád naponta nyolc forgóvázat javít Nem könnyti a vassal dolgozni 

Szentesi építési főnökség 

Kimagasló eredmények 
a munkaversenyben 

A nagy októberi szocialista 
forradalom 70. évfordulója tisz
teletére indított jubileumi mun
kaverseny a félidejéhez érke
zett. 

A szentesi építési főnökségen 
ügyeltek arra. hogy a verseny
ző brigádok munkája szorosab
ban kapcsolódjon a főnökség 
termelési és gazdasági feladata
ihoz és érdekükben álljon a Ki
váló Főnökség szint elérése. 
Negyvennégy brigád 551 tagja 

Jó munkát végzett a Magasé
pítő munkabngád a Szeged-Ró
kus gépállomás szociális épüle
tén. 

A főnökség központjának Ba
ross Gábor szocialista brigádja 
a műszaki szervezésben, a társ
szolgálati ágakkal való együtt
működésben és a költségmeg
takarításban ért el jó ered
ményt. A Béke Komplex szocia
lista brigád a tervezettnél ala-

csonyabb normával növelte az 
anyagmozgás forgási sebessé
gét. 

A jubileumi munkaverseny 
első szakaszában elért eredmé
nyekért 15 szocialista és mun
kabrigádot jutalmaztak meg. 
A több mint 100 ezer forintból a 
legjobb brigád egy-egy tagjára 
1300 forint jutott. 

(Fogas) 

- a dolgozók 74,6 százaléka - r--------------------------

vesz részt a munkave1senyben, 
amelynek hatása tükröződik 
az első félévi eredményekben 
is. 

A városföldi Dózsa és Petőfi 
sínhegesztő szocialista brigád 
példásan helytállt a Ferencvá
ros-Rendezőpályaudvar re
konstrukciójában. A Dózsa bri
gádnak a versenyidőszakban 
három elfogadott újítása volt, s 
a pályamunkás Béke szocialista 
brigád is derekasan kivette ré
szét a ferencvárosi munkálatok
ból. 

A gépállomás Zalka szocia-

Szakmunkásavató 

Ünnepélyes keretek között 
adták át a most végzett negy
venöt ifjú szakmunkásnak bizo
nyítványát a Debreceni Jármű
javító Üzemben. 

Az ünnepségen, amelyet Szé
les Jenő tanműhelyvezető nyi
tott meg, Gál József üzemigaz
gató mondott avatóbeszédet. 
Ezt követően Pártos László, a 

megyei tanács művelődési osz
tályának főelőadója átadta a 
szakmunkás- és érettségi bizo
nyítványokat, majd Gál József 

a pénzjutalmakat. A jutalmak 
átadása után Balogh András, 

az üzem KISZ-bizottságának 
titkára kívánt eredményes 
munkát a fiataloknak. 

lista brigádja garantálta a pá- '.--------------------------, 
lyaépítő gépek üzembiztonsá
gát. Az M.4-es munkabrigád a 
fődarabok javításában és az 
idegenfeles munkákban elért 
teljesítményeii•el került a leg
jobbak közé. 

A békéscsabai pályamunkás 
brigádok közül az Ady és a Zrí
nyi szocialista brigád volt a leg
eredményesebb. Ők Mezőtúr 
állomás vágányépítésében je
leskedtek. 

Brigádvezetők 
tanácskozása 
Brigádvezetöi értekezletet 

tartottak a közelmúltban a szé
kesfehérvári körzeti üzemfő
nökség nagy tanácstermében. 
ahol Vass Károly munkaver
seny-felelős köszöntötte a meg
jelenteket, és Csiki Géza, az 
üzemfőnökség helyettes vezető
je ismertette a munkaverseny 
eddigi eredményeit. A gyűlésen 
két napirendi pontot tárgyaltak 
meg. Először a NOSZF 70. év
fordulójára hirdetett jubileumi 
munkaverseny első ciklusát ér
tékelték, majd küldöttet válasz
tottak a felsőbb szintű értekez
letre. 

<m>ooMUS 
LAKBERENDEZÉSIARUHAZ 

VALLA LAT 

Hazai és importbútorok, 
lakberendezési cikkek 
széles választékával várjuk 
kedves vásárlóinkat. 
Megrendelhető a közkedvelt, 
olcsó árfekvésű Garzon 
és Barba bútorcsalád. 

0 TP-ügyintézés, 
szállítás a helyszínen! 

Cím: Budapest XV., Sipos D. u. 9. 
Az áruház megközelíthető a 25-ös gyorsjárattal, 
a 70-es és a 170-es autóbuszokkal. 
Nyitva tartási idö: hétköznap 10-18 óráig 

pénteken 9-18 óráig 
szombaton 9-13 óráig 
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A kecskeméti vasutasok 
többre is képesek 

Kecskemét városképe és a 
vonzáskörzetébe tartozó telepü
lések szépen gondozott középü· 
letei, házsorai arról tanúskod
nak, hogy szorgalmas emberek 

- Változott-e a vasutasok 
munkakörülménye az átszerve
zés után, lehet-e javulásról be
szélni? 

- A vasutasok munkáját 

Targoncával rakják az árut a híitőkocsikba 

lakják e tájat. Szépülő vasútál
lomásai bizonyítják, hogy ál
doznak a kulturált utazásra és 
az áruszállításra is. 

Petrák Mihály, a körzeti 
üzemfőnökség vezetője közel 
ezer vasutas munkájáért vállal 
naponta felelősséget. Amikor az 

változatlanul a nagy megterhe
lés jellemzi. Még mindig a frek
ventált munkahelyekről hiá
nyoznak mintegy kétszázan. 
Továbbra is jelentős a túlóra
felhasználás, gyakori a 24-24-es 
szolgálat a mellékvonalakon. 
Az utazószemélyzetnél kevés 

A vagonokból speciális géppel emelik le a konténereket 
(Zelman Ferenc felvételei) 

év első félévi eredményeiről be
szélgettünk, elégedett is volt, 
meg nem is: 

- Ha az évi terv teljesítését 
tekintem, akkor nem rossz a 
128 százalékos eredmény. Áru
szállítási bevételünk sem ala
csony, 124 százalékos, sőt a 
személyszállításé is meghalad
ja három százalékkal a százat. 
Ezek azonban csak százalékok 
és nem az elérhető teljesítmé
nyek csúcsa. 

- Ez azt jelenti, hogy a vas
út többre is képes lenne? 

- Feltétlenül, csakhogy az 
már nemcsak rajtunk múlik. Az 
első fél évben több vállalat nem 
hozta vasútra a korábban ide 
tervezett árut. Például a gabo
naforgalmi, szokásos export
jeladása négyezer tonnával, a 
belföldi kétezerrel maradt el az 
idén. De megemlíthetem a kör
zetünkben üzemelő két kon
zervgyárat is, a kecskemétit és 
a nagykőrösit. Mindkét helyen 
a borsószezon csak 80 százalé
kos volt az idén. 

Villáminterjú 

idő jut pihenésre. Az emberek 
vállalják, mert csak így juthat
nak nagyobb keresethez. Amió
ta bértömeg-gazdálkodást foly
tatunk, bizony meg kell fontol
ni, hogy hová kit veszünk fel, 
hogyan gazdálkodjuk ki a bérét 
úgy, hogy a már rég itt dolgozó 
vasutasé ne legyen alacso
nyabb. Az is igaz azonban, 
hogy nem nagyon válogatha
tunk. Azért, hogy csak a létszá
munk növekedjen, nem ragasz
kodunk az új felvételesekhez. 

- Jó az együttműködésünk 
a szakszervezettel - folytatja. 

Hegyi Mihály szb-titkár 
nagy szerepet vállal. Nemcsak 
agitál, hanem forgalmi szolgála
tot is ellát a hétvégeken, így 
közvetlen kapcsolata van a mel
lékvonalakon dolgozó vasuta
sokkal is. Segíteni is könnyeb
ben tud, hiszen elsőként értesül 
a gondokról-bajokról. 

Kép és szöveg: Zelman F. 

Francia csereüdülök 

a Balatonnál 

Első ízben látogattak Magyarországra csereüdültetés kereté
ben francia vasutasok 14-18 éves gyermekei. A boglárlellei vas
utas üdülőben találkoztunk a 30 tagú csoporttal. 

- Merre jártak? - kérdezem a csoport magyar kísérőjét, 
Karádi Lászlót, a szombathelyi területi intézőbizottság politikai 
munkatársát. 

- Az első napokat a fővárosban és a Dunakanyarban töltöt
tük. Itt a nevezetességek megtekintése után az egyik este a 
BVSC székházában találkoztunk azzal a harminc magyar fiatal
lal. akik a csereüdültetés keretében majd Franciaországba utaz
nak. 

- Mivel telnek a napjaik? 
- Boglárlellén sokat fürdünk, játszunk. Az üdülő váloga-

tottjával Magyarország-Franciaország nemzetközi labdarú
gó-mérkőzésre és visszavágójára került sor. Esténként hangula
tos diszkó zárja az egyes napok programját. 
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Ha megbíznak az emberben, 
nagy dolgokra is képes 

Beszélgetés Szalai János vezénylőtiszttel 

- Az utóbbi tízegynéhány - Kemény 19 évével az em-
esztendőben bizony keveset ha- ber hogyan boldogul a hétköz
joltam a MÁV személyforgalmi napokban? 
pénztárainak apró ablakaihoz - Nehezen. Idős, igazi vas
vasúti menetjegyért. Autóval utasembereket kellett igazgat
utazom többnyire. Ön, a vasúti ni, akik java része a kora sze
vezénylőtiszt, mikor ült utoljá- rint apám lehetett volna. Nem 
ra vonaton? volt egyszerű, de nekem na-

- Néhány órával az előtt, gyobb fejtörést okozott az ak
hogy leültünk beszélgetni egy- kor, mint azoknak, akiket irá
mással. Mindennap vonatra nyítanom kellett. Az emberek 
szállok. Reggel indulok fél hat- segítsége, szívből jövő őszinte 
kor Hidas-Bonyhádról a báta- természetessége átbillentett a 
széki vasútállomásra, ahol dol- nehéz perceken. 
gozom, és délután négykor érek - Jó pálya. Télen a meleg 
haza. Egy műszakban dolgo- kályha közelében, nyáron az 
zom mint vezénylőtiszt. árnyas gesztenyefák alatt, pár 

Itt nem szabad 
téveszteni 

- Gyermekkori szép emlé
keim között őrzöm azokat a 
kellemes nyárestéket, melye
ken kikerékpároztunk a bará
taimmal az esti személyvonat
hoz. Vártuk a tehercsatlako
zást, számoltuk a vagonokat ... 
34 . . . 39 . . . 43 . . . és persze a 
424-est, ami húzta. Mert min
den fiú mozdonyvezető akar 
lenni, legalább egyszer. 

jegy kiadása, vonatindítás és 
kész . . . Sokan ennyit érzékel
nek a vasútból. 

- Ez a része már csupán a 
látvány. Óriási mennyiségű, 
precíz, minőségi munka és egy 
hatalmas kollektíva összehan
golt, mindenre érzékeny rezdü
lése van e mögött. Nem is lehet 
ezt szavakkal elmondani, de 
nem is kell. Mi, akik ebben 
élünk, ez a mindenünk - akik
nek vérévé vált a vasút és a 
vasutasság, valójában ezt tart
juk a természetesnek. Egy sze
mélyvonatot elereszteni bizton
ságosan úgy, hogy az biztosan 
oda is ér, ahova indult ... vala
mi csodálatos érzés. 

A szakma 
sava-borsa 

- Menjünk csak vissza egy 

kicsit a múltba. Haza kellett 
vinni egy olyan familiába a 
vasút tiszteletét, melyben ha jól 
tudom, vasutas még soha nem 

élt. .. 

- Talán furcsa egy kicsit 
amit mondok, de tulajdonkép
pen az én esetemben nem volt 
tervbe véve a vasút. Az általá
nos iskola után feltétlenül egy 
közeli középiskolába kívántam 
kerülni. Igaz a közlekedés mm
dig is tetszett valahogy nekem, 
és ebben azért benne volt a vas
út is. Ahogy most visszaemlék
szem és kutatok a gyermekko
romban, valójában a legkedve
sebb játékaim közé egy favonat 
tartozott, de erre már csak utó
lag foghatnám rá a vasutassá 
válásomat. 

- Nem jelentett gondot, 
mert az egész család örült már 

- Ezek szerint a szakközép- eleve az érettségimnek, nagy 
iskola már biztos volt. szó volt ez a mi családunkban. 

- Valóban. Hetedikes lehet- Bennem célok gyúltak és kel
tem, amikor ráakadtam a dom- tek életre, én bizonyítani akar
bóvári Apáczai Csere János tam önmagamnak is, hogy ké
Vasútforgalmi Szakközépisko- pes vagyok valamire, valami 
lára, ahová be is iratkoztam. többre, a család pedig támoga
N em lennék őszinte, ha azt állí- tott. Ahogy egyre több időt töl
tanám, hogy tudtam, hogy mi töttem a sínek közelében, egyre 
vár rám, mivel jár a vasutasé- jobban átitatódtam egy külö
let, fogalmam sem volt hogyan, nös, a kívülállónak megfogha
miképp kell majd dolgozni. tatlan szellemmel. Valljam be 

- A vasút veszélyes üzem, bátran: én a vasút szerelmese 
ez köztudott, így gyanítom, lettem. A napok múlásával 
hogy bizonyos feltételekhez is mindig jobban és jobban érez
van kötve ez a pálya. tem, hogy jó úton haladok afelé, 

- Igen, ez feltétlenül fontos ami a kezdetkor még csak egy 
kérdés, mert egészségügyi pá- képlékeny, ködös cél volt csu
lyaalkalmassági vizsgán kell pán. 
felvétel előtt átesni. Itt nem le- - Szépen vall a munkájá
het az ember színtévesztő, itt ról, de bennem az vetődik most 
nem szabad semmiben tévesz- fel, hogy ehhez az ambícióhoz 
teni, óriási értékekről van szó, párosítható-e az előmenetel le
melyben természetesen a legel- hetősége, az anyagi boldogulás, 
ső az emberélet. Nem lehet me- a jövő? 
net közben korrigálgatni, egy- - Tizenkét évi aktív vas
egy szerelvény nagyon sok mil- utasmúlttal, négyévi tanulással, 
lió forintba kerül, és sokszor gyakorlati idővel és a főváros
még ennél is nagyobb értéket ban eltöltött kemény 12 hónap
foglal magában. pal, 1986 októberében kerültem 

- Túl akkor a reflex- és Bátaszékre vezénylőtisztnek. 
színvizsgálaton, meg a négy Ez pedig az én szememben si
kollégiumi esztendőn, a „dom- ker, szakmai és erkölcsi siker. A 
bóvári" fiú éretté vált a vasu- ferencvárosi rendező pályaud
taséletre. varon érezhettem meg a szak-

zem, mi már ezen túlvagyunk. 
A hidas-bonyhádi vasútállomá
son lakunk egy szép családi 
házban, ami szolgálati lakás. 

Amit az iskola 
nem tanít 

- Arra lennék kíváncsi, 
hogy milyen emlékek fűződnek 
a vasutasnaphoz, mekkora ér
téket képvisel ez az ön szemé
ben? 

- A tisztté avatásomra vas
utasnapkor került sor 1983 júli
usában, a második vasárnapon, 
a fővárosban, a Nyugati pálya
udvaron. Mit mondjak, egysze
rűen felemelő és nagyon ünne
pélyes volt. Körülöttem a csa
lád öröme, két kislányom és a 
jeleségem az ünneplő hozzá
tartozók között. A mi ünne
pünk pirosbetűs ünnep, a szak
ma megbecsülésének hangot 
adó és kellő rangot biztosító fó
ruma. Vasúti tiszt lehettem, ami 
megadta a lehetőségét a továb
bi előrelépésnek. 

- Mit ér a vasutasok egyen
ruhája? 

- Érettségi után nem vol
tam én vasutas. Ma már annak 
vallhatom magam, akkor bi
zony érzékenyen érintett, hogy 
nem azt érzik az emberek a vas
utas-egyenruha láttán, amit az 
azoknak a szemében ér, akik vi
selik. Főleg az idősebb korosz
tályra gondolok. Ők még néha 
akkor is azt viselik, amikor nem 
feltétlenül szükséges, mondjuk 
a borbélyhoz is abban mennek. 
Apósom nagy példa volt előt
tem, ő nem iskolapadban tanul
ta a szakmát, megmászta a sza
márlétrát az évek során és 
nagyszerű vasutas. Tó1e aztán 
lehetett tiszteletet, szeretetet 
tanulni a szakma, a vasút 
iránt. E korosztálytól azt tud
tam megtanulni, amit egyetlen 
iskola sem képes megtanítani, 
mert végül is nem is tanítható. 
Mi négy év alatt többet „töm
tünk a fejünkbe, mint sok vas
utas negyven év alatt a tapasz
talással begyűjtött, de ami tőlük 
átragadt ránk, az óriási. Igazi 
mesterem volt Barcza István 
is. Befogadtak, elfogadtak és el
ismertek, amit az is bizonyít ta
lán, hogy három hónap báta
széki vasutasmúlttal megvá
lasztottak fóöizalminak, majd 
két hónap múlva beválasztot
tak a dombóvári szakszerveze
ti bizottságba is. Öt dombóvári 
mellett egyedül képviselem a 
Cecétől-Mágocsig terjedő vi
dék vasutasainak érdekeit. Ha 
megbíznak az emberben, nagy 
dolgokra is képes. Közvetlen 
főnökeim támogattak, a beosz
tottak megérezték szinte azon
nal, hogy nem a játékvonatok 
világából jöttem. Egy vasutas 
önmagában nem vasutas - ez 
csupán egy egész kollektívával 
válik érezhető, tapasztalható 
erővé. 

Részt vállalni 
a megújulásból 

- Olyan érzésem támadt 
magát hallgatva, hogy nem kí-

ván a 130 ezer vasutasból csak 
egy maradni. 

- Nem! Nem szeretnék egy 
vasutas lenni a sok közül, ennél 
többre vágyom, ennél nagyobb 
terveim vannak, ennél jobban 
véremmé és életformámmá vált 
a vasút. Hatalmas jövő előtt áll 
a vasút, hiába mondják sokan, 
hogy a vasútnak lassan csak 
múltja van. Ez nem igaz! A le
hetőségek adottak és óriásiak. 
A vasúti teherfuvarozásnál 
jobb, hosszú ideig nem lesz. 
A vízi út lassú, a repülő drága 
és korlátozottak a lehetőségei, a 
közúti fuvarozás gyors, de kép
telen nagy tömegű áru állandó 
mozgatására. Nekünk a színvo
nalat kell javítanunk, és meg is 
tesszük. Néha a családi élet ro
vására is megy a mi igazi vas
utasságunk, de itt dől el, ki az 
igazi, az odavaló ember. Nincs 
szombati diszkó, meg szilvesz
teri malacpecsenye - ha a ve
zénylés úgy kívánja. 

- Gondolom, egyszer majd 
állomásfőnök lesz. Receptje 
biztosan nincs, de ahogy elhall
gattam, elképzelése feltétlenül 
van erre nézve. 

- Szakmailag jól összeková
csolódott gárdát, igazi, egymá
sért, a vasútért tevő kollektívát 
szeretnék kialakítani, nagy lel
kesedéssel és nagyon lelkes 
emberekkel. A vasút megújul, 
mi nem csodákat kívánnánk 
tenni - én magam sem - csak 
részt vállalni ebbó1 a megúju
lásból. 

Felfedeztük 
a természetet 

Úgy gondolom, dolgoz
tunk eleget, most lazítsunk egy 

kicsit a végére! A szabad idő el
töltése sem jelent gondot, az az 
érzésem. 

- Mióta ismét Hidas-Bony
hádon lakunk, időnk nagy ré
szét a lakásfelújításra, a csinosí
tásra fordítottuk. Most kedves, 
lakályos a ház. Örülünk az új 
autónknak, bejárunk a kertmo
zi ba elég gyakran, nagyokat sé
tálunk és a nyári kánikulában 
óriásiakat fürödtünk a lánya
inkkal. Persze, a játék is sok 
időt kitölt. Nagyszerűen érez
zük magunkat, ismét felfedez
tük a természetet, újra vannak 
fák és bokrok körülöttünk, meg 
zöld fű és kék ég fölöttünk. Sze
retjük a zenét, ki is szolgáljuk 
magunkat vele, imádunk olvas
ni, így a legjobbnak tartott ké
pes magazinok mindig a ke
zünkben vannak. Új, jobb élet
módra álltunk át, a városba 
csak látogatóba megyünk mos
tanában. 

- Tudom, kevés a mozdony 
és a vagon a MÁV-nál, nehéz 
helyzetben is vannak, mégis 
azt kívánom : sokan szeressék 
hasonlóképpen a vasutat, és 
akkor az, amiről beszélt, való
sággá is válik. Köszönöm a be
szélgetést. 

Szabó Sándor 

- Elméleti felkészültségün- ma savát-borsát. Kemény 
ket az érettségi bizonyítvány munkáshétköznapok, tanulás a 
megszerzése azért már valame- vasúti tisztképzőben, miközben 
lyest bizonyította, tisztában vol- a családommal olyan lakásban 
tunk a vonatok közlekedésével, lakhattam, amit a MÁV biztosí
azok összeállításával, irányítá- tott. A kezdés majd mindenütt 
sával, de mindez csupán a fe- pénztelenséggel is párosul. 
jemben volt még meg. Forgal- Kaptunk szolgálati lakást, majd,--------------------------
mi szolgálattevő tanuló lettem amikor bekívánkoztunk Bony
Hidas-Bonyhád állomáson, hádra, a városba, gondolva a 
mivel ide kértem magam pá- gyerekekre - bölcsőde, óvoda, 
lyázati úton. Ekkor kezdődött iskola -, munkáslakáshoz jut
az igazi vasutassá válásom, én tatott bennünket a vasút. A fe
legalábbis csak innen számí- leségem három műszakban dol
tom. Eszmélni kezdtem arra, gozott a kórházban, a lányok ki
hogy mi is az a vasút egyálta- esik voltak még, katona is vol
lán. Hamar kiderült, mekkora tam közben, aztán tanultam, 
súlya van az intézkedéseknek, szóval én nem panaszkodha
mennyire nincs mód a kapko- tom. Bátaszéken vezénylőtiszt 
dásra, és bármennyire is köz- vagyok, szakmai előrelépésem
helynek tűnhet - de ez való- hez minden lehetőség adott, én 
ban egész embert kíván. Kibú- pedig szeretek élni a lehetősé
jik hamar a szög a zsákból, aki geimmel. Egy időszakban ke
nem érez kellő elhivatottságot, ményen megköveteli az élet 
az bizony hamar megy innen. mindenkitől a magáét, úgy ér-

Aktivisták kirándulása 
Minden évben érdekes kirán

dulást szervez dolgozói részére 
a fényeslitkei állomásfőnökség 
művelődési bizottsága. A ko
rábbi években Bodrogköz és 
Zemplén vidékét, Szatmár és 
Bereg természeti szépségekben 
gazdag tájait látogatták meg. 
Legutóbb Eger környékének 
megtekintése szerepelt úti 
programjukban. Délelőtt az eg
ri várat és a híres székesegyhá
zat keresték fel, majd rövid vá
rosnézés után meglátogatták a 

városi művelődési központot. 
Délután a festői szépségű Szil
vásváradra utaztak, ahol kipró
bálták a hegyek közt kanyargó 
kisvasutat is. A szervezők az 
oda- és visszaúton vetélkedők
kel, nótaversenyekkel szórakoz· 
tatták a résztvevőket. 

A munkahelyi művelődésben 
szerepet vállaló dolgozók és 
családtagjaik negyventagú cso
portja részére az üzemigazgató
ság kedvezményesen biztosított 
autóbuszt. 
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Elhanyagolt vágányközök, 
veszélyes szabálytalanságok 

Sín hegesztők 

Munkavédelmi ellenőrző körúton a szolnoki rendezőben 

Munkavédelmi ellenőrző kör- utas. Szinte alábukva keresi a 
útra indulunk a szolnoki rende- 1 váltókart és erőlködve, csak a 
zó pályaudvaron. Velünk tart negyedik rántásra tudja átfordí
Kálmán László, a vezérigazga- tani. Közelebb lépve látjuk, 
tóság munkavédelmi osztályve- hogy vöröslik a rozsda a fémal
zető-helyettese és Széll György, katrészeken. 
a debreceni igazgatóság ellen- - Nincs váltótisztító, nincs 
őrzési osztályának munkavédel- elég ember! - magyarázza Ba
rni ügyintézője is. esik József rakodásirányító, mi-

Mielőtt kimennénk a sínek közben felül biciklijére. - Ha 

közé, tájékozódom. Széll éppen valaki fölös, akkor gyor
Györgytől megtudom, hogy a san lekenetik vele a váltókat, 
leggyakoribbak a botlásos bal- de ez amúgy is bontási terület, 
esetek a rendezőben. Bár az már a térképen sem szerepel. 
üzemfőnökség sokat tesz ez el- Itt lesz az új konténer-pálya-
1en, (például havonta jön a sze- udvar. 
métszedőgép), de akkora az 
áruszóródás, hogy ez nem je
lent megoldást. Több helyen hi
ányoznak a kábelcsatorna-fedő 
lapok, amit pótolgatni szoktak 
ugyan, de sosem érnek a mun
ka végére. 

Ittasság miatt 
negyven 

elbocsátás 

Szekeres Sándor, a KÜF 
munkavédelmi vezetője mind
ehhez hozzáteszi, hogy az áru
szóródás egyik oka az, hogy al
katrészhiány miatt a vágányfék 
állapota nem mindig kielégítő. 

- Többször vizsgáltuk az 
üzemi balesetek körülményeit 
- folytatja Szekeres Sándor -, 
s ezek 70 százaléka lábsérülés, 
amely a munkahelyen való 
közlekedés közben történt. 
Egyébként javult a munkafe
gyelem, szigorodott az ellenőr
zés, amióta Bató Sándor a kör
zeti üzemfőnök. 

Leállítják 
a munkát 

A rendező indulókörzetében 
álló épület földszintjén munka
helyek vannak; itt található a 
kocsivizsgálók szolgálati helye 
is, az emeleten pedig a szociális 
helyiségek. Épp ide tartunk, 
amikor észrevesszük, hogy az 
épület és a vágányok között egy 
markológép dolgozik. Beleha
rap a szénhalomba, fordul és te
herautóba szórja rakományát. 
De minden egyes fordulatnál a 
markoló felemelt gémje veszé
lyesen megközelíti a felsőveze
téket. 

- Vajon feszültségmentesí
tették-e a vezetéket? - teszi fel 
a rutinkérdést Pásku Jenő. 

zenek csak oda! - mutat ki 
egy elhaladó szerelvényre. -
Lógnak majd' mindegyik ko
csin. Nem foglalkoznak vele. 
Persze kevés az ember náluk is. 

„Az én nevemet 
k .. h t· ' nr a Ja .... 

Felmegyünk az emeletre. 
A készülő fürdőben nem dolgo
zik senki. Az öltöző nyomasztó
an zsúfolt. A légypiszkos fény
csövek alatt egy szélesebb vállú 
ember nem tud végigmenni a 
szekrények között. Oltözőpadot 
nem látni, a villanykapcsoló tö
rött, balesetveszélyes. Az egyik 
női öltöző szűk, ablaktalan odú. 
A falon félvak, foncsorhullató 
tükör lóg két 120-as szögön. 

- Csak ilyen tükröt kaptak? 
- Nem kaptuk ezt. Talál-

tuk, s idehoztuk - mondja az 
egyík takarítónő és hozzáteszi, 
ki ne írjam a nevét, mert kikap 
a főnökétől. 

- Az én nevemet nyugod
tan leírhatja - szól közbe öz
vegy Kádas Jánosné indulattól 
fűtött hangon. - És azt is írja 
meg, hogy sok szekrényt ketten 
használnak, annyira törődnek 
velünk! Meg azt is, hogy a mos
dóban több, mint egy éve van 
egy WC-kagyló, ami nincs be
kötve. Így negyven nő csak 
egyet használhat. Mi lesz ak
kor, képzelje csak el, ha megint 
elromlik, mint a múlt héten. 

Ismét a vágányok közt já
runk. Látszik, hogy kevés az a 
havi egy takarítás, amit a sze
métszedő géppel végeznek. 

- Két éve jártam itt utoljára 

A ferencvárosi rendezőpálya
udvar rekonstrukcióján sokan 
dolgoznak. A városföldi sínhe
gesztők csapata alighanem a 
legkisebb. 

- Mindössze hatan va-
gyunk - mondja Dániel Lász
ló pályamester -, de fontos 
munkát végzünk. A Keleti ren
dezőben hézagnélküli vágá
nyok lesznek munkánk nyo
mán. 

Miután kissé értetlenül pis
lantottam a pályamesterre, 
készséggel magyarázni kezdett: 

- Folyamatosan összehe-
gesztett sínekről van szó. Mű
szakilag, de gazdaságilag is elő
nyös, mert kevesebb fenntartá
si munkát igényel, nagyobb az 
élettartama, csökkenti a vonta
tási költségeket. A csapat vala
mennyi tagja - Vízhányó Tibi 
kivételével, aki pár hete kezdett 
el dolgozni - rutinos hegesztő, 
pontosan tudják tennivalóikat, 
kitűnő szakmunkások. Ketten 
közülünk állami díjasok. A 
munka nagy precizitást, fi
gyelmet igényél, fizikailag sem 
könnyű. 

- Bizony sokszor kell emel
getni a kalapácsot - veszi át a 
szót Zsámboki Sándor , 
ugyanis a sín futó- és vezetőfe
lületéről a sín keresztmetszetén 
túlnyúló fölösleges acélt még 
vörösizzáskor le kell vágni, il
letve leütni. 

- A sínhegesztés speciális 
szakma folytatja Dániel 
László -, kötő és felrakó válto
zata ismert, mi az előbbit alkal
mazzuk, ezen belül is az úgyne
vezett alumínotermikus hegesz
tést. 

- Mi ennek a lényege? 
Laci néhány pillanatig nem 

szól, majd arra kér, hogy men-

jek ki vele a helyszínre, nézzek 
meg egy hegesztést. 

Nos, megnéztem - és el
ámultam. A városföldi csapat 
munkája a szó szoros értelmé
ben elbűvölt. Az összeszokott
ságuk, az, hogy szavak nélkül 
is mindegyikük tudta mi követ
kezik és miért . . . Munkáju
kat szavakba foglalni nagyon 
nehéz egy laikusnak. Szeren
csémre éppen ellenőrzésre jött 
a hegesztők „nagyfőnöke", Ko
vács László, aki kiselőadást tar
tott: 

- A sínvégekre öntőformát 
helyezünk. valamint vaslemez• 
ből készült, homokkal bélelt sa
laktálat. A formákat eltömítjük, 
majd a sínvégeket előmelegít
jük körülbelül 1000 Celsius-fok
ra. A jó hegesztő ezt a sín izzá
sából, pontosabban az izzás 
színébó1 megállapítja. Ezután a 
sínhez erősített, állványra he
lyezett magnezit bélésű öntőté
gelybe betöltjük az úgynevezett 
hegesztési adagot (ez egy kü
lönleges összetételű anyag: re
vepehelyből, alumíniumdará
ból, vasadalékból és ötvöző
anyagból áll). Mindezt gyújtó
rúddal kémiai reakcióba hoz
zuk, és az ez által keletkező izzó 
termitacélt a formák közötti 14 
milliméteres hegesztési hézag
ba folyatjuk az öntőtégely alján 
lévő csapolószeg felütésével. Az 
acél megolvasztja a sínvégeket, 
és az ömledék dermedése után 
keletkezik a sínvégeket össze
kötő hegesztési varrat, vagy he
gesztett sínkötés. 

Kovács László még magyará
zott volna tovább, de finoman 
jeleztem, hogy kissé bonyolult 
számomra a dolog. 

A c;sapat vezetője, Dániel 
László szólt ismét: 

- Most kivételesen nincs 
okunk a panaszra. A MÁV 
egyik legjobb munkásszállóján 
lakunk, munkahelyünkhöz alig 
pár percnyire. Tudunk olcsón 
ebédelni és vacsorázni. Sajnos, 
ez nincs mindig így, ezért nem 
bántuk, hogy a Fradiba küldtek 
bennünket. Valószínű, hogy au
gusztus végéig maradunk, de 
utána sem fogunk unatkozni. 
telephelyünkön, Városföldön is 
van elég munka. 

(sárközi) 

Tavaly az első félévben tizen
négy foglalkozási baleset volt 
Szolnok állomáson, idén már 
csak kilenc' Ehhez persze az 
kellett, hogy a központi intézke
déseket megelőzve ittasságért 
és társadalmi tulajdon elleni 
vétségekért a legsúlyosabb 
büntetést alkalmazzák. Az el
múlt év márciusától több, mint 
40 embert bocsátottak el ittas
ság miatt. 

Nagy Bélát, a rendező főnök
helyettesét hívjuk a helyszínre. 
Azonnal leállítja a munkát, 
majd elmondja, hogy egy ko
rábbi megbeszélés alapján jött 
ide a markoló, (a gép egyéb
ként a vontatási főnökségé), de 
nem jelentkezett a munkahelyi 
vezetőnél, és engedély nélkül 
kezdett dolgozni, karnyújtás
nyira a 25 kV-tól. Mindez jegy
zőkönyvbe kerül, majd me
gyünk tc-vább. 

- mondja a szemlebizottság 
egyik tagja a kíséretünkben lé
vő Nagy Bélának. - Akkor 
nem vették ki az elegyből a 
nem gurítható kocsikat. Mi a 
helyzet ma? 

Élenjáró gyulaiak 

A vágányokon keresztül a 
rendező felé igyekszünk. A régi 
rendezőn már a sínkoronáig ér 
a sóder. A pálya olyan gyenge, 
hogy Szergejt már nem is eresz
tenek ide, csak egy Bobo jár át 
néha. Bár bontásra vár ez a 
rész, de azért még használják: 
itt igazítják a rakományokat. 
Csoportunk az F 19-es váltóhoz 
érkezik. Még a váltókar és a sí
nek között is bozótsűrűn nő a 
pásztortáska, s ebből a gazten
gerből egy hosszú, vastag drót
szálat húz ki Pásku Jenő, a vas
utas-szakszervezet munkavé
delmi osztályvezetője. 

- Régen járhatott itt a vo
nalgondozó - jegyzi meg. 

Kerékpáron érkezik egy vas-

A kocsivizsgálók szolgálati 
helyén Csordás Mihály és 
Nagy András éppen egy korty 
kávét iszik. Amikor megtudják, 
hogy mi járatban vagyunk, 
árad belőlük a panasz. 

- A régi fürdő kicsi volt, s 
most átépítik. A munka már 
egy hónapja tart és még sehol 
sincsenek a bővítéssel. Addig 
meg egy ideiglenes fürdőt hasz
nálunk, de az olyan, hogy még 
valami fertőzést is összeszedhet 
az ember. 

- Van-e elég öltözőszek
rény? - kérdezi Kálmán Lász
ló. 

- Nincs: kettő nem jut min
denkinek. Legtöbbünk a tiszta 
ruháját is a munkaruha mellett 
tárolja. 

- Milyen a munkakapcsolat 
a KÜF-fel? 

- Nem a legjobb. Nekik kel
lene például a tömlőket, csa
varkapcsokat felrakni, de néz-

- Itt 24 óra alatt átlagosan 
2400 kocsi megy át. Sokszor 
egy ötvenes elegyből harmincat 
ki kellene venni. Itt azonban 
még az a fontos, hogy hány ko
csi hány fogással gurult, de azt 
már senki sem kérdezi, hogy 
milyen áron? Nálunk hat vá
gányra jut egy sarus, de sajnos 
előfordult már, hogy csak úgy 
volt meg a létszám, hogy a gép
kísérő, a vonatösszerakó. a for
dulós térfőnök meg én álltunk 
be egy műszakra sarusnak. Én 
tudom, hogy ez utasításellenes, 
de a szükség törvényt bont, és 
magamra kellett vállalnom a fe
lelősséget, hogy ne bénuljon 
meg a rendező. 

A tanulságokat remélhetőleg 
levonják majd az illetékesek, és 
a jegyzőkönyvben rögzített, tes
ti épséget veszélyeztető sza
bálytalanságokat mielőbb meg
szüntetik. 

D. K. 

Gyula üdülőváros. A vár és az országos hírű Húskombinát, 
annak közelében kialakított amely belföldre és exportra 
kellemes gyógyfürdő, a strand, egyaránt küld termékeiből. Raj
a különféle kulturális rendezvé- ta kívül a Tejporgyár, a Vízgé
nyek és a SZOT-üdülő évente pészeti Üzem és a DEFAG szál
sok tízezer látogatót vonz. A vá- lításai a legjelentősebbek. Csu
ros rangjához, vendégforgalmá- pán a DEFAG naponta 15-20 
hoz méltó a vasútállomás is. Az kocsit rak meg fával mohácsi, 
első, amit a vonattal ideérkező illetve jugoszláv rendeltetéssel. 
tapasztal, az a rendkívül nagy A Gyulai Fa- és Fémipan Szö
tisztaság, a gondozott környe- vetkezet pedig évente mintegy 
zet, a szivárvány minden színé- 330 (húsz) lábas konténerben 
ben pompázó virágágyások. Az és 150-200 fedett kocsiban ad 
állomás kollektívája sokat tett a fel irodai bútort. Az érkező áruk 
munkahelyi környezet tisztasá- súlya évente 140-200 ezer ton
ga, szebbé tétele érdekében. na között mozog. Nehéz lenne 

Tavaly közel 600 ezer utas felsorolni valamennyit, csupán 
fordult meg az állomáson, idén a legjelentősebbeket emelném 
az első félévben 336 ezren vet- ki. A DÉLÉP-nek betonáru, só
ték igénybe szolgáltatásainkat, der, a TÜZÉP-nek építő- és tü
így nem mindegy, hogy milyen zelőanyag, a Pincegazdaságnak 
kép alakul ki rólunk - fogad ital áru, a Húskombinátnak cso
Varga Zoltán állomásfőnök. magolóanyag érkezik. S még 
Majd nem kis büszkeséggel egy áruszállítással kapcsolatos 
hozzáteszi: a környezetvédelmi hír: a Húskombinát iparvágány 
világnap alkalmából elnyertük építését tervezi. 
a SZOT elismerő oklevelét, 

A nagy áruforgalom ellenére 
az első félévben a 16 órás nor
maidő helyett csak 13,66 órát, 
az idegen kocsik pedig 12,6 óra 
helyett 10,86 órát várakoztak a 
továbbításra. Igen eredménye
sen dolgozik a MÁV-VOLÁN 
komplexbrigád, amely az utób
bi négy évben kétszer lett első a 
kiskategóriájú állomások ver
senyében. Tavaly vállalásaikat 
106 százalékra teljesítették. Kü
lönösen a kulturált utazás terén 
végzett munkájuk érdemel di
cséretet. 

A „Tiszta vasútért'· mozga
lomban 400 óra társadalmi 
munkát végeztek. Hasonló elis
meréssel kell szólni az állomás 
három szocialista brigádjáról is, 
akiknek nagy része van abban, 
hogy 1981 óta az állomás min
den évben elnyerte az Élenjáró 
Szolgálati Hely címet. 

(Gellért) 

amely további állomásszépítő ,--------------------------
munkára kötelez. Valamennyi
önknek jólesik az utasok, a vá
roslakók elismerő szava, meg
nyilatkozása. 

Az utasok kiszolgálásával is 
példamutatóan törődnek Gyu
lán. Öt jegypénztár gondosko
dik a jegyváltásról, és a szüksé
ges információt is készségesen 
megadják. Idén tavasszal a 
SZOT-üdülővel megállapodást 
kötöttek, amely alapján turnus
váltás előtt a helyszínen, az 
üdülőben is árusítanak vasúti 
menetjegyet. Négy hónap alatt 
közel 90 ezer forint értékű me
netjegyet adtak el, miközben az 
állomás utasforgalma sem csök
kent. A nyári hónapokban külö
nösen nagy az állomás forgal
ma. A Várszínház előadásai -
amelyekre a MÁV 33 százalé
kos kedvezményt adott - is 
sok látogatót csalnak ebbe a Fe
hér-Körös partján fekvő szép 
városba. 

Milyen az állomás árufor
galma? 

Az első félévben 34 ezer 700 
1------......:...:..........:...:.... ______________________________ -,I tonna árut szállítottunk el. 

Az t>lmúlt ht>tt>k kánikulai időjárása t>llt>nért' sokan kert>sték ft>l a nagy<'t>nki múzeum• mintegy négyezer tonnával túl-
vasutat. Továbbra is nllfQ' sikt>re van a gőzmozdony-vontatású apró ,onatoknak. A me- teljesítettük áruszállítási ter-
lt>gtől t>lgyötört utasokat Kastély végállomáson korabt'li rt>sti várja - mai árakkal . . . vünket - mondja az állomásfő-

(Thorday Zoltán felvételt>i) nök. - Legnagyobb feladónk 

HÉV-centenárium 
Az 1880-as években az ipari 

és kereskedelmi fejlődés a fővá
ros körzetében többszörösére 
növelte a szállítási igényeket, 
ezért megkezdődött a mellékvo
nali helyiérdekű vasutak létesí
tése. A Budapest környéki háló
zat kiépítésére a Budapesti 
Közúti Vaspálya Társaság vál
lalkozott. Az volt az elképzelé
sük, hogy a közutak mentén 
megépítendő sugárirányú pá
lyák a lóvasúti hálózat folytatá
sai legyenek. 

Az első pályát, a jelentős me
zőgazdasági településre, So
roksárra vezették, de az 
1882-ben született közgyűlési 
határozat után még öt évet kel
lett várni a megvalósításra, pe
dig a főváros. mint „az élelme
zési viszonyokra jótékony kez
deményezést"' örömmel fogadta 
az ötletet. 

A Soroksárig kiépült 9,4 km
es vasúti pályát 1887. augusz
tus 7-én nyitották meg, és már 
három hónappal később, a köz
ség déli területén átvezető sín
párral Harasztiig meghosszab-

bították. A forgalom 4 tramway 
típusú (lefedett hajtással épült) 
gőzmozdonnyal, 16 személy-, 4 
poggyász-, és 20 középütközős 
teherkocsival indult. 

A fővárosban munkát kere
sők a peremterületeken tele
pedtek le. Így a HÉV-vonal 
mellett Pesterzsébet lakossága 
többszörösére növekedett, s ez 
a változás sűrűbb vonatforgal
mat igényelt. A gőzüzemet sem 
műszaki, sem üzemgazdasági 
okokból nem volt célszerű fenn-
tartani, ezért a vonalat 
1906-ban Erzsébetfalváig, 
1909-ben Soroksárig, 1910-ben 
Dunaaharasztiig villamosítot
ták. A pesterzsébetre vezető -
később a villamosvasút-háló
zathoz kapcsolt - hurokvá
gány 1907-ben már villamos
üzemmel épült. A soroksári 
HÉV forgalmát növelte az 
l!J12-ben megnyitott csepeli 
szárnyvonal is, amely 1925-ig 
működött. 

Keller László 
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Mit írnak rólunk? Az alsóörsi vasúti tragédia 

Vasutasok helytállásáról, pél

daadó szolgálatáról, társadal

mi-közéleti tevékenységéről 

szólnak az itt következő írások, 

amelyeket megyei újságokból 

válogattunk. 

Dunaújvárosi 
Hírlap 

Sike József véletlenül lett 
vasutas. Érettségi után az állat
orvostudományi egyetemre je
lentkezett, ám a sokszoros túlje
lentkezés miatt elutasították. Ez 
1953-ban történt. Elszegődött 
Sztálinvárosba, a MÁV-hoz, ko
csifelírónak. Azután, ahogy az 
lenni szokott, elvégzett különfé
le szaktanfolyamokat. Időköz
ben tizennégy és fél évig tarta
lékos volt. A másfél évtized 
alatt megjárta többször is Pusz
taszabolcs, Paks, Rétszilas, Bör
gönd közötti szolgálati helyek 
mindegyikét, s igen nagy hely
ismeretre tett szert, ami haszná
ra vált legújabb, immár fél évti
zede betöltött fegyelmi és bal
esetvizsgálói munkakörében. 

Főnökei értékelik elméleti 
felkészültségét és gyakorlati 
szakismeretét. Ahogy mondják: 
ahhoz a korosztályhoz tarto
zik, amely ma a vasút derékha
dát alkotja. Ezért is vették fel 
az ő nevét is a kitüntetésre ér
demesek listájára, s ezért része
sült a vasutasnap alkalmából 
vezérigazgatói dicséretben. 

Észak
Magyarország 

A Gömöri pályaudvaron ha
talmas, 40 tonna teherbírású 
portáldaru vonja magára a fi
gyelmet. A széles, vaskos lába
kon terpeszkedő gépezet alatti 
két sínpárra dízelmozdonyok 
tolatnak, húzatnak ki szerelvé
nyeket. A pőrekocsikon sorako
zó konténereket a portáldaru 
acélhorga, megfogó szerkezete 
emeli a magasba, majd ereszti 
le a vágányok melletti betono
zott talajra. A Borsod Volán 
speciális járművei indulnak út
ra az árukkal megrakott konté
nerekkel. 

A Világbank közreműködésé
vel vásárolt szupermasina : a 
Rába-KLAUS emelő és rako
dógép - Menningből való -
daru nélkül most emeli le a 

hús;,:tonnás konténert először a 
vagonról. A próba sikerült . .. 

A Gömöri arról is nevezetes, 
hogy - a Józsefvárosi után -
ez az ország második legna
gyobb konténer-pályaudvara. 
Feladata szerint a borsodi 
nagy iparvidéket kell kiszol
gálnia. Hogyan sikerül? Béki 
Károly egységvezető: 

- A konténeres fuvarozás 
különösen 1983-mal kezdődően 
nőtt dinamikusan. Tavaly értük 
el a csúcsot. Az előző évitől 35 
százalékkal több: 30 208 megra
kott közép- és nagy konténert 
fogadtunk, indítottunk útba. 
A legnagyobb megrendelőnk a 

TVK, amely elsősorban tejfóliá
kat, hordtáskákat, a BKV, 
amely főleg műanyag terméke
ket fuvaroztat. 

A Rába-KLAUS kooperáci
óban készült, s mintegy 9 millió 
forintos áron vásárolt nagy tel
jesítményű önrakodó szállító 
gép június 9-én gördült be a 

Gömöribe. Vezetője Orliczki 
Attila ezt mondja: 

- A gépet a menningeni 
KLAUS cégtől vettem át. Ez 30 
tonna mennyiségű árunak a va
gonokról való le-, s oda felraká
sára alkalmas, de a cég a biz
tonság érdekében csak 24 ton
nára hitelesítette. A miskolci 
igazgatóság első ilyen gépe 
igen sokra képes. 

Dolgozók 
Lapja 

túl is együtt vagyunk, jobban 
ismerjük egymás tulajdonsága
it. Ez a napi munkában is ka
matozik, hiszen tudjuk, ki ho
gyan és milyen feladattal ter
helhető. Aztán nagyon fontos a 
főnökség bizalma, amit én úgy 
érzem, hogy bőven megkapok. 
Már az is elismerés, hogy meg
kaptam a Szakma Ifjú Mestere 
kitüntető címet. Készülök is 

szorgalmasan a segédtiszti tan
folyamra, hogy még jobban 
megismerjem ennek a nagy 
családnak az életét. 

Déli Hírlap 

Mint már arról lap11nkh,m. is� 1'86. 

júliua 18,.án Alsóan és Balatonftired k&ötl a vo

nat halálra pzolt négy -vasutast. A -ve&aprémi """ 

l'O&i bh'óság 1987. febnaár 25-én meghosott i1életé

� Balogh Árpád f3pályamestert bGn&nek ta• 

lálta több halált okozó, foglalkozás körében elldi• 

vetett gondatlan veszélyeztetés vétségében. Ezért 
két év fogbáman végrehajtandó szabadságvesz• 
tésre, melléld,üntetésül 2 évre a pályamesteri fog• 

lalkozástól eltiltásra ítélte. Az 1987. május 22-én 
keh ítéletével a megyei bíróság az els6 fokon eljárt 
bíróság döntését megváltoztatta, a kiszabott biln• 
letést l év hat hónapra csökkentette. Az ítélet jog• 
er&. 

A régi községek, hajdan önál
ló és nagy múltú falvak közi
gazgatási egyesítésével párhu
zamosan menthetetlenül kikop
tak a régi helynevek, sok tele
pülés „tűnt el" a térképről. A 

helységnévváltoztatás nyomán 
módosultak a vasúti állomások 
megnevezései is. A kedvezőtlen 
folyamatba a helybeliek és a 
helytörténet iránt érdeklődők 
azonban nem törődtek bele. 
Egyre több helyütt emelték fel 
szavukat a különböző fórumo: 
kon azért, hogy a régi falunév is 

szerepeljen a település határa- Ritka gombászszerencsének 
ín. Így került például a zöld örülhetett Mondok Ferenc ko-
h 1 ' 'vtábl S • b csikisérő és Szamosi Barna e ysegne a zony e. (A történtek dióhéjban.) kocsi ott tartózkodik. (Akkor mozdonyvezető. A miskolci A közelmúltban az új vasúti vontatási főnökség dolgozói ha- Most, a bonyolult, sok szálon ugyanis biztosan nem jöhet a 
menetrend kiadásakor döntött zafelé tartottak az utolsó fuvar- futó eseményből csak azokat vonat - miként a tárgyaláson 
úgy a MÁV, a tatabányai nép- ral. A Mezőkeresztes-Mező- elevenítjük föl, amelyek eltér- Balogh erre hivatkozott.) 
frontbizottság javaslatára, hogy nyárád és Csincse közötti sza- nek vagy pontosítják a koráb- Kovácsék kilenc vágást ter
Tatabányán az állomásokat a kaszon valami fehérlett a sínek ban leírtakat, illetve a bűncse- veztek. Tizenegy múlt, amikor 
régi településekről nevezi el. mellett, a zöldellő rét közepén. lekmény megismerését, megér- a teherszállító kocsi meghozta 

Tatabánya hajdan négy köz- Mint később kiderült: óriási tését szolgálják. a munkásokat és a motoros /ű-
ség - Tatabánya, Bánhida, Al- pöffeteggombára leltek. A zánkai állomáson helyreál- részt. A TVG-kocsi azonnal 
sógalla és Felsőgalla - egyesí- .. lítási munka'kat ve'geztek. 1986. visszaindult Alsóőrsre. Kovács 

- üt-hat óra �ehetett, ami-tésekor emelkedett városi rang- J'úlius 17-én Balogh Árpád Géza, Bencsik Ernő, Nagy Já-
kor felfigyeltem az akkor még · H A l b ra. A régi településekbó1 a leg- megbízta Kova' cs Ge'za gépla- nos es egyi tti a azon an a 
ismeretlen fehér foltra - me-

ifJ"abb kétségkívül Tatabánya, katost, hogy ;�a'nvftása'val síne- munkaterületen maradt. Foly-
sélte Mondok Ferenc. - Rosz- � J • 

amely az alsógallai bányate- ket váaianak Alsóőrsnél. Az tatták a munkát. A figyeléssel 
szat sejtettünk, ezért megáll- ,,,., H A · b '  'k fi leptől 1902-ben vált külön és úgynevezett előmunkási feladat egyi ttilat iztá meg. A ·a-
tunk. Aggodalmunk azonban tal b lett önálló község. A szénter- mellett megbízta még a moto- em er félmeztelenül, hang-
hamar elszállt, amikor me

Ö
pil- · 1z· 'lk 1 lal 1 melés növekedésével gyorsan 1 k 

ros fűrészgép kezelésével, Ba- Je O eszköz ne Ü fog ta e az 
antottu a gombacsodát. va- • 1 , gyarapodott az új település la- 1 logh tudta, hogy az ,,előmun- orhe yet. A fűrészgép legalább 

tosan eszedtük, majd behoz- 100 d b 1 • 
kossága. 1923-ban nagyközségi kás" nem rendelkezik e munka- eci e es zajt okozott, raa-

tuk. Kollégáink még a szájukat d, ul • 1 • · al rangra emelték. , , kör betöltéséhez szükséges as egy közuti fe üljaro att 
is eltátották, amikor megtudták, d 1 k · 

A négy községet 1947-ben hogy gombánk több mint 40 szakképesítéssel. (Kovácsnak O gozta , ami meg növelte a 

vonták össze. A fiatal város, Ta- centiméter magas, 30-32 centi- ,,csak" munkavédelmi vizsgája ��tuI;
nat dübörgését nem 

tabánya 1950-ben lett megye- méter széles, a súlya pedig volt.) Balogh azt is meghatároz-
székhely. Az új döntés alapján majdnem 5 kilogramm. ta, hogy milyen, a munkavég- Az alsóőrsi forgalmi szolgá-

az állomásokat a réai községek- zés biztonságát szolgáló eszkö- lattevő kitelefonált a munkate-0· - Mindketten szeretjük a "k ( 'ld' 1 · 1z· 'bl á ··l k 
.. l'b l' ,, ,, h' k ről nevezik el. Tatabánya-Alsó zo pe au Je otá a, s rga ru et oze e en eva or az e-

gombaételeket - modta Sza- 11' ) f d 'b d 1 l "· • k, h ezentúl csak Tatabánya néven me eny e ezete en o goz- ze oJene ogy figyelmeztesse 
mosi Barna. - Ezért a pél- h k ·1 ál , M, · 

kás k szerepel maJ'd. A Tatabánya- atna a nyi t p yan. asnap, a negy mun t a vonat öze-
dányt nemcsak két részre osz- 1 fű , 1 , d b k l ál l d ' Felsőt Felsőgallának, a közép- a e resze t sm ara o e sz - e tere. A vonat 11 ora 40 perc-
tottuk, munkatársainknak is ju- li , , al b' TVG k · k h l áll ' • 

sői megállóhelyet pedig Alsó- tásav meg 1zott - ocs1 or agyta e az omast. Az or 
tott belőle. 

gallának, az erőműi megállót vezetőjével még azt is meg- szólt is a négy embernek, ám 
pedig Bánhidának nevezték el. Összeállította: üzente, Kovácsnak, hogy csak azt nem tudhatta, hogy ezek 

Hegedűs Ferenc akkor dolgozhatnak, ha a TVG- nem azonosak a szelvényben Ugyancsak változott a Lábat- dolgozó vasutasokkal. (Egy bu-lan-Felső megállóhely neve. dapesti cég négy munkása az 
A hajdani „társközségről" Pisz- .-------------------------------, 
kéről nevezték el az ottani állo- esettel egy időben szintén a kö-

mást. 

Vas Népe 
Kevés a pénze a vasútnak. 

Mindezek mellett nagyon sokat 
adnak a környezetvédelemre. 
Pár esztendeje Celldömölkön 
20 millió forintos költséggel egy 
szennyvíztisztító rendszert he
lyeztek üzembe. Most erre a be
ruházásra alapozva, július ele
jén megkezdték egy teherkocsi
mosó és fertőtlenítő építését. 
A 25 millió forintos költségbe 
kerülő létesítményt a jövő év 
novemberére szeretnék átadni 
a rendeltetésnek. 

Ez év októberére készül el 
Szombathelyen egy másik kör
nyezetvédelmi beruházás. 
Négymillió forintba kerül a 
nagy teljesítményű dízelmozdo
nyok vízellenállását mérő be
rendezés. Pápán és Veszprém
ben is jelentős környezetvédel
mi beruházások kezdődnek. 

Zalai Hírlap 
Máté János vezető váltókeze

lő alapszervezeti KISZ-titkár a 

zalaegerszegi vasútállomáson. 
A katonaság után cserélte el a 

férfi szabó szakmát a vasutas
ságra, egészen egyszerűen 
azért, mert itt több a pénz. 

Harminc esztendeje 
vezető; beosztásban 

Amikor a vasutasnapi ünnep
ség után leültem beszélgetni 
Kiss Róberttel, még nem gon
doltam, hogy ilyen érdekes 
egyéniséggel találkozom. Har
minc esztendeje a zalaegerszegi 
vontatási főnökség vezetője és 

nemrég tüntették ki 40 éves 

vasúti szolgálatáért. 

Kiss Róbert Zala megyében, 
hétgyermekes családban szüle
tett. Az elemi iskola elvégzése 
után négy polgárit végzett, 
majd kitanulta a géplakatos 
szakmát. 

Hogyan került a vasút-

tam, majd reszortos és a fiók
műhely vezetője lettem. 

Kiss Róbert 1945-ben az 
MSZMP egyik alapító tagja 
volt a vasúton. Érdemeit elis
merve rövidesen a Zala megyei 
pártbizottság fegyelmi bizottsá
gának, majd másfél évtizeden 
át a vasútüzemi pártbizottság
nak lett a munkatársa. Két cik
lusban a megyei pártbizottság-
ba is beválasztották. A tanulást 
azonban nem hagyta abba. El
végezte a marxizmus-leniniz
mus esti egyetemet, majd a sza
kosítót. Részt vett egy maga
sabb szintű vezetőképzőn és a 

vontatási főnökök továbbképző 
tanfolyamán. 

- Harminc éve, 1957. június 

16-án Bajusz Rezső, az akkori 
szombathelyi vasútigazgató ne
vezett ki vontatási főnöknek -
meséli. 

- Azóta létszámunk 100-ról 
300-ra nőtt. Állandó mozgásban 
volt a vontatójármű állomá
nyunk. Az elmúlt harminc év
ben hétféle gőzmozdonnyal dol
goztunk és megtanultuk a kü
lönféle motorok és mozdonyok 
kezelését, vezetését, javítását. 
Időközben új mozdonyvezető 
nemzedékek nőttek fel. Ma a 
főnökség létszámának 60 szá
zaléka harmincöt éven aluli. 
Teljesen új a műszaki vezetői 
állomány is. 

zelben dolgozott.) 1 

A vonat a megengedett se-
bességgel robogott. Hegyi Atti
la, amikor meglátta az exp
resszvonatot, rohant a háromta
gú csoport felé. Kezével intege
tett. Hiába fékezett a mozdony
vezető, a vonat bal oldali mell
védrésze elkapta a szerencsét
len fiatalembert. A masiniszta 
ekkor pillantotta meg a 40-50 
méterre a vágányközben dolgo
zó másik három vasutast. Any
nyira belefeledkeztek a munká
ba, hogy nem figyeltek fel a kö
zeledő vonatra. A mozdony a 
mellvédlemez alá fordította 
őket. A három pályamunkás a 

helyszínen, Hegyi Attila a kór
házban halt bele sérüléseibe. 

Úgy látszik, a négy ember 
halálát több szerencsétlen vé
letlen egybeesése okozta. Ez 
azonban nem ad magyarázatot 
arra, hogy miért mulasztották 
el a kötelezően előírt biztosítást. 

A további általánosító kom
mentár helyett inkább olyan 
kérdések szerepeljenek alább, 
amik az eset kapcsán az olvasó
ban joggal felmerül(het)nek, s 

ezekre a válasz kiolvasható a 
bíróság ítéletéből. 

Tehát: Balogh Árpád főpá
lyamester ezzel a veszélyes, 
nagy szekértelmet megkövetelő 
munkával miért egy gyakorlati
lag ,.laikus" vasutast bízott 
meg? Kovács Géza miért vállal
ta el a előmunkási teendőket? 

S ha már elvállalta, miért nem 
az utasításoknak megfelelően 
járt el? Balogh Árpád miért 
nem ellenőrizte a pályán dolgo
zó vasutasokat? A vasutasok 
miért nem mentek be a TVG
kocsival Alsóőrsre, miért dol
goztak tovább? Hegyi Attila 
miért nem vett magára leg
alább egy sárga mellényt? S ha 
már észrevette a vonatot, akkor 
miért nem ugrott félre? Egyál
talán: tette (tudniillik, hogy fi
gyelmezteti a veszélyben lévő 
többieket) heroikus cselekedet, 
avagy a rutintalanság számlá
jára írható pillanatnyi maga
tehetetlenség, tétovaság? 

Balogh Árpád felelős a négy 
ember haláláért. Hanyagsága, 
nevezzük így, nagyban közre
játszott, hogy véletlenek íly sze
rencsétlenül találkoztak. Ha 

megfelelő körültekintéssel járt 
volna el, akkor nem küldi ilyen 
veszélyes munkára a vasutaso
kat. (Egy MÁV vezérigazgatói 
utasítás szerint az ilyen és eh
hez hasonló munkaterületen és 

feltételek között végzett tevé
kenység a „dolgozók életére fo
kozott veszélyt" jelent.) 

Vagy még pontosabban: a 
munkacsoport irányítását hiba 

volt az ehhez a feladathoz lai
kusnak számító vasutasra bíz
ni. Igaz, Balogh nemigen válo
gathatott, hiszen az egyik elő
munkás szabadságát töltötte, 
míg a másik a zánkai munká
latokat irányította. Kovács 
Géza felelősségét pedig nagy
mértékben enyhíti az a hétköz
napi tény, gyakorlat, hogy egy 
főnöki utasítást általában vég
rehajtunk. Végső soron durva 
szabályszegése - nem vittek 
magukkal figyelmeztetőtáblá
kat - is menthető: szakképzett
ségénél fogva nem mérhette fel 
a munka veszélyes jellegét és a 
konkrét tennivalókat. 

A tárgyaláson a főpályames
ter védekezését arra építette, 
hogy a vasutasok - utasításá
nak megfelelően - csak akkor 
dolgozhattak a szelvényben, ha 
a TVG-kocsi kint tartózkodik. 
Tehát biztosítja őket; mivel 
ilyenkor nem járnak a vona
tok, csak vonatmentes időszak
ban közlekedhet a nyi1t pályán 
a TVG-kocsi. Csakhogy aznap, 
a menetrend szerint egyetlen 
hosszabb (kb. egy óra) perió
dus alatt szünetelt ezen a vo
nalon a forgalom. Ebből vi
szont az következik, hogy már 
eleve lehetetlenség ennyi idő 
alatt végrehajtani a kijelölt 
munkát . .. 

Ami pedig Hegyi Attila fi
gyelőőr szerepét illeti, az eddigi 
- a bizonyítékokra felépített -
magyarázatok sora megszakad. 
Csak feltételezésekbe bocsát
kozhatunk. A legvalószínűbb 
az, hogy önfeláldozó tettét - és 
ez ellen semmi nem szól - a 
társak érdekében, megmenté
sükért cselekedte. 

Az ügynél - a felelősséget 
boncolgatva - természetesen 
nem azért időzünk íly hossza
san, mert a szereplőket pellen
gérre kívántuk állítani, vagy 
emléküket befeketíteni. Nem, 
szándékolt célunk más volt. Ar· 
ra kívántunk figyelmeztetni a 
cikkel a konkrét eset kapcsán, 
amire egy tavalyi megdöbbentő 
adat is utal: 1986 augusztusáig 
22 vasutas vesztette életét bal
eset következtében. Ezt a szá
mot ismerjük, annak viszont 
nem néztünk utána, hogy hány 
civil lett hasonló baleset áldoza
ta. 

Iván István 

- Pedig ezzel a választá
sommal naponta megteszek 
százhúsz kilométert, hiszen 
Tornyiszentmiklósról járok be 
dolgozni a megyeszékhelyre. 
Tetszik ez a munka, ellenkező 
esetben már régen tovább áll
tam volna. Itt olyan közösséget 
találtam, ahol élvezet dolgoz
ni. A 22 tagú alapszervezet -
bár lassan túlkorosak leszünk a 

harmincas átlagéletkorral 
minden akcióra gyorsan és ha
tékonyan mozgósítható, legyen 
az társadalmi munka, vagy 
bármi más. S mivel műszakon 

hoz? 
1947-ben, amikor a napi 

munkám mellett gépipari tech
nikumba jártam, egy ismerős 
ajánlására kerültem a MÁV
hoz. A szombathelyi fűtőház
ban kezdtem, 30 napos szerző
déssel - lakatosként. Ezt a 
szerződést minden hónap ele
jén, vagy tíz alkalommal meg
hosszabbították. Később moz
donylakatos, kocsilakatos, nor
más, belső csoportvezető vol-

- Hogyan tovább? Komfortkocsi a Savárián 
- Lassan nyugdíjba készü-

lök. Szép volt a munkám. Sok 
volt a gond, de úgy érzem, hogy 
utódomra nem hagyok káoszt. 
Az ország, a vasút gondjai 
egyetlen munkahelyet sem ke
rülnek el. így utódomnak is ér
dekes. szép munkája lesz, tehát 
- hozzám hasonlóan - siker
élményei is lesznek. 

Sz. Jakab István 

Augusztus 10-én, hétfőtől -
Miskolc és Pécs után - kom
fortkocsit visz magával a Savá
ria expressz Szombathelyről a 

fővárosba és vissza. 
A dunakeszi járműjavítóban 

felkészített kocsi reggel indul a 
vasi megyeszékhelyről Buda
pestre. Visszafelé ugyancsak a 

Savária expresszhez csatolva 

érkezik a fővárosból Szombat
helyre. 

A külön szolgáltatás - az 
előzőkhöz hasonlóan - 100 fo
rintos pótdíj ellenében, a ké
nyelmen kívül video- és mag
nóprogramot nyújt. Az utas ká
vét, üdítőt és szendvicset is 

kap, amelyre a pótdíj ad fedeze
tet. 
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Látogatóban a MA'V Szinifonikusoknál 

,,Fanatizálnom kellett a zenekart'' 
Beszélgetés Mark Gorenstein vezető kamaggyal 

A kannester művészetét (egyáltalán: a zenét) kodeáza
tos vállalkozás szavakba foglalni. Jól tudják ezt a ze
nekritikusok, mégis megkísérlik a lehetetlent: igyekez
nek olvasóiknak, az értékes zene rajongóinak átadni 
azt az élményt, amelyet egy-egy hangverseny után érez
nek. Minősítik a kannestert, a zenekari, a szólistákat, 
olykor a műt•eket is. E sorok írójának ezúttal köny
nyebb feladat jutott. l'lem kritizál, nem rangsorol, csu
pán bemutat. Mark Gorenstein kannesterről, a MÁV 
Szimfonikusok t1ezető karnagyáról van szó. 

Nem ismerték 
a fegyelmet 

A hegedűsök kevésbé tet
szettek Önnek? 

- Maradjunk ennyiben: ke
vésbé ... , bár Kovács Dénes
ről és még egy-két hegedűsről 
igazán jó a véleményem. 

- És a magyar zenekarok
ról? 

- Az első, Magyarországon 
töltött hónapokban alakult ki az 
a meggyőződésem, hogy két 
együttes van az Önök hazájá-.__ _________________________ , ban, amelyek a világ más zene-A MÁV Zenekari Főnökség hiszen ennek révén jutottam el karaival is felvehetik a vermeglepően kisméretű irodájá- több mint ötven országba. Ké- senyt, ezekkel lehet jól dolgozban fogadott Mark néhány hét- sőbb, az évtized elején Novoszi- ni: a Rádió zenekaráról és az te! ezelőtt. Egy íróasztal, két birszkben levelezőként megsze- ÁHZ-ról van szó. 

szék, ám a sarokban egy piani- reztem a karmesteri diplomát _ A MÁV Szimfonikusokat nó mégiscsak elárulta, hogy is, közben Moszkvában dolgoz- nem említette ... muzsikus vendége vagyok. Be- tam az Állami Hangverseny Ze- _ Tudatosan, mert kár csűrszélgetésünk könnyedén indult, nekarban. olyan kiváló mester ni-csavarni a szót: a vasutasok 
a karmester in medias res kezd- mellett, mint Szvetlanov. Éle- zenekarát nagyon jóindulatú 
te, szinte kérdeznem sem kel- tem egyik fontos állomása volt fogalmazással is csak közepes
lett ... az 1982-ben rendezett össz-szö- nek értékeltem megismerkedévetségi karmesterverseny. Itt sünkkor . . . 

Hegedűsnek 
készült 

Od�:sszában :születtem 
1946-ban, hegedű:snek készül
tem ... 

- Folytathatom a mondatot? 
Mert alighanem a folytatás va
lahogy így hangozhat: ,,hétéves 
koromban kaptam az első he
gedűmet.'' Eltaláltam? 

- Csupán egyetlen évet té
vedett - bólogatott nevetve. -
Hatéves koromban kezdtem ze
nei tanulmányaimat szülőváro
somban. Hamarosan felvettek a 
rendkívüli tehetségek iskolájá
ba. Azt hiszem, nem voltam 
rossz hegedűs. de arra korán, 
már tanulmányaim elején rá
döbbentem, hogy nem lehetek 
kimagasló szólista. A karmeste
ri pulpitus gyermekkoromban 
is vonzott, de családi körülmé
nyeim nem tették lehetővé, 
hogy csakis erre koncentráljak. 
Évekig dolgoztam zenekari he
gedűsként, büszke vagyok, 
hogy 23 éves munkaviszonyom 
van. Egyébként sem bánom a 
hegedüsként eltöltött éveket, 

hatunkat díjaztak, lényegében _ Ez mikor történt? karmesteri pályám ekkor vett - Két évvel ezelőtt, 1985 ta-nagyobb lendületet. Dolgoztam vaszán felkértek egy hangvera mo:szkvai Nagy Színház zene- senyre, afféle beugró karmeskaránál, dirigáltam a Leningrá- terként. Szórakoztató progradi Filharmonikusokat, a Novo- mot vezényeltem a Vigadóban szibirszki Akadémiai Zenekart tisztes sikerrel, de az igazi meg- csupa Nr. 1. minősítésű mérettetés csak ezután követegyüttes! kezett. Brahms hegedűverse-
- Mikor ismerkedett meg a nyét, egy Weber-nyitányt és 

magyar zenekultúrával? Csajkovszkij VI. Szimfóniáját 
- Ferencsik művészetét is- kellett vezényelnem. Ezek 

mertem, bár sajnálatosan csak ugyebár „veretes" művek, le
hangfelvételekről. Évekkel ez- het bizonyítani. Úgy látszik sí
előtt zenekari muzsikusként került, mert a zenekar vezetése 
jártam már Magyarországon, a koncert után megkért, hogy 
de akkor a szereplés kötött le, vállaljam el az együttes vezető 
nem volt idő a magyar hang- karmesteri tisztét, Nagy Fe
versenyélet tanulmányozásá- renc, a korábbi karmester 
ra. Erre 1985 elején nyílt alkal- amúgy is távozott a zenekartól. 
mam. ugyanis ekkor ismerked- Némi gondolkodás után, nem 
tem meg magyar feleségem utolsósorban feleségem unszo
családjával. Négy hónapig jár- lására, vállaltam a feladatot, és 
tam a hangversenytermeket, 1985 őszén végleg az Önök gyö
szinte 1aindenkit meghallgat- nyörű fővárosába költöztem. 
tam, aki egyáltalán számít a November elsején kezdtem a 
magyar zeneéletben. A zongo- munkát. Utaltam már arra, 
raművészek különösen nagy hogy a zenekart középszerű ál
hatást gyakoroltak rám, sok ne- lapotban találtam, de még en
vet említhetnék, Kocsis Zoltán nél is jobban bántott, hogy a 
valósággal megbűvölt . . . muzsikusok lelkesedése a zene-

művészet iránt meglehetősen 
lanyha volt. Nem ismerték a fe
gyelmet, pontosabban: az alko
tói fegyelmet, amelyen a pró
bákra való maximális felkészü
lést értek, a hangszer magabiz
tos uralmát; egyszóval mindazt, 
ami nélkül nincs szép és ki
egyensúlyozott hangzás, kris
tálytiszta intonáció. A hit, hogy 
a zenekar jót tud produkálni. 
hiányzott, s ez már bizonyos ér
telemben nem is zenei, hanem 
morális kérdés. Eleinte csakis 
ezzel törődtem, a zenekar morá
lis tartását akartam visszaadni, 
megerősíteni. Másképpen szól
va: fanatizálnom kellett a ze
nekart; elhitetni velük, hogy lé
nyegesen többre képesek. 

Ismétlődő 
koncertek 

Az Ön kifeJezésével élve: 
fanatizálásának milyen eredmé
nyét látja két év után? 

- Mindenesetre megszün
tettem a fluktuációt, mert tudni
való, hogy a korábbi években 
szinte „átjáróház" volt a zene
kar. A vezetésem előtti néhány 
évben 60 (!) muzsikus lépett ki 
a zenekarból. Ennek okait most 
már nem érdemes firtatni, itt 
kell azonban megjegyeznem, 
hogy nemrégiben értekeztem a 
,.cég" vezérigazgatójával, dr. 
Várszegi Gyulával, aki teljes 
támogatásáról biztosított eg
zisztenciális, és minden olyan 
kérdésben. amelyek nem kifeje
zetten a művészettel függenek 
össze. Szerintem ez így van 
rendjén. A vasutas törődjön az 
áru- és személyszállítással. a 
MÁV-zenekar pedig muzsikál
jon ... Eredeti kérdésére pedig 
visszatérve: repertoárunk bő
vült, a korábbi évekhez képest 
jóval több az ismétlődő koncer
tünk (ez lehetőséget ad a mű· 
vek alaposabb elsajátításához), 
közelebb jutottunk az egyedi 
hangzáshoz. Mondhatnék más 
eredményeket is, de ez nem az 
én feladatom ... A �özönség, a 
zene barátainak a dolga! 

Sárközi Gábor 

Szeptemberi mozikalauz 
Szeptemberben tüstént há

rom magyar játék- és egy doku
mentumfilm is vetekszik a né
zők kegyeiért. Közülük elsőnek 
egy régi-új művet említenék. 
A meghatározás nem tréfa. sem 
szójáték! A magyarázat az, 
hogy Bán Róbert rendező úgy
nevezett snitt-filmet készített A 
Jávor címmel. Munkája szeren
csésen elegyíti a nosztalgiát az 
iróniával. Kereken huszonöt 
1945 előtti filmből készített vá
góollóval egy új 1986-osat. Eb
ben: a történet során - és ez a 
poén - Jávor Pál, a népszerű 
szerelmes színész, a nők hajda
ni bálványa mindig ugyanaz, 
csak a nők. a partnerek válta
koznak körülötte, s felidéződ
nek az egykori nagy sikerek, 
emlékezetes szerelmi jelenetek, 
mulatozások. Egy kicsit kultúr
történet is ez a produkció, hi
szen nemcsak a régi magyar 
filmstílus:sal ismerkedhetünk 
meg, hanem a korszak különbö
ző női ideáljaival is. S ami nem 
utolsó szempont: jól is szóra
kozhatunk a kialakult groteszk 
helyzeteken. 

Gárdos Péter rendező Sza
márköhögés című filmje a ma
gyar félmúlt legválságosabb 
időszakát, 1956 őszét, pontosab
ban októberét idézi. :sajátos 
szemszögből. A megbolydult 
hazai világot két gyerek szemlé
li, s ez adja a talán szokatlan
nak tűnő optikát, a problémá· 
kat élesen megvilágító. sokszor 
naivnak látszó, de találó kér
désfelvetéseket. A két tehetsé
ges ifjú hős; Tóth Marcell és 
Kárász Eszter mellett olyan ki
tünő színészek játsszák a fel
nőtt szerepeket. mint Garas 

Dezső, Hernádi Judit, Törőcsik 
Mari, Fehér Anna és Reviczky 
Gábor. 

Ha a Szamárköhögés az oko
zat a történelemben, úgy Maár 
Gyula rendező Malom a pokol
ban című filmje az ok, amely az 
okozatot kiváltotta. Pontosab
ban annak a korszaknak bűnei, 
torzulásai, amelyet Moldova 
Györgynek, a forgatókönyv 
alapjául szolgáló nagy sikerű 
regénye megrajzolt. Központi 
figurája egy modern Julian So
rel, aki káderházasságot köt, 
hogy karriert csinálhasson. 
A főszereplő a fiatal Funtek 
Frigyes, míg partnerei: Garas 
Dezső, Ráckevei Anna, Vlaho
vics Edit, Rajhona Ádám, 
Moór Marianne és Iglódi Ist
ván. 

A három magyar játékfilm
premier mellett négy amerikai 
filmet is láthatunk. Közülük ki
emelkedik a Most és mindörök
ké, amely ugyan az ötvenes 
évek elején készült, de immár 
fél klasszikusnak számít. Érté
két nemcsak rendezője, Fred 
Zinnemann személye adja, ha
nem nagyszerű közreműködő 
gárdája is. A televízió sorozatá
ból - fnss változat - megis
mert katona figurákat olyan vi
lágsztárok keltik életre, mint az 
akkor fiatal Frank Sínatra, 
Montgomery Clift, Burt Lan
caster, Donna Reed és Debo
rah Kerr. A fordulatos történet 
1941 elején játszódik az ameri
kai hadsereg soraiban, s egy 
nem kevésbé világhírűvé vált 
regény (szerzője: James Jones) 
nagy mesterségbeli tudással 
készült feldolgozása. 

Izgalmas krimi a Richard 
Marquand rendezte Kicsorbult 

tőr egy kegyetlen gyilkosság, 
egy fordulatokban bővelkedő 
nyomozás és per izgalmas his
tóriája, amely természetesen a 
végére is tartogat meglepetést. 
Külön érdekesség, hogy a for
gatókönyv egyik írója, Joe Esz
terhás magyar származású. 

Ugyancsak e műfaj szülötte a 
48 óra. Walter Hill filmjében 
Jack Cates detektív két vér
szomjas rendőrgyilkost hajszol. 
Nick Nolte és Eddie Murphy a 
két üldöző megszemélyesítői. 

A műsorosztás szeszélyéből 
William Friedkin rendező Élni 
és meghalni Los Angelesben cí

mű munkája nemcsak immáron 
a harmadik bűnügyi história. 
hanem a „változatosság" ked
véért itt Richard Chance FBI 
ügynök hajszolja társa gyilko
s;it. 

A már említett kétrészes ma
gyar dokumentumfilm Az utol
só szó jogán. Kósa Ferenc ren
dező a Béres-cseppek - a rák
ellenes gyógyszer - ürügyén 
vizsgálja azokat a gátakat, bü
rokratikus akadályokat, ame
lyek egy-egy új kezdeményezés 
elé tornyosulnak. Az 1976-ban 
megkezdett produkció most ke
rül közönség elé. 

1979-es - vagyis több mint 
fél évtizedet pihent dobozban 
- a szovjet téma. Gleb Panfi
lov rendező gondolatgazdag 
munkája egy idősödő szín�di 
szerző alkotói válságát válasz
totta témájául, menekülését ön
maga és a problémák elől. Az 
intellektuális fogantatású filmet 
Mihail Uljanov és a mindig ki
tűnő Inna Csurikova átélt játé
ka teszi igazán emlékezetessé. 

Ugyancsak művészeti problé-

.. 

ma egy vidéki színpadi Csehov
rendezés körül bonyolódik 
Konsztantyin Hugyjakov ren
dező filmje a Siker. A jelképes 
erejű történet túl azon, hogy be
píllantást enged nyújtani egy 
színházi alkotóműhelybe, egy
szersmind felveszi a harcot a 
megszokás, a kényelem, a 
meggyökeresedett, az előreha
ladást gátló különféle tényezők 
ellen. Mint ilyen tehát szerve
sen beleillik abba a nagy társa
dalmi folyamatba, amely nap
jainkban a Szovjetunióban 
végbemegy. 

A harmadik szovjet film 
Elem Klimov kétrészes Búcsú
zás címü munkája Valentyin 
Raszputyin magyarul is megje
lent, megrázó erejü kisregénye 
nyomán készült. Alkotója tragi
kus dédelgetett elképzelését, 
tervét váltotta valóra. A törté
net egy víztározó építése és egy 
falu elárasztása körül bonyoló
dik - drámai felhangokkal, 
költői eszközökkel. 

A hónap gazdag programját 
a Vu Dai falu című vietnami 
film. amely a francia megszál
lás nehéz éveibe vezet vissza. a 
Mint Rómeó és Júlia egész es
tés bolgár rajzfilm és a Hynek 
Bocan rendezte vidám cseh
szlovák mese a Ne viccelj az ör
döggel teszi teljessé. 

Végül, de nem utolsósorban 
szólni kell az Időzített bombá
ink-ról. Magyar József rendező 
elgondolkoztató dokumentáns 
alkotása az emlékezetes auszt
riai magyar kirándulóbusz ka
tasztrófája nyomába eredve az 
okokat, az eredőket keresi, s a 
felelősség kérdését vizsgálva 
megdöbbentő felfedezésre jut. 

Ábel Péter 
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A közös éneklés öröme 
Bemutatjuk a szolnoki járműjavító férfikórusát 

A szolnoki járműjavító 
1875-ben alapított férfikórusa 
ma negyven tagot számlál. 
Mindannyian az üzem dolgozói: 
fizikai munkások, mérnökök, 
művezetők, még a vállalati jo
gász is hódol a közös éneklés 
örömének. Mint az énekkar ve
zetője elmondta, az utóbbi 
években sikerült fiatalítani, de 
a munkahelyi fluktuáció miatt 
sajnos 8-10 sokat ígérő fiatal te
hetséget is elvesztettek. Az 
együttes közösségi élete példa
mutató. A heti kétszer két óra 
próba mellett kottaolvasó fog
lalkozásokat tartanak, s a pró
batermük berendezését, akusz
tikus borítását is saját kezűleg 
készítették szabadidejükben. 

A kórus repertoárján régi 
munkásdalok mellett a zene
irodalom klasszikusai; Pa
lesztrina, Monteverdi, Schu
bert, Liszt, Erkel, Bartók és Ko
dály műi,ei szerepelnek. A Ma
gyar Rádió Kóruspódiumának 
megyei felvételein immár 11 

éve vesznek részt, és teljesítmé
nyüket szépen példázza, hogy 
minden alkalommal adásba ke
rült a produkciójuk. 

Az együttest 1951 óta vezeti 
Buday Péter, aki e munkáján 
kívül még a szolnoki Kodály 
Vegyeskar vezető karnagya. a 
Kórusok Országos Tanácsának 
elnökhelyettese és a KÓTA me
gyei szervezetének titkára is. 

A férfikar több kitüntetés és 
nívódíj birtokosa; legutóbb 
1981-ben nyerték el a kiváló 
együttes címet, s rendszeresen 
lépnek fel külföldön is, elsősor
ban vasutas kórustalálkozókon. 

Így például jártak már Velencé
ben, Kolozsvárott, az NSZK-be
li Frankfurtban és Csehszlová
kiában. 

Mint Buday Péter elmondta, 
legnagyobb élményük az észt
országi Tallinnban rendezett 
Dalünnepen való részvétel volt. 
A várostól több kilométeres 
menetben vonult ki a világ min
den tájáról összesereglett 30 
ezer dalos a dal mezejére, ahol 
a tengerparton épült. monu
mentalitása ellenére is kecses, 
kagylóhéj alakú hangterelő 
előtti lépcsőzetes tribünön elhe
lyezkedve, egyszerre énekeltek 
a több százezres hallgatóság 
előtt. S bár zuhogott az eső, 
senki nem mozdult a helyéről: 
a közönség végig kitartott, nem 
is annyira a művészek, inkább 
a saját öröme miatt. Ugyancsak 
Tallinnban felléptek az Eszto• 
nia-hangversenyteremben is. é:s 
Gustav Ernesaks, az észtek Er
kelje személyesen gratulált a 
kórusnak. 

A szolnokiak idén is - l 9í9 
óta megszakítás nélkül -, meg
rendezték az Alföldi Vasutaskó
rus Találkozót, amelyen a ma
gyar dalosok mellett az NSZK
beli Harsewinkel férfikara 1s 
szerepelt. Novemberben a né
met csoport vendégei lesznek a 
szolnoki vasutasok és magyar 
szerzők művei mellett a 160 éve 
elhunyt Schubert Die Nacht-ját 
szólaltatják majd meg. 

Alkotmányunk ünnepe alkal
mából a művelődési miniszter a 
.,Kiváló Együttes" címmel tün
tette ki a szolnoki férfikórust. 

Demeter 

Zenei alkotóműhely 
az ódon falak között 

A zenE'történet iránt érdeklő
dő turista Kecskemét központ
jában ismerkedhet meg köze
lebbről Kodály Zoltán zene
szerző, népzenekutató, zenepe
dagógus és nyelvész múltjával 
a Zenepedagógiai Intézetben. 
Aki vonattal érkezik a városba. 
már a pályaudvaron megpil• 
lanthatja a Kodály emléktáb
lát; nagy zeneszerzőnk ugyanis 
Kecskeméten született. mégpe
dig vasutas családban. Édesap
ja vasúti tisztként szolgált. 

Gyermekkora nem köti a vá
roshoz, mégis szülőföldjének te
kintette mindig e tájat. Az inté
zet egy régi, 1700-as évek elején 
épült kolostorban működik. 
A falak fehérsége, a boltozatok 
lágyan hajló íve ma 1s megfogó 
látvány. 

A Kodály Zoltán Zenepeda
gógiai Intézet tizenkét évvel ez
előtt nyitotta meg kapuit. Azóta 
az iskolai zenei nevelés eredmé-

nyességéért, színvonalának ja
vításáért, a Kodály célok meg
valósításáért dolgoznak itt do
censek, professzorok, zenetaná
rok. Igazi alkotóműhely szüle
tett egy évtized alatt az ódon fa
lak között. 

Az intézet egyéves tanfolya
mokat szervez. Nyári nemzet
közi szemináriumokat tartanak, 
amelyeken intenzív zenei 
anyaggal ismerkedhetnek meg 
a távoli országokból idesereg
lett szakemberek, énektanárok, 
karvezetők. Zeneelméleti, zene
pedagógiai kérdésekkel foglal
koznak a hallgatók. 

A város 1947-ben Kodály 
Zoltánt díszpolgárává avatta. 
Születésnapjáról minden évben 
hangversenyekkel, dalosünne
pekkel emlékeznek meg a vá
ros polgárai, bizonyítva, hogy 
él a Mester szellemi öröksége 
Kecskeméten. 

(Kép és szöveg: Zelman) 
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Jó formában a Hungaroring 
Kevesen hitték két évvel ez

előtt, hogy Magyarországon 
minden hiba nélkül meg lehet 
rendezni a világ legkomolyabb 
technikai versenyét, a Forma-
1-et. Hitetlenek egész sora val-

és akkor még csak utolérte Pi
quet-t. 

Azt mondják, hogy az idő 
pénz. A Forma-1 világában 
különösen az. Aki jó időt fut, 
több pénzhez jut. Egy nyolc-

val többet kap mint öt évvel ez
előtt, amikor majdnem befelleg
zett ennek a sportágnak. 

Ma a távot négy szakaszra 
osztják. A pénz kifizetése 
10/10/10/70 százalékos arány
ban történik. Mansell már az 
utolsóban autózott, amikor egy 
csavar kiröpült a kerékből. 

Ecclestone vasfegyelmet tart. 
Úgy véli, hogy a versenyzők ma 
jóval többet keresnek, mint 
évekkel ezelőtt, ezért többet is 
kell tenniük. 

* 

A győztes Piquet a depóban 

Mivel mérik az időt a futa
mokon? Minden versenyen két
ségbe lehet vonni az időmérés 
pontosságát, ha azt stopperrel 
mérik. Ma az Olivetti-Longi
nes ezt a kétséget teljesen ki
zárja. Három komputer biztosít
ja a pontosságát. A célvonalon 
elhelyezett kamera az áthaladó 
versenyzőket állandóan filmezi 
és másodpercenként száz kép
kockát készít róluk. Ha szüksé
ges, a videoszalag bármikor 

lotta, hogy erre csak a nyugati 
országok képesek. 

Horváth Árpád, a koordiná
ciós bizottság titkára a nagy 
események után nyugodtan ki
jelenthette, hogy a későbbi For
ma-1-ek sem jelenthetnek 
gondot a mintegy ezer személy
re tehető rendezőgárdának. Jól 
üzemelt a Hungaroring, ame
lyen 150 ezer nezo volt. 
„250-300 rendőr is példásan 
látta el feladatát, kitűnőre vizs
gáztak az autóbuszok, a HÉV
szerelvények és a vonatok veze
tői. Jól gondoskodott a sok-sok 
nézőről az Utasellátó és az en
gedélyezett árusok. 

* 

Hogy milyen volt a verseny? 

hengeres, 3500 cm3-es atmosz
férikus Ford ára 70 ezer dollár. 
Ez a nagyobb motorok egyike. 

Az utolsó körök 

A kisebb, de turbótöltéses akár 
85 ezer dollárt is ér. Ezeket a 
drága gépeket jeles pilóták ve
zetik szinte az életüket kockáz
tatva. 

visszajátszható. A két időmérő 
egység teljesen független a má
siktól, tehát a hibalehetőséget 
kizárja. 

Jó formában volt az Utasel
látó is. Már a felkészülésből 
sejteni lehetett, hogy a vendé
geknek nem lesz okuk panasz
ra. A felkészülést megtekintet
ték, ellenőrizték a felügyeleti 
szervek is. Mindent a legna
gyobb rendben találtak. Vincze 
Imre belkereskedelmi minisz
terhelyettes jó véleménnyel 
volt az Utasellátóról. amely mi
nőségi áruval vett részt ezen a 
nemzetközi sportversenyen. El
ismeréssel nyilatkoztak a ver
senyzők is, akik elsősorban a 
jellegzetes magyaros ételeket 
dicsérték. 

Az Utasellátó több mint húsz 
céggel kötött megállapodást, 
több mint százféle árut kínált 
a résztvevőknek. Üdítőitalok
ból sem volt hiány. Külön di
cséretet érdemel a mintegy há
romszáz mozgóárus, akik fárad
ságot nem ismerve vitték az 
árut kosaraikban, mászták a 
domboldalakat a pálya hét kilo
méteres körzetén belül. A rak
tárak feltöltéséről, a szállításról 
1200-an gondoskodtak. Három
százezer vendég ellátására ké
szültek fel - a három napra -
a tavalyinál jóval nagyobb hű
tőkapacitással. Több mint 
nyolcvan nagy sátorban szol
gá,lták ki a vendégeket. Negy
venféle élelmiszert és tizenkét
féle jégkrémet árusítottak a 
Hungaronng minden pontján. 

Kép és szöveg: Zelman 

- Tiszta állomás. Kevés 
olyan gondozott állomás van az 
országban, mint a jászberényi. 
Ezen az állomáson tiszta váró
termek fogadják az utasokat. 
A váróhelyiségekben és a folyo
són táblák, hirdetmények segí
tik az utasok tájékozódását. 
A tisztaság, a rendezett környe
zet az állomás kollektíváját di
cséri. 

- Szak.mai gyakorlat. A zá
honyi üzemigazgatóság szolgá
lati helyein az idén több mint 
kétszáz fiatal töltötte szakmai 
gyakorlatát. A fiatalok többsé
ge szakközépiskolás, illetve 
szakmunkásképzőbe járó diák. 
Az üzemigazgatóságnak jelen
leg 71 fiatallal van tanulmányi 
szerződése. 

- Kiállítás. Tapolcán a 
MÁV üzemi konyhájának étter
mében az idén 150 éves jubileu
mát ünneplő osztrák vasút éle
tét bemutató fotókiállítást ren
deztek. Hans Gustav osztrák fo
tóművész „Vasúti impressziók 
- gőzmozdonyok" címet adta a 
29 darabból álló kiállításának. 

- Kirándulás. Szombathely 
állomás KISZ-alapszervezete 
augusztus elején egyhetes or
szágjáró kirándulást rendezett. 
A fiatalok Budapestre, Pécsre, 
Szegedre, Békéscsabára és 
Gyulára látogattak el. 

- Faátrakó állomás. A Ba
ranya-Tolna megyei határrész 
legnagyobb faátrakó bázisa 
Mázaszászvár vasútállomáson 
található. A Mecseki Erdő és 
Fafeldolgozó Gazdaság kárászi 
erdészetének ez a feladó állo
mása. Évente mintegy tizenhat
ezer köbméter fa indul Máza
szászvárról a belföldi és a kül
földi megrendelőknek. 

Balatonfenyvesi 50 m2-es, kertes 
szolgálati lakásom budapesti tanácsi, 

., vagy öröklakásra cserélném, nyugdí

. jassal, vagy MÁV-dolgozóval. Tel.: 
499-702 Szalontai. 

Budán a Vénnezőhöz közelben lévő 
kettőszobás összkomfortos telefonos 
bérlakásomat MÁV-dolgozóval egy 
szoba garzon öröklakásra, vagy egy és 
fél szövetkezeti lakásra elcserélném. 
Tel.: 568-022. Reggel 9-ig, este 20 óra 
után lehet érdeklődni. Magyar István. 

- Öregek otthona. Tapolcán 
harminckét, támasz nélkül ma
radt idős embert gondoznak az 
öregek napközi otthonában. 
A gondozottak között nyugdíjas 
vasutasok is találhatók. 

- Új köntösben. A szegedi 
igazgatóság területén tervsze
rűen végzik az állomások és a 
megállók felújítását. Júliusban 
adták át rendeltetésének Kis
zombor megálló épületét, me
lyet az ÉHF makói 6-os számú 
építésvezetőségének dolgozói 
öltöztettek új köntösbe. 

Halálozás 

Égert János MÁ V-föfelügyeléS, 
aki több évtizedes szolgálat 
után Jászberény állomásról v� 
nult nyugdíjba, életének 63. 
évében elhunyt. Hozzátartozói, 
munkatársai, a nyugdíjas
csoport tagjai június 9-én kísér
ték utolsó útjára a jászberényi 
temetőben. 

Hibaigazí tás 

Lapunk augusztus 13-i szá
mában a 6. oldalon található 
Vasutas bűvészek a színpadon 
című írásunkban a képaláírá
sok sajnálatos módon felcseré
lődtek. Az idősebb bűvész ne
ve: Szegedi Árpád, az i.fjabbé: 
Szűcs László. Olvasóink szíves 
elnézését kérjük. 

A szerkesztőség fenntartja a 
jogot, hogy a beküldött kéz
iratokat rövidítve közölje. 
Kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. 

zöldövezeti MÁV-bérlakásomat, 2 szo
bás MÁV, vagy tanácsi komfortos la
kásra. (VI., VII., VIII., XV. kerület 
előnyben.) Érdeklődni: Balázs Ferenc 
Bp. XV. Csanádi György u. 15. szám 
földszint 2., 81-30 üzemi telefonszá
mon. 

Elcserélném Kál községben 644 
négyszögöles bekerített vegyes gyü
mölcsöst (víz, villany megoldható) ju
tányos áron, főleg vasutasoknak. 
(Irányár: 80 OOO forint.) Érdeklődni: 
Ficsár Ferenc, Kál, Lehel vezér u. 55. 

Talán éppen azoknak szeren
csés, akik nem is számítottak 
rá, annak szerencsétlen, aki biz
tosnak érezte az első helyet. 
Sennára és Mansellre gondo
lok. Mindketten másra számít
hattak a verseny kezdetén. 
Mansell úgy autózott, mintha 
állandóan a Hungaroringen 
gyakorolt volna. Senna re
ménykedett. Prost csak véletle
nül jutott a 4 ponthoz és na
gyon kell hajtania, hogy a Wil
liams-pilótákat behozza. Az él
vonalban a sorrend nagyot vál
tozott. A 48 pontos Piquet-t ne
héz lesz behozni még Prostnak 
is, mert két alkalommal kellene 
nyernie, hogy 18 pontja legyen 

Hogy mennyit keresnek a fi
úk? A versenyzők „piaci" ára 
nagyon magas. Négymillió dol
lár körül van az átlag, ha egyik 
istállóból a másikba szerződik. 
Egy kezdő versenyző is hétezer 
dollárt kap egy tíz centiméteres 
reklámért a bukósisakon. Hogy 
mennyit ér a kezeslábason el
helyezett hirdetés mondjuk 
Sennánál? Körülbelül ötven
szer annyit. És ez még nem 
minden. A befutók jóval na
gyobb pénzt vágnak zsebre. 
Persze nem mind az övék! Az a 
versenyző, aki végigfutja a tá
vot, jelen esetben a Hungaro
ring 305 kilométerét, az ma jó- A nézők a kiszolgálással is elé�edettek lehettek 

Elcserélném Budán lévő 37 négyzet
méteres 1 szoba komfortos, gázfűtéses, 
erkélyes, korszerű tanácsi lakásomat, 
2 szobás, étkezőkonyhás, korszerű 
MÁV bérlakásra (budai előnyben). Ér
deklődni lehet: Opavszkiné, 34-21 
üzemi. vagy 425-968 városi telefonszá-

Elcserélném Baross térre néző II. 
emeleti 2 szobás komfortos, utcai taná
csi lakásomat, másfél szobás hasonló 
tanácsi lakásra. Érdeklődni levélben: 

' 

Szóból ért az ember 

Vízszintes: 1. Szükség esetén ne fe
ledjük! (Folytatása a 28. függőleges
ben.) 13. Képző. 14. Kiküszöbölt, eltá
volított. 15. Lent páratlan betűi. 16. 
Nem fölé. 18. Platinával rokon nemes 
fém. 19. Régi súlymérték. 20. Neves 
futballkapus volt (Imre). 22. Felett el
lentéte. 23. Neves jugoszláv államférfi 
volt. 24 ... . Ismar, német orvos, a pró
bareggeli első alkalmazója. 26. Latin 
korszak. 27. Talmi. 28. Tantárgy is le
het. 29. . . zálódik, városiasodik. 30. 

... Ferenc (1810-1893) neves zene
szerző. 31. Kelet, németül. 32. Molib
dén vegyjele. 33. Csontokat köt össze. 
34. Asztácium kémiai jele. 35. Létezik. 
36. Vigyázó. 37. Rádium vegyjele. 39. 
Néha azonos betűi. 41. Papínnérték. 
43. Nógrád megyei község. 45. Auszt
ráliai vadkutya. 47. Az amerikaiak tré
fás neve. 49. Féltucat szaglószerv. 50. 
A törökség kihalt ága. 51. Csak a vé
gén izgalmas. 53. Arab nők lakosztá
lya. 54 .... Hugo van der (1420-1482) 

németalföldi festő. 55. Nomád törzs. 
Lebediában csatlakozott a magyarok
hoz. 57. Visszafordított ágak. 58. Talmi 
páratlan betűi. 59. Utazócsoport a siva
tagban. 61. Csepű. 62. Alma szélei. 63. 
Kéttörzsű hajó. 65. Sír. 

Függőleges: 1. Hullott falevél. 2. Za
la megyei helység. 3. Ellentétes kötő
szó. 4. Gyilkolja. 5. Bari betűi. 6. Zola 
keresztneve. 7. Trondhjen norvég vá
ros középkon neve. 8. Női név. 9. Drá
gult páratlan betűi. 10. Holmi közepe. 
11. Azonos betűk. 12. A közelmúltban 
Európa elsőszámú labdarúgója volt. 
17. Pest megyei község. 19. Peru fővá
rosa. 21. Szevedélyes. 23. A husziták 
szélsőséges ága. 25. Vasal a végén. 27. 
Az 53. sor mássalhangzói. 31. A Duna 
mellékfolyója. 38. Rövid viharkabát. 
40. Fodrászkellék. 42. Üt. 44. Az USA 
egyik állama. 45. Vissza: sereg. 46. Ne
ves operaénekes (József). 48. Keverve 
helyesel. 51. Jean Paul 
(1744-1793) a nagy francia forrada
lom legszélsőségesebb vezére. 52. 
Gyakran emlegetett káros eső. 55. 
Skatulyában van. 56. Lónév. 59. Kaza
mata kezdete. 60. Vissza: tatár méltó
ság volt. 63. Kicsinyítő képző. 64. Nát
rium vegyjele. 

Beküldendő: vízszintes J. és folyta
tásaként a 28. függőleges. 

Beküldési határidő: szeptember 10. 
A megfejtéseket a szerkesztőség cí

mére kérjük küldeni. 
Az előző keresztrejtvény helyes 

megfejtése: Vállalati hozzájárulás csak 
természetbeni étkezéshez jár. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 14. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Szőlősi Lászlóné 
8409 Úrkút, Erdő út 11. Rácz Gyuláné 
8400 Ajka, Ifjúság u. l/8. Sinkó László 
9700 Szombathely, Liszt F. u. 2. Be
recz Zoltán 9400 Sopron, Templom u. 
10. Szabó József 3528 Miskolc, Eg
ressy u. 18/8. 

Vasutas siker 
a szupermaratonin 
Szeged, július 25-e, déli 12 

óra. A hőmérő higanyszála 36 
fokot mutatott, amikor 41 ma
gyar és külföldi szupermarato
nista nekivágott a Dél-Magyar
ország napilap által szervezett 
12 órás futásnak. A nagyszámú 
és lelkes közönség az emberi 
akaraterő diadalát csodálhatta 
meg a Móra parkban, ahol a 
versenyzők - köztük négy nő 
- egymás után rótták a körö
ket. Csupán egyetlen cél lebe
gett előttük, éjfélig minél több 
kört futni. Az óriási versenyben 
a BVSC-s Kiskirály Emő végig 
vezetve szerezte meg a győzel
met és a vele járó 15 ezer forin
tos pénzdíjat. De jól szerepeltek 
a szegedi vasutas futók is. 

Az első Dél-Magyarország 12 
órás futóverseny végeredmé
nye: 1. Kiskirály Ernő (BVSC) 
150,838 km, 2. Peter Polák 
(Csehszlovákia) 148.144 km, 3. 
Milan Furin (Csehszlovákia) 
143,126 km. 4. Sipos István 
(SZVSE) 141.347 km, 5. Simon 
László (SZVSE) 136,694 km .. . 
7. Fazekas Lajos (BVSC) 
132,557 km ... 9. Dudás Gyula 
(SZVSE) 130,957 km. 

A verseny után Kiskirály Er
nő elmondotta, hogy eredetileg 
140 km lefutását tervezte, de a 
kitűnő pálya. a lelkes közönség 
és a kifogástalan rendezés en
nél jobb eredmény elérését tet
te lehetővé. 

-G-

mon. 
Eladnám Gárdonyban Kisfaludy ut

ca 58. szám alatt lévő, 124 négyszögö
les telken lévő nyaralómat, egy szoba, 
két hálófülkés, komfortos (víz, villany, 
gáz). Érdeklődni hétvégeken a helyszí
nen, vagy hétközben a 01/23-03 üzemi 
telefonszámon. Szabó Albertné. 

Elcserélném a Balatontól 15 kilomé
terre központi helyen lévő 2 szobás, 
komfort nélküli, kertes családi háza
mat budapesti MÁV-, vagy tanácsi la
kásra. Érdeklődni: a 01/25-28 üzemi te
lefonszámon. 

Elcserélném budapesti Baross téren 
lévő 50 négyzetméteres világos, gázfű
téses, komfortos, parkra néző MÁV 
bérlakásomat, komfortos lakásra, 
vagy házra vidéken is. Érdeklődni: Fi
lep György 1087 Budapest, Kerepesi 
út 5. IV. ép. II. 40. Telefonüzenet: 
370-897. 

Eladó Szekszárdon a hegyen, bő ter
mést adó szőlő, gyümölcsfákkal, jól 
felszerelt présházzal és pincével. Er
deklődni lehet levélben: Klein József, 
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 15. 

Elcserélném Budapest XV. kerületi 
49 négyzetméteres összkomfortos, vil
lany-cseréokánvha fűtéses, kertes-

Löki Béláné, Budapest, Mező Imre u. 
3-5.1087. 

Elcserélném Kőbánya-Kispest állo
másnál lévő 100 négyszögöles telken 2 
különálló (két család részére alkalmas) 
MÁV-bérlakásomat, másfél vagy két 
szoba összkomfortos liftes, MÁV, taná
csi, vagy bánnil:ten tehermentes lakó
telepi lakásra. Erdeklődni: Csapóné, 
Budapest X., Vasgyár u. 1. Megtekint
hető mindennap szombat, vasárnap 
kivételével délután 15 órától. 

Eladom budapesti zöldövezetben 56 
négyzetméteres tehermentes, OTP 
szövetkezeti, 2 szoba összkomfortos, 
távfűtéses, telefonos lakásomat. Ér
deklődni levélben: Hollós Árpádné, 
1399. Budapest 62. Postafiók: 616. Te
lefonon: 274-483, délelőttönként. 

Elcserélném Budapest centrumában 
lévő szoba, konyha, külön WC, gázfű
téses tanácsi főbérletemet Dunakeszin 
lévő komfortosra, lehet MÁV-lakás is. 
Érdeklődni: Csáld Józsefné, 428-321-es 
telefonszámon. 

Elcserélném Budapest, Kerepesi 
úton levő 98 négyzetméteres, 3 szobás, 
villanyfűtéses, telefonos lakásomat 
kettő darab egyszobás komfortos taná
csi lakásra, vagy egy kettőszobás (kü
lön bejáratú) tanácsi lakásra MA V
dolgozóval. Érdeklődni lehet a 
334-604-es telefonszámon. 

MAGYAR VASUTAS 
A Vasutasok Szakszervezetének lapja 
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Utasellátó napok 1987 
fénypontja vitathatatlanul a 
szakácsverseny volt. amelyre 
nemcsak a győztesek és a he
lyezettek, hanem minden jelen
lévő örömmel emlékezik, hiszen 
az elkészült „művek" kerültek 
a vacsoraasztalra. Hogy mi volt 
a győztes fogás? Háromféle 
húsból készült középkori erdé
lyi étel: marosmenti tokány pu
liszkával. 

- Úgy gondoljuk, hogy min
den. az Utasellátó mozgószolgá
latát és éttermeit felkereső ven
déget úgy kell kiszolgálni jó 
ételekkel. hogy ne csak jóllakot
tan. hanem elégedetten keljen 
fel az asztaltól - mondta a sza
kácsverseny két győztese. Vra
becz Mihály mesterszakács és 
Tiszold János szakács. 

Koszorus Ferenc főtitkár a kérdésekre válaszol 

Vrabecz Mihály. aki már 
szolgálatban - beutazta egész 
Európát. elmondta még, hogy 
szereti a változatosságot: a moz
gószolgálatot. Tapasztalatai sze
rint minden vonalon kedvelik a 
magyar konyhát, de nem ele
gendők a jellegzetes ízek: a jót 
jól kell elkészíteni. ez a siker tit
ka. 

A MÁV balatonkenesei üdü
lőjében „Utasellátó napok 
198T elnevezéssel háromnapos 
programot szt>rvezett az Utasel
látó Vállalat augusztus végén. 

Szombat délután tartották 
meg a nagy érdeklődéssel várt 
fórumot. amelyen Koszorus Fe
renc. a Vasutasok Szakszerve
zetének főtitkára. dr. Sebes 
Miklós. az Utasellátó vezérigaz
gatója és Medveczky László. a 
Magyar Televízió belpolitikai 
szerkesztőségének vezetője vá-

laszolt az előzetesPn írásban és 
a helyszínen szóban feltett kér- - MPggyőződésem, hogy 
désekre. vállalatunk kollektíváját jól ösz-

A rendezvénysorozat sport- szekovácsolja ez a három nap 
programmal - asztahtemsz. öt- - mondotta dr. Sebes Miklós 
próba, női és férfi fod - folyta- -, hiszen itt azok a dolgozóink 
tódott. A női labdarúgótornát a 1s találkozhatnak, akik az or
szolnoki csapat nynte. a férfiak szág legtávolabbi részein dol
közt a mozgószolgálat C>gyütte- goznak. Remélem, hogy a jövő
se lett az első. re megrendezésre kerülő nyol-

Ezután szakmai vetélkedők cadik .,Utasellátó napok" 1s 
következtek: pincfrverseny. Ki ilyen sikeresek lesznek. 
tud többet az Utasellátóról? el
nevezésű vetélkedő. de az est Kép és szöveg: Tüttő Tibor 

Kezdődik az oktatás 
Napirenden a kibontakozási program 

Az elkővetkezendő hetekben 
- az állami oktatáshoz hason
lóan - a szervezett politikai 
oktatás is elkezdődik a munka
helyeken és az oktatási intéz
ménvekben. Az 1987-es oktatá
si é� befejezésétől eltelt nyári 
hónapok az értékelés és felké
szülés jegyében teltek el. A vas
utas-szakszervezet elnöksége a 
korábbi évek gyakorlatát követ
ve, nagy gonddal és felelősség
gel értékelte a tagság politikai 
oktatásának. valamint a tiszt
ségviselők képzésének tapasz
talatait és ennek figyelembevé
telével határozta meg az alap
szervezetek feladatát a követke
ző oktatási évre. 

Már az előző oktatási évben 
nagy figyelmet fordított a 
szakszervezet a munkaidőalap 
védelmére, a napirenden lét>ő 
változások megismertetésére, 
elfogadtatására. Az érdeklődés 
középpontjában lévő bel- és 
külpolitikai. valamint a gazda
sági események fokozták a tag
ság és a tisztségviselők aktivitá
sát. A politikai oktatás néhány 
propagandistájának, előadójá
nak felkészültsége esetenként 
kifogásolható volt. Az alapszer
vezetek többségénél azért jól 
megszervezték az oktatást. 

A szakszervezeti tagok köré
ben - az előzőekhez hasonlóan 
- az Időszerű kérdések tanfo
lyama volt a legkedveltebb. Az 
elmúlt években állandósult az 
oktatásban részt vevők létszá
ma. ami az összes dolgozó közel 
egyham1adát jelentette. Ezeken 
a tanfolyamokon az elmúlt ok
tatási él'ben 39 ezer vasutas 
rett részt. A foglalkozásokon je
lenlévők a tagság érdekeinek 
képviseletét szorgalmazták. ki
fejezve aggodalmukat a gazda-

Oktatási központunk a Velencei-tó partján 
(Zelman F. felvétele) 

sági gondok és a n<•mzetközi 
helvzet alakulása miatt. 

Á tisztségviselök alap- é>s to
vábbképző tanfolyamát több 
mint 13 ezren végezték el az 
1986187-es oktatási í•vben. A ta
pasztalatok azt bizonyítják, 
hogy a tagság és a tisztségl'ise
lők bizalma, segítö szándéka 
továbbra sem csökkent szak
szervezetünk iránt: a jövőben 
is igénylik a személyes. közvet
len kapcsolatot. 

A Magyar Szocialista Mun
káspárt Központi Bizottsága 
gazdasági-társadalmi kibonta
kozásának programját megis
mertetni. annak végrehajtását 
elősegíteni egyik fontos felada
ta lesz a jövőben 1s a politikai 
oktatásoknak. Elnökségünk ál
lásfoglalása szerint a szakszer
vezeti tagokkal meg kell ismer
tetni az időszerű társadalmi
gazdasági. ralamint a vállala
ti fejlődésünk feltételeit. To
i,ábbra is gyarapítani kell a 
politikai ismereteket. az esz
mei tudatosságot. Nagyobb fi
gyelmet kell fordítani az új je
lenségek marxista értékelésére, 
a té1:es nézetek cáfolására, az 
állampolgári és a munkafegye
lem megszilárdítására. 

A politikai oktatásokon ele
mezni kell a nagy októberi szo
cialisat forradalom világtörténe
ti jelentőségt>t. a Szovjetunió 
korszakalkotó eredményeit. 
megújulási törekvéseit és béke
kezdeményezéseit. A tagság po
litikai oktatását az alapszerve
zetek önállóan szervezik. 
A hallgatók lehetőleg az érdek
lődési körüknek megfelelő ok
tatásban vegyenek részt. Az 
alapszervezetek folyamatosan 
kísérjék figyelemmel és segít
sék a propagandisták felkészü
lését. Ebbe a munkába vonja
nak be minél több szolgálati ve
zetőt, pártmunkást, értelmiségi 
dolgozót. 

A munkahelyi oktatásba vont 
föbizalmiak, bizalmiak és he
lyetteseik. valamint a brigádve
zetők tájékoztatására a jövóben 
még nagyobb gondot kell fordí
tani. Fontos követelmény, hogy 
a tisztségviselök szerezzék meg 
a megfelelö felkészültséget és 
legyenek képesek mozgósítani 
a feladatok végrehajtására. Te
gyenek meg mindent választóik 
érdekeinek védelmére. 

H. K. 

Ünnepi köszöntő 

Százéves a vasúti tis 
A Vasutasok Szakszervezete 

Elnöksége köszönti a 100 éves 
jubileumát ünneplő MÁV Tiszt
képző és Továbbképző Intéze
tet. Köszönti az egykor és ma 
ott dolgozó tanári kart, a már 
végzett és az új tanév hallgató
it, az intézet minden dolgozóját. 

A közelmúltban több jeles 
évfordulóját ünnepeltük a ma
gyar vasútnak, ezek legtöbbje a 
pályákkal, a gépekkel volt kap
csolatban. A mostani ünnep jele
sebb a nosztalgiánál. Ez az ün
nep a vasúti tisztképzés cente
náriuma. Egy évszázaddal ez
előtt - hogy versenyképesek 
legyünk a világ vasútjaival -, 
műszakilag képzett vasutaso
kat. forgalmat irányító tiszteket 
kellett a vasút élére állítani. Ez 
a gondolat hozta létre a ma cen
tenáriumát ünn�plő tisztképző 
intézetet. 

Vasutas-generációkat kö-
szöntünk ezen a napon, akik 
apáról fiúra hagyták ezt az élet
hivatást. Azokat a vasutasokat, 
akik ebben a „kék hadsereg-

ben" többet vállaltak az átlag- ellsmeJ 
nál; akik tudatosan készül� a p� .)jij 
tiszti pályára; akik magasabb Vépett �• 
szaktudásukkal eredményesen sabb � -
szolgálták a vasúti közlekedés rnozplmi � 
biztonságát. dolgoztak. 'RQazlrlilr 

Meggyőződéssel val],juk, rájuk. �� 
hogy a több évtizedes múltra ják. hogy �\; 
visszatekintő tisztképzés hall- vasúti ti�! és: 
gatói - sokoldalú szakmai tu- ban is j6 �
dásuk megszerzése mellett - tézmény rmm)r65a;, 
mindig közel álltak a szakszer- Ma sem �bb 
vezeti mozgalomhoz. Munkahe- feladat áll az � e� 
lyükön egyre többen vállaltak képzett, po� cJe 
és vállalnak ma is szakszerve- gyors intézkedéiekre JatlNlij, 
zeti munkát, erós(tve ezzel is vállalko7.6 tiszteket vár a Vliimt;i 
politikai elkötelezettségüket vá- közlekedés. Gondoskodni -11 

lasztott hivatásuk mellett. Na- az oktatáshoz szükHges m� 
gyobb szaktudásukkal, jobb lelő műszaki szfnvonal biztolfr 
em berismeretükkel, politikai tásáról, lépést kelt.� a 
képzettségükkel többre képe- technija rohadó viláaíihl·Bz a 
sek az átlagnál. Nem véletlen, MÁV 'l'iszt1'épz6 és l'óribb
hogy lakóhelyükön fontos tár- képz6 Intézet boüd Uri fel
sadalmi megbízatásokat kap- adata. Ehhez kfvén a Vuutáldlt. 
nak, amelyeket felel6sségte]je- Szakszervezete ElnökNő _.. 
sen teljesítenek is. tisztelve a balad6 � 

A centenáriumát ünneplő al- kat - újabb és újabb aiken!� 
ma máter már az első évtized- eredmén,ekbén gazdag � 
ben kivívta az európai vasutak kát. 

Brigádtanácskozás Szombathelyen 

Egyharmadára csökkent 
a fegyelmik száma 

A szombathelyi vontatási fő
nökség szocialista brigádveze
tői augusztus 13-án tartották ta
nácskozásukat, amelyen érté
kelték a nagy októberi szocialis
ta forradalom 70. évfordulójára 
indított munkaverseny első sza
kaszát. 

Polgár László, a vontatási fő
nökség vezetője beszámolójá
ban elmondotta. hogy feb1uár 
eisejétől kiváltak a körzeti 
üzemfőnökségből. Előtte is 
élénk volt a brigádmozgalom. 
hiszen 42 kis közösségük 372 
tagjával az összes létszám 45, 1 
százalékát tette ki. Június 
30-án már 61 brigádjuk volt. A 
közel 600 aktív résztvevő 72 
százalékos szervezettséget je
lentett. A kis csoportok április
ban 2617 órát dolgoztak társa
dalmi munkában. Ez a szám 
az első félév végére elérte az 
5210 órát. Tevékenységük a 
gazdasági munkát volt hivatva 
segíteni. Mozdonyokat. sze
mély- és teherkocsikat, villa
mos berendezéseket javítottak. 
A kulturált utazás segítése ér
dekében számos személykocsit 
takarítottak ki a munkaidejü
kön kívül. 

A társadalmi munka mellett 
16 fiatal mozdonyvezető vett 
részt a Szakma Ifjú Mestere 
versenyen. Ezek közül három 
az igazgatóság területi döntőjé
re, Németh Gyula pedig az or
szágosra kapott meghívást. 
A helyi döntő helyezettjeit 
13 300 forinttal jutalmazták. 

Márciusban a 30 éven aluli 
fiatalok számára ötletnapokat 
szerveztek. Az eddig szokásos 
írásos rendszer helyett most az 
adott területeket jól ismerő zsű
ri elött mondhatták el hasznos 
javaslataikat. Az új lebonyolítá
si rendszer a vártnál jobban si
került. Hetvennégy fiatal 233 
javaslatot tett. Ezek közül 

183-at elfogádtak, sőt 181-et 

még ú;ítáakfflt is benyújthat
tak az ötletadók. A jutalom ösz
sze,ie 19 ezer forintot tett ki. 

Április elsejétöl Alkotó ifjú
ság-pályázatot. illetve kiállítást 
rendeztek. Erre 35 pályamun
kával 21 fiatal nevezett. Az érté-

kelo bizottság tizenkettőt talált 
jónak. és ezekért közel 10 ezer 
forint jutalmat adott. Három pá
lyaművet elküldtek a vasutas
nap tiszteletére a fővárosban 
rendezett országos kiállltásra• 
is. 

Az 1986. évi kiváló eredmé-
nyek alapján, áprilisban a bri
gádok 136 ezer forint jutalmat 
kaphattak. Két brigádvezető -
Farkas Gábor, az Ady Endre 
MÁV kiváló brigádja és Hor
i,áth János XIII., a Kossuth La
jos MÁV élenjáró brigádja ve
zetője - szzovjetunióbeli juta
lomutazáson is részt vehetett. 

A jubileumi munkaverseny
be valamennyi brigád beneve
zett. A brigádok tagjai 2400 óra 
kommunista műszakot és 4017 

társadalmi munkaónít teljesí
tettek. Ezalatt 31 személykocsi 
nagytakarltását, 13 dízelmoz
dony javítását végezték eL 

A brigádok v.orp1maa Dl!W)r 
kája is hozzijwlt allhoz. hoa 
a szombathelyi vontatúi f&lök• 
ség túlte]jesitette a dfzel- � 
motorkocsi-, a személy- & � 
hervagon-javitáai terveket. 

A tanácskozáson élénk Yita 
alakult ki a smc:i•Jista � 
mozgalom jöv6jét iDet6en. � 
vasalták többek kWU. hOeY • 
brigádnapl6 ne �kel&i --
legyen, hanelft ör6ldtae meg 't 
közös munkát, a ,ondokat & u 
örömöket. 

Végezetül a tan� 
résztvevői KosZOfl011M» � 
mozdollyve7A!t6t v'1•s,hJ!lt6k 
küldöttnek az október 3-m; � 
clapesten tartandó V. oradik 
vasutas szocialista bripdy•'¼ 

tök tanácak...,._ 
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Amikor az emberiség léte a tét, 

nincs értelme a nézeteltéréseknek 
Negyven év alatt 

ötszörösére emelkedtek a hadikiadások 

Öt aatendavel ezel4JU, a X. szabzerveseti világ
k .......... réuhe"'6i javasolták, hogy minden 
év 8lleplember 1-jét. 11yilváníl8ák a háborúeHenes 
kiWelem nem.zel.kki szakszervezeti akciónapjá
'f'á. Aaóta ez a nap szimbóh•roroá, mégpedig a 
uer\'Netl dolgozók béke iránti vágyának és az 
élethes .,_ jogának jelképévé vált. 

Ebben az évben éppen úgy, 
mint az előzőekben, szeptem
ber l-je a szakszervezetek és 
más békeszerető erők .. őszi 
kampányának" a kezdetét jelzi. 
Ez a kampány az „Egyesült 
Nemzetek leszerelési heté"-vel 
éri el csúcspontját. Jelentősé
gét napjainkban még az is nö
veli, hogy az őszi kampány kez
dete időben egybeesik az Egye
sült Nen,zetek Szervezetének 
kezdeményezésére összehívott 
nemzetközi leszerelési és fej
lesztési tanácskozással, amelyet 
augusztus 24-től szeptember 
11-ig tartanak meg New York
ban. 

hadiköltségvetések teljesítésére 
fordított erőforrások az iparilag 
fejlett országok gazdaságában 
éppen úgy zavarokat okoznak, 
mint a fejlődő országokéban, 
amelyeknek pedig sürgős szük
sége lenne anyagi erőforrások
ra polgári ágazataik fejlesztésé
hez. 

Az ENSZ-dokumentum a to
vábbiakban még megállapítja, 
hogy a fejlődő országokban kö
zel egymilliárd ember él a .. sze
génységiküszöb ·· alatti szinten; 
850 millió ember írástudatlan, 
1,5 milliárd személy nem része
sül semmilyen orvosi ellátás
ban, hasonló létszámú munka
képes ember nem rendelkezik 
állandó munkahellyel és egy
milliárdan laknak nem meg/ e
lelő lakásban. 

Az iparilag fejlett országok
ban a városok korszerűsítése, 

A nem kormányszintű szer- új energiaforrások feltárása, a 
vezetek és szakosított szerveze- környezetvédelem és a társada-

lombiztosítási rendszer fenntar

850 millió 
írástudatlan 

tek képviselői elé terjesztett do-
kumentumtervezet a leszerelés tása jelentős anyagi erőforráso-
és fejlesztés összefüggésében kat igényel. 
megdöbbentő adatokon keresz- Egy olyan világban. ahol a 
tül mutatja be a világgazdasá- nemzetgazdaságok kölcsönösen 
got is károsan befolyásoló hadi- függnek egymástól, a fejlődő 
kiadások rohamos emelkedését országokat kétszeresen sújtja a 
évről évre. Így például a becs- hadikiadások növekedése; egy
lések szerint 1960-tól a világon részt saját fegyvervásárlásaik. 
14 billió dollárt fordítottak ha- másrészt a fejlett ipari országok 
dikiadásokra (1983-as árakon hadiköltségvetésének növeke-

désével járó különböző gazdaszámolva). Ugyanezen időszak 
l •l , t l, . 'rt 'ke sági hatások miatt (költségve-a att a vt ag erme esi e e , 'á f l  k 'b 8,6 billió dollárral emelkedett, t:�t1 ny, e emelt amatla ak 

ami azt jelenti, hogy 1960 óta s ). 
hadikiadások több értéket el
nyeltek, mint amennyi a gazda
sági növekedésből származott. 
Világviszonylatban a hadikia
dások ütemének jelenlegi növe

Elpazarolt 
erőforrások 

amerikai hadikiadások 1 OOO 
milliárd dolláros növekedése 
között az elmúlt tíz évben. A 
tőkés országok dolgozó tömege
inek jövedelemkiesése a reál
bércsökkenés eredménye, ame
lyet a tőkés kormányok nadrág
szíjmeghúzó politikája kénysze
rített a dolgozókra, s nagyság
rendje szintén dollármilliárdok
ban fejezhető ki. Az erőforrá
soknak a fegyverkezési verseny 
erősítésére való felhasználása, 
tovább növelte a katonai-ipari 
komplexumokhoz kötődő ban
kok és társaságok profitját. 

A XI. világkongresszus arra 
is felhívta a figyelmet, hogy a 
pénzvilágggal összefonódó ka
tonai-ipari komplexum létreho
zója volt egy olyan nemzetközi 
szövetségnek, amely minden tő
le telhetőt megtett, hogy meg
akadályozza a fegyverkezési 
verseny megfékezését, veszély
be sodorva ezzel a népek béké
jét és biztonságát. 

Az ENSZ-konferenciát előké
szítő bizottság elnöke, Much
kund Dubey, a nem kormány
szintű szervezetekhez intézett 
üzenetében kifejtette, hogy a 
katonai célok érdekében elpa
zarolt jelentős erőforrásokkal" 
kiköveztük a gazdaság hanyat
lása és lerombolása felé vezető 
utat; most pedig azt tesszük, 
hogy szétverjük azokat az intéz
ményeket, amelyeket nagy ne
hézségek árán a második világ
háború utám években létrehoz
tunk; utat nyitottunk a zűrza
varnak és a káosznak, aláak
náztuk azokat az értékeket, 
amelyeken mindezideig az em
beri civilizáció nyugodott". 

Ennek kapcsán meg kell je
gyezni, hogy az amerikai kor
mány szükségtelennek ítélte 
képviselőjét elküldeni az 
ENSZ-konferencia előkészítő 
bizottságába és magán a konfe
rencián sem jelent meg. Sőt 
nemtetszését fejezte ki a ta
nácskozás céljával kapcsolat
ban és kijelentette, hogy nem 
lát összefüggést a leszerelés és 
a fejlesztés kérdései között. 

Életfontosságú 
a leszerelés 

kedése (amely eléri az elképesz- A dokumentum szerint a 
t�en magas

_. 
é� e��illi� dol: fegyverkezési versenyt a dolgo

lart') a masodik vilaghaboru zók finanszírozzák reálbérük és 
befejezése , óta :1'1gy-ötsz�rös. szociális juttatásaik csökkenése 
Ez a kiadas a vilagtermeles 6 árán. Ennek következtében 
százalékát teszi ki és több mint csökken részesedésük a nemze
huszoi:iötsz�r�se a köz,össégi cé- ti jövedelemből. Elengedhetetlen tehát. hogy 
lok feJlesztesere ford1tott osz- A XI. szakszervezeti világ- a szakszervezetek és valameny
szegnek. . kongresszus (Berlin, 1986) hely- nyi békeszerető erő figyelembe 

Megemlíthető még, hogy a zetelemzésében hosszasan fog- ne vegye azokat a gátakat, ame
világ hadikiadásai jelenleg lalkozott a fegyverkezési ver- lyek a fegyverzetek korlátozá
meghaladják a fejlődő orszá- seny társadalmi és gazdasági sát és a leszerelést akadályoz
gok többségének bruttó nemze- következményeivel. Így példá- zák és még erőteljesebben moz
ti jövedelmét, holott ezekben az ul a kongresszus fődokumentu- gósítsák a nemzetközi közvéle
országokban él a föld népessé- ma megállapította, hogy köz- ményt azok elhárítására. 
gének több mint a fele. Amint vetlen kapcsolat mutatható ki Ami pedig a szakszervezet1 

azt az ENSZ-konferencia doku- a fejlődő országok 1000 milli- békeakciókat illeti, egymáshoz 
mentumtervezete is aláhúzza, a árd dolláros adóssága és _az közeli véleménven vannak a 
---------------------------, nemzetközi és ;egionáhs szak-

cm>ooMUS 
LAKBERENDEZÉSIARUHAZ 

VALLALAT 

Hazai és importbútorok, 
lakberendezési cikkek 
széles választékával várjuk 
kedves vásárlóinkat. 
Megrendelhető a közkedvelt, 
olcsó árfekvésű Garzon 
és Barba bútorcsalád. 

OTP-ügyintézés, 
szállítás a helyszínen! 

Cím: Budapest XV., Sipos D. u. 9. 
Az áruház megközelíthető a 25-ös gyorsjárattal, 
a 70-es és a 170-es autóbuszokkal. 
Nyitva tartási idő: hétköznap 10-18 óráig 

pénteken 9-18 óráig 
szombaton 9-13 óráig 

szervezeti szervezetek. A Sza
bad Szakszervezetek Nemzet
közi Szövetségének május l-jei 
kiáltványa többek között meg
állapította, hogy .. életfontossá
gú kérdés a békéért, a biztonsá
gért és a leszerelésért vívott 
harc folytatása és erősítése". Az 
Európai Szakszervezeti Szövet
ség egyetértését fejezte ki tag
szervezeteinek a békeakciók
ban való részvételével. Ugyan
így tettlmás regionális és orszá
gos szervezet nagy többsége. 
amelyek egyben üdvözölték az 
.. eurórakéták" kivonásával 
kapcsolatos megegyezés jövő
beni lehetőségeit. 

A XI. világkongresszus béke 
és leszerelési bizottsága hang
súlyozta. hogy „amikor az em
beriség túlélése a tét, akkor 
már semmi értelme sincs az 
ideológiai és egyéb nézeteltéré
seknek" A bizottság azt is meg-
állapította. hogy a Szabad Szak
szervezetek Nemzetközi Szövet
ségének kampány_a a .. Kenyé
rért. a Békéért és a Szabadsá
gért". amelyet 1983-ban oslói 
kongresszusán meghirdetett és 
a Szakszervezeti Világszövet
ségnek a .. Foglalkoztatásáért. a 
Békéért és a Társadalmi hala
dásért" indított kampánya ha
sonló célokat fogalmaz meg. 

Baranyai Zoltán 

Kínában a Villanymotorok 
Kutató Intézete és egy vasúti 
gördülőanyaggyár közös ter
veinek és kivitelezésének 
eredménye a felső képün
kön látható 6400 kilowattos 
villanymozdony, amely a kí
nai mozdonyok közül a leg
nagyobb teljesítményű. Má
sik képünkön az északkelet
kínai város vasútikocsi-gyá
rának egyik szerelőcsarno
ka látható. A gyárban az 
1981-től 198.5-ig terjedő ha
todik ötéves tervben 3200 

pullmankocsit készítettek 
(Mfl külföldi képszol

gálat) 

Vásárnyitás Brnóban 
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Csehszlovákia és Magyarország az együttműködésben ez ideig a legjobb eredményeket a gépipar 
területén érte el. Fontos szerepük van a gépipar korszerűsítésében a nagy teljesítményű megmun
kálógépeknek. Ilyenek vannak például a jászkiséri építő és gépjavító üzemben és a tartalékaikat
részeket gyártó északi járműjavító csarnokaiban. A képünkön látható SUI 63 NC gépet például a 
szlovákiai Trencsénben gyártják. A korszerű gépek vására lesz szeptemberben Brnóban, ahol ter-

mészetesen a magyar gépipar is kiállítja legjobb termékeit 

Békemenet 
Huszonhét európai ország 

különböző irányzatú szakszer
vezeteinek 394 fiatalja vett részt 
közös utazáson. az .. Európai 
szakszervezeti ifjúság a kölcsö
nös megértésért és a párbeszé
dért" jelszó jegyében szervezett 
meneten július 6-a és 9-e között. 
A békemenet a Párizs-Ber
lin-Brest-Moszkva-Picun
da-Minszk útvonalon halad 
végig. 

Július 5-én nyolc nyugat-eu
rópai ország 110 szakszervezeti 
fiatalja a CGT Montreuil-i szék
helyén nagygyűlésen találkoz
tak. majd útjuk első állomására. 
Berlinbe utaztak. 

A berlini nagygyűlésen fel
szólaltak az FDGB és a CGT 
képviselői. és támogatásukról 
biztosították az európai szak
szervezeti fiatalokat abban a tö
rekvésükben. amely szerint 
mindent megtesznek. hogy 
megakadályozzák egy újabb 
háború kirobbanását Európá
ban. 

Moszkvába utazásuk előtt az 
,.Európai békemenet" a Brest 
körzeti szakszervezetek székhá
zában nemzetközi barátsági ta
lálkozón vett részt. 

Moszkvában az eszmecserét 
követően a szovjet szakszerve
zetek képviselői nyíltan és 
őszintén válaszoltak a fiatalok 
számos kérdésére. amelyet a 
Szovjetunióban végbemenő 
mélyreható változásokkal. a 
Szovjetunió külpolitikájával és 
a szakszervezetek szerepével a 
szovjet fiatalok problémáinak 
megoldásával kapcsolatban fel
tettek. 

Moszkva után a fiatalok a Fe
kete-tenger melletti híres üdü
lőhelyre. Pic.undára utaztak. 
hogy ott közel egyhetes szem1-
nánumon vegyenek részt. A vé
lemények és nézetek sokfélesé
ge ellenére a viták résztvevői 
egyetértettek abban. hogy 
mindezen célok eléréséhez bé
kére van szükség a \'1lágban. 

meg kell állítani a fegyverkezé
si versenvt. küzdeni kell Euró
pában é; egész Földünkön a 
széles körű párbeszéd kibonta
koztatásáért és a kölcsönös 
megértés szellemének általá
nossá tételéért. A beszélgetés
ben részt vevők többsége az eu
rópai szakszervezeti fiatalok ha
sonló jellegű találkozóinak foly
tatása mellett foglalt állást. 

Július 18-án a fiatalok repülő
gépen Minszkbe utaztak, a Be
lorusz SZSZK fővárosába. ahol 
a vasutasfiatalok szakszervezeti 
kultúrházában szovjet ifjúmun
kásokkal találkoztak. 

A Szovjetunióban töltött utol
só napon a fiatalok részére láto
gatást szerveztek a Katin nevú 
mártírfalu emlékhelvére. ahol a 
nácik 1942-ben az ;gész lakos
ságok kiirtották. Az elutazó kül
dötteket a minszki fiatalok ezrei 
kísérték ki a vonathoz. 

B.Z. 
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Jubileun,i e111lékülés 

Százéves a vasút Mátészalkán 
ismertette az 57 kilométer hosz
szúságú vonal terveit. illetve 
várható költségeit. A megye, a 
környező települések egyre
másra jegyezték a részvénye
ket. Mátészalka akkori polgá
rai 10 ezer forintot szavaztak 
meg a vasútépítésre. A munká
latok 1886-ban kezdődtek a 
Gregersen cég közreműködésé
vel, végül Zimonyi Schwarz 
Ármin fejezte be 1887. augusz
tus 18-án. A bejárás után Máté
szalkán fogalmazták meg azt a 
jegyzőkönyvet. amelyben 1887. 
augusztus 20-tól megnyitottá 
nyilvánították a Nyíregyháza
Mátészalka vasútvonalat. 

DOD 

A vasútvonal centenáriumá
ra lelkiismeretesen készültek 
Mátészalkán. A 37. vasutasnap-

A máté-;zalkai vasútért az el- tói kezdődően egy hónapig tar
sö komolyabb lépést Abonyi tó rendezvénysorozatot szervez
Lajos tette 1884-ben. aki enge- tek. amelyhez a két érintett vá
délyt kapott a Nyíregyháza- ros vezetői sokoldalú segítséget 
Mátészalka között létesítendő nyújtottak. 
vasútvonal előmunkálataira. Augusztus 15-én nosztalgia
Egy évn•l később Nyírbátor- L'Onat haladt végig a százesz
ban a helybéli Mandel Pál már tendős vonalon. A matuzsálemi 

Ópm,z1a-.z4•ren már hllg)omán� az auguszlm, 20-i munká-,-pa
ra..,zl találkozó. Az idén harmin<'ad..,zor emlékeztek a honalapí-
1á„ra. az el-,í> or-.zág�űlé-,re. az új ken�érre. Sokan látogatlak el 
Ópu-,z1a-,z4•rrt•. \tinit'� harmin<"t'Zt'r ember hallgalla mPg �zűrŐ<, 
\látyá-, ünm·pi ht>-.zédét, majd ré„zt wllek az egé„z napo-. -,zóra
kozlató rPndt•zH;n�Pken. Képriportu.-ikhan t' nap ""'"mén�t>iből 

örökítellünk m4'g t'g)-4'g) pillanatot. 
(Zt·lman) 

!�FORMÁCIÓ 
Arra gondolva. hogy a vonat rizsba? - kérdem végső elkese

olcsóbb mint a repülő. felhív- redésemben. 
tam a MÁV Nemzetközi tuda- - Hívja fel a nemzetközi tu
kozóját. hogyan és mennyiért dakozót - vagy estleg az 
lehet Budapestről Párizsba IBlJSZ-t. 
utazni? 

- Xyolc negyvenotkor indul 
a vonat a Kelet1böl - válaszol
ta egy hölgy. 

- Mennyibe kerül a jegy'? 
- Nem tudom. tarifával 

nem foglalkozunk. 
- Akkor ki tudja'1 

-· Hívja a közönsi>gszolgála-
tot vagy az IBlJSZ-t. 

- Tudtommal a vonatokat a 
MÁV üzt'meltPU. 

- Igen. de m1 tanfával nem 
foglalkozunk. Már mondtam 
magának, ez nemzetközi infor
máció. 

Hálókocsi van a vonaton? 
- Igen. Bécstől. 
- MegrPndelheto a jeggyel 

együtt? 
- Nálunk nem. Továbbá 

közlöm mielőtt nwgkérdezné. 
m•m tudom. hogy mennyibe ke
rül. 

Persze. hiszen önök tanfá
val nem foglalkoznak. 

- Por.tosan. n11lyen jól tud
ja ... 

Félórával később a l"\ ép köz
társaság úti Mi\ V Közönség
szolgálati Irodában a párbeszéd 
csaknem szó szennt meg1smét
lödótt 

- Akkor hol tudhatnám 
m<.'g. m<.'nny1be kerül a jegy Pá-

- Az nem lesz jó. minthogy 
már tudom: a nemzetközi tuda
kozó tarifával nem foglalkozik. 
hívom az IBlJSZ-t. 

- Tessék. IBUSZ. 
- Pá1izsba szeretnék utazni 

vonattal ... 
- Kérem szépen. a vonat 

8.45-kor indul a Keletiből. Bécs
től van hálókocsi ennek árát va
lutában kell fizetni. de itthon fo
nntban is kiváltható - körül
belül 1500-ba ke1ül. Rendelhet 
fekvőhelves kocsit is, az három
száz fon�t éjszakánkfot. A me
netjegy ára 800 fonnt. Az O1i
ent Expresssz 13.34-kor van 
Bécsben. ott lesz másfél órája, 
maJd • - Salzburgon. Mür-iche
nen. Stuttgarton és Strasbour
gon át - másnap haJnalban ¾ 

2-kor érkezik Pánzs-Est-re . .  
Gondoltam felhívom a MÁV 

Nemzetközi tudakozóját és be
diktálom a fentieket. hátha raj
tam kívül más 1s akar \'Onattal 
Párizsba utazni, kíváncsi rá. 
mennyibe kerül. Végül még
sem informáltam az informáci
ót. valószínűleg ők 1s tudják 
mindezt. s csak azé1t nem 
mondják. mert - ugyebár -
tanfával nem foglalkoznak. 

K. H. J. 

gőzös a régi idők fapados kocsi
jaiból vontatott hármat. A jubi
leumi vonat vendégei és utasai 
jelenlétében emléktáblát leplez
tek le a város polgára és a hely
beli vasutasok. Az emléktábla 
avatása után a Zalka Máté 
Művelődési Központ nagyter
mében emlékülés következett. 
Elsőként dr. Forgács András, a 
városi pártbizottság első titkára 
tartott előadást Mátészalka 
gazdasági, társadalmi és kultu
rális fejlődéséről. Szabó Meny
hért a vasútvonal történetét is
mertette. W. Vityi Zoltán „Má
tészalka évszázadai a közleke
désfejlődés tükrében·· címmel 
tartott előadást. A vasútvonal 
jelenéről és jövőjéről Erdőhegyi 
György. a debreceni vasútigaz
gatóság igazgatóhelyettese tájé
koztatta a résztvevőket. 

Az emlékülés vendégei vol
tak a Közlekedési Múzeum ve
zetői is. Hütl Pál főigazgató-he
lyettes Balázs Györgynek, Pus
kás Istvánnak és Szabó Meny
hértnek emlékplaketteket adott 
át az elmúlt években végzett 
gyűjtő- és helyreállító munká
jukért 

(Zsoldos) 

.. 

Uzem-

látogatáson 

Záhonyban 

Az utóbbi hónapokban több 
oktatási intézmény hallgatói 
jártak üzemlátogatáson Zá
honyban. Legutóbb a Budapes
ti Műszaki Egvetem rendszer
szer.-ező szakoi hallgatói ismer
kedtek a záhonyi. eperjeskei, fé
nyeslitkei üzemviteli létesítmé
nyekkel és tekintették meg az 
egyedi átrakóben·ndezéseket, 
rakodási folyamatokat. Az utób
bi években mái· elmaradhatat
lan a látogatás a számítástech
nikai központban és az állomási 
információs bázisokban. ahol a 
gyakorlatban tanulmányozhat
ják az automatizált információs 
rendszert 

Az üzemigazgatóság munká
ja iránt megnyilvánuló érdeklő
dést jelzi. hogy a közelmúltban 
a Mechwart András Közlekedé
si Szakközépiskola. a MÁV 
Tisztképző Intézet és a győri 
Közlekedési és Távközlési Mű
szaki Főiskola hallgatói 1s ellá
togattak Záhonvba 

(kj) 

3 
Nem maradtak egyedül 

Gyerekek a pótvizsga elott 
A kovácsolt vaskapu ezekben 

a napokban gyakran nyílik. 
Kisdiákok és köztük néhány 
szülő lépkednek be előttem. 
A vaskerítésen belül, az emele
tes épület falánál idegesen ciga
rettázó férfi pillant rám fürkész
ve. Később megtudom, hogy ő 
is egy gyerekéért izguló apa. 

- Bácsi kérem, tessék mon
dani hány óra van? - kérdezi 
a bejárat előtt várakozó. vizs
gadrukkos kisdiákok egyike. 
A kvarcóra szerint: augusztus 
17-e, délelőtt 10 óra 20 perc. 

Az emeleti folyosó tele vára
kozó iskolásokkal. A köztük ülő 
szülők, nagyszülők csöndes sza
vakkal igyekeznek feloldani a 
gyerekekben lévő feszültséget. 
Figyelemre méltó az unokát 
egyedül nevelő nyugdíjas nagy
mama fáradozása. Az unokával 
együtt járt az órákra. 

Az igazgatóval be-bekukkan
tunk a termekbe. Az egyikben 
magyar nyelvtanból írnak fel
mérő dolgozatot. a másikban ci
rill betűket rónak a papírra. 
A következőben felsős kislány 
krétájával írja a számokat a 
táblára. szorgosan dolgozik a 
matekpélda megoldásán. Van 

helyiség. ahol már az összesí
tésnél tartanak. 

A dátumból is lehet követ
keztetni, hogy nem iskolai 
vizsgán vagyunk. A felmérő 
dolgozatok készítésének szín
helye a miskolci Vörösmarty 
Művelődési Ház. Az esemény
ről Szabóné Nagy Júlia megbí
zott igazgató ezeket mondja; 

- Egyéb feladataink mellett 
fontosnak tartjuk a vasutasok 
gyerekeivel való törődést. Év
közben csoportos szakköri. a 
nyári szünidőben pedig 40-50 
gyerek részvételével - egész 
napos foglalkozásokat tartunk. 
Most először utóvizsgára való 
felkészítésre vállalkoztunk. 

Ez tehát új kezdeménye-
zés? 

Igen. A nagy iparváros
ban mi vállalkoztunk először 
erre. de valójában a győriek 
példáját követtük. Az ő tapasz
talataikat hasznosítottuk. A vá
rosi tanács művelődési osztá
lyának jóváhagyásával körlevél 
és személyes találkozások alap
ján kerültünk kapcsolatban az 
iskolákkal. Ennek hatásaként 
száz iskolást. túlnyomó rész
ben felsősöket igyekeztünk fel
készíteni a pótvizsgákra. A di-

ákokat 7-12 tagú csoportokba 
osztottuk. Ez lehPti5vé tPtte az 
egyéni jellegű foglalkozást. 

A művelődési ház VPzetője, s 
a pedagógusok magas mércét 
állítottak önmaguk elé. Kemé
nven és odaadással dolgoztak. 
�ég1s elégedetlenek. 

M1 bántja őkl'l? Az iskolákra 
jellemző esetek itt is - szinte 
kísértetiesen - megismétlőd
tek. Akadt szülő, aki a befize
tett 600 forint tanítási díj fejé
ben elvárta, hogy sikeres le
gyen a vizsga. Más szülőket le
vélben értesítettek, hogy a gye
rek elmarad az órákról. 

Sorra kérdezem a pedagógu
sokat: ha ők vizsgáztatnának, 
hány gyereket engednének át? 
Azt válaszolták, hogy tizenkettő 
közül általában hatot. kilencet. 
Ha nem vettek volna részt az 
előkészítőn. esetleg egy-kettő 
átment volna. Ez már sikernek 
könyvelhető el. 

Az igazi próba még hátravan. 
Minden gyerek levelezőlapot 
kapott. amit pótvm,ga után kell 
postáznia. Akkor lehet lemérni 
majd a kezdeményezés igazi 
eredményét. 

Csorba Barnabás 

Mesterek tanítványok 
, 

es 
Szombathelyen találkoztak 

az e� kori vasutas kisinasok 

A nyár egyebek között az is
kolai osztálytalálkozók évadja 
is. Olyan találkozó azonban iga
zán ritka, mint amilyet a közel
múltban Szombathelyen ren
deztek. A résztvevők 30 éve vé
geztek az egykon MTH-ban. 
A kocsilakatos- és mozdonysze
relő-tanulók a gyakorlati foglal
kozásaiknak egykor a szombat
helyi járműjavítóban és a fűtő
házban tettek eleget. Ők voltak 
az utolsó egyenruhások. és az 
első hároméves tanulmányi 
képzést kapó ipan tanulók. 

- Hogyan jött létre a talál
kozó? - kérdeztem a három fő 
szervezőt: a járműjavítóból 
Csóka Mihályt és Varga Lász
lót, valamint a vontatási főnök
ségről Rápli Pált. 

- Öt esztendeje merült fel a 
negyedszázados találkozó meg
tartásának a gondolata 
mondJa Csóka Mihály. - Xa
gyon lelkes. összetartó k1sina
sok voltunk. Ezért bíztunk ab
ban. hogy sikerül megszervezni 
a találkozót. Megszereztük az 
egykori osztálynaplót és abból 
kiírtuk osztálytársaink akkori 
lakcímeit. Segített a találkozó 
szervezésében az egykori tanu
lótárs. dr. Tóth László, a Pécsi 
Városi Rendőrkapitányság he
lyettes vezetője 1s Öt évvel ez
előtt a találkozó a vártnál job
ban sikerült. Akkor határoztuk 
el. hogy megismételjük. 

A kezdeti négy osztályból 
részben az 1956-os események 
hatására - két csoport végzett. 
közel 60 tanulóval. Az ország
ban ilyen jellegű képzés Debre
cenen kívül csak Szombathe
lyen volt. Ide iskolázták be a 
pécsi. a dombóvári, a kaposvá
ri. a nagykanizsai, a tapolcai. a 

veszprémi és a komáromi diá
kokat. 

- Milyen emlékei vannak a 
vasi megyeszékhelyről. az itt 
töltött időről? kérdezem 
Vincze Lajost, a pécsi igazgató
ság katonai osztályának vezető
helyettesét, az igazgatóság tűz
védelmi vezetöjét: 

- Szép emlékek fűződnek 
azokhoz az évekhez. Örültünk, 
hogy nagy nehezen felvettek 
bennünket. A régi Rózsa Fe
renc körúton volt a kollégiu
munk. Először alig találtuk meg 
a járműjavítót. A mozdonyok 
füttye után igazodtunk el. A 
hideg teleken két vödör szénnel 
fűtöttük a 30-40 személyes háló
termeket. Reggel 4 órakor kel
tünk. Sokat játszottunk és ter
mészetesen csibészkedtünk is. 
A városra most alig ismertem 
rá. 

Megható élménye volt az or
szág minden tájékáról érkezett 
egykori tanulóknak a szállásuk 
megpillantása. 

Az egykori diákok elmondot
ták, hogy a találkozót taná
raik, mestereik tisztele és meg
becsülése is motiválta. Itt van 
közöttük Molnár István osz
tályfőnök. Édesapja vasúti kala
uz volt. ő maga a járműjavító
ban fiz1ka1 munkát végzett. 
A felszabadulás után fejezte be 
tanulmányait. Büszke arra, 
hogy a szombathelyi iparitanu
ló-képzés első mérnök tanára 
lehetett. 

- Nem roltam 30 éves, ami
kor ezeknek a fiúknak az osz
tályfőnöke 1.:oltam - emléke
zik. - Örültek az ide kerülők, 
ha felvették őket. Illemtudó, fe
gyelmezett gyerekek voltak. 
Büszke vagyok rájuk. 

Szőcs Imre 26 éve megbe-

Ajánlom magam 
Kenusként cseperedő, kungfuzó egyetemista fiú munkát ke

res. miután nyáron nincs ösztöndíj és 22 évesen röstell a szüleitől 
kunyizni strandbelépőre, pohár sörre \0alót 1s. Szülei javaslatára 
- ők is voltak fiatalok és egyetemisták - a pályaudvarokon ér
deklődik· rakodást vállalna. jó pénz reményében. A sokadik el
utasítás után a Ferencvárosi pályaudvar rakodási főnökségén 
kedves nŐI hang már-már reményt kelt. De mindössze másodper
cekre. mert gyorsan kiderül: .. Csak órabéres munka van - egy 
műszakra 210 forintot fizetünk -. teljesítménybérbe sajnos. nem 
vehetünk fel alkalmi munkásokat.·· 

A jól megtermett leendő történelemtanár szelíden megköszö
ni a fel\'llágosítást. leteszi a kagylót. és már egyáltalán nem szelí
den a szüleire támad: 

- Miféle országot csináltatok ti itt? Nyolc órában ell.:égez
hetek háromóraí munkát - mert így a többi időt biztos, hogy el
lógom én is, más ts -, de három óra alatt nem? Mi fog itt így ki
bontakozni? 

J\1it mondjon a szülő? i\etán azt. hogy ülJ fel fiam a 11-es 
buszra, s ahol építkezést látsz. ott szállj le. jelentkezz a maszek 
kőművesnél. Ott dolgozhatsz 1s. kereshetsz 1s sokkal többet. 

(medve) 

csült tmk-lakatos a Latex szom
bathelyi gyárában: 

- Kezdetben a vasúti b1zto
sítóberendezéseknél dolgoztam 
- mondja. - Sokat kellett vi
dékre utazm. ezért hagytam ott 
a vasutat. 

Várallai Károly a já1müjaví
tóban a tanulók műhely-főnöke 
volt. 1950-től 1978-ig szakok
tató. 

Egy-egy esztendőben elő
fordult, hogy kétszáz gyerekkel 
is foglalkoztunk - jelenti k1. -· 
Felvételkor figyelembe vettük a 
gyerekek vasutas származását, 
de leginkább a bizonyítvány 
nvomott sokat a latba. Akkor 
�ég szerencsére lehetett válo
gatni. 

Markó István szakoktató. 50 
esztendőt .. húzott" le aktívan, 
majd nyugdíjasként a szombat
hel)i fűtőházban. 

- 27 évig foglalkoztam ta
nulókkal - mondja. - Mind

egyiket úgy kezeltem, mint a 
saJát gyerekemet. Ezt az 
.,atyai" gondoskodást ők érez
ték, és munkájukkal, fegyelme
zett magatartásukkal hálálták 
meg. 

A fiúk testnevelő tanára Tóth 
Istl'ári volt. Később tíz eszten
deig a KISZ megyei bizottságá
nak a sportfelelőseként tevé
kenykedett. Ő is lelkesedéssel 
beszélt azokról az évekről. 

A szervezők elmondták. hogy 
öt év múlva ismét találkoznak. 
Most nem volt teljes a létszám. 
Hiányoztak a budapesti, a m1s
kolc1 és a szolnoki társaik. Fel
kutatásukat folytatják. Bíznak 
abban. hogy a mostani harmin
cas létszám 1992-re tovább bő
vül. 

Sz. Jakab István 

Kitüntetések 

Augusztus 20-a alkalmából 
- kiemelkedó munkája elisme
réseként - a művelődési mi
niszter Szocialista Kultúráért 
:�!tüntetést adományozott Bi
linszky Ferencnének, a Landler 
Művelődési Ház vezető könyv
tárosának. 

Zeltner Imre. a gyöngyösi ki
térőgyártó üzem szakszervezeti 
titkára. a Vidrócki táncegyüttes 
vezetője Kiváló Munkáért ki
tüntetést kapott. 

Rozgonyi Péterné, a MÁV 
\'ezéngazgatóság üzemviteli fő
osztályának munkatársa. és 
Daczi Sándor, a kiskunhalasi 
körzeti üzemfőnökség jegyvizs
gálója Miniszteri Di<'séret elis
merésben részesültek. 
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A konténer-pályaudvaron jártunk 
Új épületben - új szemlélettel 

Az angyalföldi ph-nél javult a munkamorál 

Kevés az újfelvételes - Nagy géppark, gyakori alkatrészhiány 
Sértődött gépkocsivezetők - Intézkedett az igazgató 

A Keleti pályaudvar tároló 
vágányainak szomszédságá
ban, a Kerepesi út mellett egy 
új irodaház látható. Messziről 

Az utazóközönség, vagy az 
utca embere, aki csak kívülről 
látja a józsefvárosi pályaudvart, 
nem gondolja, hogy a viszony
lag kicsi felvételi épület és a hat 
személyforgalmi vágány mö
gött hazánk második legna
gyobb konténer-pályaudvara 
van. 

- Ott a sínek végénél for
duljon jobbra és menjen a kon
ténerek mellett egy kilométert. 
A vámhivatal mellett megtalál-

vagyunk túlhajtani őket - ma
gyarázza az állomásfőnök . 

Megnézzük a bakdarukat is. 
Az egyik 25, a másik 35 tonnás. 
Szélesre terpesztett lábuk alatt 
több sorban állnak kirakásra 
váró Ks és Rks kocsik. Rajtuk, 
mellettük konténerek a világ 
minden tájáról. Van itt lengyel, 
hongkongi, szovjet és amerikai. 

- Hogyan lehet ezt a nagy 
forgalmat áttekinteni? 

terheléshez 35 centiméter vas
tag betonaljzat szükséges, bár 
ez itt sincs meg, de legalább kö
tött az altalaj - magyarázza 
Ferenczy Tibor. 

nézve inkább egy óriási silóra 
hasonlít. Az ötemeletes épület
ben kapott helyet az év elején 
az angyalföldi pályafenntartási 
főnökség központja, amelynek 
területe nyolc pályamesteri sza-

- Külső fuvarozókat is fog- kaszból áll; 500 kilométer pá-
lalkoztatnak? lya. ezen belül 1100 csoportkité

- Annak ellenére, hogy 
vannak saját gépkocsijaink, 
külső fuvarozókkal is dolgozta
tunk, köztük maszekokkal. 
A MÁV a rakott konténer szál-

rő karbantartását végzik. Vo
nalhálózatuk a Keletitől Péce
lig, Rákostól Maglódig, Angyal
földtől Esztergomig, Eszter
gomtól Almásfüzitőig terjed. 
Hozzájuk tartozik még az Úttö-
rővasút, a Pilisvörösvár-Pilis
csaba közötti alagút. az északi 
összekötő híd és az északi kör-

- •'"' vasút karbantartása is. 

- A költözés, vagyis január 
óta mi változott területükön? -
kérdeztem Krekács János veze
tő mérnököt. 

- Mindenekelőtt: elrendel
tük a rendszeres műszaki meg
beszéléseket, megköveteltük a 
helyszíni ellenőrzéseket. Fel-

mértük a műszakiak képessé
geit, és mindenkit olyan fel
adattal bíztunk meg, aminek 
elvégzésére a legalkalmasabb. 
Ennek nyomán többen más be
osztásba, illetve más területek
re kerültek. Az eddig végzett 
munkák főbb fázisait összegez
ve: az első félévben csaknem 4 
ezer aljat raktunk le, tavaly ez a 
szám 2437 volt. A tervezett 5568 
méter sín helyett 13 ezer métert 
cseréltünk ki. A tavalyi munka
értékhez viszonyítva 10 millió 
forinttal többet teljesítettünk. 
Sereghajtókból a legjobbak kö
zé kerültünk, bár gondjaink 
azért még jócskán vannak. Fő
leg a munkaerő hullámzása szo
rít bennünket. Az idén 142-en 
léptek ki, és 134-en jelentkeztek 
felvételre. A fluktuációt megfe
lelő teljesítménybérezéssel pró
báljuk megállítam. Terveink 
között szerepel az is. hogy va
lemnnyi pályamesterünk meg
szerezze a felsőfokú végzettsé
get. 

- Az átszervezésben milyen 
szerepet vállalt a szakszerve
zet? 

Kemenes László normatech
nológus, a pft. szb-titkára így 
válaszolt· 

- Első lépésként összehív
tuk a testület vezetőségét. a bi
zalmiakat. és tájékoztattuk őket 
az új tervekről. Nem volt köny
nyű meggyőzni az embereket. 
A legutóbbi Jizetésemelésnél 
például átlagban egy személy
re 160 forintot adtunk. Dolgo
zóink kevesellték, nehezen tud
tuk megmagyarázni, hogy a fő
nökségünk a bértömeget azért 
tartja vissza, hogy ezen a mó
don többet fizethessen azok
nak, akik jobb munkát végez
nek mennyiségben és minőség
ben egyaránt. A korábbi évek
ben az egy órára jutó teljesít
ményprémium összege átlag
ban 1.5 forint volt, most a dup
lája. Napi nyolc órai munkával 
számolva 300 forinttal emelked
tek a jövedelmek. Ami azonban 
még ennél is fontosabb: javult a 
munkamorál, növekedtek a tel
jesítmények. 

(Séra) 

Rákosrendezői hétköznapok 

Enyhült a zsúfoltság mióta Józsefvárosban megnyílt a konténer terminál 

A Szegedi úti ABC melletti 
apró parkban szemét szemét 
hátán. Fekete trikós férfi Diana 
sósborszeszes üveget emel szá
jához, nagyot kortyol belőle, az
után piros selyemkendős asszo
nyának nyújtja. A szürkére va
kolt kockaház falán karvastag
ságú mázolmány: ,.Folyik a 
bostoni vér . . . a gonosz .. " 
Odébb jól látszik az állomás
épület sárga betűs felirata: Rá

kosrendező. 

ja az irodát - igazított út!Ja egy 
vasutas, amikor az állomásfőnö
köt kerestem. 

Nos, az az egy kilométer -
inkább kettő . . . Balra konté
nerhegyek, jobb kéz felől nyolc 
vágányon teherkocsik. B9-kda
ru dolgozik a közelben. Eppen 
egy szerelvényró1 rakodnak le. 
A munkások gyakorlottan 
akasztják a daru horgait a he
lyükre. egy intés, és már emel
kedik is a konténer. Mozgásuk 

A Belotti 240 ezer dollár értékű 

gyors, fegyelmezett; fejükön a 
becsatolt sisak. 

Alföldy László 1978 óta az 
ötödik józsefvárosi főnök. Azt 
hiszem, joggal vetődik fel a kér
dés, hogy miért váltották egy
mást ilyen sűrűn az állomás ve
zető1. 

- Ez egy kereskedelemcent
rikus pályaudvar, ahol az áru
forgalomhoz képest elenyésző 
az utasforgalom - magyaráz
za Alj öldy László. 

- Az itteni munka olyan 
speciáhs vasúti ismereteket kö
vetel, amit csak hosszú idő 
alatt, és csak itt lehet megtanul
ni. Amikor aztán valaki már be
letanult a munkába. akkor „el
szívja·· az Idegenforgalmi és 
Szállítmányozási Igazgatóság. a 
vezérigazgatóság 11 föosztálya. 
vagy a budapesti igazgatóság 
kereskedelmi osztálYa. Emiatt 
viszonylag rövid idő "alatt fél tu
cat jól képzett tisztviselőt vesz
tettünk el. Jelenleg ötszáznegy
ven ember dolgozik itt. de jóval 
többnek is tudnánk munkát ad
ni. Sajnos. alig van kiképzésre 
váró újfelvételes. De - áll fel 
- menjünk k1 a területre. te
kmtsük meg a terminált. 

A konténerfal s a vasúti ko
csik közti utcában egy Hyster 
targonca hozza-viszi az ó1iási 
ládákat. 

- Nálunk három rnn belő
le. de egy mindig áll alkatrész
hiány miatt. Itt sok/:al hama
rabb has::nálódnak el. mint 
bárhol a l'ilágon. Kénytelenek 

Ferenczy Tibor műszaki állo
másfőnök-helyettes válaszol: 

- A konténer-nyilvántartást 
számítógép segíti. A gép kapa
citása azonban kicsi, ezért az 
adatok napi összesítése közel 
másfél óráig tart. Jó lenne egy 
nagyobb teljesítményű kompju
ter! Akkor a raktár, a konténer
nyilvántartó és a pénztár dolgo
zói pillanatok alatt megtudhat
nák. melyik küldemény éppen 
hol található. 

(A szerző felvételei) 

Az állomás legnagyobb 
gondja, hogy nem tud terjesz
kedni, rakodóhelye korlátozott. 
s a vezérigazgatóság, a buda
pesti igazgatóság és az ISZI 
egymástól függetlenül vállal 
munkát. Az egyeztetés hiánya 
miatt sokszor valóságos forgal
mi dugó van a Józsefvárosban. 

Hernádi Márton terminálve
zető megismertet a 20 és 40 lá
bas transzkonténerek forgalmá
val. ami erőteljesen fejlődött az 
utóbbi években. A terminál leg
fontosabb feladata. a Budapest
re és környékére küldött konté
nerek fogadása és házhoz szállí
tása. A konténerek is megsérül
nek. legtöbbször a megrende
lőknél. fuvaroztatóknál. Ilyen
kor - ha a vasút idejében ész
reveszi a sérülést - a javítási 
költségeket rájuk hárítják. Ha 
nem. a pályaudvaron kell kija
vítam. A t·ezetők panaszkod
nak, liogy nincs konténerjavító 
bázis, kicsi a javítóműhely. Pe
dig a géppark nagy. Van itt há
rom 40 tonnás mobildaru, 
Klaus önrakodó berendezések, 
a Belotti. további Liazok. Sko
dák. Lancerek ... Ám sok gép 
áll alkatrészhiány miatt. 

- Úgy tudom. hogy a szom
bathelvi konténerterminálon 
működ.ő Belotti alatt összetöre
dezett a beton. Itt nmcs ilyen 
\·eszély? 

- A Belotti fel tud emelni 
egy 40 tonnás konténert nyolc 
méter magasra. Ilyenkor a ten
gel:vnyomása 72 tonna. Ehhez 3 

lításáért jobban fizet, tehát a 
magánfuvarozónak jobban 
megéri, ha visszáruról is gon
doskodik, így nagyobb hatás
fokkal dolgozik. Ez néha fe
szültséget okozott. 

Sok gépkocsivezetőnk kilé
pett, teherautót vásárolt, majd 
visszajött konténert szállítani. 
Egyre kevesebb a gépkocsiveze
tőnk, és a szerelők is kevesen 
vannak. Főleg a hidraulika
szakértők hiányoznak. Ezekhez 
a világszínvonalú rakodógépek
hez speciális szaktudásra van 
szükség. A vezérlő elektronikák 
javításához nem elég egy villás
kulcs meg egy csavarhúzó. 
A megnövekedett nemzetközi 
forgalom kiszolgálásához nem 
elég a beruházás: a bajok or
voslását a szakemberképzéssel 
kell kezdeni. 

(A riport nyomdába adása 
előtt kaptuk a hírt, hogy a bu
dapesti vasútigazgató döntése 
alapján felemelik a gépkocsive
zetők teljesítménybérét. ami a 
cikkben említett feszültségeket 
remélhetően enyhíti majd.) 

Demeter Kálmán 

A sínek között pályamunká
sok dolgoznak, a gurítónál oly
kor egy-egy magányos vagon 
gördül le. Nyilván a hely szelle
me teszi, hogy a tragikus sorsú 
költő sorait idézem föl magam
ban: .,Tehervonatok tolatnak. / 
a méla csörömpölés / könnyű 
bilincseket rak / a néma tájra." 
Halálának körülményeit ismer
ve - bármennyire 1s szörnyű 
ezt kimondani -, József Attila 
szerette a pályaudvarokat, vo
natokat. 

- Vigyázz erre a kocsira. 
nagyon könnyen törik a csontja 
- hallik valahonnan az „ég
ből". Kísérőm csodálkozásomat 
látva, a dombon álló házikó felé 
mutat, onnét érkezik a hang, s 
nyomában a vagonok. 

Marticsek János, gurításve
zető, akár egy pilóta ül a ve
zénylőpult mögött, s pillanaton
ként beleszól a mikrofonba. 
A gurításvezető háta mögött iz-

A MÁV ÉPÍTÉSI GÉPTELEP FŐNÖKSÉG 
PÁLYÁZATOT HIRDET 
TERV- ÉS ÜZEMGAZDASÁGI ÖNÁLLÓ 
CSOPORTVEZETŐI 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

A csoport fő feladata: a gazdasági tervezés, ezen belül a fő
nökség teljes és befejezett termelési, a nyereség, az önkölt
ségi és a munkaügyi tervének elkészítése. 
Olyan jelentkezők pályázzanak. akik középfokú politikai 
végzettséggel. szakirányú egyetemmel vagy főiskolai vég
zettséggel. (Közgazdasági Egyetem. Pénzügyi és Számvite
li Főiskola, BME. Közlekedésmérnöki kar, KTMF, gazda
sági mérnök. mérnök-közgazdász). felsőfokú vasúti szak
képzettséggel és 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkez
nek. 
A munkakör betöltésének időpontja: 1988. január 1. 
A kinevezés három évre szól. utána meghosszabbítható. 
A pályázatot. 198í. november 15-ig kell a főnökség sze
mélyzeti és oktatási osztályára eljuttatni. 
Budapest X .. Kőér utca 2/d. 
Havi alapbér: 4200 forinttól 10 500 forintig határok szerint 
kerül megállapításra. a munkakör prem1zált. 
A pályázat tartalmazza: 
- a jelenlegi munkahelyet. beosztást. havi alapbérét és jö

vedelmét. 
eddigi munkahelyeinek és munkaköreinek részletes fel
sorolását (év. hó. nap megjelölését) 
idegen nyelvtudást, kitüntetéseit. esetleg tudományos 
fokozatát. 
részletes önéletrajzot. 
szakképzettségeit. politikai végzettségét és egy más 
végzettséget tanúsító okirat másolatait. 
terveit. elgondolásait a megpályázott munkakörrel kap
csolatban. 

Bővebb felvilágosítás Fehringer Károly személyzeti és ok
tatási osztályvezetőnél a 71-31 üzemi vagy a 472-558 portai 
telefonvonal 131 számú mellékállomásán. 

mos, szikár férfi paprikás 
krumplit kanalaz, ám az ebédet 
nyomban félbehagyja, amikor 
Marticsek int neki: 

- Feri, először a jugoszláv 
kocsikat akaszd szét, aztán meg 
billentsd a kövest' 

A kocsirendező hatalmas ag
gatófával lát a munkához. Mint
ha egy közlekedési múzeumban 
lennénk, olyan a gurításvezető 
birodalma. Szerinte százötven 
éve így van már ez. Marticsek 
János viszont azt mondja, hogy 
ezeket a berendezéseket a hat
vanas évek elején cserélték ki. 
Hiszek neki, hiszen 1964 óta ül 
ebben a székben. 

- Öreg ez a pályaudvar, 
nem véletlenül forgatnak itt 
időnként századelőn játszódó 
filmeket - mutat körbe Lipták 
József, a rendező fiatal párttit
kára. 

Elveszettnek érzi magát az 
ember a gurító kígyózó sínlabi
rintusában. Jönnek, egyre csak 
jönnek lefelé a kocsik, ám em
bert alig látni. Eszembe jutnak 
Baritsa Bálint körzeti üzemfő
nök szavai, aki szemléletesen a 
postai Toshiba levélválogató 
rendszerhez hasonlította a ren
dezőpályaudvar működését. 
Igen ám, de a Toshiba egy felet
tébb modern automatizmus, 
amihez hasonlót itt Rákosren
dezőn legfeljebb nyomokban 
tapasztalni. A rendező „agyá
nak·· elismert irányítóban Do
bok Alajos előtt tíz telefont szá
molok meg. Alighanem már a 
fiatalember születése előtt 1s 
hasonló körülmények között 
vezérelhette a rendező munká
ját elődje. Az irányító. akár 
csak a mai túr agytrösztjének 
majd minden tagja, ahogy Lip
ták József nevezi: .. kísérleti ... 
Doboknak. és a forgalmi szol
gálattevő Dallos Edének ez az 
első szolgálata ezen a poszton. 
Mindenesetre kollégáik bizal
mát élvezik. legalábbis erre en
ged következtetni a Dallos 
háta mögött elhelyezett. krétá
val írt fatábla: .. Ede. a csoda
fegyver.·· 

A telexszobában a csinos kis
asszonyt arról kérdezi a párttit
kár. hogyan bírja a megenge
dett értéknél magasabb decibe
leket. Ő vállát megvonva moso
lyog. s töretlen optimizmussal 
válaszolja. hogy mire nyugdíj
ba megy remélhetőleg fölépül 
már az új irányítótorony. A kis
asszonynak tehát nemcsak ke
délye. de türelme is páratlan. 
kivált ha meggondoljuk. hogy 
húszas éveinek elején jár. 

Szóval, alig látm tevékenyke
dő embert a sínek között. ami
ből a laikus akár arra 1s követ
keztethetne. hogy a technika 
száműzte a sarusokat. Marti
csek András, kocsimester, a gu
rítás szakszervezeti főbizalmija 
- akinek csak annyi köze van 
Jánoshoz, a gurításvezetőhöz, 
hogy mindketten Ceglédről jár
nak be - gyorsan kiábrándít: 

- Ami itt van, az már nem 
is állapot. Pillanatnyilag ebben 
a fordában az előírt tizenhárom 
sarus helyett mindössze hét 
dolgozik. s a váltókezelői létszá
munk is siralmas. 

A párttitkár mindehhez még 
hozzáteszi. hogy ebben a mos
tani túrban valamennyi sarus 
kirendelt dolgozó. vagyis más 
főnökségektől vezényelték át 
őket néhány hónapra. 

- Tisztelet a sajnos egyre 
ritkább kivételnek, de ezek az 
emberek nem úgy dolgoznak, 
mint otthon. Bizonyos szem
pontból érthető is. hogy nem ér
zik sajátjuknak a rendezőt. 
A távollét a családtól szintén 
csak fokozza a feszültségeket. 

Pedig a rákosrendezői üzem
főnökség saját lehetőségein be
lül igyekszik a legtöbbet nyúj
tani az ide vezényelt ,.idegenek
nek". Baritsa Bálint üzemfőnök 
szerint a kocsirendezők jövedel
me itt közel másfélszerese az 
országos átlagnak. Mégis nehéz 
dolgozókat toborozni. Hiába 
hallani itt is ott is a létszámle
építésekről, vállalatok. üzemek 
megszűnéséről. a munkaerőt 
most is lasszóval kell fogni. 
A forgalom persze mit sem tö
rődik az .. emberi tényezőkkel"'. 
A kocsik egyre csak jönnek és 
mennek, s a napi közel kétezer 
vagont, ha törik, ha szakad, át 
kell engedni. A vasutasok pe
dig lassan itt is a hívőkhöz lesz
nek hasonlatosak. s egyre csak 
a csodát emlegetik. No. és oly
kor-olykor indulatosan fakad
nak ki. Mint például most is 
egy szakállas fiatalember. Ko
vács Gyula kocsirendező. 

- Nem tudom, hogy mi lesz 
velünk. ha jön majd a jövede
lemadó ... Jómagam havi 240 
órát teljesítve havonta körülbe
lül hét és félezeret viszek haza. 
Túlóra nélkül ennek a felét sem 
keresném meg. de ahogy fejte
getik az emberek nem nagyon 
lesz érdemes túlórázni, ha elvi
szi az adó. 

Tódor János 

Centenáriumi bélyeg 
A vasúttisztképzés centenári

uma alkalmából a posta szep
tember 4-én 4 forint névértékű 
általános forgalmi bélyeget 
adott k1. ami Forgács Miklós 
grafikusművész terve alapján. 
többszínű ofszetnyomással. az 

Állami Nyomdában készült. 
A bélyegen a tisztképző intézet 
épülete látható. fölötte a MÁV 

korabeli és jelenlegi emblémá
ja. valamint a kibocsátás alkal
mára utaló felirat. 
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A aa-es csapat 

A nehézgépkezelök 
délben reggeliznek 

Ritka pillanat, majdnem együtt a brigád 

Mintha nem lett volna idő 
Nagykátán arra, hogy a háború 
után helyrehozzák a romos állo
mást.• pedig a felvételi épület 
előtt az autóbusz-megálló tiszta, 
virágos. Látszik. hogy van gaz
dája. Az elhanyagolt állomás 

Ahol laknak 

mögött az első vágányon sora
koznak az ütött-kopott lakóko
csik. Itt élnek most a jászkíséri 
építőgép-javító üzem gépkeze
lői. a pályaépítők. Munkájuktól 
függ a sínpárokon elérhető se
besség. � pálya minősége. tar
tóssága. Evente ez a csapat két
ezer kilométeren szabályozza a 
pályát. Munkaidejüket a vá
gányzárak szabályozzák. Mi
után a gépek jó kihasználása a 
fontos. rendszeiint éjszaka dol
goznak. 

- Meg lehet szokni ezt a be
osztást? 

- A nyolc+ hat - mondja 
Zakar Ferenc művezető - azt 

jelenti, hogy péntektől péntekig 
éjszakai munka. Ezután hat 
szabadnap következik otthon, a 
családi körben. Itt a 22-es csa
pat a tízórás vágányzár alatt 
hat géppel végzi a pálya javí
tását. Ez a legkorszerűbb gép-

lánca a rasútnak. Van egy 
07-es aláverőnk és egy korsze
rűbb 08-as. Az USP 3000-es 
rendező és aljköztömörítő. Ne
hézgép mind. Májustól. augusz
tus végéig éjszakázunk. Csak 
így lehet jól kihasználm a gépe
ket. Az embernek teljesen át 
kell állni erre. 

- Nyolc napig mindig éjsza
ka ebédelnek? 

- Próbáltuk, de nem lehet 
megszokni. Reggel, amikor le
állnak a gépek, sietünk aludni, 
mert akkor még hűvös van a 
kocsikban és jól is esik a fáradt 
Yégtagoknak. Azonnal elal
szuPk. Aki bírja a meleget - 45 

A vezető jegyvizsgáló 
A Déh pályaudvaron ismer

kedtem meg Gerák Andrea ve
zető jegyvizsgálóval. Andrea 
csinos, szőke. karcsú fiatal nő. 
aki úgy tudja viselni az egyen
ruhát is. mintha az egy párizsi 
szalon modellje volna. 

Beszélgetésünk elején el
mondta. hogy a Szász Ferenc 
kereskedelmi szakmunkáskép
zőben végzett. s a MÁV állás
hirdetésére jelentkezett vas
utasnak 1983-ban. 

- :--em bánta? 
- Nem. dehogy! Nagyon 

szeretem a munkámat. Mindig 
i·onzott az utazás, az emberek
kel t·aló kapcsolatteremtés. 
Ezért aztán elvégeztem a vonat-

• vezetői és jegyvizsgálói tanfo
lyamot. és azóta mindkét mun
katerületen dolgozom. Az uta
sokkal kevés problémám van. 
bár a távolabbra utazók talán 
kulturáltabban viselkednek. 
mint a helyi járaton utazók. Ne
hézséget inkább a tájékozatlan
sá�uk okoz. Felszállnak gyors-. 
\'agy exprPsszvonatra gyorsvo
nati pótjegy. sót helyjegy nél
kül. 

- Mik a tervei? 
Jelenleg a Mechu:art 

András szakközépiskola har
madik osztályát végzem levele
zön. Szl'retnék minél többet 
tudni a vasútról és egyszer ma
gasabb beosztásba ke1i.ilni. 

- Mint szakember jobban 
látJa. hogy rmlyen kívánságai 
vannak az utazóközönségnek. 
mi az. amin jó lenn(' változtatni. 

Mit gondol. hogyan lehetne 
visszacsábítani azokat az embe
reket. akik inkább az autóbuszt, 
vagy a gépkocsit választják? 

- Az első, hogy kulturált 
körülményeket kell biztosítani 
az utazáshoz, tehát a piszkos 
kocsikat. a világítási és fűtési 
hibákat nem szabad elnézni. 
Sok probléma adódik a vonatok 
késéséből is. Ezek rendszerint 
emberi mulasztásból adódnak: 
például nem biztosítanak 
előnyt a személyvonatoknak, 
nem :;,gyelnek a fontossági sor
rendre. Nyáron a balatoni vo
nalon a megnövekedett utasfor
galom miatt nem egy percet áll 
a szerelvény az állomáson. 
ahogy az a menetrendben elő 
van írva. hanem sokszor 4-5 
percet is a le- s felszálló tömeg 
miatt. 

- Sok külföldi jár vonattal a 
Balatonra? 

- Sok bizony, de kollégáim 
közül igen kevesen beszélnek 
nyelveket. 

- És ön? 

- Angolul tanultam. s a 
munkámhoz elegendő a beszéd
készségem. 

- Mit gondol. lenne értelme 
nvelvtanfolvamokat indítani a 
MÁV-nál? • 

- Nem hiszem. Kevesen jár
nának. Viszont be lehetne ve
zetm a Lehár expressznél már 
bevált magnós idegen nyelvű 
tájékoztatást az állomásokon is. 

Fodor Andorné 

fok is van a kocsikban' - an
nak könnyebb, aki nem. az már 
tízkor újságot olvas. Délben 
reggelizunk, estére főzünk va
lamit. Azt nevezzük ebédnek. 
A vacsora mindenkinél akkor 
van, amikor éppen megéhezik 
éjszaka. 

- Megszámolták már, hogy 
hány betonalj van egy kilomé
teren? 

- Nem is egyszer - veszi át 
a szót Csőke László. - Az;.a is 
van adatunk, hogy a gép két 
lábpedálját hányszor kell le
nyomni egy müszak alatt. Ezer
szer működtetjük a pedálokat. 
Egy kilométeren 1600 aljat szá
moltunk. 

- Tudnak nappal pihenni? 
- Ha melegen süt a nap. 

szinte lehetetlen. 
- Bizonyosan. mindig na

gyon várják a hat nap pihenőt? 
- Igen. Az otthon mégis

csak otthon. Kényelem, reggeli, 
ebéd, vacsora a maga idejében, 
a /eleség kedi·essége. Ezt nem 
lehet pótolni. Alig akad köz
tünk legényember. Azok akik 
építkeznek. a hat nap pihenő
ből hármat gmk-ban töltenek. 
Ferencvárosban építik a Keleti 
rendezőt, mert kell a pénz. 

- Nem keresnek jól az éj
szakai munkával? 

- Nem keresünk rosszul -
szól közbe Fischer István-. de 

Egy kilométeren 1600 aljat szá
moltunk 

a pénz sosem elég. Mi is OTP
kölcsönnel építkezünk. 

- Mikor jut idő a művelő
désre? 

- Csak otthon lehet igazán 
kikapcsolódni, művelődni 
válaszol Varga Miklós szak
szervezeti b1zalm1, és közben 
bekapcsolja a televíziót a „kul
túr" kocsi végében. 

- LáthatJa milyen itt a kép? 
De nem is nagyon bánjuk. mert 
a híradó kezdetekor mi már a 
pályára indulunk. Marad az ol
vasás és egy kis zene. A gépke
zelők saját pénzen vettek mag
nót és kazettákat. 

- Milyenek itt a szociális kö
rülmények? 

- Tisztálkodni remekül tu
dunk. Van hideg-meleg víz. 
A kocsikban négy-négy vaságy. 
hokedli, olajkályha. WC min
den állomáson található. Csak 
az állapotuk rossz. 

Kép és szöveg: 
Zelman Ferenc 

Hét profil gazdái 

Az asztaltól a vasbetonig 
Hát itt sincs senki? - kér

dezte Szentimrey Gyula főmér
nök Demjén Jenő lakatostól, a 
szak- és szerelőipari főnökség 
fémüzemében augusztus 23-án. 
a vasárnapi munkanapon, az
után, hogy átjőve a telepen lát
tuk: csak néhányan jöttek be 
dolgozm. 

- A többiek kint vannak a 
MÁV kórházban - válaszolt a 
lakatos. - Most végzik a he
gesztési varratok röntgenvizs
gálatát. 

A MÁV kórházban ugyanis 
egy hatalmas vasszerkezettel 
kötnek össze több szintet, hogy 
a készülő mentőút közepén lévő 
tartógerendákat kiválthassák. 
A szak- és szerelőipari főnök
ség hét nagy profil gazdája. 
Mindent készítenek és javíta
nak az asztaltól a vasbetonig. 

Körbejárjuk a telepet. Rend 
és tisztaság fogad az udvaron és 
a munkahelyeken. Először a 
nemrégiben elkészült fürdőket 
és öltözőket nézzük meg. A tá
gas helyiségekben almazöld 
szekrények vannak, barna lam
béria takarja a bordáscsöveket, 
a falon tükrök. 

hiányra panaszkodik. Mint 
mondja, olyan szigorúak az 
egészségügyi előírások, hogy 
képtelen felvenni gépkezelőt. 

- Talán a Farkas Bercit kel
lene elhívni, ő megfelelne -
nevet keserűen. - Tíz éve nem 
jött ide vasbetonszerelő. Dolgo
zóink nagy része ingázó, s bár a 
főnökség az építőiparhoz ha
sonlóan fizet különélési pótlé
kot, a betonüzem dolgozóinak 
ez nem jár. Munkásszállást 
sem tudunk mindig biztosíta
ni. A MÁV kórházon dolgozó 

. . .. 
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előfordult már, hogy a vasútál
lomáson nem állt rendelkt>zé
sükre a 220 volt. A legtöbb Jhe
lyen nincs közműcsatlakozas a 
/ürdőkocsi számára. Marad te
hát a lavór, mert az állomáson 
csak korlátozott mennyiségű 
vizet engedhetnek le a földre. 

Zajgóvári Károly, elektro• 
mos építésvezető szerint nem 
olyan tragikus a helyzet. mert 
az állomásokon a dolgozók ren
delkezésére állnak a szociális 
létesítmények. Ő inkább azt ne
hezményezi. hogy kifőzdék. 

- A vidékre helyezett dol
gozóinkhoz hetente jár ki a ko
csi. Bármire van szükségük, 
rövid idő alatt el tudjuk juttat
ni hozzájuk. Van itt minden, 
még szikvizes ballon is - mu
tat körbe Kun Imre anyagkia
dó. 

Cselei Endre vibrátorral tömöríti a betont 

Miközben a vasbetonüzemet 
járjuk végig, a főmérnök el
mondja, hogy a kutatási-fejlesz
tési program keretében kidol
gozták a támfalas szabványá
rok-burkoló elemek hegesztett 
hálós armatúrával történő gyár
tását, aminek használata 50 
százalékos betonacél és 40 szá
zalékos élőmunka-megtakarí
tást eredményezhet. A sorozat
gyártásra felkészültek; várják 
a megrendelést. 

- Anyaghiány nem hátrál
tatta a munkájukat? 

- Nem. mert. sikerült min
dent időben beszerezni. Az első 
félévben az anyagmentes ter
melési érték 116,4 százalék volt 
a tervhez képest. Az állóeszköz
fenntartási tervünket azonban 
nem tudtuk teljesíteni; ez a má
sodik félévre maradt. 

A vasbetonüzemben Cselei 
Endre tempósan megtörli a ke
zét, a fömérnökhöz lép és enge
délyt kér, hogy a vállalt két 
kommumsta műszak után egy 
harmadikat is megtarthassa
nak. Röviden megbeszélik a 
részleteket, majd bekopogunk 
Mikolai Lajos üzemvezetó iro
oájába. ő leginkább a létszám-

külföldi vendégmunkásoknak 
kell a hely. s ez is távol tartja a 
jelentkezőket. 

Szentimrey Gyulától a szoci
ális helyzet iránt érdeklődöm. 

- Minden üzemrészben van 
meleg vízzel, hűtőszekrénnyel 
ellátott étkezőhelyiség. A vidék
re telepített dolgozók lakóko
csiját is / elszereljük rádióval, 
hűtőszekrénnyel, televízióval. 
A MÁV számára mi építjük eze
ket a kocsikat. Azt hiszem leg
egyszerűbb, h& megnézzük, ho
gyan készülnek. 

A tmk-üzem kocsigyártó 
részlegének vezetője Tóth Fe
renc, megmutatja azokat a se
lejtezett személykocsikat, ame
lyeket szétbontanak és átalakí
tanak lakó- és fürdőkocs1vá. 
Egy négytengelyes átépítésén 
dolgoznak éppen. Természete
sen hőszigeteléssel látják el. hi
szen sok embernek télen is ez a 
második otthona. Két- és há
romágyas fülkéket alakítanak 
ki. de lesz itt zuhanyozó, kony
ha, kazán és széntároló is. 

Nagy Kálmán, fűtés- és gáz
szerelési építésvezető mindeh
hez azonban hozzáteszi. hogy 
ha hosszú időre települnek va
lahová. visznek magukkal mű
helykonténert. fürdókocsit, de 

A szolnoki körzeti üzemfőnökségen 

vendéglők számláit elfogadja a 
vasút. de nem fizet adminisztrá
ció mentesen étkezési hozzájá
rulást. Sokan dolgoznak a nyílt 
pályán, ahol a közelben nincs 
étterem. s a legközelebbi falu is 
kilométerekre van. Itt egy-egy 
ember jár el bevásárolni. Ezt a 
munkások a saját zsebükből fi
zetik. Nem értik, miért kell ar
ról igazolás, hogy ők azalatt a 
- teszem fel - egy hét alatt 
valóban ettek! 

A műhelyben vascsöveket 
darabol Tóth János, fűtés- és 
gázszerelő. 

- Ha kinn dolgoznak a terü
leten. megfelelő körülmények 
közt laknak? Van például 
egészséges ivóvizük? 

- Nézze. kérem, mi az állo
mások vizét, utasárnyékszékeit 
használjuk. S nekünk még sze
rencsénk van, mert sok község
ben nincs egészséges ivóvíz, 
míg a vasút hálózata rendelke
zésünkre áll. A szállásról any
nyit: mi préridolgozók va
gyunk. Váltófűtés-szereléskor a 
legközelebbi falu is jó órányira 
van, tehát ellátnak bennünket 
mindennel. Szerintem, az igé
nyekhez képest kielégítő a szo
ciális ellátásunk. 

D.K. 

Több utast szállítottak, 
csökkent a teherforgalom 
A vállalatok inkább kocsiállásért fizetnek 

Elkészült az első félév forgal
mának összegzése a szolnoki 
körzeti üzemfónökségen. Az 
adatok azt mutatják, hogy a 
személyforgalom minimális 
mértékben emelkedett. a teher
forgalom viszont visszaesett az 
elmúlt év hasonló időszakához 
képest. 

A fizető utasok száma - akik 
az üzemfönökséghez tartozó ál
lomások valamelyikén váltották 
meg menetjegyüket - valami
vel több 4.5 milliónál. 170 ezer
rel több mint amennvire a vas
út számított az I. félévben. Az 

utazási feltételek nem romlot
tak, de nem is javultak számot
tevően. Valamii•el keL·esebb lett 
a késés - 0,08 százalék -. ami 
önmagában ;,igyan nem túl je
lentős előrelépés. de ha hozzá
számoljuk, hogy az év eleji íté
letidő félnapos késései is benne 
vannak ebben az átlagérték
ben. akkor már másként érzé
kelhetjük ugyanezt. 

A II. negyedévtől szokás sze
rint sűrűsödtek a vasútfelújítá
sok és a vágányzárak, amelyek 
akadályozták a forgalmat. ne
hezítették a vonatközlekedést. 

A teherforgalom kisebb volt, 
mint 1986 első felében. Az érke
ző és itt újrarendezett kocsik 
száma öt, az átmenő vonatoké 
pedig 13 százalékkal i•olt keve
sebb, mint tai·aly, és népgazda
sági szempontból ez a nagyobb. 
a jelentősebb tétel. Ugyanakkor 
viszont a körzeti üzemfönökség 
területén 30 ezer tonnával több 
árut raktak be, mint egy évvel 
korábban. így áru/eladási ter
vét 106 százalékra teljesítette 
Szolnok és körzete. 

A teherforgalmat sokkal lát
ványosabban é11ntette a téli 
rossz időjárás. mint a személy
szállítást. hiszen a személvszál
lító vonatok mindvégig eisőbb
séget élveztek a forgalomban. 
Így az a tény. hogy a félévben 
- kisebb-nagyobb késéssel -
minden fuvaroztató igénynek 
meg tudtak felelni, és mmden 
felkínált árut el tudtak szállíta
ni. jónak ítélhető. 

Exportra viszont csak valami
vel kevesebb. mintegy 57 ezer 
tonna árut raktak be és indítot
tak útnak a szolnoki körzeti 
üzemfónökség területén. Ez 

csak 90,9 százaléka a tavalyi I. 
félévinek. 

Hetvennel csökkent a késet
ten kirakott vasúti kocsik szá
ma. a gazdálkodó szervezetek 
által kifizetett vasúti kocsiállás
pénz összege viszont 6 millió fo
nntról csaknem 10,5 millióra 
nőtt. Ez egyértelműen jelzi, 
hogy a kirakodási késések idő
tartama lett sokkal hosszabb. 
Úgy látszik, hogy sok vállalat 
még mindig inkább ki/izeti az 
álláspénzt, mtntsem túlmüsza
kot szervezzen egy-egy hétvégi 
kirakodásra. Különösebben az 
előszállítási időszak kedvezmé
nyei sem ösztönözték a fuvaroz
tatókat. A kampány nem hozta 
meg a várt eredményeket. 

A vasút létszámhelyzete évek 
óta rossz. és emiatt több mun
katerületen nagyarányú túl· 
óráztatással lehet csak megol
dani a feladatokat. A szolnoki 
körzeti üzemfőnökség állomá
nyában jelenleg 1078-an dol
goznak. Ez a létszám azonban 
nem elegendő a technológiai 
feladatok elvégzéséhez, és a kol
lektív szerződés szerinti mun
kaidő-beosztás betartásához. 
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Önfegyelem, türelem, kitartás 

JÓGÁZNI JÓ! 
Az emberek általában keveset törődnek egészségükkel, a 

mentálhigiéniáról nem is beszélve - vallja Karády Ildikó, aki 
négyéves kora óta táncol, de nem ismeretlen az artisták világá
ban sem, újabban pedig a „jóga királynője" kitüntető címmel ille
tik. 

- A jógát újra és újra felfedezik Európában. Nálunk az 
utóbbi tíz-tizenöt évben kezdett szélesebb körben elterjedni. 
Egyre többen felismerik, hogy a jóga segítségével önfegyelemre, 

türelemre, kitartásra lehet szert tenni. Ezekre az erényekre a mai 

világban különösen szükség van, hiszen közismert, hogy minden

ki rohan, mindenki türelmetlen és ideges. A fizikai, a szellemi és 

lelki egyensúly nem elérhetetlen, a sok módszer között aligha

nem a jóga a legalkalmasabb. 

- Mióta foglalkozik jógával? 

- A hetvenes évek eleje óta, korábban ugyanis tiltották. 

Büszke vagyok, hogy taníthattam Dely Károllyal, aki az első hazai 

szakkönyvet írta. Párizsban részt vettem egy jógatanfolyamon, 

ahol indiai mesterek tanítottak. A tanfolyamnak olyan világhírű 

hallgatói voltak mint például: Roger Moor, a Beatles tagjai stb. 

Itt tanultam meg, hogy a jóga nemcsak gimnasztika, hanem az 

elmélyült gondolkodás, a meditáció múvészete. 

- Hogyan lehet a jógával megismerkedni? 

- Néhány szakkönyvet ajánlhatnék, bár legfeljebb antikvá-

riumokban lehet megszerezni. A legegyszerűbb módszer: októ

ber elsején indul egy tanfolyam a Törekvés művelődési házban. 

Bárki beiratkozhat, négyéves kortól nyolcvanévesig. Várom a je

lentkezé>ketl 
(Tüttö Tibor felvételei) 
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Kelenföldi brigád 

Tízen egy csapatban 
Kis türelmet kérek, azon

nal visszahívlak. A gyorsteher 
kész. óra tízkor indulhat He
gyeshalomba. Zsuzsa, hol a 
mozdonyom? A húszason? 1 

Hozd sürgősen a tizennyolcas
ra! 

A kelenföldi rendezőben min
denki távirati stílusban beszél. 
Gyors mozdulatokkal nyúlnak 
a kapcsolókhoz, s mindig azzal 

Ludvai Lászlóné rádión diktálja 
a kocsik adatait 

a tudattal, hogy itt tévedni nem 
szabad. Súlyos következményei 
lehetnének, ráadásul nemcsak 
pénzben, hanem akár ember
életben is. 

Both Ferenc rendelkező for
galmistának Czékus Lászlóné 
segít a panorámatábla előtt. 
közben megnyugtatja társát. 
Teszárek Lászlót, aki a kettes 
táblánál figyeli a vágányokat. 

Alig van szabad pillanat 

naponta közel nyolcszáz kocsit 
kell rendeznünk. A hétvégek 
különösen nehezek; rendezni. 
fogadni. átereszteni és indítani 
sok egyszerre. Szerencsére a 
brigádunk nagyon összetartó, 
nagy felelősségérzettel dolgoz
nak valamennyien, ennek kö
szönhetjük. hogy eddig még 
nem történt végzetes hiba. Re
méljük. ez így lesz a jövőben is. 

- Bngádélet? - kérdeztem 
kicsit tétován. mert munkáju
kat megfigyelve arra gondol
tam. hogy erre aligha jut ide
jük. 

Madártávlatból 

- A mai napon hány kocsit 
rendeztek? 

Amíg a ferencvárosi re
konstrukció be nem fejeződik. 
nem gondolhatunk tartalmas 
bngádéletre. A szolgálat végére 
elfáradunk. Legfeljebb arra jut 
időnk. hogy értékeljük a mun
kanapot, megállapítjuk. hogy 
rendben mentek a dolgok. na
gyobb baj nélkül elmentek a 
vonatok. 

Szóka Lászlóné a fuvarleve
leket írja. Még nem tagja, csak 
jelöltje a brigádnak Ludvai 
Lászlóné, aki teljes odaadással 
dolgozik, rádióra diktálja a ko
csik adatait. hogy gépi feldolgo- , 
zással mielőbb a mozdonyveze
tőhöz jusson. Ölvedi Mátyásné 

- Hétszázötvenet . . ez már 
több a soknál . . Beláthatja. 
hogy ennyi munka után az 
nincs az embernek kedve. és fő
leg energiája az úgynevezett 
brigádéletre. Még a magánélet-

a tv-s gépet kezeli, de ha a 
munka úgy kívánja, beül a ren
delkezőpulthoz is. 

- Most tízen vagyunk a csa
patban - magyarázza Both Fe
renc -, korábban többen vol
tunk, társaink közül négyen 
más területre kerültek. Egyéb
ként KISZ-titkár vagyok és Öl
vedi Mihályné brigádvezető he
lyettese. Rengeteget dolgo
zunk: a ferencvárosi rendező át
építése miatt forgalmunk meg
duplázódott. Előfordul, hogy Újabb szerelvény érkezik 

A vasút szerelmese 
A mese úgy kezdődik. hogy 

egy hajdani repülőgép-szerelő a 
vasparipákba, a mozdonyokba 
lett szerelmes. S a folytatás? 

Kiss Róbert, a zalaegerszegi 
vontatási főnökség vezetője az 
idei vasutasnapon vette át a 40 
éves törzsgárdatagságé1i járó 
elismerést. 

Az országos csúcstartó 194 7. 
május 5-én. mozdonylakatos
ként kezdett Szombathelyen. s 
1957. június 17-től megszakítás 
nélkül. elsőszámú vezetőként 
irányítja a zalai megyeszékhe
lyen több száz ember munká
ját. 

Mintha tegnap történt 
volna, amikor egy 424-es moz
dony hajtórudazatát először a 
kezembe fogtam. Ma meg eze
ket a jó öreg gőzösöket jószeri
vel csak vasúti múzeumokban 
látni. Érdekes. csak a felesé
gem ágán volt kapcsolatunk a 
vasúttal, de én remélem, hogy 
az unokáim közül talán valame
lyik megszereti ezt a csodálatos 
világot. 

Már tíz éve párttag volt. ami
kor egy nehéz időszak után. 
1957 elején alig tucatnyian 
megalakították a zalaegerszegi 
fűtőházi pártszervezetet. Tiszte
lettel emlékezik akkori társaira. 
akik közül bizony már nem so
kan élnek. 

- Még azon a nyáron meg- hívó szóra azonnal indulnak 
javítottuk az első mozdonyt. véradásra. Alapító tagja. s egy
majd megtanultuk a motorko- ben társelnöke a KTE Zala Me
csik szerelését, és így tovább. gyei Szervezetének. s 45 elfoga
Ma már biztos megélhetést dott újítását ismerték el. 
nyújt a fűtőház az embereknek Befejezésül hadd mondjuk el: 
- mondja ősz haját borzolva. Kiss .Róbert barátja a tömegtá
aztán kifakad: Jékoztatásnak. sőt. munkatársá-

- Szörnyű időszak volt. nak tekinti az újságírókat. 
amikor egyre többet foglalkoz- - Miért? Hát az újságíró 
�ak a vasút megszüntetésével. nem a közvélemény, a társa
En ennek ésszerűségében soha dal mi lelkiismeret képviselője? 
nem hittem. inkább azzal nyug- Hiszen akiről jót írnak. az feldo
tattam társaimat. hogy ahol jó bód1k. akiről meg rosszat - re
munkások vannak, ott mindig mélem. más is így van -, az 
lesz munka. Nos, a zalaeger- megpróbál változtatni. Én fon
szegi személyvonatok vagonjai tosnak tartom. hogy mindig 
évente 18 ezer kilométert is őszintén tájékoztassuk az újság
megtesznek. A jól felkészült írón keresztül a közvéleményt. 
szakembergárdát ez a teljesít- Sokat segít a nyilvánosság, bár 
mény egyértelműen dicséri. sokan félnek is a közszereplés-

Lelkesedésére jellemző. hogy !?l. E�t ug�:_an rám ,nem_ foghat
a vasutasok sporköre _ amely- Jak. b�r az oszmteseg miatt sok
nek 1963-tól elnöke-. vállalati szor \Ol�ak kellemetlen , perce
támogatás nélkül működik. ,m ·, · · Teny. hogy a sa�to ,sokat 
Igaz. a tagság, díjon kívül a szo- seg,t�tt - amikor peldaul ,a 
ciallsta brigádok is sok-sok tár- szeme,lyvonatokb�:1 , szerteszet 
sadalmi munkával járulnak �urulo brikettekrol rrtak. eg�:
hozzá a szabadidő hasznos el- szeriben megkaptuk az o!aJ
töltéséhez szükséges feltételek kályhákat' -. mert _a bírálatra 
megteremtéséhez. odafigyelnek az 1lletekesek. 

S a leltár még közel sem te!· Nos. mi ezt a jellemző okfej-
jes. A vasutasok vöröskeresztes té5l is fontosnak tartjuk leírni 
alapszervezetének elnökeként Kiss Róbert műszaki főtanácsos 
büszke arra. hogy a mozdony- szaYaiból. 
vezetők, a fűtők és a szerelők a Takáts Sándor 

, 

I 

re sem tudunk elégséges időt 
fordítani. 

Both Ferenc megköszöni a 
szolgálatot, megállapítja, hogy 
a második doboz cigarettából 
sem maradt egy szál sem. Iszik 
egy erős kávét, majd elköszön: 

A holnapi viszontlátásra' 

Kép és szöveg: Zelman 

Szentesi 
nyugdíjasok 
Szentesen hatszáznegyven 

nyugdíjas szakszervezeti tag 
van. Főbizalmijuk, Csák Imre 
- aki huszonhat bizalmija se
gítségével azzal a 300 volt vas
utassal is tartja a kapcsolatot, 
akik nem tagjai a szakszerve
zetnek -, a nyugdíjasok min
den gondját ismeri. És gond 
van bőven. 

A hatszáznegyvenből 139 
-nek 2000 forint alatt van a 
nyugdíja, s a teljes létszám 52 
százalékának családjában 
2000 forint az egy főre eső jöve
delem. A legtöbb nehézséget az 
okozza. hogy a nyugdíjak reál
értéke egyre csökken. Igaz 
ugyan, hogy az aktív dolgozók 
kommunista műszakjaiból és 
egyéb forrásokból az elmúlt év· 
ben 229 ezer forint szociális tá
mogatást kapott 276 idős em
ber. de ez is kevésnek bizo
nyult: 1986-ban egy személyre 
csak 830 forint jutott. 

A szentesi nyugdíjasok 
olyan nyugellátást várnak, 
amely jobban biztosítja a meg
élhetést, amely követi az árvál
tozásokat. Úgy tartják. az lenne 
az igazságos. ha munkát vállal 
egy nyugdíjas, a keresete ne 
számítson bele a személyi jöve
delemadóba. hiszen csak az ala· 
csony nyugdíjjal rendelkezők 
kényszerülnek erre. 

A városi hőközpontokban 
több mint negyven egykori vas
utas dolgozik. Az idei fűtési sze
zonra szóló szerződések megkö
tése előtt még bizonytalankod
nak. és egyelőre csak év végéig 
szándékoznak munkát vállalni. 
Mi lesz. ha jövőre az új adózási 
rendelkezések mellett nem fog
nak dolgozni azok. akiknek a 
munkaerejére még szükség 
van·) 
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Barcs János 

Álmomban 
szépet gondolok 
Zuhog a zápor, szwzog az est, 
dene1.,•ér alszik a rag alatt, 
ól felé rnrran egy fiirge nyest, 
a háziak már mind alszanak. 

Kutyánk is alszik, nyála csorog. 
A nyest mar a tyzíkokat nézi: -

S m1g álmomban Jzepet gondolok 
a tö1pe-k,1kast megigezi. 

Zuhog a zápor, hapialodik. 
Dene1:ér reszket a rag alatt, 
parton kondul egy halaszlad1k, 
s a hapral már csak egy pillanat 

(Köszöntjük a 60. swletc;nap;at 1111neplő uenot 1) 

Közművelődési kiállítás 

Közművelődési kiállítást ren
deztek a közelmúltban a záho
nyi üzemigazgatóság központ
jában. ahol az utóbbi időben ör
vendetesen szaporodtak az 
ilyesfajta kezdeményezések. 
amelyPkre nagy szükség is van. 
hiswn a várótPrmek, oktatási 
és szociális létesítménwk k1tu• 

nő színterC'i az effélC' közmuve
lődési munkának. A kiállítások 
hatásos eszközei az ismeretter
jesztő munkának, s f Pjlesztlk az 
esztétikai befogadókészsl;gPt. 

A tPrülett mÜvC'lődési bizott
ság tárlóiban ezúttal wne1 és 
spo11tárgyú válogatást mutat
nak be a rendezók. A könyvkia-

dásban sokáig mostohagyerek
ként kC'wlt területen az utóbbi 
években látványos frjlodés kö
vetkezett be. sorra-rendrP Je
lennek mPg a legkülönfélébb 
h(;zagpótló kiadványok A gyüj
tC'mény tanulságos keresztmt>t · 
swtét nyújtja a napJamkban 
egyik legolvasottabb műfaJ bö 
egy évt1zede!i termésének. 

A most bemutatott anyagot 
- amelyet október közepéig te
kinthetnek meg az frdeklödők 

. a Kazinczy Ferenc Szona
hsta Brigád és az Új Tükör klub 
tagjai gyűjtöttek és válogatták. 

Kt;p és szöveg: Sipos A. 

.. 
,, , 

U nnepi eloadas 
a Thália Színházban 

Szakszervezetünk szer\'ezési darab zenéJét J\1zkó Jstt·án sze
és kultúrosztálva a Tháha Szín- rezte. és o alakítja a föszerPpet 
házzal rnló eg�·üttműködés 25. ,s 
é\'fordulója alkalmából rendez
vénysorozatot szer\'ezett Több 
nagy va.;útJ csomóponton kö
szöntötték vidám. zenés musor
ral a szoc1ahsta brigádokat a 
színház vezetó művészei. A JU· 
bileum1 é\'ad Plső eloadását 
szakszervC>zetünk és a színház 
igazgatósága ünnepélyes kere
tek közt tartja nwg. A musor· 
tervben szerepló egyik sikeres 

Októbe1 18-ára. vasárnapra 
tPltházas eloadást szervezünk a 
Tháha Színház Gyalog a hold
sugáron című zpnés játékának 
d�lelött 11 órai eloadására. Je
gyt:ket október l-Jé1g az 1gazga
tóság1 székhl'lyl'n mükodö mü
\'észet I propaganda b1zot t ságok
nál lC'het 1gén�·C'lnt a szakszer
\'f'Zf'tl bizottságokon kl'resztü!. 
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Jegyzetfüzetemból 

Két gondolat 
A vers és a mozdony 

Divat és tehetségtelenség. A 
tehetségtelenség és a divat va
lamiképpen összefügg egymás
sal. Régóta gyanítom, hogy a 
divatot majmolók köre fogyaté
kos tehNségű emberekből áll. 

A divat szigorúan vett lénye
ge az, hogy csupán az emberek 
egy kisebb csoportja hódol ne
ki, a többség csak útban van fe
léJe. Vége a divatnak, ha példá
ul mindenki úgy öltözködik, 
ahogy eredetileg csak néme
lyek tették. A fogyatékos tehet
ségű ember mindig a kisebb 
csoport tagja akar lenni. Úgy 
gondolja. hogy ily módon kü
lönbözik a .. nagy átlag"-tól. Ru
háit bizonyos önelégültséggel 
hordja; úgy érzi: mégiscsak van 
rajta valami különleges. feltű
nő. Ez persze azt jelenti. hogy 
belsöleg üres és önállótlan. 
Egyéniségnek hiszi magát, 
mert nem ismeri föl: ugyan a 
többi ember elött jár, ám ponto
san azon az úton. ahová min
denki tart .. 

A nehézszavúak védelmében. 
Mindenki tudja: a szó arra való, 
hogy nevén nevezzük a dolgo
kat. A dolgok elrejtésének 
azonban korántsem a hallgatás 

a bevált módszere. Sokkal in
kább: a fölösleges szavak. 

Nem tagadom: kábultam már 
szavak színpompás varázsától. 
Naivul azt hittem, hogy aki 
minden helyzetben képes meg
nyitni szavainak bő forrását: 
igaz ember, kulturált ember, 
akire érdemes figyelni. Pedig 
csak a megfelelö szavakra érde
mes figyelni. Ha egyetlen szó is 
hamis: már dől a szavak épüle
te. és az ember rádöbben, hogy 
becsapták. A mellébeszélés a 
valóság körmönfont elrejtése. 

Ne legyünk elnézöek 1 A fö
lösleges szavak mesterei nem 
jobbak a bűnözöknél. (A mellé
beszélök azonban többnyire 
megússzák börtön nélkül.) Ná
luk a szó sohasem tett - éppen 
a cselekvést helyettesíti. A cse
lekvőket megvetik, a nehezen 
szólókat lenézik. 

A nehézszavúak talán nem 
ismerik a nyelv rejtelmeit, de 
nem tartoznak a lapító hallga
tók közé sem. Szólnak, ha érzik, 
hogy szavaik nyomán változik 
az élet. Ők tudják: a megfelelö 
szó - tett! 

A nehézszavúak pártján va
gyok. 

Sárközi Gábor 

Képeslapok, könyvek, 
régi menetrendek 

Külsejére nézve még rendezetlen, ám máris megvan a vevő
köre, annak a vasúti nosztalgiaboltnak, amelyet a MÁV Vezér
igazgaóság reklám- és propagandaosztálya nyitott meg június el
sején Budapesten a Belgrád rakpart 26. szám alatt. Az üzletben 
mintegy húszféle utazással kapcsolatos szórólapot kínálnak az ér
deklödöknek ingyen 

Emellett természetesen számos kuriózumot találhatnak a 
vasutat kedvelők. Kapható ott egyebek között nyolcféle vasutat 
ábrázoló képeslap. darabonként öt fonntért. Nyolcvan. ílletve 
száznegyven forint az ára a nemrégen magyarul és németül meg
jelent Régi vasútállomások címú könyvnek. 

Az új profilú MÁV-üzletet. noha még működése kezdetén 
tart. máns különleges kérésekkel ostromolják a vevők. Palcsó Já
nosné, a bolt vezetöje elmondta. hogy gyakran keresnek például 
régi menetrendet. a felszabadulás elötti vasúti jelvényeket. alapí
tó okiratokat. korabeli vasutasruhákról képeket stb. 

A további fejlesztésről a bolt vezetöje azt is elmondta. hogy a 
késöbbiekben a keresett árukat úgy próbálják beszerezni. hogy 
felkeresik majd azokat az idös vasutasokat, akiknek a birtokában 
m<'gtalálhatók az említett tárgyak és nyomtatványok. Ezekről ké
peket. másolatokat csináltatnak és a vásárlók rendelkezésére bo
csátják. A bolt jobb és stílusosabb reklámja érdekében pedig a 
bC>Járata fölé helyezik cégér gyanánt annak a mintegy három mé
ter hosszú 246-os számú mozdonynak a dombormakettjét. amely 
most még a budapesti vasútigazgatóság épületének az első eme
letét díszíti. 

(séra) 

József Attila Színház 

Bérleti előadás 

Az idei vasutasnap szegedi 
ünnepségén rendkívül megnye
rö hangú fiatalember, Váczi 
Mihály: Pályaőrök címü versé
vel aratott nagy sikert. A vers
mondóval, Almási László sze
gedi mozdonyvezetövel t>gy fá• 
rasztó éjszakai szolgálat után 
ültünk le beszélgetni pályafutá
sáról, a vershez való kötödésé
ről. 

- Hogyan kezdödött? 
- Már általános iskolás ko-

romban is szerettem a verseket. 
különféle iskolai ünnepségeken 
szavaltam - pergeti vissza az 
idő fonalát. - Aztán a Bebrits 
Lajos Vasúti Szakközépiskolá
ba iratkoztam be, elektromos 
szakmát szerettem volna tanul
ni. de a gépész szakra vettek 
fel. Magyartanárom, Faragó 
Péterné felfigyelt hangomra és 
.. megagitált", hogy kapcsolód
jak be a diákszínpad munkájá
ba. Lényegében itt kerültem kö
zel a vershez, amelynek megér
tésében Váradi Laci bácsi, a 
diákszínpad vezetője is segí
tett. Nekik sokat köszönhetek. 

- Főleg az iskolai rendezvé
nyeken szerepeltünk, verset, 
prózát adtunk elö. De emellett 
készítettünk olyan műsorokat 
is, amelyekkel versenyeken is 
részt vehettünk. Feldolgoztuk 
Moldova György: Akit a moz
dony füstje megcsapott című 
könyvét. Műsorainkkal eljutot
tunk az ország több részére, fel
léptünk az Erkel diákünnepsé
gen, ahol szép sikert értünk el. 
1979-ben a középiskolások Jó
zsef Attila szavalóversenyének 
országos döntőjébe is bekerül
tem. Ez mérföldkő volt életem
ben, aztán az jött az érettségi. 

- Ezután a vontatási főnök
ségre kerültem gyakornoknak 
- folytatja -, majd 1983. ápri
lis l-jétől önálló mozdonyvezető 
lettem. Megszereztem a villany-

Megkezdödött a színházi 
évad. A József Attila Színház 
Plső vasutasbérleti elöadása ok
tóber 4-én, vasárnap délelött 11 
órakor lesz. 

zetünk, nem fizetünk című bo
hózata szerepel. A főbb szere
peket Szabó Éva, Horváth Sán
dor, Borbás Gabi, Zsolnai 
András és Újréti László alakít- Kép szÖ\'eg nélkül 

A műsoron Dorio Fo: Nem fi. 

0 

Meg a i•asutat szolgál
tam, mikor az egyik vas
utasnapon meghívtak egy 
ÚJ pályaudvar felat:atásá
ra. Különvonattal mentünk 
le. vittünk magunkkal ál
lamtitkárt, miniszterhelyet
test, i•ezérigazgatót; azt fö
losleges külön mondani, 
hogy ez a különl'onat is ké
sett egy jó félórát, én a ma
gam részéről nem bántam: 
ultiztunk vasutas „ testvére
immel", és erős nyerésben 
voltam. 

Leértünk a tetthelyre. Az 
építkezést vezető főmérnök 
fogadott minket. lendületes 
beszéddel üdi·özölte a ma
gas vendégeket, aztán kör
bejártunk a márvánnyal 
borított csillogó-villogó épü
letben. A főmérnök arca ra
gyogott a büszkeségtől, de 
egyszer csak odalépett hoz
zá az egyik beosztottja, és a 
fülébe súgott valamit, ettől 
úgy elsápadt, hogy még a 
vezérigazgató is észrevette. 

Mi baj van? 
- Vezérigazgató elvtárs, 

ják. 

Moldova György 

Építkezünk 
jelentenem kell önnek: sú
lyos mulasztás történt. 

Micsoda? Ferdék a fa-
lak? 

Elfelejtettük lerakni a 
pályaudt•ar alapkövét! 

- És mit lehet tenni 
ilyenkor? Hiszen kész az 
épület. 

- Ezt akkor is pótolni 
kell. 

Azonnal neki is láttak, az 
előcsarnokban légkalapács
csal feltörték a márvány
padlót. Véstek az aljzatbe
tonba egy gödröt, abba az
tán letették az alapkövet, a 
pályaudvar tervrajzát, új
ságcikkeket az építkezések
ről - és így tovább. Hadd 
lássa az utókor, hogy mi 
adtunk a rendre! 

• 

Egyszer valamiben tönk
re kell menni! - gondol
tam, és beszálltam egy tár-

sasház-építkezésbe. A dol
gok aztán jobban alakultak 
a vártnál, alig hat év alatt 
tető alá került a ház, már 
csak apróbb munkák ma
radtak hátra: csempe, par
ketta és így toi·ább. 

Megkérdeztem a házon 
dolgozó egyik kőművest. 
hogy vállalja el ezeket a 
pótlásokat. Egon, mert hogy 
is hívhatnának másképp 
egy kőművest, egy balmaz
újt•árosi suszter kilencedik 
fiát. rállat vont: 

- Moldova úr, nekem es
te kilencig tart a munka
időm, ha utána megfelel, én 
szívesen megcsinálom. Azt 
viszont megmondom előre, 
hogy a betont magának kell 
hordania a kezem alá. És 
kérek 2500 forint előleget. 

Megegyeztünk. Ahhoz 
nem fűlt a fogam, hogy a 
vaksötétben nekiálljak la
páttal betont ket>erni, a 
szomszédunkban is folyt 

és a dízelvezetői vizsgát. Jelen
leg állomási tartalékon szolgá
lok. 

- És a versek? 
- Néha felkértek egy-egy 

helyi ünnepségen szavalni, de 
lényegében nem nyílt lehetősé
gem a bizonyításra. Aztán ta
valy Békéscsabán, az igazgató
ság vers és prózamondó verse
nyén 3. lettem kedvencemmel, 
Szilágyi Domokos: Bartók 
Amerikában című versével. 

- Segít valaki a versek ki
választásában? 

- Nem, magam választom 
ki. Egyedül tanulom, mindig 
hangosan mondva. 

- Sikeres volt az idei éve. 
- Igen. Tavasszal Siófokon, 

a József Attila szavalóverse
nyen indultam. Kőtelezö vers
ként József Attila: Karóval jöt· 
tél, míg a szabadonválasztottak 
közül Petőfi: Országgyüléshez 
című versét mondtam el. A két 
szám után az élen holtverseny 
alakult k1, amelynek sorrendjét 
egy újabb vers elmondása dön
tötte el. Én József Attila Kései 
siratóját mondtam el. de csak 
negyedik lettem. 

- Csalódott? 
- Nem, mert elnyertem a 

legszebb magyar beszédért járó 
különdíjat. S. amit elértem. azt 
magamnak köszönhetem. 

- Van-e alkalma további 
fellépésekre? 

- Egy párszor itt Szegeden, 
az Ifjúsági Házban szerepeltem, 
de vidékre a szolgálat miatt 
nem nagyon mehetek. 

- Marad tehát a mozdony? 
- Én úgy gondolom a moz-

dony és a vers jól megfér egy
más mellett. 

Az elöbbi a munkám, amely
hez a versek felszabadultságot 
és sok örömet nyújtanak. 

Gellért József 

(Kesztyűs Ferenc karikatúrája) 

egy építkezés, felkelt ettem 
Bukszát, az egyik segéd
munkást. Be volt rúgva 
úgy, hogy se hang, se kép. 
De ötven forintért beindí
totta a betonkeverő gépet, 
nekem csak hordani kellett. 
.. Csak", árkon-bokron, 
domboldalon keresztül ki
lenctől éjfélig három napon 
át. de a végén elkészült a 
parketta, és felraktuk a 
csempét is. 

Utána leültünk elszámol
ni. Egon papírt-ceruzát 
vesz elő: 

- Ennyi meg ennyi be
ton lerakása és parkettázás 
1300 forint, ennyi meg eny
nyi négyzetméter csempe 
900 forint, az összesen 2200 
forint, kaptam 2500-at, tes
sék L'issza 400. 

Közbeszóltam: 
- Egon, rosszul számolt, 

csak háromszáz jár vissza. 
Egon a fejét rázta: 
- Nem, nekem megért 

száz forintot, hogy maga 
volt a segédmunkásom! 

Hm, ahogy utánaszámo
lok, nem is kaptam olyan 
magas órabért. 
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Jó leszállást 

Mil<i! 
Indulhat a nemzeti bajnokságon 

Újra a földön 

Annak ellenére, hogy már 
két évvel ezelőtt a vitorlázóre
pülő MNK-ban - alig húszéve
sen - m�gszerezte az I. osztá
lyú minősítést. s másfél éves 
sorkatonai szolgálata idején 
(parancsnokai engedélyével 
folytathatta a repülést) 1s tarta
ni tudta jó formáját, még klub
társai sem bíztak benne. hogy 
élete első nagy versenyén. az V. 
Kohász Kupán a legjobbak kö
zé tudja küzdeni magát. Ez az 
év ugyanis meglehetősen ked
vezőtlenül kezdődött az MHSZ 
MÁV Repülő és Ejtőernyős 
Klub vitorlázórepülői számára. 
Amíg számos más klubban túl 
voltak az év eleji .,bemelegítő„ 

repüléseken, a vasutas sportre
pülők géph1ány, alkatrészgon
dok miatt háromhetes késésbe 
kerültek. Azután pedig a mosto
ha időjárás nehezítette a gya
korlást. a versenyekre készü
lést. 

Gazdag Miklós ezüstkos�o
rús vitorlázórepülőt. a MA V 
Nyugati pályaudvar ifjú targon
caműszerészét azonban mmdez 
nem csüggesztette el. Összes 
szabad idejét, figyelmét arra 
/ ordította, hogy kihasználjon 
minden alkalmat, lehetőséget a 
verseny előtti elméleti és gya
korlati felkészülésre. Hiszen 
évek óta várta az alkalmat. 
hogy egy ilyen jelentős verse
nyen bizonyíthassa képességeit 
- önmagának is. S ezúttal a 
sportszerencse sem hagyta el. 
Az első versenyszámban 2. he
lyen végzett. a második forduló
tól pedig a vezetést is átvette. 
Ezt a helvezést azután a ver
seny végéig megtartotta. s mint 
a klub kategória - első verse-

SAKK 
11. SZ. FELADVÁNY 

P. L. Makarenko 
(SU � Jermentau) 

Matt 2 lépésben 

nyesek - legjobbja lehetőséget 
kapott arra. hogy jövőre indul
jon a magyar vitorlázórepülők 
legnagyobb hazai erőpróbáján: 
a nemzeti bajnokságon. Termé
szetesen, eredményével egyben 
az I. osztályú szintet is meg
szerezte. 

Amikor visszatért a dunaúj
városi versenyről. az MHSZ 
farkashegyi repülőterén szmte 
gyűrűbe f��ták a gratuláló 
klubtagok. 0 pedig folyton azt 
ismételgette: 

- Ahhoz. hogy ez sikerült. 
nagyban hozzájárult munkatár
saim. munkahelyi vezetőim 
megértő. segítőkész támogatá
sa. Amint bemegyek dolgozni a 
Nyugati pályaudva1ra, első dol
gom lesz, hogy megköszönjem 
a segítséget. Természetesen 
szüleimről és oktatóimról sem 
feledkezem meg. 

Ez érthető. Négy éve dolgo
zik a MÁV-nál. a jelenlegi mun
kahelyén. a repülés szeretetét 
pedig édesapjától örökölte. aki 
1955-től 1972-ig szintén a mo
tornélküh repült>s szerelmese 
volt.,s 1981-ben - mint a klub 
rég, tagja - épp az ő bátorítá
sára jelentkezett idősebbik fia a 
MÁV repülőklubba. Ahol aztán 
Mikiből nemcsak jó repülőt. ha
nem - szülei szavaival - .. em
bert is faragtak"'. Néhány évvel 
később pedig a kisebbik Gaz
dag fiú, Sándor is csatlakozott 
az aktív vasutasrepülőkhöz. 
Jelenleg ugyan a BM Határőr
ségnél teljesíti sorkatonai szol
gálatát. de eltökélt szándéka. 
hogy leszerelése után újult len
dülettel igyekszik édesapja és 
bátyja nyomdokaiba lPpni. 

Büki Péter 

ka is van (az alapállásban lehetséges 
sötét lépésekre világos mattal vála
szol). Az J. � Bxg5 2.Ff6 matt fontos 
csak ezek közül. nwrt a kulcslépés 
után errl' a sötét lép<>srl' másmatt kö
vetkezik. (A fejtöi jutalom I pont.) 

Sok dicséretl't kapott a 8. sz. (Pil-
csenko) feladvány. Ennek van egy k1· 
tünö m,,gtévesztése: l.H6? (! pont) 
négy mattválaszt eredményezö sötét 
védekezéssel. Az egyPtlen védelem l. 
- He-1! - Az !Hcd6 1 kulcslépés (2 
pont) után az előbb már szerepelt vé
dekezö lépésekre (Bh4. l'Xf5. Ff4 - de 
d5 helyett b5 ') rc>ndrr másmattok kö
vetkeznek. A két sötét gyaloglépésre 

l�,.....i:;::=4:,.....ft<�f;f�=t7'-lf"""I en passant ütéssel mattot a világos. 
Az 1.hfd6? világos próbálkozás csak 

�"4...,....�=:i,,.,,,.,,f""''i,,"'1'.��=,U azé11 nem megtévesztés. ml'rt két vé
dekező li\pés (!. - Ff.!' és 1. - f5') is 

L::;.,i��
...,.,

,F.:=,<½
,r,;

,;,f<-�t,;:;�'""41 van ellene. Két fejtönk jelezte. hogy az 
f6-on álló sötét gyalog helyett g5-ön 

w,:�,..;;;;,.f<.=:�;;;,t="t,;�f'::::::1�:::11 egy vil3gos gyalog swrepeltetése ezt a 
világos lépést is megtévesztéssé tette 

l���;iáj..,'"",r.c.�--=:::-:Y"=tz�"""'4l volna. Ez l'sl'tberi pedig a feladvány 
megfelelt volna testvérlapunkban. a 
Pedagógusok Lapjában meghirdetett 

...._;;;;;..,��,_..'tr,-,.,.,,-"-
�-r:1""'"""1'77'?:,,. lstoko\'ics Emlékverseny témakövetel-

lh..,..,1<,..;=-½,=�9=,;,f''""mm...,."1 
ményének 

. 

SzeretettC'l köszöntJük 11. sz. felad
,·ánvunk sz,•1-ziíjc\t abból az alkalom
ból.

. 
hogv e hónapban ünnepli születé

s,;nt.>k 60. ,;,•fordulóját. Jó egészséget 
és sok sik,•11 kívánunk neki a követke
zö PSZlc'ndókb,,n' 

A. Fetmaksz ja\'Ítást küldött május 
1-1-én közölt -l. sz. felad\'ányához: a 
d2-n állti sötc\t huszárt áthelyezte 
d-ra. b3-ra p,•dig nlágos gyalogot tett 
fel. K,;rJük feJtiímket. szíveskedjenek 
a jaYÍtást is t.llt.•nlt.lzni 1 

A Júliusban közölt kt'>t feladvanru_nk 
közül a í sz. (Fehlmann) kukslepese 
I.Hf6 (2 pt>nl). anwly utá� 2.Hg_-l )épé_s 
fem·,•get mattal. A h>hetsPges so,et ,·e· 
dPk,,zó !,\pések kozül nundeg,·1kre tud 
adni nlágos valarmlyen mattot. _'?' 1. 
_ \'e-1-re kett.:,t 1s (dual. a Jelzesl'11 1 
pontot adunk) 2 Hf� es 2_ \'xf-l. Az l 
- Bf-l ,·édl'kezésre 1s dual ko,·etkez1k 
(l p,intl· '.!.Vxf-1 és 2.exf-l. 

\'oltak olvan feJ!llmk. akik Jeleztek. 
hogy a felach·án�·n.ik lát:.zólagos játé· 

12. SZ FELADVÁl'\Y 
R. :--;otaro 

(I - l'\apoh) 
;\,1att 2 lépt'sb,•n 

A Július, megfejtés,•k �rtékelése 
után Szemiik István (Budapest) és 

Czéh G�·ör�· (LaJoskomárom) lettek 
_iutalmamk n�·crtcse1. 

M:\G\',i\R Vt\Sl1'[.\S 

Focifesztivál Záhonyban 
Nagykanizsa nyerte az 1981 évi országos döntőt 

Az időjárás 1s kegyeibe fo
gadta azt a tizenhárom labdarú
gócsapatot, akik egy-egy terüle
tet képviselve a 40 éves fennál
lását ünneplő Záhonyi Vasutas 
SC meghívására látogattak el a 
keleti határszélre, hogy a mun
kahelyi olimpia keretében meg
mérkőzzenek az ez évi bajnoki 
címért. 

A Vasutasok Szakszervezete 
szervezési és kulturális osztálya 
szervezésében lebonyolított 
versenyen az ünnepélyes meg
nyitóra felsorakozott csapatokat 
Verba Ferenc, a záhonyi terüle
ti IB titkára köszöntötte. 
A megnyitót követően a szerve
ző bizottság által korábban há
rom csoportba besorolt csapa
tok kitűnően előkészített. min
den igényt kielégítően felszerelt 
pályákon kezdték meg a küz
delmeket. 

Már az első fordulókban a 
labdarúgás sava-borsát felvo
nultató összecsapásokra került 
sor. Minden csapat a legjobb 
pozíciókat próbálta kiharcolni, 
hogy a folytatásban a minél 
jobb helyezésekért küzdhessen. 
Ez legjobban a Központi Hiva
talok IB, a Pécsi TIB képvisele
tében versenyző nagykanizsai 
és a záhonyi TIB-et képviselő 
vontatási főnökség csapatainak 
sikerült. akik veretlenül kerül
tek a csoportjaik élére, kiharcol
va a nagydöntőbe jutást, az első 
három helyért való versenyzés 
jogát. 

Az egyes számú pályán, ahol 
a döntő küzdelmei folytak, és 
ahol a hazaiak is érdekelve vol
tak, nagy számú közönség is 
verbuválódott. Ezen a verőfé
nyes szombat délelőttön min
den biztatás kevésnek bizo
nyult. mert a nagykanizsaiak 
valamennyi ellen/ elüket le
győzve, veretlenül nyerték a 
tornát. A záhonyiak a szépen 
csillogó ezüstéremmel kellett 
hogy megelégedjenek, a har
madik helyen az eddig legjobb 
teljesítményüket nyújtó buda
pestiek, a Központi Hivatalok 
csapata végzett. 

A torna végén az ünnepélyes 
eredményhirdetésen a csapat
eredményeket elismerő díjak 
mellett külön tiszteletdíjakat is 
átadtak. A torna legeredménye
sebb játékosa büszke címet Me
gyeri Ferenc, a járműjavító IB 
békéscsabai csapatának tagja 
nyerte, 12 góllal terhelve az el
lenfelek hálóját. A torna leg
jobb kapusa a debreceni TIB 
csapatából Horváth Lajos lett. 
A nagyközségi tanács és KISZ
bizottság e két különdíját Bor
bély Károly, a tanács elnöke 
adta át. 

A legsportszerűbb csapat cí
met és az őket megillető kupát 
az Egészségügyi Szakszolgálat 
IB csapata nyerte, amelyet Ver
ba Ferenc adott át, majd meg
köszönte mindenkinek a rész
vételt, a sportszerű vetélkedést. 

(Székely) 

Lengyel sportlövó'k 
Gyöngyösön 

A gyöngyosr k1térőgyártó 
üzem MHSZ-lövészklubja 30 
éves jubileumi versenyén. a 
Gyöngyös Kupán. amely egy
ben a megyei bajnokság egyik 
fordulója is volt. krakkói sport
lövők is részt vettek. A verse
nyen melyet a vendéglátók 
nyertek meg, tizenegy klub 

sportolói léptek lőállásba, és két 
új lőtércsúcs is született. 
A krakkói és gyöngyösi klub 
megállapodása alapján jövőre a 
kitérőgyári lövészek utaznak 
Lengyelországba, hogy össze
mérjék tudásukat sportbaráta
ikkal. 

Jubileumi évkönyv 
Jubileumi évkönyvet jelente

tett meg a Záhonyi Vasutas 
Sport Club. A fennállásának 40. 
évfordulóját ünneplő egyesület 
kiadványa több mint száz olda
lon ismerteti a klub történetét. 
a különböző szakosztályok éle
tét, és tartalmazza a ZVSC 
1990-rg szóló sportszakmai 
programját is. Az olvasmányos 
könyvet részletes statisztikai 
anyag és terjedelmes fotómel
léklet egészíti ki. 

A kilenc versenyszakosztály
lyal működő egyesület az el
múlt években különös figyel
met fordított a tömegsport fej
lesztésére. A minden igényt 
kielégítő létesítmény hálózat 

évente sok ezer vasutas és csa
ládja számára biztosítja a sokol
dalú testedzés lehetőségét, az 
aktív pihenést. E célt szolgálják 
a nagyközségi tanáccsal és az 
üzemi KISZ-bizottsággal közö
sen rendezett nagyszabású tö
megsportnapok is. A hagyomá
nyos nyitott és fedett létesítmé
nyek mellet egyébként szauna. 
kondicionálóterem. 2 sávos fe
dett tekepálya, sőt télen 1200 
négyzetméteres jégfelület fo
gadja az érdeklődőket. Vissza
térően rendeznek aerobic- és 
önvédelmi tanfolyamokat és 
speciális korosztályos versenye
ket is. 

S.Á. 

Mozgás = egészség 
A SZOT testnevelési és 

sportosztálya. valamint a Liget 
SE szeptember 13-án .. Moz
gás= egészség! .. mottóval futó-. 
kocogó-. gyaloglónapot rendez 
a Városligetben. A közös beme
legítés után a különböző kor-

osztályok 2.5 illetve 5 kilomé
tert futnak. majd dzsesszbalett-. 
BMX-. break-. rögbibemutatók
kal szórakoztatják a megjelen
teket. Nevezni a Petőfi Csar
nokban lehet reggel 8 órától. 

Kabala-pályázat 
Totóklub a Landler Művelődési Házban 

A Landler Jenő Járműjavító 
Művelődési Házában működik 
az ország első totóklubja. 
A Sportfogadás című totó-lottó 
hetilap a közelmúltban hirdette 
meg Kabala-pályázatát. amely
nek keretében a totót-lottót 
kedvelő játékosok a szerencsé
vel kapcsolatos népművészeti 
tárgyakat. régóta őrzött i<abalá
kat és a szerencsével foglalkozó 
irodalmi alkotásokat küldhet
nek be a klub címére. (1045 Bu
dapest. Elem u. 5-7.) 

A pályázatok beérkezési ha
tárideje október 15., de máris 
sok-sok pályamunka érkezett a 
klub címére. Az eddigi játék
kedvről érdeklődtünk Sándor 
Gézától, a Landler MűL·elődési 
Ház igazgatójától: 

- Érdekes. hogy főleg iro
dalmi alkotásokat. verseket 
küldtek a pályázók. bár kap
tunk egy bélyegsort is. amely
nek minden egyes motívuma a 
szerencsével kapcsolatos. Hogy 
pontosan mit ábrázol ez a soro
zat? Ez maradjon egyelőre ti
tok, legalábbis addig. amíg a 
zsűri el nem bírálja a pálya
munkákat. Egyébként a beér
kező pályamunkákat természe
tesen szívesen fogadjuk postai 
úton is. ám a legjobban akkor 
örülnénk. ha budapesti játéko
saink személvesen keresnének 
fel bennünket klubnapjainkon. 
vagyis mmden péntek délután 
és szombaton délelőtt. 

A pályázat fődíja? 
- Egy színes telerízió! 

- Kiváló brigád. A veszpré
mi körzeti üzemfőnökség több 
szocialista brigádja a nyár fo
lyamán is segítette az iskolák és 
gyermekintézmények rendbe
hozását. A patronálók közül ki
emelkedett a József Attila szoci
alista bngád, amely a többéves 
munkáért nemrégiben megkap
ta a Kiváló Brigád címet. 

- Véradók. A Szombathelyi 
Járműjavító Üzemben a Vörös
kereszt és a szakszervezeti bi
zalmiak felhívására 184 önkén
tes véradó segített a rászoluló
kon a nyár a folyamán. 

- Felújított híd. Somoskőúj
faluban új technológiával 8,5 
méteres nyílásúra bővítik és 
vasbeton teknővel megerősítik 
a vasúti hidat, s így a legna
gyob tengelynyomású vasúti 
kocsikat is elbírja majd. Az 
építkezés költségei meghalad
ják a nyolcmillió forintot. 

- Villamosítás. Megkezdték 
a GySEV Sopron és az ausztriai 
Ebenfurt közötti 36 kilométeres 
vonalszakaszának villamosítá
sát. Körülbelül 600 oszlopot ál
lítanak majd fel, s a villamos 
felsővezeték hossza az állomá-' 
sok hálózatával együtt mmtegy 
60 kilométer lesz. A munkát 
gyorsított ütemben végzik, 
hogy 1988 májusától már ezen a 
vonalszakaszon 1s villanymoz
donyok közlekedhessenek. 

- Gyémántlakodalom. Há
zasságkötésük 60. évfordulóját 
ünnepelték a közelmúltban 
Kecskeméten Polgár Sándor 
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nyugalmazott MÁV-felügyelő 
és felesége, Ensel Réső Ilona. 
A Kárpát utcai lakásban össze
gyűlt nagy család tagjai szere
tettel köszöntötték a 89, illetve 
85 éves, ma is jó egészségnek 
örvendő házaspárt. 

- Lövészverseny. A Magyar 
Honvédelmi Szövetség Kapos
váron rendezte meg a XIX. or
szágos sportlövő bajnokságot, 
amelyen 33 egyesület 400 ver
senyzője vett részt. Rajthoz állt 
a Gyöngyösi Kitérögyártó 
Üzem MHSZ klubjának 12 
sportolója is és több verseny
számban elsők lettek, illetve do
bogós helyezést szereztek. 

- Nyugdíjasok találkozója. 
A hatvan-salgótarjáni pálya
fenntartási főnökség szakszer
vezeti bizottsága és gazdasági 
vezetése a közelmúltban nyug
díjas-találkozót tartott Pásztón. 
Ezúttal a Selyp és Somoskőújfa
lu állomások között lakó nyug
díjasok gyűltek össze, akiket az 
szb-elnök szeretettel köszön
tött, majd Juhász Imre munka
ügyi vezető ismertette velük a 
vasút területén végbement vál
tcnásokat. Sándor József nyug
díjastársai nevében megkö
szönte a tájékoztatást és a velük 
való törődést. 

A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy a beküldött 
kéziratokat rövidítve közöl
je. Kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. 

Kvell János halálára 
(1934-1987) 

Nem hiszem el, hogy ilyen az élet rendje, és azt sem, hogy 
hirtelen meg kell válnom olyan embertől, mint Kvell János, 
aki a pécsi vontatási főnökség tmk-vezetője volt. 

Amikor először készítettem vele riportot, várt a pályaudva
ron. Végigkísért munkaterületén, pedig már letelt a munka
ideje. Bemutatta a kocsimosót - ők építették. Később az orvo
si rendelőben találkoztunk, de nem mint betegek - azt is ők 
alakították ki nehéz körülmények között. Mindig olyan mun
kát vállalt, amit nehéz volt megcsinálni. Élvezte a megoldha
tatlannak látszó feladatokat. Kollektívája elnyerte a Közleke
dés Kiváló Brigádja és a MÁV Kiváló Brigádja címet, ő pedig 
a Munkaérdemrend arany fokozatát kapta. 

Valamennyien szerettük embersége miatt, nyíltságát, őszin
teségét. Most már csak az emléke marad. Hozzátartozói, tiszte
lői augusztus 31-én kísérték utolsó útjára a pécsi köztemető
ben. 

Balatonfenyvesi 50 négyzetméteres. 
kertes szolgálati lakásom budapesti ta
nácsi vagy öröklakásra cserélném. 
nyugdíjassal, vagy MÁV-dolgozóval. 
Telefon: 499-702 Szalonta1. 

Elcserélném Budán a Vérmezö kő· 
zelében lévö kettöszobás összkomfor· 
tos telefonos bérlakásomat MÁV-dol· 
gozóval egy szoba garzon öröklakásra. 
vagy egy és félszobás szövetkezeti la
kásra. Telefon: 568-022. Reggel 9-ig, 
este 20 óra után lehet érdeklődni. Ma
gyar István 

Elcserélném Budán lévő 37 négyzet
méteres I szoba komfortos. gázfűtéses. 
erkélyes. korszerű tanácsi lakásomat. 
2 szobás. étkezőkonyhás. korsz�rü 
MÁV-bérlakásra (budai előnyben). Er
deklődm lehet: Opavszkiné. 34-21 üze· 
mi. vagy 425·968 városi telefonszá
mon. 

Eladnám Gárdonvban K.tsfaludv ut
ca 58. szám alatt lévő. 124 négyszögö• 
les telken lévö nyaralómat. egy szoba. 
két h�lófülkés. komfortos (víz. Villany. 
gáz). Erdeklődm hétvégeken a helyszí
nen vagy hét közben a 01123-03 üzemi 
telefonszámon Szabó Albertné 

Elcserélném a Balatontól 15 kilomé• 
terre központi helyen lévő 2 szobás. 
komfort nélküli. keretes családi háza-

z. 

mat budapesti MÁV-, vagy tanácsi la
kásra. Érdeklödm: a 01125-28 üzemi te· 
lefonszámon. 

Elcserélném budapesti Baross téren 
lévő 50 négyzetméteres Világos, gázfű
téses. komfortos, parkra nézö MÁV• 
bérlakásomat. komfortos lakásra vagy 
házra. vidéken 1s. Érdeklödm Filep 
György 1087 Budapest, Kerepesi út 5. 
IV. ép. II. 40. Telefonüzenet: 370-897. 

Eladó Szekszárdon a hegyen, bő ter
mést adó szőlő, gyümölcsfákkal, jól 
felszerelt présházzal és pincével. Er· 
deklődni lehet levélben: Klein József. 
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 15 

Elcserélném Budapest XV. kerületi 
49 négyzetméteres összkomfortos, vil
lanycserépkályha-fútéses, kertes zöld· 
övezeti MÁV-bérlakásomat, 2 szobás 
MÁV-. vagy tanácsi komfortos lakásra 
(VI.. VII .. VIII .. XV. kerület elöny
ben). Érdeklődni: Balázs Ferenc Bp. 
XV .. Csanádi György u. 15. szám föld· 
szmt 2. 81-30 üzemi telefonszámon. 

Elcserélném Kál községben 644 
négyszögöles bekerített vegyes gyű· 
mölcsöst (víz, villany megoldható) ju• 
tányos áron főleg vasutasoknak. 
(Irányár: 80 OOO fonnt). Érdeklödm 
Ficsár Ferenc. K�l. Lehel vezér u. 55. 
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Ülést tartott a központi vezetőség 

Csökkent a létszám, hiány 
a frekventált 

munkakörökben 
Szeptember 8-án illési larloU u.abzenesetünk el
nöksége, majd a központi wzet&ég. As dDöbég 
jóváhagyúa ulán a � napirendeket ler
jNldették a központi vezel&ég t"Jé: a MÁV mun
kae.-6-g&Nlállumsának idei tapasldalatai és a 
leg(ont088bb tennivalók; a vasutasok 1987. évi ke
reseti arányainak változásai, ezzel össaefüggés
ben u idei keresetfejlesztés hatása a frekventált 
111uokakörökbeo fÓglalkoztatott dolgozók helyze
tére, a bértartalékok felhasználása. A testület -
Tolnai Ddikó titkár elliterjesztés&en - táje'kozta
tót hallgatott meg az 1987-beo kisérleti jelleggel 
alkalmazott tagdíjfizetési rend els6 félévi tapasz
talatairól, majd egyéb napirendeket tárgyalL 

A testület Feleki Pál elnökle
tével kezdte meg munkáját. Az 
elsó napirendhez Ambrus And
rás vezérigazgató-helyettes fű
zött szóbeli kiegészítőt. Elmon
dotta többek között, hogy a VI 
ötéves terv időszakában a vasút 
létszáma folyamatm,an csök
kent. ot év alatt a teljes munka
időben foglalkoztatottak száma 
4,1 százalékkal (5394-gyel) 
apadt. Ezért a VII. ötéves terv 

a munkaerő-gazdálkodás 
szempontjából - gondokkal 
kezdődött. A MÁV munkaerő
helyzetét egyidőben létszámhi
ány és -felesleg jellemezte. 
A munkaerőhiány különösen a 
kulcsfontosságú munkakörök
ben jellemző. 

A szellemi foglalkozásúak 
száma kismértékben növeke
dett. 1985-ben és 1986-ban - a 
központi intézkedések hatására 
- javult az űzemfőnökségek 
munkaerő-utánpótlási tevé
kenysége Két év alatt a teljes 
munkaidőben foglalkozottak 
létszáma összesen 1006-tal nö
vekedett. A létszámnövekedés 
elsősorban. 1985-ben, a szel1e
mi foglalkozásúakra volt jel
lemző. 

Létszámhiány 
és -felesleg 

Az elegyrendezói és az utazói 
létszám tovább csökkent. Az el
múlt év Jelentős munkaerő-gaz
dálkodási intézkedései közé so
rolható a szellemi foglalkozású
ak ötszáz személlyel való csök
kentése. amelyet 1986 decem
berére végrehajtottak. 

Az elmúlt két év is bizonyí
totta, hogy a kulcsfontosságú 
munkakörökben és a hiány
szakmákban dolgozók kiemelt 
ösztönzése önmagában nem 
eredménye21 a munkaerőhely
zet javulását, ha ehhez nem 
kapcsolódik a kedvezőbb mun
kakörülmények. a jobb szociá
lis ellátás, valamint a munka
erő-megtartást befolyásoló 
egyéb tényezők. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy a létszámhelyzet el
lentmondásainak megszünteté
se csak a foglalkoztatás haté
konyságának növelésével és a 
te1melési struktúra átalakításá
val lehetséges. 

ható bértömeg. Vagyis a ,.le
adott·· dolgozók bére az ott ma
radók ösztönzésére fordítható. 

Az idei első félévben a lét
szám alakulása a MÁV-nál lé
nyegesen eltér a tervezettől. 
Hat hónap alatt a vasúton a 

teljes munkaidőben foglalkoz
tatottak száma 4693-mal, azaz 
3,6 százalékkal csökkent. Saj
nos a fizikai Létszám csökkené
sének aránya (4,42 százalék) 
meghaladja a szellemi foglal
kozásúakét, amely 1,37 száza
lék. 

Kevesebb 
a túlóra 

Az idei első félévi statisztikai 
adatok tehát azt bizonyítják, 
hogy a bázisidőszakhoz képest 
2694-gyel kevesebb vasutas állt 
rendelkezésre a szállítási fel
adatok teljesítésére. A teljes 
munkaidőben foglalkoztatott 
létszámon belül a fizikai dolgo
zók száma 1894-gyel, a szellemi 
foglalkozásúak száma pedig 
800-zal lett kevesebb a bázishoz 
képest. 

A MÁV ipari tevékenységi 
körébe tartozó feladatok ellátá
sára 699-cel kevesebb dolgozó 
állt rendelkezésre, mint 1986 el
ső félévében. A közlekedési te
vékenység félévi átlagos létszá
mának csökkenése 1945. Az 
építési területen dolgozók �zá
rna lényegében stagnált. Osz
szességében megállapítható, 
hogy a vasút létszámának vál
tozása eltér a tervezettől a 
spontán módon bekövetkezett 
létszámleépülés miatt. 

Pozitívan kell értékelni, 
hogy a csökkenő létszám elle
nére is mérséklődött a túlóra
! elhasználás, és jelentősen 
csökkent az igazolt és az iga
zolatlan hiányzások miatt kie
sett munkaidő. Ez azt bizonyít
Ja, hogy a főnökségek alkalmaz
zák a munkaidőalap fokozott 
védelmére hozott intézkedése
ket. A főnökségek többsége 
ugyanakkor nem tudta stabili
zálni létszámát. 

Az okokat elemezve megálla
pítható, hogy a létszámhiány
nyal küzdő főnökségek vonzás
körzetében továbbra is a mun
kaerő iránti túlkereslet a jellem
ző. A tanácsok által közvetített 
dolgozók többsége vagy nem 
vállalta a felajánlott munka
kört, vagy alkalmatlan annak 
ellátására. 

nésének száma 1329-cel megha
ladta a bázisidószak azonos mu
tatóját. Az újfelvételesek száma 
2709-cel elmaradt az előző év 
azonos időszakához képest. Nö
vekedett a munkaviszonyukat 
jogellenesen, illetve felmondás
sal megszüntetők száma is. A 

kilépési okok között a kedve
zőtlen munkaidő-beosztás, a 
veszélyes munka, a kevés sza
bad idő, valamint a tényleges 
havi munkaidőhöz viszonyí
tott kevés kereset szerepelt. 

Veszélyben az 

elegyrendezés 

Majdnem háromszorosára 
növekedett a fegyelmileg elbo
csátott dolgozók száma. A fe
gyelmi vétségek esetén a főnök
ségek következetesen alkal
mazták az elbocsátás fegyelmi 
büntetést. Az újfelvételesek 
számának csökkenése annak a 
következmén;ye, hogy az admi
nisztratív, ügyviteli munkakö
rökben mérsékelték a felvétele
ket, de a létszámhiányos mun
kakorokben i;em torekedtek a 
létszám mmden áron való növe
lésére. Szigorúbban vizsgálták 
a jelentkezők szakmai-erkölcsi 
alkalmasságát. 

A vasút nem megfelelő ki
képzési rendszerének, illetve a 
bellleszkedési gondoknak a kö
vetkezménye. hogy az első fél
évben 1670 újfelvételesnek a 
próbaidő alatt, vagy után meg
szűnt a munkaviszonya. Min

den ötödik újf elvételes kilenc 
hónapon beltll búcsút mondott 
a MAV-nak. 

A nagyarányú létszámcsök
kenés eddig még nem okozott 
nagyobb gondokat a vasút 
üzemvitelébm. A kulcsfontos
ságú munkakorokben tapasz
talható létszámhiány azonban 
néha az elegyrendezés lassulá
sával jár. E munkakörök létszá
mának további csökkenése kri
tikus helyzetet idézhet elő. 
A frekventált munkakörökben 
1500-zal dolgoznak keveseb-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

A vasút eröpróbája 
Az őszi forgalom sikere az 

egész évi eredményes munka 
feltétele. Különösen helytálló ez 
a megállapítás az idei esztendő
re. Köztudott ugyams, hogy a 
népgazdaság az év elején, a ke
mény tél miatt bekövetkezett 
termelési és szállítási elmaradá
sok pótlására nagy erőfeszítése
ket tesz. Ugyanakkor a mező
gazdasági termények betakarí
tását 1s sürgeti az idő. 

Az áruszállítás a MÁV-nak 
nemcsak kötelessége, hanem 
alapvető vállalati érdeke is. 
Ezért az őszi szálHtási kampány 
kezdetén minden évben sor ke
rül a teendők és a kapacitások 
számbavételére, az eredmé
nyességet biztosító stratégia ki
dolgozására. S ami a legfonto
sabb: ezek megvalósításához 
meg kell nyerni a vasutas kol
lektívákat és a fuvaroztató part
nereket egyaránt. 

Mint ismeretes, a MÁV 1987-
ben 118 millió tonna án.t e/fu
varozását tervezte. Gazdálko
dási stratégiáját az árufuvaro
zásban ennek a tervnek a telje
sítésére dolgozta ki. Az első fél
évben csak 53 millió 826 ezer 
tonna árut fuvarozott a MÁV, 
2,5 millió tonnával kevesebbet 
a tervezettnél. Ezért arra kell 
számítani, hogy a negyedik ne
gyedévben több lesz az áru. 

Az őszi fogalom időszakában 
a szállítandó árukból 41,1 millió 
tonna a fuvarelőirányzat, 
amelyhez hozzáadva az eddigi 
elmaradást - mintegy 44 millió 
tonna áru fuvarozására kell fel
készülru. Ezen belül a kocsilgé
nyes árufuvarozás 77 ,5 százalé
kos arányt képV1sel, így a vár
ható mezőgazdasági termés
eredmények, és az ipari terme
lés együttes hatásaként mint-

egy 33,2-33,8 millió tonna áru 
vasúti feladására lehet számí
tani. Ezért a vasút az idén 1s ne
héz ószi forgalmi feladatok előtt 
áll. A szállítandó áruk várható 
nagyságrendje még nem telje
sen ismert, ezért csak a legjel
lemzőbbeket soroljuk fel. 

Cukorrépából hazai Jeldol
gozásra vasúton 2,5 millió ton
na vár beszállításra. A Jugo
szláviába irányuló exportmeny
nyiség 0,4 millió tonna. Össze
sen tehát közel 3 millió tonna 
elszállítása a feladat, beleértve 
a gyárak üzemeltetéséhez szük
séges energiahordozókat és 
adalékanyagokat is, amelyek 
szállításának ütemessége a ta
valyinál kedvezőbb. A cukorré
pa-szállítás a szokásosnál há
rom héttel később, október má
sodik felében kezdődik. 

A késői aratás miatt öt hó
nap alatt kell elszállítani a ga
bonát. A Szovjetunióba 760 
ezer tonnát exportálunk, 
amelyből júliusban mintegy 50 
ezer tonnát már elszállítottak. 

Az Agrimpex terven felül kö
zel 100 ezer tonna napraforgó
magot szállíttat a Szovjetunió
ba. 

Nagy feladat a mintegy 350 
ezer tonnát kitevő szovjet alma
export, amelynek túlnyomó 
többségét széles és csak kiseb
bik hányadát terve21 a MÁV 
normál kocsijaiban szállítani. 
Ezen belül. mintPgy 235 ezer 
tonnát konténerben fuvaroznak 
el. 

A timföldszállításban jelen
leg mintegy 27 ezer tonna le
maradás van. A hátralévő 
mennyiség elszállítása minden 
eddiginél nagyobb feladatot Je
lent. 

A mezőgazdasági terméke-

ken kívül várható az 1pan ter
mékek exportjának növekedése 
IS. 

Az őszi forgalmi feladatok 
megoldását az is nehezíti, hogy 
a vasút technikáJában ugrász
szerú javulás nem várható. 
Ezért fontos szerep jut a terv
szerű felkészülésnek, a meglé
vő belső tartalékok feltárásá
nak. 

A szolgálati helyek vezetői
nek és a kereskedelmi dolgo
zóknak a nagyobb fuvarozta
tókkal még szorosabb kapcso
latot kell tartani. Ennél is fon
tosabb feladat a vasutasok moz
gósítása. Ez annál is inkább lé
nyeges, mert a szocialista mun
kaverseny keretében évtizedes 
hagyományokkal rendelkező 
őszi forgalmi versenyt az idén 
nem hirdették meg. 

A vasutas szocialista brigá
dok részére a nagy októben 
szocialista forradalom 70. évfor
dulója alkalmából indult jubile
umi munkaverseny. Ez április 
1-jétól szeptember 30-ig - két 
negyedéven át - tart. Az utasí
tás VI. fejezetének 3. pontja a 
következőket tartalmazza: 
A ,.Jubileumi munkaverseny" 
továbbfolytgatásaként az ŐSZI 
forgalom sikeres lebonyolításá
ban résztvevő üzemviteli és jár
müjavítói tevékenységet folyta
tó szolgálati főnökségek terüle
tén az október l-jétől kezdődő 
IV. negyedévre további vállalá
sok készíthetők. Az értékelést 
az előzőekhez hasonlóan 1988. 
január 10-ig kell elkészíteni. 

Ennek eredményei alapján 
50-80 bngád részesül az az 
,,Őszi forgalom élenjáró bngád
ja" oklevél és személyenként 
1000 Ft jutalomban. 

Az évtized végétől új nyomvonalon 
A debrecen-füzesabony1, il

letve a debrecen-tiszalök1 vas
útvonal megyeszékhelyet átsze
lő szakaszának áthelyezéséve! 
kapcsolatos hitelszerződést ír
tak alá július 22-én a debrecem 
városi tanácson 

Mint ismert, igen régi elkép
zelés az -- egészen az 1900-as 
évek elejéig nyúlnak vissza az 
első javaslatok -, hogy a város 
nyugati. északnyugati részén 
áthúzódó vasúti nyomvonalakat 
kihelyezzék, javítva ezzel az 
érintett városrészek közlekedé
si feltéte1t. Nehány éve döntés 
született arról, hogy az áthe-

lyezés tovább már nem ha
lasztható. Debrecen fejlődése is 
diktálta ezt, hiszen a jelenlegi 
nyomvonal keresztülszeli és el
választja a megyei kórház régi 
és a nemsokára átadásra kenilő 
új épületszámyrut. Ezenkívül 
az érintett lakóterületeken -
közöttük a Tócóskertben és a 
jelenleg épülő Tócó-völgyben 
- hatvan-hetvenezer ember 
közlekedésében okozott és 
okozna a jövőben is kisebb-na
gyobb fennakadásokat a vasút
vonal, ha azt nem helyeznék át. 

Az 550-600 millió forint össz
értékű beruházás, amelyből 

csupán az áthelyezés kóltsége 
250-300 millió forintot tesz kt, 
eredetileg a hetedik ötéves 
tervidőszakban kezdődött vol
na el, de mert sem a közlekedé
si tárcáknak, sem a MÁV-nak 
nem áll rendelkezésére elegen
dő anyagi forras, számolni le
hetett azzal, hogy a munkála
tok áthúzódnak a nyolcadik öt
éves tervidőszak éveire. A ta• 
nács azonban szeretné megy
gyorsítaní a vasút kihelyezését 
és ezért az 1986-90-es középtá
vú tervében foglaltakon kívül, 
közel 100 millió forinttal többet 
- összesen 150 millió fonntot 
- áldoz a beruházásra. A kö-
zelmúltban aláírt 167 millió fo
nntról szóló hitelszerződés to
vábbi fedezetet nyúJt ahhoz, 
hogy még a jelenlegi terv1dő 
szak végén, 1990. december 
31-ig befejeződjenek a munkák 
(a vasút áthelyezése, az új 
nyomvonal és a 4-es számú főút 
kereszteződésében megépüljön 
a felüljáró, a Kís-hegyesi út �s a 
Bartók Béla út közötti területen 
a Nagy Sándor-telep szomszéd
ságában felépülJbn az új állo
más és az bekapcsolódjon a vá
ros közlekedési rendszerébe), 
és az éi•tized végén már az új 
nyomvonalon megindul;on a 

kózlekedés. A szerzódés értel
mében a Magyar Hitelbank Rt 
1989-ben 101, 1990-ben 66 mil
lió forint értékű hitellel finan
szírozza a beruházást. A hitelt 
és a kamat összegének felét 
1991-ben a MÁV fizeti vissza, 
míg a városi tanács a kamatter
hek másik felét vállalta magá
ra. 

Napjainkban a legfontosabb 
cél, hogy növeljük a kulcsfon
tosságú munkakörókben dolgo
zók számát. A vasútra ez évtől 
a bértömeg-szabályozás érvé
nyes amelynek lényeges ele
me, hogy létszámleépítés ese
tén nem csökken a felhasznál-

Rendkívül kedvezőtlenül ala
kult a fluktuáció az első félév
ben. A munkaviszony megszú- A dorogi vasutasok és bán:,ászok együllmíiköd� .. éről szóló riportunk az 5. oldalon 

A szerződést dr. Ács Iswán, a 
debrecem városi tanács elnöke 
és dr. Püspókt Pál, a Magyar 
Hitelbank Rt. debrecem igazga
tóságának igazgatója látta el 
kézjegyével. 
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Ötvenéves a Francia Államvasutak 

A kormány szemérmesen hallgat 
V asutasstandok a L 'Humanite ünnepségén 

La Courneuve színes ember
forgataga távolabbról szemlél
ve vidám hangulatú vásár be
nyomását kelti. Ám ha köze
lebbről szemléljük e sokszínű 
kavalkádot, azonnal szembe
tűnnek a kisebb-nagyobb pavi
lonok és sátrak oldalait beborí
tó feliratok és transzparensek. 
S ezekből kiderül, hogy többről 
van itt szó, mint könnyű, gond
talan szórakozásról: ez politi
kai demonstráció. Természete
sen ezt a nagy népi megmozdu
lást is a franciás könnyedség 
jellemzi. 

A hatalmas területen fiatalo
kat és öregeket egyaránt ezer
nyi szórakozási lehetőség várja, 
de a komolyabb dolgok iránt ér
deklődők sem unatkoznak. Lép
ten-nyomon hangulatos kis ét
termek és pecsenyesütők sora
koznak, ahol megtalálhatók a 
francia föld legrejtettebb zugá
nak speciális ételei és zamatos 
borai. A központi nagyszínpa
don politikai és kulturális prog
ramok vonzzák az emberek ez
reit. Három évvel ezelőtt itt lé

pett fel a Törekvés táncegyüt
tes nagy sikerrel. 

A hullámzó tömegben sók 
helyütt, kis szigeteket alkotva, 
kisebb-nagyobb csoportokba 
verődött férfiak és nők vitatkoz
nak, körülöttük vidáman futká
rozó gyerekhad teszi még élén
kebbé a hagyományos L'Hu
manité ünnepséget. 

Ebben az évben éppen úgy, 
mint a megelőzőekben, aki ezen 

a Párizstól északra fekvő külvá
rosban járt, az előzőekben leírt 
képpel találkozhatott. Talán 
csak az FKP és a CGT által 
megfogalmazott jelszavak vál
toztak, mivel azok mindig a 
francia dogozók aktuálius köve
teléseit tükrözik. 

Az idén érdekes színfoltjai a 
La Courneuv-i eseményeknek 
a vasutasok életét és küzdelme
it bemutató kiállítások. Egyéb
ként nem véletlen, hogy az ün
nepség rendezői ebben az év
ben külön figyelmet szenteltek 
a vasutasoknak. 

Ennek oka egyrészt az, hogy 
augusztus 31-én volt annak fél 
évszázada, hogy létrejött az 
SNCF, a Francia Államvasutak. 
De erről most a francia kor
mány mélyen hallgat, hiszen az 
államvasúttal kapcsolatos ter
veibe az államosításról való 
megemlékezés nem illik bele. 
Ugyanis az elmúlt időkben je
lentős vasúti tevékenységi terü
letek kerültek át magánkézbe a 
vasutasok tiltakozása ellenére. 
Ezért az ötven évvel ezelőtti lé
pés, a köztulajdon erősítése, 
ma szemérmes hallgatásra 
készteti a kormányt. 

A másik ok, az elmúlt téli 
nagy vasutassztrájk hosszan 
tartó politikai hatása, amely az 
egész francia társadalom érdek
lődését felkeltette és különböző 
indulatokat váltott ki. A francia 
dolgozók jelentős része szolidá
ris volt a vasutasok követelései-

vel. (Magyar Vasutas 1987. ja
nuár 29-i száma.) 

A francia vasutasok ezekben 
a harcokban nem csupán saját, 
közvetlen napi érdekeikért lép
tek az országos sztrájkmozga
lom élére, hanem a vasútnak 
mint köztulajdonnak a védel
mére is. Felléptek például 
1947-ben is a szocialista Jules 
Moch „közlekedéspolitikája" el
len, amely tízezer munkahely 
és húszezer kilométer hosszúsá
gú vasútvonal megszüntetését 
tervezte. Napjainkban a „Guil
laumat-terv" tűzött ki hasonló 
célokat. 

A L'Humanité-ünnepség 
színhelyén négyszáz négyzet
méteres alapterületen állították 
fel azt a kiállítást, amely egy
idejűleg mutatja be a világ élvo
nalában álló francia vasutak 
technikai fejlődését és a vasuta
sok harcát az SNCF-ért. 

A kétnapos rendezvényen, 
amelyen legalább 400 ezren 
vettek részt, az említett kiállítá
son kívül számos „vasutas
stand ., mutatta be képekben a 
vasutasok életét és munkáját, 
sikereiket. 

A francia dogozók politikai és 
gazdasági követelései az idén is 
megfogalmazódtak a transzpa
rensek feliratain. Köztük a vas
utasok szlogenjei sajátos hang
súlyt kaptak. Közülük az egyik 
önmagáért beszél s így hang
zik: ,,A modern ember a vas
utat védi!" 

Baranyai Zoltán 

Világkongress�us Mos�kvában 

A nemzetközi nőmozgalom 
reális tényezője a politikának 

Mihail Gorbacsov beszéde a konferencián 
Ez év nyarán, Moszkvában 

zajlott le a nők világkongresz
szusa. A kongresszuson külön
böző országos, regionális és 
nemzetközi szervezet közel há
romezer küldötte vett részt. 

A kongresszust Freda 
Brown, a Nemzetközi Demok
ratikus Nőszövetség elnöke nyi
totta meg és üdvözölte a küldöt
teket, valamint a neves vendé
geket, köztük Mihail Gorbacso
vot, továbbá a szovjet kormány 
és közélet más személyiségeit. 

Mihail Gorbacsov beszédé
ben kiemelte a nők szerepének 
fontosságát a béke és a társa
dalmi fejlődés terén. Többek 
között kijelentette: ,, Vitathatat
lan, hogy a nemzetközi nőmoz
galom erősítette a békeszerető 
és jó szándékú eró?cet. Arra 
késztette a világot, hogy na
gyobb figyelmet szenteljen a 
nó?c mozgalmának, amely nap
jainkban reális tényezője már 
a politikának. Azt, hogy a nó?c 
mit adnak a társadalomnak, 
az attól függ, hogy a társada
lom milyen mértékben képes 
tényleges jogokat, társadalom
biztosítási juttatásokat és a 
megérdemelt elismerést szá
mukra megadni. A nó?c egyen
jogúságának szintje az egész 
társadalom egyenjogúságának 
természetes mértéke." 

A kongresszus munkája 
nyolc bizottság keretében zaj
lott le. A bizottságok a követke
ző témákat tárgyalták: A nó?c a 
békéért és a leszerelésért; A nő 
és a munka; A nők és a techno
lógia; A nő, a gyermek és a 
család; A nó?c részvétele a 
nemzeti felszabadításért és 
függetlenségért folyó harcban; 
A nők és a fejlődés problémái; 
A nők és a hírközlés; A nem 
kormányszintű szervezetek 
szerepe és együttműködése a 
Nairobiban elfogadott straté
gia megvalósításában. 

A Szakszervezeti Világszö
vetség delegációjának kezde
ményezésére !'l nők világkong
resszusának napjaiban „kere
kasztal-beszélgetést" hívtak 
össze A dolgozó nők és a szak
szervezetek címmel a szovjet 
szakszervezeti főiskolán. 

Ezen a vitafórumon 24 ország 
38 szervezetének 94 képviselője 
volt jelen. A találkozó résztve
vői egyöntetűen hangsúlyozták 
e világkongresszus jelentősé
gét, mint olyan összejövetelét, 
amely lehetőséget ad a külön
böző vélemények cseréjének és 
a kölcsönös megértésnek a nők 
jogaiért folyó harcban. 

A tanácskozás során számos 
ismertető hangzott el a nők 
helyzetéró1 a világ különböző 
térségeiben. A hozzászólók 
egyebek mellett megállapítot
ták, hogy a nők valódi emanci
pációjáért folyó harcnak össze 
kell kapcsolódnia az imperializ
mus elleni küzdelemmel, a bé
kéért, a népek biztonságáért, az 
imperializmus politikai és gaz
dasági beavatkozása, a transz
nacionális társaságok, a faji 
megkülönböztetés minden for
mája elleni harccal, a demokrá
ciáért és a társadalmi haladá
sért s egy új gazdasági világ
rendért történő egységes fellé
péssel. 

A „kerekasztal-tanácskozás" 
befejeztével a küldöttek teljes 
támogatásukról biztosították az 
5. Szakszervezeti Világkonfe
rencia összehívását a dolgozó 
nők problémáival kapcsolat
ban. 

Ennek a konferenciának le-

hetőséget kell adnia a különbö
ző orientációjú szakszervezetek
hez tartozó nők találkozására, 
hogy kölcsönösen áttekinthes
sék azokat a gondokat, ame
lyekkel napjainkban minden 
dolgozó nő szembetalálja ma
gát. 

A konferenciának egyúttal 
módosítania kell majd a Dolgo
zó Nők Chartá-ját, amelyet a 4. 
Szakszervezeti Világkonferen
cia fogadott el 1979-ben. 
Ugyancsak szükséges egy 
újabb akcióprogram kidolgozá
sa, amely a nők fejlődése és ki
bontakozása érdekében teendő 
intézkedéseket tartalmazná. 

A legnagyobb probléma, 
amellyel a „kerekasztal-tanács
kozás" és a különböző bizottsá
gok résztvevői foglalkoztak, a 
béke kérdése volt. Béke nélkül 
lehetetlen a fejlődés. Véget kell 
vetni a fegyverkezési verseny
nek. Ezért a küldöttek erőtelje
sen hangsúlyozták, hogy együtt 
kell harcolni a világ békeszere
tő erőivel annak érdekében, 
hogy a fegyverzetek felhalmo
zására fordított anyagi eszközö
ket az éhínség, az analfabétiz
mus és a betegségek felszámo
lására, az emberiség javára 
használják fel. 

B.Z. 

Négyezer lóertis a képen látható nyugatnémet dízelmozdony 

BRIT LÉGPÁRNÁS VONAT 

Az angol Vickers míivek több mint tíz évvel ezelőtt jelentkezett azzal a hírrel, hogy elkészítet
ték az első légpárnás vonatot - amelynek egyik kocsija a képen látható - de azóta nem érkezett 
új információ, hogy mi lett a kísérletek végeredménye. A korábbi hírek szerint ez a légpárnás vo
nat elérte a 300 kilométeres óránkénti sebességet. A jármíi hossza 24 méter, magassága alig na
gyobb a mai személyszállító kocsikénáJ. Első útját ez a kivételes jármíi gépkocsin tette meg a Hus
ting donshire-i kísérleti pályáig. 

Távirányítású mozdony 

A Moszkva környéki 
Scserbinkában, a Vasúti 
Kutatóintézetének kísér
leti pályáján sikerrel ki
állta a próbát az automa
tikus mozdonyvezérlési 
rendszer. 

Olyan érzés volt, mintha 
trükkfilmben lennénk. Hirtelen 
felzúgott a dízelmotor, megszó
lalt a duda, a kormánymű be
kapcsolódott és a nulláról ma
gától átállt az „előre" jelzésre, s 
a dízelmozdony elindult az acél
pályán. A mozdonyt a kísérleti 
pálya irányítási épületéből ve
zérlik rádiópultról. 

Előre megyünk majd hátra, 
aztán hátra és megint előre. 
Megállunk, be- és kikapcsoljuk 
a fényszórót, a motort, különbö-

ző tolatási manővereket vég
zünk. Pontosabban, megfigyel
jük, hogyan végzi el mindezt a 
rádióirányítású mozdony. Átad
juk a kabinban a helyet a soron 
következő megfigyelőknek, mi 
pedig átmegyünk a vezérlőhe
lyiségbe. 

- Indulás! - mondja A. Pi
rov, a műszaki tudományok 
kandidátusa, a rádióirányítású 
mozdonyokkal foglalkozó tudo
mányos-termelési komplexum 
vezetője, miközben benyom 
egy gombot a v�zérlőpulton. 
A hangszóró közvetíti a dízel
mozdony kabinjának „lélegzé
sét", a motorzúgást, a dudálást, 
a kormánymű kattogását. Az 
ügyeletesszoba ablakából jól 
látható, hogy a mozdony - mi
után füstöt eresztett - elindult. 

- Menjünk ki a szabadba -
javasolja Pirov

_, 
- onnan job

ban látni. - Es kézbe veszi a 
kis rádiókészülékhez hasonló 

megismétlik, a mozdony ponto
san végrehajtja az automata 
irányító utasításait. 

- Ez egy kísérleti játék, 
vagy pedig egy mintapéldány? 

- Kurgánban - mondja Pi
rov, - a dél-urali vasútvona
lon már működik néhány ilyen 
rendszerű lokomotív. A kísérie
ti üzem 100 ilyen komplett ké
szüléket gyárt ebben az évben, 
jövőre pedig már ezret. Techni
kai gondok nincsenek, de új irá
nyítási technológiát kell kidol
gozni, és meg kell szervezni az 
üzemeltetők és a szerelők ki
képzését is. 

Az ilyen automatikus rend
szerek bevezetése a gyakorlat
ban jelentős előrelépést ígér 
nemcsak a mozdonyok, hanem 
más közlekedési eszközök irá
nyításában is. 

-------------, vezérlőpultot, majd kimegy a 

Lehetőség nyi1ik majd arra 
is, hogy számítógép segítségé
vel központilag programozzák 
be a szállítóeszközök irányítá
sát. 

Szovjet 
szupervonat 

A harkovi és moszkvai tudó
sok olyan szupravezetésen ala
puló mágneses vasúti rendszert 
fejlesztettek ki, amely lehetővé 
teszi a négyszáz kilométeres se
besség elérését is. A nyomvonal 
felett keltett mágnesen negyven 
tonna súlyt is fent lehet tartani 
és azt továbbítani. Az új típusú 
vasút fejlesztői úgy számoltak, 
hogy egy kilométernyi mágnes
pálya építésének költségei nem 
haladják meg a hagyományos 
vasútvonalak.él. 

kilátóteraszra, ahonnan jól 
látni az egész kísérleti pályát, 
a mozdonyokat, a vagonokat, 
a vasúti bererydezéseket. 

A vezérlőpulton kigyúlt egy 
piros lámpa. 

- A rendszer 15 másodper
cenként automatikusan jelzi a 
mozdony állapotát. Jelenleg, 
amint látja, minden rendben 
van -, magyarázza a komple
xum vezetője. - De tegyük fel, 
hogy valami rendkívüli ese
mény történt: üzemzavar, vagy 
mondjuk elromlott a rádióirá
nyítás. 

Megnyom egy gombot. Vörös 
vonal halad felfelé fokozatosan, 
a vészfék leállította a moz
donyt. 

A kísérleti bizottság tagjai
nak kívánságára a műveleteket 

A scserbinkai kísérleti pá
lyán nemcsak a műszaki rend
szert próbálták ki. Meghatároz
ták lehetséges felhasználási te
rületeit is. A különböző ipará
gakhoz tartozó vállalatok képvi
selői saját szempontjukból kí
sérték figyelemmel az újdonsá
got. Olyan szituációkat tételez
tek fel és hoztak létre, amelyek
be - véleményük szerint - ez 
az ember nélküli mozdony ker
hülhet. 

A vizsgáztatók szerint az au
tomata irányítórendszert nem
csak a vasutakon lehet felhasz
nálni, hanem mindenütt, ahol 
szükség van az állandóan is
métlődő rutinműveletek auto
matizálására. 

Mihail Iljin 

A MÁV Kiskunhalasi Pályafenntartási 
FIJnöksége 

SZAKASZMÉRNÖKI (VONALKEZELŐI), 
PÁLYAMESTERI KÉP'ZEITSÉGGEL 

rendelkezlJ munkatársakat keres. 
Lakást, beosztástól függ/Jen, biztosítunk. 

Bérezés: az érvényben lévlJ 
rendelkezések alapján, 

megegyezés szerint. 
Jelentkezni lehet: 

a MÁV Pályafenntartási FIJnökségen 
Kiskunhalas, Kossuth u. 49. 6400 



A KÖZPONTI VEZETŐSÉG ÜLÉSE 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

ben. A vasút vezetői az első fél
évi tapasztalatok alapján sür
gős intézkedéseket tettek. Kez
deményezték többek között, 
hogy az igazgatóságok és az 
üzemfőnökségek toborozzanak 
a leszerelés előtt álló katonák 
körében. A tömegkommuniká
ciós eszkközök felhasználásával 
népszerűsítik a vasutat. 
A kulcsfontosságú munkakö
rökbe felvettek kiképzés alatti 
alapbérét 3000 forintról 3500-ra 
emelték. A szakvizsgáikat h!i· 
táridő előtt megszerzett dolgo
zók háromezer forint kiképzési 
jutalmat kapnak. A létszám nö
veléséhez szükséges bértömeg 
a vasútigazgatóságok rendelke-
7.ésére áll. 

E napirend vitájában első
ként szólalt fel Tatir Árpád, a 
ferencvárosi vontatási főnökség 
részlegvezetője. Elmondotta 
többek között, hogy a jármú
fenntartásban dolgozó műszaki
ak és szakmunkások létszámát 
a jövőben az előirányzottnál na
gyobb mértékben kellene nö
velni, hiszen nélkülük a belső 
tartalékokat sem lehet feltárni, 
hasznosítani. Előreláthatólag a 
MÁV-nak néhány év múlva 
sem lesz több pénze fejlesztés
re, a mozdonyok sem lesznek 
korszerűbbek. A rendelkezésre 
álló pénzt a fejlesztésre, a szel
lemi tőkebefektetésre kellene 
fordítani. Ez utóbbit a MÁV 
műszaki gárdája képviseli. 

Képzés 
gondokkal 

A szakmunkásgárda létszá
mának tervezett emelkedése 
minimális. Elképzelhető, hogy a 
kevés fizetés miatt néhány év 
múlva még kevesebben lesz
nek. 

- Ha az iparral akarunk 
konkurálni - mondotta -. ak
kor jó lenne anyagilag is von
zóbbá tenni ezt a pályát. A szi
gorúbb minőségi követelmé
nyeket csak a jól felkészült 
szakemberek tudják teljesíteni. 
Ha kevés a mérnök, a lakatos, 
akkor a műhelybe küldött moz
donyokat, kocsikat a szolgálati 
hely vezetője kevésbé jó álla
potban is kénytelen a forgalom
ba küldeni. A javítóműhelyek
ben manapság két-három em
ber teszi azt, amit tíznek kelle
ne. 

Tatár Árpád szólt a szak
munkásképzés gondjairól is. 
Amikor a munkahelyre érkez
nek, kiderül, hogy nincsenek 
felkészítve az életre. A termelő 
munkában nem lehet megvaló
sítani azt, amit nekik oktattak. 
EbbőL következik, hogy a jelen
legi oktatási rendszer rossz. A 
mozdonyvezető-képzés korsze
rűsítése sem érte el célját. Jó 
műszaki gárda nélkül a vasút 
nem tud eleget tenni a kor kö
vetelményeinek. 

Pereg János, a hatvani vonta
tási főnökség féklakatosa a hat
vani kocsiszolgálat dolgozóinak 
gondjait tárta a központi veze
tőség elé. A főváros munkaerő
elszívó hatása miatt náluk is ke
vés a vasutas. Ráadásul a hat
vani kocsiszolgálatnak 39 ki
rendeltet kell küldenie Ferenc
városba. Emiatt a túlórák szá
ma havonta meghaladja az 
1200 órát. Ferencvárosban 
1985-ben bevezették az úgyne
vezett hármas túrt. Ez a kiren
delteknek nagyon kedvezőtlen, 
tovább növelte a túlórák szá
mát. Ez nagy idegi megterhe
lést és családi gondokat is okoz. 
Pihenőidő szinte alig van. 

Szeretnék, ha a négyes túrt 
visszaállítanák Ferencben, de 
ehhez megfelelő létszámra len
ne szükség. Ha felére csökken
tenék a kirendeltek számát, ak
kor Hatvanban megszűnne a 
túlórázás. Kérte az illetékese
ket, hogy foglalkozzanak ezzel 
a kéréssel, hiszen a vasút látná 
kárát, ha emiatt esetleg többen 
más vállalathoz szegődnének. 

Kovács Győző, a celldömölki 
építési főnökség főbizalmija az 
építési szakszolgálat munkaerő
gondjait vázolta a testület előtt. 

- A forgalombiztonság fel- A még szabad rendeUcezésil 
tétele a jól megépített pálya - tartalék (forrása a terven felüli 
kezdte hozzászólását. - Főnök- léts7.Amcsökkenés bérének 10 
ségeinken 5, 1 százalékos a lét- százaléka) terhére akarják a 
számcsökkenés a tervezetthez MÁV vezetői megoldani a moz
képest, ami 541 dolgozót jelent. donyvezetők béremelését. Te
Ebből 501-en hián11oznak a fi- kintettel arra, hogy hatezer 
zikai létszámbóL Altalában pá- személyről van szó, a javasolt 
lyamunkásból és iparos szak- összeg július l-jétől átlagosan 
munkásból van hiány. Az el- 20 forint béremelkedést tesz le
vándorlás legfontosabb okai: a hetővé. 
rossz munkakörülmények, illet- A vezérigazgató-helyettes el
ve az alacsony jövedelmek, ami mondotta, hogy a havi premizá
az építőipari átlag alatt van. lás tapasztalatait illetően jel
A legjobb vasúti szakemberek lemző a központilag előírt mu
még mindig több munkahely- tatók lebontásának nehézkessé
bői válogathatnak. A kifogásta- ge, valamint az, hogy a kitűzött 
lan munkához megfelelő lét- alapösszegeknél kisebb a kifize
számra van szükség és egyenle- tés. Ez azonban nem jelenti azt, 
tes munkaelosztásra. Az idei hogy intézkedni kellene a sza
tervet százmillió forinttal csök- bályzat megváltoztatására. Az 
kentették, amit csak július már megállapítható, hogy ja-
16-án hagytak jóvá. A munkák vult a teljesítmények és az ösz
nagy részét a második félévben tönzés kapcsolata. A száz szá
kell elvégezni, amely különösen zalék alatti kifizetés a teljesít
nehéz feladatok elé állítja az mények elmaradásának a kö-
építési főnökség dolgozóit. vetkezménye. 

Korszerűsíteni 
a technológiát 

A vitában elhangzottakat 
Ambrus András, illetve Tolnai 
fldikó kv-titkár foglalta össze. 
Tolnai fldikó rámutatott töb
bek között, hogy a népgazdaság 
mai helyzetében nem lehet 
hosszabb távra tervezni a vasút 
munkaerő-gazdálkodását. A ko
rábbi erőfeszítések nem tudták 
ellensúlyozni a kedvezőtlen ten
denciákat. A jövőben vala
mennyi igazgatóságnál folya
matos létszámelemzéseket kell 
végezni, hiszen az a cél, hogy 
tervszerű és hatékony legyen a 
vasút munkaerő-gazdálkodá
sa. Ezt a szakvonali vezetők kö
veteljék meg a munkaerő-gaz· 
dálkodásban érdekelt vezetők
től. A hatáskörök decentralizá· 
lása, a gazdálkodó szervezetek 
felelősségének növelése révén a 
MÁV-nak meg kell felelni az 
1988-as követelményeknek. 

Fontos feladat megakadá
lyozni azt is, hogy a kulcs/ on
tosságú munkakörökben a lét
számhelyzet rosszabb legyen. 
Vállalni kell azt a népszerűtlen 
feladatot is, hogy a kevésbé le
terhelt munkakörök számát 
csökkentsük. Kiemelt szakszer
vezeti feladat a foglalkoztatás
ban az egyéni érdekvédelmi 
munka javítása is. 

A munkaerő-gazdálkodási tö
rekvésekben a szakszervezet 
támogatja a MÁV vezetőit. Cél 
a túlórák csökkentése, és a ki
rendeltek helyzetének vizsgála
ta is. 

A jövőben munkaerőt kiváltó 
fejlesztésekre nem számítha
tunk, de a munkamódszerek és 
a technológia korszerűsítéséről 
nem mondhatunk le. A haté
kony munkaerő-gazdálkodás 
pedig nem képzelhető el kor
szerűbb bérgazdálkodás nélkül. 

Teljesítmény 
és ösztönzés 

A központi vezetőség ezután 

A kollektív pályázatokhoz 
hasonlóan a vasút az idei kere
setkoncepció keretében meg
hirdette az egyéni pályázati 
rendszert. A rendszer működte
téséhez, az érdekeltségi alap 
ösztönzési célú kereteiből elkü
lönítettek tízmillió forintot. 
A MÁV - a vasutasok szak
szervezetének egyetértésével 
- elkészítette a működési sza
bályzatot is, amely a MÁV Érte
sítőben megjelent. 

Az első értékelési időszakban 

(április l-jétől Június 30-ig) 
negyven pályázat érkezett. 
A pályaművek értékelését a ki
jelölt szakzsűri határidőre elké
szítette. Sajnos sok az elutasí
tott pályaművek száma. Az ál
talános tapasztalat, hogy a for
mális szervezet kötöttségeitől 
mentes munka lehetőségének 
megteremtése megmozgatta a 
vasutasok alkotó fantáziáját. 

A második félévi feladatok 
sorában nagyon fontos a jog
szabályilag lehetséges egysze
rűsítések végrehajtása. Ez a tö
rekvés az áttekínthetőbb, a 
tényleges munkavégzéshez job
ban igazodó bérszerkezet mel
lett a személyi jövedelemadó
rendszer bevezetéséhez kapcso
lódó bérbruttósítás végrehajt
hatóságát is segítik. 

Nyereség 
helyett 

év végi jutalom 

Ambrus András ismertette a 
kollektív szerződést módosító 
javaslatokat is, többek között az 
érdekeltségi alap ösztönzési 
rendszereiről szóló részeket. 
A változás leglényegesebb ele
me az év végi jutalmazási rend
szer bevezetése, amelynek 
alapelveit az idei keresetpoliti
kai koncepció keretében már 
kidolgozták, s azt a központi ve
zetőség elfogadta. A rendszer 
célja a feladatvégzéssel, a telje
sítményekkel arányos jutalma
zás lehetőségének biztosítása. 
A csekély ösztönzőerövel ható 
nyereségrészesedést az év végi 
jutalmazás rendszere váltja 
fel. 

A vitában felszólalt Tóth 
György, a szolnoki vontatási fő
nökség villamosmozdony-veze
tője, főbizalmi, aki többek kö
zött a teljesítménybérek ösztön
zőbbé tételéről és a túlórák 
csökkentésének lehetőségeiről 
beszélt. Radványi Géza mis
kolci kv-tag javasolta, hogy a 2. 
napirendi pont bérbruttósítás
ról szóló anyaga társadalmi vi
tára bocsátás után ismét ketiil
jön a központi vezetőség elé. 

A vitákon elhangzottakra 
Tolnai fldíkó és Ambrus And
rás válaszolt, majd a központi 
vezetőség kiegészítésekkel elfo
gadta a javaslatot. 

- elfogadva az előterjesztést -
áttért a második napirendi pont 
megvitatására. Az írásban kia
dott anyaghoz Ambrus András 
fűzött szóbeli kiegészítőt. Beve
zetőjében rámutatott, hogy a 
vasút első félévi bérgazdálko
dása kiegyensúlyozott volt, a 
gazdálkodó szervezetek többsé
ge bértartalékkal rendelkezik. 
Ennek elsődleges forrása a ter
ven felüli létszámcsökkenés 
volt. A tartalék nagy része a 
gazdálkodó szervezetek hatás
körében van, amelynek felhasz
nálását az őszi forgalmi felada
tok ellátására, illetve létszám
feltöltésre akarják felhasználni. 

A bérintézkedéskor és az elő- Ezután a testület elfogadta az 
irányzatok kialakításakor lekö- l98?-ben kísérleti jelleggel al
tött összeg tartalmazza a záho- k��o� tagdijfizeté�i rend el: 
nyi üzemigazgatóság létszám- so_ fél�Vl �pasztalatairól __ szólo 

korrekcióját, a pedagógusok, f;áJéko�tót, a kv, az �lno�!� 
szakoktatók ötszázalékos bér- es a titkárság m�k fel.e� 
fejlesztését, továbbá az üzem- munkatervét, maJd szemelyi 
irányító központ létszámfeltöl- kérdéseket tárgyalt. 
tését is. K. S. 

ne a 

A vasutas szocialista brigá
dok VI. országos tanácskozásá
ra készülve augusztus végére a Valamennyi tahácskoáaon � 1llffl liou G 
debreceni igazgatóság területén fő téma volt az alJraJmazlmiUa f!ogr, o Nnlllfl éiilfc 
is befejez6dtek a helyi brigád- kérdése: m,t tehet Cl brigdd-. � alaale1 
vezetői tanácskozások, amelyek mozgalom a ,oazabbod6 gm- '8merllt,., � 
1';bb,égét a ozakszolplatok dmdgl � _,, .... 

� osszevontan tartották. Többen javasolt6k, hogy az 1f1 � 
A tanácskozások jó alkalmat évi v6J1a]A10k helyett cQaze.. tik a � 

teremtettek arra, hogy a körzet- rűbb lenne a szakaazee, rövi- /e� 
ben dolgozó brigádvezetők debb időre a.ól? vAJ1aJA10lr Sok mS eeett a bri8'd�
megismerjék az igazgatóságon 

megaervezéae, nuvel ezek na- lom :fonnlliá, bOrokridilllii � 
működő 636 szocialista brigád gyobb lehet6aéget adnának a � a � � 

6387 tagjának (a létszám 43 szá- tervf�tokhoz kapcaolcSd6 z6 v_..., & � -
zalékának) véleményét, elkép- célok osaze�!oláúra. A brt· értQelisben bet61tött t6W ... 
zeléseit a mozgalomról. gádvezetők közül so� az úgy- repér61 iL .Ne a � 

nevezett v� azerz6dé- nézzük, haftem a brigdcl � 
A brigádvezetői fórumokon sek megk� azorgalmaztü. zelfoglaató eredfflén,,att• ...... 

sok okos javaslat, hasznos ész- Többen bfrilWt a mozgalCHn- hangzott � több flelyen. Nem 
revétel és bíráló szó hangzott mai öaazefQgg6 ösztöm.iéai rend- szabad � hogy u 
eL Több helyen elmondták, szert; hangsúlyoztik, hogy csak adminisztn\dg) �• 
'!-<>� a gaz� mai gond- a többletmunka érdemeljen na- döntae el a brfaid �unlr4jAnak 
Jaiért, a vasut rendellenessége- gyobb elismerést; a keret;jelle- megítélését. A � _. 
iért nem lehet, i�tve nem tisz- gü, e� személyre meghatáro- csak önmagukhoz, hanem mA
te_ssfges � brigádmozgalmat zott elismerési forma megvál- sokhoz is viszonyítani kell 
hibaztatni. Nem a mozgalom- toztatását kezdeményezték. A tettek S7Ámftaanak ne a kül-
mal van baj, hanem a gazdálko- A hozzászólásokból egyértel- sőségek! 
dással: a �unkas.���ezéssel, a múen kiderült, hogy a brigád- A tanácskozásokon 81TB a 
nagy ertéku eszkozok rossz ha- mozgalom, a munkaverseny a meggyőz6désre jutottak, hOQY tásfokú kihasználásával, a jövőben csak akkor válhat a az MSZMP KB július 2-i állú
munk�erő nem �lszen? foglal- gazdálkodás érdemi tényez6jé- foglalásának, a gazdasági-társa
koztatásával. A muszaki színvo- vé, ha a brigádokat rendszere- dalmi kibontakozás programjá
nal �ml�sa, a_ v�nó- és vo��- sen tájékoztatják a konkrét fel- nak sikere elképzelhetetlen a 
�tt Jarmuvek,Javi�oz szuk- adatokról; ha pontosan ismerik szocialista brigádok munk.éja 
seges alkatreszek hiánya, a munkahelyük megoldandó fel- nélkül 
gazdasági vezetők döntési bi- adatait. Elhangzott még, hogy a · Voloainovuld Jinol 

Miniszteri munkalátogatás 
a záhonyi üzemigazgatóságon 

Az ipar és a közlekedés kap
csolatát, a korszerű szállítási 
módok, elterjedését tanulmá
nyozta a záhonyi átrakókörzet
ben szeptember 7-én Urbán La
jos közlekedési miniszter. 
A programon részt vett Bánó
czi Gyula, a Szabolcs-Szatmár 
megyei tanács elnöke és Tatai 
flona, a Taurus Gumiipari Vál
lalat vezérigazgatója is. 

Záhonyban a közelmúltban 
megvalósult beruházásokról, a 
korszerű fuvarozási módokról 
Rigó Zoltán üzemigazgató 

� 

adott rövid tájékoztatást. Ezt 
követően megtekintették a ten
gelyátszerelő csarnok munká- A minie ját, Eperjeske átrakón a konté-

ater meguemléli u épiiffl mGtnigyankodól 

nerszállítás gépi eszközeivel is-
merkedtek. Meglátogatták a lön kocsimosó berendezést üze- ter elmondta, hogy útja sorén a 
MÁV és az Agrotek Vállalat be- meltet. A korábbi kézi, zsákok- szállítás azon módjaival iamer
ruházásában, állami támogatás- ban való átrakást küszöbölték kedett, amelyek a holnapot je
sal épült műtrágya raktárbá- ki a Taurus Carbonpack leány- lentik. A záhonyi körzetben 
. t vállalat kialakftásával. A tuzsé- speciális raktározó & csonuum. 

ZlS . 
. , ___ 1 _ _..J. 
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, 

ll , "•=•vm,ogu.uu állomásra spe- ló bázisok, vámszabad terüle-mmtegy tszazmi ios, ciál. rtál ko ...,,_.__ érke-''- k . 
átadás előtt álló létesítmény is _ta Y c�n � te kialakftásával lehet te]Je-
alkalmas arra, hogy a Szovjet- az � 26-28 ezer tonna gumii- sebbé tenni a szállitáshoz kap
unióból érkező nagyobb szállít- �" � A telepen mód nyí- csolódó smlg'1tat'8okat. Mind• 

mányokat is fogadja, felkészül- lik a komye��ele�, a ez azt is mutatja, hogy a MÁV 
jön a raktározásra, a megren- konténeres közúti & vasuti to- az ipari és kereskedelmi vAllala• 
delö"'- . 

én 
. . t . vábbszállftásra. Ehhez a beru- tokkal kozose·· - n olyan _.,,_,eti .... .n. Jt<;, ig yei szenn i csoma- házáaho rakodási ·1 zté . lalko-i--kba i � elvmk golásra. z a .1.eJ es s1 auov .1.ogott, am ye 

Megtekintették a Hungaro- alal;)ból járult hozzá a közleke- biztonságosabbá teszik a aúJU· 

fruct külkereskedelmi vállalat dési � A_ látogatás a �yfr- tást és átrakást, lehet6eélfel te
tuzséri telepét is ahol közvetle- egyhúi gumigyAr megtekinté- remtenek a korazenl caoma,o
nül széles nyomtivú szovjet ko- sével ért véget. lási és. Arutoribbftúi tn6da:re-
csikba rakják az almát. A vago- A program befejezésekor Ur- rek terjesztésére. 

nok előkészítésére a MÁV kü- bán Lajos közlekedési rniniaz-

Megújítani a mozgalmat 
A budapesti igazgatóság szo- mák a jelenlegi hel11zetben nem 

cialista brigádjainak brigádve- tarthat6k. 
zetői is a közelmúltban tartot- Domok Istvánné, az üzernvi-ták tanácskozásukat, amelyen 
megjelent Pady Géza, az igaz- teli osztály csoportvezetője hoz-

zászólásában elawltnak tartotgatóság páJ:bizo�ágán&:k tit- ta a plakettek, jelvények VÚÚ'· kára, valamint a k?Zponti szol- lását. Helyette csak oklevelek gálat oszt'1yvezet61. ad�t javasolta, 8 az #ív ut6a-"lpft 
Az értekezletet _!,éhárt_ Ká- így megn;aaradt öauelet fordft- )yamot � rolyné, � szb elnoke nyitotta sák más, haannea�b c:Bokra. A lfO 

meg, maJd Márton Andrós, a azokat a 
személyzeti és munkaügyi osz- � .l;,f:lm6, • lé� pik � 
tály vezet6je méltatta a szocia- osztály Wpvileliltében adta � 
lista brigádok szerepét a társa- közre • � �--� 
dalmi, gazdasági életben. Egye- ka� �i,taít, Bl- z&i ��� 
bek..,_ utalt a napjamkban 

�
-

� 

tapasztalható reformokra, ame- l&nf, -'-'ka 
lyekhez az elkövetkezendő id6- nem �4- A 
ben a brigádmozgalmaknak is sát. arra k6vetkéz- 111. 
alkalmazkodni szükséges. tetni, boa pzda..,. vaell6� · 

A hozzáaz61'8okb61 kiderült: nem ílltak,-U átmctstfi llt, s-
a bngádmozgalom megú;ulá- demleat .. ......._ 
•át mindmld köoeteli; az hde- rr� 
keluk tudják, hogy a régi for-

L.a, 
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ÜNNEPSÉGSOROZAT Emlékezés neves diákokra 
A vasúti tisztképzés centenáriumán A vasúti tisztképző munkásmozgalmi hagyományai 

Az intézet kiállta az idők próbáját Történelmi fejlődésünk sajátosságaként a vasúti tisztek Ma
gyarországon - Erdei Ferenc találó kifejezésével „úri közép
osztályi minőségben váltak szakszerű értelmiséggé". A vas
úti tiszti pálya úri karakterét azoktól a dzsentri származású 
értelmiségiektől nyerte, akik az 1880-as évek derekától a 
MÁV szolgálatába léptek. Ugyanakkor az ugrászszerűen 
megnövekdett vasúti forgalom parancsolóan írta elő az ő szá
mukra is a vasútüzem követelte fegyelem és szaktudás elsa
játítását. 

A kiegyezést követően a ma
gyar gazdaságpolitika egyik je
lentős eseménye volt a magán
vasutak államosítása. Végrehaj
tásában nagy szerepet vállalt és 
érdemeket szerzett Baross Gá-

formák kialakításának feltétele
it. Fokozatosan kialakultak a 
tanfolyam új szellemű közössé
gi életformái, szocialista erköl
csi normái. A százesztendős in
tézet az ország egyik legjelentő-

és a tisztképzés múltját. A cen
tenáriumi tábla alá elsőnek Ur
bán Lajos közlekedési minisz
ter helyezte el a kegyelet koszo
rúját. 

Az ünneplők ezután a Ba
ross-szoborhoz vonultak, ahol 
az intézet igazgatója méltatta a 
,,vasminiszter" munkásságát, 
majd a szobor talapzatán elhe
lyezték az emlékezés koszorúit, 

1889-től a vasúti forgalmi és 
------------• kereskedelmi szolgálatban a hi-

vatalnoki kinevezés feltétele 

K"t •· t t , 
k lett a Vasúti Tisztképző Tanfo-

1 Un 8 858 lyam elvégzése. Később növe
dekett közöttük a vasutasszár

A MÁV Tisztképző és To- mazékok aránya, de maradt a 
vábbképző Intézet centenáriu- pálya úri tekintélye, társadalmi 
ma alkalmából eredményes presztízse. Mégis számos vasúti 
szakszervezeti tevékenységük tiszt csatlakozott a munkásmoz
elismeréseként Józsa József, az galomhoz, s lett a Magyar Ta
intézet társadalmi szb-titkára, nácsköztársaság meggyőződé
szakoktató a Szakszervezeti ses híve. A tisztképző fennállá

, Munkáért arany fokozata, Csa- sának 100. évfordulóján illő, 
pó Józsefné, szakszervezeti bi- hogy legalább néhányuk emlé

A vezérigazgató beszédét mondja 
zalmi, személyzeti és munkaü- két felidézzük. 
gyi vezető a Szakszervezeti Az 1905/1906. tanévben a 
Munkáért ezüst fokozata, Hal- tanfolyam hallgatója volt Lő
mi Gábor, szb-tag, karbantartó rinczy Mihály (1877-1958) 
műszerész a Szakszervezeti építési és pályafenntartási mér
Munkáért Oklevél kitüntetést nök, aki 1898-ban műes-Yetemi 
kapta. diplomával lépett a MA V szol-

bor a „vasminiszter", aki azt is 
felismerte, hogy a MÁV-nak 
ebben a helyzetben magas szín
vonalú munkát kell követelnie. 
Ezért ja·-1aslatot tett a szervezett 
szakoktatás bevezetésére, ja
vaslatot terjesztett a képviselő
ház elé a vasúti tisztképzésre, 
amely száz évvel ezelőtt meg
kezdte működését. 

A vasúti tisztképzés centená
riumán, szeptember 5-én ün
nepségsorozatot rendeztek. 
A mai MÁV Tisztképző és To
vábbképző Intézet falain tablók 
sorakoztak, előttük vendégek, 
látogatók, öreg diákok. A cente
náriumi ünnepségen jelen volt 
Urbán Lajos közlekedési mi
niszter, Koszorus Ferenc, a 
Vasutasok Szakszervezetének 
főtitkára és dr. Várszegi Gyula, 
a MÁV vezérigazgatója, vala
mint a kerület párt- és tömeg
szervezeteinek képviselői. 

Dr. Várszegi Gyula vezér
igazgató mondott ünnepi beszé
det. Hangsúlyozta, hogy a száz 
éve született elhatározás nyo-

sebb vállalati szakoktatási in
tézménye lett, amely kiállta az 
idők próbáját. 

Ezután kék egyenruhás újon
cok ünnepélyesen átvették az 
intézet zászlaját. Ezt követően 

A kitüntetéseket Koszorus gálatában. A századelőn Lugo-

Koszorúzás 

Ferenc főtitkár adta át. son került kapcsolatba a szoci
áldemokrata párttal és vezető 
szerepe volt az 1904-es vas
utassztrájkban. 1917-ben - üz-

virágait. Tiszteletüket fejezték 
ki ez alkalommal a Baross Gá
bor nevét viselő szocialista bri
gádok küldöttei is. 

Délután a Közlekedési Múze
umban megnyílt „A vasúti 
szakoktatás 100 éve" című kiál
lítás, amely október közepéig 
tekinthető meg. Avatóbeszédet 
Veres István, a múzeum főigaz
gatója mondott. Kedves szín
foltja volt az ünnepségsorozat

.. nak, hogy Tóth László vezér
igazgató-helyettes centenáriu
mi emlékplakettet adott át 1 70 
volt hallgatónak, és az intézet 
fejlesztésében jelentős részt 
vállalt személyeknek. A Keleti 
pályaudvar Utasellátó éttermé-

letvezetőségi főmérnökként -
egyik kezdeményezője a vasúti 
mérkökök szocialista tömöríté
sének. 

1918 novemberében két szak
szervezet is központi vezetősé
gébe választotta: az Alkalma
zott Mérnökök Országos Szö
vetsége és a Magyarországi 
Vasutasok Szövetsége (MVSZ). 
1918 végén az elsők között csat
lakozott a Kommunisták Ma
gyarországi Pártjához és aktív 
résztvevője volt a szocialista 
forradalomért vívott küzde
lemnek. A Tanácsköztársaság 
megdöntése után letartóztatták. 
A MÁV elbocsátotta. 1945 tava
szán az MKP tagjaként szervez
te a Magyar Mérnökök és Tech
nikusok Szabad Szakszerveze
tét, s az általános mérnök szak
osztály elnöke lett. 

Dr. Stingli Kálmán (1884-
1971) 1902-ben jogi doktorátus
sal került a MÁV-hoz, és az 
1906/1907. tanévben volt a tiszt
képző tanfolyam hallgatója. 
(Apja akkor Debrecen állomás
főnöke volt.) A tanfolyam el
végzése után rövid állomási és 
üzletvezetőségi szolgálat követ
kezett. Az első világháború 
előtt, a MÁV Igazgatóság (ma: 
vezérigazgatóság) létszámába 
kerülve a nyugdíjintézet és a jó
tékony alapok ügyeit intézte. 

Közel került a Magyar Vas
utas köré tömörült illegális 
vasutasmozgalomhoz, s ami
kor a polgári demokratikus 
forradalom győzelme után le
hetőség nyílt a legális vasutas
szakszervezet megalakítására, 
azonnal csatlakozott ahhoz. 
1918 decemberében őt válasz
totta elnökévé a MÁV Igazgató
ság közel 2000 tagot tömörítő 

A kiállítás egy részlete (Zelman Ferenc felvételei) 

mán olyan tisztek nevelődtek, ... 

• helyi csoportja. A MVSZ 1919 
januári közgyűlésén, a felügye
lő választmány tagjaként bevá
lasztották az országos vezető
ségbe is. A Tanácsköztársaság 
megdöntését követően elbocsá
tották a vasúttól. Később sike
rült elhelyezkednie a MÁV Első 
Biztosító és Segélyegyleténél, 
ahol újra aktívan tevékenyked
hetett a vasutasok érdekében. 

• 1945 februárjában - Budán 
még folytak a harcok - ő már 

ján. Az ellenforradalom győzel
me után természetesen őt is el
bocsátották. 

Terjedelmi korlátok miatt az 
első világháború előtti tisztkép
zősök közül ezúttal csupán két 
további munkásmozgalmi veze
tő nevét említhetem. Az 
1911/1912. tanévben végezte el 
a tisztképzőt a szocialista vas
utasmozgalom és a magyar for
radalmi munkásmozgalom -
hosszú ideig „kiátkozott" - ki
emelkedő egyénisége, Weiss
haus Aladár (1887-1963), aki
nek apja déli vasúti kalauz volt, 
s az 1912/1913. tanévben volt a 
tanfolyam hallgatója a terego
vai MÁV-állomás-elöljáró fia, a 
később négy ország forradalmi 
munkásmozgalmában tevé-
kenykedő Bebrits Lajos 
(1891-1963). 

Oszkó Gyula 
A Tanácsköztársaság alatti 

tevékenységükért több ezer 
vasutast bocsátott el a MÁV. 
A fehérterror idején sokan hal
tak mártírhalált. A belügyi 
szervek százakat internáltak. 
A bíróságok - mai ismerete
ink szerint - öt vasutast ítél
tek halálra és közel félezerre 
szabtak ki több mint ezer évnyi 
börtönbüntetést. Mindezek elle
nére már az 1920-as években 
nyilvánvaló volt, hogy a kiter
jedt és drasztikus megtorlás el
lenére sem sikerült felszámolni 
a vasutasok osztályharcos moz
galmát. Mégis szenzációt keltett 
1932 őszén, hogy a kommunista 
szervezkedés miatt a vádlottak 
padjára ültetett fiatal értelm1sé
geik között ott volt a Vasúti 
Tisztképző Tanfolyam egyik ab
szolvált, képesítés előtt álló 
hallgatója, Oszkó Gyula MÁV 
forgalmi díjnok is. 

Szülei a Vas megyei Karakán 
látták meg a napvilágot, de 
csak az amerikai autógyártás 
fellegvárában, Detroitban is
merkedtek meg, és találtak egy
másra a századelőn. Az apa asz
talosüzemben, az anya dohány
gyárban dolgozott. Hazatéré
sük után 1908-ban Karakón 
született első fiúk, a késóöbi 
Mód Aladár. Oszkó Sándor az 
USA után Budapesten próbált 
szerencsét. Először vasúti pá
lyamunkás, majd raktármun
kás lett. Magánúton elvégezte a 
négy középiskolát, s 1917-ben 
már évi 1200 korona fizetéssel 
kinevezett raktárnok Bp. Nyu
gati pályaudvaron. (1941-ben 
főraktárnokként onnan ment 
nyugdíjba.) Telket vásárolt Új
pesten és a gróf Vécsey Károly 
u. 104. alatt saját házat épített. 
Ott nevelkedett forradalmárrá 
a két Oszkó fiú. 

A MÁV-raktárnoki fizetésből 
csak Aladár egyetemi oktatásá
ra telt. Az 1912. február 23-án 
született Gyula a Bolyai reális
kola elvégzése után felvételét 
kérte a MÁV-hoz. 1930. szep
tember 15-én értesítette a MÁV 
szombathelyi üzletigazgatója, 
hogy felvette „ a tisztviselői elő
képzettséggel bíró napidíjasok 
részére megállapított illetmé
nyekkel forgalmi díjnokká ", és 
szolgálattételre Mezőlak állo
másra osztotta be. Egyben köte
lezte arra, hogy „az előírt távir
da-, forgalmi- és kereskedelmi 
szakvizsgát 3-3 havi időközben 
letegye, az önálló forgalmi szol
gálatra való felhatalmazást 
megszerezze, valamint a vasúti 
tisztképző tanfolyamot elvégez
ze és ott a képesítő vizsgát si
kerrel letegye ... Ha a felsorolt 
kötelezettségeknek eleget tett 
és a 3 évi szolgálati idejét meg
szakítás nélkül kifogástalanul 
betöltötte, állandó alkalmazottá 
válik. 

A szakvizsgák letétele után, 
1931 szeptemberében Oszkó 
Gyulát berendelték a Vasúti 
Tisztképző Tanfolyamra és Me
zőlakról Bp. Rákosrendező pá
lyaudvarra helyezték. Ott volt a 
tisztképzősök laktanyája, de ő 
engedélyt _kapott arra, ho$Y 
szüleinél, Ujpesten lakjon. Igy 
lehetővé vált, hogy egyetemista 
bátyja révén aktívan bekapcso
lódjon a Rajk László, Fejtő Fe
renc, Olt Károly körül tömörü
lő fiatal értelmiségiek, egyete
misták kommunista szervezke
désébe. 1932. június 13-án őt le
tartóztatták. A vádtanács eluta
sította Oszkó Sándor kérését, 
hogy két fiát óvadék ellenében 
helyezzék szabadlábra. 

1932. október 3-án dr. Sze
mák Jenő elnökletével kezdő
dött a 18 fiatal értelmiségi peré
nek nyilvános főtárgyalása. 
A bíróság október 8-án hirde
tett ítéletet. E szerint Oszkó 
Gyula letartóztatásban levő 20 
éves, r. k. vallású, újpesti lakos, 
középiskolai érettsé�it és vasúti 
tiszti vizsgát tett, MA V forgalmi 
díjnok bűnös az 1921. évi III. tc. 
1. §-ának 2. bekezdésében meg
határozott állam és társadalom 
törvényes rendjének erőszakos 
úton való felforgatására és 
megsemmisítésére irányuló vét
ség elkövetésében. Három hó
napi fogházbüntetésre ítélték, 
de az ítélet végrehajtását 3 évi 
próbaidőre felfüggesztették. 
A MÁV azonban azonnal elbo
csátotta. 

Oszkó Gyula 21 hónapos vas
úti szolgálata véget ért, de párt
tagsága ettől kezdve folyama
tos. Először egy kőfaragó mű
helyben dolgozott, majd fénye
ző és mázoló szakmunkás lett. 
1934-től a rákospalotai, 1936-tól 
az újpesti ifimozgalomban vett 
részt, s a kultúrgárdát vezette. 

A felszabadulás után Újpest 
rendőrkapitánya. 1947-től a 
belügyminisztériumban dolgo
zott. 1949-ben törvénytelenül 
letartóztatták és koholt vádak 
alapján elítélték, 1954-ben re
habilitálták, s visszakerült a 
belügyminisztériumba. 1958 
után gazdasági területen tevé
kenykedett. Az 1973-as nyugdí
jazását megelőző évtizedben az 
ikladi Ipari Műszergyár igazga
tója volt. A Szocialista Hazáért 
Érdemrend, a Munka Vörös 
Zászló Érdemrend és a Szocia
lista Magyarországért Érdem
rend tulajdonosa. 

A tisztképző centenáriuma al
kalmából tisztelettel emléke
zünk azokra, akik jó szakembe
rekké és a munkásmozgalom 
önzetlen harcosaivá is váltak. 

Gadanecz Béla 

akik teljesítik kötelességüket, 
élethivatásukat. Ez a képesítés 
biztosította a vasúti hivatalno
kok kiképzését és a további fej
lődés lehetőségét is. A tanfo
lyam 1914 végéig megszakítás 
nélkül működött. A kereskede
lemügyi miniszter 1919 végétől 
felfüggesztette a tanfolyam mű
ködését, de a harmincas évek 
válságos idejében is folytató
dott a tisztképzés, és mindig új
Jászületett. 

a vasutas-szakszervezet újjá-
1 
_________________________ _ 

szervezésén munkálkodott a 
Kenyérmező utcában. Tagja 
lett az első ideiglenes központi 

Igazi arculatát - folytatta az 
értékelést a vezérigazgató - a 
felszabadulás után vette fel. 
amikor megteremtették a vas
úti szakmai oktatás átszervezé
sének, ezen belül a tisztképzési 

az alma mater öreg falán em
léktáblát avattak. Tóth László 
vezérigazgató-helyettes méltat
ta Baross Gábor eredményeit 

ben az ünnepi ebéd mellett tár
saloghattak a volt növendékek, 
a tanárok és az igazgatók. 

Horváth Károly 

vezetőségnek. 
Erdély Gyula (1867-?) is az 

1906/1907. tanévben volt a tiszt
képző tanfolyam hallgatója. 
1918-1919-ben főfelügyelő, az 
MVSZ szaktisztviselői szakosz
tályának elnöke, a Forradalmi 
Kormányzótanács megbízottja 
a Magyar Szállitásvezetőség
nél. Erdély fáradhatatlanul és 
felelősségteljesen dolgozott a 
munkáshatalom e nehéz poszt-

•• 

U nnepi találkozó 
A pest-szolnoki vasútvonal 

megnyitásának 140. évfordulója 
alkalmából szeptember 3-án ta
lálkozót rendezett Szolnokon a 
nyugdíjas szakszervezeti cso
port vezetősége. Szép Ferenc a 
körzeti üzemfőnökség szb-titká
ra mondta a megnyitó beszédet 
és köszöntötte a nyugdíjasokat, 
valamint a megjelent dr. Mé
szöly Ferencet, a MÁV Nyugdíj 
Hivatal helyettes vezetőjét és 

Hajdú Bélát, a debreceni terü
leti intézőbizottság nyugdíjas 
szervezőjét. Balku Béla állo
másfőnök és Grenczer János 
vontatási főnök ismertette az 
üzem jelenlegi helyzetét és ter
veit. 

Az ünnepi vacsora után deb
receni nótaénekesek és egy bű
vész szórakoztatta az idős em
bereket. 
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Irányvonatok Dorogról 

Vasutasok és bányászok 
öszi próbatétele 

zött alig van dorogi, mind be
járó. 

- Hová lettek a dorogiak? 
- Jobb körülményeket biz-

tosít a bányászat, biztosabb 
megélhetést. Ha valaki a bá
nyához megy és tíz évet aláír, 
egy éven belül lakáshoz juthat. 
Hát ezért nem jönnek a vasút
hoz. 

- Ez a pálya is elnőiesedik? 
- Minden posztra nem állít-

hatunk nőt, de azt mondhatom, 
hogy ahol Jelenleg ők látják el a 
feladatot, ott nincs baj. Precí
zek, pontosak. 

Lőrinczi Györgyné párttitkár 
is megerősíti főnöke állítását. 

- Sok ember hiányzik? -
kérdezem. 

- A nyolcvanas évek elején 
évente 8-10 emberünk ment 
nyugdíjba. Rövid idő alatt 30-40 
személyt kellett volna pótolni, 
de ez nem sikerült. Sajnos sem
mi vonzerő nincs ezen az állo
máson. Olyan szolgálati hely is 
van itt, amit megnézni sem ér
demes. A jelenlegi létszám 60 
százaléka nő. 

- Milyenek a szociális kö
rülmények? 

Naponta 1500 tonna szén (A szerző felvt'>tele) - Jó az územi konyhánk, és 
az egészségügyi ellátás is re
mek. Fogászati rendelőnk is 
van. 

A dorogi vasutasok legfonto
sabb feladata a szénbányák bri
kettüzemének kiszolgálása. Az 
ideérkező szenet fogadják. 
irányvonatokba rendezik és az 
ország egész területére szétkül
dik. Gondoskodni kell a megfe
lelő kocsikról, és azok javításá
ról is. Évente mintegy félmillió 
tonna szén érkezik, és ugyan
ennyi készterméket adnak fel a 
bányászok. 

A vasutasok és a bányászok 
együttműködése példamutató. 
Tudják, hogy rajtuk múlik az 
ország tüzelőellátása, az ered
ményeknek együtt örülnek. 
A vasutasnapokon ott vannak a 
bányászok, a bányásznapokon 
pedig a vasutasok is. 

Szabados Jenő 1973-ban ke
rült Dorog állomásra. Nyolc éve 
főnöke a csomópontnak. Nem 
panasszal kezdte a beszélge
tést. 

- Öt évvel ezelőtt még köz
úton szállították ide a feldolgo-

Augusztusban 

zandó szenet. Ma már nemcsak 
a külföldről diszponált szenet, 
hanem a hazait is vasúton szál
lítjuk. Szénirányvonatok jön
nek és mennek naponta Dorog
ról, csendesebb napokon 
1400-1500 tonna, amikor na
gyobb az igény, akkor 
2200-2300 tonnát is fuvaro
zunk az ország különböző állo
másaira. Tőlünk a szénirány
vonatok Szolnokra, Rákosren
dezőre és Ceglédre indulnak. 

- Van elegendő kocsi? 
- Ha jól gazdálkodunk az 

érkezett és a kocsijavítóból visz
szakapott kocsikkal, akkor 
nincs nagyobb gond, de ez nem 
mindig ilyen egyszerű. Néha 
próbára teszi a munkatársakat. 

- Milyen a bngádmozga
lom? 

- Ilyen létszámhiány mel
lett, túlórákkal terhelt vasuta
sok örülnek ha helyt tudnak áll
ni a munkahelyeken. Növeli a 
gondokat, hogy a vasutasok kö-

- Nincs pénz az állomás fel
újítására? 

- Ezt a kérdést másnak kel
lene címezni. A VII. ötéves 
tervben szerepel az állomás fel
újítása, ami 15 millió forintot 
emésztene fel. Sajnos egyelőre 
csak a tervben szerepel. 

Dorog állomást most is javít
ják. A munkakörülmények 
azonban nem változnak lénye
gesen. Ellenórökből nincs hi
ány. Felírnak, beírnak, knt1zál
nak. A felügyeleti könyv tele 
van észrevételekkel. Augusz
tusban tizenegy ellenőr járt az 
állomáson. 

A gyárak, üzemek bérszínvo
nalát a vasutasok csak túlórák
kal tudják megközelíteni. A do
rogi vasutasok évente három
százmillió forint értékű munkát 
végeznek ... 

Zelman Ferenc 

Mérsékelt fuvarozási teljesítmény 
Augusztusban a vasúti áru

szállítást mérsékelt fuvarozási 
igények jellemezték. Az elszállí
tott 9 millió 676 ezer tonna áru 
a tavaly augusztusinak és a ter
vezettnek egyaránt 96,7 száza
léka volt. A fuvarigény csökke
nése következtében a belföldi 
forgalomban feladott 5 millió 
632 ezer tonna a bázisnak 95,7, 
a tervezettnek pedig 97,9 száza
lékát jelentette. 

A nemzetközi áruszállítások 
közül az exportforgalom to
vábbra is a megjelelő mérték
ben alakult. Az országból vas
úton kiszállított áruk mennyisé
ge 100,4, illetve 100,5 százalé
kos volt a viszonyítási alapok
hoz képest. Az importforgalom 
hosszú idő óta először kismér
tékben emelkedett. A tervezett 
szintet ugyan még csak 95,8 
százalékra közelítette meg, a ta
valy augusztusinál viszont 4,5 
százalékkal volt magasabb. Az 
elmúlt hónapban tovább csök
kent a tranzit áruforgalom. Az 
országon átmenetben szállított 
áruk mennyisége a bázisnak 
85,2 százaléka, a tervezettnek 
pedig 88 százaléka volt. 

A tranzitszállítások lemara-
. dása köt,etkeztében az átlagos 

áruszállítási távolság is csök
kent, így az árutonnakilomé
ter-teljesitmény a bázishoz vi
szonyítva 93 százalékos, a ter
vet alapul véve 95,5 százaléko
san alakult. 

A záhonyi átrakótérség áru
forgalma a tavaly augusztusi-

hoz képest emelkedett. Az or
szágba belépett széles nyomtá
vú, rakott teherkocsik mennyi
sége 15 százalékkal. a megra
kott normálnyomtávú teherko
csik száma 27 százalékkal, az 
ezekbe berakott árumennyiség 
pedig 12 százalékkal volt na
gyobb, mint a bázisidőszakban. 

Az áruszállítás mmőség1 mu
tatói kedvezőtlenül alakultak. A 

kocsiforduló-idő a bázishoz vi
szonyítva 2,8 százalékkal, a 
tervet alapul véve 16,9 száza
lékkal növekedett. Kedvezőtlen 
volt a szomszédos vasutak Jo
gadási készsége is. A kilépő vo
natfeloszlatások száma közel 
kétszerese volt az előző év au
gusztus havi értéknek. A gép
várás száma kedvezően, 34 szá
zalékkal csökkent, a gépácsor
gások száma viszont 60 száza
lékkal emelkedett. A korszerű 
tehervonati mozdonyok ki
használása a tervezettnek 

megfelelő volt. A napi haszon
Julométer-teljesítmény értéke 
villanymozdonyoknál 100,8, a 
klstelJesítményú dízelmozdo
nyoknál 101,5, míg a nagytelje
sítményű dízelmozdonyoknál 
99,6 százalékos I A teherkocsik 
árutonna-kilométerben kifeje
zett napi termelékenysége 95, 
illetve 93,8 százalékosan alakult 
a viszonyítási alapokhoz ké
pest. 

Előzetes adatok szerint au
gusztusban 18 millió 500 ezer 
utast szállított a vasút. Ez 
99,2%-os bá21s és 97,4%-os terv
teljesítésnek felel meg. Az utas
kilométer-teljesítmény 96,2, il
letve 97%. A személyszállító vo
natok menetrend szennti közle
kedése az elmúlt év augusztusi
nál 0,3%-kal volt alacsonyabb. 
Az egy késetten közlekedő sze
mélyszállító vonatra jutó fajla
gos késési idő értéke 1,8 perccel 
csökkent 

Szabadjegyesere 
Új mintájú szabadjegy kerül forgalomba november else

jétől a MÁV törzsgárdajelvény arany fokoz�ta elismerést 
kapott törzsgárda tagok, illetve a 30 év a MA V szolgálatá
ban elnevezésű szabadjeggyel rendelkezők részére. A jogo
sultak a nyugdíjnyilvántartó főnökségtől kérhetik a cserét, 
a régi szabadJegy és a nyugdíjfolyósítás1 szelvény felmuta
tásával. A cseréhez fél évnél nem régebbi, 4 x 4-es fénykép 
is szükséges. A szabadjegyek cseréje augusztus 15-én meg
kezdődött. 1988. január l-jétől már csak az új mintájú sza
badjegyek érvényesek 

s 

,,Szabolcs megyéből jötlOnk ... " 

Elet a lakókocsiban 
Tizenhárom kábelfektetö ■ Az elöítélet nagy úr 

Zuhanyozó, VÍZ nélkül ■ Betört ablakok 

Ütött-kopott vagonok. Rövid 
szerelvény, néhány kocsi, gép 
sem előtte, sem mögötte. 

Lakókocsik. 
A ferencvárosi teherpályaud

var Keleti rendezőjének egyik 
mellékvágányán bukkantam a 
mozdulatlan szerelvényre. 
A távközlési és biztosítóberen
dezési építési főnökség (TBÉF) 
dolgozóinak szállása. Tizenhá
rom kábelfektető segédmunkás 
otthona hétfőtől péntekig. 

- A Duna Intercontinentál 
valamivel kényelmesebb ... -
próbálok humorizálni, de nem 
nagy sikerrel. Sohajda László 
csoportvezető azért ,.veszi a la
pot": 

- Fölösleges luxusszállót 
emlegetni, a MÁV Aszódi úti 
munkásszállója alig száz mé
ternyire van tőlünk. Ha na
gyon kérnénk, esetleg lakhat
nánk ott is, de mi megszoktuk 
a lakókocsit. Hosszú évek óta 
változó munkahelyeken dolgo
zunk, gyakran távol a „civil17.á
ciótól", kint a prérin. Most vi
szonylag jól megy sorunk, közel 
vannak a boltok, kocsma is 
akad a közelben. Ne ért.'ien fél
re! Nem vagyunk m1 részege
sek, de szórakozás is kell az 
életben. Munka után beülünk a 
közeli ,.Sport" vendéglőbe, pár 
üveg sör mellett elbeszélge
tünk. Esetenként meg a televí
ziót nézzük. Ennyi a mi szóra
kozásunk. 

- Többre, másra nem is fut
ná pénzünkből - magyarázza 

Varga Bálint. - Nagyobbrészt 
családos emberek vagyunk, a 
fizetést, 6-7 ezer forintot haza 
kell adnunk, hiszen a feleség és 
a gyerekek otthon flnek. 

- Hol van ez az otthon? 
- Mindannyian Szabolcs 

megyéből jöttünk, Nyíregyhá
za. Kisvárda környékéről - ve
szi át a szót Budai István. -
A családdal csak hétvégeken 
találkozunk, hetente 700-800 
kilométert vonatozunk. Kevés 
pénzt hozunk magunkkal, csu
pán annyit, amiből ételre, egy 
kis italra, cigarettára telik. A 

belvárosba egyáltalán nem já
runk, nekünk az drága. Jósze
rint alig ismerjük a fővárost. 
Estére elfáradunk, s a fáradt 
ember nem kíváncsi semmire 
sem. Lehet, hogy ez igénytelen
ség, de tízórai kemény munka 
után talán érthető, hogy nincs 
erőnk sétafikálni, nézegetni a 
gyönyörű épületeket. 

- Tény, hogy a mi életfor
mánkat sokan nem vállalnák -
kapcsolódik a beszélgetésbe új
ra a csoportvezető. - Nem ker
telek, tudom, hogy sokan lenéz
nek bennünket. Az előítélet 
nagy úr, pedig még nem is 
mondtam, hogy a brigádom 
tagjai, engem kivéve, cigányok 
valamennyien. Most ezt adja 
össze: szabolcsiak is vagyunk, 
ráadásul még cigányok is ... 

- Furcsa cigányok vagyunk 
mi - jegyzi meg keserűen Hor
váth Gyula, aki már 16. éve 
tagja a brigádnak. - Kreolbő
rúek vagyunk, szabolcsi tájszó
lásban beszélünk, de cigány 
nyelven egyetlen szót se tu
dunk, illetve csak annyit, 
amennyit mindenki tud. Ilyen 
szavakra gondolok: csaj, meló, 
lóvé . . .  

- Húsz éve dolgozom cigá
nyokkal - mondja Sohajda 
László -, de szorgalom, kitar
tás, szolidaritás tekintetében 

nem szólhatok rájuk egyetlen 
rossz szót sem. Az évek hosszú 
sora alatt persze akadtak reni
tenskedő munkatársaim, de hát 
ilyenek a magyarok között is 
vannak. Nem tagadjuk azt sem, 

hogy a brigádunkban most 1s 
van egy fiatalember, aki képte
len alkalmazkodni, nem tartja 
be kis közösségünk szabályait. 
Többet iszik a kelleténél, nem 
jár rendszeresen dolgozni stb. 
A 15-ös csoport - mert így hív
ják brigádunkat - máris dön
tött: hamarosan megválunk a 
fiatalembertől, keressen más
hol munkát, ha nem változtat 
magatartasan, úgysem Jog 
gyökeret ereszteni sehol sem. S 
ez egyáltalán nem „cigánykér
dés.. . . . Ami pedig az igényte
lenséget illeti: ne higgye, hogy 

nekünk minden megfelel, 
,,ahogy esik, úgy puffan". Akár
milyen szegényesnek is látszik 
környezetünk, nem hagyjuk, 
hogy teljesen „nullára" menjen. 
Bár sietek hozzátenni, az akarat 
néha kevés. 

- Mondok egy példát -
szól közbe Balogh Gusztáv, aki 
már Szovjetunióban is dolgo
zott egy-két évet -, gondolja 
el, hogy van egy príma rádiója, 
csillogó-villogó sok-sok kapcso
lóval, ám nincs hozzá elem 
vagy áramforrás. Így vagyunk 
mi is, ha a lakókocsira vonat
koztatjuk a példát. Van a kocsi
ban zuhanyozó, csak éppen 
nincs bekötve. A vizet ócska, az 
ötvenes években gyártott tűz
helyeken kell melegíteni. Be
szerelték a központi fűtést is, 
csak éppen nem szuperál. Né
hány ablak betbrött, hetek óta 
képtelenek vagyunk elintézni, 
hogy beüvegezzék. Hamarosan 
jön a tél, ha továbbra sem tör
ténik semmi, alighanem meg
fagyunk, pedig amúgy megle
hetősen bírjuk a „gyűrődést". 

- Guszti bácsi beszélj a 
munkaruháról 1s! - figyelmez
tet egy „húsbavágó" témára 
Varga Bálint. 

- Igazán nem kenyerem a 
panaszkodás, de a munkaruha-

ellátásunk azt hiszen a legrosz
szabb a MÁV több „cégéhez" 
viszonyítva. Rossz minőségű, 
könnyen szakad, néhányszori 
mosás után már egyáltalán 
nem használható. Aki elrendel
te, bizonyos, hogy fogalma 
smcs a kábelfektetésről ... 

- Ha már szóba került a 
munkánk, hadd panaszkodjak 
én is egy sort' - mondja a cso
portvezető. - A ferencvárosi 
rekonstrukcióról sokat írnak az 
újságok, ám a TBÉF-ről egy
szer sem olvashattunk. Pedig 
megtesszük a magunkét, s ez a 
későbbiekben is így lesz. Leg
alább még egy évig a Fradi lesz 
a munkahelyúnk, azután majd 
jön egy mozdony és elvontat 
bennünket más munkahely
re ... 

Szöv«-g Sárközi Gábor. 
fotó Horváth Zoltán 
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Kiváló ,,vasutas''-század Katonák a síneken 
A vezérigazgató-helyettes is beosztott A vonat ·csikorogva fékez, mutat. Ráadásul vasutat építe- István honvéd például kalauz 

Kéklett az égbolt, de a hűvös 
szeptemberi szél már az ősz kö
zeledtét jelezte. Farkas József, 
a budapesti VI. kerületi Boká
nyi Dezső munkásőregység 
,,vasutas"-századának parancs
noka a keskeny földútról figyel
te, hogyan gyakorolják beosz
tottjai szakaszonként a blokíro
zást és a kutatást. Amint nézte 
a munkásőr egyenruhába öltö
zött vasutasokat, elégedetten el
mosolyodott. A harmadik napot 
töltötték a terepen, de egy sem 
akadt közöttük, aki a nehéz kö
rülményekre, fáradtságra pa
naszkodott volna. A századából 
alig néhányan maradtak távol 
- betegség, illetve halasztha
tatlan munkahelyi elfoglaltság 
miatt - az egység háromnapos 
gyakorlatáról. Ebben vitatha
tatlan szerepe van a munkásőr
egységre jellemző jó légkörnek 
is. 

Farkas József ma is tisztán 
emlékszik arra a kora tavaszi 
napra, amikor a MÁV Nyugati 
pályaudvari pártbizottsága fel
hívására belépett a VI. kerületi 
munkásőrzászlóaljba. A Nyu
gati pályaudvariak mellett a 
MÁV Vasúti Főosztályához 
tartozó vasutasokból is Létre
jött egy szakasz. De ha szükség 
lett volna rá, a jelentkezőkből 
egy újabb alegységet is szer
vezhettek volna. 

Először úgy gondolta, addig 
teljesíti ezt az önként vállalt 
szolgálatot, amíg teljesen hely
reáll az országban a rend. Ám, 
ahogy teltek a hónapok, úgy 
erősödött az elhatározása, hogy 
továbbra is tagja marad a ne
héz próbatételek között össze
forrott kollektívának. Rajpa
rancsnok lett, majd a szakasza 
élére állították. A 70-es évek 
elején a MÁV Központi Szer
vek PB szervezésében újabb, 
vasutasokból álló munkásőrsza
kasz jött létre, amelynek ered
ményeként 1973-ban megala
kult a vasutasok százada. Két 
évvel később ő lett a parancs
noka. 

A kollektíva felkészültségére, 
tettrekészségére jellemző, hogy 
azóta hétszer is elnyerték a Ki
váló Század címet a szocialista 
versenymozgalomban. Közben 
őt is, beosztottjait is számos al
kalommal részesítették elisme
résben, kitüntetésben. Három
szor kapta meg a Kiváló Pa
rancsnok kitüntető jelvényt, s 
a Közbiztonsági Érem arany 
fokozata után a Haza Szolgá
latáért Érdemérem arany foko
zatával is kitüntették. De akár
csak a többi munkásőr, ő is leg
inkább arra büszke, hogy a 
fegyveres szolgálat mellett a 
munkahelyén is becsülettel 

majd lassan megáll. Az utasok ni még ma is inkább kézi erő- volt, leszerelés után azonban 
megállja a helyét. Úgy érzi, pasztaltabb munkásőrének szá- közönyösen veszik tudomásul, vel lehet. Vannak ugyan na- a mozdonyszerelő csarnokba 
hogy az idei vasutasnapon ka- mít. S nemcsak azért, mert bár mindez a nyílt pályán törté- gyon okos és bonyolult gépso- szeretne menni dolgozni. Sinkó 
pott Kiváló Vasutas cím a négy Tóth elvtárs éppen 25 éve telje- nik. Megszokott dolog, vágány- rok, a csákányt, a lapátot és a Bonifác honvéd határozottan 

évtizedes helytállásának az elis- síti példamutatóan munkásőri zár van. A veszteglő szerelvény gombos villát azonban még állítja, hogy a vasút a mozdony-
merése. szolgálatát. előtt gépek és emberek dolgoz- nem sikerült száműzni a pálya- ból nézve sokkal szebb. Ő tud-

A napokban töltötte be 60. Az egység háromnapos gya- nak. Félmeztelenek, a hátuk építés kelléktárából. Egy beton- ja, hiszen vonatvezetőként dol-
életévét, ami egyben azt is je- korlatának befejezéseként a csokibarna, zöld katonanadrá- alj két mázsánál kezdődik, egy gozott. Varga István honvéd 
lenti, hogy még , az idén meg munkásőrök századonként gya- got és bakancsot viselnek. sínszál száznegyven méternél. nem szereti a változatosságot: 
kell válnia a MA V Anyagellá- korolták a diverzánsok" elfo- A pályamunkások Hurai József Bizony meg kell markolni bevonulása előtt is azt csinálta, 
tási Igazgatóság személyzeti gását. S a�int azt már meg- százados vasútépítő századának mindkettőt. amit most, és talán leszerelés 
vezetői munkakörétó1, a mun- szokták tőlük, a „vasutasok szá- katonái. Hajnali 4.45-kor van ébresztő után is ennél marad. 
kahelyi közösségtől, s belép a zada" most is kiválóan teljesí- _ Csak az egyik szakaszom a la�nyában. Bő két óra 1:1:�l- A katonák között viszonylag 
nyugdíjasok sorába. F«;lesége tette feladatát. dolgozik itt, Hatvan környékén va 11;ar H?tvanba_n kell len�n�_k. kevés civilt látni, jobbára gép-
és a fia továbbra is a MA V dol- A fegyveres erők napja alkal- - mondja a százados. - A töb- A �v.ols�g a ket hely koz�tt kezelőket, előmunkásokat és a gozói maradnak. A munkásőr- mából nekik, s valamennyi biek a miskolci és az ózdi vona- egyoraz:iyi - ;onaton. Azt<:n művezetőt, Antal Gyulát, aki ségből még nem nyugdíjazzák, fegyvertársuknak sok sikert, lon találhatók. 1:yolc _ora �emeny munka u_tan annak idején szintén ennél az 
hiszen egyelőre jól bírja erővel eredményes munkát kívánunk. - A munka nem gyerekjá- indulas vissza a laktanyaba, alakulatnál katonáskodott. és energiával. ahol várja a fiúkat az ebéd. 

Ács László, a század legidő- Büki Péter te'k, a hőmérő legalább 35 fokot Egészen pontosan tizenhat - Ol�an gy�korla!ot s�erez-
sebb tagja immár 74 éves, de órakor. hettem itt, amit az iskolaban, 
változatlan aktivitással vállal ------------------------ - Sajnos - mondja a szá- könyvből nem nagyon ta1;1ul-
részt a feladatokból. Hozzá ha- zadparancsnok - az elhelyezé- �attam volna meg - mondJ� a 
sonlóan megőrizte fiatalos lel- sí körlet és a munkaterületek fiatal szakember. - Nagy szuk-
kesedését a 68 éves Tóth Péter között elég nagy a távolság, így ��gün� van '.1 �ato�ák 1:1un�á� 
is, aki alapító munkásőrként A Landler Jenő ebédet csak beérkezés után tu- Jara, hiszen itt is haboru elotti 
kezdte a szolgálatát. De Lovics- ,, .. dunk adni Mivel azonban ez a síneket cserélünk ki. Egy idő 
ka József alapító munkásőr MAV Járműjavító Uzem munka m�gköveteli a kalóriát, �tán a _vasút is elhaszn�ódik, 
sem fáradt még bele a szolgá- kiemelt bőséges tízórait ehet- ide pedig nem nagyon Jonnek 
latba. Van hét nő is a század- pályázatot hirdet nek a fiúk. az emberek dolgozni. Ezért ta-
ban, akik a gyakorlatokon sem Az ebéd után _ heti három lán nem túlzok, ha azt mon-
maradnak le a férfiaktól. Köz- munkaügyi csoportvezető napon - kiképzés. A hétvégén, dom, hogy a katonák nélkül le-
tük van az alegység legfiata-

k k"" b t"" lt,, , 
szombaton például lövészet állna a forgalom. 

labb tagja, Tompa Zsuzsanna, mun a or e O esere lesz, arra kell készülniük. A vasútépítő katonák között 
aki két évvel ezelőtt, alig húsz- van mindenféle ember: diplo-
évesen lépett a munkásőrök - A napi munka és utazás más és hat osztályt végzett, 
ko· ·ze'. Feladatkllre: után bizony már nehéz odafi-

Annak ellenére, hogy az - az Ozem munkaeril• és bérgazdálkodásának 6sszefogása, a gyelni a kiképzésre _ mondja „nehézfiú" és zenész. Mikor a 
munkaOgyl csoport !rányitása. Körfy Péter tizedes, raj parancs- közösségről, az egymás közti vi-

utóbbi években egyre inkább 
nok. _ De hát katonák va- szonyról kérdezem őket, mégis 

előtérbe került a családokban a A munkakllr bet6Hésének feHétele: csodálkozva néznek rám. 
pénzkeresésre törekvés, a MÁV - pénzOgyi-számvHell fillskolal végzettség, gyunk. Mikor munka van, vas-
illetékes pártbizottságainak vál- - felsilfokú munkaOgyl tanfolyam, utasok, utána már katonák. - Nálunk nincs öreg és fia-
tozatlanul nem okoz gondot, - ertdilcsl feddhetetlenség. A tizedes egyszer talán tény- tal - �tják -, leg�áb?is a 

hogy biztosítsák az utánpótlást. leg igazi vasutas lesz, mások steken runcs. Itt annyit er az 
Sőt, ebben az évben még egy A munkakllr bet6Hésének ldöpontja: azonban csak felcserélték a kék ember, amennyit teljesít. 

- azonnal betllHhetil. ·· 
vasutasokból szervezett gép- egyenruhát a zölddel. Uveges H. I. 

puskásszakasszal is erősödtek. 
Nem beszélve arról, hogy az 
egység egy másik századában 
is van egy vasutasokból álló 
szakasz. 

A század tagjai közt a váltó
kezelőtől a vezérigazgató-he
lyettesig (Ambrus András sem 
tartja rendkívülinek, hogy itt 
csupán egy beosztott munkásőr 
a többi között) szinte minden 

szintű, rangú vasutas megtalál
ható. Ez közelebb hozza egy
máshoz az embereket. Mert 
aligha van jobb alkalom a ta
pasztalatok cseréjére, az emberi 
kapcsolatok közvetlenebbé té
telére, elmélyítésére, mint a 
fegyverkarbantartások, gyakor
latok, lövészetek. Itt mindenkit 
az foglalkoztat, hogy az egy
ség, a század elé kitűzött célt 
sikerüljön minél elóöb elérni. 

A századparancsnok éppen 
Tóth János szakaszánál fejezte 

be a gyakorlat ellenőrzését. 
Több éve már ez az alegység a 
század egyik legjobb szakasza, 
s parancsnoka is az egység 
egyik legrátermettebb, legta-

A pályázatot 1987. október 15-ig a Landler Jenil MAII JármOJavltó 
Ozem személyzeti és oktatási osztályára (1045 Budapest, Elem u. 
5-7 .) kérjOk megkOldeni. 

A beérkezil .,.lyázatokra 1987. október 30-ig választ adunk. 
Bérezés a MAII kollektlv szerzildés szerint - gyakorlattól 
fOggilen: 6500-8500 R-lg, plusz prémium. 

A bekOldendil pályázat tartalmazza: 
- az eddigi munkakllrilk, tevékenységek felsorolását, 
- a Jelenlegi munkahelyet. beosztást, havi alapb6rt 6s 

Jllvedelmet, 
- a megpályázott munkakllrre vonatkozó elképzeléseit, tervelt, 
- részletes llnéletraJzot. 

A pályázattal kapcsolatban felvllágosltást ad: Dávid László 
01 /83-16-os Ozeml és 692-561-es postai telefonon. 

A MÁV SZOMBATHELYI l6AZ6ATÓSÁ6ÁNAK 
MUSZAKI OSZTÁLYA 

pályázatot hirdet 
a Tapolcai Pályafenntartási Flln/Jkség vezetll munka
k/Jrének bet/Jltésére. 

A munkak/Jr bet/Jlléséhez szOkséges képes/tési e/6-
1 rások: klJzépfokú politikai képzettség, szakirányú 
egyetemi vagy flliskolai diploma, felsllfokú vasúti 
(vagy azzal egyenértékDJ szakképesltés, 1 O éves 
szakmai gyakorlat. 

Az ÉPTEK ezt várja a MÁV-tól 

Az Építőipari Termelőeszköz-kereskedelmi Válla
lat, ismertebb nevén az ÉPTEK, három nagy telep
pel, illetve raktárbázissal rendelkezik a Budapest 
X., Jászberényi úton és a gubacsi hídfőnél, vala
mint Alsózsolcán. 

A vállalat fö feladata, hogy a magyar építőipar, va
lamint az ÉPTEK Házépítők boltja hálózatán ke
resztül építőanyaggal lássa el a lakosságot, illetve 
segítse a magánlakás-építkezéseket. A vállalat 
három nagy telepén külön-külön vasútüzemmel 
rendelkezik. Évi forgalma 20-25 ezer vagon. A há
rom konténerterminál évi forgalma 7000 tíz köbmé
teres konténer. 

Vállalati tervünket az év eleji nehéz téli hónapok 
ellenére az 1-111. negyedévben túlteljesítettük. An
nak érdekében, hogy az építőipar s a lakosság ré
szére is megfelelő ellátást tudjunk biztosítani, arra 
van szükség, hogy a vasutasok az év hátralévő ré
szében a már hagyományos, jó munkatársi kap
csolatokkal is segf tsék munkánkat. 

(!Í!)ooMUS 
A munkak/Jr bet/Jltésének idllpontja: 
1987. december 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
1987. október 30. 

A várható vagonfeladási igényünk a következő: 

IX-X. hó XI-XII. hó 

LAKBERENDEZÉSIÁRUHAZ 

VALLALAT 

Hazai és importbútorok, 
lakberendezési cikkek 
széles választékával várjuk 
kedves vásárlóinkat. 
Megrendelhető a közkedvelt, 
olcsó árfekvésű Garzon 
és Barba bútorcsalád. 

OTP-ügyintézés, 
szállítás a helyszínen! 

Cím: Budapest XV .• Sipos D. u. 9. 
Az áruház megközelíthetö a 25-ös gyorsjárattal, 
a 70-es és a 170-es autóbuszokkal. 
Nyitva tartisi idö: hétköznap 10-18 óráig 

pénteken 9-18 óráig 
szombaton 9-13 óráig 

Hélye:" MÁV Igazgatóság, személyzeti és munkaOgyi 
osztály, Szombathely, Savaria u. 2. 9701. 

Bérezés a MÁV kol/ektl v szerzlldés szerint. 

A kinevezés határozott idllre - 5 év - szól, alkal
masság esetén meghosszabbltható. 

A pályázat tartalmazza a pályázó munkhe/yét, beosz
tását munkak/Jri besorolását (alapbérét) és jlJvedel
mét, eddig munkahelyeinek és munkak/Jreinek felso
rolását, szakmai és társadalmi munkáját és annak 
eredményeit; idegennyelv-tudását, kitOntetéseit, 
részletes /Jnéletrajzát; szakképzettségeit, politikai is
kolai végzettségét, egyéb végzettségét tanúsltó oki
rat hiteles másolatát, valamint a pályázat tartalmazza 
terveit, elgondolásait a megpályázott munkaklJrrel 
kapcsolatban. 

Lakásmegoldás lehetséges. 

A pályázatról részletes felvilágosltást ad Siklósi Jó
zsef szakfelOgye/11, személyzeti Ogyintéz/1. Telefon: 
07113-18. A zárt borltékot kérjOk „Pályázar felirattal 
ellátni. 

Vagonfe/adás: 

Jászberényi út 280- 300 db 450 db 
gubacsi hídfő 200- 250 db 370 db 
Alsózsolca 200- 230 db 350 db 
Feladott súly: 21 OOO t 31 OOO t 

Vagonleadás: 

Jászberényi út 900-1000 db 1500 db 
gubacsi hídfö 300- 400 db 600 db 
Alsózsolca 450- 600 db 750 db 
Leadott súly: 45 OOO t 60 OOO t 

Konténerfe/adások (10 m3) 

Jászberényi út 480- 500 db 750 db 
gubacsi hf dfő 240- 260 db 390 db 
Alsózsolca 20- 30 db 45 db 

Konténerleadások (10 m3} 

Jászberényi út 100- 120 db 180 db 
gubacsi hfdfö 100- 120 db 160 db 
Alsózsolca 40- 50 db 70 db 

(X) 
László Ferenc, 

az ÉPTEK műszaki igazgatója 
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KÖNYVESPOLC Magyar filmek hónapja 
Ha nem is hivatalosan, hi- Brandenburgi Katalin és vi

szen a hagyományos évi film- szontláthatjuk benne nagy mű
szemlén már régen túl va- vészünket, Bessenyei Ferencet 
gyunk, mégis október hónapját Avar Istvánt, Cserhalmi Györ� 
a magyar filmek hónapjának gyöt és két külföldi vendéget: 
nevezhetjük. A műsorrend sze- Hanna Mikucot és Krzysztof 

színhelyéről, a festői déltengeri 
Tahiti szigetéről. 

Vesztőhely 
Vissza a jövőbe - ez a dme 

a mesés sci-fi filmnek, amely 
Robert Zemeckis rendező irá
nyításával egy időutazást vá
laszt témául. A többszörösen 
megcsavart cselekmény az öt
venes évekbe vezet vissza, be
mutatva az akkori amerikai idő
szak képét. A zeneileg igen há
lás film tele van meglepetéssel, 
örökzöld slágerekkel. 

Csingiz Ajtmatov regényéről 

szélyéből ugyanis úgy alakult, Wakulinskit. 
hogy az öt hét mindegyik csü- Két mesefilm is szerepel a 
törtökjén a három, illetve négy programban. Az első, Dr. Mi
új film között egy-egy magyar norka Vidor nagy napja, amo
bemutatót is láthatunk. lyan badar história gyerekek-

A sort Mészáros Márta nyitja nek egy csodálatos beszélő há
meg. A külföldön - kiváltkép- ziszárnyasról, Dr. Minorka Vi
pen Nyugaton - rendkívül darról, akinek Haumann Péter 
népszerű rendezőnő tervezett kölcsönözte a hangját. A tehet
Napló trilógiájának ezúttal kö- séges kis Boldoghy Bori, a 
zépső, az ötvenes évekről szóló gyerm�khősnő partnerei: Mar
része (Napló szerelmeimnek) gitai Agi, Ujlaky Dénes, Holló
kerül a közönség elé. A nagy- si Frigyes és Tábori Nóra. Te
szabású vállalkozás igényes hetséges operatőrje új ember: 
korrajz, amely alapvetően szá- Mertz Lóránd. 
mos átélt, megszenvedett for- A hónap közepén mutatják 
dulatra épül, s ez adja meg hi- be a másik mesefilmet Hol volt 
telét, varázsát. A már megis- hol nem volt címmel. Gazdag 
mert hősök sorsána� újabb stá- Gyula rendező azonban szem
cióival találkozhatunk. Nyomon mel láthatólag e munkáját in
kísérhetjük Juli, Magda és Já- kább a felnőtteknek, mint a 
nos életútját Sztálin halála előtt gyermekeknek szánta. A mese 
és utáni időszakaszban. A főbb csak köntös, forma, a hangsúly 
szerepeket a gyermektehetség- mkább az álom és valóság ösz
ből igazi jellemábrázolóvá fejlő- szefonódásán, egy tízéves em
dött Czinkóczi Zsuzsa, a len- berpalánta gondolat- s érzelem
gyel Jan Novicki és Anna Po- világának kibontakozásán van. 
lony, a szép Kovács Adél meg Hőseit Vermes Dávid (a gye
Kútvölgyi Erzsi játssza. rek), Csákányi Eszter, Varga 

A kettős jelölésekről, ponto- Mária és a csehszlovák Franti
sabban a közélet demokratizá- sek Husák eleveníti meg. A köl
lódásáról napjaink gondolati tői szépségű, szokatlan filmet a 
problémáiról szól a legtöbbször magyar filmszemle alkalmával 
aktuális és „rázós" kérdésekkel a nyugati újságírók és szakem
foglalkozó Kovács András ren- berek rendkívüli elismeréssel 
dező új filmje, a frissiben elké- méltatták. 
szült Utóvédharc, amely szerzői A magyar filmek dömpingje 
film, hiszen a forgatókönyv is mellett természetesen jócskán 
az ő munkája. A népes szerep- akadnak külföldről származó 
lőgárdából emeljük ki a nemré- érdekes produkciók is. Minde
gen Miskolcról a Katona József nekelőtt három amerikai film. 
Színházba szerződött Blaskó Igaz az egyik némileg európai 
Pétert, a Napló szerelmeimnek- fogantatású, hiszen rendezője 
ben is látható Szemes Mari, va- !van Passer csehszlovák mű
lamint Töreky Zsuzsát, Mádi vész, akit az új hullám tett is
Szabó Gábort és az erdélyi mertté. A Cutter útja egy erő
származású Incze fldikót, vala- szaktévő gyilkos megzsarolásá-
mint Szélyes Imrét. nak története, de a krimi forma 

Történe�i tematikájú kisvárosi társadalomrajzzal pá-
Hankiss Agnes forgatókönyve rosul, hiszen a bűnelkövető 
nyomán készült az Érzékeny nem akárki, és a zsaroló sem hi
búcsú a fejedelemtől című film. vatásos bűnöző. 

A műsorösszeállitás jóvoltá
ból mintha mesedömping is 
lenne. A hónap ugyanis egy 
korábban már feldolgozott 
Grimm-mesével indul, a Rigó
csőr királyfi-val. A csehszlovák 
színes, szinkronizált produkció 
készítője Miloslav Luther. 
Ugyancsak mese műfaj a brazil 
Mauricio de Souss munkája, 
egy visszhangos nemzetközi si
ker A hercegnő és a robot. S, 
hogy a szárnyaló képzeletnek 
semmi se szabjon korlátot az al
kotás animációs rajzfilm! 

Az én kis falum csehszlovák 
film. Róla szinte elegendő volna 
csak annyit mondani, hogy a 
színész-rendező a világhírű Jiri 
Menzel alkotása. Külön érde
kesség, hogy a sajátos hangula
tú, kitűnő színészeket felvonul
tató história főszereplője ma
gyar színész: Bán János. Mel
lette ott láthatjuk az egykori 
Svejket is, a magyar filmen is 
megjelent Rudolf Hrusinsky-t. 

Szovjet ifjúsági kalandfilm A 
megállíthatatlan vonat, rende
zője Alekszandr Grisin. Hőse 
egy bátor fiatalember. Derűs 
vígjáték az NDK-s Roland 
Oehme meghökkentő komédiá
ja a Kisvárosi bigámia, amely
nek központi figurája két nővel 
teremt meglehetősen szabályta
lan boldogságot. 

Végül két krimi is akad a mű
sorrendben októberben. Az 
egyik a tévéből jól ismert 
NSZK-s Tetthely sorozat nyo
mozó főszereplőjének Schi
manski felügyelő-nek (ez a film 
címe is) új kalandját meséli el, a 
másik a szOVJPt Cinkosok ren
dezőJe, Ina Tumanjan egy 
ügyészségi nyomozó és tolvaj 
„védence" furcsa históriáját 
meséli el. Képregény adaptáció 
az olasz Tex és a szakadék ura 
(Rendező: Duccio Tessan) a fő
szereplők Giuliano Gemma és 
William Berger. 

Már hónapokkal megjelené
se előtt irodalmi szenzációnak 
számított nálunk Csingiz Ajt
matov új regénye. A Szovjet 
Irodalom és a Magyar Ifjúság 
részleteket közölt a könyvből, 
amely egyébként a Novüj Mir
ben való, 1986-os közlését köve
tően, Rab Zsuzsa nagyszerű 
tolmácsolásában szinte a szov
jet kiadással egy időben jutott 
el a magyar olvasóhoz. 

Sokan a szovjet " új hullám", 
a glasznoszty szellemének leg
markánsabb irodalmi-művé
szeti megnyilatkozásaként üd
vözölték a kirgiz író regényét. 
S valóban, a Vesztőhely olyan, 
korábban tabunak számító 
kérdések és jelenségek okát ku
tatja, mint amilyen például a 
kábítószerezés vagy a megkö
vesedett ideológia és az ennek 
nyűgeit nyögő gazdaság kap
csolata. 

Csingiz Ajtmatov írásművé
szete révén a Vesztőhely termé
szetesen sokkal több, mint a 
társadalom életét megnyomo
rító aktualitások puszta szám
bavétele. Túlzás nélkül állít
hatjuk, hogy a XX. század má
sodik felének egyik legfonto-

sabb regénye született. Mítosz 
és valóság olyan egyetemes mi

nősége, amit eddig jószerével 
csak a latin-amerikai próza 
tudott felmutatni. 

Tragikus, kudarcra ítélt sor
sokat ábrázol ebben a regényé
ben is Ajtmatov. ördögi kör
ben mozognak a regény hősei, 
s akárha egy görög sorstragé
dia elevenedne meg a napéget
te, kopár sztyeppén és a vad 
hegyekben. Az emberi lélek 
brutális elvadulásának idejét 
éljük, sugallja a kirgiz író, 
amikor is mindennél nehezebb 
és kockázatosabb érző és gon
dolkodó embernek megmarad
ni. A társadalom farkastörvé
nyeit, az érdek kegyetlen játék
barlangjának szabályait nem 
ismerő modern Messiásnak ma 
esélye sem lehet. A vadkender
rel kereskedő nepperek megté
rítésére vállalkozó Avgyij, a ki
csapott papnövendék eltökélt 
hite kevésnek bizonyul a való
ság romlottságával szemben. 

Mintha csak Dosztojevszkij 
Miskin hercegének egyszerre 
szánalomra és szeretetre mél
tó, misztikusságában is bor
zasztóan naiv téblábolását lát-

nánk viszont. A Vesztőhely 
eme epizódjába beépített 
Krisztus-Pilátus parabola 
ugyancsak arra int: az embe
rek közötti szeretetre apelláló 
vakhit magasztos elhivatottsá
ga ellenére is tehetetlen a léte
zés mélyén munkáló pokoli 
erőkkel szemben. 

Avgyij harca az anasa (a 
vadkenderbó1 készülő kábító4 

szer neve) ellen a pusztulásba 
visz. Mint ahogy az átkos vég
zetszerűség vezércsi/.laga irá
nyítja a Vesztőhely másik tör

ténetének eseményeit is. Bosz
ton, a hegyi pásztor, aki eltö
kélten járva a maga útját a 
több évszázados szokásrend
nek üzen hadat, kisfiát veszti 
el. A farkaskölyköket elrabló 
Bazarbajjal, aki primitív ön
hittségével a közösségre hozza 
a bajt, Boszton végez. 

Ajtmatov könyvében farka
sok beszélnek, gondolkodnak . 
emberként, s nemegyszer az 
embernél nemesebbül. Fájdal
mas vonításuk azonban nem 
talál visszhangra a vesztőhely
lyé vált embervidéken. 
(Európa Könyvkiadó 1987.) 

Tódor János 

Rendezője a dokumentáris al- Régi, közismert históriát -
kotásai alapján jól ismert Vitézi amelyet többször is megfilmesí
László ezúttal a XVII. század tettek - dolgoz fel Roger Do
első felének Erdélyébe vezet, s naldson rendező (Bounty). A 
a két pogány közt egy hazáért hajdani legendás hajólázadás 
időszakát idézi. A hiteles doku- szereplőit Mel Gibson, Anthony 
mentumokra építkező dráma Hopkins és Sir Laurence Oli
olyan jel�s nagyságok�t vonul- vier (az admirális szerepében) 
tat fel, mmt Bethlen Gabor, Ke- .személyesítik meg. Külön kell 
mény János, Báthory Gábor, szólni a szárazföldi felvételek Ábel Péter Páyamunkások (Durkó Gábor rajza) 

A MÁV a Ferroglobus legnagyobb szállítója! 
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„Nagyüzem" a szegedi 
Petőfi Művelődési Házban 

Művészeti csoportok - Kiállítások 
Politikai kaszinóklub - Sokezres könyvtár 

Nyáron, a művelődési intéz
mények jobbára szünetet tarta
nak. Szegeden, a MÁV Petőfi 
Sándor Művelődési Házban 
Benkő Andrásné igazgató arról 
tájékoztatott, hogy náluk az el
múlt nyári hónapokban is nyi
tott kapuk fogadták az érdeklő
dőket. A klubfoglalkozásokon 
kívül, nyári napközis táborokat 
szerveztek, augusztus 15-ig kü
lönféle gyermekfoglalkozások
kal, filmvetítésekkel, vasúti 
munkahelyek meglátogatásával 
igyekeztek kedveskedni a vaká
ciózó diákoknak. 

A nyár elmúltával megélén
kült az élet, ismét „nagyüzem" 
van a házban. Művészeti cso
portjaik elkezdték a próbákat, 
némelyik csoport már az első 
szereplésen is túl van. A fúvós
zenekar, a Szentes-Kunszent
márton vasútvonal megnyitásá
nak centenáriumára rendezett 
programsorozat keretében. 
szeptember 13-án Szentesen te
rületi fúvószenekari találkozón 
vett részt - nagy sikerrel. A 

nagy múltú „Hazánk'' kórus 
pedig október végén jugoszlá
viai vendégszereplésre utazik. 
(Ez része annak a kulturális 
együttműködési szerződésnek. 
amelyet a Novi Sad-i vasútigaz
gatósággal kötöttek korábban.) 

Jól működik a képzőművé
szeti kör is. Szerepeltek az or
szágos vasutas képzőművészeti 
kiállításon; az elmúlt hetekben 
Szentesen állították ki legszebb 
alkotásaikat. 

Örvendetes, hogy egyre töb
ben kérik felvételüket a nyáron 
ezüst fokozatot szerzett gyer
mek-citerazenekarba, illetve 
-néptánccsoportba 

A művelődési ház segíti a 
KISZ-esek munkáját is. Ott
hont adnak például az ifjúsági 
szobának, de szerveztek egy ve
zetőképző tanfolyamot 1s, 
amelynek résztvevői tizenkét 
foglalkozás keretében - egy 
pszichológus és egy logopédus 
segítségével ismerkedtek 
meg a téma alapvető gyakorlati 
és elméleti kérdéseivel. Volt 
egy másik kezdeményezésük is: 
politikai kaszinót szerveztek, 
hogy kedvet csináljanak a mm
dennapi politizáláshoz. Egy-egy 
előadáson dr. Nógrádi György, 
(a haditudományok kandidátu• 
sa) vezetésével 30-40 fiatal vi
tatta meg a politika aktuális 
kérdéseit. 

Ide tartozik még, hogy a mű
velődési ház a városrész egyet• 
len kulturális intézménye. Mű
soraikat nemcsak a vasutasok, 
hanem a környék lakossága, a 
szomszédos iskolák diákjai is lá
togatják. Sok érdeklődőt vonz a 
16 ezer kötetes könyvtáruk is. 
Az viszont kár, hogy az olvasók 
ritkán találkozhatnak kedvenc 
íróikkal. Korántsem a művelő
dési ház hibájából ... Egyre ne
hezebb a neves írók, művészek 
honoráriumát megfizetni. Ér
deklődés pedig lenne . .. 

(Gellért) 
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Kosárlabda 

Ezüstérmes a PVSK 

Az ezüstérmes csapat 

Kosárlabdában Earanya me
gyét, Pécs városát közel har
minc éve a vasutas sportolók 
képviselik. A pécsi VSK több 
játékost adott a magyar váloga
tottnak korábban is, napjaink
ban pedig Hollós, Sztojkovics, 
Balázs és Halász kapott több
ször meghívást a válogatott ke
retbe. 

A női csapat fiatal, tehetséges 
gárda. A 80-as évek elején a kö
zépmezőnyben szerepelt, de ez
zel a teljesítménnyel nem elége
dett meg a szakosztály vezeté
se, ezért - több intézkedés 
mellett - visszahozták a Zala
egerszegre került Varga Ferenc 
edzőt, aki néhány éves zalai 
munkájával 1983-ban „Az év 
edzője" címet érdemelte ki. 
Varga Ferenc vezetésével ko
moly munka, átgondolt csapat
építés kezdődött. Ennek ered
ményeként a női csapat már 
1984-ben elóöbre lépett, és meg
szerezte a hatodik helyet, majd 
a következő évben, a csapat 
történetében először felléphet-

tek a dobogó harmadik fokára. 
Ezután - sérülések miatt -, 
kicsit visszaestek a lányok, de 
az 1986/87-es bajnokságra be
érett a többéves kemény mun
ka: a csapat a szezon elejétől a 
tabella második helyén tanyá
zott. 

A döntőbe jutásért a tavalyi 
- és sokszoros - bajnok BSE 
ellen küzdöttek, egy olyan gár
da ellen, amit eddig még nem 
tudtak legyőzni. A jég azonban 
megtört: Pécsett, majd Buda
pesten is sikerült megnyerni a 
mérkőzéseket, ezzel maris 
ezüstérmes lett a PVSK. Már 
csak a döntő volt hátra. A baj
nokság utolsó két mérkőzésén a 
rutinosabb Tungsram csapata 
bizonyult jobbnak, így ők lettek 
a bajnokok. 

A pécsi vasutascsapat ezzel a 
szép eredménnyel kivívta a jo
got, hogy a Ronchetti Kupában 
képviselheti a magyar kosár
labdasportot. 

Zalavári László 

A GAZDA 

GONDOSSÁGÁVAL 
26. A vízszintes 1. egyik megnyilvánu
lása. 29. Mahagónifa. 31. Csillagkép. 
33. Így hívták a 411-es sorozatú moz
donyt. 35. Európai „főváros." 37. 
Nyakmelegító. 39. Besorolásban van. 
40. Testrész. 43. Szovjet város. 46. 
A legtöbb ítélet ilyen. 48. Nem értékes 
drágakő. 51. Bírósági ügy. 52. Ilf szer
zőtársa. 54. Vízi állat. 57. Római 501. 
60. Gyűlésterem, díszterem. 63 . . .. Jo
han Philipp (1834-1874) német fizi
kus. 64. Európai nép. 66. Hangtalanul 
tilt. 68. Becézett apa. 70. Kanapéda
rab. 71. Helyhatározó. 73. Csecsemősí
rás. 75. Csúz szélei. 76. Rangjelző. 

Beküldendő: vízszintes 1. és függő
leges 26. 

Beküldési határidő: október 16. 

UTASELLÁTÓ NAPOK 
Mint arról lapunk 17. számában beszámoltunk, augusztus 

végén hetedik alkalommal rendezték meg az utasellátó napokat 
a balatonkenesei MÁV-üdülőben. 

A rendezők úgy állították össze a programot, hogy mindenki 
találjon kedvére való szórakozást. A főzőverseny, az „ízek csatá
ja" még a tapasztalt, sokat látott és sokat evett zsíirit is nehéz 
helyzetbe hozta, akárcsak a férfi és a női szépségverseny. 

A férfiakkal viszonylag hamar „végeztek", de csak másnap, 
a közönség bevonásával tudták eldönteni, hogy a hölgyek közül 
ki a legszebb. A rendezvények egymással párhuzamosan több he
lyen játszódtak. Amíg az egyik szintéren szinte karneváli volt a 
hangulat, a másikon csend honolt. Itt, elhúzódva a világ zajától, a 
sa.kkbarátok mérték össze erejükeL A futballpályán persze szin
tén pezsgett az élet: elszántan kergették a labdát a hétköznapi 
munkától megfáradt dolgozók. 

Az utasellátó napok fődíját - a különböző versenyekben el
ért pontok összesítése alapján - akárcsak tavaly, a szombathelyi 
igazgatóság csapata nyerte a budapesti, illetve a székesfehérvári 
együttes előtt. 

V 

Vízszintes: 1. Követendő látásmód. 
13. Terményt takarít be. 14. Petrarca 
szonettjeinek nőalakja. 15. Nőszirom, 
kardliliom. 16. Folytonossági hiány, 
népiesen. 17. Forradás a testen. 18. Kí
gyó páratlan betűi. 20. Találat a vívás
ban. 21. ... gimento, zenei kifejezés. 
23. A Dunával egy a hangja. 25. Hang
talanul tűz. 27. Kérdőszó. 28. Formoza. 
30. Knock out. 32. Gyarapodott. 34. 
.. . Ivar (1842-1910) publicista és po
litik1;1s. 35. Velem szélei. 36. Kis csapat. 
38. Azsiai ország. 40. Vízi állat. 41. Kú
szónövény. 42. Község a Fertő tó part
ján. 44. Férfinév. 45. Mozdít. 47. Ruhát 
tisztíttat. 49. Nem innen. 50. Sínszélek. 
51. A dohányos füstölője lehet. 53. 
Finn-... nyelvcsalád. 55. Zene fele. 
56 . ... T. Iván akadémikus. 58. Az 
egyik szülőm. 59. A gallium kémiai je
le. 61. Piros, németül. 62. Attila legki
sebb fia. 65. Víznyerő. 67. Ír szepara
tista szervezet. 69. Német érc. 70. Régi 
űrmérték. 72. Van ilyen olaj. 74. Sza
bad választási jog. 76. Pozitív elektród. 

A megfejtéseket a szerkesztőség cí-
mére kérjük küldeni. A győztes szolnoki női focicsapat 

Függőleges: 1. Az egyik oldal. 2. 
Férfinév. 3. Világtalan. 4. Ilyen lap is 
van. 5. Serleges emelő és szállitó szer
kezet. 6. Olasz tó. 7. A réz vegyjele. 8. 
Heves megyei község. 9. Japán város. 
10. Sir. 11. Pusztít. 12. Menekvés. 17. 
Ateisták ellentétei. 19. Vízzé válik a 
jég. 21. .. . della. körbástya. 22. Lett 
páratlan betűi. 24. A hét vezér el!Vike. 
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13 

36 

41 

45 

50 

65 

72 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Az időben adott pontos in-
formáció megnyugtatja az utasokat. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 16. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Szabó Sándor, 
Pitvaros, József A. u. 22., Kondics Ár
pádné, Bodajk, Vasútállomás, Tóth 
Ferenc, Szeged, Juharfás u. 7/A., Si
mon Endréné, Veszprém, Stromfeld u. 
7/C., Dömötör Gyula nyugd., Sopron, 
Mikes K. u. 11. 
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Gyarmati Andrea. a szépségverseny 2. helyezettje 
(Tüttő Tibor felvételei) 

Hangulatos 
üdülés 

Pintér Lajos, vácrátóti olva
sónk üdülési élményeiről szá
molt be szerkesztőségünknek 
írott levelében. Két hetet töltött 
a közelmúltban Hajdúszobosz
lón, az EBSE üdülőjében. 

Többek között ezeket írta 
kedves hangú levelében: 

,,A idős korosztály itt boldog
nak és fiatalnak érezte magát! 
Köszönet a vezetésnek, hogy 
változatos programok szervezé
sével hangulatossá tette az üdü
lést, illetve gondoskodtak a be
utaltak színvonalas szórakozá-

- Technikusképzés. To-
vábbra is képeznek vasúti táv
közlőberendezési technikusokat 
Szegeden, a Bebrits Lajos szak
középiskolában. Részletes tájé
koztatást levélben (6724 Sze
ged, Marx tér 14.), vagy távbe
szélőn (06+ 14-08) adnak. 

- Szakmunkások. Fellen
dült a szakmunkásképzés a zá
honyi üzemigazgatóságon az 
utóbbi években. Két év alatt 
megnégyszereződött a tanulók, 
gyarapodott a tanulható szak
mák száma és növelték az okta
tásba-képzésbe bevont jól fel
készült foglalkozásvezető szak
munkások arányát. 

- Elnökválasztás. A Vas
utasok Szakszervezete szegedi 
nyugdíjas csoportjában rendkí
vüli elnökválasztást tartottak 
szeptember másodikán. Az 
ezerhétszáz tagot számláló 
nyugdíjascsoport UJ elnöke 
Hernádi János lett. A választá
son megjelent dr. Lugosi József 
TIB-titkár meleg szavakkal kö
szönte meg Kondász István, a 
korábbi elnök munkáját, aki 13 
évig vezette a csoportot. 

- Közművelődés. Bővítik a 
közművelődési szolgáltatásokat 
a záhonyi állomás kultúrváró
termében. A 7.30-tól 19 óráig 
nyitva tartó teremben 12 féle 
napilapot és folyóiratot olvas
hatnak a várakozók. Időnként 
különböző művészeti és isme
retterjesztő kiállításokat ren
deznek majd, és a művelődési 
bizottság védnökségével rend
szeresen videovetítések is lesz
nek. 

Elcserélném balatonfenyvesi 50 
négyzetméteres, kertes szolgálati laká
som budapesti tanácsi vagy öröklakás
ra nyugdíjassal, vagy MÁV-dolgozó
val. Telefon: 499-702 Szalontai. 

Elcserélném Budán a Vérmező kö
zelében lévő kettőszobás összkomfor
tos telefonos bérlakásomat MÁV-dol
gozóval egy szoba garzon öröklakásra, 
vagy egy és félszobás szövetkezeti la
kásra. Telefon: 568-022. Reggel 9-ig, 
este 20 óra után lehet érdeklődni. Ma
gyar István. 

Elcserélném Budán lévő 37 négyzet
méteres 1 szoba komfortos, gázfűtéses. 
erkélyes, korszerű tanácsi lakásomat, 
2 szobás, étkezőkonyhás, korszerű 
MÁV-bérlakásra (budai előnyben). Ér
deklődni lehet: Opavszkiné, 34-21 üze
mi, vagy 425-968 városi telefonszá
mon. 

Eladnám Érdligeten levő 3 szoba 
összkomfortos családi házamat, 150 
négyszögöles telekkel. Készpénz, 
plusz OTP-átvállalás. Érdeklődni lehet 
az esti órákban a 06-27-41032 telefon
számon. 

Eladnám Gárdonyban Kisfaludy ut
ca 58. szám alatt lévő 124 négyszögö
les telken lévő nyaralómat, egy szoba, 
két hálófülkés, komfortos (víz, villany, 

1987. SZEPTEMBER 24. 

- Ozemszemle. A hatvan
salgótarjáni pft-főnökségen 
már augusztusban megkezdték 
a téli forgalomra való felkészü
lést. A főpályamesteri szaka
szon megvizsgálták a hóakadá
lyok elhárításához szükséges 
szerszámok állapotát és üzem
szemlét tartottak a szolgálati 
helyeken is, hogy a feltárt hibá
kat még a tél beállta előtt meg
szüntessék. 

- Mobildaru. Közúti konté
nerdarut állítottak munkába 
Záhonyban. A Belotti márkájú 
olasz berendezés hidraulikus 
emelő- és rakodószerkezetével 
nyolc méter magasra is fel tud
ja emelni a negyven tonnás 
konténereket, s mozgékonysá
ga nagy előnye a telepített da
rukkal szemben. 

- Dinnye Kálból. Befejezés
hez közeledik a görögdinnye ra
kodása Kál-Kápolna vasútállo
máson. Idén a fuvaroztatók - a 
helyi Károlyi Mihály Termelő
szövetkezet és a Zöldért - ke
vesebb terményt szállítanak el, 
mert a kedvezőtlen időjárás mi
att kisebb volt a dinnyehozam 
és az NDK-ba irányuló kamion
forgalom erős konkurensként 
lépett fel. A vasút csak a Cseh
szlovákiába, illetve Lengyelor
szágba indított exportszállítmá
nyok továbbításában volt mo
nopolhelyzetben. 

Halálozás 

Szeptember 11-én váratlanul 
elhunyt Krusinszky Kristóf, a 
budapesti igazgatóság munka
társa. 43 éves volt. Pályáját ko
csirendezők.ént kezdte 1963-
ban, később volt forgalmi szol
gálattevő és állomásfőnök is. 
1976-tól dolgozott a budapesti 
igazgatóságon, személyszállítá
si csoportvezetőként. Hozzátar
tozói, munkatársai szeptein.bér 
15-én kísérték utolsó útjára a 
verőcemarosi temetőben. 

A szerkesztőség fenntartja a 
jogot, hogy a beküldött kéz
iratokat rövidítve közölje. 
Kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. 

gáz). Érdeklődni hétvégeken a helyszí
nen vagy hét közben a 01/23-03 üzemi 
telefonszámon. Szabó Albertné. 

Elcserélném a Balatontól 15 kilomé
terre, központi helyen lévő 2 szobás, 
komfort nélküli, kertes családi háza
mat budapesti MÁV-, vagy tanácsi la
kásra. Érdeklődni: a 01/28-28 üzemi te
lefonszámon. 

Elcserélném budapesti Baross téren 
lévő 50 négyzetméteres világos, gáffe
téses, komfortos, parkra néző MAV
bérlakásomat, komfortos lakásra vagy 
házra, vidéken is. Érdeklődni: Filep 
György 1087 Budapest, Kerepesi út 5. 
IV. ép. II. 40. Telefonüzenet: 370-897. 

Eladó Szekszárdon a hegyen, bő ter
mést adó szőlő, gyümölcsfákkal, jól 
felszerelt présházzal és pincével. Er
deklődni lehet levélben: Klein József, 
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 15. 

Elcserélném Budapest XV. kerületi 
49 négyzetméteres összkomfortos, vil
lanycserépi_cályha-fútéses, kertes zöld
övezeti MA V-bérlakásomat, 2 szobás 
MÁV-, vagy tanácsi komfortos lakásra 
(VI., VII., VIII., XV. kerület előny
ben). Érdeklődni: Balázs Ferenc, Bu
dapest XV., Csanádi György u. 15. 
szám földszint 2. 81-30 üzemi telefon
számon. 
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Ülést tartott az elnökség 

Napirenden a vasút helyzete 
Elkötelezetten, igényesebben dolgozni 

Szeptember 14-én ülést tartott lesztési koncepciójával össz· 
Megtartották a vasutas brigádvezetők VI. országos tanácskozását 

szakszervezetünk elnöksége, hangban. 
amf'lyen megjelent dr. Tóth A MÁV-nak a gazdasági 
l.ászló közlekedési minisztériu- egyensúly megteremtéséhez a 
mi államtitkár és Ónozó kialakult közgazdasági f eltéte
György közlekedési miniszter- lek mellett minimálisan 1,8 
helyelles is. Az elnökség meg- milliárd forint nyereségre len
tárgyalta a vasúti közlekedés ne szüksége. Ezzel szemben az 
helyzetéről é„ gondjairól szóló elmúlt évben - a folyó támoga
tájékoztatót_ majd a szállítás- tás tizenegy, a belföldi és az ex
szenezési és ésszerűsítési prog- port-import tarifák hét-, illetve 
ram előtf'rjesztését. tízszázalékos emelése mellett 1s 

A vasúti közlekedés helyzeté- - csak az említett összeg fele 
vel. gazdasági szabályozási folyt be, ami lehetővé tette 
gondjaival az elmúlt két évben ugyan, hogy legalább az anyagi 
az Allami Tervbizottság két- ösztönzés és a lakásalap az adó
szer. az MSZMP Gazdaságpoli- zott nyereségből kitelljen, de 
tikai Bizottsága pedig egyszer változatlanul nem adott fedeze
foglalkozott. A MÁV helyzeté- tet az egyszerű újratermeléshez 
ben időközben bekövetkezett sem. Meg kell jegyezni, hogy az 
változásokról, valamint a több optimálisan elérhető 1,5-2 

Október 3-án (szombaton) rendezték meg a Land
ler J,mő Járműjavító Uzem Míível6dési Házában a 
vasutas szocialista brigádvezetők VI. országos ta
nácskozá."-ál. A közel hatezer brigádot kétszáz 
küldött kép"iselte. Rajtuk kívül mintegy száz 
meghívott.. köztük gazdai,ági vezetők., párt- és 
szaki-.zervezeti tisztsé�isel6k is részt vettek a fon
toi, eseményen. Megjelent a tanácskozáson Koszo
nis FerPn<". a vasulas•:..7.aki-.zen·ezet főtitkára. Sze
m6k Béla. a :\-tÁV általános nzérigazgató-helyet• 
tese és Tolnai Ildikó, a vasutas-szakszervezet tit
kára is. 

e'vre szo'lo' ko· ·zgazdasa'g1· felte' százalék körüli bevételarányos 
� 

- 1 Napjainkban ismét előtérbe 
telrendszer kialakítására tett ja- nyereséghányad mértéke olyan került a gyorsítás, az anyagi 
vaslatról az ÁTB részére előter- csekély, ami önmagában is 

(S� alapok megszilárdítása, a ter-
jesztés készült. A közelmúltban gazdálkodási bizonytalansá-

.�
'� ..., melésben és a foglalkoztatás-

tárgyalta az Országgyűlés épí- got okoz. L':"9 ban tapasztalható anomáliák 
tési és közlekedési bizottsága is A tervezett 8 milliárd forint mérséklése, felszámolása és az 
a vasút helyzetét és problémáit. helyett a MÁV csak 7,4 milliár-

' 
emberek öntudatos, cselekvő-

A vasúti és a közúti közleke- dot fordított beruházásokra, mi- kész magatartása. A különbség 
dés 1968-ban célszerűnek ítélt vel a járművásárlás egy részét azonban számottevő. Most ko-
munkamegosztása mintegy 10 beszerzési nehézségek miatt rántsem a mennyiségi csúcsok 
év alatt alakult ki. A jelenleg el- nem tudta teljesíteni. Az adott ostromlásával, hanem az éssze-
fogadott előrebecslések szerint beruházási színvonal mellett to- n'.íség, a minőség és a gazdasá-
a jövőben a vasúti közlekedés vább romlott az állóeszközök gosság mindenek előtti szem 
részesedése az 1985-ös 53,6 szá- állapota. előtt tartásával szeretnénk úrrá 
zalékról 2000-ig várhatóan 51,3 A népgazdaság és a MÁV lenni gondjaink megoldásán. 
százalékra csökken. A szállítás- helyzetében bekövetkezett vál- Ebben a helyzetben a mun-

kaversenytől, a szocialista bri-igényesség mérséklődésével a tozások szükségessé tették a gádmozgalomtól azt várjuk, közúti közlekedés részesedése VII. ötéves tervidőszak gazdái- hogy aknázzák ki a tartalékokat 
· k bb l , l' 'b koda's1· felte'tele1·nek felu··1vi·zsga' - �zemó1' Béla �zóbeli kif'ir;rszít6jét is evese esz, igy enyege en és többleteredményeket létre• a vasút-közút közötti munka- latát. Az ÁTB a múlt év októ be- mondja 

hozva a kollektívák Járuljanak megosztás kialakult arányai rében tudomásul vette, hogy a A tanácskozás részvevőit Kö- hozzá a kitűzött célok megvaló-nem változnak. MÁV gazdasági egyensúlyát vér Imre. a Landler Járműjaví- sításához. A vezetők pedig -
A vasút személy- és áruszállí- csak az évenként növekvő be- tó igazgatója köszöntötte, maJd minden szinten - gondoskod

tási feladatai várhatóan hosz- ruházási költségvetési támoga- Szemők Béla tartott szóbeli ki- janak arról. hogy a többlet
szabb távon megmaradnak, és tással, a termelői árak növeke- egészítőt. munkát erkölcsileg és anyagi
fokozódni fog a kombinált fuva- dését meghaladó mértékű tari- - Bizonyára önök közül so- lag egyaránt honorálják. A 
rozás - az úgynevezett gördülő faemeléssel és a szervezettebb kan emlékeznek rá, hogy ezt versenyben tartósan kiemelke
országút _ szerepe. Külföldi vasúti munkával, a hatéko- a · munkaverseny-mozgalmat dő eredményt elérő brigádok 
tapasztalatok igazolják, hogy ez nyabb költséggazdálkodással olyan kor szülte, amikor a nem ne érezzék úgy. hogy egész évi 
a szállítási mód gazdaságos, lehet megőrizni. Egyúttal meg- létező alapok előteremt1'>se. a hi- teljesítményüket csupán azzal 
környezetkímélő, jelentős útépí- állapította a támogatások és ta- ányok megszüntetése volt a kö- egyenlítik ki. amit egy-egy ki
tési és útfenntartási munkák ta- rifaemelések 1987-re érvényes vetelmény - mondotta beveze- tüntetési időszakban kapnak. 

k , h 'k · 1 ki mértékét is. E feltételek alapJ"án tőjében. - A mozgalom abban A szolgálati helyeken olyan kö
ant ato meg viszony ag s d , lit·k 'b k rülményeket kell teremteni·. 

á ' k ' ' Alkal a MA. V erre az e' vre tervezett a gaz asagpo I a an eres te vasúti beruh zaso aran. - h 1 't 1 , · l " amely tovább növeli az élenJ·áró 
' ' al k"' ' · ·kk nyerese'ge 600 m1'llió fon·nt, e ye · ame Y egyreszt Je entos mazasav a ozuton cso en a 'rt 'kb a1 b kollektívák ranaiát. Semmikép-

al amely az ÁTB határozatában me e en apozott az em e- oJ 

tehergépjármű forg om. rek lelkesedésére, öntudatára, pen sem szabad olyan utat vá-
A szállítási feladatok egyre megjelölt értéknek al�g egyhar- másrészt a ténylegesen elért lasztani, melynek eredménye

magasabb színvonalú ellátása mada, , annak ellenere, hogy eredményeket _ a kerül, ami- képpen az anyagi érdekeltség 
érdekében a vasút műszaki- e�ed�e';y,esen megkezd.te a ra- be kerül, de meg kell termelni és a szocialista elvek érvénvesí-
technikai fejlesztését komplex c10nalizalas1 program vegrehaJ- kényszer hatására _ a munka- tése kettéválna. 

· 

műszaki fejlesztési koncepció tását. 1 erővel, az anyaggal és energiá- Mmdannviunknak érdeke -
keretében kell előkészíteni, a val egyaránt pazarló módon ér- különösen inost -. hogy való-
közlekedés hosszabb távú fej- (Folytatás a 3. oldalon.) te el. ban azok kerüljenek fel az 
---------------------------------------, anyagi, társadalmi és morális 

megbecsülés ranglistájára. akik 
munkájukkal naponta kiérdem
lik azt. Szemők Béla ezután röviden 
szólt a MÁV első félévi munká
járól és a bevételek alakulásá
ról. Mint mondotta: a vasút 53,8 
millió tonna árut szállított, 5,3 
százalékkal kevesebbet a terve
zettnél. Az elmaradás mértéke 
az import és a tranzit forgalom
ban volt a legnagyobb. A lema
radás oka az év eleji rendkívül 
kemény tél, továbbá az, hogy a 
hálózaton lelassult az elegy
mozgás, s a határállomások 
elégtelen fogadókészsége miatt 
a múlt évihez képest kétszere
sére emelkedett a kilépővonat
feloszlatások száma. Emiatt 
4,63 napra, a tervhez képest 3,1 
százalékkal növekedett a kocsi
forduló-idő. Ezek és még számos nehézség játszott közre abban, hogy az összes bet:ételek 1,6 százalékkal elmaradtak a tervezettől. 

A személyszállítás a tervezett 
szint körül alakult. Az elszállí
tott utasok száma ugyan nem 

• érte el. de az utaskilométer kis
mértékben meghaladta a terve
zettet. 

Ország�zt'rtt' megkezd6dött a cukorrépa betakarítása ét. szállítása. Képünkön: lorda,onatokkal ,iszik a 
répát Szigetvárról Jugo!izlá,iába feldolgozásra 

(Zt'lman Fettm· feh·ételt') 

A munkaerőhelvzet alakulá
sával kapcsolatbari elmondotta. 
hogy az első félévben, főleg 
spontán folyamatok eredmé
nyeként, a tervezettnél na
gyobb és attól eltérő jellegű lét
számcsökkenés következett be. 

A teljes munkaidős dolgozók létszáma az egész évre tervezett 700-zal szemben 2700-zal csökkent. A fizikai foglalkozá
súaknál a csökkenés a tervezett 
220-szal ellentétben 1900 volt. 
A legnagyobb mértékű lét
számleépülés az ipari tevékeny
ségnél, ezen belül a járműjavító 
üzemekben mutatkozott. Az 
üzemviteli szakszolgálat kulcs
fontosságú elegyrendező és uta
zó munkaköreinek létszámhiá
nya helyenként továbbra is kri
tikus és a csökkenés már-már 
kapacitáskorlátozó tényezővé 
válik. 

Az ilyen nagymértékű válto
zás okai a munkaerőpiac hatá
sain kívül arra vezethetők visz
sza, hogy a főnökségek elsősor
ban az adminisztratív, ügyvite
li, valamint a kisegítő munkate
rületen visszafogták a felvétele
ket, szigorúbban vizsgálták a 
jelentkezők alkalmasságát, és 
emellett határozott intézkedése
ket hoztak a munkafegyelem 
javítására. Ez utóbbi következménye, hogy az első félév során majdnem kétszer annyi dolgozónak szűnt meg a munkaviszonya fegyelmi f elmondás miatt, mint tavaly egész évben. 

A továbbiakban a negyedév 

keztünk változtatásokat, új kez
deményezéseket becsempészni, 
mellyel legalább a szinten tar• 
tást sikerült elérni. Azt is be kell ismerni, hogy az Új f ormák, a vetélkedők nem mindenkinél váltottak ki egységes lelkesedést. Találkoztunk kriti
kával. számtalan módosító ja
vaslattal, melyeket egy-egy cik
lus lezárását követően is meg
szívleltünk. Annyi bizonyos, 
hogy az eredmfoyekről teljes 
mérleget nem tudtunk készíte
m, de minden brigádvezető ma• 
gában elvégezheti az értékelést 
és felteheti a kérdést: mi történt 
volna a brigádja életében, ha 
ezek az események nem mozgó
sítják újra és újra a kollektívát? 

Hogy mi lett volna. azt én 
nem akarom elemezni. Ami lett, 
ami van, az viszont magáért be
szél. A mozgalom a vasút területén közel 6000 brigádot és 60 OOO dolgozót tömörít, ami óriási erőt jelent. Óriási erőt, 
de mégsem eleget ahhoz, hogy 
a vasút üzemviteli munkájában 
és racionális gazdálkodásában 
felül tudjunk kerekedni évek 
óta sanyargató gondjainkon. 

Tudjuk, hogy néhány mun
kakörben krónikus munkerőhi
ánnyal küzdünk, ami közvetle
nül visszahat az üzemviteli bri-

A !>Zocialista brigádvt'zet6k a tanác!>lf'reruben 

legfontosabb feladataira hívta 
fel a figyelmet a vezérigazgató
helyettes. 

- A személyszállítási terve
inket várhatóan teljesíteni tud
juk. Ezen belül azonban na
gyobb gondot kell fordítani a 
szolgáltatások, a kulturáltság és 
a hatékonyság javítására. Mér
sékelni kell a fűtési szezonban 
általában jellemző hiányosságo
kat, a téli időjárás által előidé
zett késéseket. 

Az áruszállításnál a lemara
dás csökkentése érdekében je
lentős erőfeszítésekre van szük
ség. Az év végéig várhatóan mintegy 33 millió tonna áru zökkenőmentes elfuvarozása a cél. Ennek teljesítése az üzem
viteli és járműfenntartási szak
szolgálatok - de nem utolsó
sorban az irányítás részéről 
rendkívüli koncentrációt igé
nvel. 

• Az őszi forgalom sikeres le
bonyolítása érdekében a V 43 
sorozatú villamos mozdonyok 
üzemkészségi szintjének el kell 
érni 81 százalékot és minden 
eszközzel elő kell segíteni a ko
csiforduló-idők csökkentését. 
A forgalmat nagymértékben za
varó pályafelújítási, -fenntartási 
munkákat a lehetséges módon 
maximálisan mérsékelni kell. 
Fokozott gondot kell fordítani a 
vezénylési munka, a fuvarszer
vezöi tevékenység színvonalára. A kulcsfontosságú munkakörök létszámhiányának mérséklésére a rendelkezésre álló eszközök igénybevételével kell az eddiginél hatékonyabb intézkedéseket tenni. A bérgazdál
kodásban a tartalékok teljesít
ményhez kötött felhasználását 
kell megvalósítani. 

A feladatok vázlatos ismerte• 
tése után a brigádmozgalom 
helyzetét elemezte: 

- Azt mindenképpen meg 
szP_retném erősíteni. hogy a 
MA V vezetése ezekben az 
években sem nézte tétlenül a 
mozgalom „vaJúdását". Igye-

gádok „életképességére" 1s. 
Meg vagyok azonban győződve 
arról. hogy az itt dolgozó brigá
dok. kollektívák inkább túlóráz
nak. minthogy agitatív maga
tartásukkal új dolgozókat tobo• 
rozzanak maguk köré. Azt már 
nem is említve, hogy megtesz
nek-e mindent az új felvételes, 
vagy pályakezdő d0lgozók beil
leszkedése. megtartása érdeké
ben. Pedig mindannyian tud
juk. hogy ekkora vállalatnál, 
ahol a fluktuáció révén évente 
szinte öt másik nagyüzem lét
számát kitevő dolgozó cserélő
dik, és a felvettek 20 százaléká
nak a vasút az első munkahe
lye. milyen nagy szerepük van 
a befogadó közösségeknek. 
A létszámsta b1lizálást rangján 
kell kezelnünk, még akkor 1s, 
ha jelenleg a bérfejlesztés egyik 
forrása a létszámcsökkentés. 

Ehhez azonban elengedhetet
len, hogy a munkánkban ta
pasztalható selejteket a mini
málisra csökkentsük. Ered
ményt hozó teljesítményeink le
gyenek meggyőzőbbek, fordítsunk nagyobb gondot a menetrend betartására, előzzük és akadályozzuk meg a káreseményeket, leplezzük le az értékes küldeményeket fosztogatókat, legyünk az utazóközönséggel minden szinten és minden poszton az eddiginél sokkal elözékenyebbek és udvariasabbak! Így és csak így erősíthet
jük jelenlegi pozíciónkat és sze
rezhetjük vissza a közvélemény 
és a tömegkommunikáció által 
gyakran megtépázott hitelün
ket és tekintélyünket. Lehet, 
hogy ezek eléréséhez még több
letvállalásokra sem lenne szük
ség, csak arra, hogy a bngádta
gok még nagyobb szakmaszere
tettel és elkötelezettséggel vé
gezzék mindennapi munkáju
kat. legyenek igényesebbek 
szűkebb munkahelyi környeze• 
tükben. (Folytatas a 4. oldalon.) 
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1 ntellektuálisabb kapcsolat 
komputerekkel, robotokkal 

A technikai fejlődés hatása a továbbképzésre 

Szeptember közepén nyílt 
meg Genfben a negyedik euró
pai regonális konferencia. A ta
nácskozás napirendjén szere
pelt többek között a technikai
technológiai fejlődés hatása a 
szakmai képzésre és tovább
képzésre című téma. A téma ke
retében felvetett gondolatok 
számunkra is érdekes tanulság
gal szolgálhatnak. A Nemzetkö
zi Munkaügyi Hivatal jelentése 
újszerű jelenségre hívja fel a fi
gyelmet: a munka világának 
munkásokra és alkalmazottak
ra történő hagyományos felosz
tása helyett a munkavállalók 
köréből a dolgozók két új és je
lentős kategóriája kezd kibonta
kozni. 

Az egyik kategóriába azok 
tartoznak, akik rendelkeznek az 
új számítógépes technológiához 
szükséges képzettséggel, a má
sik kategóriába azok, akik nem 
rendelkeznek ezzel. Fennáll te
hát annak veszélye, hogy pola
rizálódni fog a munkaerő, ha 
az oktatási és képzési rendsze
rek nem fejlődnek kellően. Ez a 
folyamat végül is káros hatást 
gyakorolhat a munkahelyekre, 
az egyéni jövedelmekre s végső 
soron az adott ország fejlődésé
re. 

„Általában elismerjük azt a 
tényt. hogy Európa bizonyos le
maradást mutat az Egyesült Ál
lamokhoz és Japánhoz képest 
az informatika és az új techno
lógiák elterjesztése terén., -
húzza alá a Nemzetközi Munka
ügyi Hivatal jelentése. 

,,Ha az öreg kontinens vála
szolni akar a tengerentúli kihí
vásra, akkor nagyobb jelentő
séget kellene tulajdondítania a 
magasabb szakmai képzettség 
megszerzésének". 

A helyzetre általánosságban 
az új technika befogadására, el
lenőrzésére és felhasználására 
alkalmas személyzet súlyos hiá
nya a jellemző. Például az 
Egyesült királyságban egy vizs
gálat során arra a megállapítás
ra jutottak, hogy öt vállalatból 
egy (saját véleménye szerint), a 
kvalifikált, informatikai szak
emberek hiányát, a vállalat lé
tét fenyegető tényezőnek érté
kelte. 

Számos munkahely betöltet
len marad, mert nincs elegen
dő olyan munkaerő, amely ké
pes lenne „ intellektuálisabb 
kapcsolatra" az új berendezé
sekkel, amelyek bizonyos mate
matikai ismereteket tervező, 
előrelátó képességet követelnek 
meg. 

Európában a „nagy képzési 
célok gyökerei még mindig a 
tegnap világából erednek", 
mert, a ritka kivételtó1 eltekint
ve. az oktatási és képzési rend
szerek elképesztő távolságban 
vannak a modern ipar 
realitásaitól és igényeitől. Ezek 

a rendszerek általában korsze
rűtlenek és hiányzik beló1ük a 
rugalmasság, a korszerűség és 
az aktuális munkaerőpiachoz 
való alkalmazkodás képessége. 
Ezekhez az elvi hiányokhoz 
egyéb gond is hozzájön: a taní
tók és oktatók hiánya, az okta
tási anyagok és berendezések 
elégtelensége, a pénzügyi esz
közök szükségessége és az el
avult oktatási programokhoz 
való ragaszkodás. 

A numerikus vezérlésű szer
számgépek, az ipari robotok, a 
rugalmas gyártási rendszerek 
és a számítógépes tervezés, va
lamint a nagy mennyiségű pa
pírt nem igénylő elektronikus 
irodagépek megjelenése az ok
tatási módszerek számára is új 
lehetőségeket jelentenek. 

Az informatika elsajátítása 
rendkívül fontos és gyakorlati
lag valamennyi európai or
szág megkezdte tanulását. 
A képzés és továbbképzés 
azonban nem összpontosulhat 
kizárólag csak az informatiká
ra, mivel a számítástechnika 
csak korlátozott számú szak
emberre tart igényt, például 
programozókra, rendszerterve
zőkre és karbantartókra. 

Éppen ezért a szakoktatási 
programoknak a szakmák ál
tal megkívánt minden olyan 
szakágazatot fejleszteni kell, 
amely továbbra is lehetőséget 
ad a munkavállalásra. 

A holnap üzemeiben az alkal
mazottak többsége szakmunká
sokból fog állni, többek között 
például szerszámgép-specialis
tákból. A rugalmas gyártási 
rendszerekkel kapcsolatos fel
adatok nagy része megoldható 
a végrehajtó személyzet folya
matos váltásával, míg bizonyos 
programozas1 és fenntartási 
funkciókat rá lehet bízni a gyár
tási rendszeren kívül álló sze
mélyzetre. 

Ezekre a körülményekre az 
érdekelteknek kétféleképpen 
kell felkészülniük. Az oktatási 
és képzési rendszereknek ösz
tönözniük kell a kreativitást, a 
rugalmasságot és az alkalmaz
kodóképességet. Ezeknek a 
rendszereknek öncélú elszige
teltsége már időszerűtlen. Lé
nyegében új távlatokat nyitó út
törői kell hogy legyenek az in
novációnak és a műszaki hala
dásnak az iparban. A másik do
log, amire fel kell készülni: a ta
nítók és az ipari-üzemi tapasz
talatokkal rendelkező oktatók 
sorainak erősítése. Új mecha
nizmusokat kell létrehozni és új 
pénzügyi forrásokat keresni ah
hoz, hogy megfelelő oktatási és 
szemléltetőanyag álljon rendel
kezésre. Emellett az oktatási 
programokat folyamatosan fe
lül kell vizsgálni, hogy az min
dig tükrözze a munkaerőpiac 
realitásait. 

A szakmai képzés céljainak, 

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK 
SZOMBATHELYI IGAZGATÓSÁGA 
PÁLYÁZATOT HIRDET 
kereskedelmi osztályvezetői munkakör betöltésére. 

A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési 
előírások. 
Középfokú politikai végzettség, szakirányú egyetemi vagy 
főiskolai végzettség, felsőfokú vasúti (vagy azzal egyenér
tékű} szakképesítés, nyolcéves szakmai gyakorlat. 

A munkakör betöHésének idöpontja: 
1987. december 1. 
A pauy,zat benyújtáa,nak haUirideje: 
1987. október 30. 
A pélyézat benyújtásénak helye: 
MAV Igazgatóság személyzeti és munkaügyi osztály 
Szombathely, Savaria u. 2. 9701. 

Bérezés a MÁV Kollektív Szerződés szerint. A kinevezés határo
zott időre (5 év) szól, alkalmasság esetén meghosszabbítható. 
A pályázat tartalmazza a pályázó munkahelyét, beosztását, mun
kaköri besorolását (alapbérét) és jövedelmét, eddig munkahelyei
nek és munkaköreinek felsorolását, szakmai és társadalmi mun
káját és annak eredményeit, idegen nyelvtudását, kitüntetéseit, 
részletes önéletrajzát, szakképzettségeit, politikai iskolai végzett
ségét, egyéb végzettséget tanúsító okirat hiteles másolatát, ter
veit, elgondolásait a megpályázott munkakörrel kapcsolatban. 
Szükség esetén lakásmegoldáshoz segítséget adunk. 
A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást nyújt 
Szabó László a személyzeti és munkaügyi osztály vezetője 
a 07/16-07 telefonszámon. 
A zárt borítékot kérjük .Pályázat" felirattal ellátni. 

valamint e célok elérésének 
meghatározását csak úgy lehet 
jól elvégezni, ha egy „három 
félbó1 álló rendszerben, akár 
decentralizáltan, állandó 
együttműködés alakul ki az is
kola, az ipar, a szakszervezetek 
és a dolgozók között", állapítja 
meg a jelentés. 

Az újító szándékú vállalatok
nak szükségük van olyan szak
képzett dolgozókra, akik képe
sek az új berendezések kezelé
sére és karbantartására. A vál
lalati oktatás és képzés lehetővé 
teszi, hogy gyorsan kielégítsék 
a különleges szakképzettségű 
munkaerő-keresletet. 

A közelmúltban rendezték Brnóban a 29. nemzetközi gépipari vásárt, amelyen több mini 2700 kiállító 
mutatta be új termékeit. Magyarország is többfajta elektronikai és gépipari berendezé!>l állított ki. Ké

pünkön a vásár madártávlatból 

Ugyanakkor a dolgozóknak 
meg abban van érdekük, hogy 
széles skálájú alapképzést kap
janak, amely növeli elhelyezke
dési esélyeiket. Ezt a fajta kép
zést a legjobban csak a szakis
kolában és intézetekben lehet 
megszervezni, amelyek azonos 
feltételek között lehetőséget 
nyújtanak az új számítógépes 
technológiák elsajátítására. 

Rugalmas munkaidővel 
a munkanélküliség ellen? 

A nyugat-európai technoló
gia és struktúraváltás által oko
zott munkanélküliség fó1eg az 
első munkahelyes fiatalokat és 
a racionalizálások első számú 
áldozatait, a nó'ket. valamint a 
hanyatló iparágakban foglal
koztatott idősebb dolgozókat 
sújtja. A vállalati képzésekben 
részt nem vevők többsége 
könnyen „ technikai alkalmaz
kodásra alkalmatlan ''-ná válik, 
akik számára nincs más válasz
tás, mint a szociális támogatás 
igénylése, vagy rosszul fizetett 
és kilátástalan jövőjű, nehéz 
munka vállalása. 

Amire tehát ma szükség van, 
az a „dmamikus egyensúly·· 
megteremtése a vállalatok és 
intézmények által ajánlott két. 
egymást kiegészítő oktatási 
rendszer között. számításba vé
ve a helyzetet és minden egyes 
ország saját szükségletét. 

.,És ami még talán a legfonto
sabb - teszi hozzá az előter
jesztés - meg kell tervezni és 
ki kell dolgozni az előrelátó ok
tatási és képzési politikát 
azért, hogy a jövő nemzedék fel 
legyen vértezve szilárd alap
képzettséggel, valamint a társa
dalom és a munka iránti pozitív 
magatartással". 

Az európai oktatási és képzé
si rendszereknek mélyreható 
átalakuláson kell keresztülmen
niük, hogy szembenézhessenek 
az új kihívásokkal és lehetővé 
váljék az iskoláknak és a szak
intézeteknek, hogy sikerrel áll
ják meg helyüket a második 
ipari forradalomban - állapítja 
meg a NMH anyaga. 

A jelentés burkolt üzenetet 1s 
tartalmaz: készüljünk fel az új, 
számítógépes technikára, hogy 
biztosítsuk jövőnket' 

Baranyai Zoltán 

Bár a rugalmas munkaidő 
gondolata nem új, az utóbbi 
időkben a nyugat-európai or
szágok mégis vérmes reménye
ket fűznek hozzá a nagyarányú 
munkanélküliség felszámolásá
ban. Ezek a remények tükrö
ződtek többek között a nemré
gen lezajlott tanácskozáson is, 
amelyen az EG K (Európai 
Gazdasági Közösség) 12 orszá
ga dolgozóinak és munkaadói
nak képviselői vettek részt. 
A tanácskozás optimista követ
keztetései ellenére a gondok 
megoldásának számos gyenge 
pontja nem maradt rejtve. 

A növekvő munkanélküliség 
megfékezésére hozandó haté
kony mtézkedések keresése so
rán, az EGK területén a vizsgá
latba bevont vállalatok fele al
kalmazta a rugalmas munkaidő 
valamelyik formáját, miközben 
szem előtt tartották a rentabili
tás követelményét. 

A vizsgálat első eredményei 
rámutatnak annak szükséges
ségére, hogy tovább kell keres
ni az „ideális" munkanapbe
osztást. A megkérdezett egyé
nek közül (összesen 12 ezer, 
azaz a közösség minden orszá
gából ezer) a fele azt válaszolta, 
hogy a jelenlegi munkanapbe
osztás számára nem megfelelő. 
A dolgozók egyharmada egyet
értene a munkaidő csökkenté
sével, bérük változatlanul ha
gyása mellett; 70 százalék 
egyetértene a munkaidő meg
hosszabbításával. a többi vi
szont elégedett a jelenlegi hely
zettel Az EGK országaiban a 
dolgozók élénk érdeklődést ta
núsítottak a heti munkaidő 30 
óra alá csökkentése iránt, ame
lyet jelenleg az EGK összessé
gében a dolgozóknak kevesebb 
mint négy százaléka élvez. 

Ami a rugalmas munkaidőt 
illeti, a dolgozóknak több mint 
a fele ért egyet a munkaidő-be-

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK 
SZOMBATHELYI IGAZGATÓSÁGA 
PÁLYÁZATOT HIRDET 
közgazdasági osztályvezetői munkakör betöltésére. 
A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások: 
Középfokú politikai végzettség, szakirányú egyetemi vagy fő
iskolai végzettség, felsőfokú vasúti (vagy azzal egyenértékú} 
szakképesítés, nyolcéves szakmai gyakorlat. 

A munkakör betöltésének időpontja: 
1987. december 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
1987. október 30. 
A pályázat benyújtásának.helye: 
MÁV Igazgatóság személyzeti és munkaügyi osztály 
Szombathely, Savaria u. 2. 9701. 

Bérezés a MÁV Kollektív Szerződés szerint. 
A kinevezés határozott időre (5 év) szól, alkalmasság esetén 
meghosszabbítható. 

A pályázat tartalmazza: 
a pályázó munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását 
(alapbérét) és jövedelmét, eddigi munkahelyeinek és munka
köreinek felsorolását, szakmai és társadalmi munkáját és an
nak eredményeit, idegennyelv-tudását, kitüntetéseit, részletes 
önéletrajzát, szakképzettségeit, politikai, iskolai végzettségét, 
egyéb végzettségét tanúsító okirat hiteles másolatát, terveit, 
elgondolásait a megpályázott munkakörrel kapcsolatban. 
Szükség esetén lakásmegoldáshoz segítséget adunk. 
A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást nyújt 
Szabó László, a személyzeti és munkaügyi osztály vezetője 
a 07 /16-07 telefonszámon. 
A zárt borítékot kérjük „Pályázat" felirattal ellátni. 

osztás megváltoztatásával. (A 
százalékos megoszlás országon
ként változó: Görögországban 
73%, Belgiumban 62%, Luxem
burgban 33%, az NSZK-ban 
3%.) A dolgozók kétötödének 
megfelelne bizonyos számú fix 
munkaóra, amely lehetővé ten
né a napi munkaórák olyan be
osztását, ami figyelembe veszi a 
dolgozók és a munkaadók köl
csönös érdekeit. 

A tanulmány másik fele a 
munkaadók válaszait tartal
mazta. Ezekből a válaszokból 
ugyancsak a téma iránti nagy
fokú érdeklődés volt tapasztal
ható, természetesen más jellegű 
motivációk következtében. A 

közel nyolcezer megkérdezett 
vállalkozó többsége egyetért a 
rugalmas munkaidővel, mert 
ez lehetővé tenné számukra a 
termelői kapacitások jobb ki
használását és a termelés jobb 
megszervezését. 

A munkaadók állítása sze
rint, ha megvalósíthatnák el
képzeléseiket a munkarend és a 
munkaidő megváltoztatására 
vonatkozóan, akkor a munka
helyek száma átlagosan három 
százalékkal növekedne éven
ként. A közel 800 ezer teljes 
munkaidejű munkahely meg
osztása csökkentett munkaide
jűre az EGK-n belül fontos 
szempontja az új munkahelyek 
létesítésére irányuló erőfeszíté
seknek. A vizsgálat szerint ez a 
megoldás a teljes munkaidőben 
foglalkoztatott dolgozók hat szá
zalékának felelne meg, akik ké
szek lennének elfogadni a heti 
munkaidő csökkentését 30 óra 
alá. bérük csökkenése mellett. 

Felmerül viszont egy kérdés: 
a munkaidő csökkentése annak 
érdekében, hogy két vagy ne
tán három csökkentett munka
idejű hely jöjjön létre, vajon 
nem új formája-e a rejtett mun
kanélküliségnek? 

Előadás-.sorozat 

Elgondolkoztató, hogy akkor 
mi a rugalmas munkaidőre vo
natkozó intézkedések igazi je
lentősége és mik a kilátásai. 
Végeredményben több nyugati 
országban tanúi vagyunk a ru
galmas munkaidőre vonatkozó 
intézkedéseknek, nevezetesen 
Olaszországban és Franciaor
szágban. 1987-ben az EGK te
rületén működő vállalatok és 
társaságok fele tervezi a rugal
mas munkaidő széles körű be
vezetését. 

Természetesen az EG K vizs
gálatai nyomán a munkanélkü
liség felszámolására ajánlott 
„gyógyszernek" több, gyakran 
ismeretlen, másodlagos hatásai 
is vannak. Először is nehéz elő
re látni a rugalmas munkaidő 
széles körűvé válásának követ
kezményeit a dolgozók és csa
ládjaik „munkán kívüli" szférá
jában. Számos szakértő szkep
tikus ebben a kérdésben, mond
ván, hogy ilyen módon orvosol
va a gondokat, nem lesz köny
nyű a válság hosszú évei alatt 
felgyülemlett komplex problé
mák megoldása. 

Ugyancsak teljesen bizonyta
lan, hogy azok, akik egyetérté
süket fejezték ki a heti munka
idő 30 óra alá csökkentésével 
csökkentett bér mellett, vajon 
továbbra is ezen az állásponton 
maradnának, ha ezt az intézke
dést bevezetnék. Az sem biztos, 
hogy a munkaadók találnának 
az állásnélküliek között az újon
nan létrehozott munkahelyekre 
magasan kvalifikált szakembe
reket. Végül az is teljesen bi
zonytalan, hogy az EGK orszá
gaiban a szakszervezeti szerve
zetek a munkaidő csökkentésé
ért cserébe, elfogadnak-e eró1-
tetett egyezményeket, és béké
sen belenyugszanak-e a dolgo
zók tömeges átszervezésébe. 

B. Z. 

A csehszlovák vasút 
ma és holnap 

A Csehszlovák Kulturális és 
Tájékoztató Központ szervezé
sében Ladislav Szojka, a Keleti 
Vasút mérnök-osztályvezetője a 
közelmúltban Miskolcon. Fü
zesabonyban és Budapesten tá
jékoztatót tartott A csehszlovák 
vasút ma és holnap címmel. 
Előadásában átfogó képet adott 
hazája vasútjának múltjáról, 
fejlődéséről és a holnap lehető
ségeiről. A figyelemfelkeltő tá
jékoztatóban beszélt a magyar 
és a csehszlovák vasút sokolda
lú. de nem problémamentes 
kapcsolatairól és összehasonlí
totta az elmúlt időszak gazdasá
gi eredményeit. 

A 13 114 kilométeres vasút
hálózat mintegy 25 százaléka 
villamosított. Sok gondot fordí
tanak a pályafenntartásra. vala
mint a közlekedés biztonságá
ra, bár az utazáskultúra tekinte
tében náluk sem jobb a helyzet. 

A jelenlévők nagy érdeklő
déssel hallgatták a Magas-Tát
ra faunájának és flórájának vé
delmére tett intézkedéseket. 
Korábban jelentősen korszerű
sítették a vasútvonalakat, jelen
leg pedig a kötélpályák felújítá
sán, teljesítményük növelésén 
dolgoznak. A levegő tisztaságá
nak megőrzése érdekében kor
látozzák a gépkocsiforgalmat a 
hegységben. 

A rendezvényeken részt vett, 
és felszólalt !van Vrabel, a 
Csehszlovák Kulturális és Tájé
koztató Központ igazgatóhe
lyettese is, aki további adatok
kal illusztrálta a két ország 
együttműködését. 

A tájékoztatókat élénk esz
mecsere követte, és számos 
hozzászólás tette még haszno
sabbá az északi szomszédaink 
képviselőivel való találkozást. 

Csikay Miklós 
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Napirenden a vasút helyzete 
és a szállításszervezési program 

Két évtized a mozgalom élvonalában 
130 éve sz/Jletetl Schneider András 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Az ÁTB határozata a gazdál

kodási feltételek meghatározá
sa mellett előírta. hogy a vasút 
idei beruházásai legalább az 
1986-os szintet érjék el. A terve
zettet meghaladó tavalyi nyere
ség, további hitelek felvétele és 
a kibocsátandó 300 millió forint 
értékű második ll!kossági köt
vény révén a MA V eléri, sőt 
kismértékben meg 1s haladhat
ja a tavalyi beruházási színvo
nalat. 

Speciális 
szabályozás 

alapsebesség kötelező lesz, és nyugvó ésszerűsítő eljárások ki-1 A Balatonfelvidéken, a 
ezt az érték_et 1995-ben várható- dolgozására. Ebben nagy segít-1 Veszprém megyei Vöröstón 
an 100 km/h-ra emelik. Kocsi- séget nyújthat az újító- és! született 1857. október 4-én parkunk mintegy 70 százaléka munkaverseny mozgalom, Schneider András, aki 1899. jú
alkalmas az ilyen sebeséggel amely a vasutasok legjobban nius 19-én csavarmetsző sz�k
való közlekedésre, de csak 18 képzett, a változó követelmé- munkásként került a MA V tonna tengelyterhelés mellett, nyeket, igényeket követő legak- Nyugati Főműhelyébe. Vagyis 
míg az európai vasutak egyre tívabb rétegét tömöríti. abba az 1847-ben létesített vas
inkáb� � 22,5_ tonnás tenge!y- Az újító-, és a munkaver- úti m'7helybe; ame�yn;k _1905-
terhelesu kocsikat alkalmazzak. seny-mozgalom területén egy- tői MA V Istv�ntel� Fomuhely, 

A járműpark fejlesztését na- aránt szükséges azonban kü- 195�-tő} P:?1g_ �-!'>, V Landler 
gyon megnehezíti, hogy a lönféle ösztönzőkkel is támogat- i Jen� _J armuJav1!0 _D�em a n�v�. 
Ganz-MÁV AG a tervezettnél ni a szállításszervezési és éssze-1 Az UJpe�tJ 1lletose� s a Mana 
magasabb árakat szab. Például rűsítési program végrehajtását.! u. 25. �zam alatt !ako Schneid� 
az elővárosi forgalom moderni- Az újítómozgalomban ez jelent- Andras akkor mar, meglett, ket
zálásához szükséges villamos hetné az újítási versenyek meg-· gyermekes „c�aladaJ:a ':'olt. 
motorvonatok árát a prototípus- hirdetésekor a munkaerő-, az 1881-ben kotott hazassagot 
hoz képest 60 százalékkal kí- anyag- és energiamegtakarítást yarga �':tal�nnal, aki két le
vánják emelni. A vontatójármű- eredményező kezdeményezé- annyal _aJ�ndekozta meg: 1�8�
vek karbantartásához szüksé- sek támogatását, az újítások ban Rozaval, 1892-ben Julia-
ges al�atrészgyártásban a magasabb díjazását. A munka- val. 
Ganz-MA VAG-nak és a Ganz verseny-mozgalmat ugyancsak A főműhelybe kerülő új mű
VIliamossági Műveknek kulcs- a programot segítő irányban helymunkás már gazdag mun
szerepe van. Ám a két gyár szükséges továbbfejleszteni. 1 kásmozgalmi tapasztalatokkal évek óta nem elégíti ki a vasút A program várható eredmé- rendelkezett. 1894-ben egyik 
igénye_it s� men?;yiség�e�, nye és az általa biztosított lehe- j sz�rgalmazój;:1 volt a Magyaror
sem valasztekban, sot a szallt- tőségek azonban nem értékel- szagi Szoc1aldemokrata Párt 
tás iitemességében sem, és ez hetők a vasút műszaki, gazda-1 (MSZDP) újpesti szervezete 
:,ontja , a , , vontatójárművek sági helyzetétől, lehetőségeitől I me�a�akításának, an:elynek 1:e
uzemkeszseget. függetlenül. A korlátozott Jehe- zetosegébe 1s bevalasztották. 

miatt ugyanis egyszerre 71 is• 
mert osztálytudatos munkást 
bocsátottak el onnan. ő csatla
kozott azokhoz, akik folytatták 
az elbocsátottak mozgalmi 
munkáját, a vasutasok szabad
szervezetszerű szervezését. 

Tevékenységének elismeré
seként egyhangúlag korelnök
ké választották az első legális 
vasutas-szakszervezet, a Vasúti 
Munkások Országos Szövetsé
gének (VMOSZ) 1906. május 
6-i alakuló közgyu7.ésén, s tagja 
lett a szervezet központi vezető
ségének is. Számos helyi cso
port, például a debreceni, a sza
badkai, a lugosi alakuló köz
gyűlésén ő ismertette a szövet
ség célkitűzéseit. 1906. decem
ber 2-án a szegedi Japán Ká
véházban közel félezer vasutas 
jelent meg azon a gyűlésen, 
ahol a tudósítás szerint meg
győző szavakkal ecsetelte a 
szervezkedés szükségességét, s 
hangsúlyozta: " legelőször is az 
általános, titkos választójogért 
kell küzdeni, mert csak így 

Miután az 1917. május 23-tól 
június 2-ig tartó vasutassztrájk 
az akkordbérek 50 százalékos 
felemelésével ért véget, előtér
be került a szervezkedési sza
badságért folyó küzdelem. Au
gusztus 26-án a vasúti munká
sok országos értekezletet tartot
tak akkon helyiségükben, az 
építőmunkások otthonában. 
A tanácskozás elnöke és „A 

nyugbérpénztár reformja" cí
mű napirendi pont előadója Schneider András volt. 

A háborúellenes harc nem
zetközi színteréről sem hiány
zott: 1917 október elején a szer
vezett vasutasok képviseleté
ben vett részt Bernben a semle
ges országok és a központi ha
talmak szakszervezeteinek bé
kekonferenciáján, amely az 
azonnali békekötést követelte 

és a szakszervezeti egység hely
reállítását szorgalmazta. 

Tagja volt annak a tárgyaló
bizottságnak, amely a vasúti 
munkások 1917. december 14-11 
forradalmi jellegű fellépésére 

, � 1;.1t �ut.u.._mii.Jtely. 
ISTVAKTtlMI 1 �hl�ll(LY[ 

PALOTA-OJfALU. 

A VII. ötéves terv eddigi ta
pasztalatai igazolják, hogy a 
MÁV sajátos körülmények kö
zött működve speciális szabá
lyozást igényel. A sajátos kö
rülmények és feltételek abból 
adódnak, hogy a MÁV az ipar
tól eltérően nem tudja struktú
rakorszerűsítéssel bővíteni te
vékenységi körét, így növelve 
gazdálkodása hatékonyságát. 
Viselnie kell jelentős eszközál
lományának terheit, ezért igen 
magas a:i állandó költségek ará
nya, s a tevékenységének 30 
százalékát kitevő személyszállí
tásnál nagyobb a vesztesége, 
mint az áruszállításban elért 
nyeresége, ezért beruházásai
hoz, az állóeszköz-állomány 
fenntartásához nem nélkülöz
heti a költségvetési támoga
tást. Az adó- és árreform hatá
sára tovább fog nőni a MÁV 
vesztesége a személyszállítás-

Ésszerűsítő 
eljárások 

tőségek miatt számos esetben a 1
1 

� �jpesti szociáldemokratá� 
program kedvező hatása csak kuldotte az MSZDP 1899. ápn
kisebb területekre terjedhet ki, , lisi kongresszusán fel is szólalt. 
de ez is jelentős előrelépés a Határozottan visszautasította 
mindeddig kihasználatlan tarta- azokat a vádakat, amelyek a 
lékok feltárásában, hasznosítá- hazafiatlanság bélyegét akar
sában. ták rásütni a szociáldemokra

Anyalcönyvi l p. 
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A Vasutasok Szakszervezete tákra. A tanácskozás második napi
rendi pontjaként az elnökség 
megtárgyalta a szállításszerve
zési és ésszerűsítési program 
előterjesztését is. E program 

végrehajtásához szükség van a 
dolgozó kollektívák támogatá
sára; a helyi technológiák és a 
gyakorlati munka ismeretén 

- a termelést, gazdálkodást se- Schneider a szocialista mun
gítő tevékenységének kereté- kásmozgalom nagy vérveszte
ben - sajátos agitációs és pro- sége után került a főműhelybe. 
paganda-eszközeivel továbbra Az önálló vasutas-szakszerve
is segíteni, támogatni kívánja a zet megalakításának szükséges
szállításszervezési és ésszerűsí-1 ségét kimondó 1896. szeptem
tési program végrehajtását. ber 20-1 gyu7.ésen való részvétel 

A véde1•(1l Illető viszonya. 

ban, ami végső soron a vasút szólhatunk bele sorsunk inté-
beruházásainak finanszírozásá- .--------------------------------------------, zésébe". 
nál jelenik meg, mint forráshi- A VMOSZ 1908. novemberi 
ány. A számítások szerint a kö-

1 

1 

feloszlatását követően Schnei-
vetkező három évben ez a h1- ■ ■ ., der András részt vett a Magyar 
ány évi 3 és 4 milliárd forint kö-

K ITU N TET E s E K Vasutas körül tömörülő illegális 
zött lesz. val?utasmozgalom irányításá-

A munkaerőhelyzetről, a lét- ban. 1910 tavaszán a főváros-
számgondokról szólva a tanács- ban két nyilvános vasutasnagy-
kozáson megállapították, hogy gyűlés részvevői mondták ki 
a vasúti munka vonzerejét • • határozatban, hogy szükséges-
csökkenti a folyamatos munka- A fegyveres erők napja alkalmából - Honvédelmi Erdemérem Honvédelmi Erdemérem nek tart1'ák a Magyar Vasuta-a honvédelmi felkészítés és a polgári rend, az elmaradott szociális el- védelem szervezése, fejlesztése és a ( 15 év Után) (J0 év Után) sok Országos Egyesületének 
látás, az alacsony bérszínvonal, feladatok végrehajtása terén több év megalakítását, s őt választották 
amely különösen a másutt is óta végzett eredményes tevékenysé- kitüntetésben részesült. Baráz Pé- meg az előkészítő bizottság �1-, 

h 
, 

km, k • 1 k gük elismeréseként a honvédelmi mi- ter, művezető Füzesabony Vont. Főn., hasznosit ato sza a na O oz niszter a kitüntetésben részesült· Füle János- Bodor Miklós, csoportvezető Záhony nökének. Az elfogadott alapsza-
nehézséget. Ezért a vasút a köz- né. polgán védelmi törzsparancsnok, Üzemig., dr. Drávucz Ferdinánd, cso- bály-tervezetet Schneider ter-
ponti keresetszabályozási rend- Cegléd KUF . G1bba István, ügyinté- portvezető, Budapest Vasútigazgató- jesztette a MÁV elnöke elé. Az 
szeren belül lehetőséget kapott 

H S 1 , 1 , , 
ző, Szombathely Vasútigazgatóság. ság, Joó József, fői:nűvezető, Szolnok ÚJ·, legális vasutas-szakszerve-aza ZO ga ataert Gonda LaJos. osztályvezető, Záhony MAV Járműjavító Uzem. KlSS László, arra, hogy a fizetéseket az álta- , Üzemig., Hegyközi Pál, irányító polgá- függetlenítet� pártvezetőség titkára, zet megalakítására azonban 

János adómentes keresetnövelé- Erdemérem n védelmi törzsparancsnok, Szeged Debrecen KUF .. Létnk Endre, vezény- még sokáig nem nyílt lehető-
si lehetőségen felül még más- Vasút1gazgatóság, Latecska Kálmán, lőtiszt. Püspökladány KÜF.. Maróti ség. 
f '! k, , 

l 'kkal 1· Az arany fokozata függetlenitett polgán védelmi _törzspa- János. főpályamester, Kecskemét Pft. e - et szaza e eme Je. rancsnok Bp. Ferencváros KUF., Lu- A belügyminiszter Az 1910-es évek elején az Ilie-
elmaradás felszámolásához - dányi László, függetlenitett polgánvé- gális vasutasszervezet harcot 
azonban ez az intézkedés nem kitüntetést adományozta: Danajka delm1 törzsparancsnok, Szeged KUF' A Haza Szolga' lata' e· rt 1nd1'tott a MA·v Nyugbe'rpe 'nz-

H 'l , b Béláné, polgán védelmi törzsparancs- Németh Béla, művezető, Celldömölk volt elegendo. Az elmu t ev en noknak, Szolnok KUF, Flór László, Ép. Főn., Orosz József, üg,,ntéző, Mis- E' rdeme· rem tár reformjáért. Az anyakönyvi 
a keresetnövekedés 1,3 száza- osztálvvezetőnek, Szombathely Vasút- kolc Vasút1gazgatóság

1 
Sándor István, laphoz csatolt büntetéskivonat lékkal volt magasabb az ipar- igazgatóság, Horváth Alajos, főosztály- ügyintéző. Záhony Uzem1g., Simon arany fokozata tanúsága szerint Schneidert ke 't 

b · t MÁV · l vezetőnek, MÁV Vezéngazgatóság, András, körzeti tűzvédelmi felügyelő, an, min a -na Pocsa1 Endre. szállítmányirányítónak, Miskolc KÜF., Szabolcsi József, polgá- évtizedes vasúti szolgálata so-

Romlottak 
a pozíciók 

Az elnökségi ülésen leszögez
ték. hogy a vasút jelenlegi mű
szaki állapotának kialakulásá
ban közrejátszott az is, hogy az 
állami támogatás a VI. ötéves 
tervidőszakban alig érte el a 
tervezett egyharmadát, a nyere
ségági pénzforrás pedig mind
össze 38 százalékát adta a ko
rábban számítottnak. A vasút 
beruházásai öt év alatt ily mó
don 15 százalékkal maradtak el 
a tervezettől. Így évről évre nö
vekedett a lemaradásunk a kor
szerű vasutaktól a villamosítás, 
a biztosítóberendezés- és állo
másfejlesztés tekintetében. 
A gondokat növeli, hogy a vas
úti hidak felújítása évtizedek 
óta elmarad, miközben a lassú
jelek, sebességkorlátozások szá
ma egyre gyorsabb ütemben 
nő. Jelentős veszteségfo1Tás az 
elavult rendezőpályaudvari és 
csomóponti rendszer is. 

Sajnálatos tény, hogy a vas
út pozíciót az elmúlt években a 
tranzit és az exportszállitások 
terén jelentősen romlottak. Ez 
részben a külkereskedelmi for
galom visszaesése. részben az 
erős versem·. és a MÁV ala
csony színv�nalú szolgáltatásai 
miatt következett be. További 
gondot jelent. hogy 1990-től a 
nyugati vasútforgalomban a 90 
km/h mimmális tehervonati 

M1skolc Vasútlgazgatóság üzem1rányí- ri védelmi törzsparancsnok, Nyiregy- kitüntetést adományozta. Schneider rán csupán ebben a mozgalom-
tó központ, Szigeti Sándor, igazgató- háza KÜF„ Szentes László, üzemfő- Sándor, őrségparancsnoknak, Pécs ban való részvételéért büntet-nak, Celldömölk Ép. Főn. nők, Nagykanizsa KÜF., Vadászy Pál. KÜF 

oszt:ályvezető, MÁV Északi Járműjaví- ték meg. Az 1912. január 17-i 

Haza Szolgálatáért 
Érdemérem 

ezüst fokozata 
kitüntetést adománvozta: BoU Jó

zsef. osztálvvezetőnek. Pécs Vasút-
1gazgatóság� Tóth János. ügyintéző
nek. Debrecen Vasút1gazgatóság. 

A Haza Szolgálatáért 
Érdemérem 

bronz fokozata 
k1tuntetést adományozta: Csernus 

Tibor. csoportvezetőnek, Bp. Vasút
igazgatóság üzemirányító kozpont, 
Benkő András. ügyintézőnek. Szeged 
Vasút1gazgatóág. Pová_zsai Lászlóné, 
ügyintézőnek. Bp. MA V Kórház és 
Közp. Rend. Int. 

Honvédelmi Érdemérem 
(10 év után) 

kitüntetésben részesult · Bogáth Zol
tán. szertárfőnök-helyP.ttes. Szombat
hely Osztószertárfőn

:. 
Eber József. ter

melésirányító, Bp. �P- Főn . Kakuk 
Péternt!. katonai munkaerő-gazdálko
dó, Bp. Vasúllgazgatóság, !úss István, 
állomásfőnök. Kaposvár Uzemfőnók
ség. Kmceh Antal. igazgatóhelyettes, 
Dombóvár Ép. Főn„ Sz;ibó Istvánné, 
katonai m,lvántartó, Hatvan-Füzes
abonv Pft.: Szabó Jenő, polgári védel
mi • tórzsparancsnok, Kiskunhalas 
KÜF , Szekeres Lá_szló, forgalmi okta
tóttszt. Kaposvár Uzemfőn., Tajti La
JOs. raktárvezető, Kecskemét KUF 

tó Uzem. A Haza Szolgálatáért bejegyzés szennt a .,megdorgá-
lás" oka: ,,A Magyar Vasutas 

Érdemérem szerkesztőségétől kapott jelszó-
Honvédelmi Érdemérem 

(20 év után) 

kitúntetésben részesült: Alföldi Já
nos, anyaggazdálkodó, Dombóvár 
KÜF , Csabai László, polgán védelmi 
törzsparancsnok. Pécs KUF., Csapó 
Lajos, üg),ntéző, Szombathely ÉHF„ 

Dienes Zoltán, irányító polgári védel
mi törzsparancsnok, Záhony Uzem1g., 
Fehér János, ügyintéző, Hatvan-Sal
gótarján Pályafennt. Főn., Gyura Zol
tán, anyagbeszerző, Budapest Gépjav. 
Üzem, Hécz József, függetlenitett pol
gán védelmi törzsparancsnok, Győr 
KÜF., Horváth István, polgári véde_lm1 
törzsparancsnok. Veszprém KlJF., 
Rostás János, raktárnok, Pécs KUF , 
Szabó Bozsó Imre, rendészeti vezető, 
Szeged KÜF., Szabó Ferenc, függetle
nitett polgán védelm_i törzsparancs
nok, Rákosrendező KUF 

Honvédelmi Érdemérem 
(25 év után) 

kitüntetésben részesült: Bélu Ká
roly, kereskedelmi részlegvezető. Mis
kolc KÜF .. Egl'): Lás:dóné, TUK:_keze
lő, Miskolc, MAV JárműJav. tJzem, 
Himmer Géza. polgán védelmi törzs
parancsnok. Budapest MÁV Kórház 
és Közp. Rend Int, Munkácsi Illés, 
ügyintéző, Debrecen Vasútigazgató
ság, Pnskin Pál, pályamester, Püspök
ladány KUF., Szegedi György, *llo
másfőnok-helyettes Debrecen KÜF„ 

Szentelek! János, kereskedelmi hiva
talnok Szombathely KÜF 

.. t f k t 
lításból kifolyólag a nyugbér-eZUS O OZa a szabályzat módosítása tárgyá-

kitüntetést adományozta: Léránt 
Gyula, polgán fegyvl!res őrnek, Buda
pest-Ferencváros KUF. 

A Haza Szolgálatáért 
Érdemérem 

bronz fokozata 
kitüntetést adományozta; Treszka 

Ferenc, polgán fegyveres őrnek, Zá
hony Üzemigazgatóság. 

Közbiztonsági Érem 
arany fokozata 

kitüntetést adományozott: Csapó Jó
zsef. osztályvezető-helyettesnek. Bp. 
Vasútlgazgatóság. 

Közbiztonsági Érem 
ezüst fokozata 

kitüntetést adománvozott: Boros 
Imre. váltásparancsnoknak, Szolnok 
KCF . Sarkadi _Lajos. őrségparancs
noknak, Pécs. KUF. 

Közbiztonsági Érem 
bronz fokozata 

kitüntetést adományozott Dereg1 
Balázs, vált_ásparancsnok-helyettes
nek. Záhony Vzem1g .. Szalmás1 János. 
polgán fegyveres őrség váltáspara_ncs
noknak Budapest-Ferencváros KtJF. 

ban a szegedi vasúti munká
sokkal értekezletet tartott, s 
utána Temesvárra utazott ha
sonló célból, de ott csak in/ or
mációkat adott''. 

Május 1-jét a világháború 
alatt 1917-ben, a cárizmus bu
kását követően ünnepelték elő
ször munkaszünettel. Mintegy 
hatezer vasutas jelent meg a fő
városi Nagy Amadeuszhoz cím
zett vendéglő kerthelyiségében. 
ahol dr. Landler Jenő és 
Schneider András szólt hozzá
juk. Azokban az években az ér
telmiségi Landler, aki nemcsak 
elvtársa. hanem barátja is volt 
a műhelymunkásoknak, ellen
állhatatlan hatással volt őrá is. 
Schneider indítványozta koráb
ban, szavazzanak meg tisztelet
díjat Landlemek, mert a hábo
rú alatt megszaporodtak a fe
gyelmi ügyek. s jóformán más
sal sem tud foglalkozm. nem kí
vánhatják. hogy pusztán szocia
lista lelkesedésből lássa el a vé
dőügyvéd1 teendőket. Landler 
azonban mosolyogva hárította 
el a gondoskodást. hangsúlyoz
ván, hogy amíg polgári perek
kel megkeresi a mindennapi 
kenyerét, addig a szervezettől 
nem fogad el díjazást. 

.ti ... 
•--M H'p,lelhHa J.,.._ n„1,1, , •• ...,. 
..,._,__-_,-_ �---t 

támaszkodva elfogadtatta a 
MÁV Igazgatóság vezetőivel a 
vasutasok követeléseit. 

Az őszirózsás forradalom 
győzelme után újra legálissá 
válhatott a vasutasok szocia
lista szervezkedése. A Magyar
országi Vasutasok Szövetségé
nek 1918. november 24-i alaku
ló közgyűlésén Schneider And
rást megválasztották a 35 tagú 
ideiglenes központi vezetőség 
tagjává. Az Istvántelki Főmű
helyből szabadságolták, hogy a 
vasutas-szakszervezet függetle
níthesse. Korára való tekintet
tel - elmúlt már 61 éves - vol
tak, akik az akkor már Tisza 
István Munkapártjának Károly 
(ma: Tanács) krt. 3. alatti egy
kori klubjában székelő vasutas
szakszervezeti központ nyugal
masabbnak ígérkező gondnoki 
teendőivel akarták megbízni. Ő 
azonban mint előadó és szerve
ző kívánt segítséget adm a helyi 
csoportok megalakításához, 
működéséhez. 

Szívügyének tekintette a vas
utasok megismertetését a tudo
mányos szocializmussal. ., Ol
vastam Marx könyveit és más 
szocialista írók, bölcsészek 
könyveit és előadásaimhoz on
nan merítettem tudományo
mat" - vallott erről később. Az 
első magyar munkáshatalom 
fáradhatatlan harcosaként 
munkálkodott annak erősíté
sen. Részt vett a dunántúli rész
leges vasutassztrájk leszerelé
sében, illetve továbbterjedésé
nek megakadályozásában. 

A Tanácsköztársaság meg
döntése után letartóztatásáig 
újra az Istvántelki Főműhely
ben dolgozott. A proletárdikta
túra támogatása, a Központi 
Üzletvezetőség helyi csoportjá
nak 1919. ápnlisi ülésén mon
dott beszéde miatt, izgatás bün
tette címén, gyorsított törvény
széki eljárással egyévi bfütön
büntetésre ítélték. A börtönből 
1921. február 15-én szabadult. 
A MÁV augusztus 26-án, jogos 
nyugbérétől megfosztva, fe
gyelmileg elbocsátotta. Az Ist
vántelki Főműhely lakótelepén 
levő, Német u. 5. földszint 1. 
alatti lakását is el kellett hagy
nia. 

Két évtizedig haladt az osz
tálytudatos vasutasmozgalom 
élvonalában, s életét - felesé
gével együtt - továbbra is a 
szocialista jövőért folytatott 
küzdelemnek szentelte. Méltó 
arra, hogy emlékét megőrizze 
az utókor. 

Gadanecz Béla 
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1 TANÁCSKOZTAK A VASUTA� BRIGÁDVEZEtöK 
(Folytatás az 1. oldalról.) lyeket eddigi munkánk kritiká- ugyanúgy hozzátartoznak, mint 

jaként is értelmezhetünk -, a pozitívumok - fejezte be ki
Kérem, ne vegyék ünnepron- hisz úgy gondolom, hogy az egészítőjét a vezérigazgató-he

tásnak az elmondottakat - me- őszinte helyzetfeltáráshoz ezek lyettes. 

A brigádmozgalom léte 
• 

nem lehet vitakérdés 
Szemők Béla szóbeli kiegészí

tője után Tolnai fldikó, a vas
utas-szakszervezet titkára mon
dott nagy érdeklődéssel kísért 
korreferátumot. 

Bevezetőjében utalt arra, 
hogy a vasutas szocialista bri
gádvezetó'k V. országos tanács
kozása óta eltelt négy esztendő 
rendkívül fontos politikai, tár
sadalmi és gazdasági esemé
nyek időszaka volt. Kongresz
szusok, reformtörekvések társa
dalmi vitái és döntései jellemzik 
ezt az időszakot. Tanácskozá
sunk idején sem kisebb jelentő
ségű társadalmi-gazdasági vál
tozásoknak vagyunk tanúi. 

Csökkent 
az érdeklődés 

Egy hónappal ezelőtt fejeződ
tek be a szolgálati helyeken a 
brigádvezetó'k tanácskozásai. A 

beszámolók, a viták hű képet 
adtak a brigádmozgalom jelen
legi állapotáról. Kifejezésre ju
tott, hogy az elóöbi években ta
pasztalt stagnálás ellenére a 
vasutasok közel 50 százalékát 
tömörítő brigádmozgalom je
lenleg is meghatározó a vasút 
életében. Egyértelművé vált, 
hogy a brigádmozgalom léte 
nem vitakérdés. 

- Tény azonban, hogy a bri
gádmozgalom megtorpant, a 
versenymozgalmak iránti ér
deklődés csökkent, a brigádok 
többsége nem tudott az új felté
telekhez igazodni - folytatta a 
kv-titkár. - A gazdasági szabá
lyozórendszer sem oldotta a kö
töttségeket. A brigád jelenleg 
nem eléggé vonzó a dolgozók 
számára, többen a jobb kerese
tet kínáló kisvállalkozások felé 
orientálódnak. A brigádmunka 
elismeréseként adható, az évi 
bér 1-2 százalékát kitevő egy
szeri jutalom elenyésző az elért 
jövedelmekhez képest. A brigá
dok nem jutottak túl több for
mai megoldáson, mint például 
a napló, az önértékelés, vagy a 
vállalat részéró1 mérhetetlen 
adminisztrációt és költséget je
lentő oklevelek, jelvények ki
osztása. Tapasztaljuk, hogy a 
tudás leértékelődik, szellemi ér
tékek mennek veszendóöe, 
csökken a közösségi művelődés 
iránti igény. 

- A brigádmozgalom alap
vető célja a vállalati tervek va
lóra váltása, a termelés, a szállí
tás hatékonyságának és minő
ségének javítása, a tartalékok 
feltárása, hasznosítása. A bri
gádoknak nagy szerepe van a 
munkára nevelésben, az új dol
gozók beilleszkedésének segíté
sében, a közösségek alakításá
ban. A dolgozók tehetségének, 
szorgalmának kamatoztatása 
nem szabad, hogy csak lehető
ség maradjon, hiszen ez előreju
tásunk alapvető követelménye 
is. A cél az, hogy a szellemi tar
talékok feltárásának, az önálló 
kezdeményezéseknek az eddigi
eknél jobban legyen színtere a 
brigádmozgalom. Hasonlóan 
fontos számunkra, hogy a mai
nál sokkal jobb viszonyt alakit
sunk ki az ember és a munka, 
ember és ember között. A mun
kaverseny gyakorlatát időró1 
időre szembesíteni kell mind
azokkal a változásokkal, ame
lyek végbemennek a munkahe
lyeken. 

A szocialista munkaverseny 
céljának, tartalmának fejlesz
tése, a gazdaságpolitikai köve
telményekkel való összehango
lása vállalati irányítási és 
szervezési feladat. Ez megkö
veteli az ösztönzési rendszer he
lyes alkalmazását, a vezetői 
szemlélet és magatartás változ
tatását. a munkaerkölcs javulá
sát. Ennek szellemében törek
szünk egy olyan munkaver
senvrendszer kimunkálására, 
amely csökkenti vagy végleg 

Tolnai Ildikó előterjeszti a korre-

ferátumot 

megszünteti a formalizmust, 
jobban érdekeltté teszi az 
egyént és a kollektívákat a ha
tékony és gazdaságos munká
ban. 

, Autonóm 
; 

1csoportok 

Az 1983-ban kiadott Mt
SZOT-KISZ KB munkaver
senyre vonatkozó közös határo
zat a verseny szervezésének, 
irányításának feladatait munka
helyi kategóriává nyilvánította. 
A jövóöen az a feladatunk, 
hogy ezt a munkahelyi jelleget 
erősítsük, és a munkaverseny 
alapvető formájává a brigád
mozgalmat tegyük. Ennek felté
tele az, hogy a munka és a 
munkamozgalom egységét 
megteremtsük. Mind a tervek 
készítésénél, mind pedig a telje
sítések értékelésénél figyelem
be kell venni a munkaverseny
felajánlásokat. 

- A beszámolóban is szó 
van az egyösszegű utalványozá
si, illetve szerződéses munka
vállalási rendszer kedvező ta
pasztalatairól -'- ·folytatta Tol
r:ai fldikó. - Szakszerveze
tünk ezeket a kezdeményezése
ket hasznosnak tartja és támo
gatja e formák további munka
területeken való alkalmazását, 
illetv� fejlesztését. A szocialista 
brigádok, vagy munkabrigá
dok vállalásainak, felajánlása
inak át kellene alakulniuk 
szerződéses megállapodási for
mákká, amelyekben konkréttá 
lehet tenni a munkát, annak 

�� 

feltételeit és a díjazást. Ezzel 
közvetlenül tneg lehetne szün
tetni a munka és a munkaver
seny közötti elkülönülést, kon
centr<filhatnánk az anyagi esz
közöket. 

Továbbgondolva a munka és 
a munkaverseny egységébó1 
származó előnyöket, javasoljuk 
a brigád és a munkaszervezeti 
csoport, valamint a brigádveze
tő és a munkacsoport-vezető 
funkcióinak egy személyben 
való egyesítését. Ehhez termé
szeter,en elengedhetetlen, hogy 
a munkacsoport-vezetőt a bri
gád válassza. A munkabér, a 
versenyjutalom, a prémium fel
osztásáról pedig a brigádta
nácskozás határozna. Helyes 
lenne a szocialista brigádok au
tonóm csoportként való működ
tetése, amit az előzőleg vázolt 

szerződéses formánál maga
sabb szintű szerveződésnek te
kintünk. 

Az autonóm munkacsopor
tok az önirányítás és a dolgo
zók kezdeményezte belső szer
vezések útján kialakult mun
kaszervezeti formák, amelyek
ben a termelésirányító felada
tokat is a kollektívák látják el. 
A munkacsoport és a szervezet 
magasabb szintjén lévő gazda
sági vezetó'k között szerződés
ben rögzíthetnék a munkacso
port belső munkamegosztását, 
a be- és kilépő dolgozókkal kap
csolatos eljárásokat, a bérezés 
módját, a szabadságok, pihenő
napok kiadását, a fegyelmi vét
ségek elbírálását, valamint a 
többletteljesítmények díjazását. 

Az ilyen - egyébként mun
káltatói feladatokat is ellátó -
brigádoktól azt reméljük, hogy 
hatékonyabban, nagyobb fele
lősséggel dolgoznak, megszűn
ne az egyoldalúság, az egykor 
modern munkaszervezésnek te
kintett megoldások nyomán be
következett monotónia. Ezek a 
formák arra is alkalmasak, 
hogy a vállalkozói kedvet erő
sítsék és a vállalati kisvállalko
zásokat integrálják a brigád
mozgalom ba. Sok brigádvezető 
jogosan állítja, hogy ugyan
olyan, vagy hasonló díjazás 
mellett elérnék a vgmk-k telje
sítményét. 

A szakszervezeteknek is az 
az álláspontja, hogy főmunka
idóöen, jó bérreformmal bizto
sítható a gazdasági növekedés, 
és javulhat a hatékonyság. Az 
1988. évi keresetszabályozás le
hetővé teszi, hogy már a közeli 
jövőben elinduljunk ezen az 
úton. A MÁV bérszerkezet-át
alakitásának terveibe már most 
be lehet illeszteni az autonóm 
munkacsoportok alap- és moz
góbéreinek keretét. 

Konkurencia 
és együttműködés 

A versenymozgalom tovább
fejlesztését szolgáló elképzelé
sek nem újkeletűek. A korsze
rűsítés folyamatát már évekkel 
ezelőtt elkezdtük, de a körülmé
nyek most arra késztetnek ben
nünket, hogy ezt a folyamatot 
felgyorsítsuk. 

A központ� vezetőség titkára 
ezután a MAV-Volán komplex 
brigádokról beszélt. Mint mon-

dotta, a magyar vasút áruszállí
tási teljesítményeinek mintegy 
40 százaléka a nemzetközi for
galomban tizennyolc határállo
máson realizálódik. Ebbó1 adó
dóan a speciális kereskedelmi, 
műszaki és egyéb feladatok 
nagy hányada is ide koncentrá
lódik. 

A két szállítási vállalat - a 
MÁV és a Volán - szocialista 
brigádjainak együttműködése 
több mint két évtizede erősíti a 
fuvarozók és fuvaroztatók jobb 
kapcsolatait. Ne feledjük, hogy 
a verseny közepette is szükség 
van a közlekedési vállalatok 
közötti együttműködésre, külö
nösen a brigádok összehangolt 
tevékenységére. Konkurencia 
és együttműködés nem egy
mást kizáró fogalmak, hanem a 
brigádélet velejárói. 

1 

l Felszólalók a mozgalom 
1 megújításáért 

A vitában elsó'ként kapott 
szót Szabó Andr<isné, a debre
ceni körzeti üzemfőnökség fu
varozásszervezője. Tizenhárom
ezer tagú kollektíva nevében 
foglalta össze a ,brigádmozga
lomról alkotott !véleményt, a 
megújulás lehetőségeit. Hang
súlyozta többek lrözött, hogy e 
mozgalomban n�gy erő rejlik, 
vannak még tart�lékok. 

- Senki sem brcsülheti le az 
eddig elért erecfményeket -
mondotta -, his�en a brigád
mozgalom harr,#nc év alatt 
anyagi és erkölcsi lehetőséget 
teremtett az alkotáshoz, a tar
talmas életvitelhez. Amíg a 
hatvanas években a „ miből él
jünk?" kérdés foglalkoztatta a 
dolgozókat, napjainkban a 
hangsúly a l,hogyan él
jünk?"-ön van. 

A gondokról �zólva elmon
dotta, hogy a forgalmi-kereske
delmi szolgálatn� dolgozók ha
vi 300-350 óra mljnkával tudják 
csak elvégezni a feladatokat. Ez 
fizikailag és szellbmileg megvi
seli a vasutasokat. Vissza kelle
ne szerezni a fómunkaidóöen 
végzett munka Uecsületét úgy, 
hogy növelnék ai alapbért. Ak
kor talán többeh jönnének a 
vasúthoz, és kevbsebb lenne a 
túlóra. 1 

A brigádok Uezdeményező
készségét bizonyítva e�ondot
ta, hogy a debreceni KUF Zrí
nyi Ilona szerhélypénztárosi 
brigádja havontaJ háromszor el
látogat a ter�lőszövetkezet 
üdülőjébe, és ott , a turnusvál
tások idején - helyben adják 
el a menetjegyel<et. Több isko
lai kollégiumba is elviszik a me
netjegyeket, bérleteket. Ez az 
ötlet havonta ötvenezer forint 
bevételt jelent a MÁV-nak. 

A Március 15• kereskedelmi 
brigád a teljesítrliények növelé
se érdekében javrsolta, hogy a 
hétvégi rakodáspk darabáru
számlálását a · szabadnapos 
dolgozók is segitsék megfelelő 
ösztönzés ellenében. Egy sza
badnapos keres]{edelmi dolgo
zó egyetlen napoh kétszer�s be
vételhez juttathatná a MA V-ot. 
A jelenlegi óradíjas darabszám
lálás után kifizetett összeg nem 
éri el a napi 300 forintot, ame
lyért jelenleg nem lehet segéd
munkást kapni. Sajnos, sok a 
nem eléggé felkészült darab
számláló is. Emiatt a vasút által 
kifizetett károk egyharmada té
ves darabszám-megállapítás 
következménye. 

Károlyi János, a szombathe
lyi igazgatóság pályafenntartási 
szakszolgálatának brigádjait 
képviselte a tanácskozáson. 
Szóvá tette, hogy a főnökségek 
munkásszállító buszai, és a te
hergépkocsik műszaki állapota 
már nagyon rossz, gyakran el
romlanak, emiatt a dolgozókat 
sokszor nem tuaják idóöen a 
munkahelyre sz�llitani. Szüksé
gük lenne kisgepekre, kavics
villákra, talpfafürókra is. Ezek 
nélkülözhetetlen I munkaeszkö
zök a minőségi tnunka feltéte-
lei. 1 

Kifogásolta : a brigádok 
anyagi ösztönzéf ére jutó kevés 
pénzt. Sokszor az anyagi forrá
sok szabnak hat�rt a jó brigá
dok elismerésél)ek. Javasolta, 
hogy a brigádok jutalmazására 
felhasználható összeget már az 
év elején kapják meg a gazdál
kodó egységek. 'Ebbó1 év köz
ben is jutalmazhatnák a több
letmunkát vállaló közösségeket. 

Lászka Lajosné a budapesti 
igazgatóság központjában dol
gozó brigádok .nevében kért 
szót. Bevezetőjében leszögezte. 
hogy a hivataldkban működő 
brigádoknak is van létjogosult
sága. Nagy szerepük van a 
gazdasági célkitűzések elérésé
ben, a jó munkahelyi légkör 
megteremtésében. A brigád
napló helyett egy könnyebben 
áttekinthető értékeló1ap beve
zetését javasoltk. Elavultnak 
tartja a brigádjell.rények adomá
nyozását. Helye,:tük elegendő 
lenne egy oklevél. 

Több hozzászóló kiemelte a 
jó munkahelyi legkör fontossá
gát, a vezetó'k ellenőrző-segítő 
szerepét. a vasutasok tenniaka
rását. 

Joó István, a MÁV Építési 

Géptelep Főnökség brigádveze
tője a mozgalom gondjairól be
szélt. 

- A brigádmozgalom har
minc év alatt sokat vesztett 
lendületéből - mondotta. -
Formálissá vált, a tagok már 
nem veszik komolyan a ver
seny! elhívásokat. Sokan azt te
kintik fontosnak, hogy a bri
gádnapló rendben legyen, hi
szen annak alapján értékelik a 
munkát. Náluk az a gyakorlat, 
hogy a fizikai brigádok megkér
nek egy jól fogalmazó, szépen 
író adminisztrátort, hogy a nap
lót gondozza, az adatokat rög
zítse. A napló nem mindig az 
igazi teljesítményeket tükrözi, 
ezért kevesebb szerepet kellene 
neki szánni. 

A továbbiakban az admi
nisztratív létszám csökkentését 
és a fölösleges statisztikák, ki
mutatások, a sok munkát igény
lő iratáramlás megszüntetése 
mellett emelt szót. A fiatalokról 
szólva elmondotta, hogy többre 

Beszélgetés 
két küldöttel 

A tanácskozás szünetében 
a folyosón megkértünk né
hány küldöttet, hogy beszél
jenek az őket leginkább fog
lalkoztató gondokról. 

- Mindazok a problé
mák, amik eddig elhangzot
tak, többé-kevésbé nálunk 
is előfordulnak - mondta a 
szolnoki járműjavító dolgo
zója, Németh Péter. - Mi is 
egyre inkább azt tapasztal
juk, hogy a pénz felé fordul 
mindenki, mert a vállvere
getés bó1 nem lehet megélni. 
Miért mondom ezt? Mert 
igaz, ugyan, hogy jó dolog 
az autonóm szakcsoport, de 
arról még nem szólt senki, 
hogy milyen hátulütői van
nak. Mi is akartunk ilyet 
szervezni, de a járműjavító 
nem tudta biztosítani az 
anyagot, például az áram
szedő szereléséhez. Így a 
mai napig nem lehetett be
indítani, pedig jó lett volna 
Jőmunkaidőben többet ke
resni. Úgy vélem, a szakcso
port működése ott gazdasá
gos, ahol csak néhány mun
kafolyamat váltja egymást, 
tehát egy járműjavítóban 
nem, hiszen olyan szerteága
zó a munkánk, hogy minden 
mozzanatra megállapítani a 
feltételeket, a „miért, meny
nyí "-t, óriási adminísztrációt 
kívánna. 

A szintén szolnoki Szeke
res Mihály a következó'kkel 
egészítette ki a kollégája 
szavait: 

- Ma már az értékelés
kor a pontok nyolcvan szá
zalékát a gazdasági munká
ért adják. Tehát jóval kisebb 
hangsúly jut a másik két jel
szóra, a szocialista módon él
ni és művelődni-re. Ezért 
sok brigád csak a munkára 
koncentrál, egyrészt anyagi 
okokból, másrészt szükség
ből, mert olyan szorosak a 
tervfeladatok. Így egyre ke
vesebb a patronálás, egyre 
kevesebb ember vállal közé
leti tevékenységet. ami pe
dig a mozgalom alapja len
ne. Tehát azok, akik még 
tesznek valamit, kénytele
nek még többet vállalni. Az
zal én tisztában vagyok, 
hogy nem lehet minden bri
gádtagtól egyenlő teljesít
ményt elvárni, hiszen sokan 
objektív okok - például ott
honteremtés - miatt kény
telenek pluszmunkát végez
ni, de felvetődik a kérdés: 
mikor tudnak szórakozni, a 
családjukkal foglalkozni 
azok, akik mások helyett is 
húznak? 

is képesek lennének, de csak 
jelszavakra, öntudatra hivat
kozva ma már nehéz teljesít
ményt növelni, nagyon fontos 

a személyes érdekeltség. Az út
keresésnél ezt nem szabad fi
gyelmen kívül hagyni. A brigá
dok képesek többet és jobban 
dolgozni, ha a lehetőségeik kor
látai is tágabbak. 

Micskó Lajosné a komáromi 
körzeti üzemfőnökség brigádja
inak képviseletében kért szót. 
Oroszlány állomáson dolgozik. 
Örömmel számolt be arról, 
hogy az áru- és személyszállítá
si bevételeket eddig sikerült tel
jesíteni, sőt az idegen kocsik 
tartózkodási ideje is csökkent. 
Ezek az eredmények az állomás 
kollektívájának összehangolt 
munkáját dicsérik. 

Varga András, a hatvani 
vontatási főnökség küldötte ar
ról beszélt, hogy fontos feladat 
a fiatalok megnyerése a mozga
lom számára. Nem mindegy, 
hogy miképpen illeszkedik be 
egy kollektívába és jó vasutas 
lesz-e beló1e. A gyakorlat saj
nos az, hogy so� kiváló minősí
tésű brigád nem szívesen f o
gadja a fiatal dolgozót, mert 
félnek a „felhígulástól." Nem 
minden a pénz sem! Ahol jók a 
szociális körülmények, kedvező 
a munkaidő-beosztás, van sza
badidő és a munkahelyi légkör 
is jó, ott szívesen dolgoznak a fi
atalok is. 

A brigádvezető kifogásolta, 
hogy a kommunista műszako
kért járó bevétel ötven százalé
kát a miskolci igazgatóság el
vonja, pedig az egész összeg fel
használása a helyi brigádokat 
illetné. 

Nagy István, a záhonyi gépe
sített rakodási főnökség küldöt
te arról beszélt többek között, 
hogy területükön 140 brigád 
működik 1460 taggal. Az orszá
gos átlagtól eltérően náluk 
nem csökkent, hanem növeke
dett a brigádok száma. Ez véle
ménye szerint annak köszön
hető, hogy a vezetők szív
ügyüknek tekintik az új brigá
dok megalakítását, patronálá
sát. Az idei első félévben a bri
gádok több mint 17 ezer óra tár
sadalmi munkát végeztek és 
364 széles kocsi rakományát 
rakták át társadalmi munká
ban. 

Körmendi Géza a miskolci 
KÜF Ságvári Endre szocialista 
brigádja nevében javasolta a ta
nácskozás résztvevőinek, hogy 
a nagy októberi szocialista f or
radalom 70. évfordulójára in
dított jubileumi munkaver
senyt terjesszék ki 1988-ban a 
KMP megalakulásának 70., il
letve a brigádmozgalom 30 
éves évfordulója ti1;zteletére. 

Fogas Pál, a szentesi építési 
főnökség munkaügyi vezetője 
felszólalásában méltatta többek 
között a főnökség brigádjainak 
helytállását, legújabb munkasi
kereit. Jó példaként említette, 
hogy a főnökség legeredménye
sebben dolgozó brigádtagjai év 
közben 8-12 ezer forintot kap
nak a termelési célfeladatok tel
jesítéséért. Szeretnék, ha erre a 
jövóöen is lehetőség lenne. 

Beszédének további részében 
elemezte a mozgalom megúju
lásának lehetséges útjait, a bel
ső tartalékok hasznosítását. 

A vitában 21-en szólaltak fel, 
mondták el jobbító szándékú 
véleményüket, majd Szemők 
Béla vezérigazgató-helyettes 
foglalta össze a tanácskozás ta
pasztalatait és válaszolt a leg
fontosabb kérdésekre, javasla
tokra. Ezután a brigádmozga
lom kibontakozásának 30. jubi
leuma és a vasutas szocialista 
brigádvezetők VI. országos ta
nácskozása alkalmából a közel 
három évtizede eredményes 
munkát végző brigádok, vala
mint brigádvezetó'k és munka
verseny-ügyintézó'k részére ki
tü�tetéseket adományozott a 
MA V vezérigazgatója és a Vas
utasok Szakszervezete. A kitün
tetéseket Szemők Béla és Tol
nai fldikó adta át. 

I:Iuszonegyen vették át a 
MA V Kiváló Dolgozója kitünte
tést. Húsz szocialista brigád el
ismerő oklevelet kapott. 

A tanácskozásról tudósí
tottak: Kaszala Sándor, Visi 
Ferenc, Demeter Kálmán. 

Fotó: Laczkó Ildikó. 
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Falubéliek ha összefognak 
Mád állomáson nem félnek az ősztó1 

Mád vasútállomása aprócska 
szolgálati hely a Tokaj-hegyal
jai szőlők tövében. Tizenkét év
vel ezelőtt még itt rakták vago
nokba a világhírű tokaji boro
kat. Az állomás neve azóta már 
nem annyira ismert. Helyette 
inkább Tolcsvát emlegetik, a 
palackozóüzemet. 

- Mád állomás azért to
vábbra is fontos szerepet ját
szik a vidék közlekedésében -
mondja Körtefai István állo
másfőnök. - A hetvenes évek 
után kezdett nagy ütemben fej
lődni az Országos Érc- és Ás
ványbányák mádi műve, s ez 
azt jelenti, hogy évente mintegy 
85 ezer tonna különböző ás
ványt. ásványi terméket adnak 
fel. 

Az állomás szomszédságá
ban látható a f e/dolgozó üzem, 
ahol éjjel-nappal őrlik a kör
nyék bányáiban kitennelt ás
ványokat. A teherkocsik köz
vetlenül a raktárak előtt áll
nak meg, ezért gyorsan, ké
nyelmesen rakodhatnak. 

- Milyen a vasút kapcsolata 
a bányákkal? 

- Ezt talán egy számmal 
tudnám legérthetőbben érzé
keltetni. Augusztusban mind
össze 5100 Ft volt a kocsiállás
pénzük. A jó együttműködés 
természetesen abból is adódik, 
hogy itt mindannvian falubéli
ek vagyunk. Jóro"agam együtt 
jártam iskolába az ásványbá
nya igazgatójával, dr. Hajdú 
Gyulával, így mi egymás kö
zött beszéljük meg gondjainkat, 
sikereinket és ha netán valami 
rendellenesség adódik, nem 
szaladunk mindjárt a felsőbb 
szervekhez. 

- Mád tehát az ásványok ál
lomása, vagy szállítanak mást 
is? 

- Itt rakodik még az erdő
gazdaság és a Rákóczi szakszö
vetkezet is. Ennél azonban lé
nyegesebb a személyforgal
munk. Az ebből származó bevé
telünk olykor meghaladja a ha
vi 100 ezer forintot is. 

A régi állomás területét, a 
hozzá tartozó felvételi épületet 
a MÁV régen eladta az ásvány
bányáknak. A szállíttató part
ner használja az épületet, de 

tiszteletből a „MÁD" feliratot 
nem tüntette el, amit 1905-ben 
festettek fel. Az óépülettől nem 
messze épült az új állomás, ahol 
azonban az illemhelyen nincs 
nagy rend: a vízcsapok letörve, 
az öblítők rosszak. 

- Ezen változtatni kell -
mondja restelkedve a főnök. -
Augusztus 17-én a KÜF-szemle 
ellenőrei előírták. hogy hat hé
ten belül rendet kell teremte
nünk. Ezért úgy döntöttünk. 
hogy ha majd kijavítanak min
dent, zárat szereltetünk az aj
tókra és az utolsó személyvonat 
után minden helyiséget lezá
runk, úgy, ahogy ez külföldön 
is szokás. 

- Milyennek ígérkezik az 
idei őszi forgalom? 

- Ennek a szezonnak ná
lunk nincs nagy jelentősége. 
mert a bányák egyenletesen 
dolgoznak. Talán majd a télen 
kell jobban odafigyelnünk, fő
leg akkor, ha olyan zord idők 
lesznek, mint amilyenek janu
árban és februárban voltak ... 

Séra Sándor 

A vasút fejlesztéséről tárgyalt 
a Vas megyei párt-vb 

biztosítóberendezések, a táv
közlő- és utastájékoztatók fel
szerelését. 

Szentes-Kunszentmárton 

Rendezvénysorozat a százéves 
vasútvonal jubileuma alkalmából 

A szentesi vasúti csomópon
ton a Szentes-Kunszentmárton 
vasútvonal 100 éves fennállása 
alkalmából kulturális és politi
kai rendezvénysorozatot tartot
tak. Az ünnepségeken jelen 
volt Szemők Béla, a MÁV álta
lános vezérigazgató-helyettese 
és Tolnai fldikó, a vasutas
szakszervezet titkára is. 

A rendezvénysorozat egyik 
hangulatos eseménye a vasutas 
fúvószenekarok hangversenye 
volt, amelyet Szentesen, a Kos
suth téren rendeztek szeptem
ber 13-án. Bemutatkozott a bé-

A helyi vasutas kultúrotthon
ban szeptember 15-én képző
művészeti kiállítás nyílt. Más
nap ugyancsak a vasutas kul
túrotthon adott helyet a fórum
nak, amelyen Szemők Béla és 
Tolnai fldikó időszerű szak-

utasok találkozóját szeptember 
18-án tartották. 

Az ünnepségsorozat egyik 
leglátványosabb eseménye 
szeptember 19-én volt, amikor 
Szentes állomásán felavatták a 
fiatalok munkájával rendbeho

szervezeti és gazdaságpolitikai zott motorkocsit. Dóczi Gábor 
kérdésekre válaszoltak. tanácselnök ugyanezen a na-

pon centenáriumi emléktáblát 
A helyi Tóth József Színház- avatott fel. Az emlékmű Sza-

teremben szeptember 17-én bics Ferenc, szentesi művész al
Halló itt vagyunk - Szervusz- kotása. 
tok régi barátok címmel Vidám 
zenés műsorral szórakoztatták 
a vasutasokat a fővárosi művé
szek. 

Horváth Miklós első titkár 
vezetésével rendhagyóan kez
dődött szeptember 8-án, az 
MSZMP Vas megyei párt-vég
rehajtó-bizottságának ülése. 
Szombathelyen megtekintették 
az állomás átépítését, majd 
komfortkocsival Celldömölkre 
utaztak. Ott megnézték a padló 
alatti kerékesztergát, a E-típu
sú kocsijavító és a tanműhely 
építési munkálatait. 

lománya három milliárd forint
ra tehető. Az igazgatóság 1700 

kilométeres vágányhálózatá
ból 333 kilométer található itt. 
A 188 közforgalmú vasúti átjá
róból 124 már korszerűnek te
kinthető. A közelmúltban befe
jezték a Szombathely-Szent
gotthárd, a Celldömölk-Sár
vár és a KőszPg-Szombathely 
közötti vonalak korszerűsítését. 
A megyeszékhelyen befejezték 
a vontatási telep rekonstrukció
ját, elkészült az A és a B vá
gány, megkezdődött a magas
peronok építése. 

késcsabai. a kiskunhalasi, a sze
gedi és szentesi fúvószenekar. Boba állomáson és a Boba

Celldömölk között átépítik a pá
lyát. Megkezdődik a mikroszá
mítógép által vezérelt biztosító- r berendezési rendszer kiépítése 

A nyugdíjas és tényleges vas-

Az avató ünnepség után a 
résztvevők nosztalgia vonattal 
indultak Kunszentmártonba, 
ahol az állomáson szintén cen
tenáriumi emléktáblát avattak. 

„ l lyen volt 
7 - Ne gondolja, hogy van 

időnk mélázni' Vegyünk egy át• 
lagos hétvégét példának. Hu
szonhat vonat jön Fehérvá1Tól, 
huszonkilenc Pest feló1. Minden 

Ezek után kezdte meg ta
nácskozását a testület, amely
nek ülésén részt vett és felszó
lalt dr. Várszegi Gyula, a MÁV 
vezérigazgatója is. 

Elsőként Kapronczai János 
vasútigazgató adott tájékozta
tót. Elmondotta többek között, 
hogy a MÁV megyei eszközál-

A VII. ötéves tervben a nép
gazdaság, ezen belül a MÁV 
beruházási lehetőségei is csök
kentek, de folytatják a nagyobb 
állomások korszerűsítését, a 

Évente 130 ezer látogató 

A MÁV-pavilonnak 
sikere volt a BNV-n 

A Budapesti Nemzetközi Vá
sár számítógépes információs 
irodájában két komputer segí
tette a gyors, pontos tájékozta
tást, ám egyik sem. sőt az 
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- Most például meghirdet
tük az 5 + 1 totót_,,. - folytatja. -
A hat kérdés a különböző vas
úti kedvezményekre vonatko
zik. és a totó kitöltéséhez ele-

is. A VII. ötéves tervben befeje
zik a 357 millió forintba kerülő 
celldömölki kocsijavító építését, 
és megkezdik a celldömölki 
rendezőpályaudvar korszerűsí
tését. Új hidak ívelik át a jövő
ben Sárvár mellett a Rábát. 
Környezetvédelmi beruházáso
kat 1s terveznek. 

Horváth Miklós első titkár el
ismeréssel beszélt a vasutasok 
példamutató helytállásáról. 

Sz. J. I. 

gendő, ha valaki figyelmesen 
végigjárja kiállító területünket. 
A helyes választ adók között 
különféle értékes nyereménye
ket sorsolunk ki, például két
személyes háromnapos bel- és 
külföldi MÁ VTOURS-utakat, 
hétnapos tunstabérletet. 

A századeleji várótermi pad 
előtti asztalkára halmozott szí
nes prospektusokban gyerekse
reg válogat. 

- Ez is a propaganda mun
kánk része - folytatja Moldo
ván Tamásné -. de az ilyen 
jellegű közönségtájékoztatás 
mellett üzletfeleinkkel is rend
szeresen találkozunk a vásáro
kon. Meghívjuk a nagy fuvaroz
tató partnereinket és érdeke
gyeztető tárgyalásokon megbe
széljük az előszállításokkal. va
lamint az őszi forgalommal kap
csolatos nehézségeket. esetleg 
új szerződéseket kötünk. Régen 
bebizonyosodott. hogy érdemes 
itt megjelenni. s így lesz ez a jö
vőben is. 

Igen ám, de hány év kell ah
hoz, hogy a vásár rendezői 1s tu
domást szerezzenek a MÁV je
lenlétéró1? 

D.K. 

egyébként szolgálatkész höl- -------------------- -----

gyek sem tudták megmondani. 
hol van a MÁV-pavilon! ,.Le
het, hogy most jelentkeztek elő
ször a vásárban, és valami mi
att nem kaptuk meg az adato
kat" - vélték. 

- Tizenkét éve van pavilo
nunk a BNV-n! - mondta Mol
doi·án Tamásné, a MÁV rek
lámfőnöke. - Bár ekkora terü
letünk még nem volt: hetven 
négyzetméterrel lett tágasabb 
az épület. Annak idején a vas
úti menetjegyek lebélyegzése 
miatt jelentünk meg. s akkor 
merült fel. ha már úgyis itt va
gyunk. készítsünk egy kiállí
tást. amivel bemutatjuk mun
kánkat az érdeklödólmek. 
Évente körülbelül 130 ezer lá
togatónk van, s mi igyekszünk 
minden alkalommal újat. érde
keset nyúJtam. 

Aktívaértekezlet 
Szombathelyen 

A gazdasági kibontakozás 
programjáról először a Szak
szervezetek Országos Tanácsa 
tartott nagyaktíva ülést a fővá
rosban. A vasutasok részére el
sőnek a szombathelyi igazgató
ság nagyaktíva értekezletén 
szóltak a következő hónapok 
közvetlen feladatairól. 

SzeptPmber 29-én a szombat
helvi vasutasok Haladás Műve
lődési Háza nag:-,1ermében 170 
gazdasági. párt-. szakszervezeti 
vezető és propagandista képvi
selte a nagygyűlésen a 15 ezer 
nyugat-dunántúli vasutast. Ott 
volt a tanácskozáson Molnár 

István, az MSZMP Vas Megyei 
Bizottságának titkára és Nagy 
Lajos, a Szakszervezetek Vas 
Megyei Tanácsának vezető tit
kára. 

Az aktívaülésen Koszorus 
Ferenc főtitkár tartott előadást 
amelyben a gazdasági kibonta
kozásról. a kormányprogram
ról. az adórendszer változásáról 
és a szakszervezetek ezzel kap
csolatos állásfoglalásáról adott 
részletes tájékoztatót a megje
lenteknek. Ismertette a szak
szervezetek feladatát: az idősze
rű 1deológia1, agitációs és pro
paganda-feladatokat. 

a mi nyarunk" 
Egyik hetilapunkban egy ér

dekes cikkre bukkantam. A fes
tékszóróval falra firkálókról 
szólt. s megtudhattam belőle. 
hogy ezek a feliratok. ábrák 
népművészeti alkotások: a vá
rosi folklór terméke1. A cikkíró 
a továbbiakban azt fejtegeti. 
hogy bár bumford1ak a betűk. 
mégis érdekesek, mert élettelib
bé teszik a környezetet. Ám 
nem akar senkit rábeszélni er
re, mert tudja, hogy „sokan 
szebbnek látják az unalmas, 
üres márványutánzatot a furcsa 
és ijesztő - tehát »csúnya« -
ábráknál" 

nom. A vezér ugyanis nem min
dig az „állj" táblánál áll meg, 
én pedig hurcolhatom a pakli
kocsi után azt a rengeteg hol
mit. Ez ugye időveszteség, ami
att mindenki morog. nekem 
meg a rakodáson felül még arra 
is kell ügyelnem. nehogy vala
minek lába keljen. 

- Az árukezelő nem segít? 
- Ha valamelyik ismeri az 

embert, akkor igen. Egyébként, 
ha valami nagyon nehéz, példá
ul a negyvenkilós filmes ládák. 
amik a helyi mozi számára ér
keznek, megkérek egy-egy 
utast. hogy segítsen. 

A magam részéról nem kívá- Kinézek az iroda ablakán. 
nok sem esztét1ka1, sem szoc10- Kőhajításnyira van a strand. 
lóg1ai vitába szállni az említett szikrázik a víz. a túlparon a Ve
írással. de azt hiszem, hogy lence1-hegység karéja látszik. 
nem azzal a céllal tervezik meg Szép látvány. Boróczki József
egy felújított városrész összké- né észreveszi. hogy gyönyörkö
pét. vagy egy vasútállomás. egy döm. s a kérdést meg sem vár-

vonat érkezésénél bemondjuk a 
hangosba, hogy az utasok most 
váltsák meg a jegyet visszafelé, 
hogy az esti tülekedést elkerül
jük. Ehelyett mindenki rohan a 
partra. délután pedig az utolsó 
pillanatban kapkodnak a pénz
tár előtt. Addigra azonban már 
ötvenméteres a sor, a vége kinn 
van az alulJárónál. flyenkor el
kelne két pénztár is . . . Én 
meg ülök a szép nyán kánikulá
ban, az ablakon betűz a nap, a 
pult túloldalán meg a türelmet
lenül tipródó, szitkozódó töm
meg. Hát ilyen a mi nyarunk. 

Elköszönök. s átmegyek a 
már említett aluljárón. A falon 
- nyilván a rövidlátók kedvé
ért - öles betűkkel: Szikora 
Robika. R-Go. 

Érdemes volt takarítani. Vi
selkedéskultúra, ó' 

aluljáró burkolatának színösz- va. nevetve mondja: �demeter) 
szeállítását, hogy a falakon rö- ..---------------------------
videsen megJelenJenek a feltű
nési viszketegségben szenvedő 
kulturálatlan fiatalok kedvenc 
együtteseinek - Ragály, Ter
ror, Pokolgép - neve1. 

Miért is hozom ezt szóba? 
Mert nemrégiben az agárdi 
megálló pénztárosa. Boróczki 
Józsefné így panaszkodott: 

- Nincs egy hete. hogy le
mosták az aluljáró falát, de már 
újra összefirkálták. TudJa. most 
volt egy koncert itt a strandon. 
A három nyári hónap nemcsak 
a megnövekedett forgalom mi
att nehéz. llyenkor lejönnek a 
pesti fiatalok a hangverse
nyekre, és éjszaka részegen 
törnek, zúznak. A napokban 
üvegezték újra a váróterem aj
taját, ablakait. de még a pado
kat és a kályhát is megrongál
ták. 

Felkapom a fejem. 
- A kályhát is? 
- Persze, elVJtték a kályha-

csövet ... 
Nagy Jánosné málházó ek

kor a hangosbeszélőhöz lép. és 
figyelmezteti az utasokat, hogy 
az állomásori gyorsvonat halad 
át. és kén, a vágányok mellett 
Vigyázzanak. 

- Nem lehet sok dolga egy 
málházónak ilyen kis állomá
son - fordulok hozzá. 

- Sajnos, ki kell ábrándíta
nom. Rengeteg poggyászt ad
nak fel a nyaralók. Sokszor 
14-15 biciklit, sátrakat kell egy
szerre kivinnem a vonathoz. és 
ilyenkor nagyon kell vigyáz-

Párbeszéd a fuvaroztatókkal 
Az őszi szállítási feladatok 

végrehajtásáról. a vasút és a fu
varoztatók együttműködéséről 
volt szó azon a tanácskozáson. 
amelyet a szegedi igazgatóság a 
területéhez tartozó Csongrád és 
Szolnok megye nagyobb fuva
roztatóinak bevonásával rende
zett szeptember 18-án Szege
den. a vasutas művelődési ház
ban. Harmati János, az igazga
tóság kereskedelmi osztályának 
vezetője tájékoztatójában el
mondotta, hogy az év utolsó 
négy hónapjában az igazgató
ság területén több mint 4,5 mil
lió tonna áru vár elszállításra, 
ebből közel hárommillió tonna 
a kocsiigényes áru. A területü
kön berakandó áruk mintegy 
25-28 százalékát Csongrád és 
Szolnok megye területén adják 
fel. E nagy árumennyiség indo
kolja a fuvaroztatókkal való 
megbeszélést. 

A vasútigazgatóságnak a leg
nagyobb munkát most is a cu
korrépa elszállítása jelenti. Az 
előzetes tervek szennt az igaz
gatóság területéről majdnem 
egymillió tonna répát kell elfu
varozni. A feldolgozandó 
..édes" árut 39 állomáson rak
ják vagonokba és öt cukorgyár
ba - Mezőhegyesre, Sarkadra. 
Szolnokra. Hatvanba és Kabára 
- továbbítják. Az említett gyá
rakon kívül a Dél-Alföldön 
megtermelt répából várhatóan 

120 ezer tonnát iránvítanak át 
feldolgozásra Kapo;várra és 
Sárvárra. A mezőhegyesi gyár 
pedig 90 ezer tonnát exportál 
Jugoszláviába. Úgy tervezik, 
hogy az elszállításra varo 
mennyiség 75-80 százalékát 
irány- és fordavonatokkal to
vábbítják. Cukorrépán kívül 
gabonából 350 ezer. kavic'>ból 
250 ezer, ásványolajból 125 
ezer, egyéb áruból 960 ezer ton• 
na vár továbbításra. s ehhez 
jönnek még az élelmiszerek, a 
fűtőanyagok és más olyan ánik, 
amelyek fuvarozása sürgős és 
időszakonként fontos lesz. Ah
hoz. hogy az áruk időben a ren
deltetési helyükre jussanak, 
szükséges. hogy a fuvaroztató 
felek áruikhoz a kocsikat idő
ben rendeljék meg, azokat ké
sedelem nélkül berakják. és az 
érkező küldeménvek k1rakásá
ról 1s folyamatosa"n gondoskod
janak. 

A tanácskozáson felszólaló 
fuvaroztatók elismerően szóltak 
a vasút munkájáról. Különösen 
azt a tényt emelték ki, hogy az 
általuk igényelt kocsik közel 95 
százalékát idó1?en megkapták. 
A rakodások zavartalan végzé
se érdekében kérték, hogy a 
vasút az érkező küldemények
ről idóben és pontos értesítést 
adjon. 

G. J. 
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Romhányi csendélet Játszókocsi a nosztalgián 

Zsebeimben vonatjegyem el- ja az ajtót. No nem méregből, 
lenértéke után kutatok, gube- hanem szükségből. Mert az állo
rálva rakom össze a forintokat. más épülete több mint húsz éve 
Közben meg-megállok, ösztö- nincs tatarozva, karbantartva. 
nösen felpillantok, nincs-e ve- Többek között a nyílászárók is 
szély, hiszen mégiscsak sínek felmondták a szolgálatot. 
között haladok. De az állomás Sok baj van a telefonnal is, pa
és környéke csendes. Néhány naszolja. Két állomás között igen 
álmos vagon vesztegel a külső nehéz megteremteni az összeköt
vágányokon, körülöttük bátran tetést. A vonal azelőtt légvezeté
szökik a magasba az erős gyom. kes volt, mondták, jobb lesz a 
A csendet a közeli kerámia- légkábeles. Hát nem lett sokkal 
gyárból ideszűrődő tompa zú- jobb. 
gás foglalja keretbe. - Én nem tudom, más ho-

Idejövet Diósjenőnél szálltam gyan lesz vasutas - meséli ké
át. Barátságos, kövér vasutast sőbb, amikor az életéről fagga
k' d h' d k  tom -, de nekem a szüleim is a er eztem, anya i megálló MÁV szolgálatában álltak. AmiRomhány. A hányadik szónál 
még érdeklődve figyelt, kon- kor leérettségiztem, forgalmi ta-
centrált a számolásra, de ami- nuló, majd szolgálattevő_ lettem. 

Késó'bb elvégeztem a MAV-tiszt-kor a nagyközség nevét kiejtet- k, �t 
, 

t ·tt k H epzo es mos 1 vagyo . u-tem, megkönnyebbülve elmo- szonöt ember van a kezem alatt, solyodott. mert ide tartozik Bánk állomás 
- Az a végállomás. Tovább is. 

nem megy a vonat. 
Mint késó'bb kiderült, ebből a 

nógrádi faluból semmilyen vo
nat nem megy tovább, csak 
visszafelé. 

Vasutasélet 
gondokkal 

Az öreg állomásépület forgal
mi irodájában Juhász Sándorné 
egy sokrubrikás könyvbó1 emeli 
fel a fejét, amikor belépek. Je
gyet ráérek venni, mondja, hi
szen a vonat indulásáig van még 
másfél óra. 

- Addig beszélgethetnénk -
javaslom, de ő szabadkozva in
gatja a fejét és az előtte fekvő 
könyvre mutat. 

- Jaj, nem érek rá most erre. 
Nemsokára árupénztárosi vizs
gám lesz, arra kell készülni. 

Azután mentőötlete támad, ta
lán némi kajánság is van a hang
jában, amikor ezt mondja: -
Menjen, beszéljen inkább a fő
nökkel. 

Egy kopott ajtóra mutat, ame
lyen ott díszeleg a felirat: Állo
másfőnök. Az ajtó és tokjának 
rossz viszonyára utal a köztük 
csukott állapotban is meglévő 
ujjnyi rés. Feltehetően az eddigi 
beszélgetést hallották odabent
ről, mert csendes káromkodás 
fakad a szolgálattevő ötletére. 

A szobában az asztal mögött 
egyenruhás fiatalember, az állo
másfőnök. Harminckét éve elle
nére dús haja, amely egyenes, 
mintha mágnes húzná fölfelé, 
majdnem teljesen ősz. De a baju
sza fekete, és ha nevet, szétfut az 
orra alatt. 

Varga László 1975 óta vasutas 
és 1982-ben lett a romhányi ál
lomás és az ide tartozó egységek 
főnöke. Fél évtizednyi tapaszta
lat birtokában mesél arról, mi
lyen a mellékvonal végállomá
sán dolgozó vasutasok élete. 

- Előnye egy ilyen kis állo
másnak, hogy a személyforga
lom viszonylag kicsi. Huszon
négy óra alatt körülbelül tizenöt 
vonatunk van. A teherforgalom 
viszont jóval nagyobb, hiszen 
többek között a Romhányi Épí
tési Kerámiagyár iparvágánya 
is innen halad tovább. Nyáron 
vagy a hétvégeken, amikor na
gyobb a turistaforgalom, ná
lunk is több szerelvény érkezik 
az állomásra. 

Hogy m1 a gond egy ilyen kis 
helyen? Varga László nem soká
ig töri a fejét a válaszon. Igaz, 
előbb feláll, és jó erősen becsap-

Felelősség 
jogkör nélkül 
- Állomásfőnöknek lenni 

ilyen fiatalon, szép karrier -
próbálkozom, remélve, hogy ör
vendetes dolgokat hallok majd. 

Somolyog a bajusza alatt. Lej
jebb csúszik a széken, kicsit az 
asztal alá. Mondjam, ne mond
jam? Ezt gondolhatja magában. 

- Bizonyos szempontból jó, 
bizonyos szempontból nem -
mondja diplomatikusan. - Egy 
biztos, ma az állomásfőnöknek 
nincs akkora tekintélye, mint 
régen. Nincs megfelelő fegyelmi 
jogköre. A vezetők elvárják, 
hogy a feladatokat teljesítsük, 
de nekem nincs jogköröm, hogy 
ezt számon kérjem a dolgozók
tól. 

Ami igaz, az igaz. A főnökök 
utasításait teljesíteni és a lét
számgondokkal küszködő vasút 
dolgozóinak is a kedvében járni 
egy idó'ben, nem kis feladat. 
A törzsgárdaállomány bizony 
elöregedett, mondja az állomás
főnök. Nem is a fizetéssel van a 
baj, hanem a munkaidővel. A fi
atalok nehezen veszik tudomá
sul, hogy a vonatnak karácsony
kor és szilveszterkor is menni 
kell, és a vasutas akkor is dolgo
zik, ha éjszaka van, meg akkor 
is, ha fagy vagy éppen kánikulai 
a forróság. 

- Az alapbér és a különböző 
műszakpótlékok, túlórák általá
ban 6800-8000 forintos keresetet 
tesznek lehetővé. A kötelező óra
szám 176-193 óra. Ezzel szemben 
a forgalmi szolgálattevők havon
ta 220-250 órát is dolgoznak. 

Varga László azon is csak csó
válja a fejét, mert ezt sem érti, 
miként lehetséges az, hogy azok 
közül az érettségizett, katonavi
selt, olykor jogosítvánnyal is 
rendelkező fiatalok közül, akik 
vasúti szolgálatra jelentkeznek, 
az orvosi vizsgálaton sokan al
kalmatlannak találtatnak, és így 
nem foglalkoztathatják őket egy 
sor munkakörben. 

- És milyen előrejutási lehe
tősége van az állomásfőnöknek, 
aki végül is még csak harminc
két éves? 

- Tanulmányaimban a kö
vetkező lépcsőfok az lenne, ha 
elvégezném a közlekedési főis
kolát. De a jövedelmem akkor se 
lenne több, úgyhogy ráérek még 
ezen gondolkodni. Különösen, 
hogy kétgyennekes családapa 
vagyok, és építkezem itt Rom
hányban. 

Szállítási értekezlet 

A székesfehérvári körzeti 
üzemfőnökség tanácstermében 
szeptember 9-én, az érdekelt fu
varoztató vállalatok képviselői
nek részvételével szállítási érte
kezletet tartottak, amelyen 
Szűcs György kereskedelmi 
üzemfőnök-helyettes ismertette 
a főnökség 3,8 millió tonnás 
szállítási tervét. Beszámolójá
ban hangsúlyozta, hogy Szé
kesfehérvár állomás villamosí
tása miatt nehezebb körülmé
nyek között kell a feleket ki
szolgálni. A kocsipark hasonló 
a tavalyihoz. sőt egyes típusok
ból kevesebb lesz. ezért kérte a 
vállalatokat, hogy a kocsifordu
ló-idő csökkentése érdekében a 
kiállított kocsikat gyors rako
dással minél eló'bb adják át a 
forgalomnak. 

A KÜF jelentős exportszállí
tásoknak tesz eleget. A keres
kedelmi üzemfőnök felhívta a 
vállalatok figyelmét arra, hogy 
reálisan mérjék fel az exportter
vük teljesítéséhez szükséges te
herkocsik mennyiségét a ki
egyensúlyozottabb szállítóesz
köz-elosztás érdekében. 

Az őszi forgalom sikeres le
bonyolítása politikai és népgaz
dasági érdek, hiszen a vállala
tok évi tervének teljesítése a 
határidőre való szállítástól 
függ. Ennek érdekében Szűcs 
György azt kérte a fuvarozta
tóktól, hogy nagyobb figyelmet 
fordítsanak a gépi rakodásokra, 
mert sok kocsi ilyenkor rongá
lódik meg. s a javítás idejére ki
esik a forgalomból. 

(Tunyogi) 

Mindenhez 
papír kell 

Aki azt hiszi, hogy a beszélge- ■ tés közben az állomásfőnök ke
resztbefont karral ült a székben !!isiJ··::r::===iiiiííiil 
és az ujjaival malmozott, téved. 
Tőle jobbra és balra nyomtatott 
szabályzatok halmai, amelyekbe 
bele-belepillant, miközben szor
galmasan töltögeti egy hatalmas 
füzet különféle rovatait. 

- A vasútnál újabban köve
telmény, hogy a vezetők minél 
több időt töltsenek kint a terüle
ten. De az adminisztráció nem 
lett kevesebb. A munkaidő há
romnegyed részét a papírmun
ka tölti ki. Sok az utasítás, mó
dosítás módosítást követ. Állan
dóan naprakészen kell lenni. Ha 
intézkedem, arról is papír kell, 
hogy később tudjam bizonyítani. 

- Most éppen milyen intéz
kedését dokumentálja? 

- Lassan beindul a téli for
galom, a rosszak helyett két új 
kályha kellene. Erről írok fel
jegyzést. Lehet, hogy nem lesz 
kályha, de ha ellenőriznek, iga
zolnom kell, hogy mindent meg
tettem a téli felkészülés érdeké
ben. 

- Mi van akkor, ha nincs pa
pír, de jön a kályha? 

Szétfut az arcán a mosoly. 
- Olyan nincs. Ez csak 

álom ... 
Az állomásfőnökök tevékeny

ségi jegyzékébe nem pillantot
tam bele, így nem tudom, hány 
esetben kell „intézkedniük", de 
felteszem, alaposabb és átgon
doltabb megfogalmazás után 
nem válnának az állomásfőnö
kök aktagyártó hivatalnokokká, 

A Budapest-Esztergom kö
zötti vonalon az utazók már jól 
ismerik azt a 22 022 számú vo
natot, amely március 26-tól no
vember elsejéig közlekedik gő
zös vontatással szombat, vasár
nap, valamint ünnepnapokon. 
Azt azonban kevesebben tud
ják, hogy ezen a nosztalgiasze
relvényen ez év június 27-e óta 
egy úgynevezett játszókocsit ál
lítottak be a budapesti vasút
igazgatóság kereskedelmi szak
vezetőinek ötlete alapján. 

A guruló játszószoba azóta 
teljes helykihasználtsággal jár
ja útját. Ez talán érthető, hiszen 
a kocsiba szerelt videokészülék 
változatos meseműsorokkal 
várja a kis utasokat (14 éves ko
rig). Emellett természetesen 
sokféle játék között is válogat
hatnak a gyerekek. Az igazga
tóság vezetői gondoltak a nebu
lók szakszerű felügyeletére is. 
A helyi óvoda pedagógusai 
Tóth Tünde és Gardáné Ri
móczi fldikó felváltva foglal-

és több idejük lenne a valóban 
gyakorlati feladatok megoldásá-
ra, az emberi kapcsolatok kiépí
tésére. 

Kint a forgalmi irodában egy
re sűrűbben csapódik egy kis 
ablak, amelynek másik oldalán a 
váróterem van. Juhász Sándor
né is abbahagyja a tanulást. 
most éppen ő a pénztáros. Még 
nem fáradt, dél sincsen. Igaz, 
hogy hajnali négykor kelt, de 
messze van még este tíz óra. Ek
korra ér majd haza ötven kilo
méterre lévő otthonába Ipolyve
cére. Tizennyolc éve van a vas
útnál, és most, ha az árupénztá
rosi vizsgát is leteszi, végre „iga
zi" szolgálattevő lehet. 

A vonalfelügyelőségen 
még nem volt üzemzavar 

Fertőszentmiklós vasútállo
máson Takács Antal forgalmi 
szolgálattevő igazított útba. Az 
egykori fűtőházat kerestem. 

- Két perc járásra megtalál
ja - magyarázta -, de jól fi
gyelje a feliratot, mert a fűtőház 
megszűnt. 

A forgalmista igazáról hamar 
meggyőződhettem. Az egykori 
fűtőházból villamos vonalfelü
gyelőség lett. 

- Miért éppen Fertőszent
miklóson? - kérdeztem Fülöp 
Géza gépészmérnöktó1, a vo
nalfelügyelőség vezetőjétől. 

- A telephelyet a teljes vil
lamosított vonal középpontjá
hoz közel kellett kijelölni, ezért 
választották Fertőszentmik-

munkás-bizonyítványa. Az át
lagéletkor 30-35 év. Jó csapat a 
miénk, bár még egy éve sem 
dolgozunk együtt, igaz: eddig 
még nem volt üzemzavar, nap
jaink lényegében csendesen 
folydogálnak. A munka feltéte
lei jók. A volt fűtőliáz főépületé
ben vannak a karbantartó mű
helyek, az irodák, illetve a szo
ciális helyiségek újonnan épül
tek. Mindkét épület víz- és me
legvíz-ellátást, csatornázást, 
elektromosenergia- és telefonel
látást kapott. 

- Kik építették? 
- A Fertődi Építőipari Szö-

vetkezet. Igazán jó munkát vé
geztek, s ami szintén fontos: ha-

koznak a játékosan utazó gyere
kekkel. 

Az eddigi tapasztalatok azt 
igazolták, hogy a játszókocsi öt
lete megnyerte a kisgyerekes 
szülők tetszését. Ezért - nem 
hivatalos forrásból - megtud
tuk, hogy a jövó'ben ehhez ha
sonló kocsit szándékoznak beál
lítani más vonalakon is. 

S. R. 

táridőre! A költségekró1 nem 
tudok nyilatkozni, de az bizo
nyos, hogy nem volt olcsó mu
latság. A telep körülkerítését, a 
belső terület parkosítását mi 
végeztük társadalmi munká
ban. 

- Üzemzavar esetén mivel 
vonulnak a helyszínre? 

- Van egy csapatszállító 
IF A gépkocsink és két Lada Ni
va személygépkocsi. Mint már 
utaltam rá: működésünk nyolc 
hónapja alatt nem történt „ese
mény", jó lenne, ha ez így ma
radna továbbra is. A téltó1 fé
lünk egy kicsit, bár szerelőink 
többsége a tavalyi rendkívüli 
hidegben és hóban megmutát
ta, hogy mire képes. Szóval: 
„csend" van most nálunk, de 
így is jó. Ha sokat emlegetnek 
bennünket, az bajt jelez . .. 

(sárközi) 

A szerelvény már a síneken 
vesztegel. Mondják, szerencsém 
van, nem kell átszállni, bevisz 
egészen Vácig. Kicsit izgulok, hi
szen alig egy perc van az indulá
sig és az állomásfőnök még egy 
igazolványképet keres a szá
momra. Mondom 1s Juhászné
nak, nélkülem el ne indítsa a vo
natot. Mosolyog. 

lóst, de a helykiválasztásnál 
,---------------------------

Amikor a szerelvény kigördül 
velem az állomásról, némi büsz
keséggel nézek az órámra. Há
rom percet várt rám a vonat. 
Hogy az órám siet, azt csak Vá
con tudom meg. 

gazdaságossági szempontok is 
számítottak. A fűtőház évek Előadás Celldömölkön 

Pataki Kálmán 

óta használaton kívül volt, a · Szeptember 25-én Celldömöl
terv,ez� ezt az épü,lete� alakí- kön a negyvenöt tagú Baranya 
tották at, illetve bov1tettek. Táncegyüttes adott műsort a 

- Hányan dolgoznak az új Kemenesaljai Művelődési Köz-
munk?:helyen? pontban. 

_ 
- O�venen. :"öbbsé_gü�- fel- A körzeti üzemfőnökség, a 

sovezetek-szerelo. Mmdossze vontatás szakszervezeti köz
négy dolgozónknak nincs szak- művelődési bizottságai,' vala-

-----------------------.. 

mint a csomóponti pártbizott
ság szervezésében 370 vasutast 
láttak vendégül. A társadalmi 
munkák és a kommunista mű
szakokból származó bevételek
bó1 fizetett előadáson aktív szo
cialista brigádtagok és nyugdí
jas vasutasok vettek részt. 

A MÁV Mátészalkai 
Pályafenntartási Főnökség 
pályázatot hirdet 
pályamesteri 
munkakör betöltésére. 

Rendkívüli közgyűlés 
A Vasutasok Általános Biztosító Egyesülete 1987. október 

14-én, délután 16 órakor saját helyiségében (Budapest VI., Rudas 
1 László u. 75.), határozatképtelenség esetén pedig 1987. október 
124-én (sZOIJlbaton) délelőtt 11 órakor tartja 89. rendkívüli közgyű
! lését a MAV Budapesti Igazgatósága (Budapest VIII., Kerepesi 
út 3. sz. alatti) kultúrtermében, B épület I. emelet. 

Olyan jelentkezők pályázzanak, akik műszaki tiszti 
tanfolyammal, vagy vasútépítési és pályafenntartási 
technikusi oklevéllel, vágánygépkocsi-vezet6i, vala
mint egyszerűsített forgalmi vizsgával rendelkeznek, 
és vasútorvosilag a pályamesteri munkakör ellátására 
alkalmasak. 

A rendkívüli közgyűléste az egyesület valamennyi tagját 
szeretettel meghívjuk. A rendkívüli közgyűlés határozatképes, ha 
azon a tagoknak legalább a fele megjelent. Mivel az első közgyű-

1 lés előreláthatólag határozatképtelen lesz, a második közgyűlés 
'(melyet október 24-én tartunk) a megjelent tagok számára való 
, tekintet nélkül határozatképes, s a napirendre tűzött tárgysorozat 
felett érvényesen dönt. 

A munkakör betöltésének időpontja: 
(Az egyesület választmánya) 

1987. november 1. 
1 

tőjéhez eljuttatni. Mátészalka, Kölcsey u. 3. 4700. 
A pályázatot 1987. október 25-ig kell a f6nökség veze-

1 A pályamesteri munkakörhöz Nyírbátor állomáson 

Az utastourist üzletek 
túlteljesítették a tervet 

szolgálati munkaköri lakást biztosítunk. 

1 

Bérezés a MÁV Kollektív Szerződés szerint, a gyakor- Teljesítették ez évi dollár ár-
lati idő figyelembevételével. bevételi terveiket az Utasellátó 

Vállalat Győr-Sopron, Vas és 
A pályázat tartalmazza: ! Zala Megyei Területi Igazgató-
a jelenlegi munkahelyét, beosztását, havi munkabért, 

I 
ságának utastourist üzletei. Az 

eddigi munkahelyeinek és munkakörének részletes 1987. évi terv több mint tíz szá-
felsorolását, részletes önéletrajzot, szakképzettségeit, 1 zalékkal haladta meg a tavalyit. 
politikai végzettségét és egyéb más végzettséget ta- 1 A korai tervteljesítést a nyu-
núsító okiratok másolatát. 
Bővebb felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban a · gati turiStaforgalom lényeges 
03/52-85, 51-86 és 51-89 üzemi, vagy a 66 postai telefo- 1 

emelkedése tette lehetővé. Sok 
non lehet kérni. helyi intézkedés is született a 

._ _________________________ _., három megye területén a kon-

vertibilis valutabevételek növe
lése érdekében. Új tárolási le
hetőségeket alakítottak ki. 
A nyitva tartási idők bővítésé
vel, szakképzett dolgozók fog
lalkoztatásával jobban alkal
mazkodtak a nyugati és a tó'kés 
valutával rendelkező hazai vá
sárlók igényeihez és szokásai
hoz Nyugat-Dunántúlon. 

(jakab) 



1987. OKTÓBER 15. J\iti\GYAR VASUT:\S 7 

Illegálisan Chilében Kiállítás Amazonas do Brasil 
W allraff és Littín, 

avagy a „besurranók" 
Olvasóink előtt nem ismeret 

len Osváth Miklós vasutas fes 
tőművész neve, aki erdél)'; szü
lők nyolcadik gyermekeként, 
Szegeden született 1935-ben. 
A Képzőművészeti Alap tagja 
28 éves kora óta. Első kiállítása 
mintegy három és fél évtizede 
volt. Azóta szerte az országban, 
sőt határainkon kívül is sokszor 
bemutatkozott; mindenütt ked
vező fogadtatással. 

Második vagy talán harma
dik alkalommal szerepelt ha
zánkban a brazil táncegyüttes 
szeptember végén, ezúttal egy 
nyugat-európai turné után. Míg 
legutóbb a Budai Parkszínpa
don telt ház előtt léptek fel, 
most félház volt a Budapest 
Sportcsarnokban. 

A valóság megközelítésének 
mikéntje az író vagy a filmren
dező számára nem pusztán sti
láris kérdés. Lényegibb dolog; 
az elkötelezettséget. a szándék 
morális komolyságát jelzi. 
A „fecsegő felszínről" a „hall
gatag mély be" merészkedni. 
vállalva a „búvárélet" minden 
kockázatát, kínkeservét, valódi 
alkotói-emben (s a kettő aligha 
választható külön) megméretés. 
Nincs ennél nehezebb. ugyan
akkor felemelőbb. 

Az igazi tényirodalom (film) 
ritka. mmt a fehér holló. Tom 
Wolfe-nek a hatvanas években 
született riportjai, Truman Ca
pote és Norman Mailer felka
varó bűnügyi szoc10gráfiái a be
lülről megélt valóság gyöngy
szeme1. Európai méltó örökö
sük az a nyugatnémet író-új
ságíró. aki a hetvenes évek leg
elején a Bild-Zeitung piszkos 
ügyeinek kiteregetésével szer
zett hírnevet. 

Günter Wallraff, a besurra
nó nporter azóta is konzekven
sen ragaszkodik jól bevált mun
kamódszeréhez. Legutóbb, ná
lunk megjelent könyvében pél
dául török vendégmunkásnak 
maszkírozza magát, s két évig 
élt Aliként a legkitaszítottab
bak életét. A Legalul című ri
portkönyv egy velejéig rothadt 
és korrupt valóság megrázó do
kumentuma. A vendégmunkás 
az mdusztriális társadalmak 
modern rabszolgája, a kizsák
mányoltak legnyomorultabbja. 
Több százezer török munkás él 
Nyugat Németországban, már 
amennyiben életnek nevezhető 
ez a létalatti vegetáció. 

Megjelenése idején botrány
kőnek számított Wallraff köny
ve. s nem kevésbé az a film, 
amit adatgyűjtés közben irányí
tásával forgattak. A befolyt jog
díjakból a riporter a vendég
munkások jogainak képvisele-

I. 

A 
féllábú Kertész szabóról 
úgy tudták a Kiskörben, 
hogy kmt Franciaor

szágban sakkmesteri címet 
szerzett - ez az értesülés a le
hető leghitelesebb forrásból 
eredt: maga Kertész mondta. 

Délután öt óra felé Kertész 
bezárta szabóműhelyét. gondo
san áttörölte a cipőjét - műlá
bán is fekete magas szárú cipőt 
viselt -. aztán kezében az ösz
szetekert sakkvászonnal és a fi
gurákat tartalmazó zacskóval, 
megjelent a betonból öntött pa
doknál. Pénzbe játszott. kontrá
val-rekontrával, mint a kártyá
sok. 

Kertész végigverte a kisebb 
tén menőket: .. Morph:,1", a kö
zértest. ..Főtísztelendő''-t, a 
nyomdászt. aki táskájában egy 
feszületet és egy sakktáblát 
hordott, mégis osztatlan meg
döbbenést keltett, mikor beje
lentette. hogy szívesen játszana 
a Kulich Gvula tér koronázat
lan sakk-k1(álvával, Vak Frédi
vel. A kibicek között egy sem 
akadt, aki a legkisebb esél:,1 1s 
adta volna Kertésznek. Frédi 
már a háború előtt főtornajáté
kos volt és mint rikkancs, a 
.. Lapterjesztők" sakkcsapatá
nak első tábláján játszott. 

Frédi megkapta a kihívást. 
már a következő napokban 
megjelent a K.iskörben. Kertész 
épp játszott valakivel. Frédi 
vastag szemüvege mögül egy 
pillantást vetett az állásra: 

Maga szeret sakkozm? 
- Igen. 
- Akkor m1é1t nem tanul 

meg? 
Kertész nem vitatkozott, tud

ta, hozzátartozik Frédi taktiká
jához, hogy gorombaságaival 
megpróbálja felbosszantam az 
ellenfeleket. Átültek egy másik 
asztalhoz. és Kertész felállította 
a készletet. senkinek sem tűnt 
fel. hogy egy sakk\·ászon he
lyett kPttőt fektPtell egymásra. 

ba? 
Mibe játszunk? Tíz forint-

Tíz fo11nt az alap. kontra-

tére, érdekvédelmi szervezetet 
alapított. Tevékenysége miatt 
természetesen Wallraff szálka 
az ipari jogállam szemében. 
Merész és meghökkentő írói 
fricska, hogy legújabban saját 
rendőrségi megfigyelésének do
kumentumai alapján készül 
könyvet írni. 

Ami Wallraffnál egyedülálló
an hiteles munkamódszer, az 
Miguel Littín chilei filmrende
ző esetében körülmények szülte 
kényszerűség. 

Littín, aki az ötezer szám
űzött egyikeként, az Allende
kormány elleni puccs után 
emigrált hazájából, 1985-ben il
legálisan hat hétig forgatott 
ChiléLen. 

E nem mmdennapian kalan
dos és hősies forgatás történetét 
a világhírű kolumbiai író, a 
filmrendező barátja, Gabriel 
García Marquez vetette papír
ra. 

A Titokban Chilében című ri
port szinte egy időben jelent 
meg az azonos címen hetekkel 
ezelőtt, a televízióban sugárzott 
filmmel. 

A filmrendező uruguayi üz
letembernek adva ki magát 
„surran be" Pinochet-bitorolta 
hazájának valóságába. Egy
másról mit sem tudó három 
(olasz, francia, holland) stábot 
mozgat, irányít, szervez, nem 
egyszer bizony szubjektív érzé
seinek engedve, az illegális 
konspiráció szabályait meg
szegve. De hát végtére is, ő 
nem megfontolt ellenálló, .,csu
pán csak" egy szuperérzékeny, 
s a szabadság iránt végletekig 
elkötelezett művész. Maga Lít
tín mondta - idézi a riport elő
szavában Marquez: ,,Nem ez a 
leghősibb tette életemnek, de a 
leginkább emberhez mél
tó ... " 

(Tódor) 

Pályafutásának legújabb 
nyilvános állomása szeptembe 
2-án volt a Belügyminisztérium 
Művelődési Házában. Kiállítá
sát Pribojszki Mátyás citera
művész barátja nyitotta meg. 
A most bemutatott képek szá
ma közel ötven. Az akvarellek 
elsősorban hazai tájakat, öreg 
falusi házakat és műemlékeket 
ábrázolnak, de találkozunk kül
földi témákkal is. 

Domonkos Lajos újságíró, a 
katalógus szerzője, munkássá
gát méltatva egyebek között 
megjegyezte, hogy a festőmű
vész átérzi a hazáját szerető em
ber szelíd indulatait. És mert 
művész, arra is képes, hogy 
mindezt kifejezve átadja ne
künk. A lágy akvarelleket néz
ve elképzelhető, hogy alkotó
juk. ha akarja. társalogni 1s tud 
a lombjukat hajtó fákkal, szo
morkodni képes a faluszéli há
zakkal, merengeni ódon temp
lomokkal, megerősíteni ben
nünket szülőföldünket szerető 
hitünkben. 

A kiállítás alkalmával színvo
nalas műsort adott Bánffy 
György kiváló művész - aki 
egy rodostói képpel kapcsolat
ban Mikes Kelemen leveleiből 
is idézett -. és a spanyol nagy
díjas „ Tisza '83" tiszakécskei 
citerazenekar. 

Osváth Miklós negyven alko
tását felajánlotta a Belügymi
niszténum művelődési munká
jában kimagasló eredményeket 
elérő, ifjúsági közösségek jutal
mazására. 

H. K. 

A táncosok és zenészek vér-

Vasutasbérfet 

Traviáta 

az Erkelben 

Verdi, Traviáta című 
operáját mutatják be 
október 25-én, vasárnap 
délelőtt 11 órakor az Er
kel Színházban, a vas
utasbérlet első előadá
sán. A címszerepeket 
Pitti Katalin, Barlay 
Zsuzsanna, Kéri Zsu
zsanna, Kelen Péter, 
Ütő Endre és Póka Esz
ter éneklik. 

rekontrával. De csak egy partit Ez a mondás százforintos ala- genül mozgó, jól öltözött férfi
ak, teherautó-sofőrök, kései vo
nattal érkező parasztasszonyok, 
és mindannyian csomagokat 
hoztak vagy csomagokat vittek. 

játszok magával. pon már nyolcszázat jelentett, 
- Miért csak egyet? Vak Frédi értetlenül nézett 
- Mert nem akarom rontani előbb a táblára, aztán Kertész-

a formámat. Nem jó, ha az em- re, nem mert fellebbezni, tolt 
ber hozzászokik a könnyű győ- egyet a gyalogon. Az egész országban sehol 

sem lehetett amlin festéket kap
m, mert a lezárt nyugati hatá
ron már évek óta nem jött át 
egy doboz sem, elterjedt a híre, 
hogy Kertész tud szerezni. de 
bizalommal fordulhatott hozzá 
az is, aki szacharint, nagyken
dőt, vagy akár füstölt sonkát 
akart, csupa akkortájt hozzáfér
hetetlen árut. 

zelmekhez. Kertész jobb kézzel lépett, 
A nyitás jogát Kertész udva- bal kezével pedig az egymásra 

riasan átengedte Frédinek, aki fektet,ett két sa�kvászon közül
_. 

Evans kapitány romantikus a�g eszreve�etoen, maga_ fele 
rseljátékát választotta. Meghúz- huzta az alsot, a hosszanti me
ta b4-et, és összedörzsölte a ke- zők száma nyolcról kilencre nö
zét. vekedett, Vak Frédi gyalogja 

Ha akarsz egy aforizmát, :gy_ mez_őv:l távo�.a�b ��rü�t az 
Csókold meg a farom iz- at��lt_ozastol. A roVJdlat? fotor

mát! _ mondta ez a közönsé- naJatekos nem vette eszre a 
ges ember. trükköt, pedig már derékig elő

Kertés leütötte a felkínált re kellett hajolnia az asztalon. 
gyalogo/ A nézők látták, de a K.iskör írat-

A feketebolt több mint egy 
éVJg Virágzott, akkor Kertész úr 
egyik szállítója berúgott, és a 

- Ráztam a Kohnt. .....---------------------------, 
- Kontráztam - jelentette 

be Kertész. és öngyújtóját a vá
szon mellé tette, hogy a partner 
később ne tagadhassa le a kont
rát. 

Vak Frédi meglepődve felné
zett, ez a mondás annyit jelen
tett, hogy Kertésznek most már 
mindenképpen nyernie kellett, 
döntetlennél is Frédi kapja a 
pénzt. aztán vállat vont. 

- Kontra? Éljen, aki mond
ta. 

Frédi rágyújtott, cigarettáját 
a feje fölé emelte és le-leverte 
róla a hamut, feje búbján nem
sokára szürke kupac gyűlt ösz
sze. A cseljáték szellemében 
Frédi a királyszárnyon táma
dott, de Kertész, a francia mes
ter pontosan és higgadtan véde
kezett, visszaadta a cselgyalo
got, de ezen az áron sorra lecse
rélte a tiszteket. Az állás leegy
szerűsödött, a két királyon kí
vül csak egy-egy szabad gyalog 
maradt a táblán, de Frédinek 
így is nyernie kellett, mert az ő 
gyalogja előbbre járt, hama
rabb elérhette a nyolcadik sort, 
ahol vezérré változhat át és el
döntheti a játszmát. Vak Férdi 
összedörzsölte a kezét. 

- Kelkáposzta túróval - jö
vök már a fúróval' Rekontra! -
és maga mellé tette az öngyúj
tót. de Kertész azonnal vissza
húzta: 

- Szubkontra' 

Moldova György 

A francia mester 
(Történetek Kertész úrr6/) 

lan törvényei szerint senki sem bárban egy aranyrúddal akarta 
szólhatott. · kifizetni a pezsgőjét, az üzletve-

Kertész még kettőt rántott az zető kihívta a rendőrséget. az 
alsó vásznon, ennyi elég volt egész szervezet összeomlott, és 
hozzá, hogy az ő gyalogja érjen még azon az éjszakán Kertész 
be hamarabb és bemattolja műhelye előtt is megállt a nagy 
Frédi királyát. Mikor sietve ösz- fekete Volga. 
szedobta a figurákat és a vász- A nyomozók legnagyobb cso
nakat, elvette Frédi pénzét, az- dálkozásukra sem pénzt, sem 
tán szivarra gyújtott. eldugott árut nem találtak a 

- Még kint, Franciaország- műhelyben, Kertész nem mai 
ban doktor Aljechin ellen nyer- mákos volt. a nap minden órá
tem egy ilyen partit - ha az jában számított a lebukásra. 
urak nem tudnák, akkoriban ő A féllábú szabót letartóztatták 
volt a világbajnok . . . és beVJtték a gazdasági rendőr-

ségre. hosszú hetekig vallatták. 
II. de Kertész csak anm;t mon

dott: utoljára akkor látott ara-
A K.iskörben mindenki ehs- nyat, mikor a szomszéd felesé

merte, hogy a féllábú Kertész ge átjött hozzá - azt ugyams 
szabónak srófra jár az esze. Weisz Aranynak hívják. 
Egyszer bement a boltjába egy Végül a detektívek fáradtak 
gyászoló asszony. egy fekete ru- bele a küzdelembe, átadták 
hát akart venni. amiben elteme- Kertészt az osztály legretteget
tik a férjét. Kertész rábeszélt tebb vallatóemberének. Cs1z
egy sportöltönyt két nadrággal. más Kanaúrnak. Kandúr egyet-

Az 1950-es években Kertész len, de ellenállhatatlan mód
nemcsak szabás-varrással fog- szert szokott alkalmazni: nehéz. 
lalkozott, műhelylakása előtt vasalt bilgen csizmájával rálé
gyakran megálltak a téren ide- pett az áldozat lábára és kilenc-

beli profikhoz méltóan dolgoz
tak. és mindent elkövettek a kö
zönség megénekeltetéséért ami 
végre az „Az a szép. az a szép" 
kezdetű eredeti dél-amerikai 
dallal sikerült is. A színvonai 
azonban minden igyekezet elle
nére hullámzó volt. Láthattunk 
szinte poétikus és vásári-har-

ven-száz kilójával néhányszor 
ugrált rajta, ez a kezelés a leg
makacsabb hallgatást is meg
törte. 

Kertész cellatársaitól már 
előzetesen tájékozódott Kandúr 
stílusáról. rezzenéstelen arccal 
vette tudomásul. hogy őhozzá 
kerül. A szabó leült a székre és 
nyugodt mozdulattal előrenyúj
totta a műlábát, Kandúr kéjes 
mosollyal rátiport. Kertész to
rokból, de visszafogott hangon 
sziszegett néhányat. Kandúr 
megdöbbenve nézett rá, üvöl
téshez, könnvekhez szokott. 
most már mind a két csizmájá
val ráugrott a szabó lábfejére, 
Kertész úgy gondolta minden
képpen illendő, hogy megeresz
szen egy rövidebb jajgatást. de 
többet nem, mert a vallató vér
szemet kap. 

Egyórányi kihallgatás után. 
mikor a teljesen kimerült Kan
dúrt a két beosztottja támogatta 
k1 a szobából. a szabót mint 
végképp remén:,1elen esetet el
engedték. Kertész kint, a kapi
tányság előtt megállt. táskájá
ból egy rongyott vett elő és 
bosszús arccal. de gondosan fé
nyesítem kezdte összetiport ci
pőjét. 

III 

Kertész nős ember volt, de 
meglehetősen rosszul élt a fele
ségével. Házasságuk elején az 
asszony állandóan féltékenyke
dett rá. mmden reggel egy női 
kombinét kötözött fel rá az ing 
alá - abban reménykedett. 
hogy Kertész így sehol sem 
mer levetkőzni napközben, es
ténként pedig mmden csomót 
végigellenőrzött a kombmén. 
Később 1s foh1on nvomozott 
utána. mmden· fillérr61 elszá
moltatta. ha egy fél órát elma
radt, már telefonált a mentők
höz. a rendőrségre, a tűzoltók
hoz. 

Kertész hamar belefáradt. 
ajánlotta. hogy váljanak el. de 
az asszony csak úgy egyezett 

sány pillanatokat, de a szünet 
után már érezhetően engedett a 
fagy a nézőtéren. Az utolsó 
szám a nói karnevál színes for
gatagát idéztP Ekkorra a han
gulat alaposan felforrósodott, s 
ezért a lányok (táncosnők) ke• 
ményen megdolgoztak, aho-

( 

Kép és szöveg: 
Demeter 

volna bele, ha neki marad a la

kás, teljes berendezésével 
együtt. sőt havi apanázst is kö
vetelt - ezt Kertész minden
képpen soknak találta. A házas
pár évekig élt együtt a közös la
kásban, gyűlölködve és keresve 
az okot, hogy k1 marhassa a 
másikat. 

1956 novemberében osztat
lan megdöbbenést keltett a Kis
körben. hogy Kertész eltűnt. 
hamarosan kiderült. hogy disz
szidált. Egy Bécsből érkező so
főr üzenetet hozott tőle, a fele
ségével Kertész ?Zt tudatta, 
hogy találkozott régi üzletfelei
vel. behajtotta kintlevőségeit. 
és már megalapozta az egzisz
tenciáját, de nagyon magányos, 
könyörgött az asszonynak 
hogy menjen utána; azt ígérte: 
tejben-vajban fogJa fürdetm. 
A sofőr vállalta. hogy az asz
szon)1 átsegíti a határon 

Hosszú töprengés után Ker
tészné úgy döntött. hogy meg
éri. becsomagolt, lezárta a la
kást, és elindult a sofőrrel, még 
aznap éjszaka átjutott a hatá
ron. 

Másnap reggel Kertész kissé 
borostásan, de makulátlanul ra
gyogó cipőben megjelent a Kis
kör fái alatt. egy ismerős laka
tost keresett, megkérte. hogy 
reszeljen új zárat a lakása ajta
jára. Az emberek hüledezve 
néztek rá. 

- Hát maga nem disszidált, 
Kertész úr? 

- Én kérem?' Kispesten töl
töttem néhány napot a baráta
imnál, de mmden percemről el 
tudok számolni. Sajnos szegény 
feleségem megszédült, elkapta 
a kalandvágy és lelépett, hűt
lenné vált szocialista rendsze
rünkhöz, ha esetleg \;sszajön
ne. természetc>sen nPm foga
dom be a lakásomba, és a füg
getlen magyar bíróság nekem 
fog igazat adm. 

Kertész ahg titkolva elége
dettségét, elmosolyodott. 

- Egyébként csak annyit 
akarok még mondani az urak
nak. hogy a buta ember rosz
szabb. mmt a halott. 
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Vasutas atléták 
Olaszországban 

Mintegy a magyar atlétikai A férfi 100 m-es síkfutásban 
bajnokság záróakkordja volt a harmadik Radványi Ákos, az 
vasutas sportegyesületeink vá- ötödik Kovács János lett, mind
logatott atlétáinak olaszországi ketten a BVSC versenyzo1. 
szereplése szeptember 4. és 12. A második futamban Bagyura 
között. A BVSC jó kapcsolato- Nándor (BVSC) a negyedik 
kat alakított ki a modenai tarto- helyre futott be. 
mányi sportszövetséggel, s en- A férfi diszkoszvetésben első 
nek eredményeként vendégsze- Horváth Attila ( HVSE ), a nők 
replésre hívták a legjobb vas- közül Tóthné Csó'ke Katalin 
utas versenyzőket, öt egyesület (BVSC) végzett az első helyen. 
tagjait. A 800 m-es síkfutásban har-

A magyar csapatok Cesena madik Mollár Zsolt, hatodik 
elővárosában, Cesenaticóban, a Egyed Sándor, mindketten a 
tengerparton szállásolták el. Itt BVSC sportolói. 
készültek fel a modenai atléták Kalló Gábor (BVSC) szerez
is a különböző versenyekre, így te meg a harmadik helyet a fér
a római világbajnokságra is. A fi távolugrásban a nők közül 
kisváros polgármestere foga- Fekete fldikó (BVSC) lett az el
dást adott a magyar csapat ső. 
számára, ahol ismertette a vá- A 400 'kfutá b e .. , , , m-es s1 s an sa-ros tortetetet, a sporttal valo pó Lajos győzött (DMVSC) , . 
kapcsolatát. Elmondotta, hogy sodik S „ J , f (BVSC)' 

ma 
. , t , . d , zucs ozse . a JO ermeszet1 a ottsagok elle-

nére költségvetésük mintegy tíz 1500 m-en első Visnyei Már
százalékát fordítják sport- és ta ( SVSE), 3000 m-en Bru
kulturális célokra. Nagyon szo- tolczy Judit (BVSC) szerezte 

ros az iskolák és az egyesületek meg az első helyet. 
kapcsolata, s a felnőttek jobbá- A 4 x 100-as női váltóban 
ra abban az egyesületben spor- a Gazdag-Balázs-Könye
tolnak tovább, ahol gyermek- Nagy csapat futott be elsőnek 
ként kezdték. a 4 x 100-as férfi váltót Bagyu� 

A versenyeket Castelfrancó- ra-Kovács-Karlik-Radvá
ban, az UNITA fesztivál része- nyí nyerte meg. 
ként tartották meg. Maga a , , , , 
f t 'l · • , .. T1zezer meteres s1kfutásban 
l
esz iva 

1
igazi nepunn�p, a�e- a harmadik Szabó János yet az o asz kommunista part (BVSC) 1 h .,tá b 1 szervez tagjai és a a vele szim- ,, ...,.k: !ere 't 

(
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VS

s
C

a
)
n
l 

az e · 
t , t„ k , , so ,.,i o , amas ett pa 1zans omege szamara. F, rfi ,,. k 46 

· 
01

. 
Eredményeink. e versenyzom ' a no11o. 
100 ,,. :t h dik 45 pontot szereztek a vendéglá-m-es nm ga on arma 'k • , 

Bokor Edina ( HVSE ). A férfi to 36, illetve 24 pontjaval 
'd , b 1 „ M k, E „ szemben. ru ugras an e so a o rno 

(DMVSC). Németh Gyula 

A fegyveres erők napján 
.. 

Unnepségek, 
béke nagygyűlés 

A debreceni járműjavító 
üzemben Tóth Tivadar szb-tit
kár üdvözölte a fegyveres erők 
napja alkalmából rendezett ün
nepségen megjelenteket. A 
megnyitó szavak után Erdé
lyi Géza pb-titkár mondott be
szédet, akit a közelmúltban a 
Haza Szolgálatáért Érdemérem 
arany fokozatával tüntettek ki. 
Erdélyi Géza kiemelte a fegy
veres testületek jelentőségét 
békés körülmények között is, és 
szólt azokról, akik a munka 
mellett látnak el fegyveres szol
gálatot. Az ünnepség végén ki
tüntetéseket és jutalmakat ad
tak át. 

Vértesi Lajos MHSZ üzemi 
titkár a Honvédelmi Érdem
érem 35 éves fokozatát kapta, 
hat munkásőr egységparancs-

SAKK 
13. SZ. FELADVÁNY 
Ny V. Grigorjev 
(SU - Odessza) 
Matt 2 lépésben 

noki dicséretben részesült. 
A munkában és szolgálatban 
élenjáróknak Kövessy István, 
az üzem osztályvezetője pénzju
talmakat osztott ki. 

• 

Béke nagygyú1éssel ünnepel
ték a fegyveres eró'k napját Fe
rencváros pályaudvar művelő
dési házában. Hajnal Lajos 
MHSZ-klubtitkár és Regös Já
nos, a csomóponti párt vb-tagja 
nyitották meg a Szovjetunió 70, 
és az MHSZ 10 évét bemutató 
kiállítást, majd elkezdődött a 
politikai nagygyuíés, ahol Fo
dor István, az Országos Béke
tanács titkára mondott beszé
det. Az ünnepség után kitünte
téseket adtak át. 

lyére kilép (1. - Kd5) 2. Ve4 matt kö
vetkezik. - A témaszerű megtévesz
tésben (1. Fb5?) a futár nyit utat a ve
zérnek. Fenyeget 2. Vd3, 1. - Kd5-re 
2. Vc4 matt. 

Nem témaszerű megtévesztések is 
találhatók a feladványban: 1. Be6? 
Hf71 - 1. Be5? Fd21 

A 10. sz. (Pankratyjev) feladvány
nak megfigyelésre érdemes látszóla
gos játéka: 1. - Bb6 +, Bc7 + 2. 
Hxb6, Hxc7 matt. - A megoldásban 
(1. V g5 !) ezekre az ellensakkokra 2. 
Kxb6 és 2. Kxc7 más mattok következ
nek. 

Érdekes az 1. Ka7? megtévesztés, 
amely után a 2. Hb6 és 2. Hc7 lépések 
egyaránt mattal fenyegetnek. Egyet
len védelem 1. - Fg4 1 (Aki az 1. -
Hg4?-et is védelemnek nézte. kérjük, 
vegye figyelembe az erre következő 2. 
Vhl mattlépést!) 

14. SZ. FELADVÁNY 
E. Petite 
(E - Oviedo) 
Matt 2 lépésben 

A május 14-i rovatunkban közölt tá- l��b-7;:,�.:;::.-mm""-'i,,.,,,��;;;_;,11 jékoztatásunkat. amely szerint a köz
lésre kerülő eredett feladványainkat a 
megfelelő időpontban majd Kiss Já
nos, köztiszteletben álló mesterünk lf,',<�.,.;;;.J,<:"'-4-n= fogja elbíl'álni. módosítanunk kell. 
Kiss János mester számára a Pedagó
gusok Lapja feladványrovata nemzet· 
közi témaverseny megrendezését tette 
lehetővé. Az ő ottani elfoglaltsága kö
vetkeztében a mi 1987188. évi verse
miinket a brazil Caetano Belliboni bí
rálja majd e 1 

Köszönettel n�'Ugtázzuk két figyel
mes olvasónk helyreigazítást kérő ész
re\·ételét. amelv szerint az 5. sz. felad
ványunkban az 1. Hd3? megtévesztés 
ellen 1. - f6? nem véd. hanem 1. -
Bxd2' a helves védelem. 

9. sz. (Hoffmann) feladván)'Unk 
kulcslépése (1. Be7) utat nyit a világos 
vezérnek. Fenyeget 2. Ve5. Ha a király 
az alapállásban is meglevő szabad he-

E haVJ jutalmazott megfejtőink Gé
czi Dénes (Gyula) és Tóth Imre (Tahi). 
Gratulálunk nekik, és kívánjuk, hogy 
továbbra 1s sok örömet találjanak fel
adványaink megoldásában. 

A mai két feladvánv elemzését októ
ber végéig kell postára adni szerkesz
tőségünk címére: 1068 Budapest. 
Benczúr u. 41. 

�IAGYAR Vi\SUl�\S 

Vasútitechnikus-képzés 
Már ismert, hogy Békés me

gyében állami oktatási intéz
ményben is biztosított a vasuta
sok szakirányú középfokú to
vábbképzése. 1979-től Békés
csabán a Kemény Gábor Szak
középiskola Vasútforgalmi 
Ágazat levelező tagozatán ta
nulhatnak a békéscsabai körze
ti üzemfőnökség dolgozói. 

E képzési formán az 1987/88. 
tanévben újabb 24 tanulni vá
gyó - többségében fizikai fog
lalkozású dolgozó kezdte 

meg a sok lemondással járó 
munka mellett a tanulást. Szep
tember l-jén tartották - a már 
hagyományá vált - munkahe
lyi tanévnyitót. Itt részletes tá
jékoztatást kaptak a továbbta
nulók kedvezményeiró1, a ta
nulmányi szerződésben vállalt 

kötelezettségek teljesítéséről, az 
azt sértő magatartás következ
ményeiről. 

Anyagi támogatásként az 
üzemfőnökség művelődési bi
zottsága egy-egy egység füzet
csomagot adott át az általános 
műveltségüket, és szakmai kép
zettségüket gyarapító vasuta
soknak. 

A levelezó' tagozat mellett 
1987188-as tanévtől a nappali 
tagozaton is tanulhatnak a jö
vő vasutasai. Ők negyvenen 
már az új képzési formán -
vasútüzemi technikusi ágaza
ton - kezdhették meg középis
kolai tanulmányaikat, és öt év 
múlva mint vasútüzemi techni
kusok léphetnek a MÁV szolgá
latába. 

Felújított állomások 

A MÁV Jobbparti Épület- munka az üdülési szezon kezde
fenntartó Főnökség székesfe- téig, az üzemmenet biztosítása 
hérvári 2-es számú építésveze- mellett elkészüljön. 
tősége már több éve végzi a Bu- A szocialista brigádok, az épí
dapest-Székesfehérvár vonal tésvezetőség dolgozói június vé
állomásépületeinek felújítását, gére elvégezték az épület tmk
tatarozását, kiemelten kezelve a szerű főjavítását, úgyhogy júli
velencei-tavi állomásokat. Már us 3-án, amikor az állomáson 
1982-83-ban felújították kiállított 424-es gőzmozdony 
Agárd, Velence-Fürdő, Velence avatását tartották, teljesen fel
megállóhelyeket. Utoljára ma- újított felvételi épület fogadta 
radt a tó „fővárosa", Gárdony az ünnepség résztvevőit. 
állomás felvételi épülete. A kivitelező úgy oldotta meg 

Az előzetes tervek szerint 107 a szolgálatot teljesítő dolgozók 
munkanapra számítottak, de a teljes szociális ellátását biztosí
szigorú és hosszú tél miatt tó belső átépítést, hogy a 48 
mindössze 74 nap állt a felújí- éves épület külsejét nem kellett 
tók rendelkezésére, hogy a megváltoztatni. 

Gyöngyösi lövészek sikere 
A Magyar Sportlövő Szövet

ség szeptember elejei országos 
bajnokságán a Kitérőgyártó 
Üzem lövészklubja szép ered
ménnyel szerepelt. 

Az ifi fiú sportpuska 60 lö
véses fekvő számában első lett 
a Nagy, Bujáki, Bognár össze
állítású csapat, egyéniben Bu
jáki a harmadik helyet szerezte 

meg. Ugyanebben a számban a 

Megyesi, Jakab, Peidl Ifi le
ány trió a harmadik helyen vég
zett. Egyéniben Megyesi és Ja
kab elérték az aranyjelvényes 
szintet. 

A 3 x 20 lövéses standard 
puska versenyszámban az ifi 
fiú csapat ismét remekelt: má
sodikak lettek, s egyéniben 
Nagy bronzérmet kapott. 

A favorizált FAVORIT 

, r 

A hazánkban is közkedvelt 
csehszlovák Skoda új típussal 
jelentkezett a Brnói N emzetkö
zi Vásáron. A Skoda 781-es Fa
vorit, Lux és Superlux néven 
kerül majd a nemzetközi pia
cokra. Az új ötajtós fronthajtá
sú személygépkocsi a maga ka
tegóriájában - négy méternél 
rövidebb, nagy csomagtérrel 
rendelkező és kis fogyasztású 
- eléri a nemzetközi szintet, 
sőt egyes paramétereivel az el
ső helyre kerülhet. 

A Favoritot egy 1300 köbcen
timéteres motor hajtja, amely 
közvetlen az első kerekekkel 
van kapcsolatban, a karosszéri
ával nem 1s érintkezik, ezért az 

1 „ 
< 1 

utastérben alig hallani a motor 
zaját. Teljesítménye 46 kW és 
ezzel a mindössze 840 kg-os ko
csit 150 kilométeres óránkénti 
sebességgel viheti. Ha kényel
mes tempóban utaznak a kocsi
val - 90 km/h - akkor csak 
5,2 liter benzint fogyaszt. Ben
zintartályába 47 liter üzem
anyag fér és ezzel több mint 
700 kilométeres útra képes. 
Gyorsulása is kiváló, 0 kilomé
terről 100 km sebességre 14 
másodperc alatt képes felgyor
sulni. 

Jövőre már 40 ezret gyárta
nak beló1e, 1990-ben pedig 181 
ezer készül. 

(Zelman) 

Vasút-egészségügyi 
sportnapok Kenesén 

Immár hetedszer rendezte 

meg a vasút-egészségügyi inté
ző-bizottság sportbizottsága hat 
sportágban ( asztalitenisz. te
nisz. úszás, kispályás labdarú
gás, kézilabda, sakk ). 140 spor
toló részvételével az ez évi 
sportnapokat. 

A versenyek a szép balatoni 
környezetben, sportszerű, bará
ti légkörben zajlottak. A leg
eredményesebb csapat ismét a 

szolnoki MÁV Kórház váloga
tottja lett. megelőzve a buda
pesti MÁV Kórház és a Bp. 
TEK csapatát. Így a Vándor
serleget újabb egy ét•ig a szol
nokiak ó'rizhetik. A legeredmé
nyesebb sportoló is szolnoki. 
Dr. Csontos Gábor három 
aranyérmet szerzett. és ezzel el
nyerte a MÁV vezérigazgatója 
által felajánlott tiszteletdíjat. 

1987. OKTÓBER 15. 

- Házépítés összefogással. zatos programmal - filmvetí
Dombóváron tizenhat vasutas- tés, élménybeszámoló, kirándu
család épít családi házat a MÁV lás - várja a tagokat és hozzá
által biztosított 96 négyszögöles tartozóikat. A közeljövőben lesz 
telkeken. A vasút 100 ezer fo- gesztenyesütés, és Katalin-bál 
rint kamatmentes kölcsönnel is. 
támogatta az építőket. A laká
sok többsége összefogással, ka
lákában készül. 

- Játék óvodásoknak. Ko
moró állomás szocialista bri
gádja a helyi óvodát patronálja. 

- Nyugdíjas-találkozó. A A közelmúltban társadalmi 
miskolci járműjavítóban az munkában új játékot készítet
idén harmincnégyen vonultak tek, a régieket pedig felújítot
nyugdíjba. A tiszteletükre ren- ták, s rendbehozták az óvoda
dezett találkozón Siklósi László kertet is. 
szb-titkár köszönte meg több 
évtizedes munkájukat, majd át
adták nekik az üzem és a mun
katársak ajándékait. 

- Szakember-utánpótlás. 
Bár még néhány év eltelik ad
dig, hogy N agykanizsái$' eljus
son a villamosítás, a MA V már 
megkezdte a szakemberek kép
zését. Szeptemberben tizenné
gyen kezdték el a tanulást, 
hogy a majdani sikeres vizsga 
után vasútvillamossági szerelők 
legyenek. 

- Sikeres felvételik. Jó 
eredménnyel felvételiztek a fel
sőoktatási intézményekben a 
továbbtanulni szándékozó Zá
honyi vasutasok. Különösen 
közgazdasági egyetem különbö
ző szakjai és a gazdasági főisko
lák iránt nőtt meg az érdeklő
dés. 

Kirándulás. A vasutas
szakszervezet albertirsai nyug
díjas csoportja a közelmúltban 
Gyulára szervezett kirándulá
sán több mint százan vettek 
részt. A vár és a város megte
kintése mellett a gyógyfürdő 
felkeresése is szerepelt a prog
ramban. 

- Nyugdíjasklub. Ismét 
megkezdte működését a szom
bathelyi járműjavító nyugdíjas 
klubja. amely hétfőnként válto-

Elcserélném budapesti IX., kerületi 
Gyáli út 15/B. 80 négyzetméteres ma
gasföldszinti 3 szoba, konyha, előszo
ba, fürdőszoba, gázfütéses MÁV-bér
lakásomat, kettő egyszobás komfortos 
tanácsi, vagy egy szoba komfortosra 
plusz ráfizetéssel. Érdeklődru telefo
non: Batu Emma 472-089. 

Elcserélnénk kettő MÁV-bérlakást 
Pest-környéki kertes családi házra. Az 
egyik lakás 37 négyzetméteres, Buda
pesttől 27 kilométerre, a másik 58 
négyzetméteres Budapesttől 33 kilo
méterre. Érdeklődni levélben: özv. 
Kiss Károlyné 6090 Kunszentmiklós, 
Madách Imre u. 8. 

Elcserélném 2 szobás 86 négyzetmé
te�s telefonos, komfortos, gázfutéses 
MAV-bérlakásomat a Keletinél, két 
egyszob�s, komfortos lakásra, az egyik 
lehet MA V-bérlakás is. Érdeklődni te
lefonon: Orszáczky Károly 338-495. 

Elcserélném budapesti XV. kerületi 
másfél szoba összkomfortos MÁV-bér
lakásomat Kiskőrösi, vagy Kiskunha
lasi egy szoba összkomfortos tanácsi 
lakásra MÁV-dolgozóval. Érdeklődni 
munkaidőben: Nagy Lajosné 06/52-88 
üzemi telefonszámon. 

Elcserélném balatonfenyvesi 50 
négyzetméteres, kertes szolgálati laká
som budapesti tanácsi vagy öröklakás
ra nyugdíjassal, vagy MÁV-dolgozó
val. Telefon: 499-702 Szalontai. 

Elcserélném Budán a Vérmező kö
zelében kevő kétszobás összkomfortos 
telefonos bérlakásommal MÁV-dolgo
zóval egy szoba garzon öröklakásra, 
vagy egy és félszobás szövetkezti la
kásra. Telefon: 568-022. Reggel 9-ig, 
este 20 óra után lehet érdeklődni. Ma
gyar István. 

Hibaigazítás 

Lapunk legutóbbi számában 
Megújítani a mozgalmat cím
mel cikket közöltünk, amelynek 
egyik mondata helyesen a kö
vetkező: ,,A brigádoknak mint
egy 70 százaléka tette meg az 
évi vállalását". 

Lapunk 18. számában a köz
ponti vezetőség üléséről adtunk 
tájékoztatást. A 3. oldalon a 
harmadik hasáb első bekezdése 

helyesen a következő: 
„A még szabad rendelkezésű 

tartalék ( forrása a terven felüli 
létszámcsökkenés bérének 10 
százaléka ) terhére, akarják a 
MÁV vezetői megoldani a moz
donyvezetők béremelését. Te
kintettel arra, hogy hatezer sze
mélyről van szó, a javasolt ősz
szeg július l-jétől átlagosan 200 
forint béremelkedést tesz lehe-
tővé." 

Halálozás 

Hatvanhét éves korában el
hunyt Gulyás József nyugdíjas 
jegyvizsgáló, adácsi lakos. Mint 
szakszervezeti tisztségviselő, 
több éven keresztül végzett tár
sadalmi munkát az adácsi 
nyugdíjas csoportban. Hozzá
tartozói, munkatársai, vala
mint a csoport tagjai szeptem
ber l-jén kísérték utolsó útjára 
a helybeli temetőbe. 

Elcserélném Budán lévő 37 négyzet
méteres 1 szoba komfortos, gázfűtéses, 
erkélyes, korszerű tanácsi lakásomat, 
2 _szobás, étkezőkonyhás, korszerű 
MA V-bérlakásra (budai előnyben). Ér
deklődni lehet: Opavszkmé, 34-21 üze
rru, vagy 425-968 városi telefonszá
mon. 

Eladnám Érdligeten levő 3 szoba 
összkomfortos családi házamat, 150 
négyszögöles telekkel. Készpénz, 
plusz OTP-átvállalás. Érdeklődni lehet 
az esti órákban a 06/27-41032 telefon
számon. 

Elcserélném a Balatontól 15 kilomé
terre, központi helyen lévő 2 szobás, 
komfort nélküli, kertes családi háza
mat budapesti MÁV-, vagy tanácsi la
kásra. Érdeklődni: a 01/28-28 üzemi te
lefonszámon. 

Elcserélném budapesti Baross téren 
lévő 50 négyzetméteres világos, gázfű
téses, komfortos, parkra néző MÁV
bérlakásomat, komfortos lakásra vagy 
házra, vidéken is. Érdeklődni: Filep 
György 1087 Budapest, Kerepesi út 5. 
IV. ép. II. 40. Telefonüzenet: 370-897 

Eladó Szekszárdon a hegyen, bő ter
mést adó szőlő, gyümölcsfákkal, jól 
felszerelt présházzal és pincével. Er
deklődní lehet levélben: Klein József, 
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 15. 

Elcserélném Budapest XV. kerületi 
49 négyzetméteres összkomfortos, vil
lanycserépkályha-fütéses, kertes zöld
övo,zeti MÁV-bérlakásomat, 2 szobás 
MAV-, vagy tanácsi komfortos lakásra 
(VI., \ryl., VIII., XV. kerületi előny
ben). Erdeklődni: Balázs Ferenc, Bu
dapest XV., Csanádi György u. 15. 
szám földszint 2. 81-30 üzemi telefon
számon. 
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Hűtött áru szállítása gyorsan, 
megbízhatóan 

Nemzetközi fuvaroztatói értekezlet Budapesten 
A Hűtöttáru Szállítmányok Wolfgang Gritz, az INTERFRI

Nemzetközi Vasúti Társaság GO vezérigazgatója, továbbá a 
(INTERFRIGO) és a MÁV Ve- társaság kereskedelmi vezérka
zérigazgatósága a szolgáltatá- ra tájékoztassa a magyar külke
sok továbbfejlesztése, a szállító- reskedelmi vállalatok és az ér
eszközök és felhasználási lehe- dekelt termelőüzemek vezetőit 
tőségeik megismertetése céljá- a nemzetközi vasúti hűtöttáru
ból, október 20-án - Magyar- szállítási szolgáltatásokról. 
országon első ízben - fuvaroz- Ezzel kapcsolatban Szemó?c 
tatói értekezletet tartott Buda- Béla megnyitó beszédében a 
pesten. következőket mondotta: 

A rendezvényt a MÁV és az - Az INTERFRIGO-forga-
INTERFRIGO vezérigazgató- lomból részesülő nagyságren
sága nevében Szemők Béla ál- dünk is megköveteli - ötödik 
talános vezérigazgató-helyettes helyen állunk a tagvasutak kö
nyitotta meg. Beszédét a társa- zött -, hogy magyar szállítta
ság bemutatásával kezdte. tófeleinkkel még szorosabbra 

Az INTERFRIGO 38 évvel f�zzük .. ka?_csolata�n�;• �o
ezelőtt, 1949. október 24-én ala- vabb_ Ti?vel3uk a �z�Ui!as ,?i�
kult meg belga jog szerint, tonsagat, gyorsasagat es bovit-
Brüsszel székhellyel és bázeli 

SZOMBATHELY 

sük szolgáltatásaink körét. Az latok felelnek meg a legjobban. 
INTERFRIGO-nak részben Nyilvánvaló, hogy az INTER
már megvalósítás alatt álló má- FRIGO a fejlesztések, vagy 
sik fő célja, hogy még jobban akár hűtőkocsiparkja folyama
kidomborodjon értékesítési tos megújításával sokkal job
szervezet jellege. Mibe kerül ban figyelembe veszi a MÁV és 
mindez nekünk, fuvaroztatók- az önök érdekeit, igényeit, ha 
nak? - kérdezhetné bárki. Két- építhet a tartós kapcsolatokra. 
ségtelen, nem míndig ez a leg- S 'ik Bél tó· 
olcsóbb fuvarozás, de a kiegé- ���b w; / 
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- Onök jól tudják - folytat- koztatót a szállítóeszközök fel
ta Szemők Béla -, hogy a vas- használási lehetőségeiről, illet
út, közlekedési alágazat a na- ve a szolgáltatásokról. A tájé
gyobb mennyiségekre, a tartó- koztatókat színes, hangos dia
sabb fuvaráramlatokra van in- bemutató kísérte. 
kább berendezkedve. Ennek a 
jellegnek a tartós ügyfélkapcso- R. V.F. 

1917-1987 

vezérigazgatósági központtal. 
Az alapító okmányt nyolc vasút 
- francia, belga, angol, olasz, 
holland, svájci, NSZK és dán -
írta alá. Jelenleg a tagvasutak 
száma 26. Európában csak a 
lengyel és a szovjet vasutak 
nem tagjai a közösségnek. 

Helyzetelemzés év vége előtt 

A MÁV 1964-ben kötött meg
állapodást az INTERFRIGO
val. Egy évvel később, mint 
tagvasút lépett be a közösség
be. Az elmúlt évben pedig -
élve az alapszabály biztosította 
jogával - kérte felvételét az 
igazgató tanácsba. A közgyűlé
sen a tagvasutak megszavazták 
a MÁV igazgatótanács-tagsá
gát. A képviseletet Szemők Bé
la általános vezérigazgató-he
lyettes látja el. 

Mi az INTERFRIGO célja? 
Mindenekelőtt a vasúti fuva

rozásra feladott gyorsan romló 
küldemények, erre a célra gyár
tott hűtőkocsikban történő szál
lítása a termelőhelytől a kiszol
gáltatásig. A célok között szere
pel a vasúti szállításokhoz szük
séges fuvareszközök és korsze
rű létesítmények építése, bérbe 
adása, illetve gazdaságos üze
meltetése, szoros együttműkö
désben a tagvasutakkal. 

A budapesti tanácskozást is 
azzal a céllal rendezték, hogy 

Sokat késtek a vonatok - Körültekintőbben szervezni 
a fuvart - Kevesebb túlóra - Takarékosabb 

energiafelhasználást 
Köszöntjük a nagy októberi 

szocialista forradalom 
70. évfordulóját! A közelmúltban rendezte 

meg szokásos őszi értekezletét 
a szombathelyi igazgatóság. 
A 250 gazdasági, párt-, KISZ
és szakszervezeti vezető előtt 
Kapronczai János vasútigazga
tó mondott szóbeli kiegészítőt 
az előre kiadott írásos anyag
hoz. 

Hangsúlyozta többek között, 
hogy vissza kell állítani a sze
mélyszállítás rangját, pontossá
gát: az első félévben 6900 perc
cel növekedett a késések szá
ma, elhúzódtak a vágányfelújí
tási munkák. A legtisztább tá
volsági vonatok a szombathe
lyiek. A szerelvények belső tisz
taságáért azonban még van mit 
tenni. Kijelentette, hogy udvari
asabban kell viselkedniük a 
jegypénztárosoknak, a jegyvizs
gálóknak és valamennyi utazó 
dolgozónak. Az utasok jogos 

igénye, hogy tiszta vonatokon, 
pontosan érkezzenek célba. 

túlóra volt, és nyolcvannal ke
vesebb, összesen 182 fegyelmi 
határozat született Nyugat-Du
nántúlon. 

Október 8-án 

Az öt megyében egyébként 
januártól augusztus végéig egy
millióval kevesebb utas szállt 
vonatra. Ennek ellenére a '1>z�
mélyszállítás1 bevétel 2,5 millió 
forinttal emelkedett. Az év hát
ralevő részében 6,4 millió utas 
elszállítását tervezik. 

Szabó Zoltán műszaki igaz
gatóhelyettes az energiagazdál
kodásról beszélt. Az igazgató
ság évi energiamegszabása 700 
millió forint. Ennek időarányos 
teljesítése 101 százalékos. Az 
Ipari Minisztérium és az Orszá
�os Energiafelügyelet a Magyar 
Allamvasutak számára viszont 

Ülést tartott 
Ebben az évben keves�bb 

szenet termeltek a bányák. 
Kedvezőtlenül érintette az igaz
gatóság munkáját a V ÁÉV sza
nálása is. Szeptember elsejétől 
december 31-ig 4,4 millió tonna 
áru, anyag vár elszállításra, 
ezért jobb, aktívabb fuvarszer
vezői munkára van szükség az 
évi terv teljesítése érdekében. 

a központi vezetőség 

Az igazgatóság létszáma to
vábbi kétszáztízzel csökkent. 
Ugyanakkor örvendetes, hogy 
az év első nyolc hónapjában a 
tavalyinál 57 200-zal kevesebb 

1,5 százalékos energiamegtaka- Október 8:�n ü��st �ott 
ritást írt elő. Ennek érdekében szakszervezetünk kozponb ve
felül kell vizsgálni a szerelvé- zető_sége .. A testület egyetlen 
nyek nagyságát, kihasználtsá- napu-endi pontként �egtár
gát, és szigorúan be kell tartani gyalta a ':'asutas dolgoz,?� bér
az előírt hőmérsékletet az épü- szerke,zetenek :gysze�s1tését, 
letekben és a vonatokon. Ter- s a MA V kollekbv szerzodés ez
mészetesen a takarékosság zel összefüggő módosítását. 
nem mehet az utazóközönség és Mint arról lapunk 18. szá-
az áruszállítás rovására. mában már beszámoltunk, a 

Sz. J • KV szeptember 8-i ülése foglal
kozott a vasutasok bérszerke
zetének egyszerűsítéséve� az 
ösztönzési rendszer módosítá-
sával. Az ezekre vonatkozó ja
vaslatokat a központi vezetőség 
elveiben e�ogadta, s azt követő
en a VSz rétegbizottságai és a 
területi intéző bizottságok, 
szb-k a javaslatokat megvitat
ták. 

A viták során az eredeti elő
terjesztéstől eltérően a vasút-

igazgatóságoknál az elegyren
dezői teljesítménybér megszün
tetését is javasolták. . 

Az utazószemélyzet teljesít
mény-bérrendszerének módosí
tására vonatkozó javaslatok kö
zül többen azzal a változattal 
értettek egyet, amely szerint az 
utazók teljesítmény-bérrend
szere változatlanul marad, de a 
vonattovábbítást kevésbé befo
lyásoló utazói munkakörökben 
(vonatvezető, kirakó, levelező, 
jegyvizsgáló, vizsgáló-főkalauz, 
utazó mozdony-, illetve kocsifel
vigyázó) a teljesítménybéreket 
alapbéresítik. 

A központi vezetőség október 
8-i ülésén a vasutasok bérszer
kezetének korszerűsítésével, il
letve a MÁV kollektív szerző
dés módosításával kapcsolat
ban az alábbi határozatot hozta. 

A KV egyetértett a vasuta
sok bérszerkezetének egyszerű

------------ sítésére előterjesztett javasla

A koealjaTit6k belytQMúl 6t • _._., _,_. h wp 
munUjAI bemutal6 kq,eiak 6t frMaiak • 4. olilal

A hah-anhee MÁ V-k6rhúr61 u6l6 � 
•unk „ 5. aWalon. 

Kölcsön 

lakásra 

Fontos feladatának tekinti 
dolgozóinak otthonhoz jutását a 
szombathelyi igazgatóság. 
1987-ben erre a célra közel 19 
millió forint áll rendelkezésre. 
Az idei év első felében ebből az 
összegből 83 vasutasnak nyúj
tottak kölcsönt családi ház épí
téséhez, illetve társasház vásár
lásához. Ezeken kívül 24 alkal
mazottjuk jutott MÁV szolgála
ti lakáshoz. 

A 83 anyagilag támogatott la
kás közül hatvanegyet fizikai 
dolgozók, ötvennégyet a 35 
éven aluliak, kilencet a nagy
családosok kapták. Az év máso
dik felében várhatóan még 20 
családi házhoz és 36 lakásvásár
láshoz nyújt pénzbeni támoga
tást az igazgatóság. 

tokka� továbbá az év végi nye
reségrészesedés megszüntetésé
vel, helyette az év végi jutal
mazási rendszer bevezetésével. 

Az év végi jutalmazási keret 
képzésének és felhasználásá
nak szabályait a vita alapján át
dolgozott szövegezéssel fogadta 
el. 

Tudomásul vette az egyes 
utazói munkakörök teljesít
ménybérének alapbéresítésére 
előterjesztett javaslatot, hang
súlyozva, hogy az utazók képvi
selői (vontatási szb-k, utazói ré
tegbizottságok, KV-tagok) ré
széről valamennyi utazói mun
kakörben a teljesítménybérek 
alapbéresítésére tett indítvány
nyal ért egyet. 

A testület a mozdonyvezetők 
- vonatvezetők, vezető-jegy
vizsgálók, fékezők stb. - bér
rendszerének 1987. október 
31-ig előírt korszerűsítése kap
csán a teljeskörű alapbéresítést 
a szakszervezet részéről előter
jesztett reális alternatívának te
kinti. 
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Konferencia Moszkvában 

A nagy októberi forradalom és 

korunk szakszervezeti mozgalma 
A jövőben is jelentős társadalmi erő lesz 

Százhuszonkét ország és négy nemzetközi, valamint regio

nális szervezet szakszervezeti képviselöi vettek részt az 

év elején Moszkvában azon a nemzetközi szakszervezeti 

konferencián, amelynek témája a nagy októberi forradalom 

70. évfordulója és korunk szakszervezeti mozgalma volt. 

A konferencia viüjában több mint százan vettek részt. 

A hozzászólók egyöntetüen adtak hangot azon véleményük

nek, hogy az októberi forradalom utat nyitott a dolgozók 

több generációjának követelései elött, amelyek a kizsákmá

nyolás és a nemzeti elnyomás megszüntetésére irányultak. 

Számos hozzászólás és beszá- A konferencia jelentős teret 
moló alapgondolatát képezte az szentelt a fegyverkezési ver
októberi forradalom által kinyi- seny társadalmi-gazdasági ha
latkoztatott békés egymás mel- tásainak az elemzésére. Ebből 
lett élés elve az eltérő társadal- nyilvánvalóvá vált, hogy a vi
mi berendezkedésű országok lág sorsát nem szabad néhány 
között, valamint a szocializmus politikai vezetőre bízni. Napja
elvi kötődése a legszélesebb kö- inkban a háborúellenes mozga
rű nemzetközi együttműködés lom társadalmi összetétele egy
gyakorlatához. re sokrétűbbé válásának és a 

A felszólalók egyhangúlag benne részt vevők növekvő szá
megállapították, hogy az el- mának vagyunk tanúi - hang
múlt 70 évben a Föld első mun- súlyozták többen. Ebben a moz
kásállama volt a politikai eny- galomban a szakszervezetek 
hülés és nemzetközi együttmű- egyre aktívabb szerepet játsza
ködés legkövetkezetesebb elő- nak. 

veteléseit - egyes ágazati szak
szervezeti vezetők aláíratták a 

munkáltatóval. Ez a körülmény 
megosztotta a dolgozókat és 

érezhetően meggyengítette a 

szakszervezetek akcióképessé
gét. 

Ezzel egyidejűleg mind vál
tozatosabbá válnak azok a 
harci formák, amelyekhez a 
dolgozók társadalmi konflik
tus esetén fordulnak. A sztráj
kokat egyre gyakrabban kíséri 
az érintett gyár termékének és 

szolgáltatásainak bojkottja ; 
tüntetések és sztrájkőrségek 
felállítása a gyárak kapuinál, 
követelések eljuttatása a ható
ságokhoz. A dolgozók rendsze
resen folyamodnak gyárfogla
láshoz a tömeges elbocsátások 
elleni tiltakozásként. 

Az NSZK-ban rugalmas tak
tikát alkalmaznak, amely „fi
gyelmeztető sztrájkok" meghir
detéséből áll. Franciaország
ban, Olaszországban, Nagy
Britanniában és Japánban 
ugyanazon társaság gyárain be
lüli „forgó sztrájkok" és sztrájk
őrségek, vagy a közszolgálta
tásban - többek között a közle
kedésben - jelentős sikereket 
hoznak és hatékonynak mutat
koztak. 

A konferencia munkájában 
helyet kapott a szakszervezeti 
mozgalom jövőjével foglalkozó 
érdekes és őszinte párbeszéd is. 
A felszólalók azon a vélemé
nyen voltak, hogy a szakszerve
zeteknek újra át kell tekinteni a 

társadalomban betöltött helyü
ket és szerepüket mind nemze
ti, mind pedig nemzetközi szin
ten. 

mozdítója. Ugyancsak az októ- A tanácskozás figyelemre 
beri forradalom érdeme annak méltónak minősítette a CES 
bizonyítása, hogy a háború el- (Európai Szakszervezeti Szövet
lentétes a munkásosztály és ség) végrehajtó bizottságának 
szervezeteinek alapvető érdeke- ez év február 12-i „Nyilatkozat 
ível, céljaival. A dolgozók nem- a békéről, a biztonságról és a le
csak hogy semmiféle hasznot szerelésről" című állásfoglalá
nem húznak a háborúkból, el- sát, amelyben elrendelte tag
lenkezőleg, e háborúk során ők szervezeteinek: vizsgálják meg 
szenvedik el a legsúlyosabb a kapcsolatok létesítésének le
emberi és erkölcsi vesztesége- hetőségeit a kelet-európai or
ket. Ezért a szovjethatalom szágok szervezeteivel annak ér
mindig hangsúlyozta, hogy a dekében, hogy javuljon a köl
dolgozók csak békés körülmé- csönös megértés és erősödjék 
nyek között gyakorolhatják ma- az egymás iránti bizalom. 

k A nyugati szakszervezetek 
radéktalanul jogai at. Az erőviszonyok általános befolyása hanyatlóban van. Az októberi forradalom nem alakulása a világban azt mu- Ennek okát többek között abcsupán véget vetett a tőke osz- tatja, hogy a tőkés országok ve- ban látták a hozzászólók, hogy tatlan uralmának a Föld egy ré- zető köreinek rendkívül veszé- a növekvő munkanélküliség 
szén, hanem nagymértékben lyes lenne, ha lebecsülnék az megfosztotta a nagy hagyomá
módosította a tőkés országok osztályharc kiéleződésének a nyokkal rendelkező ágazati 
dolgozói társadalmi, gazdasági lehetőségét. Éppen ezért az ok- szakszervezeteket tagságuk jeés politikai követeléseinek tar- tóberi forradalom után számos lentős részétől. Továbbá a talmát. Az októberi forradalom "'·, ' alk d ' t'l tol\.es orszag ur o o osz a ya munkaadók és a kormányok 
alapvetően új helyzetet terem- inkább némi engedményeket nyomást gyakorolnak a dolgotett, mivel egy jobb élet konkrét tett a dolgozóknak - különö- zókra hogy elijesszék őket a reményét ébresztette fel a tö- b

, 
' ' tá' dal sen a erezes es a rsa om- szakszervezetbe történő belé-

megekben. Megmutatta, hogy biztosítás terén, semmint hogy péstől. Jellemző erre egyes orvéget lehet vetni azoknak a tár- mindent elveszítsen. Ilyen mó- szágokban - például az USA
sadalmi bajoknak és nehézsé- don a szovjet dolgozók szociál- ban és Nagy-Britanniában -geknek, amelyek még mindig , , 

· · 1 t" '
rt 'kb vIVmanyai Je en os me e en szakszervezet-ellenes törvé-nyomasztják számos ország né- befolyásolták a tőkés országok nyek bevezetése. A szakszervepét: a túlzott kizsákmányolás-

dolgozói követeléseinek még a zetek befolyása csökkenésének nak, a munkanélküliségnek, a jellegét is. egy másik oka a monopóliunemzeti elnyomásnak, a nyo-
mornak, az analfabetizmusnak. A konferencián szintén hang- moknak a szakszervezeti jogok 

Ennek a forradalomnak a súlyt kapott az a megállapítás, és a dolgozók érdekei ellen ín

győzelme bátorította fel a hogy a monopóliumok egyálta- dított széles körű, heves táma

gyarmati és félgyarmati orszá- lán nem mondtak le arról, hogy dásában gyökerezik. Ehhez a 

gok lakóit, hogy harcoljanak „társadalmi revans"-oi vegye- problémához kötődik a körül
nemzeti függetlenségükért. Ki- nek, tekintettel arra, hogy a je- mény is, hogy a szakszerveze
indulópontja volt annak a mély- lenlegi mély válsággal elérke- tek túl lassan reagáltak azokra 

reható válságnak, amely az im- zett erre a kedvező alkalom. a mélyreható változásokra, 
perializmus gyarmatrendszeré- Több szakszervezeti vezető alá- amelyek a munkásosztály ösz
nek a bukásához vezetett. húzta, hogy az eltelt évtized fo- szetételében és általában a ter-

Az októberi forradalom és az lyamán a termelési technoló- melési viszonyokban végbe

azt követő időszak egyértelmű- gia struktúraváltása a tőkés ment. 

en bizonyította a munkásosz- orsz,ágokban rendkívül ne�atív Magától értetődik, hogy a 

tály felszabadító szerepét, de hatast gya�or�_lt __ a d�l�o�okra. szocialista országok szakszerve
egyúttal rávilágított mindazok- Az uralkodo korok kizarolag a zeteinek problémái is szóba ke
ra a nehézségekre és felelősség- dolg?z�kra szer�tné� áfüáríta1;i rültek a konferencián. Az egyik 
re, amely az új társadalom épí- a ,v�sag terheit, , to�.e�es es legfontosabb kérdés annak 
tésében ehhez az úttörő szerep- kr?�ikus ?'1unk�nelkuliseg for- kapcsán merült fel, hogy a poli
hez kötődik. A szocialista rend- maJaban es a társadalmi prog- tikai társadalmi és a gazdasági 
szer növekvő térhódítása a vi- ramok megnyirbálásával, hogy átal�kulás során milyen legyen 

fedezhessék a növekvő katonai a szakszervezeti munka mód-lággazdaságban az elmúlt 70 év , , . . . 
nemzetközi munkásmozgalmá- kiadásokat. szere es formaJa. A szocialista 

nak egyik nagy eredménye. Anna� ,érdekébe1;, h�gy ;zt a o_:szág�k . s:,�kszervezetei�ek 
Az októberi szocialista for- regresszios gazdasagi es társa- tobb �epV1seloJe annak a vele

radalom alapjaiban változtat- dal�i politi�át kierősza,kolj�k,,a méi;iyenek adott, �ang;>t, hogy a 

ta meg a szakszervezetek jelle- tőkes ,orsz,agok ko�any� es tovab�1a�b� UJ modon, kell 
gét azokban az országokban, munkáltat01 heves támadasba megkozelitem a ha�omai;iyos 
amelyek a szocialista út köve- kezdtek a sza�szervezetek el- s�ak�zervezetJ tevekenyseget, 
tése mellett kötelezték el magu- len. Ezek a támadások olyan VIgyazva arra, hogy a _ sza�szer
kat. A szakszervezetek első íz- mér';teket öltöttek több nyugati veze:ek to�ábbra 1� JárulJ�nak 
ben alakultak át a hatalmon le- ?rszagban, hogy. :1 kül�_öttek h?zza _ a társ�dalm1 1ga�sago_�
vő munkásosztály szervezetei- osszehangolt akc1okat surget- sag mmd telJesebb érvenyesu
vé, védve a dolgozók érdekeit. tek a_ szakszervezeti jogok vé- léséhez és a bürokrácia elleni 
de nem az állam ellenében, ha- delmeben. harchoz. 
nem vele aktív együttműködés- Ilyen körülmények között a A , konferencia résztvevői 
ben. 80-as évek elejétől olyan ten- egyetertettek _ abban, hogf a 

A szocialista országok népei dencia tapasztalható. hogy né- szakszerveze:1 harc�knak válto
október eszméit a gyakorlatba hány szakszervezeti vezető „bé- zatlanul, t��abbra 1s l�gfo_n�o
átültetve jelentős eredménye- késen" megegyezik a monopóli- sabb eszkoze � szolidantás. 
ket értek el gazdasági, tudomá- umokkal. Dániában például a :': szaks�ervezeti mozgalom . a 
nyos. nevelési és kulturális té- kollektív szerződéseket _ an- Jov�e� 1s �orunk egyik_ legJe
ren. nem is szólva a társadalmi nak ellenére, hogy gyakorlati- lentoscob tarsadalm1 ereJe lesz. 
téren elért jelentős haladásról. lag nem tükrözik a dolgozók kö- Baranyai Zoltán 
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Az értékek átértékelése 
A szovjet személy- és áruszál

lításban a vasút játsza a fősze
repet. Ugyanakkor a 70-es 

években és a 80-as évek elején 
komoly gondok merültek fel az 
ágazat munkájában. A feladott 
áruk gyakran késve, vagy 
egyáltalán nem érkeztek meg, a 

szerelvények kilométerek ezreit 
tették meg üresen. Ezenkívül 
az ágazaton belül a gazdaság 
egészére jellemző helyzet ala
kult ki: lassú volt a technológiai 
megújulás és a nehéz fizikai 
munkák gépesítésének folya
mata, nem a kellő mértékben 
használták ki a gazdasági ösz
tönzők szerepét. 

flyen helyzetben kezdődött 
meg a vasúti fuvarozás gazda
sági mechanizmusának átala
kítása, amely három szakaszra 
osztható. Az első szakaszban az 
úgynevezett „belorusz kísérlet" 
elveit terjesztik ki az egész ága
zatra. A kísérlet lényege az, 
hogy a tudomány és a technika 

vívmányainak széles körű al
kalmazásával, különböző szak
mák összevonásával és a szol
gáltatások kibővítésével sike
rült azonos szinten tartani a 
szállítások ütemét, kisebb lét
számú dolgozógárda mellett. Ez 
azt jelenti, hogy nőtt a munka 

termelékenysége, és ily módon 
megoldódott a szűkös szakem
ber-utánpótlás kérdése is. 

Ez év januárjában kezdődött 
az átalakítás második szaka
sza. Ez olyan területeket érint, 
mint a tervezés és a munka 
gazdasági ösztönzése. 

Radikálisan csökken a terve
zésben azoknak a mutatóknak 
a száma, amelyek alapján meg
ítélik a vállalat teljesítményét. 
A megmaradt mutatókat két 
csoportba sűrítették. 

Az egyik csoport a fuvarozás 
összmennyiségének mutatóit 
foglalja magában. Az utasforga
lom nagyságának a kimutatásá
ra csak egy adat fog szolgálni: 
az összutasszám. Ahhoz, hogy 
teljesüljön ennek a szakágazat
nak a terve, emelni kell a szov
jet vasutak által nyújtott szol
gáltatások színvonalát. Ami pe
dig az áruszállítást illeti, az új 
gazdálkodási körülmények kö
zepette növekszik a vasút fele-

lőssége nemcsak a szállítási fe- ták a fizetésemelés normatívá
gyelem területén, hanem a no- ját: minden egyes százaléknyi 
menklatúra szerinti szállítási teljesítménynövekedés után a 
terv teljesítésében is. bér 0,6 százalékkal nő. Az 

Egyébként a modern körül- anyagi ösztönzők nagysága ösz
mények közepette, jelentősen szefüggésben van a nomenkla
nő a csúcstechnológiák alkal- túra szerinti áruszállítás ne
mazásának jelentősége. Hiszen gyedéves tervének teljesítésé
az ágazat gazdasági tevékeny- vel. Ha megfelelőek az ez irá
ségének megítélésekor figye- nyú mutatók, akkor az anyagi 
lembe veszik az árufuvarozás ösztönzők alapja 15 százalékkal 

biztonságát, a szállítás önkölt- növekszik. Viszont a nem telje
ségét, a munkatermelékenység sítés minden egyes százalékára 

és a nyereség növekedését. Be- az alap három százalékkal esők
vezetnek majd olyan mutató- ken. 
kat, amelyek az anyag- és Végül, de nem utolsósorban 
üzemanyag-felhasználás esők- a vállalatvezeto"k jogot kaptak 
kenését fogják regisztrálni. az iskolai végzettség szerint ad-

A munka anyagi ösztönzésé- ható pótlékok megemelésére, 

A 8AM építésén dolgozó egyik ifjú.sági brigád 

nek a tökéletesítése érdekében, 
egy stabil, ötéves periódusra 
kiterjedő normatívarendszert 
fognak bevezetni. Ez azt jelenti, 
hogy a nyereségből bizonyos 
nagyságú részt elvonnak, és eb
ből képeznek bér-, szociális, 
kulturális és lakásépítési ala
pot. Ezenkívül az elóbb említett 
nyereségrészbó1 fedezik az 
anyagi ösztönzőket, valamint a 
termelési fejlesztéseket is. 

Ennek köszönhetően a szállí
tó vállalatok kollektívái már jó
val korábban fogják tudni, mi
lyen eszközök állnak a rendel
kezésükre a különböző munka
feladatok dotálására. 

Az ágazat vállalatai és szer
vezetei számára megállapítot-

egyéni fizetésemelésre (amely a 

legjobb munkásoknak adható), 
valamint olyan fizetéskiegészí
tés megállapítására, amit mér
nökök, technikusok és egyéb al
kalmazottak kaphatnak. Ez 
nem lehet több a betöltött állás 

szerinti fizetés 50 százalékánál. 
Várható, hogy a hozott intéz

kedések egyrészt segítik ösztö
nözni a vasutasok pontos mun
káját és megszüntetni a hibá
kat, másrészt megteremthetik 
az átalakítás harmadik szaka
szának reális alapját. Ez azt je
lenti, hogy 1988 januárjában a 

szovjet vasút és kapcsolódó 
szervezetei átállnak a teljes 

önelszámolás és önfinanszíro
zás rendszerére. 

Együttmú'ködési program 
A KGST-országok vállalatai

val és tudományos kutatószer
vezete1vel való közvetlen ter-

• melési kapcsolatok fejlesztése 
lényegesen segíti majd a testvé
ri államok 2000-ig szóló komp
lex műszaki-tudományos hala
dási programjának sikeres 

megvalósítását. 

rendszerre való áttérés növeli a 
partnerek felelősségét és segíti 

a nemzetközi szocialista gazda
sági integráció elmélyítését. 

A szovjet vasutasok számára 

ennek a rendszernek az alkal
mazása azért is lényeges, mert 
összefügg a gazdasági mecha
nizmus általános átalakításával, 

az önelszámolási rendszerrel, a 

vállalatok és az egyesületek 
önállóságának bővítésével. A 

Szovjetunióban bevezették a 
szakemberek új kiküldetési 
rendszerét a KGST-tagorszá
gokba. A kiküldetésről a válla
lat vezetői döntenek, nem pe
dig a minisztériumok. 

A vasutasok együttműködése
..--

-------------------------
ennek a programnak a kereté
ben a szocialista országok 
szállítási minisztériumainak a 
megállapodása alapján való
sul meg. Ez az egyezmény „Az 
automatikus irányítási rendsze
rek kidolgozása és bevezetése a 

nemzetközi és a nemzeti vasúti 
teherszállításban" témára vo
natkozik. A program igen szé
leskörű. Magában foglalja az 
automatizált munkahelyek léte
sítését, előirányozza az informá
ciós és irányító rendszerek lét
rehozását a rendező és a teher
pályaudvarok, vontatási főnök
ségek számára. Automatikus 

irányító rendszert készítenek a 

határmenti átrakóállomások, a 
közös vagonpark, a nemzetközi 
személyforgalmi helyfoglalás és 

jegyeladás részére is. 
A szovjet vasúti kutatóinté

zet szervezi és koordinálja a 
program feladatainak végre
hajtását. A tudományos kutató
munkát a részesedét szerint fi
nanszírozzák. A partnerek kö
zötti munkan,egosztásnál figye
lem be veszik az egyes résztve
vők lehetőségeit és eddig elért 
eredményeit. A kutatások ak
kor bizonyulnak a leghatéko
nyabb_nak, ha szerződést köt
nek azokra. A szigorúan egyez
tetett munkaterv pontosan 

meghatározza az összes résztve
vő szervezet kölcsönös köteles
ségeit, a határidőket és a mun
kák értékét. A szerződéses 

Történelmi mozdony 
Leningrádban elkészítették 

annak a „Provornij" (fürge) ne
vű Stephenson márkájú régi 
gőzmozdonynak a hasonmását, 
amely 1837 októberének végén 
először közlekedett Oroszor
szág első vasútvonalán. Ez a 

történelmi mozdony lesz a fő
szereplő azokon az ünnepsége
ken, amelyeket a vasúti vonal 
megnyitásának 150. évfordulója 

alkalmából tartanak majd. Ez 
az első vonal Pétervárt (a mai 
Leningrádot) és az orosz cárok
nak a város közelében lévő rezi
denciáját, Carszkoje Szelót 
(most Puskinváros) kötötte ösz
sze. 

A régi gőzmozdony hasonmá
sának elkészítésekor alapul vet
ték azt a modellt is, amelyet az 
első vasútvonal megnyitása 

után két évvel készítettek és je
lenleg múzeumban őriznek. A 

frissen festett, rekonstruált 
gőzmozdony mindenhol ra
gyog, hatalmas faküllői van
nak, magas a kéménye és a ka
zánját hőszigetelő vörös fával 
vonták be. A mozdony olyan 
benyomást kelt, mintha 150 év
vel ezelőtti eredetijéhez hason
lóan éppen most erkezett volna 

hajón Angliából. 
A „ tüzes masina... amelyet 

Franz Anton Herschner cseh 

származású osztrák mérnök ve
zetett, annak idején valamivel 
több mint 20 kilométert tett 
meg 35 perc alatt. A fővárosi új
ságok nagy lelkesedéssel tudó
sítottak az eseményről: ,,Nem 
lehet szavakkal leírni, hogy ez 
a félelmetes óriás milyen mél
tóságteljesen indult útjára lán
got, füstöt ontva magából és 
forró vizet fröcskölve . . . " A 
mozdony nem vagonokat hú
zott maga után, hanem nyolc, 
egymásba kapcsolt gyorsposta
kocsit és az „óriás" fűtéséhez 
szükséges tűzifával megrakott 
nyitott kocsit. 

Az orosz főváros kottaüzletei
ben hamarosan a „Gőzmazur
ka" kottáit kezdték árulni. 
Oroszország volt az ötödik 
olyan ország Európában, és a 
hatodik a világon, ahol megin
dult a vasúti közlekedés. Ezen
kívül, akkor ez a vasútvonal 
volt a legészakibb vaspálya az 
egész világon. 

A „Provornij" gőzmozdonyt 
és a kocsik másolatait az egyik 
leningrádi pályaudvaron fogják 
kiállítani. ahol novemberben 
korhű kosztümös előadáson is 
felelevenítik az oroszorszag1 
vasúti közlekedés 150 évvel ez
előtti megindulását. 
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Közös ügyünk a cukor 
Hatvanban az idén jó a kocsiellátás 

Amikor Piroska Józseffel, a 
hatvani üzemfőnökség szak
szervezeti titkárával fölbaktat
tunk a felüljáróra, nem értet
tem a dolgot. Mit keresünk itt a 
magasban, ahonnan valóban 
pazar panoráma tárult a sze
münk elé. Mindamellett engem 
elsősorban a cukorrépa útja ér
dekel, dörmögtem magamban, 
miközben szaporáztunk fölfelé. 

A titkár a kevés szóból sokat 
értő emberek fajtájából való, 
akinek esze ágában sincs ven
dégét bizonytalanságban tarta
ni, legalábbis túl sokáig nem, 
egyszer csak intett és balra mu
tatott: - Ha répát akar látni, 
hát tessék! - S valóban, mint
ha cukorrépából terítettek vol
na két szemhatárig nyúló sző
nyeget; ott várakoztak az egy
más melletti vágányokon, vár
va a cukorgyárba való bebocsá
tásra. 

Folyamatos 
a szállítás 

Mezei Mátyás állomásfőnök 
szabadkozik, hogy csak rövid 
időre állhat rendelkezésemre, 
mert az aluljáró-építés vezér
igazgatósági biztosával kell ha
marosan értekeznie. 

- A pályaudvar átépítése az 
elmúlt évben bizony „rázós" 
forgalmi helyzetet teremtett, s 
ez természetesen éreztette hatá
sát a „répafronton" is. Az idén 
már valamivel könnyebb a dol
gunk, és folyamatos a szállítás. 
A személypályaudvar területén 
négy répavágányt működte
tünk, s a rendezőn is kijelöltünk 
egy irányvágányt. 

Az állomásfőnök elmondja 
még, hogy naponta 100-110 ko
csit raknak ki, s lekopogja, 
hogy eddig zökkenőmentes a 
cukorgyár kiszolgálása. Persze, 
teszi aztán hozzá elgondolkod
va, hol van még december 23-a, 
a cukorkampány várható vége. 

- Nekünk itt, Hatvanban 
létérdekünk a Mátravidéki Cu
korgyárakkal való gyümölcsö
ző kapcsolat, hiszen valami
képpen mi is a cukorból, pon
tosabban a szállítmányozásból 
élünk - magyarázza a szigorú 
érdekeltség mibenlétét Piroska 
József, aztán az órájára pillant, 
hogy ideje mennünk: a gyárban 
már várnak bennünket. 

Az állomásépülettel átellen
ben, alig ötven lépést kell gya
logolnunk az egyik oldalbejára
tig. A Mátravidéki Cukorgyá
rak Hatvani Gyára közvetle
nül a pályaudvar mellé épült. 
Színültig pakolt répavagonok 
tolatnak le-föl mellettünk. Csí
pős időnk van, de nem érezzük 
a hideget, mert „találkahe
lyünk" szomszédságában egy 
tüzesre izzott vashordó ontja 
magából a meleget. 

Már jó ideje téblábolunk, 
amikor az egyik rendész észre
vesz bennünket, aztán megmu
tatja az irodaépület felé vezető 
utat. 

Megyünk a répa után, ,,szam
bázva" a sínek és tócsák között. 
Hirtelen fehér „hegy" állja 
utunkat. Értetlenül nézek - a 
mai napon immár másodszor -
a szakszervezeti titkárra, aki a 
répafrontra először bevetett tu
dósítónak elmagyarázza, hogy 
amit látok, az mészkő, és a cu
kor fehérítéséhez szükségelte
tik. 

- Látja - mutat Piroska 
József a távolba, ahol már áll-

nak a vagonok, s fölülről, akár
csak a régi gőzmozdony „itatók
ból", vízsugár spriccel az anya
föld rögeitől sáros répakupa
cokra - az ou az el/a, ott ér 
vég_et a répa vasúti útja. 

Úgy teszek, mint aki cukor
gyárban nőtt fel, hozzáértő ar
cot vágok, ha el/a, akkor elfa, 
majd csak kiderül, hogy mi is 
az ... 

„Szavunk 
sem lehet" 

A zuhogó víz egy másfél mé
ter széles betoncsatornába mos
sa a répát; a vagont pedig egy, 
a sínmagasságban fölszerelt 
dupla drótkötél csörlőzi ki az el
fából, vagyis a répamosóból. 
Már itthon tudom meg, hogy az 
elfa az elefántról kapta a nevét, 
mert a mosószerkezet feltaláló
ja leginkább a derék ormányos
hoz találta hasonlatosnak. Re
mélem, hogy tájékozottságom 
nem zagyvaság, bár a répával 
kapcsolatban még ennek is van 
némi létjogosultsága, hiszen a 
cukorgyár az ipari vizet a Zagy
vából nyeri. 

A DOROGI SZÉNBÁNYÁK 
IGAZGATÓSÁGA 

kéri a Magyar Allamvasutak vezetöit és dolgozóit, 
hogy elegendö vasúti kocsival segltsék a Dorogi 
Szénbányákat feladatainak, kötelezettségeinek telje
sl tésében. 

Az elsö nyolc hónapban 222,5 kt szenet és 439,3 kt 
brikettet szálllttatott a Dorogi Szénbányák. 

A IX-XII. hónapra várható vasúti árutonna feladá
sa (kt) 

IX. x. Xl. XII. 6az-
sze-
sen: 

az6n:Tokod 56 48 46 47 197 
brikett: Tokod 44 45 44 44 177 

brikett: Tokod 100 93 90 91 374 
brikett: Dorog 44 44 38 40 166 

Összesen: 144 137 128 131 540 

Dorog1Sz6nbényéklgazgatóséga 

- Szavunk nem lehet, mert 
a vasút mindent megtesz, hogy 
a kampány 88 napja alatt ne 
legyen fennakadás - kezdi 
rögtönzött sajtótájékoztatóját 
Adorján Tibor, a gyár fiatal 
szállítási ügyintézője. 

Sajtótájékoztatót írtam, nem 
véletlenül. A fiatalember felké
szült alapossága meglepi az el
zárkózó, otromba bizalmatlan
sággal naponta találkozó tollno
kot. Előadásából átfogó képet 

kapok a „répafrontról". Az ösz
szes répa kétharmada vasúton 
érkezik a gyárba, ami a számok 
nyelvén közel négyszázezer 
tonnát jelent. A budapesti, deb
receni, miskolci és szegedi 
igazgatóságok területéró1 érke
zik a cukor alapanyaga, mint
egy 14 és fél ezer hektáros ter
mőterületről. 

A Mátravidéki Cukorgyárak
ba érkező répa utazik országos 
viszonylatban a legtöbbet: az 
átlagos szállítási távolság 130 
kilométer. Elóöbibó1 követke
zik, hogy tetemes, közel száz
millió forintra rúg a szállítási 
költség. 

Személyes 
munkakapcsolat 

- Még nem fordult elő, 
hogy felsőbb szervekhez kellett 
volna fordulnunk, hogy a fel
merülő problémákat orvosol
juk. Személyes a munkakapcso
latunk Kovács és Mezei elvtár
sakkal, kölcsönösen keressük 
egymást - teszi hozzá Adorján 
Tibor. 

- Közös ügyünk a cukor -
kapcsolódik a beszélgetésbe az 
Adorjánnál aligha idősebb gyá
ri szakszervezeti titkár, aki kéri, 
hogy hadd maradjon inkognitó
ban. - A főkönyvelőnk tájé
koztatása szerint az utolsó de
kádban csökkent a kocsiállás
pénz. 

- Szokatlanul jó az idén a 
kocsiellátás - mondja a szállí
tási ügyintéző - : az igényelt 
darabszám általában már 3-4 
nappal előbb rendelkezésünkre 
áll. 

Szóval, kérdem már a gyár
ból kifelé jövet Piroska Józse
fet, itt, a répafronton semmi 
probléma. 

- Nos, lehet, hogy a konflik
tusokhoz szokott újságíró szá
mára túlzottan is idillikus a 
gyár és a vasút viszonya, de 
most tényleg így van. Persze -
teszi némi töprengés után hoz
zá - a Mátravidéki másik gyár
ban, Selypen már biztosan nin
csenek velünk így megeléged
ve. Jó lenne, ha odáig is elké
szülne a villamosítás, mert a je
lenlegi kényszerű mozdonycse
re, s az ebből adódó időkiesés 
bizony nagy gondot jelent a 
selypieknek. 

Tódor János 

Törvénysértő intézkedés 
A jogsegélyszolgálat közbelépett 

A Keleti KÜF létszámába 
tartozó B. Károly 1987. május 
6-án ügyfélfogadási napon 
megjelent a budapesti jogse
gélyszolgálatnál, és lakásügyé
ben kért felvilágosítást. El
mondta, hogy 1981. október 
25-én költözött be családjával 
együtt a bérlő hozzájárulásával 
egy VIII. kerületi 71 négyzet
méteres alapterületű, kétszobás 
és mellékhelyiségekből álló ta
nácsi bérlakásba. A lakásban 
vele együtt él felesége és két 
kiskorú gyermeke is. 

A kérelmet 
elutasították 
A lakás bérlője 1986. novem

ber 7-én elhunyt. Ügyfelünk az 
illetékes lakásügyi osztálytól 
kérte, hogy részére a lakást a 
tanács utalja ki. Előadta, hogy 
1981. október 25-én beköltözött 
a lakásba és ott lakott, de a sze
mélyi igazolványába bejegyzett 
adat szerint állandó lakcím beje
lentéssel csak 1982. március 
29-e óta rendelkezik. ő és csa
ládja viselte a lakás rezsikölt
ségét és balesete után ápolta 
az ágyhoz kötöU, combnyaktö
rést szenvedeU idős bérlőt. Bár 
a bérlővel tartási szerződést 
nem kötöttek, mégis ápolták és 
gondozták, valamint gondos
kodtak a teljes ellátásáról. Kér
te azt is, vegyék figyelembe, 
hogy az egyik gyermeke ötéves, 
a másik mindössze kettő. 

Az első fokú lakásügyi ható
ság ügyfelünknek a kérelmét 
elutasította, megállapította 
egyúttal, hogy jóhiszemű jog
cím nélküli lakáshasználók és 
elhelyezésükre biztosított egy 
plusz félszobás, komfort nélkü
li, 40 négyzetméteres bérlakást, 
azzal, hogy háromszoros össze
gű lakáshasználatba-vételi díjat 
kötelesek megfizetni. A határo
zat megállapítja, hogy az el
hunyt bérlő és a kérelmező kö
zött egyeneságbeli rokoni kap
csolat nincs, és a tanács által le
folytatott bizonyítási eljárás so
rán is bebizonyosodott, hogy a 
család 1982 óta lakik csupán a 
lakásban. 

Az ügyfél még jogi képviselő 
nélkül fellebbezte meg az első 
fokú határozatot a Budapest 
Fővárosi Tanács V. B. lakás
ügyi főosztályához, kérve, hogy 
méltányosságból az általuk ed
dig lakott lakást utalják ki, a 
felújításra jelentős összeget for
dítottak és a kiutalt lakás kom
fortfokozata és alapterülete is 
lényegesen eltér a másik laká
sétól. A lakásügyi főosztály ha
tározatával az első fokú hatá
rozatot helyben hagyta. 

Nem látta bizonyítottnak azt 
a tényt, hogy B. Károly már 
1981. október 25-től ténylege
sen a lakásban lakott és csupán 
a személyi igazolványába be
jegyzett adatot fogadta el valós-

nak. Hivatkozik a határozat a 
lakások elosztásáról és a lakás
bérletről szóló módosított kor
mányrendeletre is, amely sze
rint a tanácsi bérlakásban jog
cím nélkül visszamaradt jóhi
szemű személyt a lakásügyi ha
tóság a lakás bérlőjéül - kérel
mére - akkor is kijelölheti, ha 
a lakás a lakásigénye mértéké
nek alsó határát nem haladja 
meg, és az említett személy a 
volt bérlővel 5 évnél rövidebb 
ideig lakott együtt. 

Az említett rendelkezés mér
legelési jogkörben ad lehetősé
get a kiutalásra, azonban méltá
nyosságot nem gyakoroltak az 
ügyfelünkkel szemben és bizto
sítottak részére egy másik bér
lakást az elhelyezésére. 

Elrendelték 
a kiköltözést 
Ilyen előzmények után B. 

Károly és családja részére az 
első fokú lakásügyi osztály el
küldte a kiköltözésre kötelező 
határozatot is és a végrehajtás 
„foganatosítását" 1987. június 
10-re tűzte ki. A helyzet kriti
kussá vált, mert ügyfelünknél 
egyik este ismeretlen házaspár 
csengeteU be, közölték, hogy ők 
a lakás új bérlői és szeretnék 
azt megtekinteni. Helyzetét ki
látástalannak látva fordult se
gítségért a jogsegélyszolgálat
hoz. 

Az államigazgatási eljárás so
rán nem láttunk reményt arra, 
hogy a jogerős határozat ellen 
rendkívüli perorvoslatot nyújt
sunk be a fővárosi tanács vb-tit
kárához, így a bírói út igénybe
vételét választottuk. A legsür
gősebb feladat a határozat vég
rehajtásának felfüggesztése 
volt. 

A jogerős határozatok ellen 
keresetet nyújtottunk be a Pesti 
Központi Kerületi Bírósághoz, 
kérve, hogy a bíróság a jogsza
bálysértést állapítsa meg, és a 
határozatokat helyezze hatá
lyon kívül és kötelezze az alpe
rest új eljárásra és új határozat 
hozatalára. A jogsegélyszolgá
lat ügyintézője személyesen el
járt a kerületi bíróságon, annak 
érdekében, hogy a határozatok 
végrehajtásának felfüggeszté
sét mielőbb elérje. 

A kerületi bíróság 1987. má
jus 15-én kelt végzésében elren
delte a végrehajtás f elfüggesz
tését, ami azt jelenti, hogy B. 
Károlynak és családjának a bí
rósági eljárás jogerős be/ ejezé
séig már nem kell kiköltözni a 
lakásból, a pert megnyerik, ab
ban véglegesen is maradhat
nak. 

Az első fokú lakásügyi ható
ság telefoni érdeklődésünkre 
közölte, hogy felfüggesztő vég
zést nem kapott és a határoza
tot végrehajtják. Személyesen 
kellett eljárni a tanács érdemi 

ügyintézőjénél és csatolni a 
végrehajtás felfüggesztését el
rendelő végzést. 

Bizonyítási 
eljárás 

A kerületi bíróság előtt indult 
államigazgatási perben a felpe
resnek azt kellett bizonyítania, 
hogy öt évet meghaladóan lakik 
a lakásban, és így jogosulttá 
vált a bérleti jogviszony folyta
tására. A kerületi bíróság a ke
resetnek helyt adott és ítéleté
ben a Fővárosi Tanács V. B. la
kásügyi főosztály által hozott 
határozatot az első fokú hatá
rozatra is kiterjedően hatályon 
kívül helyezte. 

A bíróság a lefolytatott bizo
nyítási eljárás után megállapí
totta, hogy a felperes 1981. ok
tóber 25-én költözött a lakásba, 
mert a személyi igazolványába 
bejegyzett adat ellenkezőjét 
tudta bizonyítani. A lakások el
osztásáról és a lakás bérletről 
szóló módosított 1/1971 (II. 8.) 
Korm. sz. rendelet 114. §. (1) 
bek. értelmében, ha tanácsi 
bérlakásban a lakásbérleti jog
viszony megszűnése után olyan 
jóhiszemű személy marad visz
sza jogcím nélkül, aki abban 
legalább öt éve, állandó jelleg
gel a bérlővel együtt lakott, 
vagy jogcím nélkül lakik és a 
lakás a lakásigénye mértéké
nek alsó határát nem haladja 
meg, a lakásügyi hatóság köte
les a lakást részére - kérelmé
re - kiutalni. 

Tekintettel arra, hogy ügyfe
lünk a bérlővel több mint öt éve 
lakott állandóan, annak halálá
ig és a lakás lakásigényének al
só határát nem haladta meg, a 

bíróság megállapította ítéleté
ben, hogy a lakásügyi osztály 
törvénysértő módon utasította 
el a kiutalás iránti kérelmét. 

A jogszabály, de az állandóan 
követett bírói gyakorlat szerint 
is tehát a lakásbérleti jogvi
szony folytatására az jogosult, 
aki állandó jelleggel, életvitel
szerűen - akár lakcím-beje
lentkezés nélkül is - ténylege
sen a lakásban lakott. 

Az a tény, hogy valaki a la
kásba bejelentkezik és állandó 
lakcímeként a személyi igazol
ványába az állandó lakásként 
van feltüntetve, még nem ala
pozza meg azt az igényét, hogy 
hasonló esetben a bérleti jogvi
szony folytatója legyen. Sajnos, 
a köztudatban ez utóbbi helyte
len felfogás tudatosodott és az 
állampolgárok hasonló ügyek
ben mindig a lakcímbejelentés 
időpontjára hivatkoznak. Lé
nyeges körülmény, hogy nem 
ez a perdöntő, hanem a tényle
ges együtt lakás időpontja, amit 
azonban megfelelő módon bizo
nyítani kell. 

Dr. Dóra Béla 

Ifjúsági tagozatok 
Október 5-én az MSZMP 

Hajdú-Bihar Megyei Bizotsága 
mellett működő Ifjúsági Bizott
ság a debreceni területi intéző
bizottság előterjesztése alapján 
tűzte napirendre az igazgatóság 
területén megalakult ifjúsági 
tagozatok eddigi tevékenységé
nek értékelését. A tanácskozá
son részt vett dr. Juhász Zol
tán, a vasutas-szakszervezet tit
kára is. 

Az intézó'bizottság területén 
26 szakszervezeti bizottság mű
ködik, tizennyolc szakszervezeti 
bizottságnál alakult ifjúsági ta
gozat. Nyolc szakszervezeti bi
zottságnál a korábbi ifjúsági fe
lelősi rendszer működik. 

Az ifjúsági tagozatok létre
hozásának szükségességét kez
detben többen megkérdőjelez
ték, pedig csak arról van szó, 
hogy a választott testületek 
jobban érezzék magukénak az 
ifjúság gondjait, bátrabban 
képviseljék jogos érdekeit. 

A megalakulás időszakában 
és azt követően is a debreceni 
területi intézó'bizottság a na-

gyobb csomópontokon, Debre
cenben, Nyíregyházán, Szolno
kon, Püspökladányban, Máté
szalkán aktívaértekezlet kereté
ben adott tájékoztatást a tago
zatok szerepéről és kapcsolatá
ról a társszervekkel. Ma már a 
kétkedők is megértették, hogy 
nem a KISZ-szel való verseny
zésről van szó, hanem az eddi
gieknél jobb és értelmesebb 
munkamegosztásról és együtt
működésről. 

A helyi pártszervezetek is se
gítették a határozatok megvaló
sulását, igyekeztek megterem
teni a KISZ-szervezetekkel va
ló helyes kapcsolat feltételeit. 
Az ifjúsági tagozatok megala
kulása óta rövid idő telt el. 
Több üzemfőnökség és vala
mennyi vontatási főnökségnél 
az első fél évben alakultak meg 
a tagozatok. A vasutas-szak
szervezet elnökségének határo
zata alapján a tagozatok elké
szítették működési szabályzatu
kat, a munkaterveket. Több 
alapszervezetnél jogosítványt 
kaptak arra, hogy az évi bérfej-

lesztés elveinek és arányainak 
kialakítása előtt tegyenek ja
vaslatot a fiatalok bérezésével 
kapcsolatban. Előzetes egyetér
tési jogukat érvényesíteUék a 
fiatalok lakásépítési, lakásvá
sárlási, kamatmentes vállalati 
kölcsön odaítélésében, az üdül
tetésben és segélyezésben. A 
szakszervezeti bizottság figye
lem be vette véleményüket. 

A püspökladányi vontatási 
főnökségnél a KISZ-szervezet
tel együtt beszélték meg és ér
tékelték a KISZ által indított 
,,Jövőnk a tét" akció eredmé
nyességét. A szolnoki KÜF-nél 
a pályakezdő fiatalok helyzetét, 
a debreceni KÜF-nél az ifjúsági 
munkaverseny �pasztalatait 
értékelték. 

A nyiregyházi vontatási fő
nökség, a szolnoki BFF, prog
ramjában a szabadidő hasznos 
eltöltésével kapcsolatban vé
geznek felméréseket és szervez
nek különféle kulturális és 
sportrendezvényeket. 

Volosinovszki János 
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,,Apu, holnap este sem leszel itthon?" 

Pécshánya rendezőn 
fáradtak a vasutasok 

Minden kézre szükség van 

A pécsi vasútigazgatóság leg
nehezett helyzetben levő állo
mása Pécsbánya rendező. Itt a 
legnagyobb a létszámhiány. 
A felvételi épületben régóta -
s meglehet, hogy még sokáig -
ott a hirdetőtábla: felveszünk 
váltókezelőt, kocsirendezőt, 
forgalmi szolgálattevőt. Ponto
sabban felvennének, ha volna 
kit. Ugyanis, mint azt Dudás 
Bernátné, a rendező főbizalmi
helyettese elmondta, közigazga
tásilag Pécshez tartoznak, és a 
pécsi nagyvállalatok elvonják a 
munkaerőt, a MÁV pedig kény
telen megelégedni azzal, ami 
marad. Az itt dolgozók vélemé
nye szerint az lenne az ideális, 
ha három jelentkező közül vá
laszthatnák ki azt az egyet, aki 
alkalmasnak látszik, de maguk 
is tudják, hogy ez csak vágy
álom. Jelenleg 50 ember hiány
zik innen, a megszabott létszám 
egyharmada. Hogy mi lenne a 
kiút? Horváth Lajos állomásfő
nök így vélekedik: 

romfi-feldolgozóba megy az 
iparvágányt kiszolgálni. Addig, 
mivel nincs még egy tartalék, 
áll a munka. Van időm szót vál
tani Pontyos Zoltán tolatásve
zetővel. Felteszem a provokatív 
kérdést: 

- Miért nem a bányába 
megy dolgozni? Ott több jutta
tást kapna. 

- Itt legalább félre lehet ug
rani, ha baj van. Meg aztán ti
zennyolc év alatt megszerettem 
ezt a helyet. Az unokatestvé
rem bányász, így tudom, hogy a 
fizetése a munkakörülmények
hez képest kevés, bár az is igaz, 
hogy ő sem cserélne velem. 

Rádió helyett 
zászló 

Amíg rágyújt, hóna alá veszi 
a sárga zászlót. 

- Nincs rádió a mozdo
nyon? 

Én itt 30 évet és 15 napot 
szolgáltam le egyvégtében. Ta
vasszal, amikor ide került a fő
nök, üzent, hogy bírom-e még a 
munkát, mert minden kézre 
szükség van. Így aztán főorvosi 
engedéllyel visszajöttem. Saru
zok, váltót állítok, segítek a to
latásnál, mert minden a kisuj
jamban van. Az a kis reuma, 
meg a 4300 forintos nyugdíj 
nem tart otthon. 

- Nem fárad el műszak vé
gére? 

- Hát fáradtnak látszom én? 
Egyébként persze hogy nem 
megy úgy mint régen, bár ma 
már jobbak a körülmények. Va
lamikor gőzös mellett dolgoz
tunk; abból folyt a víz, télen tü
körjégen saruztunk. 

Összenézünk a főnökkel. 
- Lenne csak ötven ilyen 

emberem - mondja -, és né
gyes fordulóban dolgozhat
nánk. Az lenne a mennyország! 

D. K. 

Kocsijavítók között 
Sok fratal dolgozik a pécsi kocsijavító műhely

ben. A flínök. Kovács László is alig haladta meg a 
harmincat. Két éve két műszakban javítják a ko
csikat. Nyolcvan dolgozó néha 50-55 kocsit is kija
vít egy műszak alatt. Az elslí félévben túlteljesítet
ték a tervüket. A négytengelyesek javításából száz
negyvenet terveztek és kettlíszázhetvenk.ilencet tel
jesítettek. A kéttengelyes vagonokból száznyolcvan 
volt a terv, de háromszázhuszonhatot adtak vissza 
a forgalomnak. A két műszakban három szocialis
ta brigád dolgozik. A legrégibb, a leggyakorlottabb 
a Kossuth Lajos nevét viselő kollektíva. A munka
csapatok tevékenységét minden héten értékelik. 
A teljesítmények arányában kapják a prémiumot. 

(Fotó: Zelman) 
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Egész évben 
,. csucs-

- Már amelyiken. Ezen 
ugyan van, de most meg az 
enyém nem szól, hát marad a 
zászló. 

Akikre számíthatunk Jó szomszédság ... 
forgalom 

Meggyőződésem, s ezt 
már többször hangoztattam az 
igazgatóságon is, hogy vissza 
kellene térni a hatvanas évek 
gyakorlatához: a frekventált 
munkakörökben dolgozó vas
utasokat ne hívják be katoná
kat. Egyéb tényezők is nehezí
tik versenyképességünket más 
vállalatokkal. Kevés a mun
kásszállás, és a négyes forduló 
helyet hármasban kell dolgoz
nunk. A kötelező 182 túlóra fe
lett az emberek még 30-40 órát 
teljesítenek gmk-ban, s így nem 
csoda, hogy elfáradnak, elfá
sulnak. Ráadásul csak egy tar
talékot tudok kiállítani, éjszaká
ra néha kettőt. A következ
mény: lassul a vonattovábbítás, 
növekszik a fordulóidő. 

- Ilyenkor ősszel több a 
munka? 

- A cukorrépaszezon dere
kán vagyunk, de nálunk nincs 
csúcsforgalom, mert egész év
ben teljes kapacitással dolgo
zunk. 

A vágányok közt járva öröm
mel látom, hogy nyoma sincs 
hulladéknak, a főnök mégis 
szinte röstelkedik: 

- Régebben, amikor a szo
cialista brigádoknak még volt 
idejük takarítani, az állomás 
területe is szebb, tisztább volt. 

A kettes őrhelynél feltűnés 
nélkül megnézem a váltókat. 
Tiszták. 

- Van egy váltógondozónk, 
de vonatmentes időben a váltó
kezelők is tisztítják a váltókat 
- magyarázza a főnök. 

Az őrhelyen a kocsimester 
asztala mögötti Siemens rend
szerű blokkolókészüléket még a 
két háború között gyártották. 
Az oldalán régies betűk: Tele
fongyár RT Budapest. Hitetlen
kedő kérdésemre Horváth La
jos határozottan állítja, hogy ez 
az öreg szerkezet megállja a he
lyét. 

„Megszerettem 
ezt a helyet" 

A szomszédos helyiség a ko
csirendezők melegedője. A va
kolat repedezett, foltos, kormos 
a fal. Az őrhelytől kőhajításnyi
ra keresztezi a rendezőt a mo
hácsi országút. A tízperces tola
tás alatt ötvenhat jármű gyűlt 
össze a sorompók két oldalán. 
A tolatómozdony, egy M43-as 
,.Dácia" elhúz előttünk; a ba-

- Említette, hogy egy bá
nyász fizetése kevés a munka
körülményeihez képest. És a 
vasutasé? Ön elégedett? 

- A bérrel és a bérfejlesz
téssel én sem vagyok megelé
gedve. A túlóradíj alacsony, s 
az elveszett szabadidőt ennyi
vel nem lehet megfizetni. 
A gyerek mindig megkérdezi: 
,,Apu, hát holnap este sem le
szel itthon?" 

- Mikor volt utoljára kéthe
tes szabadságon? 

- Egészen pontosan meg tu
dom mondani: amikor megnő
sültem! Azóta csak három-négy 
napot tudok kivenni egyszerre. 
A négyes túr mellett aranyéle
tünk lenne - jelenti ki, és már 

A Szakszervezetek Baranya 
Megyei Tanácsának titkára, 
Neubauer József éppen egy 
tanácsülésről érkezett, amikor 
bekopogtattam irodájába. A 
megye vasutasaival való kap
csolatról, helyzetükről érdek
lődtem. 

- Az ülésen is szó esett a 
vasutasokról - mondja. - Szo
ciális szempontból az ő helyze
tük megnyugtató, lakásgondja
ik pillanatnyilag nincsenek. 
Megyénkben a nehézipar a ve
zető ágazat, pontosabban: a 
szénbányászat. Évente a mecse
ki bányák 2,3 millió tonna sze
net hoznak a felszínre. A szenet 
el kell szállítani! A vasút ezt a 

feladatot példásan ellátja. A 
vasút és a szállíttatók közötti 
kapcsolat alakításában az 
SZMT is tevékenyen részt vesz. 
Elsősorban koordinációs felada
tokat látunk el. Az igazgatóság 
vezetőivel is hagyományosan jó 
a kapcsolatunk. Legutóbb az 
őszi forgalommal kapcsolatos 
tennivalókat beszéltük meg. Az 
együttműködésre persze más 
példát is mondhatok. A vasuta
sok kitűnő fúvószenekarát 
rendszeresen foglalkoztatjuk 
szakszervezeti rendezvényein
ken. Eddig még sohasem hagy
tak cserben bennünket. A vas
utasokra mindig lehet számí-
tani. 

ugrik is fel az érkező mozdony
ra. 

Eljött a váltás ideje. Mózsi 
Kihasználjuk a lehetőséget 

István mozdonyvezető behajol - Az első fél évben teljesí
motortérbe, figyeli a gép járá- tettük a kocsiigényes áruk szál-
i;át, bütyköl valamit. litási tervét és azt szeretnénk, 

- Baj van a motorral? ha az ősszel is így lenne - ma-
- Semmi különös de én gyarázza irodájában Fényes Jó-

emelni. Minden fuvarlehetősé
get ki kell használni. Ötszázhar
mincnyolc olyan szerződést kö
töttünk, amelyik többletbevé
telt jelent a MÁV-nak. 

még gőzösön kezdtem', és azon �sef, a �éc�i igazgatóság vezető
megszoktam, hogy mindent el- Je. -;-- Bar 1smere�es, hogy Bara- - A városi tanács kezdemé
lenőrizzek, az apróbb dolgokat nya1:an na� karok __ voltak a nyezésére - folytatja - egy 
megjavítsam. Most csak a kenő- mezogaz?a��gban, csokkent a_z MÁV-szálloda építésével is fog-
olajszűrőt forgattam meg exportszállítás. Ezekben a ho- lalkozunk, ami nemcsak a vas-

El, d tt 1 
· 

napokban sok cukorrépát szállí- utasainknak lesz jó a nyári és - ege e ezze a moz- " , 'li , 'd" k'b h d l? tunk, folyamatos a ko- es ka- te · pihenes 1 osza a an, a-onnya · , . , vicsfeladás Gyékényesen, nem akár külföldi vendégek fo-- ½1-ssubb, mi1:t a Bobo es Adonyban, Komlón és Nagy- gadására is megfelel. Mi is ki g�engebb. A Boboval �gy fo- harsányban. Sajnos, a tranzit- szeretnénk használni azokat a gassal ,elmenne az, amit ':zzel szállításban ötszázezer tonna lehetőségeket, amit a vasúti csak ketszerre tudunk elvegez- lemaradás van. A mozdonyok munka mellett más területen is ni. üzemkészségét és a járműpark gazdaságosan lehet kamatoztat-
javítását magasabb szintre kell ni. 

Az őrhelyeken 
. 

nincs Kevés a munkásszálló 
meleg víz A pécsi igazgatóság szociális 

helyzetéről az állomás melletti Horváth Lajossal a korszerű, tízemeletes épületben beszéljól felszerelt szociális épület felé gettünk Paku Lajos TIB-titkártartunk. Menet közben meg- ral és Józsáné László flonával, jegyzi, hogy a felvételi épület- a KÜF szb-titkárával. ben és az őrhel�eken nin�s - Az igazgatóság egészét teegyetlen melegviz-csap, es kintve a munkásszállások színnin�s központi .. ��és sem. P;dig vonala megfelelő - mondja az. allomas �ogott
" 
50

"
0 1;1eter- Paku Lajos. _ Ebben az épünyire van � pecsi h?er�mu, s 1:- letben a 380 személyes öltözőhe�n

,
e -�azant t:�:P1t:m a felve- fürdő mellett még hetvenöt szeteli epulet pmc7J:_be is. Egy sz;- mélyes munkásszállás is van. zon alatt megterulne a beruha- Ezenkívül Dombóváron Dunazás - m_agy�rá_

zza. 
" 

_ újvárosban, Siófokon v�n egy-mes Ptstanak eltunt a c1- egy munkásszállónk, s egy pője, amíg zuhanyozott! - ki- Nagykanizsán, éppen felújítás 
áltja a főnöknek egy vasutas. alatt. 

Az öltözőben derültség fogad. - Bár Pécsett a le�obb a 
- Dehogy tűnt el. csak vala- szociális ellátottság a KUF terü

melyik „gazember" eldugta - letén - veszi át a szót Józsáné 
nevet nlés Pista, aki inkább László nona -, munkásszál
Pista bácsi. hiszen már 64 éves lást mégsem tudunk mindenki
is elmúlt, és több éve nyugdíjas nek biztosítani, pedig igyek
volt, amikor visszajött a rende- szünk bővíteni a kapacitást. 
zőbe. Például az itt rövidesen kiürülő 

irodákat szálláshelynek rendez
zük be. Gondjainkat enyhítené 
az is, ha Pécsbánya állomáson 
megkaphatnánk azt a három
szobás szolgálati lakást, amit 
egy személynek utaltak ki. de 
az illető már több mint egy éve 
nem lakik ott. Ha ez sikerülne, 
tíz-tizenkét dolgozót helyezhet
nénk el a létszámhiány által 
leginkább sújtott területen. 

- Ebben az épületben két 
korszerűen felszerelt orvosi 
rendelő van - folytatja a tájé
koztatást az szb-titkár. - A be
tegeket két műszakban látják el 
az orvosok. Külön előny, hogy a 
közelben van a MÁV-rendelő
intézet is, ahol a legmagasabb 
színvonalú ellátásban részesül
hetnek a rászorulók, s ami igen 
fontos, a kevés szabadidővel 
rendelkező vasutasoknak: ott 
sosincs tumultus. Irigyelnek is 
érte a pécsiek! 

Azt mondják „Rossz szom
szédság, török átok", de nem 
jellemző ez a pécsi pályaudvar
ra és az Utasellátóra. Mindket
ten megférnek egymás mellett. 
Ezt bizonyította dr. Melis Béla, 
az Utasellátó területi igazgatója 
is. 

- Mi segítjük egymás mun
káját. Az állomás átépítése után 
éltünk a lehetőségekkel. Az új 
autóbusz-megállóban, kihasz
nálva az állomásépület holt te
rét, kialakítottunk egy utca
presszót, vagy ahogy a vasuta
sok mondják, járdapresszót. 
A várakozó utasok igénybe ve
hetik szolgáltatásainkat. Az új 
teraszt nagyon megkedvelték. 

- Úgy hallottam, hogy kitű
nő ételeket kínálnak? 

- Igen. A törzsvendégek 
már jól ismerik Köves Győrgy 
szakácsot, aki 1961-ben itt ta
nulta a mesterséget. Azóta ná
lunk dolgozik. Hiányzott is ami
kor másfél évig Bécsben főzött. 
Olyan szakembergárda dolgo
zik mellette, akik egy országos 
döntőn is megállják a helyüket. 
Kaposvári, dombóvári és szek
szárdi egységeinknél is nagyon 
jó a konyha, sok a vendég. 

A Baranya Megyei Utasellá
tónak 51 üzemegysége van. Évi 
forgalmuk 17-20 millió forint. 
Melléküzemággal is foglalkoz
nak. Van egy műszaki boltjuk a 
városban, ahol tartós használati 
cikkek árusításával növelik be
vételeiket. 

Az új járdapresszó 

A FŐBIZALMI 
Szabó Pál vonatvezető a 

pécsi üzemfőnökség szak
szervezeti bizottságának el
nöke, Siklóson főbizalmi. 
Életútja szokványos vasuta
séletút. Ő is leszolgálta ha
vonta a maga 400 óráját az 
ötvenes években, de hogy 
nem akárhogyan dolgozott, 
bizonyítják a kitüntetései. 
A tengelyen eltöltött 33 év 
alatt kétszer lett kiváló dol
gozó, kitüntették többek kö
zött a Munka Érdemrend 
ezüst és a Szakszervezeti 
Munkáért kitüntetés arany 
fokozatával. 

Testes, jó kedélyű ember 
Szabó Pál. 

- Szeretek jó hangulat
ban dolgozni, de a fegyelmet 
megkövetelem - magyaráz
za. - Jövőre. ha lehet, kor
kedvezménnyel nyugdíjba 

megyek, de addig is hajtok, 
mert ahhoz, hogy másoktól 
követeljek, előbb nekem kell 
példát mutatnom. A szak
szervezeti mozgalomban 
68-tól aktívan részt veszek. 
Talán azért is választottak 
meg akkor vezetőségi tag
nak, mert soha nem hallgat
tam el az észrevételeimet. 
Öt évvel később pedig a sik
lósi szb titkára lettem. 

Fiai nem vasutasok. Mi
közben fájós lábát kinyújtja, 
arról beszél, hogy a vasutas
nak nincs családi élete. 

- Sok a túlóra. A vasuta
sok több megbecsülést érde
melnének - sóhajtja, s ki
néz a vágányokra, mialatt az 
ölében tartott sapkán végig
simítanak erős ujjai. 

D. 
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IJ6tlftlk a MAV-k6rházat 

Le a kalappal az építök elött 
A rBkanstrukcló ldB/B alatt a gyógyltás falyamaloB 

Óriásgém, hatalmas daru for
golódik zsebkendőnyi terüle
ten. Építőanyagot, kevert be
tont emel a tető fölé, hogy a má
sik, még szűkebb udvarban le
rakhassa. A régi kórházi épület 
nyitott függőfolyosóján két fia
talasszony, karjukon néhány 
napos csecsemővel. Nézik a fe
jük felett szinte a felhőkig ma
gasodó karcsú acélszerkezetet, 
beszélgetnek. Hangjuk nem jut 
messzire, mert a közelben a 
földbe fúródik a légkalapács. 
Nagy a zaj, épül a MÁV-kór
ház. 

Amikor itt járt az építésügyi 
és városfejlesztési miniszter, 
látva a munkát, elismerően 
hümmögött. Mondta is, annak 
idején kivitelező korában nem 
mert volna belevágni. De az az 
igazság, hogy most se kezdene 
hozzá szívesen ... 

Kivitelezés 
gondokkal 

- Hogy mióta tart ez az épít
kezés? Viola János, a MÁV Ve
zérigazgatóság Beruházási Fel
ügyelőségének vezetője végig
símítja a tarkóját. 

- Azt, hogy a kórházban 
tarthatatlan a helyzet, már 
1969-ben megállapították. A 

kórtermek zsúfoltak, a gyógyí
tórészlegek elavultak voltak. 
A rekonstrukcióra kiírt pályá
zat, melyet 1974-ben a MÁVI'I 
nyert meg, alap/ eltétele volt, 
hogy bővíteni csak a legkorsze
rűbb módon lehet, a régi intéz
mén yt pedig egy színvonalra 
kell hozni az újjal. Mindezt 
úgy, hogy a működő kórház 
egy pillanatra se állhat le és a 
betegeknek, valamint a kórház 
dolgozóinak a lehető legkevés
bé szabad észrevenniük, hogy 
itt hatalmas munka folyik. 

Az már a kezdet kezdetén 
nyilvánvaló volt, hogy a re
konstrukciót egy nekifutásra 
nem lehet megoldani. Ezért a 
tervek is egy-két éves előrete
kintéssel készültek. Az építők 
legnagyobb gondja volt, és ma 
is az, hogy alig van talpalatnyi 
hely, ahol a lábukat megvethet
nék, amikor a falakat emelik. 
A:z. is menet közben derült ki, 
hogy ezen a helyen valamikot a 
Rákos-patak egyik mellékága 
kanyargott, úgyhogy tizenhét 
méter mélységig falat kellett 
hútni, hogy a vizet a majdani 
épületek alól kiszorítsák. Csu-
pán ez a munka került ötven
egy millió forintba a nyolcva
nas évek elején. 

f pülhetett volna ez a kórház 
tágasabb, építészetileg kedve
z6bb helyen is. Hogy mégis a 
régit bővítsék, annak egyik 
alapvetö indoka az volt, hogy 
itt, a város közepén könnyeb
ben megközelíthetik a vasuta-
10k. 

A laboratóriumban 

Úgy tervezik, az építés első csúcsforgalomban poroszkáló 
fázisát 1990-re befejezik. lovas ko�si. 

Már megvoltak a nagyszerű A MA V-kivitelező vesztesé-
tervek, szép álmok, milyen is gét, amibe belebukna egy építé
lesz egykoron a MÁV-kórház, si vállalkozó, lenyeli a MA V. 
kivitelezőt azonban még lasszó- Induláskor egymilliárdra be
val sem lehetett fogni. Nem lát- csülték az építés költségeit. Ma, 
tak benne fantáziát, nemhojy amikor az árak alakulása egyre 
nyereséget. Ekkor a MA V követhetetlenebb. az illetéke
„megbízta" magasépítési fő- sek is csak találgatják, öt- vagy 
nökségét, szervezze meg, han- hatmilliárdba kerül, majd a tel
golja össze a kivitelezést. jesen kész egészségügyi komp-

A munka 
nem 

nyereséges 

A magasépítési főnökség 
műszaki osztályvezetőjével, 
Varsányi Lászlóval Viola Já
nos szobájában beszélgetunk. 
A generálkivitelező sokáig ke
resgél! a szót, míg végre kiböki: 

- M1 tulajdonképpen ellen
felek vagyunk. - Azzal a beru
házás vezetőjére mutat. Viola 
János barátságosan bólogat. 
Úgy tűnik, nem először kerül 
szóba ez a téma. 

lexum. A beruházó jó ideje 
úszik szemben a hullámokkal, 
és a partot sokáig nem látják 
még. 

Varsányi László, akinek 

- A magasépítési főnök
ségnek és a többi MÁV-résztve
vőnek ez a munka nem nyere
séges, mint ahogy a körülmé- � 
nyeket ismerve egyetlen kivite
lezőnek se lenne az. Tíz éven 
keresztül. 1986-ig maximált 
áron kötöttük a szerződéseket, 
amelyeket hiába módosítunk 
időről időre, a lemaradást úgy 
tűnik. nem tudjuk behozni. 

.A. MÁV-nál az építés tulaj
donkép_pen rezsiköltség. 
A MAV-beruházó érthetően 
szeretné a minimumon tartani, 
a MÁV-kivitelező pedig ugyan
ilyen érthető módon szeretné a 
kor követelményeihez igazítani. 
A hajdanán megállapított sza
bályok - akkor még senki sem 
gondolt arra. hogy kórházukat 
.,házilagos" kivitelezésben fog
ják létrehozni - a mai gazdasá
gi életben hasonló képzeteket 
keltenek. mint egy világvárosi 

gondjét szaporitja az olykor öt
ven alv'1lalkoz6 tevékenységé
nek összehangolAsa, rni mist 
tehetne, reménykedik. Re
ménykedik abban, hogy a jöv6 
évt6l kezdve 6k is szabad úon 
vállalhatnak munkét. És azok a 
MÁV-dolgozók, akik a kórhéz 
építésén részt vesznek? 

Szélsliséges 
órabérek 

Színhely az épül6 kórház hé
rom egymás melletti helyisége. 
Mindegyikben burkolók dol
goznak. Képzettségük, életk� 
ruk nagyjából egyforma. E pil
lanatban a lényeges különbség 
köztük, hogy az egyik teremben 
harminc, a misikban ötven, a 
harmadikban hetvenvalahány 
forintos órabérért rakják fel a 
falra ugyanazt a csempét. Het
venforintos órabérért egy kis
szövetkezet burkolói illesztik a 
mázas lapokat, ötvenért az 

ORSZAK dolgozói. Na és a leg
kevesebbért? . . . 

Amikor az első MÁV-dolgozó 
átszerződött a kisszövetkezet
hez és fizetési borítékját lobog
tatva átjött volt kollégáihoz, a 
vezetés jobbnak látta az egész 
csapatot átvezényelni más 
munkahelyre. 

A múlt év végéig a kórház 
építkezésén dolgozó MÁV-al
kalmazottak bérét különféle 
pótlékokkal igyekeztek némileg 
szinkronba hozni más vállala
tok dolgozóinak keresetével. Ez 
a pótlék ebben az évben meg
szűnt. 

Hatvanéves 

a vasutasok kórháza 
/ltJSZIJ/gBIBs dr. Va/1111 .,..., 

Ml111Z11ató l6anlll8al 

Kórhéz sok van Magyaror
szágon, de olyan, mint a MÁV
kórház, csak egy. Nincs mis 
egészségügyi intézmény, ame
lyiket ennyire a magukénak 
éreznének a betegei, és nincs 
még egy kórhéz, ahol az orvo
sok így ismernék a gondjaikra 
bízottakat. 

A kórház moBt hatvanéves. 

Valamikor a tizennegyedik 
században, amikor a kölni dó
mot építették, a környék püspö
ke meglátogatta az építo'1cet, és 
sorra kérdezett néhány mun
kást. Embernél ez tisztes kor, egész

a ségügyi intézménynél tekintély
szerzésre alkalmas id6. 

- Na fiam, hogy megy 
munka? - szólt az egyikhez. 

- Jaj, uram! Kemények a 
kövek, nehéz a munka - pa
naszkodott a megkérdezett. 
A püspök továbbment és a má
sik munkást faggatta. Az ha
sonlóképpen válaszolt. 

- Feltörte a kezem a kala
pács, és a családomat is régen 
láttam. 

A püspök bármerre járt, min
denütt csak panaszokat hallott. 
Végül megszólította az utolsó 
útjába akadó embert. 

- Hogy érzed itt magad, fi
am? 

- Ó, remekül - mondta az. 
- Hiszen a kölni dómot építem. 

Szöveg: Pataki Kálmán 
Fotó: Zelman Ferenc 

Rendelet írta el6 1923-ban, 
hogy a magyar vasutasoknak 
önálló általénos bizt.os{tási inté
zetet kell létrehozniuk. A terve
zés 1927-ben kezdődött és az 

intézmény magja, a rendelőin
tézet 1927-ben mór fogadhatta 
az első betegeket, októberben 
pedig az akkor még csak ötven
ágyas kórházi részbe befekhet
tek az első rászorulók. 

Az alapítás óta eltelt hatvan 
év három, egymástól jól elkülö
níthetc5 szakaszra oszlik. 

Az els6 1927-től 1945-ig tar
tott. E korszak végén az intézet 
napi betegforgalma elérte a há
rom, négyezret, a kórháznak 
pedig már négyszáz igya volt. 
1943-ban a Rippl-Rónai utcai C 
épületben megnyflt az öreg vas
utasok és családtagjaik nyugdí
jasház&. A háború alatt ez at 
épület kórhézként szolgált, 
majd elpusztult 

A háború után a k6rház a 
vasutasok áldozatkészségének 
köszönhet6en hamarosan újra 
üzemelni kezdett. 1945 végén 
mór százötven ágy fogadta a 
beteg vasutasokat. 194 7-ben 
szülészeti és n6gyógyiszati osz
tálya nyflt az intézetnek. Ezt kö
vetően a kórhéz sajét er6b61 je
lentős fejlesztéseket hajtott vég
re. Többek között, az országban 
els6k között hoztak létre inten
zív osztályt és köroriária &-r.cSt. 
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Az állomásfönök egy napja 
fflllllvas László 51 éves vasutas 

1954 óta áll a MÁV szolgálatában. 
Érettségi után forgalmi tanuló 
volt, majd 1959-ben elvégezte a 
tisztképzöl. Évekig dolgozott me
netirányitóként Szombathelyen. 
1982-ben nevezték ki K6szeg állo
másf6nökének. fflllllvas László 
büszke arra, hogy az állomásf6- ,,__,,, 
nökök sorában 6 az els6, aki kő'
szegi születésff. Az állomáson ti
zennyolc vasutas munkáját irá
nyítja, de 6 intézi a környék száz
hetven vasutas nyugdíjasának 
ügyeit is. Lánya, a tizennyolc éves 
Beatrix is a vasutat választotta 
élethivatásul. Hamvas László sza
badidejében a k6szegi Concordia 
énekkarba jár heti két alkalom
mal. 

A szolgálatban ápoltan jelenik meg 

\ 

/ 
Kora reggel szól a vekker 

Reggeli eligazítás 

Kényi,zerű adminisztráció 

Énekkari próbán az állomái,főnök 

Uzsonna (Horváth Zoltán képriportja) 

Sajtószemle 

Mit írnak rólunk? 

Vasutasok helytállásá

ról, példamutató szolgá

latáról, társadalmi-köz

életi tevékenységéró1 

szólnak az itt következő 

írások, amelyeket me

gyei újságokból válogat

tunk. 

Kelet
Magyarország 
Az újfajta kereskedelmi szel

lem megérintette a Magyar Ál
lamvasutakat is. Szeretnének 
mind több nagy fuvaroztatóval 
olyan kapcsolatokat kiépíteni, 
amelyek mindkét fél számára 
előnyösek. Ennek keretében 
kötött megállapodást a MÁV és 
az ERDÉRT az úgynevezett szi
gorított visszterhes fuvarozás
ra. A megállapodás lényege, 
hogy az ERDÉRT egyes telepei 
- köztük megyénkben a máté
szalkai, vásárosnaményi és a 
forgácslapgyár - két hétre elő
re leadják a kocsirendelést. En
nek fejében a vasút vállalja, 
hogy a kért vagonok l�galább 
70 százalékát az adott napon, 
de a teljes igényt mindenkép
pen a kéthetes perióduson be
lül kiállítja. 

A szerződés szerint az ER
DÉRT a többletszolgáltatásért 
kocsinként száz forintot fizet. 
A MÁV, ha nem teljesíti a meg
állapodást, akkor kocsinként 
kétezer forint kártérítést ad. 
Mindez megkívánja a jobban 
szervezett munkát, hiszen az 
ERDÉRT-telepeknek úgy kell 
alakítaniuk a termelési progra
mot, hogy az adott időben ra
kodni tudjanak. 

A debreceni igazgatóságon 
újabb fuvarozási megállapodá
sok kialakításán dolgoznak. 
Több vállalattal szeretnének 
olyan fuvarozást kifejleszteni, 
hogy minden negyven kilomé
ternél nagyobb szállítási távol
ság esetén az olcsóbb vasutat 
vegyék igénybe. 

Petőfi Népe 
Rozmanits Sándor akkumu

látortöltő-kezelő a Kunszent
miklós-Tass állomáson. Alig 
tizenöt évesen, fizikai munkás-

• ként kezdett dolgozni a vasút
nál. Ennek most negyvenkét 
esztendeje. 

A felszabadulás után fél évig 
vonatkísérő volt, azután 1946 
februárjában Kunszentmik
lós-Tasson lesz szemaforlaka
tos. Két évvel később az állo
más létszámába kerül. Tizenki
lenc évig raktári munkás volt, 
majd akkumulátortöltő-kezelő 
lett. Gondoskodik az akkumulá
torok javításáról, karbantartá
sáról, de ha a szükség úgy hoz
za, segít a gázolaj lefejtésénél, a 
dízelmozdonyok üzemanyag
vételezésénél is. 

Jól érzi magát a MÁV-nál. 
- Soha máshová nem men

tem volna el, s ha újra kezdhet
ném - mondja -, megint csak 
a vasúthoz mennék. 

A jövő tavasszal nyugdíjba 
vonul. Becsületes munkáját 
több elismerés fémjelzi. Kapott 
már vezérigazgatói dicséretet, 
kétszer Kiváló Dolgozó kitünte
tést, és megkapta a 40 évi szol
gálatért járó Szolgálati Emlék
érmet is. 

Most a jubileum alkalmából 
a MÁV vezérigazgatója emlék
zsebórát adott át Rozmanits 
Sándornak. 

Pest Megyei 
Hírlap 

A budapesti igazgatóság ve
zetői különvonaton való uta
zásra hívták meg a Buda
pest-Szob vasútvonal mentén 
fekvő községek tanácsi és párt
vezetőit. 

A találkozó résztvevői részle
tesen megbeszélték az érintett 
települések vasúttal kapcsola
tos gondjait. Dunakesziről dr. 
Kancskár Sándor vb-titkár pél
dául a dunakeszi-alsói és a 
nagyállomás peronjának a befe
dését kérte. Hasonló igénnyel 
állt elő Gáspár Gábor gödi ta
nácselnök, aki a helyiek utazási 
kényelmének a javítására java
solta mindhárom megállóban a 
fedett várók és peronok kialakí
tását. Nagymaroson, mint azt 
Fekete László vb-titkár megfo
galmazta, sokat segítene egy 
autóparkoló kialakítása, és az, 
ha közületi telefonnal szerelnék 
fel a vasútállomást. Ugyancsak 
a távbeszélő létesítése lenne az 
egyik legfontosabb Verőcema
roson, ám Versényi Péter ta
nácselnök más javaslatot is tett. 

Felajánlotta, hogy ha a 
nagyállomás peronjának befe
dését a vasút még ebben az öt-

Nagykállói kis káté 
Azoknak mondom el akik 

esetleg nem tudják: Nagykálló 
a nyíregyháza-mátészalkai 
mellékvonalon fekszik, a nyír
ségi „fővárostól" 14, Mátészal
kától 43 kilométer távolságra. 
Innen ágazik el a 23 kilométer 
hosszúságú nyíradonyi mellék
vonal. Kuriózumként kell meg
említeni, hogy Nagykálló 
1875-ig Szabolcs vármegye 
székhelyeként szerepelt és 
olyan szülöttekkel dicsekedhet, 
mint Simonyi József, vagy Ko

rányi Frigyes. 
1887-ben azután a vasút is el

érte a falut, a „köz" általános 
megelégedésére. Nagykálló 
egészen a hetvenes évek végéig 
a jelentős személyforgalmú ál
lomások közé tartozott, mára 
azonban visszájára fordult a 
helyzet. Az az ősi szemlélet, 
amely a vasutat csak a falu, vá
ros külső területein engedte el
haladni. Nagykálló számára is 
súlyos teherré nőtt, hiszen a 
sínpár a nagyközségnek éppen 
csak a peremét érinti. A legjel
lemzőbb kép a személyforgalmi 
bevételek vizsgálatánál bonta
kozik ki: az utasok tíz évvel ez
előtt a maihoz képest három
szor többet költöttek vonatra, 
ami nem jelenti az utazási 
kedv csökkenését. Csak éppen 
a falu és a megyeszékhely kö
zötti forgalomban monopol-

helyzetet teremtett a Volán. És 
hiába olcsóbb a vonat, köztu
dott, hogy az idő is pénz ... 

Szerencsére nem mondható 
el ennyi negatívum a teherfor
galomról. Az idei év az állomás 
történetének talán legsikere
sebb esztendeje lesz. Az első 
félévi terv 17 ezer tonna bera
kását irányozta elő, ezzel szem
ben júliusig csaknem harminc
ezer tonna áru került kocsikba. 
Ez a látványos felfutás java
részt a helyi és egyben a megye 
legnagyobb termelőszövetkeze
tének köszönhető, amely az ál
lomás közvetlen szomszédságá
ban fafeldolgozó üzemet telepí
tett. 

A Záhonyból érkező külde
ményeket osztályozzák, f eldol
gozzák, majd továbbküldik kü
lönféle megrendelők címére. 
Idén volt olyan hónap, amikor 
csak faáruból négyszáz vagon
nyi érkezett N agykállóra, ám ez 
még korántsem csúcsteljesít
mény. A feldolgozott mennyi
ség várhatóan tovább növek
szik majd az iparvágányra ter
vezett bakdaru felállításával. 
Ez a szerkezet képes egy vagon 
fát egyetlen fogással kiemelni. 

Az állomás másik komoly üz
letfele a Gabonaforgalmi és 
Malomipari Vállalat, amely az 
országban egyedül őröl úgyne
vezett durumbúzát, amely a to-

éves tervben elkészíti, a költsé
gek felét a helyi tanács fedezi. 

Felmerült, hogy Verőcema
ros és Nagymaros között, a kós
pallagi elágazásnál egy megál
lóhelyet kellene létesíteni. Ze
begényben s szinte valamennyi 
érintett településen a peronok 
jobb kialakítását, megmagasítá
sát kérték. Flaskay Kálmán 
vb-titkár felajánlotta a helyiek 
segítségét is. Szobon a szob-al
sói megállóhely áthelyezésére, 
megfelelő leszállóhely kialakí
tására lenne szükség. 

Vácott más tennivalók a leg
fontosabbak. A vasútállomás 
mellett, a MÁV tulajdonát ké
pező területen a tanács autópar
kolót alakítana ki, ha sikerülne 
megegyezni - mondta Ritecz 
György tanácselnök-helyettes. 
Halaszthatatlan a Csikós József 
utcai gyalogos-aluljáró megépí
tése is. 

A félnapos tanácskozás befe
jezése után is még sok nyitott 
kérdés maradt, de nem is az 
volt a cél, hogy most minden 
gondot azonnal megoldjanak. 
Az együttműködés ilyetén for
mái azonban végső soron az 
utasok, az érintett települések 
lakóinak közérzetét javítják. 
S mint kiderült, nemcsak ezen 
a vonalon. 

Észak
Magyarország. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei lap egyik olvasójának 
levelét közölte. Ebből idézünk: 

„Ez év elején kezdték meg a 
Hernádnémeti-Bőcs vasútállo
más rekonstrukcióját. Még kora 
tavasszal kicserélték az ajtókat, 
ablakokat, kivésték a vezetékek 
helyét. Azóta nem történt sem
mi, hacsak az nem, hogy a só
deren kivirított a gyom, a váró
teremben kikeltek a kis fecskék 
- de már ők is elköltöztek. 

Sohasem volt itt rózsás a 
helyzet. Ha egyszer-egyszer ki· 
festettek, előfordult, hogy egy
két hónapra is bezárták a váró
termet. Az utóbbi évek téli hó
napjaiban pedig a piszok és 
széngáz miatt inkább kint vára
kozott a legtöbb utas. Az idő 
várhatóan egyre hidegebbre 
fordul és a hét község utazókö
zönsége már előre aggódva 
gondol a hűvös, szeles, csapa
dékos napokra." 

Hegedűs Ferenc 

Jas nélküli száraztészta-készít
mények alapanyaga. Csupán 
tavasszal ötszáz vagonnal érke
zett e gabonaféleségből. A Bőr
díszmű gyáregysége évente 
100, a Cipőipari Szövetkezet 
mintegy 200 vagon áruval javít
ja az állomás teljesítményi mu
tatóit. Leadásban évente körül
belül 700 vagon érkezik a hatal
mas körzetet kiszolgáló Tüzép
nek. 

Felügyelet szempontjából 
Nagykállóhoz tartozik a nyír
adonyi vonal Balkány nevű 
megálló-rakodóhelye. A község
ben működő üzem panelháza
kat, szivattyúberendezéseket, 
vasszerkezeteket készít a tengi
zi magyar érdekeltségű építke
zéshez, ami havonta kétszáz 
kocsi megrakását jelenti. 

Ahogy más vidékeken a cu
korrépa, a nyírségi vasútállo
másokon nemrég még az alma 
és a burgonya betakarítása je
lezte a kampány kezdetét. Egy
egy állomásról naponta indítot
tak 15-20 vagonos irányvonato
kat Záhony felé. Most centrali
zálták az átvételt, a termelők 
közúton szállítják az almát Tu
zsérra, s ott rögtön széles 
nyomtávú kocsikba rakhatják. 
Ami pedig a burgonyát illeti, 
hát errefelé az idén nem lesz 
krumplikampány. Az aszály 
okozta veszteség meghaladja a 
nyolcvan százalékot és ez csu
pán Nagykállónak 150-200 va
gonos kiesést okoz majd. 

Thorday Zoltán 
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SZOVJET FILMMŰVÉSZET. 

Mozikalauz 
Az évzáró és áz évnyitó hóna

pok - szám szerint négy - fő
szezonnak számítanak. Ekkor 
járnak a legtöbben moziba. 
A téliesre fordult időjárás leszű
kíti a lehetőségeket. Kisebb a 
választék. nagyobb a kelleme
sen fűtött filmszínházak vará
zsa. Persze bármilyen kellemes 
is legyen odabenn: a legfőbb 
vonzóerőt mégiscsak a filmek 
jelentik. 

A tízenegyedik hónapnak 
azonban van még egy évről év
re visszatérő - mondhatni, tár
sadalmi és művészetí-esemé
nye: ez a Szovjet Filmek Feszti
válja, amelyet az idén a Szov
jet Kultúra Napjai rendez
vénysorozat keretében rendez
nek. Ilyenkor alkotókból és köz
reműködőkből népes delegáci
ók érkeznek, s személyes meg
jelenésükkel is emelik a rendez
\·énysorozat színvonalát. 

fordulatos történetet derűs, fül
bemászó muzsika köríti. 

Az elmúlt hónap magyar 
filmbemutató-dömpingje után 
novemberben két premiert lát
hatunk. Az első Az utolsó kéz
irat, a nagy író, Déry Tibor Vi
dám temetés című novellája 
alapján született. s rendezője 
Makk Károly. A szatinkus élű 
história egy emlékirat körül bo
nyolódik. A kézirat mindenki 
számára kellemetlen (ilyen 
vagy olyan okokból), s az is ter
mészetes, hogy az érdekeltek 
meg akarják szerezni. A fősze
repekben a szlovák Josef Kró
nert, a német Alexander Bardi
nit láthatjuk. Partnerük a rend
kívül bájos és tehetséges Nagy
Kálózi Eszter főiskolai hallga
tó, s Psota Irén meg Váradi 
Hédi. 

A második magyar mű szoci
ografikus ihletettségű doku
mentumfilm: a kétrészes Kov
bojok - Schiffer Pál munká
ja. Témája egy sajátos mezőgaz
dasági kisvállalkozás, illetve 
annak tagjai. 

A hónap tipikus közönség
filmje az amenkai Beverly 
Hills-i zsaru - rendezője Mar
tin Brest. Hőse „magánnyomo-

Adél egy csokorra való vi
rágot hozott a kertből. Gon
dosan megtisztította a sár
tól, újságpapírba csomagol
ta és elvitte a temetőbe. 
A sír, ahová a virágokat he
lyezi, alig öt lépésre van a 
köfaltól és gyorsan megta
lálja, mert galambbal és 
nárcisszal díszített fehér 
márványkő nincs több a te
metőben. Adél gyakran lo
csolja a virágokat, ha ott 
van, ezt sohasem mulasztja 
el. 

* 

A sírkövet a fia csináltat
ta. Adélnak vasúti tiszt a 
fia és Pesten él, néha meglá
togatja őt a / eleségével. 
A sírkő nagyon szép, fehér 
márványból faragták, a be
tűket pedig arannyal festet
ték át. 

Adél már készül a halál
ra, sírhelyét is pontosan ki
jelölte, hogy oda senkit se 
temessenek, csak öt . . . 
A férje mellett fog nyugod
ni, ezt ő nagyon jól tudja. 
Már a kó1apon is ott a neve, 
alatta pedig a születésének 
éve és egy kétjegyű szám: 
19 .. A hiányzó számokat 
halála után pótolják majd; 
a fia gondoskodik róla, és a 

temetési költséget is rende
zi. Késóöb pedig minden év-

Kasza/a Sándor 

Az özvegy 
ben egyszer elmegy majd a 
temetőbe. A síron gyertyá
l«it is gyújt . . . 

A férje állomás/ önök volt. 
Szenvedélyesen szerette a 
vasutat és a virágokat. Ott
hon, a szépen gondozott ró
zsakert közepén elkészítette 
egy igazi vasút szabályosan 
működő makettjét. Gomb
nyomásra indultak a vona
tok, villogtak a jelzők, so
rompók nyi1tak és zárultak. 

Nyugdíjba vonulása után 
már csa·k ennek élt. Nap
hosszat elüldögélt a kert
ben, az öreg diófa alatt, és 
távolból irányította a kis
vasút forgalmát. Úgy ját
szadozott, mint egy gyerek. 
Adél mellette ült a padon és 
kézimunkázott. Órákig ül
tek így egymás mellett, 
hangtalanul - teljes békes
ségben. 

Adélnak gyakran eszébe 
jut ez a kép. 

* 

Az esti szürkületben so
kat sétál a /ejf ák között, 
böngészi a / eliratokat, és 

gyönyörködik a rózsákban. 
Adél a sírásával is találko
zik néha, és ilyenkor válta
nak pár mondatot. A sírásó 
mindig előre köszön neki, és 
tapintatosan megkérdezi, 
hogy eladó-e már a kisvas
út? A fiának akarja, de 
Adél asszony hajthatatlan. 

Télen a temető dérütött 
rózsái a szobája ablakán 
csillogó jégvirágokhoz ha
sonlítanak. Ezt ő mondta 
egyszer Lenkének, a szom
szédasszonynak, miközben 
a kert zúzmarás gyümölcs
fáit szemlélte. ilyenkor ott
hon ü� és legtöbbször a pici 
vasúti kocsikat nézegeti. 
Eszébe jut az utolsó őszi 
délután, amikor férje har
mincöt éves vasúti jubileu
mát ünnepelték otthon, ket
tesben. Ennek a napnak az 
emlékére /érje ismét magá
ra öltötte a vasúti egyenru
hát. Felrakta a kitüntetéseit 
is, aztán a langyos, kora 
délutáni fényben kisétáltak 
a kertbe, a vén diófa alá. 
Sándor egy kis 
nosztalgiával a szívében -
megnyomkodta a kisvasút 
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indítógombját, és az őszi 
nap cirógató fényében mint 
varázsütésre - elindultak 
a pici vagonok. Ezt a pilla
natot sohasem felejti el. Az 
a csodálatos, ráncokkal ba
rázdált arc, áttetsző, kielé
gült mosolyával - ahogy a 
múltba nézett - olyan volt, 
mint egy lenyűgöző fest
mény. Adél elmerült, felol
dódott ebben a mosolyban, s 
szinte észre sem vette, hogy 
a ráncok kisimultak, és a 
tágra nyi1t szemek mereven 
nézik a hatalmas, őszi na

pot. Csak néhány perc múl
va tudta meg - amikor feje 
oldalra billent - hogy ez a 
megbékélt, földöntúli derű 
maga a halál . 

* 

Az asszony továbbra is 
gondozza a kertet, és talán 
észre sem veszi, hogy már 
őszül a haja. Éjszakánként 
álmodni szokott. Egyre töb
bet álmodik a kisvasútró� 
amely árván maradt ott, a 
rózsák között. Álmában 
mindig az öreg diója alatt 
ül, kézimunkája fölé hajol
va, előtte pedig szaladnak a 
vonatok, villognak a jelzők, 
sorompók nyi1nak és zárul
nak. ,,Elindultak, megint el
indultak . . . " motyogja 
ilyenkor, és úgy érzi, nincs 
egyedül ... 

Alkalom nyílik ebben az idő
szakban nemcsak a négy új fil
met megtekinteni, hanem a ko
rábbi mulasztásokat is pótolni. 
Ugyams ismét műsorra kerül
nek olyan arra érdemes, sikeres 
produkciók, amelyek valaho
gyan elkerülték az emberek fi
gyelmét. Érdemes a program
ban böngészni, mert rejtett kin
csek mindig akadnak! 

zást" folytat meggyilkolt barát- t-------------.------------------------------------_J 
ja gyilkosai után. Az izgalmas 

A négy premierből egy, a Ve
zeklés, bármilyen furcsán is 
hangzik, egy televíziós sorozat
műsor befejezése. A Magyar 
Televízió - gondolom, ezt min
denki tudja - hetek óta Tengiz 
Abuladze-sorozatot sugároz. 
Ennek jóvoltából megismerked
hetünk a kitűnő grúz rendező 
korábbi alkotásaival, életművé
nek javával. A legfrissebb da
rab azonban, amely őt világhí
rűvé tette: nem került bele a 
válogatásba. 

cselekménysor központi figurá
ját a kitűnő néger filmszínész, 
Eddie Murphy formálja meg, a 
tőle immár megszokott fergete
ges tempóval, sok-sok humor
ral. 

Ugyancsak közönségsikerre 
számíthat a nyugatnémet Férji
ak című vígjáték. A rendezőnő: 
Doris Dörrie ismeretlen ná
lunk, de bizonyos, hogy e mun
kája után nevére felfigyelnek 
majd itt is. Filmje nemcsak mu
latságos - egy házassági vi
szontagsággal a sztori központ
jában-, de Doris Dörrie azzal 
a ritka jó tulajdonsággal képes 
rendelkezni, hogy tökéletesen 
beleérzi magát főszereplőjének 
helyzetébe, amit azért kell kü
lön kiemelni, mert nő létére tö
kéletesen férfi módra tud gon
dolkozni! 

Népszava
kiadvány 

Nemrégiben olvastam vala
hol, hogy a New-York-i város
atyák elvesztették türelmüket a 
metró képzőművészei iránt, s 
s21gorú pénzbírsággal sújtják a 

Balesetekről címmel jelent továbbiakban azokat, akik má
meg egy könyv nemrégiben a zolmányaikkal, pontosabban 
Népszava Kiadó gondozásában. spray-rajzaikkal kívánják díszí
A kötet tizenhat tanulmányt tení a subway kocsijait, az alul
tartalmaz, olyan munkákat, járók falát. 
amelyek a foglalkozási, a közle- Nálunk, a honi és külföldi 
kedési, az otthom és a szabad- popsztárokat istenítő, illetve a 
időben bekövetkezett balesetek focicsapatokat dicsérő falfirkák 
okairól és következményeiről divatja dúl, a városi folklór va
szólnak. Hazánkban a balese- lamiféle vadhajtásaként. 
tek a halálozási okok között a Keveset beszélünk ellenben 
hatodik helyen állnak, s egyes e sajátos népi ,.művészet" egy 
statisztikák szerint a bale!'-etet másik, mindenki által naponta 
szenvedettek közel öt százaléka megtapasztalható produktumá
megrokkan. ról, a toalettek ajtaját, falait el-

Néhány cím a könyvből: A borító, meglehetősen behatárolt 
foglalkozási betegségekről; Al- tartalmú versecskékről, firkál
kohol és közlekedésbiztonság; mányokról. 
Az otthoni szabadidős balese- Ezek a pornográfiát az obsz
tek problémái Magyarorszá- cenításig kitágító „szövegek" 
gon; Gondolatok a gyermek-! majd minden pályaudvar és ál
balesetek megelőzéséró1. lomás illemhelyének szabad fe-

Folklór 

lületein megtalálhatók, szemér
metlen kitárulkozással igazol
va, hogy a „nép" erotikus kép
zelete nem ismer határokat. 

A szemérmes ember megbot
ránkozik az illemhelyek primi
tív és brutális „költészetén", 
felfordul a gyomra embertársai 
gusztustalan ajánlkozásaitól, s 
ajánlataitól. Akad aztán, aki 
szánalmat érez a zárt ajtók vé
delmében működő anonimusok 
iránt, azzal nyugtatva magát, 
hogy az „alkotók" gyógyíthatat
lan betegek. 

Aligha érhet víszont bárkit is 
meglepetésként a tény: az il
lemhelyek nyilvános „folyóira
tába" többnyire a homoszexuá
lisok tolonganak a megjelené
sért; törvényen kívüli létezésü
ket ekként dokumentálva, iga-

zolva a „normálisak" társadal
mának. 

A toalettek torz folklórja -
mit sem törődve a megvetés bé
lyegével és a súrolókefével -
elpusztíthatatlanul virágzik. 

A Fényes Adolf-teremben a 
honi tetoválásokból rendeztek 
nemrég kiállítást, a falvédőkről 
(és szövegekről) a napokban je
lent meg a Corvina Kiadó gon
dozásában egy könyvecske. 

Bizonnyal hamarosan akad 
olyan merész folklorista, aki 
alámerül a szenvedélyek alvilá
gába is, s nyilvánosság elé tárja 
e szubkultúra önkifejezésének 
néhány gyöngyszemét(szeme
tét). 

Ez az írás is alighanem csak 
akkor lehetne teljes, ha példák
kal támasztanám alá mondam
valómat. Ám ezeket a „szövege
ket" egyelőre még nem bírja el 
az újságpapír. 

T. J. 

Ez - a Vezeklés - mintegy 
mintadarabja annak az új ar
cú szovjet filmművészetnek, 
ameJ_y az új szovjet politikai 
vonalat fémjelzi. A történet -
mind otthon, mind Nyugaton 
- hatalmas sikert aratott. A 
személyi kultusz korszakát 
idézi, s kemény hangon ítéli el 
a zsarnokságot, annak minden 
formáját, s a diktátort, akinek 
maszkja félreérthetetlenül utal 
olyan történelmi személyisé
gekre, mmt Beríja és Sztálin. 

A Vezekléshez hasonlóan 
szokatlan film A halott ember 
levelei. Rendezője: UJ nP.v, 
Konsztantyin Lapusanszkij 
egy képzeletbeli atomháború 
utáni állapotok kaotikus ví21óját 
vetíti elénk döbbenetes erővel. 
A felelősségteljes drámai mű -
akár a Vezeklés - már megjár
ta Nyugat-Európát, s ahol csak 
bemutatták, széles körű feltű
nést keltett. Nyomasztó volta 
ellenére igazi élrr.ény! 

Két egész estés rajzfilmet is 
találunk a műsorválasztékban: 
egy japán-amerikait: A szél 
harcosai és egy lengyelt, A kék 
lovag kalandjai. Az előbbi 
mmtegy A halott ember leveleil-------------------------------------------------------

A két vezető film mellett a 
programot két másik alkotás 
egészíti ki. A Veszélyes szállít
mány feszült légkörű cselekmé
nye a Nagy Honvédő Háború 
idején, 1941 szeptemberében 
(vagyis az első periódusban) 
játszódik, amikor Leningrád kö
ré német ostromzár feszült. s a 
védők lőszere fogyni kezdett. 
Hőseink szüntelen légitámadá
sok közepette próbálják eljut
tatni a háromuszálynyi utánpót
lást a városba. Gyermekeknek 
szól a negyedik produkció, Az 
elcserélt cárevics Oleg Taba
kovval és Valentyina Talizíná
val a főszerepben. A kedves. 

párdarabjának tekinthető han
gulatában, témaválasztásában 
- így műfaja ellenére nem 
gyermekeknek való alkotás, 
míg az utóbbi szól inkább a 
legifjabb nemzedékhez. 

Falusi knmi a szovjet A cse
gemi bűneset, ahol egy kifosz
tott páncélszekrény okozza a 
bonyodalmakat. Karatefilm a 
kínai Vang-Vu a kung-fu hőse; 
1898-ban játszódik. Az önvédel
mi harc artistaügyességű hősei 
történelmi hatalmi harcok meg
oldásában próbálnak segíteni. 

Az NDK-ban készült a Pá
lyamódosítás - egy fiatalem
ber története -. akit egy vélet
len eset segít ahhoz, hogy meg
találja igazi hivatását: a peda
gógusi pályát. Végül két latin
amerikai produkció is szerepel 
majd a mozik műsorán. A ko
lumbiai, a Keselyűket nem te
metnek naponta az 1948-as pol
gárháború korszakába vezet, 
míg a brazil-amerikai, A pók
asszony csókja börtöntörténet 
politikai töltéssel. 

Ábel Péter 

Munkahelyi művelődés 
Szeptember vegen tartotta 

negyedéves ülését a területi 
művelődési bizottság Záhony
ban. A munkahelyi művelődést 
koordináló irányító testület el
sőként a szakmai oktatás, to
vábbképzés helyzetét értékelte, 
s megfogalmazta továbbfejlesz
tésének időszerű feladatait. 

Az értekezlet résztvevői ez
után a brigádmozgalomról, a 
brigádok kulturális vállalkozá
sairól hallhattak tájékoztatást. 
Negyedévenként beszámoltat
nak egy-egy üzemi művelődési 

bizottságot 1s; ezúttal a vontatá
si főnökségen végzett munkát 
elemezték. 

A testületi ülésen egyéb ak
tuális kérdésekről is szó esett, 
így többek között a TMB és a 
TIT megyei, illetve városkörzeti 
szervezetének újjáalakuló kap
csolatairól és a videotechnika 
közművelődési célú felhaszná
lásáról. Az ülés végén részlete
ket vetítettek a TMB tavaszi 
szakmai tanulmányútjáról ké
szített videofilmből. 

A MÁV a Ferroglobus legnagyobb szállítója! 
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A középiskolai tanuló 
legyőzte a nagymestert 

PróhaüzeIDel 
az új IDetrókocsi 

A Záhonyi Vasutas SC jubile
umi rendezvénysorozatában a 
közelmúltban 25 táblás szimul
tánversenyt rendezett az egye
sület szakosztálya. A sajátos tö
megsportverseny mérlege Sax 
Gyula nemzetközi nagymester 
szempontjából (aki a szabadkai 
zónaközi döntőben elért győzel
mével a világbajnokjelöltek kö
zé került) a következőképpen 
alakult: 23 győzelem, egy dön
tetlen és egy vereség. 

A világbajnokjelölt egyetlen 
Legyőzője egy 17 éves középis
kolai tanuló, Révész Csaba 
volt. Játszmavezetéséről, kom
binációs készségéró1 a nagy
mester is elismeréssel beszélt a 
szimultánt követően. 

Az ifjú győztestől megtudhat
tuk, hogy hétéves volt, amikor 
vasutas édesapja tanítgatni 
kezdte a bábuk vezetésére, és 
mindjárt szép eredményeket ért 
el. Az úttörőolimpia országos 
döntőiben a kisdobosok között 
egy ízben a harmadik helyet 
szerezte meg, az úttörők cso
portjában pedig két alkalom
mal volt tagja a legjobb 25 ver-

senyzőből álló élmezőnynek. 
Ugyanebben az időszakban az 
egyik korosztályos magyar baj
nokságon negyedik Lett. Idő
közben igazolt versenyzője lett 
a ZVSC sakkszakosztályának, 
végleg elkötelezte magát a fe
kete-fehér bábukkal; a vasutas
sportegyesület birkozó- és asz
talitenisz-szakosztályában is 
eredményesen versenyzett. 

Később a nyíregyházi Bánki 
Donát szakközépiskolában 
folytatta tanulmányait, ahol 
újabb sportágakat kedvelt meg, 
mindenekelőtt a tornát és a fia
talok között talán legdivatosabb 
karatét. 

Így nem csoda, hogy az utób
bi időben a sakk már csak egy a 
sok kellemes időtöltés közül; a 
szimultánra sem készült külö
nösebben. Jelenleg III. osztályú 
versenyző, s tudását leginkább 
szakkönyvek tanulmányozásá
val fejleszti. A 4,4-es tanulmá
nyi eredményén szeretne javí
tani, mert az érettségi után a 
Budapesti Műszaki Egyetemre 
készül. 

Sipos Attila 

Augusztus közepén a Nikex 
Külkereskedelmi Vállalat és a 
szovjet Masinoexport Külkeres
kedelmi Egyesülés, újabb 30 
mettókocsi vásárlásáról írt alá 
szerződést. A szovjet fél 1988-
ban szállítja a kocsikat, ame
lyek az észak-déli vonalon áll
nak majd forgalomba. A szerző
déskötésre annak ismeretében 
került sor, hogy a Ganz-MÁ
V AG és a Ganz Villamossági 
Művek új kísérleti metrószerel
vénye már a próbapályán van. 

A Ganz-kooperációban kifej
lesztett és legyártott hazai met
rószerelvény többéves műszaki 
fejlesztés eredménye. A hat ko
csiból (három ikerkocsiból) álló 
szerelvény úgynevezett máso
dik generációs jármű. A hagyo
mányos kontaktoros indítású 
típusoknál lényegesen korsze
rűbb, elektronikus vezérlésű és 
jóval kisebb az energiaigénye, 
fékezéskor visszatáplálja az 
energiát, ha a hálózat fogadó
képes. Kevesebb mozgó alkat
részt tartalmaz, ezért kisebb a 
karbantartási igénye, olcsóbb 

A szerelvény vajszínű, az ol
dalán széles piros csíkkal, az 
ablakok és ajtók sötétbarnák. 
Nagyobbnak tűnik a megszo
kottnál, ez talán a szélesebb ab
lakoknak és a kevésbé robosz
tus belső kiképzésnek köszön
hető. Egy-egy kocsija 4 7 ülő és 
137 álló utasnak nyújt kényel
mes utazási Lehetőséget. 

A próbafutások alatt a metró
vezetők a legnagyobb elisme
réssel szóltak a járműről. Di
r.sérték kedvező menettulajdon
ságait és egyszerű vezethetősé
gét. További előnye, hogy veze
téséhez egy személy elegendő, 
így nincs szükség segédvezető
re. Igaz, drágább mint a szovjet 
szerelvény, de korszerűsége 
miatt az üzemköltségeknél 
megtérül a magasabb vételár. 

- Üdülés. A szombathelyi 
járműjavító keszthelyi családi 
üdülőjében idén is kedvez
ménnyel üdülhettek az üzem 
volt dolgozói; húsz saját jogú 
nyugdíjas kapott 300-300 forin
tos hozzájárulást az őszi pihe
néshez. 

- Politikai oktatás. Mintegy 
százötven párt-, KISZ- és szak
szervezeti propagandista felké
szítésével megkezdődött az 
1987 /88-as politikai oktatási év 
Miskolcon. A felkészítőn dr. 
Fordor László, a Népszava fő
szerkesztője, a SZOT elnökségi 
tagja a kormány kibontakozási 
programját ismertette; Flanek 
Tibor, a lap belpolitikai rovat
vezetője pedig az országgyűlés 
által elfogadott adórendszerről 
tartott részletes előadást. 

- Véradónap. Hatvanban 
idén harmadszor volt véradás. 
A szervezők 32 liter vérre és 80 
véradóra számítottak, ezzel 
szemben 90 donortól 36 liter 
vért vettek az év utolsó térítés
mentes véradónapján. 

- Vasutasnapi ünnepség. A 
csehszlovák vasutasnap alkal
mából szeptember 18-án Fülek 
állomás dolgozói ünnepséget 
rendeztek, amelyen részt vettek 
a somoskőújfalui vasutasok is, 
valamint a misko�.ci igazgatóság 
és a hatvani KUF képviselői. 
Az ugyanekkor tartott kassai 
rendezvényen is megjelentek 
Hatvan állomás képviselői, aki
ket az ünnepség után háromna
pos Tátra túrán láttak vendégül 
a felvidéki vasutasok. 

- Kommunista műszakok. 

----------------------------� az üzemeltetése, viszont képzet-
tebb kiszolgáló személyzetet 

Napjainkban a kísérleti jár
művön a gyártók az utolsó be
szabályozásokat végzik. A cikk 
írásakor a szerelvény a hatósá
gi átadás előtt állt. Az átvételt 
követően kezdődött a hivatalos 
próbaüzem, amelynek sikeres 
elvégzése után állhat forgalom
ba a szerelvény. 

- Nyugdíjas-találkozó. Im
már tizenötödik alkalommal 
rendezte meg a miskolci jármű
javító üzem szakszervezeti bi
zottsága a hagyományos őszi 
nyugdíjas-találkozót. A meghí
vottak közül - akiknek többsé
ge 35-40 évet dolgozott itt - kö
zel kétszázan mentek el, hogy 
találkozzanak régi kollégáikkal 
és az üzem mai dolgozóival. 

A sátoraljaújhelyi pft 304 dolgo
zója sínt, talpfát és betonaljat 
cserélt a közelmúltban megtar
tott műszakon, és a 2612 órai 
munkával 68 434 forintot keres
tek. Október 9-én az építési 
géptelepfőnökség székesfehér
vári kirendeltségén is kommu
nista műszakot tartottak. Hu
szonhárom gépkocsivezető a 
napi munkaidejéből 6 órát aján
lott fel, hat órabéres dolgozó pe
dig a gépkocsik napi szemléjét 
végezte a telepen. 

Kép és szöveg: 

Labdarúgótorna 
igényel. Mayer György 

Néhány éve a záhonyi szer
tárfőnökség, valamint a debre
ceni vasútigazgatóság szertárfő
nökségei elhatározták, hogy 
évente labdarúgótornát rendez
nek. Az idei viadalt - a vasutas 
ifjúmunkás napok keretében -
a záhonyi szertárfőnökség 
gazdasági vezetői, a szakszerve
zeti bizottság és a KISZ-alap
szervezet rendezte a területi in
tézőbizottság és az üzemi 
KISZ-bizottság támogatásával. 

A tornán részt vett Debrecen, 

Nyíregyháza, Püspökladány 
egy-egy, Záhony két csapattal, 
valamint - a szegedi vasút
igazgatóságot képviselve - el
ső ízben Kecskemét. 

A döntő mérkőzést Püspökla
dány csapata nyerte 5:0 arány
ban Nyíregyháza ellen, s így a 
kupa végleg a ladányiaké lett, 
mert harmadszor lettek elsők a 
tornán. Az üzemi KISZ-bizott
ság által felajánlott másik kupa 
a legsportszerűbb csapathoz, a 
Záhony II-höz került. 

- Szakszervezeti gyűlés. 
Nyugdíjas szakszervezeti gyű
lés volt a közelmúltban Kazinc
barcikán az állomás várótermé
ben, amelyen a környező tele
pülések vasutas nyugdíjasai is 
megjelentek. A közel száztagú 
hallgatóság előtt Drahos János 
elnök elmondta, hogy a leg
utóbbi gyűlés óta milyen segé
lyeket, üdülési kedvezménye
ket utaltak ki számukra. 

A szerkeszt(íség fenntartja a 
jogot, hogy a beküldött kéz
iratokat rövidítYe közölje. 
Kéziratokat nem (írzünk 
meg és nem küldünk vissza. 

ÍGY LESZ 

HATÉKONYABB Eladó Farmoson négyszáz négy
szögöles telken, szőlővel, az állomástól 

öt percre azonnal beköltözhető családi 
ház. Érdeklődni lehet: napközben Pak
si, 01/64-00 üzemi, vagy este: a 698-681 
városi telefonszámon. 

telefonos bérlakásomat MÁV-dolgozó
val egy szoba garzon öröklakásra, 
vagy egy és félszobás szövetkezeti la
kásra. Telefon: 568-022. Reggel 9-ig, 
este 20 óra után lehet érdeklődni, Ma
gyar István. 

Vízszintes: 1. A beruházás haté
konyságát növeli. 13. . . . George 

(Mary Ann Evans) (1819-1880) angol 
írónő. 14. S-sel a végén Zeusz és Héra 
fia. 15. Könyvelésben használt toll. 16. 
Veteményes terület. 17. . .. -propos, 
előszó. 19. Testnedv, névelővel. 20. Vi
gyázó. 21. Játszóterek. 23. Kotor, a kö
zepén. 24. Tiltószó. 25. Nagy keverék. 
26. Betűpótlással elverik. 28. Rangjel
ző. 29. A szociográfia egyik ága. 32. 
A kakas némelyik vidéken. 33. Két 
megyénk. 35. Vas megyei helység. 37. 
Adakozik. 38. Kis patak. 39. Féltucat 
vigyázó. 42. Gleda páratlan betűi. 44. 
Az okozat eredete. 46. Tó az olasz Al
pokban. 48. Kettőzve bányaváros. 50. 
Száz fok felett van a víz. 51. Keverve 
nyer. 52. Tura közepe. 53. Szabolcs 
megyei település. 55. A-val a végén 
madár. 57. Hátad része. 58. Gyermeká
poló. 60. Becézett női név. 61. Vissza: 
mostani. 62. Gyűrűalakú korallsziget. 
64. Kanizsában van. 65. A tartó. 

Függőleges: 1. Ázsiai folyó. 2. Kez
dettől fogva. 3. Értékpapír átruházása 
más személyre. 4. Pest megyei község. 
5. Országos Tervhivatal. 6. Allóvizünk. 
7. Észak-afrikai város. 8. Mozgásba ho
zom. 9. Tetejére. 10. Tatarozás része. 
11. Színvonal. 12 .... Garbo. 17. A mi

tológia százszemű óriása (ék. hiány). 
18. Boráról híres helység. 21. Sziget
csoport a Csendes-Óceánban. 22. Or
vosi műszer többesszámban. 25. Tibeti 
állat. 27. Két darab. 29. Beosztás mérő-

műszereken. 30. Így kiált az indián. 31. 
Vaskeverék. 32. Veszteség. 34. Állami 
jövedelem. 35. Ez is a beruházás haté
konyságát növeli. 36. Vissza: mindent 
egy lapra tesz fel. 39 . ... nium, nagy 
fajsúlyú, négy vegyértékű fém. 40. Nö
vényszár. 41. Sír. 42. Zugszálloda. 43. 
Nagy költőnk családi neve. 45. Észak
magyarországi hegység. 47. Megisme
rés (görög). 49. Mezőgazdasági gép. 

Elcserélném 67 négyzetméteres há
romszobás, konvektoros, korszerű 
MÁV-bérlakásomat MÁV-dolgozóval, 
korszerű egyszobás vagy garzon taná
csi, vagy öröklakásra, leheto'1eg a III. 
kerületben. Érdeklődni: az 55-05 üze
mi telefonszámon. 

52. Rendelkezésére bocsátá. 54. Hitele- Elcserélném budapesti IX. kerületi 
ző partnere. 56. Latin hold. 57. Gondot Gyáli út 15/B. 80 négyzetméteres ma-
visel. 59. Kevert fal. 61. Pipál a köze- gasföldszinti 3 szoba, konyha, előszo-
pén. 63. Igekötő. 65. Német elöljáró- t------------------------------1 ba, fürdőszoba, gázfűtéses MÁV-bér-
szó. 

u' 1· M. HSZ-klub 
lakásomat, kettő egyszobás komfortos 
tanácsi, vagy egy szoba komfortosra 

Beküldendő: vízszintes 1. és függő- plusz ráfizetéssel. Érdeklődni telefo-
leges 35. a 1· ármű1· avítóban non: Batu Emma, 472-089. 

Beküldési határldő: november 12· Elcserélnénk kettő MÁV-bérlakást 
A megfejtéseket a szerkesztőség cí- Szeptember vegen újabb Eddig mindössze egy helyi- 1 Pest-környéki kertes családi házra. Az 

mére kérjük küldeni. egységgel bővült a Magyar , egyik lakás 37 négyzetméteres, Buda-
Az előző keresztrejtvény helyes séggel, egy fegyverszobaval pesttöl 27 kilométerre, a másik 58 
gf ·tés B ét 1 t ·k I' Honvédelmi Sportszövetség. me eJ e: ev e cen n us szem e- rendelkeznek de azt tervezik négyzetméteres, Budapesttől 33 kilo-

let. A költségkihatás vizsgálata. A legfiatalabb klub a miskolci ' ' méterre. Érdeklődni levélben: özv. 
Egy-egy könyvet nyertek lapunk 18. járműjavító sárospataki üzem- hogy a későbbiekben rendezvé- Kiss Károlyné, 6090 Kunszentmiklós, 

számában megjelent keresztrejtvény egységében alakult meg hu- nyeik lebonyolítására alkalmas Madách Imre u. 8· 
helyes megfejtéséért: k 't f" · 1" k szon e onyi - egye ore csa területet alakítanak ki. Verse- Elcserélném 2 szobás 86 négyzetmé-

Szegvári Józsefné 2700 Cegléd, Beloi- férfiakból álló - tagsággal, és a te�s telefonos, komfortos, gázfűtéses 
annisz u. 27., Dienes Rózsa 1078 Buda- nyeiket addig is városuk lőte- MAV-bérlakásomat a Keletinél, két 
pest Herna'd u 7 Hai·o•s Zoltán' · soraikból választott háromtagú , • -, ne egyszob�s, komfortos lakásra, az egyik 
6723 Szeged, Hont Ferenc u. 22/A, Ko- vezetőséggel. rén kívánják lebonyolítani. lehet MAV-bérlakás is. Érdeklődni te-
vác,s Ottó 7300 Komló, Zichy M. u. 6., 

1------------------------------ lefonon: Orszáczky Károly, 338-495. 
MA V Pft. II. Rákóczi Ferenc szoc. bri-
gád, Sátoraljaújhely. 

FQTQ' PA' LYA' ZAT 
Elcserélném budapesti XV. kerületi 

másfél szoba összkomfortos MÁV-bér
lakásomat kiskőrösi vagy kiskunhalasi 
egy szoba összkomfortos tanácsi lakás
ra MÁV-dolgozóval. Érdeklődni mun
kaidőben: Nagy Lajosné, 06/52-88 üze
mi telefonszámon. 

A vasutasváros felszabadulásának 43. és a nagy októberi 
szocialista forradalom 70. évfordulója alkalmából a záhonyi 
üzemigazgatóság művelődési bizottsága, KISZ-bizottsága 
és a nagyközségi tanács Új Tükör klubja fotópályázatot 
hirdet „Záhonyi szociofotó '87" címmel. 

Pályázni lehet olyan színes és fekete-fehér papírképek
kel, valamint diapozitívokkal, amelyek a munkahelyről, la
kóhelyró1, a családi életről adnak információt a nézőknek. 
A képek mérete 18 x 27 cm vagy ennél nagyobb legyen, 
mert azokat kiállításon mutatják be a záhonyiaknak. 

Elcserélném balatonfenyvesi 50 
négyzetméteres, kertes szolgálati laká
som budapesti tanácsi vagy öröklakás
ra nyugdíjassal vagy MÁV-dolgozó
val. Telefon: 499-702, Szalontai. 

Elcserélném Budán a Vérmező kö
zelében levő kétszobás összkomfortos 

r 

Elcserélném Budán lévő 37 négyzet
méteres 1 szoba komfortos, gázfűtéses, 
erkélyes, korszerű tanácsi lakásomat, 
2 _szobás, étkezőkonyhás, korszerű 
MA V-bérlakásra (budai előnyben). Ér
deklődni lehet: Opavszkiné, 34-21 üze
mi, vagy 425-968 városi telefonszá
mon. 

Eladnám· Érd.ligeten levő 3 szoba 
összkomfortos családi házamat, 150 
négyszögöles telekkel. Készpénz, 
plusz OTP-átvállalás. Érdeklődni lehet 
az esti órákban a 06/27-41032 telefon
számon. 

Elcserélném a Balatontól 15 kilomé
terre, központi helyen lévő 2 szobás, 
komfort nélküli, kertes családi háza
mat bu9-apesti MÁV- vagy tanácsi la
kásra. Erdeklődni: a 01/28-28 üzemi te
lefonszámon. 

Elcserélném budapesti Baross téren 
lévő 50 négyzetméteres világos, g�
téses, komfortos, parkra néző MA V
bérlakásomat, komfortos lakásra vagy 
házra, vidéken is. Érdeklődni: Filep 
György 1087 Budapest, Kerepesi út 5. 
IV. ép. II. 40. Telefonüzenet: 370-897. 

Elcserélném Budapest XV. kerületi 
49 négyzetméteres összkomfortos, vil
lanycserépkályha-fűtéses, kertes zöld
öv�zeti MÁV-bérlakásomat, 2 szobás 
MA V- vagy tanácsi komfortos lakásra 
(VI., �I., VIII., XV. kerületi előny
ben). Erdeklődni: Balázs Ferenc, Bu
dapest XV., Csanádi György u. 15. 
szám, földszint 2. 81-30 üzemi telefon
számon. 

Eladó Szekszárdon a hegyen, bő ter
mést adó szőlő, gyümölcsfákkal, iól 
felszerelt présházzal és pincével. Er
deklődni lehet levélben: Klein József, 
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 15. 

A helyi pályázók laborálási lehetőséget kapnak. Korláto
zott számban fotóanyagot is. Az értékelt anyagokat jutal
mazzák a rendezők. 

Sportpályákat 
építettek 

A Vasutasok Szakszervezetének lapja 
Felelős szerkesztő: Kaszala Sándor 

Szerkesztőség: 1068 Budapest VI., Benczúr u. 41. 

Megélénkül a zalaegerszegi 
vontatási főnökség tömegsport
élete. Idén ezer társadalmi 
munkaórával építettek egy kis
pályás labdarúgó- és egy kézi
labdapályát. A kialakuló sport
központ része az ugyancsak 

most elkészült egyállásos teke
pálya is. A közelmúltban meg
tartott pályaavató mérkőzésen 
a vontatásiak öregfiúcsapata 
4-2 arányban legyőzte a fiatalok 
együttesét. 

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 igazgató 
Előfizetési díj egy évre: 42,- forint 

Egyszámlaszám: MNB - 215-96 430 
87 -1786. Szikra Lapnyomda, 

Budapest 
Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató 
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NAPIRENDEN Háromnegyed évi mérleg 

A közlekedési vállalatok munkája Az idén kevesebb 

a halálos baleset Aktívaértekezlet a MÁV Bevétel-ellenőrzési 
Igazgatóságának konferenciatermében Sokan megsérU/nek a megmunká/6gépek mellett 

A Közlekedési Minisztéri
um október 30-án, pénte
ken aktívaértekezletet ren
dezett, amelyen a közleke
dési vállalatok, a költség
vetési szervek, valamint a 
tárca felügyelete alá tarto
zó ipari. építőipari vállala
tok gazdasági és társadal
mi szerveinek vezetői vet
tek részt. A MÁV Bevétel
ellenőrzési Igazgatóságá
nak konferenciatermében 
rendezett tanácskozást, 
melynek elnökségében Ko
szorus Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára is 
helyet foglalt, dr. Tóth 
László közlekedési minisz
tériumi államtitkár nyitot
ta meg. 

Az államtitkár megnyitója 
után Urbán Lajos közlekedési 
miniszter tartotta meg vitaindí
tó tájékoztatóját. Bevezetőjében 
ismertette a kormány fontosabb 
megállapításait a népgazdaság 
helyzetéről, az 1987. évi tervszá
mok várható teljesítéséről, to
vábbá tá;ékoztatást adott a 
Minisztertanács által jóváha
gyott - 1988. évi népgazdasági 
terv kidolgozásának irányelvei
ről, a terv megvalósításának fel
tételrendszeréről. E kérdéseken 
belül részletesen foglalkozott a 
közlekedési ágazatra vonatko
zó elemzések eredményeivel. 

A közlekedés ez évi várható 
eredményeiről szólva elmondot
ta, hogy a személyszállításban, 
a tömegközlekedés területén -
a légi közlekedést kivéve - va
lamennyi alágazatnál bázis 
alatti teljesítés várható. Ezzel 
szemben az áru.szállításban a 
3 múlt évivel azonos szinten 
alakulnak a teljesítmények. 
A vasúti közlekedés teljesítmé
nye csökken, a közúti közleke
désé minimálisan növekszik. 

A nemzetközi szállításoknál 
sem kedvező a kép. Az import 
és a tranzit szállítások volume
ne a tervezetthez képest csök
ken. 

A közlekedési ágazat beruhá-
1.ásaival kapcsolatban elmon
dotta, hogy a bázishoz mérten 
szinten tartás várható. Ezen be
lül a közforgalmú vasúti közle
kedési hálózatfejlesztési célcso
portnál az 1987. évi teljesítés -
a költségvetési források teljes 
összegének felhasználása mel
lett - az előirányzatnak megfe
lelően alakul. A vonalvillamo
sításra előirányzott összegből 
közel 60 kilométer hosszú vo

Az első háromnegyedév fog
lalkozási baleseteinek statiszti
kája a tavalyihoz képest né
hány százalékkal romlott. Örö-

szervek kimutatták az alkoho
los befolyásoltságot. 

--� � � -�-. ,, ...... 1 1-r. 

münkre szolgál azonban, hogy 
amíg a balesetek száma miatti 
táppénzes napok száma csak a 
GySEV-nél emelkedett, héttel 
kevesebb halálos baleset tör
tént az idén, mint a múlt év azo
nos időszakában. Ezek szerint 
a MÁV-nál tavaly az első ki
lenc hónapban huszonegy ha
lálos foglalkozási baleset volt, 
idén tizennégy. A GySEV-nél 

Mindez összefügg az ala
csony hatékonyságú munkavé
delmi oktatássa� a biztonsági 
előírások felületes kezelésével. 
Betarthatóságukat a dolgozók 
és vezetők jelentős része egy
aránt megkérdőjelezi, ami 
„ideológiai" alapot teremt az 
előírások figyelmen kívül ha
gyásához. Továbbra is megol
dásra váró gond az ittasság. Eb
ben az évben a halálos balese
tet szenvedettek több mint 40 
százalékánál az igazságügyi 

Az év hátralévő részében a 
balesetek és a foglalkozási ár
talmak csökkentése érdekében 
erősíteni kell a technológiai fe
gyelmet, és meg kell gyorsítani 
a munkavédelmi ellenőrzések 
alkalmával feltárt hibák felszá
molását, valamint javítani kell a 
munkavédelmi oktatások haté
konyságát. . ..1 ... .  : {)<.·.·.·•.•··••···.··· . · 

. . i·,A,·� ... 
' .• . . •• . - - -· "' (J' �· l '2 ·e:,. ·•. \ . . . . i .�-

-:. . ... 
. ·1o,,�.l .. P. J. 

. . ., �-, 
- .•. 

Urbán Lajo!> közlt>kedési miniszter tájékoztatóját tartja nem változott a helyzet: tavaly.---------------------------
is. idén is egy ember halt meg. 
A súlyos csonkulásos balesetek 

összefoglalta az 1988. évi terv, 
valamint a kormány gazdasági
társadalmi stabilizációs prog
ramjában a közlekedéssel 
szembeni elvárások alapján 
megfogalmazott gazdaságszer
vező feladatokat, amelyeket kö
zös erőfeszítéssel, jó együttmű
ködéssel lehet végrehajtani. 
Ilyenek például a népgazdaság 
szállítási igényeinek maradék
talan teljesítése, a fuvarozás 
rendszerének korszerűsítése, a 
devizaszerző és -kímélő tevé
kenység szélesítése érdekében 
a kereskedelmi munka fokozá
sa, a munkaerő-foglalkoztatás 
hatékonyságának növelése. 

A közlekedési tárca számítá
sai szerint 1988-bat u e11u1y
szállítás teljesítményei varha
tóan az ez évi szinten alakul
nak. Ezzel szemben a tömeg
közlekedés teljesítményei elma
radnak az idei évitó1. A minisz
térium vezetőinek véleménye 
szerint - ezt Urbán Lajos mi
niszter 1s megfogalmazta - nö
vekedés csak a légi közlekedés
nél és a magán személygépko
csi-forgalomban várható. 

Az áruszállításban a teljesít
mények minimális növekedésé
re lehet csak számítani. A vas
úti és a közúti szállításo� stag
nálásával szemben növekedés 
várható a tengen, a folyami és a 
csővezetékes szállításoknál. 
A m1mszer hangsúlyozottan 
szólt a tranzit szállításokról. 
Mint mondotta: itt már a csök
kenés megállítása is eredmény
nek számítana. 

A beruházások jövő évi ala
kulásával kapcsolatban elmon
dotta, hogy a közforgalmú vas
úthálózat fejlesztésénél és az út
hálózat építésénél számítani 
kell a folyamatban levő mun
kák egy részének nagymértékű 
lassítására, illetve átmeneti le
állítására. Ezekkel az építési 
igénycsökkenésekkel a közleke
désépítési vállalatoknak. főnök
ségeknek is számolniuk kell a 
jövő évi tervek összeállításánál. 
A vállalati beruházások csök
kenése a járműbeszerzési lehe
tőségeket is érzékenyen érinti. 

(l.aczkó Ddikó Mvétt>le) 

A közlekedési vállalatok kö- száma is csökkent a MÁV-nál a 
zötti ésszerű munkamegosztás múlt évi nyolcról ötre. 
kialakítása, a vállalatok együtt- A vizsgálati anyagok elemzé
működésének fokozása, a szállí- se azt bizonyítja, hogy a balese

A jubileumi évforduló jegyében 

Vetélkedő az Utasellátónál 
tások szervezettségének növe- tek jellege alig változik: a leg- Az Utasellátó Vállalatnál már 
lése mind olyan teendő. amely több sérülés továbbra is a hagyománya van a Szovjetunió
szorosan kapcsolódik a kor- munkahelyi közlekedés közben val kapcsolatos vetélkedők ren
mányprogram végrehajtásához. éri a dol!1_ozókat. dezésének. A 70. jubileumi év-

Az előttünk álló feladatok A vasúti járművek javítása és fordulóra A Nagy Október cím-
szükségessé teszik, hogy a vál- karbantartása közben bekövet- mel emlékkiállítást nyitottak. 
lalatok a korábbiaknál elem- kezett balesetek száma és sú- A 10 nagyméretű tablón a Szov
zőbben foglalkozzanak belső lyossága azt mutatja, hogy a te- jetunió megalakulását, fejlődé
tartaléka1k feltárásával, az ol- rületen a munkakörülmények sét, eredményeit és természete
csóbb, költségtakarékosabb javítására csak olyan intézkedé- sen a vendéglátását mutatták 
technológiák. módszerek és sek történtek, amelyek na- be. 
megoldások bevezetésével. Kü- gyobb költségráfordítáSt nem A kiállítást és a szellemi ve
lönösen vonatkozik ez a terve- igényeltek. Magas a fa- és vas- télkedőt október 24-én Buda
zett beruházások megvalósítá- ipari megmunkáló gépek mel- pesten, az országos nagyválla
sára. lett dolgozók sérülésének ará- lat székházáb,an dr. Sebes Mik-

A kóltségtanail!kJk f ltárá�a nya 
is . .Ann k 1 nl. ' hogy a los vezengazgató nyitotta meg. 

csak a vállalatok gazdálkodásá- vizsgálatok többsége a gépek Az „agytornára" kilenc területi 
nak tartalmi felulvizsgálata ré- állapotát nem kűogásolja, a igazgatóság, a mozgószolgálati 
vén érhető el Ki kell szűrni munkavédelmi ellenőrzések f5osztály és a vezérigazgatóság 

mást mutatnak. Ismereteink ke't csapata nevezett. A re'sztveazokat a költségnövelő eleme- szerint a vállalatok a berende- vőknek hat fordulo'ban kellett ket, melyek indokolatlanul me-
rülnek fel. Adott esetben sor ke- zések. munkafolyamatok biz- számot adni a Szovjetunió-
rülhet a vállalaton belüli ked- tonsági állapotát javították val kapcsolatos ismereteikből. 

Földrajzi, történelmi, irodalmi, 
zenei és sportkérdésekre kellE"tt 
válaszolniuk. 

A versenyt a szombathelyi 
igazgatóság csapata (Tiszolczi 
István üzletvezető, Kovács Zol
tán és Tóth László felszolgálók, 
valamint segítőjük, Szabó 
Krisztina tanuló) nyerte meg. 
Második helyen a vezérigazga
tóság első csapata, a harmadi
kon a mozgószolgálati főosztály 
együttese végzett A győztes 
szombathelyi kollektíva jutal
ma: elismerő oklevél, Utasellá
tó-reklám baba és 5400 fonnt! 
A pártbizottság különdíját a ve
zérigazgató:;ág kettes számú 
csapata. a KISZ-bizottságét n 
pécsi igazgatóság versenyzői 
kapták. 

J. I. 
ugyan, ezek az intézkedések vezmények csökkentésére is. azonban csak arra elegendőek, 1---------------------------

A vállalatok vezetői tekint- hogy az állapotromlást lassít
sék feladatuknak a vállalkozói sák. Így a munkakörülmények 
szellem erősítését, a belső ki- tovább romlanak, s ez kétségte
bontakozás elősegítését. lenül növeli a balesetek bekö-

Vendégszobák 

A társadalmi szervek vezetői vetkezésének lehetőségét. 1974 májusában a Zalabér- épített. beszerelték a központi 
támogassák a munkafegyelem A vizsgálatok bebizonyítot- Sárvár-Bük vasútvonal meg- fűtést is. 
megszilárdítása érdekében tett ták, hogy a leg1.:eszélyesebb szüntetésével feleslegessé vált Az év elején átadott létesít
intézkedéseket. technológiai művelet továbbra a Bajti-elágazás megállóhelyé- mény azóta kedvelt találkozó-

is az elegyrendezés, ezen belül nek felvételi épülete. helye lett a vasutas szocialista 
Urbán Lajos néhány olyan a síktolatás-gurítás, a legsúlyo- Az emeletes, kastély formájú brigádoknak: nyugdíjas-bú-

kérdésre is felhívta a vállalatok sabb balesetek ezen a területen épületben a szombathelyi igaz- csúztatókat, konferenciákat is 
vezetőinek a figyelmét, amelye- fordulnak elő. Több halálos bal- gatóság négy szolgálati lakást rendeznek az épületben. A ven
ket a jövő évi gazdálkodásra va- esetet okozott a sérültek figyel- alakított ki. Az ott lakók azon- dégszobák kellemes kikapcsoló
ló felkészülés szempontjából is metlensége és a vágányok kö- ban 1980-ra kihaltak vagy el- dást és pihenést nyújtanak. Az 
fontosnak tart. Így például min- zötti szabálytalan közlekedés. költöztek. Az épület állaga ro- igazgatóság az épületet más 
den, a tárcához tartozó vállalat- Ugyanakkor a balesetek bekö- hamosan romlott. Két esztende- vállalatoknak, intézményeknek 
nak hozzá kell járulni a kedve- vetkezésében közrejátszik az 1s, je a vasút az épületen belül egy is bérbe adja. Természetesen el 
zőtlen népgazdasági mérleg ja- hogy a veszélyes környezethez 25-30 személyes tárgyalóter- mehetnek Bajtiba a társ1gazga-
vulásához, a külkereskedelmi nem alkalmazkodnak met, konyhát és 5 vendégszobát tóságok dolgozói 1s. 
egyensúly mielőbbi helyreállí- 1--------------------------------------
tásához. Minden körülmények 
között biztosítani kell az export
szállításokat, hogy az ipar és a 
mezőgazdaság termékei időben 
eljussanak a megrendelőkhöz. 

A miniszter vitaindító tájé
koztatóját kérdések, majd hoz
zászólások követték. 

R. V. F. 

nal építése és 154 kilométer...-------------------------
üzembe helyezése valósul meg. 
A Pusztaszabolcs-Pécsbánya 
rendező közötti vonal villamosí
tásának beruházási utómunkái 
befejeződnek. A Budapest
Szabadbattyán közötti vonal
szakaszon pedig az év végéig 
sor kerül a villamos üzem felvé
telre. Ugyanakkor Dombóvár
Kaposvár, valamint Szabad
battyán és Keszthely között to
vább folytatódik a villamosítás. 

Az állomásfejlesztési rekonst
rukciók közül kiemelkedik Bu
dapest-Ferencváros Keleti ren
dezőjének a fejlesztése. vala
mint Mátészalka, Nagykáta és 
Siófok állomások korszerűsíté-
se. 

A mm1szter ezután röviden 

Árubemutató 
Október 22-én a vasutasok 

szombathelyi Haladás Művelő
dési Házában előrendelésekkel 
összekötött árubemutatót tar
tott az Utasellátó Vállalat szom
bathel)i területi igazgatósága. 

A mikulási és karácsonyi ké
szülődés jegyében közel 
230-féle játékot, bőrárut és kézi 
készítésű népművészeti termé
ket. 20-fajta édesipari és ugyan
ennyi vegyi árucikket állítottak 
ki. A könvv- és dohánváru-kí
nálatot 40:40 termék reprezen
tálta. Az Utasellátó a saját emb
lémájával ellátott termékeiből 
húszat mutatott be. 

A várható ünnepi ellátásról a 
két legnagyobb szállítópartner 
képviselője. Verrasztó Rezsó, a 
Kisalföldi Füszért Vállalat 
szombathelyi fiókigazgatója és 
Baranyai Jánosné, a hel:-,i do
hányértékesítő vállalat vezetője 
adott részletes tájékoztatást a 
jel,:mlevőknek. 

A három megyéből összejött 
vendéglátó1pan és kiskereske
delm: üzletek több vezetője az 
év végi árufedezet biztosítása 
érdekében a helyszínen rende
léseket 1s leadott. 

Munkéban az 6gyazatrendez6 gép. (A jéazkiaéri épft6gépjavft6 üzemben készült 
riportunk az 5. oldalon.) 

(Zt>lman Ft>renc Ít>ht'ltc·lt•) 
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Megújulási törekvések 
a kongresszusok tükrében 

Az erős szakszervezetek garanciái 
az erős szocializmusnak 

Az utóbbi idAben több szocialista ország szak

szervezete tartotta meg kongresszusát. Az SZVSZ 

havonta megjelenő lapja bőséges tudósításokat 

adott hasábjain azokról a vitákról, amelyek eze

ken a fórumokon lezajlottak. A tudósítások külö

nösen sokat foglalkoztak azokkal a feladatokkal, 

amelyeket az érintett országok szakszervezetei az 

elkövetkezendő id&zak.ra maguk elé tííztek. 

A kongresszusokon elhang
zottak mérlegelésénél nem el
hanyagolható az a körülmény, 
hogy a szocialista országok 
szakszervezetei a nagyon gyor
san változó hazai körülmények 
közepette tevékenykednek és a 
szocialista építés során felmerü
lő problémák megoldásához 
egymástól eltérő módon közelí
tenek. 

Változó gazdaság 

és fejlesztik saját funkciójukat 
- most a dolgozókat közvetle
nül védő funkcióikra fordítanak 
fokozott figyelmet. Természete
sen ez nem azt jelenti, hogy 
ezek a szervezetek eddig „elha
nyagolták" volna ezt a feladatu
kat, amint azt egyes nyugati kö
rök állítják. 

Élni a jogokkal 

tő problémákat. Ugyanakkor 
konstruktívak és gondolatéb
resztőek voltak az észrevételek. 

A szocialista országok szak
szervezetei kongresszusainak 
új légköre megteremtette an
nak feltételét, hogy az alapszer
vezetektó1 kezdve a legfelsóbb 
szakszervezeti szervekig új for
mákat és új utakat keressenek 
a taság mobilizálására a nevelő 
és szervező munka terén. 

Nagyon fontos tény, hogy az 
adott országok kommunista és 
munkás pártjainak vezetői 
kongresszusi felszólalásaikban 
szinte kivétel nélkül hangsú
lyozták a szakszervezetek nö
vekvő társadalmi szerepét és fe
lelősségét. 

A nemzeti sajátosságokat 
számításba véve valamennyi 
kongresszuson aláhúzták, 
hogy az erős szakszervezetek 
garanciái az erős szocializ
musnak. A szakszervezeteknek 
a szocialista államtól és szerve
zeteitó1 teljesen különálló part
nerekké kell válniuk, hogy va
lamennyi társadalmi és gazda
sági kérdést rendezni lehessen. 

Nyílt viták 

Budapesten tanácskozott 
az állandó niunkabizottság 

Moszkvában rendezik jövőre a IX. nemzetközi vasutas 
szakszeroezeti szemináriumot 

A vasutas-szakszervezetek ., 
nemzetközi szemináriumának 
állandó munkabizottsága októ
ber 28-án. Budapesten tartotta 
21. ülését. Az állandó munkabi
zottság - amelynek ülésén tíz 
ország 17 szervezetének 29 kép
viselője és megfigyelőként két 
nemzetközi közlekedési szerve
zet, az UIS Transport és a FI
OST vett részt - a jövő évben 
Moszkvában sorra kerülő IX. 
nemzetközi vasutas szakszerve
zeti szeminárium tartalmi és 
szervezeti előkészítésével fog
lalkozott. A konstruktív légkör
ben lezajlott vitát követően az 
egyes delegációk bejelentették, 
hogy az egyhangúlag jóváha
gyott jövő évi vitatémák közül 
melyiknek a kidolgozását és 
előterjesztését vállalják. 

Tanácskozik az állandó munkabizottság 

Az Állandó Munkabizottság 
21. ülésének megszervezésére a 
VIII. Nemzetközi Vasutas Szak
szervezeti Szeminárium East
bourne-ben (Anglia) megtartott 
múlt év decemberi tanácskozá
sa kérte fel szakszervezetünket. 

Annyit el kell mondanunk, 
hogy az európai vasutas-szak
szervezeteknek ez a fóruma 
1967-ben jött létre, és a nemzet
közi enyhülési politika egyik 
,,gyümölcseként" értékelhető. 

Létrehozásának alapvető cél
ja volt - és az ma is-, hogy a 
három, eltérő orientációjú nem-

(Skoda László felvétele) 

zetközi közlekedési szervezetet 
közelebb hozza egymáshoz. 
A vasutas érdekképviseleti 
szervezeteknek ez a nemzetközi 
fóruma kiállta az idők próbáját. 
mert a legválságosabb nemzet
közi helyzetben is fennmaradt 
tagjai között a dialógus. 

B. Z. 

Villárninterjúk 
a tanácskozás szünetében 

sekkel, a szállítási idő lerövi
dülésével együtt jár bizonyos 
létszámcsökkenés. A környezet
védelem is közös gondja a kü
lönböző országoknak. A rossz 
technológiák, a figyelmetlenség 
miatt sokszor szennyezzük a 
környezetet. Ez mindannyiun
kat aggasztja. A környezetvéde
lemben a szakszervezeteknek 
nagy szerepe van. 

- A harmadik téma a közle
kedésbiztonság - folytatja a 
szovjet vasutas-szakszervezet 
elnöke. - A veszélyes anyagok 
szállítása - amennyiben az 
nem szakszerűen történik - a 
lakosság és a személyzet biz
tonságát is veszélyeztetheti. Az 
új vonalak építése, a közlekedé
si ágazatok közötti tevékenység 
átcsoportosítása szükségessé te
szi a testi épség védelmét, a szi
gorúbb munkabiztonsági elő
írások megfogalmazását. 

- A témaegyeztetésen kívül 
miró1 tárgyal még az állandó 
munkabizottság? 

- Most délelőtt arról is tár
gyaltunk, hogy hány ország 
küld részletes beszámolót a 
szeminárium soron következő 
ülésére. Ezek az elemzések a vi
ta kiindulópontjai lehetnek, a 
szakszervezetek nézőpontját 
tükrözik majd. Moszkvában 
lesz a IX. Nemzetközi Vasutas 
Szakszervezeti Szemmárium. 
Mi is jó feltételeket igyekszünk 
teremteni a tanácskozásra, 
hogy sokoldalúan vitathassuk 
meg a legfontosabb kérdéseket. 
A magyar vasutas-szakszerve
zet igazán jó körülményeket 
biztosított a mostani értekezlet 
megtartására. Példamutató a 
szervezés, a pontosság. az elő
készítés. 

Felhívás 

A MÁV Számítástechnikai 
Intézet 1012 Budapest. 
Krisztina krt. 37/A. - várja a 
számítástecnika iránt érdeklő
dő. szakirányú főiskolai vagy 
egyetemi végzettségűek jelent
kezését. akik a számítástechni
kai és adatátviteli eszközökön 
alapuló Szállításirányítási 
Rendszer (SZIR) szervezési és 
programozási feladatainak 
megvalósításán szívesen dol
goznának. 

Érdeklődni lehet: személyzeti 
és oktatási osztály. Telefon: 
752-178 vagy üzemi telefon: 
01152-63. 
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Kitüntetések november 7-e alkalmából 
A nagy októberi szocialista 

forradalom 70. évfordulója al
kalmából kiemelkedő szakvo
nali és társadalmi tevékenysé
gük elismeréseként a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Taná
csa 

Április Negyedike 
Érdemrend 

kitüntetést adományozta: Galgóczi 
S6ndor térfónöknek. Debrecen. KÜF: 
G'1 József üzemigazgatónak, Debre
cen, MÁV Jj. Ü. 

•unka Érdemrend 
arany fokozata 

kitüntetést adományozta: Bodri Jó
zsef felépítményi munkavezetónek, 
Dunaújváros, Pft. Fón.;, Dobos Gábor 
foosztályvezetónek, MA V Vezérigaz
gatóság; Jakli István pályamunkás
nak, Székesfehérvár, Pft. Fón.; Keszt
helyi Zoltán géplakatosnak, Miskolc, 
Vont. Fón.; Kovács János munkaveze
t6nek, Budapest, MÁV Ép. Géptelep 
Flín.; Vincze Antal múszerésznek, Sze
ged-Rókus BFF. 

Munka Érdemrend 
ezOst fokozata 

kitüntetést adományozta: Czégér 
Endre fömunkatársnak. MÁV Vezér
igazgatóság; DrávaJ Mihály vonalke
zelónek, Hódmezóvásárhely, Pft. Fón.: 
Estók Zoltán múszerésznek. Záhony, 

MÁV GRF.; Gibba István ügyintézó
nek, Szombathely, Vasútig., Vágó Jó
zsef tolatásvezetónek, Budapest-Fe
rencváros, KÜF. 

Munka Érdemrend 
bronz fokozata 

kitüntetést adományozta: dr. Bes�e
nyei Gábor föosztályvezetónek, MAV 
Vezérigazgatóság; Bodnár Pál karban
tartó szakmunkásnak. Miskolc, MÁV 
Vili. Vonalfón.; Boldog István dízella
katosnak, Szeged, Vont. Fön.; Borgula 
Sándor vlllanyszereló csoportvezetó
nek. Budapest, MÁV Hídépítési Fón.; 
Deák Sándor vezetó váltókezelönek, 
Debrecen, KÜF; Holpert Lajos kocsi
vizsgálónak, Celldömölk, Vont. Fón.; 

Jáhor János állomásfónök-helyettes
nek, Nyíregyháza, KÜF; Kormos Er
zsébet osztályvezetónek, Budapest, 
MÁV Kórház és Közp. Rend. Int.; Ko
vács Ferenc dízelalváz-lakatosnak. 
Szombathely, MÁV Jj. Ü.; Kürtösi Vil
mos kocstlakatosnak, Gvór, Vont. 
Fón.; Monon Mána szelT)élyzeti ügyin
tézónek, Budapest, MA V Anyagell. 
lg., Németh Bertalan vonatvezetönck. 
Szolnok, KÜF; Pere János _c_iarabszám
lálónak, Rákosrendezó, KUF; Puszta
falv1 Tivadar csoportvezetónek, Mis
kolc, Vasútig., Siraky Loránd osztály
vezetónek, Budapest. MÁV Terv. Int.; 
T. S7.abó Lajos tolatásvezetónek, Sze
rencs, KÜF; Szabó László vezetó yál
tókezelönek, Dunaújváros, KUF: 
Szász Gergely ügyintézónek, Buda
pest, Vasút.; dr. Tan Endre föosztály
vezetönek, MÁV Vezérigazgatóság. 
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Kivál6 Vasutas 
kituntetó címet adományozta: Ba

logh Tib-:>r üg),ntézónek, Miskolc, 
KUF: Borsos Gyula tolatásvezetónek, 
Pécs, KÜF; Ember Sándor tolatásve
zetlínek, Záhony, Üzemig.; Grós� Sán
dor lakatosnak, Dunakeszi, MAV Jj. 
0., Horváth József osztályvezetónek, 
LandlerJenó MÁV Jj. Ü., Jenei László 
csoportvezetónek, Hatvan. Vont. Fón.; 
Kerbolt József személyzeti vezetónek, 
Dombóvár, MÁV Ép. Fón.; KJss János 
tolatásvezetónek. Püspökladány, 
KÜF; Láncos Ferenc kocsüntézónek, 
Budapest-Keleti állomás: Lövei László 
mozdonyvezetónek, Zalaegerszeg, 
Vont. Fón.; Marcz István kardiorespi
ratorikus laborvezetönek. Budapest. 
MÁV Kórház és Közp. Rend. Int.; Má
tyus Andor áruátvevónek. Kelebia ál
lomás; Sáfn Sándoi: gyáregységveze
tónek, Debrecen, MAV Jj. U.; Szanisz
ló György raktárkezelónek. Budapest, 

MÁV Szak- és Szer.ip. Fón.; Tari Jó
zsef tmk-lakatosnak, Budapest-Fe
rencváros, Vont. Fón.; Tast Gábor osz
tályvezetó-helyettesnek, Szeged, Vas
útig.; Tolnai Ildikónak, a vasutas-szak
szervezet KV titkárának; Zsiga Fe
renc múvezetónek, Nagykaniz.,a. 
Vont. Fón.; dr;. Winkler Péter osztály
vezetőnek. MAV Vezéngazgatóság. 

Kivál6 Munkáért 
kitüntetésben részesítette: Balogh 

Ferenc osztályvezető-helyettest, Mis
kolc. Vasútig.; Balogh János tolatásve
zetót, Hatvan KÜF.; Bíró János állo
másfönököt, Nagykanizsa. KÜF: Bor
bély Lajos munkavezetót, Miskolc, Pft. 
Flín.: Deák Ferenc vezetómérnököt, 
Nyíregyháza, Vont. Fón.; Eny_E,"di Béla 
vontatást reszortos!, Záhony Uzem1g.; 
Farkas Lajos lakatost, KJskunhalas, 
Vont. Fón.: Fazekas LaJOS vonalgon
dozót, Kecskemét, Pft. Fön.: Gaál Sán
dor kocs1rendezót, Celldömölk. KÜF: 
Herke Sándor targoncavezetót, Sze
ged• Rendezö lgazg. Osztószertárfón.; 
Hmp1 Sá11dor esztergályost, Debrecen, 
MÁV Jj. U.; Horváth János mozdony
lakatost, Dombóvár, Vont Fön.: Ka
menszki József szerszámkiadó karban
tartót, Budapest, MÁV Szak- és Szer.-
1p. Fón.: Kállai Mátyás csoportvezetőt, 
Budapest MÁV TBÉF; Kubik Róbert 
műszerészt. Budapest, MÁV Balpart1 
BFF: Márton János csoportvezetót, 
Kaposvár, MÁV ÉHF; Meskál Györ_gy 
gépállomás-vezetót, Szentes, MÁV Ep. 
Flln.: Nyemcsók János ügymtézót. Bu
dapest. Terézváros Pft. Fón.; Patak Jó
zsef vezetó oktatótisztet, Kaposvár. 
KÜF. Puskás Zoltán esztergályost. 

Szombathely, Vont. Flín.; Rimaszom
bati István mozdonyvezetót, Szolnok, 
Vont. Flln., Szatmári László fóépítés
vezetót, Szeged, MÁV tHF: Szuttaí 
Béláné nevelő-tanítót. Kaposvár, 
MÁV Nevelootthon; Tanyi Ferencné 
titkárnót, Miskolc, MÁV Jj. Ü.; dr. 
Tarján Péter osztályvezető foorvost, 
Szolnok, MÁV Kórház és Rend. Int.; 
Y. ékony Lajos termelésirányítót, MÁV 
UGH; Virág Barna asztalost, Miskolc. 
MÁV tHF. 

Dicséretben 
részesítette; Baranyai Gyula moz

donyvezetőt, Debrecen, Vont. Fón.: 
Bácskay _M1klós osztályvezetót. Buda
pest, MAV Számítástechn. Int.; Bog
ná_r István v{litókezelót, Szombathely, 
KÜF: Braum József csoportvezetót, 
Miskolc, MÁV Jj. Ü.; Burján Jenó 
mozdonyvezetót, Békéscsaba. Vont. 
Fón.; Dékány Ferenc vonatvezetőt, 
Dombóvár, KÜF: GergelY, Ferenc cso
portvezetőt, Budapest, MA V Magasép. 
Fön ; Gémesi Lászlóné számviteli ve
zetót, Szombathely, MÁV ÉHF; Hal
vax Béla villanyszerelót, Budapest, 

MÁV Gépjav. O.· György János fóirá
nyítót, Záhony, Űzemig.: Hanisch Ká
roly üzemvezetót, Budapest, Jobbpart1 
BFF: Haraszti Gábor ügyintézöt· Her
telendy Gábor jegyvizsgálót, Buda
pest-Déli állomás; Hetesi József veze
tómérnököt, Pécs, Vont. Fón.; Hoff
mann László igazgatóhelyettest, Sze
ged, MÁV TEK; Horváth Istvár1né 
ügyintézőt, Székesfehérvár, KUF; 
Horváth Zoltán csoportvezetót, Szé
kesfehérvár, MÁV Jj. Ü.; Joó József 
dízelmozdony-vezetót, Tapolca, Vont. 
Főn.; Kiss Árpád ügyintézőt, Szombat
hely, Vasútig.; KJss Pál kereskede.l,mi 
üzemfönök-helyettest, Hatvan, KUF; 
KJsteleki Antalné csoportvezetót. 
MÁV Bevételell. Ig.; Koncsik Sándor 
múvezetót, Miskolc, MÁV Ép. Fön.; 
Kovács László osztályvezetó-helyet
test, Budapest, Vasútig.; Kovácsné Ta
tár Eszter ügymtézót, Szeged, Vas
útig., Kratancsik Károly csoportveze
tót, Székesfehérvár, Vont. Fón.; Kubik 
Imre lakatost, Szolnok, MÁV Jj. Ü.; 
Lakatos László kereskedelmi részleg
vezetót. Miskolc, KÜF; Marjai 
Györgyné kertészeti szakmunkást, 
Debrecen, MÁV ÉHF; Marton László 
részlegvezetót, Budapest, MÁV Ép. 
Géptelep Főn.; Mező, József tolatásve
zetót. Veszprém, KUF; Nagy Sándor 
oktatási fónökség vezetöjét, Debrecen, 

MÁV Okt. Főn . Nemes Mihályné cso
portvezC>tőt, Budapest, Nyugati Músz. 
Kocsiszolg. Főn.; Németh József s�ál
Htmánvozás1 munkást, Gyór, KUF; 
Ortó László vonatkezelót, Miskolc, 
KÜF: Pallag1 Gábor adatrögzítöt. Deb
recen, MÁV Ép. Fón.; dr. PeJhesné 
Vetési Ilona fómunkatársat. MAV Ve
zéngazgatóság; Petru.ska János vonat
vezetót, Szerencs, KUF; Pusztai József 
balesetvizsgálót, Budapest. Vasútig.; 
RadnaJ Ferencné ügyintézőt, Szeged, 
Vasútig.; Rezes KáJ!nán tolatásveze
tót, Nagykanizsa, KUF; Salamon Sán
dor csoportvezetót, Budapest-Nyugati, 
Músz. Kocs1szolg. Főn.; Schaffer Imre 
hidász föépitésvezetót, Celldömölk, 
MÁV Ép. Fón., Senv1czki Imréné rak
tárkezelöt, Miskolc, Osztószertár-fö
nökség; Somogyi Sándor akkumulá
torkezelöt, Vésztó, Vont. Fön.; Sirkó 
Zsigmond főpályamestert, Budapest
Ferencváros, Pft. Főn.: Szabó Endre 
csoportvezetót, Záhony, MÁV GRF; 
Szabó Imre állomásfönököt, Pécs, 
KÜF; Szabó Menyhért személy�eti 
munkaügyi vezetót, Mátészalka, KUF; 
Tabány1 Pál . osztályvezetö-he\yettest, 
Budapest, MAV Nyugdíj. Ig.; Ujvárosi 

József csoportvezetót, Püspökladány, 
Vont. fónj Varga En,ulné osztályveze
tót, MAV t.szaki Jj. U., Várost Béla ál
iomás1rányítót. Záhony, Uzem1g.; g.r. 
Zeleney Károly főmunkatársat. MA V 
Vezéngazgatóság, :Zsifkó József tola
tásvezetót, Pécs, KUF. 
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Dicséretben 

zetót, Szeged, Vasútig.; Karacs Lajos 
felslívezeték-karbantartót, Ebes, MÁV 
Vili. Vonalflín.; Katona László tolatás
vezetót, Jászkisér, MÁV tpltc5gépjav. 
Ü.; KJss Ferencné csoportvezetlít, Bu
dapest, MÁV Bevételellenlírzési lg.; 
Kiss József tolatásvezetót, Budapest

Józsefváros állomás; Korycki András 
tudományos munkatársat, Budapest. 
VATUKI; Kota József vonalgondozót, 
Nyíregyháza, Pft. Fón.; Kovács János
né személypénztárost, Budapest-Nyu
gati állomás; Kovács László csoportve
zetót, Szombathely, MÁV Jj. Ü.; Lesz
kó Mihály csoportvezetőt, MÁV Vezér
igazgatóság; Loncsár József kocsiren
dezót, Gyékényes, KÜF; Lukács Sán
dor elómunkást, KJsújszállás, Pft. 
Fón.: MaBYar Józsefné ügyintézót, Ta
polca. KUF: Marosi Lajosné bérelszá
molási ellenőrt, Budapest, Vasútig. 
Számviteli Fón.; Marozsi Sándor fóme
netirányítót. Budapest, Vasútig. 
Üzemirányító Közp.; Márkus Károly 
csoportvezetöt, Szerencs, KÜF; Meleg 
István csoportvezetőt, MÁV Vezér
igazgatóság; Mezei Rudolf vonalgon
dozót, Hatvan, Pft. Fón.; Mészáros Fe
rencné raktárvezetót, Gyór, Szertár
fón.; Mrenkó András leltárellenórt, 
Debrecen, MÁV Számviteli Fón.; 

Muszták Árpád gyártás-elókészítót. 
Budapest, MAV Gépjav. Ü.; Nacsa Ist
vánné vezetó jegyvizsgálót, KJskunha
las, KÜF; Novák István géplakatost, 

Nyugállományba vonulásuk 
alkalmából, több évtizeden át 
végzett munkájuk elismerése
ként, a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa 

MUNKA 
ÉRDEMREND 

arany fokozata 
kitüntetést adományozta: Ambry,is 

János üzemigazgatónak, Szolnk Jj. U.; 
Zsoldos Ferenc mozdonyvezetőnek, 
Dombóvár Vont. Főn. 

MUNKA 
ÉRDEMREND 

ezüst fokozata 
kitüntetést adomá.nyozta: Sodó J_ó

zsef kovácsnak, Miskolc Jj. U.; 
Domszky Pálné távgépírókez., Bp. 
MÁV BBFF; Seres István csop. vez .• 
Miskolc Vasútig.: Szüle Sápdorné 
közp. kezelÖ!roda vez., Bp. MA V Be
vételell lg.; Zsiga Mihályné üg)fat., 
Szentes Vont. Fón 

MUNKA 
ÉRDEMREND 

bronz fokozata 
kitüntetést adományozta. Horváth 

Gyula kocsivizsg., Székesfehérvár 
Vont. Főn.; Kovács István javítólaka
tos csop. vez., Debrecen Vont. Fón.; 
Schmidt József csop. vez., Északi Jj. 
Ü.; Szanyi Imre mozd vez., Szombat
hely Vont. Fón.; Szekér _László motor
szerelónek. Záhony MA V Gépesített 
Rakodási Fön. 

A közlekedési miniszter 

KIVÁLÓ 
MUNKÁÉRT 

Gyöngyös, MÁV� 0., No
v� Jinoa csoportvezet&, Mis
kolc, MÁV Jj. O.; ónodi Istvin osz
tályvezet6t, Celldömölk, MÁV tp. 
Főn.; Paláathy Imréné t!vaépfró-keze
lőt, Budapest, Vasútig. HAzgondnok
ság; Palotai lstvút caoportvezet6t, U
hony, Pft. Flín.

b
· Papp Ferenc átme

nesztllt, Pécs, K F; Pál Vilmos gépla
katost, Budapest, MÁV Magasép. 
Flín.; Pálfi Tiborné tervcsoportvezet6t, 
Landler Jenll MÁV Jj. 0.; Pecze Jó
zsef forg!llmi oktatótisztet, Füzes
abony, KUF; Sidlovszky József vonat
vezetlít, Cegléd, KOF; Simon Sándor 
autóbusz-vezetlít, Budapest, MÁV tp. 
Géptelep Flín.; Simon Zoltán számító
géptermi gépkezelllt, Záhony, Ozem
��h Sintár Sándor szerszámlakatost, 
MAV tszaki Jj. O.; Somogyi Gyula 
műszaki reszortost, Celldömölk, VonL 
Fón.; Stehlik Péter üzemfllnök-helyet
test, Füzesabony, KOF; Szadai János
né mosónlít, Budapest, Benczur utcai 
bölcs&le; Tóth János dizelmozdony
vezetlít, Székesfehérvár, Vont. Flín.; 
Tóth Lajos csoporvezetót, Miskolc, 
MÁV Vili. Vonalflín.; Tugya Jánosné 
portást. Záhony, Üzemig.; Ugray Má
ria számviteli vezetót, Debrecen, MÁV 
ÉHF; Vadászy Pál fótechnológust, 
MÁV Északi Jj. Ü.; Vértesi János ügy
mtézót, Dombóvár, Vont. Fón.; Vida 
István üzemvezetót, Dunakeszi, MÁV 
Jj. ü. 

ka számvit. vez .. Bp. MÁV Jobbparti 
Épületfennt. Flln.; Fehringer Károlyné 
rakt. kez., Bp. MÁV Szak- és Szereló
ip. Fón.; Fekete István vonalgond., 
KJsújszállás Pft. Fón.; Gárdonyi 
Györn leltárellenlírt, Dombóvár 
MÁV Epítési Főn.; Hervai János ügy
int., Bp. MÁV TBtF; Hubert Sándor 
viii. mozd. vez.; Bp. Keleti Vont. Főn.; 
Hugyecz József mozd. vez., Hámán 
Kató Vont. Fón.; Kalmár Sándor rugó
kovácsot, Debrecen Jj. Ü.; Kasuba 
András kocsüntézót, Szeged Vasútig. 
Üzemir. Közp.; Kiss Károlyné ügyint„ 

MÁV ÜGH; Kovács Magdolna sze
mélyzeti és munkaügyi vez. h., Máté
szalka KÜF; Kósa Bertalan motorsze
relőt, Záhony MÁV Gépesitett Rakod. 
Fón.; Kulcsár István szolg. főn. vez., 
Szombathely Osztószertárfőn.; Lajos 

Jánosné statisztikust, Bp. MÁV Bevé
telei!. lg.; Morvai János hóközpont 
kez., Hatvan KÜF; Németh Istv�n 
múszerészt, Szombathely MAV 
BBFF; Papp József gépkez., Bp. MÁV 
Építési Géptelep Fön.; S�bó István 
váltókez., Nagykanizsa KÜF; Szabó 
István ker. oktatótisztet, Komárom 
KÜF; Szabó Jánosné kontírozó köny
velót, Dunakeszi Jj. Ü.; Szoóh Zsig
mond szállítm. részlegvez., Záhony 
MÁV Szállítmányozási Fón.; Tóth EJe
mér betan. munkást, Pécs MAV 
BBFF; Tyirják András mozd. vez., Bé
késcsaba Vont. Főn.; Szlilósi József vo
natvez., Debrecen KÜF; Tótok Berta
lan rakt. kez., Balassagyarmat KÜF. 

A MÁV vezéngazgatója 

VEZÉR
IGAZGATÓI 

DICSÉRETBEN 

A Vasutasok Általános Bizto
sító Egyesülete október 24-én 
tartotta rendkívüli közgyfflését 
a budapesti vasútigazgatóság 
tanácstermében. A megjelente
ket - közöttük Koszorus Fe
rencet, a vasutas-szakszervezet 
főtitkárát, Szem6k Bélát, a 
MÁV általános vezérigazgató
helyettesét, Tóth László, az 
egyesület elnöke üdvözölte. Be
jelentette, hogy a rendkívüli 
közgyűlés összehívásának 
egyik oka az volt, hogy dr. Föl
desi József, az 1983-ban válasz
tott ügyvezető elnök, aki egyéb
ként 1962-tól társadalmi elnök 
volt. kérte nyugdfjazását és 
tisztségéről lemondott. 

Az egyesület utóbbi négyévi 
működéséről Lakatos József 
megbízott ügyvezető elnök szá
molt be. Hangsúlyozta többek 
között, hogy igyekeztek a vasút 
szociálpolitikai tevékenységé
hez eredményesen hozzájárul
ni. Bevezették a bürokrácia
mentes ügyintézést, ezzel is 
szolgálva a tagok érdekeit. 
A szervezett munka következ
tében nem egészen öt év alatt a 
tagság száma közel 40 ezerrel, 
emelkedett, így most már meg
haladja a 200 ezret. A tagdíjbe
vétel növekedésével nagyobb 
összegű segélyeket fizethettek; 
1984 végén például kétezer 
olyan tagot, akik nyugdíja a 
2230 forintot nem haladta meg, 
500 forint rendkívüli segélyben 
részesítettek. A következő esz
tendőben pedig a legalább 50 
évi tagsággal rendelkezőknek 
kétezer forintot küldtek. 

A balatonfüredi üdülőkről 
szólva Lakatos József elmond
ta, hogy 1984 óta a holtszezon
ban mintegy fél éven át száz 
alacsony nyugdíjú vasutas pi
henését biztosítják. Ez a szám 
októbertől 150-re emelkedik. 
A költségeket szerződés 
alapján - a Vasutasok Szak
szervezete fedezi. A téli üdülési 
gondokat csökkentik az idegen
forgalmi vállalatokkal és sport-

egyesületekkel kötött megálla
podások is. Az üdülési válasz
ték bővítését szolgálja, hogy az 
EBSE viszonossági alapon haj
dúszoboszlói pihenést is lehető
vé tesz. 

A többgyermekes családok, 
az idősebb konlak, a gyerme
küket egyedül neveloic, a csök
kent munkaképességíí.ek és a 
hátrányos helyzetűek támoga
tását kiemelten kezeli az egye
sület. Folyamatban van egy 
újabb biztosítási forma kidol
gozása is, amely a betegségi, a 
kórházi és a nyugdíjsegélyek
kel kapcsolatos. 

A tagdí;bevételböl az utóbbi 
időszakban segélyek és szolgál
tatások formájában 83,6 száza
lékot juttattak vissza a tagok
nak. Az egyesület pénzeszközei 
szeptember 30-án - kötvény
ben, OTP-betétben és készpénz
ben - közel 26 és fél millió fo
rintot tettek ki. 

Az alapszabály módosításá
ra vonatkozó javaslatot dr. 
Szepesvári Ferenc jogtanácsos 
terjesztette elő. Indokolásul -
a többi között - elmondta, 
hogy a jelenlegi tagdíjakat és 
segélyösszegeket 1983-ban álla
pították meg és azóta az árszín
vonal nagymértékben növeke
dett. Ez szükségessé teszi a se
gélyek emelését, amely viszont 
a tagdíjak változtatása nélkül 
elképzelhetetlen. N ovemberto1. 
a tagdíjakat havi öt forinttal 
emelik. A felemelt, 12-féle se
gély újabb összegét az egyesü
let a szervezők és a helyi meg
bízottak útján hozza a tagság 
tudomására. A közgyűlés egy
hangúlag választotta meg az 
egyesület ügyvezető elnökévé 
Lakatos Józsefet, aki megkö
szönte a bizalmat. 

A közgyfflés utolsó eseménye 
a 200 ezredik tag, a záhonyi gé
pesített rakodási főnökség há
romgyermekes fizikai dolgozó
ja, Eszenyi Tibor köszöntése és 
jutalmazása volt. 

Horváth Károly 

részesítette: dr. Aszalósné Sólyom 
Éva vezetó _gyógyszerész-helyettest, 
Budapest, MAV Közp. Gyógyszertár; 
Ádám Sándor kereskedelmi részlegve
zetót, Békéscsaba, KÜF: Baráth Mik
lós vonalgondozót, Mátészalka, Pft. 
Fón.; Bálint Istvánné raktárkezelót, 
Pécs, KÜF; Bán Károly .. mozdonyirá
nyítót. Szeged, Vasútig. Uzem1rányító 
Közp.; Beqe Sándor t9latásvezetót. 
Hatvan, KUF; Bernád Akos György 
központi „menetirányítót, Debrecen. 
Vasútig. Uzem1rányitó Közp.; Btcsák 
József vasúté pi tó és karbantartó szak
munkást, Veszprém, Pft. Fön.; Bogár 
Mihály vonalkC'zelöt, Gyór, Pft. Fón.; 
Cz1rók János pályamunkást, Zalaeger
szeg, Pft. Fón.; Csató Károly vágány
gondozót, Szolnok, Pft. Fón.; Csobot 
Antalné vizsgáló fókalauzt, Miskolc, 
KÜF; Csontos Endre titkárságvez., 
Budapest, Vasútig.: Debreceni Fere_nc 
csoportvezetőt, Szolnok. MÁV Jj. U.: 

kitüntetésben részesítette: Bartók 
József építésvez., Bp. MÁV Balparti 
Épületfenntartó Főn., B�leznay Lász
lóné oszt. vez., Bp. MAV Magasép. 
Fón.; Csejtei György múvez.. Szom
bathely Jj. 0., Csepreghy Ferenc ügy
int., MÁV Vezéng.; Csidey László vez. 
kocs1mtézót, Szombathely Vasútig. 
Üzemir. Közp.; Deák Béla lakatost, 
Bp. MÁV TBÉF, Erdei József fómun
katársat, MÁV Vezéng., Gazsi Lajos
né TŰK vez., Szeged Vasútig.; Juhász 
Andrásné kozp. kez. irodavez., Pécs 
Vasútig.; Kamondi Jánosné takarító
nót, Dombóvár MÁV Ép[tési Főn.; Ke
lemen Gábor vonatvez.-jegyvizsg., Bp. 
Keleti áll. fón.; KJss Erzsébet pénztár
fón., Cegléd KÜF; Sz,. Kovács András 
vonatvez .. Miskolc KUF; Nagy István 
csop. vez., MÁV Vezérig.; Németh Pál 
vonatvez .. Békéscsaba KÜF: Pásztor 
István előmunkás!, Nyíregyháza Pft. 
Fön.; Pozsár József asztalost, Debre
den Ji. Ü.; Sándor Pálné ügyint., Zá
hony Územig.; Sebes1 �yula vizsg. fő
kalauzt, Celldömölk KÜF; Simor An
tal műszerészt, Bp. MÁV BBFF; Só
lyom Frigyes csop. vez., Debrecen 
Vasútig.; Szekeres László üzemi mu_n
kaverseny-felelőst, Dunakeszi Jj. U.; 
Tóth Lajosné konyhalányt, Bp. Vas
útig. Házgondnoksága; V<!jda József 
múvez., Püspökladány MA V Fatelító 
Fón. 

részesítette: Ángyán Imre asztalost, 
Tapolca Vont. Főn„ Bakány László 
szakoktatót, MÁV Landler Jenó Vili. 
Vonalfón.; Balló AI)_drás jegykladó-so
rompókez., Pécs KUF; Balázs Károly
né bérelszámoló!, Szentes MÁV Építé
st Fön.; Bazsik Ferenc mozd. vez., Bp. 
Ferencváros Vont. Főn.; Bárány Ti
borné ügymt., Bl?, Vasútig.; Boros Fe
renc ügymt. MAV Vezéng.; Csatán 
Ferencné rakt. kez., Bp. Nyugati Szer
tárfön.; Csollák Lajos műszerészt, Sze
ged MÁV BBFF; Demeter Géza csop. 
vez .. Bp. MÁV Tervezó Int.; Dobos 
András viii. szereló csop. vez., Landler 

Jenö Ji. ü.; Erdei Ferenc saruzót. Zá
hony Uzemig.; Földvári S�ndor tola
tásvez., Bp. Ferencváros KUF; Gergye 

József anyagrakt. vez., Szombathely 
Jj. ü.: Horvá.th András szerelő laka
tost, Szolnok Jj. Ü.; Horváth László 
kocsünt. tartalékost, Veszprém KÜF; 
Kalmár Mihályné személypénztárost, 
Bp. Keleti áll. főn., Kádár Antal esz
tergályost, Szeged KÜF; Kádár Lajos 
számadót, Miskolc Jj. Ü.: KJrzsa Fe
renc lakatost, Szolnok MÁV BBFF; 
Kiss Guba András munkavéd. vez., 
Békéscsaba KÜF; Konc Já.nos vonat• 
vez., Füzesabony KÜF; Laczkó JóZlief 
esztergályost, Székesfehérvár Jj. Ü.; 
X. Lendvai János tolatásvez., Szolnok 
KÜF; Lengyel Lászlóné rakt. kez., 
Miskolc MA V tpulet- és Hídfennt. 
Fón.; Létrik Endre vez. tisztet, Püs
pökladány KÜF; Litkei József vonat
vez., Hatvan KÜF; M�g János keresk. 

KISMAMÁK TALÁLKOZÓJA 

Elek Zoltán ügymtézót, Záhony, Szál
lítmány. Főn.; Eóry Lajos vonatveze
töt, Veszprém, KÜF; Farkas Józsefn_é 
szakácsnót, Debrecen. KÜF; Fehér Ja
nos vágánygondozót, Budapest. Teréz
városi Pft. Fön.; Garda Béla utazó 
mozdonyfelvigyázót, Budapest, Há
mán Kató Vont. Fón.; Gál Antal cso
portvezet6t, KJskunfélegyháza, MÁV 
Vili. Vonalfón.; Gál Jenő csoportveze
tőt, Pécs, Vasútig., Gávrás József csa
patvezetlí elómunkást, Békéscsaba, 
Pft. Fön. Gottlóz József lakatost, Szé
kesfehé�ár, MÁV Jj. Ü.; Gyenei Imre 
mozdonvvezetöt, Budapest, Hámán 
Kató Vont. Fón.; GyetvaJ _ Alfrédné 
raktárkezelöt, Budapest. MA V Közp. 
Országos Osztószertárfón.; Háry 1:3-jos 
ügyintézót, Szombathely, Vasut1g.; 
Hoffmann Márton munkavezetöt, Bu
dapest, MÁV Ép. Flín.; Honti Pál tol�
tásvezetót, Szob állomás; Huczek Ja
nos kocs1rendezöt, Kelebia állomás; 
Huszár Lászlóné raktárkezelót, Hat
van. Szertárfón.: Ignácz Zsuzsanna 
ügymtézöt, Vasutasok Szakszervezete 
Pécsi Terv. Int. Biz.; Jakab ?ándor 
gépjármúvezetőt. Jászkisér, MAV Épí
tógépjav. U.: Juhász János csoportve-

MINISZTERI 
DICSÉRETBEN 

részesítette: Badics Lajos elektri
kust, Tatabánya Vili. Vonalfón.; BaJ!a 
János műszerészt, Szeged MA V 
BBFF; Bocsa Ernlí ellímunkást, Hat
van-Füzesabony Pft. Fön.; Bocsi Jó
zsef gépesített mozgó pm. szakasz 
vez., Miskolc Pft. Flín.: Erdélyi Piros-

áll. flín. h., Miskolc KUF: Mari István 
szerszámkiadót, Szolnok Vont. Főn.; 
Marton József kovácsot, Vác Pft. Fón.; 
dr. Mészáros Mária főorvost, MÁV Ve
zérig.; Miklós Béla mozd.vez., Kecske- � 
mét Vont. Flln.; Nagy Sz. Ferenc mo
torszerellít, Jászkisér MÁV Építlígép
jav. Ü.; Liptay Tiborné csop. vez., Bp. 
MÁV Hídépítési Flln.; Orosz Nándor-
né csop. vez., Bp. MÁV Alk. Els6 Biz
tosító és Segélyegyesülete; Ónodi La
jos gépkez., Debrecen MÁV tpítés1 
Főn.; Petró Pálné konyhalányt, Bp. 
MÁV TBKF; X. Laza Lászlóné ügyvit. 
alk., MÁV Közp. Orsz. Osztószertár
fón.; Radics Sándor vonalgond., Nagy
kanizsa Pft. Főn.; Schlitt József vonat
fékezót, Dombóvár KOF; Soós Ferenc 
csop. vez., Szombathely MÁV Jj. 0.; 
Szabó Rózsa ügyint., MÁV Vezérig.; 
Szilágyi Lívia ügyvit. alk., MÁV Ve
zérig.; Tajcs Mihály klíművest, Bp. 
MÁV Magasép. Flln.; Tóth Ferenc 
csop. vez., Szombathely MÁV tpület
és Hídfennt. Flln.; Tóth János pálya
munkást, Pápa Pft. F��·• Tóth János 
vez. gázszerellít, Bp. MA V Szak- és 
Szerel6ip. Flín.; Udvarhelyi Ernlí kör
zeti V11Szkere.St, Szentes KOF: �r 
Gyuláné üzemápolót, Záhony MA V 
Gépesített Rakod. Flln.; Zs'1ek Jen6-
né személypénztárkez., Pécs KOF. 
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Szigorúak a követelmények 

Vizsgázók között 
a tisztképzőn 

A 225-ös ajtó előtt már csak 
négyen állnak. Kezükben jegy
zetfüzet és csomóvá gyűrött pa
pírzsebkendő. Lesik az ajtón ki
lépó'ket, a boldogokat, a meg
könnye bbülteket, akik már túl 
vannak a vizsgán. Mert vizsga 
folyik itt a javából. Ott bent fel
sőfokú munkaügyi ismereteik
ről tesznek tanúbizonyságot a 
vasúti tisztek. És ahol vizsga 
van, ott hívatlan vendég a vizs
gadrukk is, legyen bár húsz. 
vagy akár negyvenéves a vizs
gázó. 

A jelesért 
küzdeni kell 

Az ajtó másik oldalán már 
egyszerűbb a világ. Tétel van 
és felelet. És persze vizsgabi
zottság. 

- Nos - dó1 hátra a széken 
a vizsgabizottság elnöke - ruk
koljon ki egy szép felelettel. Be
széljen nekünk azokról a szociá
lis ellátásokról, amelyek a 
MÁV-dolgozót megilletik. 
Győzzön meg minket arról, 
hogy érdemes a MÁV-nál mun
kát vállalni. 

A felelet pontos és a vizsgabi
zottság rövidesen olyannyira 
meggyőzött, hogy akár már hol
nap a MÁV-hoz szegődnének. 

- Jó munkát a Keletiben -
búcsúzik a vizsgabizottság el
nöke és átnyújtja az indexet. 

Az utolsó sorban valaki pus
kázik. Szép kerek betűkkel szó 
szerint átírja pecsétes papírjára 
az otthonról hozott jegyzetet. 
Így talán biztosabb a dolgában. 

leckekönyvbe bejegyzett né
gyes mellé. 

Öt hónapos 
előkészítő 

Jó Baross Gábor ugyancsak 
csodálkozna, ha ezen a napon a 
budapesti Luther utca 3-ban 
járna. Az általa Európában el
só'ként alapított vasúti középve
zető-képző hallgatóinak nagy 
része nő. Bizony sok MÁV-tiszt 
visel szoknyát. Mondja is Fodor 
István, az iskola igazgatója, ez 
a pálya is kezd kissé elnőiesed
ni. Ezután arról beszél, hogyan 
is lesz valakibó1 MÁV-tiszt. 

- A vasúti szakemberek 
képzésének három alapvető 
módja van. Az alapképzést a 
helyi oktatási főnökségek vég
zik, a középfokú képzést mi ad
juk ebben az iskolában. Azok 
kerülnek hozzánk, akik a:� 
alapképzés után legalább egyé
ves forgalmi gyakorlattal ren
delkeznek. Képeznek vasúti 
szakembereket az állami okta
tásban is, például a győri mű
szaki főiskolán. 

- Az érettségi középfokú 
végzettség. Mi érdeke fűződik 
egy fiatalnak ahhoz, hogy még 
egy középfokú végzettséget sze
rezzen, amikor felsőbb iskolába 
is mehetne? 

százharmincas évfolyam egy
harmada megbukott a vizsgán. 
Most az új felvételi rendszer be
vezetésével ez tíz százalékra 
csökkent. A változás oka első
sorban az, hogy maga a felvéte
li megszigorodott. Például a 
forgalmi-kereskedelmi tiszt
képzőn az előfelvételin száz
húsz emberbó1 csak harmincöt 
ment át az első nekifutásra. 
Kerestük, mi lehet ennek az 
oka. A mi követelményünk túl 
magas, vagy a vizsgázók képes
sége gyenge? A jelentkezó'knek 
különórákat adtunk kereske
delmi tantárgyakból. Ennek az 
lett az eredménye, hogy a száz
húszból most már hetvenen 
tudtak elfogadható előfelvételit 
produkálni. 

- Hosszú évek óta idén in
dult először műszakitiszt-kép
zés az intézetben. Mi volt a szü
net oka, és mi indokolta az újra
indítást? 

- A megszűnés oka 
1980-ban az volt, hogy az álla
mi oktatásban is lehetett ilyen 
jellegű, megfelelő képesítést 
szerezni. Ezenkívül a győri főis
kolán is képeztek szakembere
ket azzal a céllal, hogy vasúti 
középvezetó'k lesznek. Ez utób
biak azután vagy nem jöttek a 
vasúthoz, vagy elméleti szak
emberek lettek. Az állami okta
tás a közelmúltban visszaminő
sítette a technikusi képesítést, 
így már mi sem fogadhattuk el. 
Ha az érintett dolgozóink a 175 
órás továbbképzésen nem vesz
nek részt, mi is visszaminősít
jük őket. Ez a rendelkezés kö
rülbelül kétezer emberre vonat
kozik, de közülük már a fele 
eleget tett az új követelmények
nek. A most beinduló műszaki

Múzeumnak is beillik 

Idegenforgalmi látványosság 
Az országban egyedülálló ez az állomásépület 

Messze földön híres a Kalo
csa környéki népművészet. Az 
országban egyedül itt festik, 
pingálják az asszonyok a lakó
szobák falát, a házak tornácait, 
maguk festik a puhafa bútoro
kat. Minderről az idelátogatók 
nap mint nap meggyőződhet
nek. Két éve újabb népművé
szeti látványossága van a vá
rosnak: a vasútállomás, ame
lyet a szegedi igazgatóság régi, 
úgynevezett népies formában 
állított helyre. A felvételi épü
letben található népi fafaragá
sok, a váróterem és a perontető 
egy részének falfelületén lévő 
virágdíszítésű, virágmintázatú 
pingálás lenyűgöző látvány. 
Nem csoda, hogy a Kalocsára 
érkező turistákat a Népművé
szeti ház után elsó'ként ide hoz
zák. Van olyan nap, amikor 
több százan tekintik meg az ál
lomást. 

A pingált váróterem mú
zeumnak is beillik. Bútorzata a 
30-as években készült: nagy 
asztal, rajta nyitott vendég
könyv, a fal mellett padok. Két 
vitrinben pedig a Kalocsán 
gyártott termékekből állítottak 
össze bemutatót. 

- Az átadás óta vendég
könyvünkben 12 ezer belföldi 
és 4800 külföldi látogató be
jegyzése található - mondja 
nem kis büszkességgel Wolf 
Mihály állomásfőnök. - A kül
földi turisták Nigériától Auszt
ráliáig, Monacótól a Dél-Afrikai 
Köztársaságig, összesen 39 or
szágból érkeztek, köztük több 
híres ember is megfordult az ál
lomásunkon. 

Egy francia csoport ezt írta a 
vendégkönyvbe: ,,Két földrészt 
bejártunk, de ez olyan szép, 
hogy ilyen máshol nincs is!" 
Az aláírás: Verne Gyula Klub, 
Nizza. Egy másik látogató, 

Bánki Lászlóné így vélekedett: 
,,Az országban talán egyedül
álló ez az állomásépület. " 

- Vigyáznak-e a látogatók 
az értékekre? 

- Igen - feleli határozottan 
az állomásfőnök. - Vendége
ink vigyáznak a rendre, a tiszta
ságra. Nincs eldobott cigaretta
vég, papírgalacsin. Váróter
münket a csoportos vagy egyé
ni látogatók részére mindig ki
nyitjuk. 

Kiskőrös és Kalocsa között 
naponta hat pár személyvonat 
közlekedik, napi 500-600 utast 
szállítva. Takarékossági okok
ból egy Bz motort közlekedtet
nek, amit a lakosság sínautó
busznak nevezett el. Az itt ta
nuló diákok és a katonák hétvé
gi utazásakor nagyobb szerel
vényekkel indítják a vonatokat. 
Bevételeik növelése érdekében 
szeretnék jobban kihasználni 
idegenforgalmi lehetőségeiket. 
Az ide látogatóknak több szol
gáltatást nyújtanak. Jelenleg 
csak a vezérigazgatóság forgal
mazásában megjelent helyi ké
peslapokat árusítják._ 

- Áruszállítási feladataink 
az utóbbi idóben növekedtek -
folytatja az állomásfőnök. -
Plusz feladatot most a cukorré
pa Hatvanba szállítása jelent. 
Legnagyobb fuvaroztatónk a 
Kalocsa Környéki Agráripari 
Egyesülés paprikafeldolgozó 
üzeme, amely a világ minden 
részébe szállít. Főleg 20 lábas 
konténerekben utazik a paprika 
az USA-ba és Kanadába, kocsi
rakományként pedig a Szovjet
unióba. A KAGE-nek van egy 
agrokémiai központja, napi 
10-15 vagon műtrágya érkezik 
részükre, amit azután innen a 
megyébe közúton terítenek. 
A műanyagipari vállalatnak ko
rom alapanyag érkezik. 

Feladásaik között a műanyag 
italosláda a legjelentősebb. Az 
EKA elektromos készülékek 
gyára lámpatesteket, burákat, a 
Budamobil Gépjáműgyár pedig 
pótkocsikat, nyerges vontatókat 
küld a megrendelőnek. 

- Kapcsolatunk a vállala
tokkal eredményes. A rakodá
sokat az előírt időn belül befeje
zik - mondja Pirisi András ke
reskedelmi hivatalnok, aki egy
ben az állomás fóbizalmija. -
Mi nemcsak munkaidőben, ha
nem azon kívül is jó viszony
ban vagyunk a felekkel. Közös 
kirándulást szerveztünk a Vo
lán és a KAGE dolgozóival, s e 
kapcsolat is hozzájárul a fel
adatok zavartalan megvalósí
tásához. 

- Márciusban átvettük a 
Volántól az öttonnás, közepes 
konténerek szállítását - veszi 
vissza a szót az állomásfőnök. 
- Gépkocsikat állítottunk be, 
amelyekkel Kalocsa, Kiskőrös 
és Kiskunhalas, valamint a kör
nyékükben lévő kisebb telepü
lések fuvaroztatóit szolgáljuk 
ki. 

Ugyancsak Kalocsán jött lét
re az idén tavasszal az igazgató
ság második takarítócsoportja, 
amely Bács-Kiskun megye, va
lamint szükség esetén a szente
si üzemfőnökségek területén is 
gondoskodik a felvételi épüle
tek tisztaságáról. 

Pirisi Andrástól megtudom 
azt is, hogy az utóbbi években 
javult a dolgozók munkakörül
ménye is, jelentősebb létszám
gondjaik nincsenek, az utánpót
lás biztosított. Az itt dolgozók 
munkáját minősíti az a tény, 
hogy 1976-tól minden évben el
nyerték az Élenjáró Szolgálati 
Hely címet. 

Gellért József 

Közben Juhász Istvánnét, a 
szegedi építési főnökség mun
katársát szólítják, akinek írás
beli dolgozata kitűnő lett. Most 
a szóbelin többek között arra 
kell válaszolnia, milyen munka
erőmérleget ismer. Azután ar
ról faggatják, milyen intézkedé
seket tettek munkahelyén a 
munkaidőalap kímélése érdeké
ben. Ezután újabb kérdés kö
vetkezik, hiszen a jelesért meg 
kell küzdeni: mikor kaphatja 
meg a dolgozó az étkezési térí
tést. Ennél a kérdésnél a vizs
gabizottság tagjai is vitába ke
verednek. A vizsgázó türelmet
len, szeretné már mondani a 
helyes választ, és ismertetni 

- A helyzet az, hogy hoz
zánk, legalábbis ami a középis
kolai tanulmányi eredményeket 
illeti, általában nem a legkvali
fikáltabb emberek jönnek. Így 
nem sok reménnyel indulhatná
nak a felsőfokú állami felvéte
lin. A MÁV-tisztképző elvégzé
se azonban ma is rangot ad, 
előrejutást a vasút hierarchiá
jában, ahol a dolgozókat öt 
szakcsoport szerint osztályoz
zák. Egy MÁV-tiszt már első 
osztályon utazhat és ez komoly 
dolog. Hallgatóinknak egyéb
ként körülbelül tíz százaléka 
folytatja tovább tanulmányait 
valamilyen felsőfokú iskolában. 

tiszt-képzés iránt érthetően 1-----------------------------------------

egy jó kezdeményezést. 
- Hadd mondjam már el, 

amit akarok! 
A vizsgázó hangjában nyoma 

sincs az izgalomnak. 
- Nálunk plusz tíz forinttal 

járulnak hozzá a dolgozók étke
zéséhez, és ezt az összeget a 
,,kommunista" bérből teremt
jük elő. 

Élénk derültség a nyelvbot
lás miatt. 

- Nem kínozni akartuk 
magát, csak egy jó feleletet sze
rettünk volna hallani - mond
ja a vizsgabizottság egyik tagja, 
és átnyújtja az indexet. 

Negyvenes hölgy a követke
ző vizsgázó, Kecskemétről érke
zett. Leül a „vallatószékbe", 
jobb lábfejét a balra teszi, az
után két másodperc múlva a 
balt a jobbra. 

- Ha nem tetszik ideges 
lenni, megmondom, milyen 
dolgozatot írt - mondja neki a 
vizsgabizottság elnöke és bele
lapoz egy papírhalomba. -
Igen - mondja és megáll. -
Sok mindent írt, de abból keve
set, amiről kérdeztük. 

A vizsgázónak most arra kell 
választ adnia, milyen hiány
szakmákat ismer a MÁV-nál. 

- De egy „fapados" forgal
mista sokszor a dupláját keresi, 
mint egy állomásfőnök, aki fe
hér huzatú fülesfotelban zöty
kölődhet Záhonytól Hegyesha
lomig ... 

- Ez igaz, de több munka
órát is teljesít. 

Nagy érdeklődés 
- Könnyű-e, nehéz-e a tiszt

képző? 
- A jelentkezőket, a helyi 

főnökségek által kiválasztotta
kat mi még alapos szűrővizsgá
nak vetjük alá. Azt\ vizsgáljuk, 
milyen szakmai alaptudással 
rendelkeznek. A célunk az; 
hogy amennyire lehetséges, 
azonos szintró1 induljanak. Már 
a tesztvizsgán kiesik a jelentke
zó'k huszonöt-harminc százalé
ka. Aki bent marad, öt hóna
pos levelező jellegű előkészítőn 
vesz részt, ahol általános tan
tárgyakat tanul. 

- A tisztképzőn különböző 
korosztályok képviseltetik ma
gukat egy évfolyamon belül is. 
Erezhető ez a tanulmányi ered
ményen? 

- Akik több éve vannak a 
vasútnál, könnyebben elsajátít
ják a gyakorlati ismereteket. 
A fiatalabbaknak ezért kicsit 
nehezebb ez az iskola. 

- Hogyan felelnek meg az 
iskolai követelményeknek a 
hallgatók? 

- A korábbi években egy 

nagy volt az igény, és reméljük, 
hasonló gondjaink nem lesznek 
ezzel az oktatási formával. 

A tudást 
elismerik 

Agárdiné Dancsák fldikó a 
Debreceni Épület- és Hídfenn
tartó Főnökségró1, Kis Tamás a 
vezérigazgatóság személyzeti 
osztályáról és Barta Kálmán a 
budapesti igazgatóságról már 
túl vannak a vizsgákon. Olyan 
felsőfokú munkaüiyi képesítés
sel rendelkező MA V-tisztek ők, 
akiknek tudását a pályaudva
rok kerítésein túl is elismerik 
szerte az országban, bármelyik 
munkahelyen. 

Mi másról lehetne kérdezni 
ó'ket ebben a pillanatban, mint 
arról, mit is adott számukra ez 
az iskola. 

- Azt most már minden
képpen látjuk, hogyan kapcso
lódnak egymáshoz a lényeges 
dolgok - mondja Kis Tamás. 
- Látjuk, érezzük azt is, mi 
van a felszín alatt. 

Ez az iskola minden bizony
nyal egyéb dolgokra is kioktat
ta ó'ket. De ha „csak" annyi volt 
a tanulás eredménye, amit Kis 
Tamás mondott, már akkor is 
sikeres volt az oktatás. 

Ebben a pillanatban már fel
szabadultak a tegnap még vizs
gadrukkal küszködő diákok. 
„Kész emberek", komoly vasúti 
tisztek. Érthetően jó a kedvük, 
hiszen úgy érzik, holnaptól 
szebben süt a nap, holnaptól 
más lesz a világ. Holnaptól ó'k 
is első osztályon utazhatnak. 

Pataki Kálmán 

Többen szívesen súgnának, ,---------------------------
mondja azt, amibó1 van elegen
dő. Így lényegesebb, rövidebb 
lenne a felsorolás. A felelet nem 
ötös, de nem is rossz. A „vihar" 
elmúltával személyes kérdések
re terelődik a szó. Megtudjuk, 
hogy a Balparti Építési Főnök
ség dolgozójának felvételi ké
relmét korábban elutasították. 
Arra hivatkozva, hogy túlkoros. 
A vizsgabizottság két férfitagja 
csóválja a fejét. 

- Egy nő sohasem lehet túl
koros - mondja egyikük. Hát 
igen. ez még dukált búcsúzóul a 

Közétkeztetés 

Évek óta biztosítanak a vas
utasoknak közétkeztetést az 
Utasellátó Vállalat Győr•Sop
ron, Vas és Zala megyei igazga
tóságának az üzletei. Nagykani
zsán az üzemi konyha átépítése 
idején az ottani étteremben, il
letve az innen elvitt ételekből 
táplálkoztak a jogosultak. Je
lenleg szombaton és vasárnap 
ebédelnek ott a szolgálatban lé
vő vasutasok. Zalaegerszegen 

több éve ugyancsak hétvégé
ken kapnak meleg ételt az 
igénylők. Körmenden és Sárvá
ron - üzemi konyha hiányá
ban - az Utasellátó látja el a 
dolgozókat kedvezményes árú 
előfizetéses ebéddel. 

A szombathelyi vasúti üzemi 
konyha szombaton és vasárnap 
zárva tart. A vasutasokat októ
ber elejétől itt is az Utasellátó 
látja el meleg étellel. 

A gépészek szeretik a szakmát 
Győrött, a közlekedési főisko

la vasútgépészeti tanszékén eb
ben az évben sem okozott gon
dot a beiskolázás. Gimnáziu
mokból és a szakközépiskolák
ból két és félszeres volt a túlje
lentkezés és ez alkalmat adott a 
válogatásra. Ez azt jelenti, hogy 
a vasútgépészek képzésében to
vábbra is lehet számítani az 
utánpótlásra. 

- Azt mondják a járműjaví
tókban és más vasútgépészeti 
üzemekben, hogy a gépészek 
nem pályaelhagyók, szeretik 
szakmájukat és ha műszaki 
megbízatásuk színvonala is 
kedvükre való, akkor több évre 
elkötelezik magukat egy mun
kahelyen. Van ennek a ragasz
kodásnak köze az oktatáshoz? 

- Reméljük, igen - vála
szolja Simányi Miklós tanszék
vezető tanár, aki maga is húsz 
esztendőt töltött egy helyen, az 
Északi Járműjavítóban. - Eb
ben az évben már új tanterv 
szerint készültek hivatásukra 
a vasútgépészek. 

- Nehezebb az új tanterv 
anyagát elsajátítani? 

- Akik a szakmához köze
lebb vannak, azoknak egysze
rűbb elsajátítani a szinte fele
fele arányban elosztott elméleti 
és gyakorlati képzés anyagát. 
A járműszerkezeti, kocsiszerke
zeti, villamos vontatási és díze
les járművek fenntartási és kar
bantartási anyaga ma már ösz
szetettebb, mint korábban volt. 
Aki hamar el tudja dönteni, 
hogy melyik ágat választja, az 
államvizsgára előnyhöz juthat; 
azaz több ideje jut a választott 
szakma megismerésére és gya
korlására. 

- Milyen a vasútgépészek 
főiskolai felszereltsége, gondo
lok itt a korszerű műszerezett
ségre, ami a tudományos mun� 
kát is elősegítheti? 

- Idejében gondoskodott a 
főiskola a műszerek és a hozzá 
tartozó gépek beszerzéséről. 
Van lehetőségük a hallgatók
nak a kísérletezésre is. 

- Jó a kétszeres túljelentke-

Tudományos munkára is van lehetőség 

Korszerű műszerek a dízelek méréséhez 

zés, de milyen a visszajelzés a méljük, hogy ezt a kölcsönös bi
már több éve munkában álló zalmat késóbb is kamatoztatni 
hallgatókról? tudjuk. 

- Nagyon kedvező, és el
mondhatjuk, hogy sokat tud
nak segíteni a jövő mérnökei
nek képzésében. Mind a jármű
javítók, mind pedig a Ganz mű
szaki gárdája - sok végzett 
hallgatónkkal - szoros kapcso
latban van a tanszékkel. Nem
csak utánpótlást kérnek, ha
nem a műszaki fejlődés ered
ményeiről is érdeklődnek. Re-

- A három évfolyamon mi
lyenek most a hallgatói ará
nyok? 

- Harmincöt első évesünk 
van. Miután meg volt a lehető
ség a választásra, reméljük, 
hogy valamennyien kitartanak 
elhatározásuk mellett. A má
sodévesek 15-en. a végzősök 
19-en vannak. 

Z. F. 
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A jászkisériek sikere 
Átadták s vágányszsbályozó gépláncot 

Az új vágányszabályozó géplánc 

Október 28-án a jászkiséri 
építőgép-javító üzemben ünne
pélyes külsőségek között adták 
át az első hazai gyártású, kö
zépteljesítményű vágányszabá
lyozó gépláncot a pályaépítők
nek. 

A jászkisériek az osztrák, a 
svájci és a nyugatnémet gyártó 
cégektől vásárolt vágányszabá
lyozó gépekkel eddig is bizonyí
tották, hogy azokat maximáli
san ki tudják használni, télen 
pedig mindig kifogástalanul fel
újították ezeket a bonyolult gé
peket. Ezért határozták el a 
gépláncok gyártását is. amely 
három év alatt valósult meg. 

A géplánc óránként 600 mé
ter vágányszabáLyozásra ké
pes. A vezérgép végzi a pálya 
szintezését hossz- és kereszt
irányban, valamint az aljak alá
verését. A gép szabályozási 
pontossága szintben és irány
ban plusz-mínusz 1 mm. Tech
nológiai sorrendben ezt a gépet 
követi az univerzális gyors
ágyazatrendező, amely az ágya
zat profiljának kialakítását ol
dalekéjével végzi, míg homlok
ekéje elteríti a sínek között a 
kavicsot, seprűszerkezetével le
takarítja a visszamaradt követ, 
a fölösleget pedig az ágyazat 
szélére szórja. Ezután érkezik a 
vibro-hidrauLikus aljzattömö
ritő gép, amely a zúzott követ 
tömöriti az aljzat között és a 
széleken. Egy ilyen karbantar
tott pályán biztonságosan köz
lekedhetnek a gyorsvonatok is. 

Szt>ttlik a követkt>ző gépt>ket 

úti pályán, hanem a vágányzár 
is rövidebb egy-egy javításnál, 
mert ezek a gépek gyorsan a 
helyszínre érnek, hiszen 60 ki
lométeres óránkénti sebesség
gel közlekedhetnek. A géplán
cot követheti egy ugyancsak 
hazai gyártású kitérő-aláverő. 
amelynek paraméterei hasonló
ak „testvéreihez" és egy kitérőt 
40 perc .alatt képes 5zabályozm. 

Az üzemben készült gépek 
mindegyike megfelel a világ
színvonal legújabb követelmé
nyeinek. Berendezései, irányító 
egységei korszerűek. baleset
mentesek. Kabinjaik fűthetők, 
rezgésmentesek, hangszigetel
tek. 

Az új géplánc nemcsak gyors Ha ezt a négy gépet a nyugati 
és pontos munkát végez a vas- piacról kellett volna beszerezni. 

◄ 

akkor 167 millió forint ha került 
volna, valutában számítva. A 

hazai gyártásban készült gép
lánc ára 70 millió forint. Ebből 
az összegből mindössze 22 mil
lió forintot kell devizában a 
még hazai gyártásban nem sze
replő alkatrészekért, műszere
kért áldozni 

A jászk1sérieket eddig is több 
külföldi műszaki delegáció ke
reste fel, akik elismerően nyilat
koztak munkájukról. A techni
kailag és műszakilag felkészült 
gárda évente 10-15 ilyen gép
lánc előálHtására is képes. 

Mészáros András, a MÁV ve
zérigazgató-helyettese az ün
nepség után üzembe helyezte 
az első hazai gyártású pályaépí
tő gépláncot. 

Zelman Ferenc 

Elhamarkodott épületátadás 

Kinek a szívügye? 
Novemberben fűtés nélkül - Eldugult lefolyók 

- A műszaki osztály átvette - Tűzcsap sugárcső nélkül 

Mind ez idáig azt hittem, az 
építőipar már nem okozhat ne
kem meglepetést. hiszen láttam 
néhány frissen átadott lakást. 
Október utolsó hetében - a fű
tési szezon megkezdése után 
két héttel - azonban felül kel
lett vizsgálnom álláspontomat. 
Szolnokon, a tiszai vasúti híd 
polgári fegyveres őrsége szá
mára a helyi ÁÉV egy bázist 
épített. Az egyemeletes, mint
egy 400 négyzetméteres épüle
tet kétévi munka és többszöri 
határidő-módosítás után októ
ber 9-én vette át a debreceni 
igazgatóság műszaki osztálya 
- úgy tűnik. kissé elhamarko
dottan. 

A gát mellett álló. előregyár
tott elemekből összerakott épü
leten messziről semmi feltűnőt 
nem lehet látni. A keritéshez 
közeledve éri az embert az első 
megrázkódtatás. A szögesdró
tot a kifelé hajló tartóvasakra 
úgy tették fel, hogy körülbelül 
tíz perc alatt bárki leszerelheti: 
kívülről aggatták fel rögzítés 
nélkül. 

De kerüljünk beljebb. Az ét
kezőben a mosogató fölött fel
irat: ,,Rossz, ne használd!" Tö
rött a PVC lefolyócső. A zuha
nyozóhel)1ségben nem folyik a 
meleg víz. pedig a bojler műkö
dik. Pontosabban. ha kinyitjuk 
a csapot, folyik. de néhány má
sodperc múlva elapad a víz. Va
lahol dugulás lehet. 

A WC-t sem lehet használni. 
Megpróbálták annak idején, de 
a padlóba süllyesztett szifonból 
feljött a szennyvíz. Ma már 
nem is kísérleteznek vele, mert 
az öblítőtartály sem működik: 
még a lehúzója is hiányzik. 

Sipos András, az őrség pa
rancsnoka jó házigazda módjá
ra kalauzol körbe. Megmutatja 
a diópánt nélkül felrakott ab
lakot, amit csak a zár nyelve és 
az imádság tart a helyén, majd 
az emeleti tartózkodóba me
gyünk. A kézmosócsap itt is 
nagyon takarékosan folyik: fél 
óra alatt meg is telik eqy pohár 
friss, hideg ivóvízzel. Am hűsí
tőre - ilyenkor október végén 
- már nem nagyon áhítozik az 
ember, inkább a meleg szoba a 
vágya az őrségből visszatérők
nek. A szolgálatban lévő őrség 
fele ugyanis ebben az épület
ben van készenlétben. 

- A múlt évben szerelték be> 
a kazánt, s a télen már kipró
báltuk - mondja Sípos And
rás. - A víz hőmérséklete 
azonban nem emelkedett 40 fok 
fölé. Értesítettük a műszaki osz
tályt, de azt a választ kaptuk, 
hogy nem értünk hozzá. Most, 
átadás előtt is volt három pró
bafűtés, dőlt a füst, de a víz 
csak nem melegedett. Ennek el
lenére átvette a műszaki osz
tály. Végül megszületett a dön
tés: a kazánt ki kell cserélni. 
Meg 1s vették az újat, de ehhez 

meg nincs rostély, a kereskede
lem csak egy-két hét múlva 
tudja pótolni. 

Az új kazán a ház sarkánál 
kuporog. Ez már jóval bizalom
gerjesztőbb, mint az elődje, ám 
mégis kicsinek tűnik: egy csalá
di ház fűtésére jó lehet. de 
ide ... 

Ha már úgyis kinn vagyunk 
az udvaron, megnézzük a tűz
csapot. Már kezdtem abban a 
hitben nngatózni, hogy újabb 
meglepetés nem érhet, de most 
döbbenek csak meg igazán. 
A tűzcsaphoz nincs kulcs és hi
ányzik a szekrényből a sugár
cső meg a töml6. 

- Megkockáztatom 
mondja Sipos András -, hogy 
a műszaki osztálynak nem volt 
szívügye, hogy ez a ház rend
ben elkészüljön. Már az építke
zés alatt 1s láthatók voltak a hi
bák. de ügyet sem vetettek rá. 
Több mint két hete költöztünk 
be, de még ma sem tudom, mi
kor lesz fűtésünk. Van ugyan 
két villanyradiátorunk, de mi az 
ekkora épületnek? A műszaki 
osztály meg csak annyit közölt, 
hogy az ÉHF ávette az épületet 
és a ,,kisebb javításokat" ők, 
vagyis a szolnoki 12-es építési 
és hídfenntartó főnökség fogja 
végezni. Ez eddig rendben is 
volna, de kérdem én, kis hibák 
ezek? 

(Demeter) 

Kisújszálláson csökkent a forgalom 
Némi túlzással el lehet mon

dani: egykor Kisújszállásról a 
szélrózsa minden irányába in
dultak vonatok. Komoly 
vagy talán komor - változást a 
hetvenes évek hoztak, amikor 
előbb a csorba-túrkevei gaz
dasági vasutat szanálták alig 
valamivel később pedig meg
szüntették a dévaványai mel
lékvonalat is. Az idevalósi vas
utasok ma is bánatos nosztalgi
ával emlékeznek a régi idők ál
lomására, hiszen a két említett 
vonal tagadhatatlanul élénkeb
bé tette Kisújszállás forgalmát. 

- Véleményünk szerint kár 

nyét ide hordta az állomásra. 
Egy baja \'Olt csupán. Pénz· 
hiány miatt a pálya és a jármű
vek már elavultak. Biztos va
gyok abban, hogy ha néhány 
millióért felúJÍtJák, mára tízsze
resen 1s m0gtérüJt volna a be
fektetés. 

volt hiány. Néhány kisebb 
gyáregységet a városba akartak 
telepítem, dC' sokan ellenezték. 

-----------------------------------------, volt megszüntetni a vonalakat 

- Volt ezeken a vonalakon 
személyforgalom 1s - egészíti 
ki Létrik Endre mondanivalóját 
Szentpéten Istvánné üzemgaz
dász. - A kornvező falvakból 
annyi diák Járt b;, hogy tele lett 
velük egy-egy vonat. Arról nem 
is beszélt1e, hogy aki ma Mis
kolc, Debrecen, Nyíregyháza 
felől Déi•aványa környékére 
igyekszik, az óriási kerulővel, 
Szolnok felé éri el úticélját. 

„flyen termőfoldre gyárakat 
építeni?" - háborodtak föl so
kan. Nem is lett semmi az 
egészből, még a kórházat is 
Karcag kapta. Egyetlen remé
nyünk a téglagyár volt. de a vá
rakozásokkal ellentétben olyan 
kicsi a termelése, hogy az építő
anyagot már a kapuban elad
ják. ami marad, azt közúton 
szállítják el. A helybeli téeszek 
már nem foglalkoznak cukorré
pa-termeléssel. Ezek után nem 
csoda, ha a szolnok-debreceni 
vonalrészen nekünk van a leg
kisebb foladás1 kocsiforgal
munk; naponta legfeljebb öt
hat vagon. A térfőnök hite lok. Furcsa lesz. hogy nem kell 

naponta vonatozni Pilisszent
ivánról, hiányozni fognak az 
öreg cimborák is. Mit tehetek? 
Kárpótol majd a két unokám. 
no, meg a harmadik, aki már 
útban van. Ezután majd azt is 
megengedhetem mag&mnak. 
hogy amikor kedvem ta1tja, ke
zembe vegyem a horgászbo
tot ... 

Október 29-én végleg le
jár a mandátum . . . - moso
lyog ősz bajsza alatt a rákosren
dezői körzeti üzemfőnökség ve
terán térfőnöke, aki az újságíró
nak megengedi, hogy a többi 
kollégához hasonlóan Rudi bá
csinak szólítsa. 

Késő Rudolf főfelügyelő 1947 
óta áll a MÁV szolgálatában, s 
fizikai frissességén. szellemi tel

amennyi van, legalább az ösz
tönzés tartson lépést az élettel. 
A ,.melóst" mindig az érdekli, 
hogy mennyi van a borítékban. 
Ha rajtam múlna. én az évközi. 
évvégi prémiumokat hozzáten
ném a havi illetményhez, elvég
re készpénzből ért a magyar. 
Jól tudom. hogy mindehhez 
már nincs sok közöm, hiszen 
pár hét múlva nyugdíjba vonu- (T. J.) 

jesítményén mintha csak javí- --------------------------
tott volna az eltelt negyven év. 

- Napszámosként kezdtem 
a pályafenntartásnál, és állandó 
tanulás nyomán haladtam fölfe
lé. Segédtiszt 1952-ben lettem. 
később tiszti vizsgát tettem. s 
itt, Rákosrendezőn a legkülön
bözőbb szolgálati helyeken dol
goztam. 

A folytonos szellemi megúju
lás mellett Rudi bácsit hosszú 
sportpályafutása is örökifjúvá 
„konzerválta". Különösen az 
1955-77 közötti évekre emlé
kezik vissza szívesen; ekkori
ban röplabdázott, asztaliteni
szezett, NB III-ban futballo
zott. 

Rudi bácsi arca egy pillanat
ra megkeményedik, amikor ar
ról faggatom, hogy ő, a tapasz
talt vasutas: miben látja a vasút 
jelenlegi bajainak okait? 

- Tartsanak bár vaskala
posnak. mégis azt mondom, 
hogy manapság teljesen elha
nyagolják a fiatalok öntudatra 
nerelését. Nem tudunk hatni az 
ifjúságra semmivel, illetve 
csakis a pénzzel. Mi, annak ide
Jén nem sokat gondoltunk a 
pénzre, hivatásnak választottuk 
a vasutat. Tudja, ha már egy
szer annyiból kell gazdálkodni 

Környezetvédelem 
A Vasutasok Szakszervezete 

központi vezetőségének kör
nyezetvédelmi munkabizottsá
ga október 13-án Szegeden, -
az igazgatóság környezetvéde
lemmel foglalkozó szakembere
inek bevonásával - megvitatta 
a közelmúltban tartott ellenőr
zések tapasztalatait és a soron 
lévő feladatokat. 

Megyik Ferenc, a GySEV 
igazgatója, a munkabizottság 
vezetője elmondotta, hogy a 
vasútigazgatóságok közül leg
utóbb a szegedi területen vizs
gálták a környezetvédelem 
helyzetét azzal a céllal, hogy 
felhívják a figyelmet a megol
dásra váró feladatokra. A na
gyobb szolgálati helyeken tar
tott ellenőrzések során vizsgál
ták az általános környezetvé
delmi szempontokat, a tiszta
ságot, az állomások és munka
helyek környezetét a parkosí
tást, a 11ízfelhasználást,a csa
tornázást, a hulladék elhelye
zését és annak megsemmisíté
sének lehetőségét, a let>egőtisz
taságot, a zajvédelmet stb. 

A vizsgálatok megállapítot
ták. hogy a szegedi igazgatóság 
területén az elmúlt években -
a MÁV anyagi lehetőségeinek 
függvényében - sokat tettek a 
környezetvédelem érdekében. 
Fó1eg azokon a területeken ér
tek el sikereket, amelyeket 
szervezési intézkedésekkel 
megoldhattak. 

A tanácskozáson elhangzott, 
hogy alapvető feladatuknak te
kintették a tisztaságot és a ren
det. 

Az igazgatóság területén 
már nem üzemel gőzmozdony. 
Ahol lehetőség van, ott a létesít
mények hőszükségletét vezeté
kes gáz felhasználásával bizto
sítják. Szentesen elkészült a 
hulladékégető, amely főleg az 
olajszármazékok égetését szol
gálJa. 

A munkabizottság tagjai elis
merően nyilatkoztak a szegedi
rókusi teherkocsimosó telepről, 
ahol a rendkívül mostoha kö
rülmények ellenére kiemelke
dően dolgoznak. 

G. J. 

- mondja Létrik Endre ve-
zénylőtiszt, aki idestova har
minc éve szolgál Kisújszállá
son. - flyen hatalmas mező
gazdasági területen elképzel
hetetlen, hogy egy vonalnak ne 
legyen utas-, de f öleg teherf or
galma. Ecsegfah·án például 
nagy menn)1ségű cukorrépát 
raktak vasúti kocsikba. Búza és 
kukorica 1s volt bőven. A gaz
dasági vasút a vonala mentén 
fekvő összes földterület termé-

- Legnagyobb bajunk, 
hogy a város nem fejlődik -
folytatja a vezénylőtiszt. - Ez 
abból 1s megállapítható, hogy 
amíg a hasonló kisvárosok 
gyors ütemben 1parosodnak, 
nálunk nincsenek termelőüze
mek, az iparosítás elkerülte 
Kisújszállást. Mikor idekerül
tem, még hét malom is dolgo
zott a környéken. most egy 
sem. Pedig jó szándékban nem 

A személyforgalom is csök
ken - jegyzi meg Szentpéteri 
Istvánné. - A téeszek ma már 
saját autóbusszal szállítják dol
gozóikat. Nem támaszkodnak 
sem a Volánra, sem a vasútra. 
Az utazást kedvet állomásun
kon nem növelték a különféle 
kedvezmények sem. 

T. Z. 

Utasellátás a Dunán 
A Dunán április közepétől 

október végéig közlekednek a 
MAHART személyszállító ha
jói. A belföldi forgalomban köz
lekedő Táncsicson és Hunya
din, valamint a Budapest
Bécs közötti nemzetközi járato
kon az Utasellátó Vállalat moz
gószolgálatának hajózási üzeme 
végzi az utasok kiszolgálását. 
Három hajón, a Táncs1cson. a 
Hunyadin és az osztrák Vizeken 
Bécs térségében tartózkodó Rá
kóczin melegkonyhás éttermet 
üzemeltet a vállalat. 

A mozgószolgálat hajózási 
üzeménél hagyomány már, 
hogy a főszezon befejeztével a 
vezetők számvetést készítenek 
a végzett munkáról. A számve
tésre - nevezzük inkább rend
hagyó termelési tanácskozás
nak - ezúttal október 30-án, 
pénteken délután került sor a 
Vigadó téri hajóállomáson hor
gonyzó Táncsics fedélzetén. Er
re az eseményre mindig meg
hívják azokat a partnereket 1s 
- MAHART, BKV képVJselÖit 
-, akikkel tavasztól ős21g szol-
gálják a dunai turizmus érdeke
it. 

- Hogyan álltak helyt a ha
jókon az Utasellátó V.állalat 
mozgószolgálati üzemének dol
gozói? - kérdeztem Virág Jó
zsef üzemvezetőtől. 

- Nálunk a forgalom alaku
lását nagymértékben befolyá
solja az időjárás - kezdte a be
szélgetést. - A tavasszal példá
ul többször is előfordult, hogy a 
rossz idő miatt a MAHART 
nem indított hajókat. Emiatt a 
májusi és a júmusi forgalmunk 
nagyon gyenge volt. A tervet 
csak 70-80 százalékra teljesítet
tük. Sajnos a Bécsben tartózko
dó Rákóczi hajón is végig gyér 
volt a forgalom. Ami azt ered
ményezte, hogy még a bázis 
forgalmát sem tudták az ott dol
gozó kollégák teljesíteni. Ezzel 
szemben a Táncsics és a Hu
nyadi személyzete túlszárnyal
ta az előző évi teljesítményt. 
A szárnyashajók forgalmi ada
tai is kedvezően alakultak. Az 
egy hajóra jutó átlagforgalom 
28 százalékkal haladta meg a 
tavalyit. A travel shop áruérté
kesítésből származó konvert1bi
lisvaluta-bevételünk még ennél 
is nagyobb mértékű. 31,l száza
lék volt. 

- Van-e arra adat, hogy a 
hajókon hányan vették igénybe 
az Utasellátó szolgáltatásait? 

- A szárnyashajókon csak
nem harmincezren, a belföldi 
járatokon pedig egymillió
százhatvannyolcezren. 

- Hogyan alakult az üzem 
áruforgalmi bevétele? 

- A tervezett huszonegymil
líó-háromszázezerrel szemben 
huszonkétm1llíó-háromszáz
negyvenháromezer forintot ér
tünk el. Bővítettük étel- és ital
választékunkat, és növeltük a 
szolgáltatások színvonalát. Az 
egész szezonban jó munkát 
végzett a Táncsics hajó sze
mélyzete. Szinte kivétel nélkül 
nagy hozzáértéssel végezték 
nem éppen könnyű munkáju
kat. 

A szezonzáró termelési ta
nácskozás fehér asztal mellett, 
baráti beszélgetéssel folytató
dott, melyen dr. Sebes Miklós, a 
vállalat vezé11gazgatója, dr. 
Bognár András gazdasági ve
zérigazgató-helyettes és Paskó 
György, a mozgószolgálati igaz
gatóság vezetője is részt vett. 

(Visi) 
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Valóra vált az álom 

Vasutasból történész 
A Hadtörténeti Intézet igaz

gatóhelyettese, dr. Tóth Sándor 
ezredes, a történettudományok 
kandidátusa a Kapisztrán térre 

nezo szobájában emlékezik 
vissza a múltra. 

- Vasutas voltam ifjú em
berként. Soha nem gondoltam 
arra, hogy miféle ember lehet 
egy történész, pláne a hadtörté
nész, s valójában őszintén el 
kell mondanom azt is: féltem a 
katonaságtól és éppen e félelem 
keltette fel érdeklődésemet a 
vasút iránt. Azért jelentkeztem 
vasutasnak, hogy ne kelljen be
vonulnom ! 

- A családban voltak vas
utasok? 

- Édesapám is vasutas 
volt. Ő tanácsolta nekem akko
riban: ,,Fiam, ha nem akarsz a 
frontra kerülni, légy te is vas
utas." Követtem a példáját. 
Vasutas lettem, forgalmi szol

ről tanulmányozhattam a fel
szabadító harcokkal kapcsola
tos forrásanyagokat. 1965-ben 
jelent meg a második, A szovjet 
hadsereg felszabadító harcai 
Magyarországon című köny
vem. Ennek megírásánál már 
igen sok szovjet hadműveleti 
iratot, sőt német és magyar do
kumentumokat is felhasznál
tam. 

- Hogyan, mivel folytató
dott a munka? 

- Budapest felszabadítása 
címmel jelentettem meg újabb 
munkámat - tette elém egyik 
legújabb könyvét dr. Tóth Sán
dor ezredes. - A Magyaror
szág hadtörténete című nagy
szabású munkában én írtam a 
Horthy-kor hadtörténeti össze
gezését. Most újabb könyv van 
készülőben. Egy új dokumen
tumkötet készül Magyaro1 szág 
felszabadításáról, benne lesz-

nek mindazok a fontos szovjet, 
német és magyar hadtörténeti 
dokumentumok, amelyek nél
külözhetetlenek a történelmi fo
lyamat teljes megismeréséhez. 
Ez várhatóan 1990-ben lát majd 
napvilágot. 

- Szerettem mindkét mun
kahelyemet. Vasutas éveimre 
úgy emlékszem vissza, hogy 
akkor, abban az idóöen nem is 
tudtam volna szebbet elképzel
ni. De hát az ember arra szüle
tik, hogy kiteljesedjen. Nekem 
ez megadatott. Kutatásaim, tör
ténelmi munkáim hozzásegítet
tek közelmúltunk jobb megis
meréséhez. Az a régi váltóállí
tás, amely életemet más irány
ba terelte, helyes volt. Csak há
lás lehetek a sorsnak, hogy azt 
csinálhattam egész életemben, 
amit szeretek, ami kedvemre 

való. 
Takács Tibor 

gálattevő. Ennek köszönhet-
,--

-------------------------
tem, hogy még 1949-ben is fel
mentést adott a vasút a kato
nai szolgálat alól. 

- Hogyan lett katona? 
- Úgy, hogy tartalékos tiszti 

tanfolyamra hívtak be, s ami
kor elvégeztem, ,,megsúgták", 
hogy hivatásos katona is lehet
nék. Ráálltam, s a folyamőr- -
szertárhoz kerültem pénzügyi 
szolgálattevő beosztásba. Köz
ben elhatároztam, hogy elvég
zem az egyetemet, mert akkor 
már bujkált bennem az, hogy i,1 
történelemtanár legyek. 

Mi vonzotta a történelem-
hez? 

Húsz éve 

a Dunán 

Csodálatos déd- és nagy
szüleim voltak. Rengeteget me
séltek. Ámuldozva hallgattam 
anyai dédnagyanyám elbeszé
lését arról, hogy 1849-ben szü
lővárosomon, Pásztón, miként 
vonult át egy kozák alakulat. 
Nagyapáimtól pedig egyre
másra hallottam a katonaél
ményeket. Hát így történt, hogy 
én, aki azt hittem, mindörökre 

vasutas maradok, egyszer csak 
azt vettem észre: hivatásos tiszt 
vagyok! 

- Könnyen ment a tanulás? 
- Könnyen, de valami vá-

ratlan dolog mégis közbejött. 
Nevezetesen, hogy már az első 
évet végigtanultam az esti 
egyetemen, amikor kiderült, 
elöljáróim nem is tudtak arról, 
hogy mire adtam a fejem. Ám 
akkor már hagyták, csak hadd 
tanuljak tovább, és kineveztek 
a Hadtörténeti Levéltár és Mú
zeum pénzügyi szolgálatvezető
jének. 

Immár huszadik éve járja a Dunát márciustól októberig 
a SZOT üdülőhajója, a Budapest. A nagy októberi szocia
lista forradalom 50. évfordulója tiszteletére bocsátották 
vízre a Ganz Danubius óbudai hajógyárában, 1967-ben. 
A két 400 lóerős dízelmotor felfelé 8-10, lefelé 20-25 
kilométeres sebességgel hajtja a hajót, amely egy sze
zonbán átlagosan harminc utat tesz kétszázhat üdülő
vendéggel a fedélzetén 

- Ez még mindig messze 
volt a történelemtől. 

(Fotó: Mayer György) 

Szarvasi változások 
Szarvas, ez a Körös-parti kis-

város az évek során idegenfor
galmi központ lett. Kedvelt ki
rándulóhely, s különösen híres 
arborétuma vonz sok látogatót. 
A vonattal érkezők első benyo
mása kedvező: szép, tiszta állo
másépület, virágosított parkok, 
gondozott környezet. 

Földesi Lajos állomásfőnök 
nem kis büszkeséggel vezet vé
gig az állomáson, amely az el
múlt öt-hat évben teljesen meg
újult. A vonal átépítését követő
en 1981-ben készült el az új fel
vételi épület. Korszerűsítették 
az állomás térvilágítását, rakte
rületet burkoltak, utastájékoz
tató berendezést szereltek fel, 
három éve pedig új iparvágány 
épült az állami tangazdaság
nak. 

Az állomásfőnök irodája való
ságos bemutatóterem. A vitri
nes szekrényekben a város üze
meinek termékeiből gazdag vá
lasztékot állítottak össze. Van 
itt lámpa, kávéfőző, vasaló. rizs, 
vetőmag, műanyag labda, és 
még sorolhatnánk tovább. 
1971-tó1 minden évben elnyer
ték az élenjáró szolgálati hely 
címet. 

- A város legnagyobb válla-
latai között emlegetik a vasutat 
is, s mi ennek a rangnak igyek
szünk megfelelni - magyaráz
za a főnök. - Valamennyi cél
kitűzésünket rendre túlteljesít
jük, s arra törekszünk, hogy az 
utasok, illetve a szállítópartne
rek kedvező véleményt alkossa
nak munkánkról. Havonta 
10-12 ezer a fizető utasok szá
ma. A városban két főiskola 
működik. Az ide járó 800-1000 
diák utaztatása (főleg a hétvé
geken) is a mi feladatunk. 

- Évente 190-200 ezer tonna 
az áruforgalmunk, amit három 

lábas konténerekben való áru
szállítás. Évente 650-700-at ke
zelünk. Konténerekben jön töb
bek között a borsó, a rizs, a fe
hérnemű, a cement, s azzal fu
varozzuk innen a Vas-Fémipari 
Szövetkezet termékeit, a külön
féle háztartási gépeket. 

- Mindig időben kirakják 
az árut? 

- Igen. Tavaly például 4004 
kocsit kezeltünk, s abból mind
össze 24 volt a késedelmes kira-

kás. Idén, az első fél évben csu
pán egyet adtunk vissza késve. 

- Jól dolgozik a komplexb
rigád is - veszi vissza a szót az 
állomásfőnök. - Tavaly janu
árban alakult, s vállalásaikat a 
szállítási feladatok teljesítésére 

tették meg. Egymás segítése, a 
rendszeres tájékoztatás, a rako
dások mielőbbi befejezése a fő 
cél, amit eddig sikerült is telje
síteniük. 

Gellért József 

Kőszeg és Szombathely között 

Vonat mint autóbusz 
Új - az országban egyedül

álló, kísérleti jellegű - sze
mélyszállítási forma kialakítá
sán dolgoznak a szombathelyi 
igazgatóság szakemberei. Kő
szeg és Szombathely között vo
nattal autóbuszrendszerű utas
szállítást szándékoznak beve
zetni. 

Az új személyszállítási rend
szer bevezetésének a feltételei 
adottak. A vasútvonal mentén, 
útközben nincsen kerülővá
gány, esetleges keresztezési 
akadály. A vonatok indulása és 
érkezése általában azonos idő
közökben történik. Ezen a sza
kaszon a Csehszlovákiából im
portált, úgynevezett Bz motor
vonatok közlekednek. 

A kilométer-távolságok lehe
tővé teszik az egységes 4 és 8 
forintos, teljes árú menetjegyek 
bevezetését, amelyeket az uta
sok - a Volán-jegyekhez ha
sonlóan - maguk kezelnének. 
Természetesen a teljes árú je
gyek mellett hétféle különböző 

kedvezményekre jogosító me
netjegyek is forgalomba kerül
nének. A vonatokon mikrofon 
segítségével tájékoztatnák az 
utasokat a megállóhelyekró1, 
ahol a vonatok csak akkor áll
nának meg, ha ezt csengővel a 
leszálló utas jelezné, illetve ha 
felszálló utas várakozna a 
megállóban. Induláskor a Vo
lán-járatoknál a már megszo
kott jelzést használják. 

Az igazgatóság a jegyek áru
sítására a két MÁV-végállomá
son kívül a helyi postahivatalo
kat és áfész-üzleteket jelölné ki, 
illetó1eg kérné fel. 

Az új közlekedési rend szá
mos megállóhelyen és a vonato
kon szolgálatot teljesítő jegykia
dó, illetőleg jegyvizsgáló mun
káját tenné feleslegessé. Az elő
zetes számítások szerint az évi 
létszám- és energiamegtakarí
tás meghaladná a félmillió fo
rintot. 

(Jakab) 

Komfort az expresszen 
iparvágányon és az állomás 
közforgalmú rakodóterületén 
bonyolítunk le. Legnagyobb fu
varoztatónk a Szarvasi Állami 
Tangazdaság, amely az elmúlt A szeptemberi verőfény, mintha igazolni akarta volna, 
évben 101 ezer tonna árut szál- nem véletlen, hogy a vasút a napfényről nevezett el exp-
lított vasúton. őket követi a Ve- resszvonatot. Szemünkkel az első osztályú kocsit kerestük, 
tőmagértékesítő Vállalat évi amikor a szerelvény végén megláttuk a feliratot: KOM-
18-20 ezer tonnás forgalommal. FORT. 
A mi feladatunk még a szom- - Te hallottad, hogy kínálták volna a hangosbemon-
szédos Békésszentandrás áru- dón át? - kérdeztem. 
forgalmának a kiszolgálása is. - Nem. De úgy látszik, csak a tv-ben, drága pénzért 

Állomásunkon naponta 10-15 merik reklámozni - összegezte a feleségem. 
kocsit adnak fel, az ide érkezők A kocsikísérő mintha egy török bazárban tanulta vol-
száma pedig 25 körül mozog. na a szakmát, egy szemvillanás alatt ott termett, csomagja-
N agyon jó a kapcsolatunk a inkat a tárolóba tette, s a kiválasztott helyünkre kísért. ln-
szállító felekkel. dulásig, egyéb szolgáltatás híján újságokat kínált. 

Közben belép az irodába La- Nem kértünk semmit. Ismerkedtünk a kocsival. Jó 
katos Sándor, a tangazdaság volt a csend, az egymásra figyelés, az udvariasság minden-
szállítási üzemének vezetője. ki részéről. 
Megragadom az alkalmat, hogy A Nyugati pályaudvarról való kigördülés után Ocskó 

a vasút és a tangazdaság kap- Imre - később tudtam meg a nevét - köszöntötte a ven-
csolatáról érdeklődjem. dégeket, ismertette a megállások helyét, a Szegedre érke-

- 1984-ben MEFA-pályázat- zés időpontját. Tájékoztatott a szolgáltatásokról, melyek a 
ból iparvágányt építettünk _ megváltott jegyekben benne foglaltatnak, s arról is, hogy a 
mondja. _ A MA v adott 22 video mellett a rádió és a magnó is az utasok rendelkezésé-
millió forintot, mi azt 20 mil- re áll. 
lióval megtoldottuk. Ebből 900 A videóról, illetve a televízióról feltétlenül szólni kell. 
méter hosszú rakodóvágány, Az utóbbit a komfortkocsi két végén helyezték el, de az 
négyezer négyzetméter burkolt ülések mind egy irányban voltak, így a hátul lévőt nem 
rakterület, 180 négyzetméter nézte senki. A videofilmek feliratosak, középről szinte ol-
tranzit raktár, vagonkirakó vashatatlanok. Javasolnám, hogy a kocsi közepén függesz-

berendezés, 20 tonnás daru szék fel a készüléket, mivel az utasok nem fordítják meg a 

épült. Nyolc vállalattal van foteleket, hogy ne zavarják a mögöttük ülőket. A videok-

megállapodásunk az iparvá- lip már mindenki számára élvezhető volt képben és hang-

gány használatára. Évente 100 ban egyaránt. 

De bent voltam az intézet
ben, ahová 1951. november 
8-án kerültem és december 
10-én már alapszervi párttitkár 
lettem. És 1952-ben hamarosan 
valóra vált a nagy álmom is: 
átminősítettek hadtörténésszé. 
Persze, ez még csak a pálya 
kezdetét jelentette. Sikeresen 
államvizsgáztam az egyetemen, 
majd sorra publikáltam kisebb 
hadtörténeti cikkeket, tanulmá
nyokat. Az első könyvem 
1955-ben jelent meg, s ekkor 
lettem a hadtörténész alosztály 
vezetője is. 

ezer tonna árut mozgatunk, eb- A percnyi pontossággal érkező Napfény kísérői el-
. b51 25 • l 'k 

· 
• • mondták, hogy több törzsvendégük is van, s a gyakorlot-
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- Mi érdekelte elsősorban? 
- Kezdetben feltétlenül a 

régmúlt, a kuruckor. Volt pa
rancsnokom, Vértes Imre ezre
des azonban rábeszélt arra, 
hogy foglalkozzam a Horthy
hadsereg történetével. El is 
kezdtem a búvárkodást, de kö
zelgett a felszabadulás tizedik 
évfordulója, amikor azt mond
ták: fogjak hozzá egy, a felsza
badító hadműveleteket felidéző 
könyv megírásához. Jó katona 
lévén nekiveselkedtem a fel
adatnak, megírtam a könyvet, s 
megjelent. Persze, ha valaki, 
hát én ismertem a könyvem 
gyengéit: ekkdr még kevés ku
tatásra adódott lehetőség. Ám 
a könyv megjelenése után hosz
szú időre ennél a témánál hor
gonyoztam le. Közben azért ír
tam a Horthy-hadsereg történe
tét. tanulmányokat készítettem, 
publikáltam. Kutatási lehetősé
get kaptam a szovjet katonai le
véltárban is. 1963 és 1968 között 
minden évben hónapokat töl
töttem Moszkvában, a Hadtör
téneti Levéltárban. Mikrofilm-

• ·  többi a nyolc iparvágány-hasz-
nálóé. 1985-től megindult a 20 A Budapest-Szeged közötti járaton Sánta Antalné, Som

lai Gézáné és Ocskó Imre eddig állják az összehasonlítást. 

Intő példa 

Minden ünnep előtt azért iz. 
gulunk, hogy lesz-e elegendő 
mentesítő vonat Miskolc, Szom
bathely, vagy Szeged felé. A ha
lottak napján szeretteinkre em
lékezünk. Ilyenkor jóval többen 
kelnek útra, mint általában. Az 
idén is zsúfoltak voltak a vona
tok, nemcsak a Budapestró1 in
dulók, hanem az ideérkezó'k is. 
A Déliben pénteken percek 
alatt megtelt a szombathelyi 
gyors, a Nyugatiban a szegedi. a 
Keletiben a ooég mozgó beérke
ző vonatra szálltak a Miskolcra 
utazók - félve, hogy nem jut 
ülőh,ely. A koszorúkat, virágo
kat már az ablakokon adták 
fel. Intő példa ez a jövőre nézve, 
hogy valamilyen kapcsolatra 
mégiscsak szükség lenne utas 
és vonatszervezó'k között. mert 
a mentesítő járatot nem elég 
egy-két órával az indulás előtt 
elhatározni. 

Zs. B. 

FELHÍVÁS 
A SZOT Balatonfüredi Okta

tási Intézet az Egészségügyi Mi
nisztérium és a SZOT Társada
lom biztosítási Főigazgatóság 
közreműködésével a rendeletek 
egységes értelmezése és alkal
mazása - a rehabilitációs tevé
kenység színvonalának javítása 
érdekében a rehabilitációs bi
zottsági vezetők és tagok részé
re tanfolyamot hirdet. 

Az ötnapos oktatás keretében 
a résztvevők a rehabilitációval 
kapcsolatos egészségügyi, mun
káltatói, tanácsi, szakszervezeti 
feladatokról, a vállalati rehabili
tációs bizottságok működésé
vel, ezen belül ügyvitellel kap
csolatos kérdésekről és a társa
dalombiztosítási jogszabályok
ról kapnak tájékoztatást. 

Az ötnapos, bentlakásos 

(vagy bejárásos) tanfolyamról, 
annak eredményes elvégzéséről 
a meghirdető szervezetek közös 
igazolást adnak. 

A tanfolyam helye: SZOT 
Oktatási Intézet, Balatonfüred, 
Széchenyi út 20., telefon: 
43-033. 

Részvételi díj: bentlakással: 
3300 forint. 

Bejárás esetén: l 700 forint. 
Időpontok: 1987. december 

1-5., 1988. február 23-27., 
1988. március 29-április 2. 

Jelentkezési határidő: no
vember 1., 1988. január 20., 
1988. február 29. 

A korlátozott beiskolázási le
hetőség miatt kérjük a jelentke
zési határidők betartását. 

SZOT Oktatási Intézet 
Balatonfüredi Igazgatósága 



1917- NOVEMBER 12. 

Pályaudvarok 
A kispénzúnek titulált (de 

melyik nem az?) hátizsákos ma
gyar turista számára olyanok a 

vasútállomások és óriás pálya
udvarok, akár a kezdő táncos
nak a kályha. Oda érkezik, on
nan indul tovább; sokszor a 

köztes időben is menhelyéül 
szolgál. 

* 

Európai csavargásaim során 

gyakran kényszerültem arra, 
hogy pályaudvarokon töltsem 

az éjszakát, így spórolva meg a 

másnapi továbbinduláshoz 
szükséges pénzt. A pályaudva
rok szelleme, hangulata, s nem 
utolsósorban padjai minden
kor mély benyomást tettek 
rám. Amikor útjaimra emléke
zem, a rangsorolás önkéntelen, 
de nagyon is praktikus szem
pontok szerint folyik: abban a 

bizonyos városban milyen is 
volt az állomás, mennyire bizo
nyult toleránsnak a fáradt ván
dorral szemben. 

A leltár természetesen na
gyon vegyes. Kedvező és lehan
goló tapasztalatok egyaránt sze
repelnek benne, ám összességé
ben vallom, hogy a mai hobó 
számára is biztos pont a vasút, 
no és természetesen az állomás. 
Hóban, esőben, metsző szélben 

olyan, mint a középkorban a 

templomok. Azylumot, vagyis 
menedéket ad az elcsigázott 
„menekülőnek", akinek már 
minden erejét kivette a város
nézés, a hidegen fogyasztott fél
kész konzerv, vagy éppen a ki
alvatlanság gyötrő démona. 

éhesek vagyunk talán (hungry 
angolul annyit tesz, hogy éhes), 
aztán újabb magyarázkodá
sunk nyomán végre úgy tűnt, 
hogy dereng neki valami, mert 
sokat sejtetően nézett ránk, és 
kijelentette, hogy: aha, szóval 
az egy amerikai város. 

* 

Brüsszelben a pályaudvar 
akár egy vásárcsarnok: sárga 
kockakő burkolat, piacszerű 
üvegtető és hatalmas faajtó. 
Vesztünkre hittünk a csomag
megőrzőnek, s hálózsákjainkat 
nem vittük magunkkal. Am ígé
rete ellenére az állomás este ti
zenegykor bezárt, s m1 ott áll
tunk egy szál trikóban a fagy
pont körüli éjszakában. Zárt 
kapualjakban húzódtunk meg, 
s úgy látszott, hogy ez aztán 
csövezés lesz a javából. Szeren
csére, még mielőtt megfagy
tunk volna, kiszúrtunk egy 
kocsmát, ahova az éjszakai új
ságosok jártak. Végül is Brüsz
szelben nem aludtunk, annál 

többet Doverban, a kompállo
más épületében, némi Calva
dostól megtámogatva. Ha arra 

téved, és szerény valutakereté
ből kell gazdálkodnia, ajánlha
tom mindenkinek. Előbbihez 
adalékul: Nagy-Britannia terü
letére lépve a vámtiszt leplezet
len cinizmussal kérdezte meg. 
hogy fontba átszámolt ellátmá
nyunkkal kettő avagy három 
napig gondoljuk kihúzni. 

Dovert és a másik parton Os
tende-t jó szívvel javasolom, el
lenben óva intek minden arra 

járót Dortmund barátságtalan 
bahnhofjától. Gyanús figurák 
őgyelegtek az éjszakai nyugvó
helyünkül kiválasztott pad kö
rül, viszont DeTTick egyenruhás 
kollégái közül egyet sem lát
tunk. 

Kedvenc állomásom a varsói 
Centrál pályaudvar, amit a len
gyel fővárost időnként ellepő 
magyar cllsesszzarándokok ne
mes egyszerűséggel „Hotel 
Márvány"-nak kereszteltek el. 
Pedig csak műmárvány a bur
kolata és a kövezete. Óriási Szó se róla, a csövezés nem 
üvegkalitka, amiben vígan veszélytelen, habár nyugat-eu
repkednek a galambok. Önki- rópai turnénk Hso�_án ek��r t�
szolgáló étterme mindössze pasztaltuk eloszor a JO- es 
egyetlen órára zár be, rendőrei rosszakaróink által megjósolt 
pedig nem háborgatják a háló- fenyegetettséget. Végül is a pe
zsákba burkolódzó szundikáló- ron huzatos biztonságát vol
kat. Mellesleg a padok eléggé tunk kénytelenek választani, s 
rö videk és kényelmetlenek. a menetrend szennt elsuhanó 
Ezért aztán a gyerekek rendsze- vonatok zakatolása ringatott 
rint a földön (műmárványon) bennünket álomba. 
alszanak. Hirtelenjében számba véve 

Idei látogatásom, figyelem- Európa nagyvárosait nehéz len
mel a magánszobák ötezer zlo- ne kiválasztani, hogy hol nem 
tyis áraira, újabb érdekes tanul- csöveztem. Akinek a külföld 
sággal szolgált. A Centrál mel- nem az IBUSZ-nál kezdődik, 
letti régi állomásépület alagso- nyilván ugyancsak került már 
rában nagyszerűen „felszerelt" hasonló helyzetbe. Szegény em
váróterem van, három ember ber vízzel főz, feltéve persze, 
hosszúságú, már-már „puha" hogy konzervjét van hol meg
padokkal. Honfitársaimmal, melegítenie. Meg aztán nálam 

akik inkább az „elegánsabb" igényesebb és okosabb ember
„Hotel Márvány"-t választot- társaim is szentesítették már a 
ták, nem volt szívem megoszta- célt az éppen kéznél levő esz
ni _felismerésemet. közzel. Ennyi moralizálgatás 

Egyebek mellett a varsói pá- után álljon itt kerek perec, hol 

lyaudvaron fürödni is lehet, nem ajánlatos nyugvást keres-
/ eltéve persze, ha a vándor ��á:a
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lehet aludni. Szorgos színesbő- csenek padok. 
rű felvigyázók kérik el a csel- Zakopánétól, bár pazarul fes
lengőtől a peronjegyet. A Victo- tői fekvésű állomás, azért taná
ria méltóságteljes és kopottas, csolok el mindenkit, mert a mi
akár az angol szokásrend. Hor- licia jeles egyedei óránként föl
dárok és vécésnénik minden 

keltik a népet. Az egyenszürké
mennyiségben, itt aztán ninci:e- re mázolt Lipcsében meg sem 
nek munkaerőgondok. Apropó próbáltunk aludni. A klassz1-
WC. Amikor asszonyom kivár- kus sztalinista építészet egyik 
va a hosszú sort, végre szemtől műremekének számító pálya
szembe találta magát a csokiar- udvar büféjében maradandó 
cú vécéhölggyel, angol nyelvtu- ,,élmény'' ért bennünket: a kol
dását fitogtatva megkérdezte bászhoz szervírozott mustárt a 

tőle, hogy odabent akad-é toa- la' natur a markunkba kanalaz
lettpapír. A fekete madam elő- ták. A lipcsei sokk azáltal lett 
ször elsápadt. pontosabban sö- teljes. hogy - mivel Nyugatról 

tétkék lett. aztán meg szemei érkeztünk, - a honi márka he
szikrát lövelltek, és sipítozva 

lyett konvertibilis valutában 
kérdezte meg nőmtől, árulja 

kérték tőlünk a vonatjegy árát. 
már el, hogy az afrikai vadon 

mely zugából érkezett. 
Magyarországról persze ő 

sem hallott. ahhoz a brüsszeli 
egyetemistához hasonlóan, aki
vel az ottam pályaudvar előtt 

találkoztunk. Az utak feltúrva, 
az alagutakban arab munká
sok. Épült a metró. Barátunk, 
kissé kapatos volt már a korai 
óra ellenére, éppen azt bizony
gatta, hogy tegnap este igaz
ságtalanul hagyták helyben 
ezek az arabok. Duzzadt orral 
szipogott s a Hungary szó halla
tán előbb azt kérdezte, hogy 

* 

Végezetül azt mesélem el. ho
gyan is volt, amikor két és fél 

éves kislánvommal ketten bé
reltük ki Bu.rgas tengerparti pá
lyaudvarát. Hajnali fél négykor 
kellett indulnunk a repülőtérre, 
viszont az éjszakát nem volt hol 

eltölteni. Hiába tiltakoztam, 
mutogattam a pici gyerekre, a 
rend őrei sajnálkozva mondták, 
hogy nem tehetnek kivételt, és 
kitessékeltek bennünket a háló
helyül kiszemelt állomásról. 

Tódor János 

Október 28-ltn az Állami Népi Együttes műsorltban bemu
tattltk a lakodalom legszebb dalait és táncait Palócföld
tői Erdélyig. Ezen kívül a vendégek láthattak hortobágyi 
pásztortáncokat és dél-alföldi csárdást is. A táncosok 
mellett a zenekar is kitett magáért: nagy sikerrel játszot
ták el Liszt második rapszódiáját. A zongoraversenyt 
Berki László vezető prímás hangszerelte át tizenhárom 
tagú népi zenekarra. 

KÖNYVSZEMLE 

Közérzetjelentések 
a 8 O-as évekből 

Három izgalmas és rendkívül 
aktuális könyv jelent meg az el
múlt hónapokban A közelmúlt 
(vagy ahogy a hetvenes éveket 
felmérő antológia címe ezt az 
időszakot jelölte: folyamatos je
len) e>gymást követő fiatal gene
rációról, be1lleszkedés1 nehézsé
geikről tudósítanak ezek a szo
ciográfiák. Sok mindenről szó 
esik e>zc-kbc-n az írásokban, 
olyasmikről is, amiket hosszú 
évekig tabuként kezeltünk, re
mélve, hogy ha nem beszélünk 
róluk, nem 1s léteznek. 

magáról, saját, az üggyel kap
csolatos kiábrándultságáról 
szól, mintegy jelezve ezzel, 
hogy a periféria problémáit a 

maga részéről befejezettnek te
kinti. Kár lenne pedig, ha a Biz
tosítótű és bőrnadrág újbalos 
radikalizmussal fogalmazó szer-
zője, A könnyű testi sértés ütle-
get elszenvedő riportere, a mar-
góra került nemzedék egykori 
,.ideológusa ... a dolgok „törté
nésnélküh állapotát" konstatál
va magára hagyná a margó ele
sett népét-

Bizonnyal sokunk emlékeze
tében él még Csörsz István első 
,,hírhedt" munkája, az első ma
gyar hippik, illetve galentagok 
nézeteit közreadó „Síng tartsd 
a pofád" című könyv, amely
nek második része - a fősze
replőket a hetvenes évek végé
ig követve - néhány éve látott 
napvilágot. 

A hatvanas évek beat-gene
rációjának dokumentálása 
után az író a nyolcvanas évek 

Besze Imre 

Pályamunkások 
Harangot ránt a dél: eszünk, 
verejtékszagú kenyerünk 
morzsáin hangyák marakodnak. 

Két keskeny csíkban fut az ég 
a töltésen. Karcsú nyárfasor 
vigyázza merre tart. 

Ülünk a sínek oldalán, 
a hú acél meg-megremeg: 
valahol vonat közelít. 

A harapás most megszakad, 
tármnk jelez. A vas-bika 
kerékpatáin elrobog. 

Arcunkba mar a csattogás, 
hajunkat kékfiist fésüli -
kettéreped a déli csönd. 

S bár messze már a vastömeg, 
szánkban por feszül s fülünkbe 
fészket kontyot a rohanás. 

Ülünk a töltés oldalán; -
s verejtékszagú kenyerünk 
morzsáin, hangyák marakodnak. 

Barcs János 

Hajnal csönd 
Míg alattuk elbaffagok, 
szólnak a vonat ablakok. 
Bár szarkalábakat virágzik, 
arcomon napsütés játszik. 
Hiszek a tárt ablakoknak; 
a füstös hétköznapoknak, 
a mozdonyfattyös hajnal-mindnek, 
ha átkarolja ezt a földet. 

Zsirai Lászl6 

Néha fel parázslik 
figyelmem táguló barlangrendszerében 
lehettem volna masiniszta is ... 
ritkán még egy-egy gőzösre nézek, 
vontatmánydban cipeli álmaim. 
hullik nyomában, hullik a korom, 
s kormában néha fa/parázslik 

órök gyermekkorom. 
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A narkomániáról sokáig 
nem volt szabad írni, mmtha 
csak a kimondás fokozhatta 
volna a bajt. Boros István és 
Vértessy Péter - a Magyar 
Nemzet újságírói - Narkó
blues című esettanulmányukat 
1980-ban zárták le, s mindennél 

többet elárul a társadalmi néző
pontról, hogy ez a kitűnő könyv 
csupán most kapott zöld utat. 
Az immár felnőttnek nyilvání
tott közvélemény megtudhatja 

a dolgozatból, hogy honunkban 

a kábítószer- és gyógyszerélve
zők Uogi terminussal · vissza
élők) száma több tízezer lehet, s 
sajnos egyre növekszik. 

nemzedéki tagozódására, ifjú-,__ _________________________ , 

Az elhallgatás következmé
nyeként (is) hiányos a gyógy
kezelő apparátus felkészültsé
ge és speciális kórházi ágyak
nak sem vagyunk bőviben. 
Ezért aztán a narkósok laza blu
esait sokáig csak a rend - ez 
esetben - meglehetősen tPhe
tetlen őrei hallgatták és vélemé
nyezték Valószínűtlennek tar
tom. hogy (folyamatos) jele
nünk sok jóval kecsegtet, hi
szen az államnak aligha lesz az 
eddigieknél több pénze az ön
sorsrontók kigyógyítására. 

A margó pedig egyre „terme
li„ menekültjeit, s korántsincs 
könnyű dolga az írástudónak. 
aki a leíráson túl (is) segíteni 
akar, mert érzi, hogy ez a szoh
dantás emben kötelessége. 

E makacs és következetes 
megszállottak egyike volt Kő

bányai János is, akinek szoc1-
ográfiáit, az üjúsági szubkultú
rával és zenével foglalkozó esz
széit a hetvenes évek közepe 
óta olvashatjuk a folyóiratok
ban. Kérdezheti az olvasó, hogy 
a recenzens miért fogalmaz 
múlt időben. Nos, Kőbányai A 
margón című összegyűjtött 
.,művei" utolsó fejezetében ön-

sági szubkultúrájára volt kí
váncsi. Bár, megítélésem sze
nnt, a divatirányok szennti cso
portosítás kissé erőszakolt. az 
Elhagyott a közérzetem című 
riportkönyv lapjain életszerű 
hitelességgel szólalnak meg va
lódi. ál- és intellektuális csöve
sek, hobók, punkok, valamint 
az úgynevezett középutasok. 
Egy nemzedék, amelyik úgy ér
zi. hogy nem tartozik sehova. 
amelyből teljességgel hiányzik 
az egykon beatnikokra olyany
nyira jellemző identitástudat. 
Közérzetnélküli sodródó gyere
kek beszélnek itt nem éppen 

eseménydús életükről. Különö
sen az egyetemista punk-fiú 
monológja zavarba ejtő: min
dennapokra korlátozott 
totalitási-igény, tudott és beis
mert eszmei zűrzavar, magány 
és tanácstalanság ... 

Válságban egy korosztály, 
sugallják Csörsz interjúi. 
Rossz zenék, értéktelen „esz
mék", üresfejű, felfújt „ideá
lok", kommersz a köbön. S ami 
ezzel együtt jár: egy megfáradt 
(gondolkodásra olykor hajla
mos) réteg rózsaszín nihilje. 

Szokatlanul keménvek ezek a 
közérzetjelentések. s ha már el
jutottunk kimondásukig, JÓ len
ne végre okulni is belőlük. 

T. J. 

A nagy októberi szocialista forradalom 70. évfordulója al
kalmából meghirdetett szocialista brigádverseny kere
tén belül a Szovjetunió életét bemutató fotókiállítás nyílt 
a közelmúltban az tszaki Járműjavító Törekvés művelő
dési házának szocialista brigádklubjában. A kiállítltst a 
GTAÜ technológiai osztály Kandó Kálmán szocialista bri
gádja rendezte. 
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Gergely Gábor búcsúzik 

,,Nem vagyok a csúcson!" 
Utolsó meccset sohasem vesztett 

Boglyas haj, lekonyuló ba
jusz, barátságos tekintet. Ger
gely Gábor kétszeres világ- és 
négyszeres Európa-bajnok asz
taliteniszező, a BVSC verseny
zője. Edzés közben kerestem 
fel. Ha úgy hozza a játék, az 
asztaltól 'eltávolodva, három 
méterró1 is visszaadja a labdát, 
védhetetlen lecsapásaikor két
száz kilométeres sebességgel 
hagyja el ütőjét a kis kaucsuk
gömb. 

- A sportvilágban egyre fia- ,..,· :,:.,,n,,,,,, 
talabb versenyzó'ket lehet látni 
a csúcson. Hogyan tud 34 éve
sen ilyen temperamentummal 
küzdeni? 

- ,,Fejben" kell ott lenni az 
asztalnál. Huszonöt évesen is 
lehet az ember kiégett, és har
minc fölött is lehet fenn valaki, 
bár hozzá kell tennem, hogy 
nem vagyok a csúcson, nem 
vagyok válogatott. 

- Miért hagyott fel a profi 
versenyzéssel? 

- Nem szégyenkezve, nem 
bujkálva kellett hazajönnöm 
Ausztriából. Azért hagytam ab
ba, mert nem felelt meg a remé
nyeimnek. Mint világbajnokot 
azért szerződtettek, hogy vi
gyem a csapatot, de nem volt 
homogén a gárda, volt aki nem 
is tudott eleget edzeni, így hiá
ba hoztam az eredményeket, 
csak nem kerültünk feljebb. 

- Miért nem tagja a magyar 
válogatottnak? 

- Az 1985-ös göteborgi vb 
előtt egy héttel kihagytak az in
duló csapatból egy - azóta ha
zát változtatott játékos miatt. 
Négy hónappal később már 
Ausztriában játszottam; kinn 
éltem, tehát nem indultam a 
hazai versenyeken és nem hív
tak. Egyébként a napokban 
kaptam a szövetségtó1 egy leve
let. amelyben értesítenek, hogy 
november 15-én, a magyar 
nemzetközi bajnokság kereté
ben, a döntők előtt, elbúcsúztat
nak a válogatottságtól. 

ben. 

Már el akart búcsúzni? 
Meg sem fordult a fejem-

Mihez kezd, ha pár év 
múlva leteszi az ütőt? 

- Lehetek edző - gyere
kekkel szívesen foglalkoznék 

Feszült figyelem 

A BVSC-tó1 annyi mindent 
kaptam - bár adtam eddig is 
-, hogy szeretném viszonozni. 

- Meséljen, kérem valami 
érdekes történetet' 

-, de lehet, hogy egészen mást ,,,,,. 
fogok csinálni. Nem tudom 
előre. Természetesen a sport
tól nem akarok elszakadni. Lecsapás 

SAKK 
15. SZ. FELADVÁNY 
A. I. Lo buszov 
(Moszkva) 
Matt 2 lépésben 

Kiss János mesternek azáltal, hogy 
versenvünk bírói tisztét átadta a brazil 
C. Belliboni-nak, lehetősége nynt arra, 
hogy teljesítse V. Kiszeljov özvegyé
nek kérését, hogy férje feladványának 
hibáit mi küszöböljük ki az elhunyt 
helyett. Itt közöljük (algebrai jelölés
ben) az átdolgozott feladványt: 2. sz. 
feladvány (V. Kiszeljov és Kiss Já
nos): Világos: Kb2. Vc2. Bg4. Fa7. 
Fhl. Hc5. Hfl, a4. a6. b3. b7. d3. tl7. 
(14) - Sötét: Kd4. Vf4. Fc8. Fh8. Ha8. 
Hb6, g5. (7) - Matt 2 lépésben. 

V. Golovkin 6. sz feladványát egy 
sötét gyalog a7-re helyezésével javítot
ta. 

Szeptember 10-i feladványaink 
megfejtése talán egyszerűnek tűnhe
tett fejtőinknek. A 11. sz. (Makarenko) 
mű megtévesztésében és megoldásá
ban két különböző báb ugyanarra a 
mezőre lépett (1. Hbc-P Fxa3' és 
l.Hac4'). A kladdnv a többször 1s 
emll'getett lstoko,·ics 

0

Emlékversenyre 
készült. DP me11 a szerző a versenvki
írásban megjelölt három pályamű.he-

lyett négyet küldött be, ezt átvettük 
rovatunk anyagába. A témakiírásnak 
annyiban sem felelt meg, hogy más 
mattok nem találhatók benne. 

A 12. sz. (Notaro) feladvány talán 
gazdaságossági rekord, hiszen 10 báb
bal mutatja be az olaszok kedvelt 
Chicco-témáját. A téma névadójának 
G. Mentasti igen hasznos könyvében 
(Prontuario del problemista) közzétett 
mintafeladványa 18 (11 + 7) bábot tar
talmaz. A 12. sz. megoldása: I.Be6, fe
nyeget 2.F/4. Két változata van: 1. -
Fd5!Ff5 2. - Bg6!Hf3. 

Fejtőink figyelmébe ajánljuk. hogy 
fenyegetést tartalmazó feladványok-

16. SZ. FELADVÁNY 
Bakcs1 György 
(Budapest) 
B: VBel=a7 
Matt 2 lépésben 

ban csak a fenyegetést hárító sötét lé
péseket vesszük figyelembe az elem
zésben. Ezért a 12. sz. feladványban 
duálokról beszélni téves felfogást tük
röz. 

Figyelmesebb fejtőink közölték, 
hogy a 4. sz. (Fetmaksz) feladvány ja
vításában nem találtak hibát. 

A havi fejtői jutalmakat Kovács Já
nos (Őriszentpéter) és lstokovics Ani
ta (Szeged) kapták. 

Mai feladvánvaink elemzését szer
kesztőségünk címére kell beküldeni 
(1068 Budapest, Benczúr u. 4!.) két 
héten belül. 

- Az a helyzet, hogy hál' is
tennek nem történik semmi. 
Vagyis igen: holnap utazik a 
csapat Franciaországba - és 
én nem megyek. Ez is egy szto-

ri. Persze érthető, vannak tehet
séges fiatalok, utazzanak. Egy 
hallgatólagos megállapodásunk 
van Berczik Zolival, hogy aho
va lehet, a fiatalokat viszik. 
Azonkívül én már nem akarom 
mutatni magam a nemzetközi 
mezőnyben, mert már nem 
szándékozom visszatérni a 
profi világba. Kétszázhetven
szeres válogatott voltam, min
dig én játszottam az első és az 
utolsó meccset, s utolsó mecs
cset sosem vesztettem. Nagy te
her volt ez, hát örülök, hogy 
végre pihenhetek. Gondolja el: 
három generációval játszottunk 
mi hárman Jónyerrel és Klam
párral, illetve négyen, mert 

, 

Mérkőzés után 
(Mayer György felvételei.) 

Bercziket, az edzőnket sem le
het kihagyni. Gyönyörű volt, 
amit végigcsináltunk, de már 
elég volt. Megfizethetetlen, 
hogy a családommal lehetek. 
Három gyerekem van, s koráb
ban alig láttam ó'ket, mert min-
denhol voltam - edzőtábor
ban, versenyen, útközben -, 
csak otthon nem. 

(d. k.) 

Kiélezett küzdelem 

Sakkbajnokság 
Budapesten 

A munkahelyi olimpia egész 
éven át tartó sakkversenyeinek 
legjobbjai október végén Buda
pesten találkoztak, hogy eldönt
sék az országos bajnoki cím 
sorsát. A vasutas-szakszervezet 
szervezési és kulturális osztá
lyának szervezésében lebonyo
lított versenyen tíz területi csa
pat 40 versenyzője küzdött az 
elsőségért. A tömegsportverse
nyek történetében először szá
mítógépes program vezérelte a 
teljes lebonyolítást, az ellenfe
lek összesorolását, az eredmé
nyek rögzítését, pontos tájé
koztatást adva a verseny min
denkori állásáról. 

A szakemberek és verseny
zó'k körében nagy érdeklődést 
kiváltó programot Koppányi 
István szakbizottság-vezető és 
Seres László, a MÁV SZŰ mun
katársa, a sakk sportág elméleti 
szakemberei állították össze. Az 
egyébként svájci rendszerben 
lebonyolított verseny mind a ki
lenc fordulója éles küzdelmeket 
hozott, minden partija tartoga
tott meglepetést. 

A kiélezett küzdelemre jel
lemző volt, hogy az utolsó for-

duló, utolsó játszmája döntött 
a győzelemről. A csapatküzdel
mek során több fordulóval a be
fejezés előtt kitűnt, hogy a Sze
ged TIB csapata a legegysége
sebb, a legfelkészültebb, így 
győzelmük egy pillanatig nem 
volt kétséges. Meglepetést a 
központi hivatalok és intézmé
nyek IB csapata okozta, akik 
évek óta az élmezőnyben vé
geztek, most viszont a sereghaj
tók között szerepeltek. 

A verseny zavartalan lebo
nyolításához és sikeréhez nagy
mértékben hozzájárult a Vasút
építő Törekvés Sportegyesület 
sakkszakosztályának, az egye
sület vezetésének áldozatos 
munkája, akik minden feltételt 
biztosítottak a jó hangulathoz, a 
kényelmes versenyzéshez. 

Eredmények: Csapatban a 
sorrend: 1. a szegedi TIB, 2. a 
budapesti TIB, 3. a debreceni 
TIB. 

Egyéniben az első három he
lyezett: Schőn, SzegPd TIB, 8 
pont; Széchenyi, Szeged TIB, 8 
pont: Mutshler, Pécs TIB. 6 
pont. 

Székely György 

... 

- Brigádjubileum. Megala
kulásának negyedszázados ju
bileumát ünnepelte Szombathe
lyen a MÁV Osztószertár-fő
nökség Kandó Kálmán szocia
lista brigádja. A házi ünnepsé
gen Vámosné Kolocz Erzsébet 
térmester, a brigád vezetője 
számolt be a brigád életéről, 
munkájáról, elért eredményei
ró1. A többszörösen kitüntetett 
kollektíva a MÁV Kiváló Ifjúsá
gi Brigádja és a MÁV Kiváló 
Brigádja címmel is büszkélked
het. 

- Kiállítás a váróteremben. 
A vasutas-szakszervezet nagy
kanizsai Kodály Zoltán Műve
lődési Házának szervezésében 
a helyi üveggyár termékeiből 
rendeztek kiállítást az állomás 
kultúrvárótermében. A kiállítás 
november 10-ig volt nyitva. 

- Áruszállítási csúcs. Nagy
kőrös állomáson az év első ki
lenc hónapjára tervezett száz
ezer tonna helyett száztízezer 
tonna árut szállítottak. Ez az 
eredmény jóval felülmúlja a 
múlt év hasonló időszakának 
teljesítményét. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy az árutonnaterv 
teljesítésében a nagykőrösi vas
utasok egy hónap előnyre tet
tek szert. 

- Győri táncosok sikere. A 
formációs tánccsoportok du
nántúli területi döntőjét a közel
múltban Székesfehérváron ren
dezték meg. A győri vasutasok 
Arany János Művelődési Házá
nak formációs tánccsoportja si
kerrel vette ezt az akadályt és 
biztosította részvételi jogát a 
Miskolcon decemberben rende
zendő versenyre. 

- Brigádvezetők tanácsko
zása. A szombathelyi járműja
vítóban október 8-án szocialista 
brigádvezető-tanácskozást tar
tottak. Elsőként Baranyai Lász
ló üzemigazgató számolt be az 
üzem háromnegyed évi ered
ményeiről. Ezután Márkus Im
re tájékoztatta a bngádvezető
ket a munkaverseny állásáról, 
majd Tima Tamás számolt be a 
vasutas szocialista brigádveze
tó'k VI. országos tanácskozásá
ról. 

Elcserélném szolnoki 2,5 szobás 
összkomfortos tehermentes lakásomat 
Budapestire. Érdeklődni· Szabó lakás 
143-119 telefonszámon. 

Elcserélném MÁV-dolgozóval Gal
gamácsa régi állomásépület emeletén 
lévő 3 szoba komfortos lakásomat, ki
sebb, gázkonvektoros lakásra (Gödöl
lő-Miskolc_ közötti, váci vagy salgó
tarjánira) Erdeklődni: Szucs János, 
2183 Galgamácsa, Tabán u. 30. 

Elcserélném 65 négyzetméteres zug
lói, erkélyes, gázfutésu, kétszobás hí
vóliftes tanácsi. és 60 négyzetméteres 
bu1ai telefonos gázfűtésu első emeleti 
MA V-bérlakást, 4-5 lakóhelyiséges ta
nácsi lakásra. Erdeklődni: 569-147 te
lefonszámon reggel 9-ig és este, 

Eladó Farmoson négyszáz négy
szögöles telken szőlővel. az állomástól 
öt percre azonnal beköltözhető családi 
ház. Érdeklődni lehet: napközben Pak
si. 01/64-00 üzemi vagy este: a 698-681 
városi telefonszámon. 

Elcserélném 67 négyzetméteres há
romszobás. konvektoros, korszerű 
MÁV-bérlakásomat MÁV-dolgozóval, 
korszerű egyszobás vagy garzon taná
csi vagy örö\_tlakásra, lehetőleg a III. 
kerületben. Erdeklődni: az 55-05 üze
mi telefonszámon. 

Elcserélném budapesti IX. kerületi 
Gyáli út 15/B. 80 négyzetméteres ma
gasföldszinti 3 szoba, konvha, előszo
ba. fürdőszoba, gázfutéses MÁV-bér
lakásomat, kettő egyszobás komfortos 
tanácsi vagy egy szoba komfortos 

1987. NOVEMBER 12. 

- Névadó. Október 16-án 
névadó ünnepséget rendeztek a 
debreceni járműjavító művelő
dési házában. Az üzem óvodá
sainak köszöntője után az úttö
ró'k virággal kedveskedtek az 
édesanyáknak, majd kék úttörő 
nyakkendőt kötöttek az aprósá
gok nyakába. Az üzem vezetői
nek jókívánságait Fekete János 
tolmácsolta a szülőknek. 

- Kommunista műszak. A 
hatvan-salgótarjáni pálya
fenntartási főnökség jászbol
dogházi V. főpályamesteri sza
kaszának szocialista brigádjai 
kommunista műszakot szervez
tek. A műszak alatt Jászberény 
állomáson vágánysza bályozást 
végeztek. A munkájukért járó 
bért szociális célokra fordítják. 

- Véradás. A debreceni jár
műjavítóban október 7-én és 
8-án véradónapot tartottak. 
A két nap alatt az üzem száz
nyolcvankét dolgozója 67 liter 
vért adott. 

- Vetélkedő. Évek óta jó a 
kapcsolat a szombathelyi vasút
üzemi KISZ-bizottság és a vá
rosban levő Garasin katonai 
laktanya MN 37-15 számú ala
kulatának KISZ szervezete kö
zött. Legutóbb a vasutas fiata
lok látogattak el a laktanyába, 
ahol vetélkedőn mérték össze 
tudásukat a katonákkal. 

Vasutas bérlet 

A vasutasbérlet második 
előadása december 6-án dél
előtt 11 órakor lesz a József 
Attila Színházban, ahol J. 
Goldman: Az oroszlán télen 
című színművét mutatják 
be. A föbh szerepeket Törff
csik Mari, Garas Dezső, 
lvancsics Ilona és Józsa Im
re alakítják. 

A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy a beküldött 
kéziratokat rövidítve közöl
je. Kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. 

plusz ráfizetéssel. Érdeklődni telefo
non: Batu Emma. 472-089. 

Elcserélnénk kettő MÁV-bérlakást 
Pest környéki kertes családi házra. Az 
egyik lakás 37 négyzetméteres, Buda
pesttől 27 kilométerre, a másik 58 
négyzetmé!eres, Budapesttől 33 kilo
méterre. Erdeklődni levélben: özv. 
Kiss Károlyné, 6090 Kunszentmiklós, 
Madách Imre u. 8. 

Elcserélném 2 szobás, 86 négyzet
méteres_ telefonos, komfortos, gázfuté
ses MAV-bérlakásomat a Keletinél, 
két egyszobás, komfortos lakásra, az 
egyik lehet MÁV-bérlakás is. Érdek
lődni telefonon: Orszáczky Károly, 
338-495. 

Elcserélném budapesti, XV. kerületi 
másfél szoba összkomfortos MÁV-bér
lakásomat kiskőrösi vagy kiskunhalasi 
egy s�oba összkomfortos tanácsi lakás
ra MAV-dolgozóval. Érdeklődni mun
kaidőben: Nagy Lajosné 06/52-88 üze
mi telefonszámon. 

Elcserélném balatonfenyvesi 50 
négyzetméteres, kertes szolgálati laká
som budapesti tanácsi vagy öröklakás
ra nyugdíjassal vagy MÁV-dolgozó
val. Telefon: 499-702, Szalontai. 

Elcserélném Budán a Vérmező kö
zelében lévő kétszobás, összkomfortos, 
telefonos bérlakásomat MÁV-dolgozó
val egy szoba garzon öröklakásra, 
vagy egy és félszobás szövetkezeti la
kásra. Telefon: 568-022. Reggel 9-ig, 
este 20 óra után lehet érdeklődni, Ma
gyar István. 

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 igazgató 

Előfizetési díj egy évre: 42,- forint 
Egyszámlaszám: MNB - 215-96 430 

87 -1853. Szikra Lapnyomda. 
Budapest 

Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató 
ISSN 0460-6000 

1 2 16 * 



��•e'-'r 

XXXI. �VFOLYAM. 22. �ZÁM A VASUTASOK SZAKSZERV EZETÉNEK 
���AW�� 

Kibővített elnökségi ülés 

Javaslatok a keresetek . 

hruttósítására 
· A vasutas-szakszervezet el

nöksége a hónap első felében 
kétszer is ülésezett. A novem
ber 3-án tartott ülésén a szocia
lista munkaversennyel kapcso
latos időszerú ágazati feladatok, 
a vasutasok ruhaellátásának új 
rendszere, az 1987. évi üdülte
tés tapasztalatai, a vállalati 
munkaügyi döntőbizottságok 
munkája, a személyi jövedelem
adó várható hatása a félszázalé
kos ÖTA működésére, valamint 
az allipsegélyezési rendszeré
nek továbbfejlesztése szerepelt 
a testület napirendjén. Az e té
mákban készült előterjesztése
ket, javaslatokat vitatta meg, és 
az elhangzott észrevételekkel 
együtt elfogadta az elnökség. A 

felsorolt napirendi pontok 
részletes ismertetésére lapunk 
következő számaiban még visz
szatérünk. 

Egy héttel később, a napi
rend fontosságára való tekintet
tel kibővített ülést tartott az el
nökség. Ezen, a november 
10-én, kedden megtartott ülé
sen a középirányító szakszerve
zeti szervek titkárai is részt vet
tek. 

Ambrus András vezérigazga
tó-helyettes előterjesztésében a 
kibővített ülés részvevŐI megvi
tatták a kollektív szerződés ha
táskörébe utalt jövedelemadó 
1988. évi bruttósításának részle
tes vállalati szabályozását tar
talmazó előterjesztést. Az aláb
biakban tájékoztatásul közöljük 
azokat a tervezett szabályokat. 
amelyeket novemberben - vé
leményezés céljából - az alap
szervezeti testületi üléseken is 
megvitattak, és decemberben a 
KV-ülés napirendjén kerül. 

A MÁV kötelezettséget vállal 
an-a, hogy változatlan egyéni 
teljesítmény esetén biztosítja a 
teljes munkaidőben foglalkoz
tatott dolgozók 1987. évi nettó 
keresetének megőrzését. Rész
munkaidőben, nyugdíjasként. 
másodállásban, mellékfoglalko
zásban foglalkoztatottak eseté
ben pedig olyan arányú alap
béremelésre vállal kötelezettsé
get, mint amilyen arányban az 
azonos munkakörben teljes 
munkaidőben foglalkoztatott 
dolgozók alapbérét emelik. (A 
bruttósítás alapjául szolgáló 
nettó kereset: a dolgozó 1987. 
évi összes keresete - alapbér, 
teljesítménybér. prémium. juta
lom, pótlék, stb. - csökkentve 
a ténylegesen levont nyugdíjjá
rulékkal.) 

gal, azaz 15,8 százalékkal emel
kedik. Ugyancsak ezzel a 15,8 
százalékos átlaggal emelkedik a 
jegyeladási és szolgáltatói juta
lék, valamint az ügyeleti díj, kü
lönleges szállítmányok kíséré
sének díjazása. 

Az utazószemélyzet teljesít
ménybérének kivételével a töb
bi központilag, vagy helyileg 
bevezetett teljesítménybérek 
bértételeit nem MÁV vállalati 
átlaggal, hanem a szolgálati 
hely munkaköri átlagos bruttó
sítási százalékával kell emelni. 
Az átvezénylési díj, külföldi ál
lomáson tartózkodás dija 25 
százalékkal emelkedik. 

Az olyan - évenként rend
szeresen nem ismétlődő - egy
szeri kifizetések, mint a törzs
gárdajutalom, kiváló dolgozó 
jutalom. munkaverseny-juta
lom. egyéni pályázatra fizetett 
díjazás stb. egyelőre nem kerül 
bruttósításra, ezek értékmegőr
zésére később történik intézke
dés. Ez vonatkozik a kirendelé
si jutalomra is. A kiemelt for
galmi jutalék bruttósítást igaz
gatósági szinten, a kollektív 
szerződés igazgatósági f ügge
lékében kell meghatározni. 

Fontos garanciális szabálya a 
tervezetnek, hogy abban az 
esetben, ha a dolgozónak több 
kereseteleme van és az alapbé
ren kívüli keresetelemek átla
gos bruttósítása egyénileg nem 
nyújtana fedezetet a teljes brut
tósítási igényre. akkor e külön
bözetet az alapbérében kapja 
meg, már 1988. január l-jétől 
kezdődően. 

Mint ahogyan azt a Magyar 
Vasutas október 29-i számában 
közöltük. október l-jei hatállyal 
nem került minden utazói mun
kakör teljesítménybére alapbé
resítésre. A fennmaradt teljesít
ménybérekkel kapcsolatban -
például mozdonyvezető, vonat
vezető, vezető jegyvizsgáló, fé
kező - a vezérigazgatóság az 
október 8-i központi vezetőségi 
ülésen jelezte. hogy október 
31-ig e teljesítménybérekre kor
szerúsített változatot készít. Ez 
azonban a szakszervezet elnök
ségének november 10-i ülésé
nek időpontjáig nem került elő
terjesztésre, hanem a hatályos 
teljesítménybér-tételek fenntar
tására és az önálló bruttósításá
ra tett javaslatot a vezérigazga
tóság. 

Tekintettel arra, hogy az el
nökség nem hagyhatta figyel
men kívül az érintett dolgozók 

többségének, ill;tve rétegbi
zottságaínak az alapbéresítés
re vonatkozó javaslatait, alter
natívaként ezt is vitára bocsá
totta. 

Alternatív javaslat került vi
tára a prémium bruttósításával 
kapcsolatban is. Az egyik válto
zat szerint az 1987-ben fizetett 
prémium adóvonzatát beépíte
nék az alapbérbe és az ily mó
don rpegemelt alapbért már 
1988. Január l-jétől bruttósíta
nák, míg a másik változat sze
rint a prémium kifizetésekor 
mint önálló keresetelem kerül
ne bruttósításra a premizált 
dolgozó egyeni bruttósítási 
százalékával. 

Szakszervezeti javaslatra 
még a következő pontokkal 
egészült ki a tervezet: Az 1988. 
január l-jétől érvényes alapbér
ről a munkáltató indokolással 
ellátott értesítést köteles adni a 
dolgozónak. (A vonatkozó jog
szabály szerint ennek végső ha
tárideje 1988. január 15.) 

A munkáltató köteles 1988. 
március 31-ig a dolgozó részére 
az 1987. évi bruttó és nettó ke
resetéről keresetelemenként és 
havi bontásban írásos elszámo
lást adni és ebben részletesen 
isme�tni az 1988. évi havi ke
resetelszámolás szál'\lításának 
menetét. (Lényegében ezen az 
úton ellenőrizheti majd a dol
gozó, hogy azonos teljesítmény 
mellett ne érje nettó kereseté
ben veszteség.) 

A dolgozó munkaügyi vitát 
indíthat. ha azonos teljesítmény 
mellett az 1988. évi nettó kere
sete nem éri el az 1987. évi net
tó keresetét. (Azok a dolgozók, 
akiknek keresete több keresete
lemből áll, azok csak 1988. évi 
teljes nettó keresetük ismereté
ben tehetnek összehasonlítást 
és csak ennek alapján nyílhat 
joguk munkaügyi vita indításá
ra. Természetesen nem kizárt a 
munkaügyi vita abban az eset
ben sem, ha a január 15-ig kö
zölt új alapbért nem a kollektív 
szerződés szerint számították, 
vagy abba számítási hiba csú
szott.) 

Az alapszervezeti viták során 
kialakított vélemények, észre
vételek feldolgozása után kerül 
kialakításra a végleges terve
zet. amelynek elfogadásáról a 
vezérigazgatóság és a szakszer
vezét központi vezetősége de
cemberben dönt 

H.Gy. 

Három111111yed évi 

AMAVkev 
széllít 

Amikor elkészült a vasút m 
1987 els6 félévi munkájának ér- dul6 
tékelése, a szakemberek több- A 
sége bízott abban, hogy az én.a- köd 
szállítás 4 millió tonna körüli le-- A 
maradását az c5szi hónapokban 
pótolni lehet. Korábban ez 
rendre így is történt. Bizonyára 
még sokan emlékeznek rá -
hiszen ez a folyamat a hetvenes 
évek végéig tartott - az c5szi 
forgalom már augusztusban el
kezdődött. Azokban az években 
nem volt ritka a havi 12 millió 
tonnát meghaladó teljesít
mény. Ezzel szemben ma, jó ha 
a 11 millió tonnát sikerül. meg
közelíteni. 

Ezt tények is alátámasztják. 
A vasút vezetői a harmadik 

negyedévre csekély mértékű 
növekedéssel számoltak. Ám a 
fuvarpiacon még szeptember 
első felében is alig javult a hely
zet. S mivel a várt élénkülés el
maradt, a teljesibnényekben 
sem következett be javulás. /gy 
a mérleg adatai szerint a vasút 
háromnegyed évi áruszállítási 
teljesítménye 83 millió tonna, 
ami azt jelenti, hogy a bázis-
hoz és a tervhez képest egy
aránt 3-4 millió tonna az elma
radás. Az árutonna-kilométer
nél ennél is nagyobb a különb
ség. Ezzel szemben a belföldi 
forgalomban aránylag kedvező
nek mondható a teljesítés. 

A fuvaroztatói aktivitás elma
radásától független minőségi 
mutatóknál sem következett be 
lényeges javulás. Pedig a · biz
tonságos, a gazdaságos szállítás 
elsősorban rajtunk vasutasokon 

Az elmúlt hetekben a MÁV
INFORM jelentéseiből egyetlen 
nap sem hiányzott, amelyiken 
ne sorolták volna fel, hogy 
melyik vonalszakaszon kell az 
utasoknak pályaépítés, lassúje
lek, kerülö útirány, vagy autó
buszra való átszállás miatt ki
sebb-nagyobb késésekkel szá
molni. A hírekben leggyakrab
ban a Dinnyés-Székesfehér
vár közötti szakasz átépítése 
szerepelt. 

Ez a Budapest-Déli pálya
udvar-Szabadbattyán-Mura-

A bruttósítás keresetelemen- ---------------------------_-:_-_-_-_--=�---"'"_-:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_----:
-� ként történik. Ez azt jelenti, -

hogy az alapbér és az előzőek
lien említett egyéb keresetele
mek külön-külön kerülnek 
bruttósításra. 

A 310 forintos bérpótlékot 
,JOgszabály alapján kötelezően 
alapbéresiteni kell, az ily mó
don növelt alapbért kell bruttó-
sftani. Aki azonban az alapbér 
százalékában meghatározott 
pótlékban részesül, a tervezft 
szerint nem a teljes 310 forintot 
álapbéresítik, hanem ez az ösz
azeg csökken a pótlék kiszámí
tott vonzatával. Azok a bérpót
�kok, valamint díjak, amelyek 
�enleg is az alapbér százaléká
J.n· vannak megállapitva, auto
Jllatikusan .. bruttósodnak" az 

bér felemelésének arányá-
. Ilyenek a túlóra. százalé
múszakpótlék, nyelvpótlék, 

nléti díj stb. 
Az utazószemélyzet fix ösz
gü műszakpótlék bértételei 

égesen 25 százalékkal 
dnek. A melegüzemi pót

vállalati bruttósitási átlag-
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Demokratikus légkörben 
Varsóban tanácskozott 

a vasutas ágazati bizottság 

A Közlekedési és Szállítási 
Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetségének keretében mű
ködő vasutas ágazati bizottság 
szeptember 3-án és 4-én tartot
ta évi tanácskozását a varsói 
Tudomány és Kultúra Palotájá
ban. A tanácskozást a nyílt, de
mokratjkus és kreatív légkör 
jellemezte. Ez tükröződött a na
pirendek vitájában is. 

A konferencia napirendjén 
szerepelt többek között a cseh
szlovák vasutas<-lt egészség
ügyi és társadalr --tosítási el
látásáról szóló t... ,ztató; az 
angliai Eastboume-ben 1986-
ban megtartott �- Nemzet
közi Vasutas Szakszervezeti 
Szeminárium tapasztalatainak 
értékelése; Nyugat-Európa poli
tikai és gazdasági helyzetének 
áttekintése a vasutak helyzete 
szempontjából; és végül a vas
utas ágazati bizottság informá
ciós rendszerének kialakításá
val kapcsolatos feladatok meg
vitatása. 

A tanácskozáson hét ország: 
Ausztria, Csehszlovákia, Fran
ciaország, Lengyelország, Ma
gyarország, az NDK és a Szov
jetunió vasutas-szakszerveze
teinek 15 képviselője vett részt. 
Szakszervezetünket Tolnai Il
dikó, a központi vezetőség tit
kára képviselte A tanácskozást 
Csenki Gyula, a Nemzetközi 
Szövetség titkára vezette. 

Az első napirend vitája során 

a résztvevők megállapították, 
hogy a társadalombiztosítás és 
juttatásainak védelme. továbbá 
a juttatások reálértékének meg
őrzése valamennyi vasu.tas
szakszervezet elsőrendű köte
lessége. A vasutasok egészség
védelmével és társadalmi jutta
tásaival foglalkozó programok
nak minden országban a szoci
álpolitika szerves részévé kell 
váln1a. A szakszervezeteknek 
rendszeresen ellenőrizniük kell 
ezeknek a társadalmi progra
moknak a megvalósulását. 

A második napirend kapcsán 
� amelyet a magyar delegáció 
terjesztett elő - a küldöttek 
a vasutas-szemináriumokkal 
foglalkozva nagyra értékelték 
azt a szerepet, amelyet ezek a 
fórumok játszanak a vasuta
sok érdekében és a Kelet-Nyu
gat közötti kapcsolatok javítá
sában. Hangsúlyozták. hogy a 
szemináriumok fóruma jó lehe
tőséget teremt arra, hogy a kü
lönböző irányzatú nemzetközi 
közlekedési szövetségek. az 
UIS. az ITF és a FIOST vezetői 
és képviselői rendszeres kap
csolatot tartsanak fen� egymás
sal s közös akciókat dolgozza
nak ki. Ennek a napirendnek a 
keretében jelentette be a Szov
jet Vasutasok Szakszervezeté
nek a képviselője, hogy 1988-ra 
elvállalják a 9. Nemzetközi Vas
utas Szakszervezeti Szeminári
um megrendezését és mintegy 

100 küldött fogadását Moszkvá
ban. 

A harmadik napirend előter
jesztője a CGT-hez tartozó fran
cia vasutas-szakszervezet volt. 
A tq.jékoztató részletes elem
zést adott az általános válság 
eredményeként Nyugat-Euró
pában kialakult társadalmi, 
politikai helyzetről és azokról 
a próbálkozásokról, amelyek
kel egyes nyugat-európai kor
mányok a dolgozókra akarják 
hárítani a gazdasági válság 
terheit. Ezek a kísérletek nagy
mértékben vPszélyeztetik a fog
lalkoztatást és az elért szociális 
vívmányokat Franciaország
ban. Például az elmúlt évben 25 
ezer munkahelyet szüntettek 
meg. Erre az évre további 11 
ezer felszámolását tervezik. 

A vasutas ágazati bizottság 
végül az információs rendszer 
kialakításával és működtetésé
nek problémáival foglalkozott. 

A résztvevők egyhangúlag 
megegyeztek abban, hogy elfo
gadva a Csehszlovák Vasuta
sok Szakszervezetének meghí
vását, a következő ülésüket 
1988 szeptemberében Prágá
ban tartják. A tanácskozáson 
részt vevő küldöttek záróaktus
ként felhívással fordultak a vi
lág valamennyi vasutasához. 
hogy emeljék fel szavukat egy 
atomfegyfermentes világért és 
a békéért. 

Baranyai Zoltán 

A. turizmus a fejlődés szolgálatában 
A legjelentősebb gazdasági ágazat lehet 

Az Idegenforgalmi Világszer
vezet (WTO) ebben az évben 
.. Turizmus a fejlődés szolgála
tában" gondolat jegyében. 
szeptember 27-ét a „Turizmus 
világnapjá "-nak nyilvánította. 
A turizmus rendkívül fontos 
szerepet játszik jelenlegi vilá
gunkban. A WTO szerint 
1986-ban 340 millió turista járta 
a világot - 58 százak>kkal több 
mint 1975-ben - és eközben 
115 milliárd dollárt költött el. A 
turizmus jelenleg közel 5,4 szá
zalékkal részeseliik a világke
reskedelemből és a harmadik 
helyet foglalja el a legnagyobb 
ipari exportőrök mögött. Több 
szakértő szerint az évszázad vé
gére a turizmus a legjelentő
sebb gazdasági ágazattá válhat. 

A turizmust általában a gaz
dasági és társadalmi helyzetet 
javító tényez6ként kezelik. kü
lönösen a fejlődő országokban. 
A tények azonban azt igazolják. 
hogy a tu1izmus. amely tisztán 
társadahni indíttatású. egyes 
nemzeti és nemzetközi körök 
pénzügyi spekulációJának szín
terévé. új profitszerzési terület
té vált. A turizmusra rátelepedő 

nemzetközi tőke stratégiájának 
célpontjai a fejlődő országok, 
amelyek emiatt nem tudják sa
ját érdekeiknek megfelelően ki
használni az idegenforgalmi te
vékenységbó1 származó előnyö
ket. 

Százmilliók utaznak turista
ként a világban. de közben más 
százmjlliók az elmaradottság, a 
szegénység,_ az éhenség és be
tegségek miatt ezt nem tehetik. 
Ugyancsak kedvezőtlen azok
nak a millióknak · a helyzete, 
akiket az idegenforgalmi szol
gáltatásban foglalkoztatnak 
alacsony bérért és rossz mun
kafeltételek között. 

A tulizmus világnapja alkal
mából ki kell emelni a szakszer
vezetek jelentős közreműködé
sét a tömegturizmus fejlesztésé
ben. amely a dolgozóknak a 
megfelelő hosszúságú, fizetett 
szabadságért folytatott sokéves 
kemény harcának az eredmé
nye. 

A Szakszervezeti Világsúi
vetség a WTO-hoz intézett üze
netében arra buzdította ezt a 
kormányközi szervezetet. · hogy 
ítélje el a tu1izmus területén 
egyre agresszívabban megjele-

nő transznacionális társaságok 
tevékenységét. amelyek csak a 
profitérdekeket ta1tják szem 
előtt és meg akarják fosztani a 
turizmust társadalmi tartalmá
tól. 

Az üzenet sürgeti a nemzet
közi leszerelési tárgyalások si
keres befejezését, mert a f elsza
baduló anyagi erőforrások se
gítségével jelentősen javítani 
lehetne a dolgozók élet- és 
munkakörülményeit és termé
szetesen több lehetőség lenne a 
szabadidő kulturált eltöltésére. 

Ezen a téren fontos szerepe 
van a WTO-nak. és szorgalmaz
nia kell a tagállamoknál. hogy 
nyilvánítsák ki politikai akara
tukat annak érdekében. hogy a 
turizmust a fejlődés és a béke 
tényezőjeként kezeljék. 

A WTO ilyen irányú törekvé
sében telj�s mértékben számít
hat a haladó szakszervezeti vi
lágmozgalom támogatására. 
amely kész arra. hog:-,· előmoz
dítsa a turizmust. úgy mint az 
egységért. a társadalmi haladá
sért és a kölcsönös megértésért 
folyó általános harc eszközét. 

(baranyai) 

Új vasúti technika 
Az NSZK-ban az ICE (Inter

city Express = a nagyvárosok 
közötti gyors, közvetlen össze
köttetés) megvalósítása új sze
relvényekkel, új vonalakon, új 
korszak kezdetét jelenti a vo
natközlekedés ben. 1986 decem
berében 345 kilóméter/óra se
bességet értek el a Hannover
Würzburg pálya egy már elké
szült szakaszán. Ha ez a vonal
szakasz és a második új, Mann
heim és Stuttgart közötti 
1991-re elkészül. tíz ICE-szerel
vény fog közlekedni. 

Az idei hannoveri vásáron 
számos, az ICE részére kifej
lesztett technikai újdonságot 
mutattak be különböző vállala
tok. Az áramszedőt például a 

Dornier cég fejlesztette ki 350 
kilométer/órás. sőt azt megha
ladó sebességre. Lényeges, 
hogy az áramszedő csúszóda
rabja meghatározott, de vi
szonylag kis nyomással érint
kezzék a vezetékkel, az optimá
lis érték 100 N. 

Több fontos területen műkö
dött közre az AEG. Figyelemre 
méltóak a kommutátor nélküli 
- tehát kopásmentes - forgó
áramú vontatómotorok. A se
gédberendezésekhez egy külö
nösen energiatakarékos rend
szert fejlesztettek ki az AEG fél
vezetőkkel. Ez az legújabb tech
nika egyrészt energiát takarít 
meg, ugyanakkor lehetővé vált. 
hogy segédüzemi energiafor-

rásként három helyett csupán 
két áramátalakítót építsenek 
be. Az ICE-n valósították meg 
először a mikroszámítógépes 
vonatvezető rendszert, f ényve
zető-kábelekkel. Az üvegszálak 
ismert előnye, hogy az elektro
mágneses zavarok ellen tökéle
tesen védettek. Sok segédfela
datot átvesz az . .intelhgens ·· ve
zérlés, például a fékezést ebben 
a sorrendben: villamos fékezés 
áram-visszatáplálással. súrló
dás nélküli örvényáramú féke
zés és - csak végül - súrlódá
sos fékezés tárcsafékekkel. 

(Technische Rundschau, 1987 / 
20.) 

Sztrájk Franciaországban 

Nemzeti akciónap 
A CGT felhívására a francia 

dolgozók százezrei léptek 
sztrájkba október l-jén Fran
ciaország valamennyi nagyvá
rosában. A CGT által kezdemé
nyezett akciónap középpontjá
ban a vásárlóerő, a foglalkozta
tás, a társadalombiztosítás és a 
szakszervezeti jogok védelmé
ne\{ kérdése állt. 

,,Az egész országot átfogó, 
nagyszabású nemzeti akció-

napról van szó . .. " - jelen
tette ki a francia szakszervezeti 
szövetség főtitkára, Henry Kra
sucki, a több mint százezer 
résztvevővel megtartott párizsi 
tüntetés alkalmával. 

Ezt a nemzeti akciónapot 
munkaleállítások és sztrájkok 
jellemezték sok ezer üzemben. 
A tüntetések és sztrájkok a ma
gánszektorban és annak ágaza
taiban is tömegesek voltak. 

Henry Krasucki hangsúlyoz
ta továbbá. hogy .,a CGT kez
deményezésére szervezett októ
ber l-jei megmozdulás saját ak
tivistáinkon kívül, összefogásra 
késztette a dolgozó nó'k és férfi
ak tömegeit, megteremtve ezzel 
a követelési akció széles körű 
kibontakozásának szükséges 
feltételeit.·· 

6. z. 

Száguldás kísérleti pályán 
Szárnyak nélküli repülőgép

hez hasonlít az a nyugatnémet 
Intercity vonat, amely 1991-tól 
menetrendszerűen közlekedik 
majd az NSZK-ban. Sebessége 
meghaladja az óránkénti há
romszáz kilométert. Hozzá kell 
tenni. hogy egyelőre csak kísér
leti pályán. 

A száguldó ICE (Intercity Ex
perimental) meghajtó motorja 
egy aszinkron rendszerű 11 400 

LE-s gép. A nagy sebességgel 
száguldó vonatot elektroniku
san vezérelt fékberendezés ál
lítja meg. Menetrendszerű köz
lekedésében információs beren
dezés tájékoztatja az utasokat a 
megállókról. az időjárásról és 
más közérdekű kérdésekró1. Az 
utasok fejhallgatóikat feltéve 
zenét is hallgathatnak. Videó is 
van a társalgófülkékben. 

Nyugat-Németországban en-

nek a v�nattípusnak háromezer 
kilométeres pályát terveztek, 
méghozzá olyat. amelyen a 
Transrapid 06 mágneses lebe
gésű szuperexpressz a négy
száz kilométeres sebességet is 
elérheti. A számítógépekkel és 
elektronikus műszerekkel vezé
relt 54 méter hosszú vonat két
száz utast szállít majd. Jelenleg 
a kísérleti pálya Papenburg és 
Meppen között közlekedik az 
emslandi szakaszon. 

Versenyben a gyorsaságért 
A Bautzeni Vagongyár -

NDK - két új felépítésű sze
mélykocsival jelentkezett a 
nemzetközi kereskedelemben. 
Az egyik a mozgássérülte� szá
mára készült egészen különle
ges berendezésekkel. A másik 
újdonság a 26 400 mm hosszú. 
fülkés rendszerű. 1. és 2. osztá
lyú kivitelben gyártott személy
kocsi. Ez utóbbinak - a koráb
ban gyártott és nálunk is futó 
19 méter hosszú - több para
méterét megváltoztatták. be
rendezésein módosítottak·. Egy
szerűsíthető a takarítása (kisgé
pekkel), lényegesen jobb és 
üzembiztosabb a fékrendszere, 
amire szükség is van, mert ezek 
a személykocsik már 200 kilo
méteres óránkénti sebességgel 
is közlekedhetnek. 

Az l'iDK új, nagy sebességre is alkalmas személyszállító kocsija 

A leggyakrabban igényelt és lete 24 négyzetméter. raktere 36 
szinte minden áru szállítására köbméter. Gyorsáruk szállítá
alkalmas a Poprádi Vagongyár sára is alkalmas, mert 20 ton
új kéttengelyes kocsija. A kocsi nás terheléssel akár száz kilo
Es típusú. önsúlya 13 tonna, 27 méteres sebességgel is vontat
tonnás terhelése lehet. Rakfelü- ható. 

'\em e�szerű e�· il�·en méretű lartál�1 rendelt.-tési hPl�ir.- szállítani. Ez az ala<-son, n,omású 
melegílőtlrtály. az egyik cs.-hszlovák ,izerőmű _alkatrész.--. vasúti kO<'sira kt'iszült.',\t.:i.érője 
2672 mm. magassá,;a 9653 mm t'is ötwntonnán�i a súlya. Az il�·e� szállítmányt különös 
fi�.-l.-mm.-1 k.-ll vonalba ,;orolni 
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é\'fordulójára. az első szocialis
ta társadalom megteremtésére. 
az embenség jelenét és jövőjét 
formáló eszmére emlékezünk. 
1917 októbere jobb sorsot, igaz-

OKTÓBER ÖRÖKSÉGEI 
párt és a szakszervezet kapcso
latát, de a múlt tanulsál[ainak 
ma is figyelmeztető például kC'll 
szolgálniuk. Régebben a politi
kai szC'rvezeteknek azt a szere
pet szánták, hogy szelepként IP
Vl'Z<'ssék a „túlnyomást", s a 
döntés<'ket - magyarázva -
fogadtassák t>l a közvélemény
nyel, tagságukkal. Ha a párt a 
kormányzati munkával a lC'gk,
S<'bb részletkérdésekben 1s azo
nosul, a szakszervezetek tevé
kenysége súlytalanná váhk, 
vagy a párttal való konfrontáci-
6kra vezethet. Ez nem érdeke a 
pártnak, nem érdeke a pohtika1 
rendszemC'k. Ez a gyakorlat le
járat.Ja a társadalmi-politikai 
szervezeteket. visszavonhatat
lanul megsemmisíti az l'mbe
rPknek a politikába vetett bizal
mát, kiábrándulást okoz, hal
mozza a feszültségl•kC"t. 

ságosabb életet ígért a Fóld né-
peinek. Ez a győztes ÍOITadalom rendszer, hogy ma többmílh
nehéz vajúdásokkal terhes, fá- árdny1 ember valóban ember
radságos. küzdelmPs korszak hPz méltó körülmények között 
kezdetét Jelezte: megnyitotta a él. 1917 októbere oltotta be a 
szocialista ÍC'jlődés ÚtJát a Föld bPcsulC'tC's, a gondolkodó embe
népC'l t>lőtt A forradalmi gondo- rek lelkébe a közösségi szelle
lat elter;edés&t mmden igy<'ke- met. az avult dolgok meghala
zetúk C'llenére sem tudták nwg- dásának igényét. az ÚJ és még 
állítani a haladás Pllensége •. Ez ÚJahb célok iránti IC'lkesedést. 
a gondolat k1téphetetlenul, el- Sokszor hivatkoztak arra. 
szakíthatatlanul belégyökere- hogy az 1917-ben kivívott prole
Zl'tt a dolgozó milliók ékt{•be tárdiktatúra rendkívüli, sőt 

A nagy oktobcn szuciahsta nemzetkoz1 helyzetbC'n Jött lét
fo1Tadalom szC'llemp csehkvést rP. Ez igaz, de e „történelmi vé
ösztúnzŐl·n hatott az 1gazságo- letten„ az add1g1 világfolyamat 
sabb Életre vágyó k1zsákm{1- s az orosz feJlődés természetes 
nyolt tömegekben szerte a vilá- köwtkPzménye volt. Jelentősé
gon. K1szélesPdtek l'S tudatos ge nem mérhető csupán a szoc1-
pohtikm, gazdasági. társadalmi ahsta országok létrejöttével. fej
harccá váltak az anyagi létért Jődésével. Hatása nélkül a mai korábban osztonösC'n folytatott kapitalizmus nem kénvszerült küzdPlmek A swvjC't-orosz for- volna - tört6nelm1leg rövid idő 
radalom hatása teljesedett k1 alatt kifinomult társadalm1-
azzal, hog� számos or,;zágban a gazdasági „egyensúly'' mei;tedolgozóké !ett a hatalom. hogv l'C'mté!iére. és Jóval sivárabb 
a második világháborút kovC'tŐ- lenne a feJlődő országok világa 
rn létreJött a szoc.ahsta világ- is. 

[ Válas11S a11S élet liérd.éseire 

A forradalom soha nl'm jut
hatott volna ta1tós hatalomra. 
ha nrm kovácsolódik k1 a bolse
vik párt· az az &!csapat. anwly 
dsa;átította a haladó C'Urópa1 
mozgalmak. a kultúra a tudo
mány lC'gfőbb értékeit, és ame
lye• "aját tórténelménrk párat
lanul küzdelmrs tapasztalat..'\1 
C'dZC'ttek hatékliny. cselekvőkÉ 
pPS SZETVCZE tté. Ez a párt a 
szocialista eszmek alapján -
nlágtorténelmi ósszei•etésben 
is egyedülálloan képzett t•ezér
kar irányításat·al - minden
kor képes rolt konkrét, hosszu 
tai•u cselekvesi programok ki
dolgozásara. és ugyanakkor 
képes z•olt megragadni a „pil
lanatot

„ is. 
A ma 1•lő nC'mzedékt>k tóbb

ny1rc tanulmányaikból. tan
könyvC'1kböl olvasmányaikból 
1smrnk a hét t-'vt1zEddel C'Zrlőtt 
torténtC'kC't. nem szerezhPttek 
hitele<;. megragc1dó. személyes 
�lményeKEt a forradalom forga
tagos éveiben a hősi kezdet 
1gaz1 légkorC'. valóságolf hétköz
napp1 a leg.itóbb1 évC'k1g mEg
kozelíthetetkm>k Vl ltak szá
mukra. mindnyájunk számára. 
dmélc t1. törtC'nelmr tanulságai 
pedig sf>mákba m� rrvedtek 

világforradalom elmaradása, 11-
letve veresége. Az 1920-
1921-ben megindult korrek
ciós folyamat. Lenin halála 
után onmagát korlátozva beszű
kult A húszas-harmincas 6vek 
fordulójára már erősebb volt a 
hataln11-intézmény1 felépít
mény önigazolási szükséglete. 
mmt az össztársadalmi érdek 
poht1kai képviselC'tének. a valós 
hdy zet. a szukséges teendők 
feltárásának igénye. Október 
v1lágtorténelm1 jelentőségén 
azonban nem változtat az a 
tény, hogy a harmincas évek
ben sajátosan alakult a Szovjet
unió hl>lyzete, hogy október 
i>szmé1 a személyi kultusz miatt 
nem tudtak mélyen és sokolda
lúan kibontakozni. Az SZKP 

felismerte és feltárta a torzulá
sokat, a gazdasági-társadalmi 
megújulás igényeit, s ma ez a 
felismeres határozza meg a 
cselekt-és jő irányát a Szovjet
unióba. 

Ma már tudJuk, látjuk, ta
pasztaljuk, hogy a i:ilág nem 
az 1917 r-23 között megálmo
dott módon és nem a harmin
cas-ötvenes évek tankönyvei
ben megjósolt úton halad a feJ
lettség magasabb szintjei mgy 
a szocializmus / elé. Ma már Koholt mítoszok. h<1mis tanú- egyre erőteljesebb a felismerés. ságok rejtik, takarJák. miként ha a szocialista országok és az 

érvém esítettc vitathatat.an ve- átmenC'ti társadalmak képtelezető ,;"1.erC'pét a párt a forrada- nEk önmaguk megújítására. ez lom hétkóznapJaiban A bolse- a tPhetetlenség nemcsak a világ 
v1kok párt.Ja azért kC'rulhNett haladó erőmek róluk kialakított 
élre. mert érzekelte a tömegek képét, hanem 1917 megítélését 
t•agyait, azonosult a tómegek és a hozzá való viszonyt 1s meg
érdekeivel, s rállalta a /orra- változtathatja. 
dalmz szert•ezetek programját. Mi tudjuk és képvzseljitk: Igyekezett bEfolyásának növC'- 1917 nem vesztett érvényéből. lesérC'. de nem úrkózott e! a A kapitalizmus minden dinam1-maga bdolyásolásától. Soha- zálódása és humamzálódása elsem vult ijnritt. nem hirdette. lenére még ma 1s egy igen szűk 
hogy c-sak_ maga e�ycd�tl tudJa csoport, a tőkés elit uralmát je
a helyes _vat:iszt az C'let altat fel- lenti. Az C'lnyomás akkor is el
vc�ett kPrd SE'kre. :l\. part �em nyomás, ha mégoly kifinomult 
mukod

?.
tt \ alamif�le C'gyseges és gondosan leplezett formában „tanan te,;tuletkcn! � szak- valósul 1s meg. Nem kell tehát 

szer-vC'zt>tek, a munkas- es kato- lehetetlenre vállalkoznunk 
naszuvytek f1gyl'ltek a páiti:a. hogy 1917 fényei telJes erejük'. 
k,>vette�. de ma_guk h�tar�ztak bc>n és minden színükben újra 
meg sa1c1t mozg:cio.;uk iran::,at. felragyogjanak. Számunkra 

SaJnos a gy6zt!'s proletárd1k- orok igazodász pont marad ez 
tatúrát és mtbményesült halai- a dátum, s figyelmeztetően őr
m1-1dl'ohígia� bnPndc>zkedését kodnünk kell azon. hogy a va
az l'lm.'.·lPtbPn t''- a gyakorlat· losag sose cáfolhassa meg a 
ban Pg_:. a ránt leteg.:, verE zte a tiszta, igaz gondolatokat. 

Tor,ább a relorn, útján 
A <;zocialista országoknak ma 

nem az a közvetll'n feladatuk. 
hog::, túlszárny alJák a világ töb
b, részét hanem az. hogy nagy
ságrendekkel növdjPk gazdasá
gi hatékonyságukdt. s társadal
mi gydkorlatukban valósítsák 
meg a szocrnilzmus elveit. Így. 
ezzel terjeszthetik októbl'r szf'i
lemét. és v1ht>tik diadalra októ
ber Pszméit. útmutató tanítása
it. Mindez áll:mdó flgyPlmet. 
éberl'n kr1t1kus szemléletC't. 
okosan megfontolt cselekvést 
követel egész népünktől 1gény
h a szocializmus épít&sének 
gyorsítását. ÚJabb lendületét. a 
Jobb . bolcsebb munk.:Ot. és ígén 
a hibák. a t0rzul.:isok. az 1llúz1ók 
elknulhPtőst•g,�t 
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Hazánkban a társadalmi 
rendszer megváltozása. a szoci
alizmus építése sokirányú átala
kulást és fejlődést indított el. Az 
átalakuláshoz fűződő remé
nyeink Jelentős része azonban 
még nem teljesült - nem is tel
jesulhetett --, és voltak olyan 

z•árakozásaink is, amelyek il
lúziónak bizonyultak. A gyor
sabb haladásnak gátat vet hely
zetunk sajátossága. A szocialis
ta építés a látványos feJlődés el
lenére' változó C'redményű és 
gyorsaságú gazdasági átalakí
tással és ÍC'JIC'sztéssel járt 
egyutt. Korlátozott teherbíró 
képességű. önmegújulásra, a 
bel,,ő és kúlső negatív hatások 

Írta: Cáspár Sándor 
k1sztirésére kevéssé vagy alig 
képes gazdaság jvtt létre. JC'l
lemző1 a termelékenység és a 
hatékonyság alacsony szintje. 
az emben erőforrás rossz ki
használása, az élenjáró techni
kától, a tc>rmelőerők általános 
fejlődésétől való elmaradottság. 

Tapasztalnunk kellett, hogy a 
fejlődés régi útja már Járhatat
lan, az extenzív növC'kedés le
hetőségei kimerültek. Rosszul 
ismertük, illC'tve mértük fel a 
gazdasági világválság tenden
ciáit és következménve1t. C'zért 
nem voltunk képC'sek "atkalmaz
kodm a világgazdasági változá
sokhoz, és emiatt 1s lassult 
gazdaságunk fejlődése. Tudjuk, 
hogy fejlődésunkben lezárult 
egy korszak, hogy másként kell 
dolgoznunk, hogy valami új 
kezdődik. A teendők részletei 
azonban meg nem elég világo
sak. 

Gondjaink nagyrészt a gaz
daságnak immár egy évtizede 
tartó stagnálásából adódnak. 
Az egymást követő gazdaság
politikai koncepciók mindegyi
ke kibontakozást ígért, de ez 
nem következett be. ezzel szem
ben egyre nagyobb társadalmi 
áldozatot igényeltek és igényPl
nek. Miközben élt és hatott a 
reformok fontosságának felis
merése, a gyakori változások 
nem eredményeztek érdemi po
zitív változást. A reform az el
lentmondások csapdáit. a buk
tatókat kerülgetve, csak lassan 
bontakozott k1. Ezért nem ha
tott egyenletesen és ezért nem 
lehetett eléggé mély. A végrE:
hajtásban, a munka minőségé-

nek, rendszerC'sségének és fo
gyeimének felbomlásában meg
annyi hiba fl'lszínre került. 

De nC'mcsak a még meg nem 
oldott feladatokat és a tévedésC'
ket látjuk. Az 1s tdjPsC'n világos 
előttünk. hogy mncs más vá
lasztásunk: toi•ább kell menni 
az 1968-ban megkezdett úton. 
Sikl"reket azonban csak úgy ér
hetünk el, ha az C'dd1ginél kö
vetkezetesebbC'n. határozottabb 
léptekkel haladunk C'Zen az 
úton. 

A gazdasági stabilitás prog
ramjának végrehajtását szoci
alista megoldásoknak kell fém
jelezniitk. Találunk-l' szocialis
ta megoldást problémáinkra? 
Ez ma a legfontosabb politikai 
kérdés. De szocialista megol
dás a társadalom értő közre
m űkodése nélkül aligha lehet
séges. A surgető gazdasági ér
dekek szükségessé tehetik a 
társadalom tC'rheinek növelését. 
Ez azonban csak akkor lehetsé
ges, ha el tudjuk fogadtatni a 
társadalommal, hogy a na
gyobb tPherviselés alapvető. 
hosszabb távú érdekeinket 
mozdítja elő. Ha garantálni tud
juk. hogy áldozatunk értelmes 
áldozat lesz és valamennyiünk 
közös jövőjét szolgálja. Egyér
telműen és kendőzés nélkül 
kell kimondani az áldozatválla
lás kényszerét, bízva a társada
lomnak a szocialista jövő iránt 
érzett elkótl'lezettségében. 
Csak a nyílt beszéd töltheti ki a 
bizalom hajszálrepedése1t, csak 
az őszinteség talaján épülhet ÚJ
já a nemzeti közmegegyezés. 

tetlennél nem nagyobb társa
dalmi megrázkódtatással állít
suk új fejlődési pályára gazda
ságunkat. Éppen ezért a szak
szervezeti mozgalmat - önnön 
fC'lelősségétől áthatva - növl'k
vő mértékben foglalkoztatja a 
politikai rendszerben bC'töltött 
helve. szerepe. 

Á szakszervezet funkciójának 
lenim elveit több évtizedes hi
bás gyakorlat kompromittálta. 
A „hajtószíj" csak egy irányban 
működött. 

Az • MSZMP politikája 
1957-ben új alapokra helyc>zte a 

Sselep és lessnaéró 

A ,.politikai szel<'p" funkcióra 
természetesen a jövőben is 
szükség van. De csak abban az 
értelemben, hogy világossá, 
kétséi;telenné tes21 a tagság 
számára: az általa fdvetett 
problémákat a döntéshozók ér
demben figyelpmbe 1s ves21k. A 

szakszen,ezeteknek be kell tol
teniük azonban a „politikai 
feszmérő" szerepét is. Jelezni
ük kell a politikai stabilitás ál
lapotát, meg kell akadályozni
uk, hogy a kormányzati intéz
kedéseket eleve a társadalmi 
tűrőképesség határára ten:ez
ték, s emiatt bármely munka
helyen esetleg politikai robba
nas következzék be. A szakszer
Vl'Z<'h tagnak éreznie kell. hogy 
a mozgalom érte van, hogy 
szándéka és akarata meghatá
rozó, hogy érdekeinek képvise
letét maga swrvC'zheti, és ezt 
nem felülről „l'ngedik meg" ne

Ilyen lehetőségekkel, képesse
gekkel rendelkezniük k<'ll. Ezek 
hiányában munkájuk f01máhs
sá sekélyesedik. A szaksZl'rvP
zetek önálló véleményukkel ar
ra késztethetik a szakértőket. a 
döntéshozókat. hogy addig tö
kéletesítsék, feJlesszék Plképze
léseiket, amíg el nem l'nk a le
hető legnagyobb társadalmi ha
tékonyságot és támogatást. 

A valódi önállóság p<'rsze 
nvilvánvalóan azzal jár. hogy 
n6vC'kszik a szakszervezetek 
poht1ka1 súlya. A szaksz<'r-veze
tek nem önös céllal részesei a 
hatalomnak Az edd1g1 tapasz
talatok szennt funkcióik teljesí
tése r<'ndszerstab1hzáló és konf
hktustompító eredmén:,,ekkel 
Járt. Jelen v1szonyamk között 
erre még nag)obbak a lehetősé
gC'k. 

Ífjra liell gond.olnunli 
a ssa1's11Se..,.,esete1' s11Serepét 

ki. 
A párt joggal tekinti harcos

társának a szakszervewteket. 
Számít arra, hogy a jóvőbt•n 
még inkább képesek lesznek 

1957 óta a pártpolitika s1ke1'é
nek egyik l<'gfontosabb C'lC'nlC', 
hogy idejében tudta feloldani a 
társadalomban keletkező fe
szültségeket. A hatalom gya
korlásának módJában bl'követ
kezett változás szellemében a 
párt az érdekegyeztető, konfhk
tusfeloldó politikájában aktívan 
támaszkodott a szaksz('rvezetek 
tevékenységére 1s Ez határozta 
meg a szakszervezeti munka lP
hC'tőségeit, jelentős mértékben 
meghaladva azt a szűk transz
m1ssz1ós szerepet, aml'lyet a 
szakszervezetek a szocialista 
építés kezdeti időszakában tolt
hC'ttek be. 

Az utóbbi években bizonyos 
kettősség uralja közgondolko
dásunkat és magatartásunkat. 
Egyrészt a felt{>telekkel számol
ni nem akaró radikalizmus. az 
ökonomizmus, a menedzser- és 
technokrata tllú21ók, egy soha 
sehol nem volt önszabályozó p1-
ac1 mechanizmus mindent meg
váltó hite. Másrészt a romló 
gazdasági helyzet okozta kap
kodás, időzavar. a lépéskény
szerek sorozata, a problémák 
megoldására alkalmatlan. át
gondolatlan, kidolgozatlan és 
- lényegébC'n végrehajtha
tatlan mtc'zkC'dések. Mindkét 
oldal szélsőség, egyrk sem meg
oldás. 

A legjobb szándék 1s meghiú
sulhat a társadalom h1tC'tlC'nsé
gén. passzív ellenállásán Ha 
ezen nem sikerül változtatni. 
csak félmegoldáshoz juthatunk, 
és számaim kl'll a feszültségek 
hosszabb távú fennmaradásá
val. Ugyanakkor nem szabad. 
hogy a változások feszitltségei
től, negatív hatásaitól i·aló f é
lelem megbénítson benntinket. 
Ám az átalakításban az éks for
dulatok SC'm kívánatosak, és 
rendkívüli hdyZl'tPI. kivéve -
nem 1s képzdhC'tők C'l 

Pusztán propagandával nC'm 
lehl't társadalmunkat a gazda
sági stab1lizáció, maJd a kibon
takozás mög6 felsorakoztatni. 
Hiszen az edchg1 reformfolya
mat sokak tudatában egyEt Je
lent az elosztás szocialista elve1-
nE'k fokozatos háttfrbe szorulá
sával, a te1Jesítménytó1 függet
len jövedelmi különbségek nö
wkedésével, a vagyoni diffe
renciálódás frlgyorsulásávaL 
A gazdagok és szegények vilá
gának ÚJraszületésévC'l. a társa
dalmi Psélyegyenlőség, a szoci
ális biztonság csökkenésével 

Minden erónket es figyel
munket arra kell forditanunk, 
hogy - a tökr.<: országok gya
korlatátol eltérően - a gazda
sági szerkezet ó.talakulásá nak 
nálunk i•égul is ne legyenek 
vesztesei. Törekv{>seínknek ar
ra kell 1rányulmuk, hogy az át
alakulás haszna belátható 
ldőn belul mmden tár.<:adalmi 
csoport számára nytlvam·aló 
legyen. az óhatatlan riJl'id tá
vú i·eszteségek �úlyát pedig 
társadalmi koztehen:iseléssel 
tegyuk elviselhetobbé. 

A jelC'n ,;._ a Jövő f Pladata1 

szükségessé tPsz1k, hogy ismét megfelelni szerepüknek; segíte
átgondoljuk a szakszervezetek nek a stratégiai jellegti dönté
szerepét. A szakszervC'zet1 moz- sekhez nélkülözhC'tC'tlen 1sme
galom megújulását a tagság és retek összegyűjtésében, az al
a vezető testuletek közötti „b1- ternatívák csoportosításában. 
zalmi válság" 1s sürgeti A ne- onállóan me!.{oldás1 módokat Ja
hezebb gazdasági helyzetben vasolnak, kérdéseket, érvl'ket 
erősebb, kl'mPnyC'bb az egyé- sorakoztatnak fel. Tehát szövet
nek és csuportok érdekérvénye- ségesek a feladatok végrehajtá
sítés1 torekvése. csökken a tűrő- sában, s ezzel a most mduló po
képesség, fogy a türelem. Ép- zttív gazdaság1-társadalm1 fo
pen ezért fontos, hogy a moz- lyamat hatékony serkentő1, köz Az MSZMP C'ddigi szak�zer

vezeti politikáJára építve éppPn 
nálunk volna lehetőség arra. 
hogy bizonyos tanulságokat le
i·om·a, most ismét toi,ábbfeJ
lesszük a szakszen,ezetek a 
szocialista viszonyok kózotti 
szerepéről és tevékenységéről 
szóló elméletet. A szakszerveze� 
tek ezért helyesnl'k tartják. 
hogy az MSZMP Kozponti Bi-

galomnak a politikai intéz- reműködői lesznek. 
ményrendszerben elfoglalt he- A szakszervewteknek nem
lyét alapi:ető funckiói határoz- csak igazodniuk kell a gazda
zák meg, azért és úgy legyenek ság. a társadalom mai feltételei
a hatalom részesei, hogy el hez. Egyben azzal is foglalkoz
tudják látni a bérbó1 és fizetés- muk kell, hogy megalapozzák 
ből élők érdekeinek képvisele- saJát jovőjüket. kiformálják sa
tét és i·édelmét. Errl' alapozva Játos szerepüket. Szocialista 
fel kellem' vázolm a szakszerve- társdalomban a szakszerreze
zeti mozgalom továbbfEjlC'szté- tek eredményes működésének 
séneK koncepc1(rját Eg:,, olyan alapkérdése. hogy rnn-e oriálló zottsága a mai körülménvek
koncepc1ót. amely képes a szak- dontési jogköruk, megvan-e a nek megfelC'lően - m1�den 
szervezel.! tagságot újra mteg- lehetőségük, a képességük a szinten kész ÚJraértelmezm a 
rálm a mozgalomba, s b1ztosíta- társadalmi és szociális kérdé- párt vezető szerepének jelenle
ni tudja a szocialista irányú fej- sek saJátos megközelítésére. g1 gyakorlatát. 
lődés IPhetöségébe wtett hit ,---------------------------
megerősítését Olyan időszak- , _ • , ban kell mindezt C'lémünk. ami- lsn,ét elore.epr,e 
kor a talpon maradás rov1d tá- '-------------------------�
vú. de annál erősebb kényszere A szakszen1ezet politikai ha- magasabbrendűségét. Olyan s1-
a társadalom tagJait d1fferenc1- talma. e hatalom gyakorlása kC'reket érjC'n l'l a gazdasági és 
ál;a, nem pedig homogC'mzálJa, tot·ábbra is csak a párt támo- társadalmi fejlődésben. az élet.
s amikor az érdekek mkább a gatásárnl, a torvenyek által is színvonal emelkedésében. ame
versengést ger.ieszt1k. mint a szabályozott, a ton·ényes ga- lyek itthon és kulföldón helyre
modern termelőerők által meg- ranciákra épú.lő, intézményesi- állítják, megerősítik a bizal
kívánt magas szmtti C'gyüttmű- tett politikai rendszerben való- mat nemcsak eszméink igazá
kodést sulhat meg és fejlődhet tovább. ban. hanem az alkalmazott 

Az l!J68-ban elkezdett ref01m Ismételten felvetődik a gondo- gyakorlat helyességében is. Ez 
- noha lényeges változások er- lat: a párt vezető swrepének nem könnyű feladat, és nC'm is 
jesztőjP volt � még nem Járt a feJlesztésével párhu.mmosan - gyorsan teljesíth�tő. Dt> hogy 
politikai intézményrendszer át- más országok pozitív tapaszta- tPljesítjük. arra biztosíték 1917 
alakulásával. Nem tisztázódott latai alapján - mPrl<'gelm kel- októbere' szellemének mindPn 
az allami és a társadalmi-pali- lene. hogy hazánkban 1s to- nehézséggel dacoló te11edésP, 
tikai '>zen•ezetek munkameg- vábbfejle„szük a szakszervl'Zl'- előrehaladása 
osztása Mmd a maz napig tek hatékonyabb műkódéséhez 
párhuzamosságok tapasztal- szükséges jogi garanciákat 
hatók a dontésekben, a szerve- Ezen érdemes · gondolkodni 
zeti felepitésben és a tevékeny- A szakszervezetek ugyan széles 
ségben. körű politikai és Jogi garanc1á_k-

A szakszC'rvezetek a poht1kai kal rendelkeznek, de nem ket
hatalom forrását, legfőbb leg1t1- séges, hogy a feltétPlek ilyen 
mác1ós bázisát. a bérből és fize- módon történő rendezésénC'k 
tésböl élő dolgozókat s a dolgo- döntő hatása lenne a szakszer
zók érdC'keit képv1sc>hk. Érde- vezetek egész tevékenységére. 
keltek a stabilitás Jenntartásá- A mozgalom�ól _ �o?gal elvárt 
ban, a haladásban, mert a bér- feladatok telJes1tC'sere. a ma
bői és fizetésből élő dolgozók gyar szakszervezeti mozgalom 
alapi•ető, hosszú távu érdeke a megújulására. a szocialista 6pí
meglfrő állapot meghaladása. tőm�mka ú! szak_?s�á�an való 
Ugyanakkor a szakszerveze- hatekony kozremukodesrC'. 
teknek a röi·id tái·ú érdekeket A dolgozók nagyon várják. 

Hetven esztendő országokat, 
nemzeteket formált át. Újjáren
dezte a szakszervezeti mozga
lom arculatát 1s a világban. 
A szoc1ahsta országok útkeresP
se a szakszervezet, m�nkában 
1s megjelent, tükrözve' az új tár
sadalom építésének eredmé
nyC'it. botlásait, kudarcait. Ma a 
kényes Pgyensúlyú történelmi 
hC'lyzetben 1s Pan erőnk szem
benézni gondjainkkal, t•an "bá
torságunk Új utakra lépni Ez 
az elmélet által 1s diktált, újat 
kt•reső szándék és tett a hetven 
év legértékl'sebb öröksége. 

is szolgahiuk kell. Arra kell to- hogy a szocialista társadalmi (Megjelent a N&pszava 
rekednunk, hogy a lehető legki- rend - legyöwe gondJatt - is- 1987. november 7. számában) 
sebb áldozattal. az elken.ilhe- mét szemléltetően bizonyítsa 
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A miskolci rendezőben 

Minden a szervezésen múlik 

A fiatalok is megtalálják számításukat 
Miskolc Tiszai pályaudvarról - utasítja a gurítódombon Szo

a rendezőbe az egyik villanytar- bota Miklós tolatásvezető B. 
talékkal vitt ki Ferenczi Illés, a Szabó Józsefet, aki egyébként 
rendező főnökhelvettese. A szintén tolatásvezető. de most 
mozdonyra csak a�z egyik ol- éppen aggatóként dolgozik. 
dalon lehetett felszállni. A má- Lassan elfogy a szerelvény. s a 
sík ajtót most nem használják. kokszkályha mellé húzódnak. 
me11 azt körültömködték. szige- Huszonhárom év a korkülönb
telték a mozdonyvezetők. hogy ség köztük. de mint mondják 
kisebb legyen a huzat. Mintegy jól kijönnek egymással. nincs 

Szobota \likló,-, (>,-, B. Szabó Józ„ef munka közben 

két kilométer me1-,ttétele után a 
négyes őrhelynél szállunk le. 

Az őrhelyen a sarokban sze
neskályha ontja a meleget. az 
ablak alatti fűtőtestek hidegek. 
A központi fűtés építése másfél 
?ve akadozik. Amíg arra vá
runk. hogy Boholy János for
galmi szolgálattevő egy kis lé
legzethez jusson. Ferenczi Illés
sel, a rendező munkájáról be
szélgetünk. 

- Annak ellenére, hogy a 
létszám mintegy negyven szá
zalékkal kevesebb a szükséges
nél, nem olyan tragikus a hely
zet - mondja. - Minden a 
szervezésen múlik. Sok dolgo
zónk 4-5 beosztást is ellát egy 
szolgálatban a pillanatnyi 
helyzetnek megfelelően. Ehhez 
persze jó irányítók. jó térfőnö
kök kellenek, de az 1s igaz. 
hogy idén kevesebb a fuvar, így 
hétfőnként üzemi szünetet vagy 
gurítási szünetet tartunk. Ilyen
kor adjuk ki a pihenőnapokat. 

Boholy János felénk fordul, 
elmosolyodik a bajsza alatt. úgy 
magyarázza: 

- Néha úgy megszalad. 
hogy másfél órán át nincs meg
állás. de most van pár percem. 

Mialatt beszélgetünk, egyik 
szeme a pályán van. Biztos. ami 
biztos. 

- Tavaly végeztem el a se
gédtiszti tanfolyamot, három 
hónappal később volt az önálló
sító vizsga. ami után február
ban kerültem ide. 

- A tizenkét órás szolgálat 
alatt nem lankad a !1gyelme·1 

- Nem. Meg lehet szokni. 
meg aztán sokat sPgít, ha valaki 
nemcsak érh. hanem szereti 1s a 
munkáját - azzal a feksörrenő 
telefonhoz fordul, majd a ren
delkező mikrofonhoz lép: 

- Pista bácsi, az őtödiken 
nem üres kocsi az utolsó? Vé
dőkocsi kell a uonat elejére. 

A hangszóró számomra ért
hetetlen adathalmazt recseg. 
amivel Boholy láthatóan elége
dett: ballal felveszi az egyik te
lefonkagylót. s közbPn a fejro
vatos előjPgyzési naplóba ír. 

A gurítódomb mellett találko
zunk Múth József vonalgondo
ZÓ\'aL A hatalmas villáskulcsot 
átveszi a másik kPzMw. amikor 
kezet nyújt. Kyok éve. tizenhat 
évesen lett \·asutas. 

- Azt mondják az öregek. 
majd meglátjátok m1 lesz itt. ha 
elmegyünk nyugdíjba' De a 
vasút nem fog megállni, mert a 
fiatalok is megtalálják a szá
mitásuklit - mondja. 

- Ezek szerint iin 1s ... 
- Nyih:án. ha ennyi ideje itt 

generációs ellentét. Miért is len
ne, hiszen mindenki tisztában 
van a rendező feladataival és a 
munkát csak összefogással. 
egymás segítésével lehet elvé
gezni. Mivel mindenki akkor 
veszi ki a szabadságát, amikor 
akarja, a dolgozók tisztában 
vannak azzal. hogy ez csak úgy 
lehet. ha néha túlmunkát vállal
nak. l\Iindezt természetesnek. 
magától é11etődőnek tartják. 

A kC'ttes őrhely a gurítódomb 
tetején áll. Innen be lehet látni 
az egész területet, ezért itt van 
az állomásirányító. a forgalmi 
szolgálattevő. a gurításvezető, 
és a nappalos térfőnök irodája. 

Focskó Sándor állomásirá
nyító asztala előtti nagy abla
kon bámészkodom kifelé. 
Amennyire a köd engedi, végig 
lehet kísérni a kocsik futását a 
gurítódombtól az irányvágá
nyok1g. 

- Én nem nagyon nézek ki 
az ablakon magyarázza 
Focskó Sándor. - A helyzet
jegyzékbó1 tájékozódom. annak 
alapján koordinálom a munkát. 

Akárcsak Boholy János, ő 1s 
telefonon egyezteti feladatait. s 
ismételten megüti a fülemet 
egy név: Erzsébet. 

- Ki az az Erzsébet? 
- Ő a jobbkezem. A domi-

nón vezérli a rendező munká
ját. Ahhoz képes, hogy fiatal 
lány és fiatal forgalmista. kitű
nően v{,gzi a munkáját. Nagy
részt tóle függ az eredményes
ség, hiszen úgy kell mozgatnia 
3-4 tartalékot. hogy ne zavarják 
egymást, és a forgalomban se 
leg�·pn fennakadás. Korábban 
én 1s ott dolgoztam: rendelkező 
forgalmi szolgálattei·ő voltam, 
de ott serzki sem bírja négy-öt 
frnél toi·ább, akkora a hajtás. 
Viszont jó előiskola volt, mert 
megismrrhettem az embereket. 
Az 1ttPm munkámban mindezt 
hasznosítom. Tudom. hogy me
lyik tartalék mit szeret jobban 
csinálni, mi . . fekszik·· neki job
ban. tehát egy kicsit a kedvük
be járok, hogy jobb hangulattal 
dogozzanak. Azért is fontosnak 
tartom ezt. mert naponta 
1 800-2 OOO kocsi ki- befutását 
kell irányítani a rendezőn. 

Az állomás agyközpontjában 
a don11nó vezérlőasztala előtt 
kPtten ülnek. Bozsik Antal, a 
Tiszai. Szilágyi Erzsébet a ren
dez6 pályaudvarra felügyel. 
Mögöttük egy emelvényen. 
hogy minden vonalat belásson. 
Danyikó József rendelkező for
galmi szolgálattevő dolgozik. 
Min,dhárman meghökkentően 
fiatalok. A főnökhelyettes nem 
titkolt büszkeséggel mondja: vag:,;ok. Egy kis túlórával a 

6 500-at is megken•st>m. 
- Itt az utánpótlás' - szól - Bizonyára észrevette, 

oda mellénk érve Ongai László hogy nálunk sok a fiatal. Szin

vezető oktatótiszt. s a G�·őrben te mindenki harminc alatt 

végzett üzemviteli üzC'1111nérnö- van, a nappalos tér/önök pont 

kök csoportjára mutat. akik a harmmcéPes, itt pedig a leg
forgalm1 vizsgájukra készülnek. időse_bb forgalmista is csak hu

Rövidesen a miskolci igazgató- szonot. 

ságon fognak dolgozni mind- ' SaJnos Erzsébettel nem tu
annvian. dok szót váltani. Az itt dolgo-

_:._ Kétszer eg�· . . . és kettő zóknak a szó legszorosabb ér-

telmében nincs egy szabad per
cük. Mindazonáltal az a benyo
másom. hogy ez a „kölyök" csa
pat élvezi ezt a sodró. felelős
ségteljes munkát. Kiegyensú
lyozott nyugalommal. szinte rit
mikusan dolgoznak. Kapkodás
nak árnyéka sincs. mégis min
dent időben, a legjobb pillanat
ban intéznek. 

- Tizenkettő-huszonnégyes 
szolgálatuk van magya
rázza halkan Ferenczi fllés. -
De azt a feszült figyelmet nem 
lehet senkitó1 megkövetelni ti
zenkét órán keresztül. ezért hat 
óra után másik őrhelyre men
nek. ahol ugyan nem várja őket 
kevesebb munka. legfeljebb 
más típusú. így nem fárad ki a 
figyelmük annyira. De addig! 
Egy-egy falatot ha le tudnak 
nyelni. Az átlaghoz képest jól 
keresnek, de az a véleményem. 
hogy ezért a munkáért többet. 
jóval többet kellene fizetni' 
Nem túlzok. megérdemelnék, 
hogy megkeressék tisztán a tíz
ezret. mert ha valaki, hát ők so
hasem hibázhatnak' 

Foc!>kó Sándor állomá1,,irányító 

.\lonyók Józselné vonatátvevő 

(K(,p (,-, -,zöwg: Demeter Kálmán) 

Szállítási körkép 
év vége előtt 

A miskolci KÜF üzemviteli dőjelezem - egyre erősebb 
vezető mérnökével. Mező Fe- konkurenciának számít. 
renccel a fuvarozási teljesítmé- A miskolci igazgatóság osz
nyekró1 és a munkaerőhelyzet- tályvezetőjéhez. Haskó Berta
ró1 beszélgetünk. lanhoz hasonló kérdésekkel 

- A környékbeli nagyválla- fordultunk. s a következőket 
latoknál az utóbbi tdőben - mondta: 
különböző okokból - leépíté- - Néhány hete azt jósol
sek, létszámcsökkentések vol- tam, hogy novemberre szállítá
tak. Az ily módon felszabadult si /elfutással számolunk. Nos, 
munkaerőre lecsapott-e a ez bekövetkezett. November 
MÁV? 10-ig 62 ezer tonnával többet 

- Annak idején elmentünk szállítottunk a tervben /oglal
Ózdra, Diósgyőrbe tájékozód- taknál. Az első tíz hónap lema
ni. de sajnos meg kellett állapi- radását azonban nem tudjuk 
tanunk, hogy olyan dolgozókat teljes mé11ékben behozni. Már 
érintett a leépítés, akiket már nem is őszi. hanem év végi 
nem lehet, vagy nem érdemes csúcsról kell beszélnünk: ez az 
átképezni. Sok jelentkezőt uta- oka. hogy a szállítási kedv ilyen 
sítottunk el, akinek már két- mértékben megnőtt. U gyanak
három munkakönyve is meg- kor azt szeretnénk. ha a vállala
telt. tok dec.ember 31-ig látnának el 

- Úgy tudom. idén kf'VP- m1mkával. és nem huszadiká
sebb fuvarjuk van. A megren- val zárnák az évet. ahogy ez 
delőik mivel indokolták a visz- már szokássá vált. 
szaesést? - Az igazgatóság elegendő 

- A Borsodi Ércelőkészítő a kocsival rendelkezik? 
kohászati alapanyagigény csök• - Csak három területen 
kenésérP, az LKM a kohóátépí- nem tudjuk kielégíteni az igé
tésre. piacszűkülésre, az OKÜ nyeket. Nincs elég kőszállító. 
átszervezésre hivatkozott, a fűtőolajos tartály- és hűtó'ko
Borsodi Szénbányáktól kapott csink. 
levélben pedig azt olvashattuk, - A vágányzárak nem hát-
hogy csökkent a szén iránti ke- ráltatják munkájukat? 
reslet a minőség miatt. - Hosszú ideje küszködünk 

- Elegendő kocsival és moz- ezzel. A személyvonatok menet-
donnyal rendelkeznek? rend szerinti érkezését sem tud-

- Összességében igen. de a juk biztosítani. mert az első há
járműpark rossz állapota miatt rom negyedévben 7194 vágány
egyre nehezebben találunk kül- zán óra volt az igazgatóság te
földre kiengedhető kocsit az ex- rületén, s ebbó1 2120 óra a fővo
portszállítmányokhoz. Ráadá- nali állonásokon. ami több 
sul a közúti fuvarozás � ami- mint négyszerese a tavalyinak. 
nek gazdaságosságát megkér- (d. k.) 
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Szocialista brigádok 
baráti találkozója 

November 3-án a pécsi vas
utas művelődési házban a Szak
szervezetek Baranya megyei ta
nácsa és a vasutas-szakszerve
zet területi intézőbizottsága ba
ráti talákozót rendezett 34 
olyan baranyai szocialista bri
gád képviselője részére, akik
nek brigádneve a NOSZF ese
ménykörét, illetve történelmi 
vezetőinek nevét idézi. 

A megjelenteket Paku Lajos 
- a TIB titkára - üdvözölte. 
Megemlékezett az első szovjet 
munkabrigádok megalakulásá
ról, termelési eredményeikró1. 
A forradalom hőseit a munka 
hősei követték. Az ő munka
módszereik nyomán szerve
ződtek a szocialista országok
ban is a munkabrigádok. A ba
ranyai meghívottak között is -
akár a Mecseki Szénbánya Vál
lalattól, a Pécsi Bőrgyárból. 
vagy a Bóly és Vidéke AFÉSZ
tól érkeztek -, vannak kiemel
kedő munkateljesítményű szo
cialista brigádok. 

A találkozó szervezői a kitün
tetettek képviselőinek kívántak 
lehetőséget adni: ismertessék 

munkatapasztalataikat. beszél
jenek azokról a módszerekró1. 
amelyek segítségével sikereiket 
elérték. A találkozót évente 
megismételik. 

Simon József - az SZMT tit
kára - elismeréssel beszélt 
azokról a megyei brigádokról. 
amelyek a rászorulókon önzet
lenül segítettek. A közösségi 
összefogással született eredmé
nyeknek talán soha nem volt 
nagyobb jelentősége. mint nap
jainkban. A szocialista módon 
dolgozni-, tanulni-, élni jelsza
vakban rejlő húzóerő korunk 
legfontosabb tényPzője. 

A tanácskozás szünetében a 
résztvevők megtekintették a 
művelődési ház kézimunka-ki
állítását, amelyet a nyugdíjas 
klub asszonvainak munkáiból 
állítottak öss�e. 

A meghívott szocialista brigá
dok képviselői a baráti találko
zón való részvételró1 emlékla
pot kaptak. majd elindultak, 
hogy a Lenin-szobornál elhe
lyezzék a megemlékezés vörös 
szegfűit. 

Klencz Tiborn� 

Egy nap alatt 220 ötlet 
A szombathelyi vontatási fő

nökségen minden esztendőben 
szerveztek ötletnapokat. Az 
írásban beadott javaslatoktól a 
dolgozók többsége idegenke
dett. Nem szívesen vetették pa
pírra gondolataikat. 

Ezért legutóbb más módját 
választották az ötletnapoknak. 
A főnökség területén, hat he
lyen, az utazóknál, a motor- és 
kocsijavítóknál, a karbantartók
nál, a villamosműhelynél és a 
gazdasági részlegnél szóbeli le-

hetőségre adtak alkalmat. Há
romtagú zsűri előtt mondhatták 
el véleményeiket a vasutasok. 

Az eredmény minden előze
tes várakozást felülmúlt! 220-an 
nyilatkoztak egy-egy munkafo
lyamat egyszerűsítéséró1, gaz
daságosabbá tételéről. 

A bírálóbizottság összesen 23 
ezer forinttal jutalmazta a jó öt
leteket. Az ötletadók több mint 
90 százaléka szocialista brigád
tag volt. 

(Sz. Jakab) 

Orvosolták a panaszt 
A hatvan-salgótarjáni pá

lyafenntartási főnökségen az 
utóbbi időben javult a szociális 
ellátás. A dolgozók jogos gond
jai közé tartozott. hogy a ké
szenléti szolgálat télen, a nagy 
hidegben is ponyvás. fűtetlen 
gépkocsiban megy a hibaelhárí-

táshoz. A közelmúltban orvo
solták a dolgozók pa1_1aszát, és a 
készenléti szolgálat új UAZ 
nyolcszemélyes fedett. korszerű 
gépkocsit kapott. amely kisebb 
anyagok szállítására is alkal
mas. 

Nyugdíjban a szakoktató 
A közelmúltban a szombat

helyi vontatási főnökségen 
nyugdíjba vonulása alkalmából 
Markó Istvánt köszöntötték. 
A hivatalos eseményt, az ifjú 
szakmunkások fogadásával kö
tötték össze. Ekkor beszélget
tem az ünnepelttel. az ipari ta
nulók egykori szakoktatójával. 

- Milyen előzmények után, 
mikor került a vasúthoz? 

- Édesapám 36 évet dolgo
zott a MÁV-nál. csoportvezető
ként ment nyugdíjba. Én a me
zőgépgyár elődjénél szerzett la
katos és műszerész szakmával 
1937. január 5-én lettem a 
szombathelyi fűtőház dolgozó
ja. Minden ide kötött. Közel 
laktunk az állomáshoz és 13 
éves korom óta ott lábatlan
kodtam a sínek között. Először 
kocsitisztító voltam, ezután 
motorszerelőként, majd műsze
részként dolgoztam. 

1950-ben elkezdődött a szer
vezett, újszerű iparitanuló-kép
zés: 

- Sokoldalú képesítésem. 
gyakorlatom és természetesen a 
fiatalok szeretete miatt bízták 
rám az oktatást. Közben ma
gam is tanultam: mester- és 
művezetői vizsgát tettem. Ma
gam sem tudom, hogy 1977-ig. 
nyugdíjba vonulásomig hány 
tanulót oktattam. biztos. hogy 
ezer fölött van a számuk. 

- Tíz esztendővel a nyugál
lományba vonulása után is dol
gozik. Miért? 

- Nézze. 1948-tól· veszek 
rész a párt- és szakszervezeti 
mozgalomban. Azóta számos 
megbízásom volt. Nyugdíjba 
vonulásom után nem sokáig 
maradtam tétlen. Előbb a rak
tárban dolgoztam. 1982-tól pe
dig a Haladás sportolóit kísé
rem. ha vasúti kocsiban utaz
nak. Büszke vagyok arra. hogy 
a munkakönyvemben egyetlen
egy munkahely szerepel: a vas
út - fejezte be a beszélgetést 
Markó István. 

Sz. Jakab István 

TERVPÁLYÁZAT 
A Közlekedési ·Minisztérium. den körülmények között adott 

a Budapesti Közlekedési Válla- távolságon belül megálljanak 
lat és a Magyar Államvasutak még jelentős károsodásuk árán 
nyilvános lebonyolításában tit- is. 
kos tervpályázatot hirdet az A nyertes pályázatok díjazá

sára 540 ezer forint áll rendel
kezésre. 

alábbi témábán: 
Energiaemésztős rendszerű 

(közúti, nagy-. és gyorsvasúti) 
vágányvégütköző berendezés
típusok kidolgozása. 

A tervpályázat célja a vasúti 
fejpályaudvarok és a gyorsvas
úti állomások vágányvégeinek 
biztonságos lezárására alkal
mas berendezések tervezése. 
A fokozott személy és vagyon
biztonság megköveteli. hogy az 
esetleg ütköző járművek min-

A tervpályázati \<iírás a MÁV 
Vezérigazgatóságon (Budapest, 
VI.. Népköztársaság útja 
73-75.) fszt. 15-ös szobában 
vehető át 1987. november hó 
15-tól. Díja: 200 forint. 

Részletes felvilágosítást 
nyújt: · Sándor Ferenc 
220-660/310, Haraszti Gábor 
220-660/234. 
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Próbaüzem Ferencben 

Sarusok helyett célfékek 

Pníhaii1.Pm ulán .-11.-nifrúk a �áh,íkal 

A ferencvárosi pályaudvar 
keleti rendezőjének műszaki át
építéséről 1984 óta -sokat írtak a 
lapok. Most már a próbaüzP· 
meltett>sró1 beszélhetünk. 

t'1.1·nwl az új �uriló j„ 

Vasutassiker 

A keleti rendC'ZŐ vágá
nyamak még csak a felfo lehPt 
gurítani - magyarázza Kiss 
László főnokhelyNtes. A má
sik fele 1s befejPzéshez küzele-

dik. At. új célfékrendszer a leg
nagyobb terhelésű kocsikat is 
könnyűszerrC'l megszelídíti. 
Most még néhány sarust látni a 
vágáhyok között, műszaki el
lenőrzés miatt. Ha a jobboldali 
rész 1s üzemel. nem lesz szük
ség rájuk. 

Üzemel már a Dommó 70 1s. 
A t1áltókat gombnyomásra ál
lít;ák. Az automatikusan mű
ködö berendezések olyan fino
man meg.fékezik a guruló ko
csikat, hogy üröm nézni. 

- Kezdunk megnyugodm. 
Az éJszakai műszak - ködben' 
- már 27 vonatot rendezett az 
első tizenhaton. több mmt 1100 
kocsit gurítottak lC'. Ennél jóval 
többre 1s képes lesz ez az új 
techmka. Ha maJd mmd a két 
. .félpályán„ Jászhatunk. 

A saruk heh·ett célfékek. 
Olyanok. nunt a· gombák. Láb
bal is könnyedén le lehet nyom
ni őket. mégis mpgfogja a kPre
ket. Muzsikájuk az ütőhangsze
rekéhez hasonlít. 

A ferencvárosi rendezőn te
hát megszűnt 120 l'mber ke
mény munkája. a saruzás. S rá
adásul az automatikákkal biz
tonságosabbá vált a vagonok 
lassítása. megállítása. Úgy tű
nik tehát. érdemes volt beru
házm. Hogy mennyire? Elsősor
ban az rajtuk. az 1tt dolgozók 
felkészülts\'gén és a szorgalmas 
munkáján múlik. 

(Zelman) 

Tárca szintű vetélkedő 
A Kozlekedési Minisztérium 

ifjúsági bizottsága. a KISZ Köz
ponti Bizottságával, az Állami 
Ifjúsági és Sporthívatallal, a 
Vasutasok Szakszervez1>tévf'l. 
valammt a Közlekedési és Szál
lítási Dolgozók Szaksze1-vE.>zeté
vE"i kozösen játékos kulturális 
és politikai vetélkedöt hirdetett 
a nagy októberi szocialista for
radalom 70. éz:furduló;a tiszte
letére. A nyár közepén elkez
dett többfordulós versl'mre a 
közlPkPdés1 tárcához t;rtozó 
vállalatoktól 64 munkahPlyi 
kollektíva, KISZ-swn·ezet, szo
c1alista brigád csapata Jl'lentke
zett. A tét nem volt kicsi, az ér
tékes pénzjutalmakon kívul az 
első három helwzettnek külföl
d1 utazást ajániottak fel. 

A \ etélkedő a nagy október 
v1lágtorténelml't formáló esP· 
rnényemek megismerésére. po
htikm, kulturális 1sml'rl'tl'1k 
gazdagítására. egyszersmind 
folyamatos közmtive>lődésre, a 
bngádok kulturális cc�lkitíízé
semC'k teljesítés1�re mozgósítot
ta az öttagú csapatokat. 

A Vasutasok Szakszervezete 
és a MÁV ifjúsági bizottsága 1s 
koz1eműködött abban a tárca 
szmtti teamben. amelv a részvé
telt fl'lti>teleket km1u�kálta. Az 
első két fordulóban az erre a 
célra szerkesztett és kiadott 
�KÓZ-LJ" című híradóban 
megJelent kérdésekre kellett 
trásban beküldeni a l'álaszo
kat. Azok a csapatok. akik a 
második fordulóba bejutottak. 
már 1000 fo1int newzPsl díjat is 
fizettek. 

Emhtést erdemf'i az az újítás. 

hog,· a szervez6k a harmadik 
fordulóban elsőként alkalmaz
ták tárca szmtű vetélkedőn a 
korszNŰ technikát. A feltett 
kérdésPkre adott válasz mellé a 
csapatok tagjait, munkahelyü
kl't, tevékenvségüket bl'mutató. 
&s az évfordulóval kapcsolato
san készített műsorukat tartal
mazó videokazettát. valammt a 
munkahelyük éll'téről, múltjá
ról és jelenéről kés;,Jtett fényké
pt>s tablót 1s cl kellPtt Juttatm a 
szervezőbizottsághoz. Ez nehéz 
akadálynak bizonyult. Ennek 
ellenére 24 csapat tett eleget a 
köi·etelményeknek. 

A versenyben maradó csapa
tok felt't vasutasok alkották 

A Vl'télkedő döntőjét, anw
lye_n nyolc csapat vett részt. a 
MA V VPZPrigazgatóság konfe
renc1atermébl'n tartották A Vo
lános. BKV-s és autójavítás csa
patok mellett a záhonyi uzem-
1gazgatóság, a dombóván 
üzemfőnökség, a pfrs1 vasút
üzPm1 KISZ-bizottság. és a mis
koki vontatási fónöks{ g csapa
tai képviselték a vasutas színe
ket. 

Az izgalmas versenyrp jC'l
l<>mző. hogy a délelőtti eli5dön
tőn 12 pontos. jl'lentösnek tűnő 
előnye ellmére> a pfrs1ek. illet
ve a szegedi Tisza Volán csapa
ta az utolsó polit1ka1. törti>nelm1 
kérdéscsoportban szerzett ke
vés pontszámuk miatt nem ju
tottak a délutám színvonalas 
„kis" döntőbe. Az viszont a 
t'asutas kuli u rális hagyomá
nyok méltó ápolásának és az 
alapo� felké.�zülésnek az ered
ménye. hogy az úgynerezett 

kis döntö négy csapata kozul 
hánnat vasutas fiatalok alkot
ták. 

A döntő legizgalmasabb ré
sze a dombóván és záhonv1 csa
pat vetélkedést> volt. Ez a küz
del<>m végül a jobban hajrázó 
záhonyi fiatalok javára dőlt el. 

A Klézl Róbert közlekPdés1 
mmiszterhelyC'ttes által 1s meg
tekintl'tt versE.'ny végén 
Györffy József, a zsün Plnöke, 
Pallos Gyórgy, a Vasutasok 
SzakszP1-vezetének osztályveze
tője, Szücs Isti·án, a KISZ KB 
osztályvpzetőjP, Papp Béla. a 
KSZDSZ titkára és Batsányi 
Csaba. az ÁISH főmunkatársa 
adták át a díjakat. 

Az első helyezett záhonyi 
üzemigazgatiliág csapata a KM 
által adományozott 5 napos le
mngrád1 Jutalomutat kapta. 
am1hn a MALÉV ajánlotta f P! 
a repülőjegyPket A második 
hPlyezett dombóván uzemfő
nökség csapata Berlinbe szóló 
jutalomutat kapott az Állami If. 
júság1 és Sport· Hivataltól. Eh· 
hez a MÁV vezérigazgatója 1 
osztályú szabadjegvl:·t aJánlott 
fel. A harmadik díjként a mis
kolci vontatási főnökség öttagú 
csapata aldunai haJóútra szóló 
beutalót kapott a KSZDSZ-től. 

A negyedik helyezett debre
ceni autójavító vállalat csapata 
a Vasutasok Szakszervpzete 10 
ezer forintos díját nyertP. 

A további helyezettPk a 
KISZ KB 1fJúmunkás tanácsa. 
valamint a Vasutasok Szakszer
vewte által felajánlott értékes 
tárgyjutalmakat kapták. 

Orosz Károl) 

s 

A pesti villainos 
, , 

szaz eve 
A !óvárosban villamosra szál

lók kozül kevesen gondolnak 
arra, hogy a tömegközlekedés
nek ez a Járműve a közelmúlt
ban ünnt'peltP százéves szüle
tésnapját. A Nyugati pályaud
var - Király (Majakovszkij) ut
ca közötti 1000 mm-es nyomtá
volságú vasúti pályán három 
kocsival 1887. noverrtbe>r 28-án 
indult a fbrgalom. A fővárosban 
akkor már számottevő volt a 
járműforgalom. A mai Nyugati, 
a KPletI és a Déh pályaudvarok 
már kiépültek. A soroksári és a 
szentlőnnc1 helyiérdekű vas
utak 1s részt vettek a tömegköz
lekedésben. A városon bl'lüli 
utasforgalomhoz a lóvasút és az 
ommbuszok tdjPsítménye ke
vésnPk bizonyult. 

A villamos engedélyezésénél 
a városatyákat az vezérelte, 
hogy „célszc,rűsége gyakorlati 
úton ktpróbáltassék." Felsővl'• 
zeték szerelését nPm engedé
lyezték. a váro�képet féltették a 
dróthálózattól. A berlini Sie
mens-Halske cég alsóvezetékes 
áramtáplálású rendszere a 
gyakorlatban föráro.�unkban 
vizsgázott. A járművek menet
sebessége a 10 km-t nem halad
hatta meg, v1tl'ldija 5 krajcár 
volt. 

A sikeres próbamenetek után 
1889-ben kezdődött a budapesti 
vonalhálózat építésl'. A villa
mosvasút, mmt üzleti vállalko-

Messziről látszik a sárga mel
lénye a vonatot Jelző őrnek. 
Kesztyű van a kezén. Hideg 
van már novemberben. Még az. 
a szerl'ncse hogy nem esik. 
Magyar Mihály, a két munka
csapat VPZPtője is ezt az utolsó 
észrevételt erősíti meg a kitérő
cserénél. 

- F1gyPlml's előkészítést 
1gényPI a k1térőcserP. és ez 
nemcsak az anyagokra. kitérő
szakaszokra vonatkozik, hanem 
az emberC'kre 1s. Ki kell hasz
nálni a vágányzárat. Olyan 
nPm fordulhat elő. hogy a kité
röcserét maJd holnap folytat
juk. mE-rt rnmden átmenő vá
gányra nagy szukség van a Du
na jobb oldalán. 

- Itt többen vannak, mmt a 
telepen? 

flyen nagy munkánál 
egyutt dolgozik a két bngád, a 
Kos�uth és a Petöfi, mert a ki
térőcseréhez tobb kézre van 
szükseg . ., Otthon", azaz az ér
dz főpályamesteri szakasz tele
pén onállóan végzz munkájdt a 
két bngád. Itt 31-en vagyunk. 

- Közben a követ elterítet
ték. kialakult az új kitérő tükre. 
A felbontott régit daruval fel
rakták a vagonra, azt bontásra 
a ttlc>prc szállítják. Amit a 
gyongy, isi k1tfrőben készítet
tek. IErakásra vár. pi,d1g még 
csak ftl tlzt>npgy Azt mondJák 
az e>mbe1ek. hogy ami ezután 
követkE:z1k. az már gyerekjáték. 
Igaz ez? 

Nem l'géc;zC'n. Van itt még 
mit tenm Egypercnyi megállás
ra smcs 1dő Nagyon oda kell fi
gyelm a csatlakozó szakaszok
ra, me1t egy rossz illesztés és 
máns időzavarba kerülünk. 
Kapkodásról szó sem lehet, 
mert az erősen növelné a bal
esetveszély1 Konnyen megcsú
szik a láb ezeken az új talpfá
kon SZNPncsP. hogy novem
berbPn dyt"n JÓ az idő. Esőbl'n 
mt'-g a vas 1s csúszik. 

Tizenkettő. Már két szakaszt 
összekotöftt>k, a daru „rámehe
tptt „ az 1íj k1téríire és folytathat
ta a harmadik szakasz beemelé
sét. Szinte· m1lhméterrP pgye
ZC'tt az ÚJ a rég1vd. Ekkor már 
folyamatc,<>an dolgoztak a vas
utasok 

- Itt .fél hét óta megállás 
nélkul dolqozm kell. Ekkor ran 
z·ége a ragányzárnak. Nincs 
pihenő, csak néhány percre. és 
az nem elég még reggelizésre 
sem A munka befejezése után 
ebédelnek majd a munkások. 

Az aláverőgép sokat segített. 
de azfrt nekik 1s mPg kellett 
fogni a w1szám végét. Fél 
négy után néhány perccPl ké
szen }Pttek. A mf llettük lév{í át-

zás is sikeres volt. A századfor
dulón a fővárosban és peremte
rületein hét vasúttársaság mű
ködött. 

Az első villamosokat bordóra, 
barnára, zöldre, kékre fényez
ték. A járművek általunk meg
szokott sárga színűket csak az 
I. világháború után kapták. Az 
útirányt hosszabb időn át szí
nes lámpák és kerek tárcsák je
lölték. A sok kózvetll'n járat mi
att 1910-től bevezették a szám
jelzést. Az l. világháborút meg
előző 1913-as évben 173 km-es 
hálózaton 1039 motor- és 484 

pótkocsi közlekedett, évente 
222 millió utast szállítva. 

A villamosvasutakat 1918-
ban vették köztulajdonba. A 
két háború között számottevő 
hálózatfejlesztés nem volt. 
A forgalom gyorsítására meg
kezdődött a vágányok útközép
re helyezése. A közel 50-féle el
térő típusú járműpark felúJítá
sával párhuzamosan szabvá
nyosították az alkatrészeket. 
felszerelési tárgyakat. E mun
kák során mintegy félezer jár
mű korszerűsítését végezték el. 

A felszabadulást követő 
gazdasági fejlődés növelte az 
utazási igénye>ket. A metróháló
zat kiépüléséig a fővárosban 
közlekedők többségét a villa
mosok szállították. 1954-ben az 
évi utasszám meghaladta a 
800 milliót. 

A létszámgondok miatt 

1962-től kísérletként megkezdő
dött ·a kalauz nélküli közleke
dés. A teljes körű bevezetés elő
feltételét az 1966. július l-jétől 
érvényes tarifareform jelentet
te, amikor a 36-félP jegyet meg
szüntetve általánossá vált a vo
naljeggyel és bérll'ttel való uta
zás. 

A járműállomány típusváltá
sának története már a közel
múlt eseménye. Az 1975-ben PI
fogadott minisztl'rtanácsi hatá
rozat alapján valamennyi két
tl'ngelyc,s motor- és ikerkocsit. 
selejtezték. A hPlyükre 322 Tát
ra villamos lépett. 

NapjaiTlkban 99,2 km-en kor
szerű nagypaneles, tömbsínes 
és közel 89,5 km-en 48.5 kg-o.� 
hosszúsínes, hegesztett, Vignol 
rendszerű felépítményen ha
ladnak a 1:illamosok. A 33 vil
lamosvasút áramátalakítóba te· 
lepített 101 korszerű 90-95 
százalékos hatásfokkal dolgozó 
higanygőzös egyemrányító 
össztf'\jesítml'nye mc,ghaladJa a 
134 MW-ot. A korszc>1'Ű lengő
rendsze1-ü munkavezeték hosz
sza 181. a súlyutánfeszített 
rl'ndszerű1; 35.6 km. 

A hálózatfeJlesztés során 
1986-ban a káposztásml'gyen 
lakótelepig. míg 1987-bPn a 
Hungária kórúton a Kacsóh 
Pongrác útig épült új vasúti 
pálya. 

Keller László 

Kitéröcsere 

haladó vágán:,on megállás nél
kül haladt a forgalom. Kégykor 
azon a sínpáron 1s megindulha
tott, amelyPn rc>ggel még ott 
volt az öreg. kopott kitérő a vál
tóval egyutt. Most már az ÚJ 
biztosítja maJd a gyorsabb hala
dást. 

- !\"agyon elfáradtak? 
- Nem annyira, mintha ku-

koricát kapáltunk volna ennyi 
ideig. Itt inkább az fárasztó, 
hogy nagyun oda kell figyelni 

\z ö,-,.z1>ill1•,-;r.(I�,. 11101,,ó pillanatai 

egymás testi épségére. Feszítő
vassal kell tartam a mászó sín
szakaszt, vagy arrébb kell tenm 
néhány centiméterrel a köve
ken. Megszoktuk már. 

A sárga mellényt viselő 
jelzőőr is befejezte munkáját, a 
forgalmi szolgálattevő kihelyez
te a lassújel táblát. mert egyelő
re csak csökkentett sebességgel 
haladhatnak át az új kitérőn a 
vonatok. Holnap a másik sínpár 
kltérőjét cserélik az érdiek 

Kép és szöveg 
Zelman Ferenc 
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Új utakon 
Közgyűlés a miskolci 

Vörösmarty Művelődési Házban 
A miskolci Vörösmarty. Mű

velődési Házban október 28-án 
tartották a társadalmi vezetősé
get megújító közgyűlést. Szabó
né Nagy Júlia mb. igazgató 
számolt be az utóbbi öt évben 
végzett munkáról. 

Százkét évvel ezelőtt alakult 
meg Miskolcon az-első vasutas 
önképzőkör. Ezt követte a töb
bi. A nemzeti kultúra iránti ra
jongást, a vasutas összetarto
zást fejezte ki, hogy saját erőből 
vásárolták, vagy ép[tették meg 
a kultúra több otthonát. Az idő 
azonban ezeket az épületeket 
tönkretette. Ma már csak a har
madik, a kétszintes épület áll. 
amelyet a miskolci vasútigazga
tóság segítségével újítottak fel. 

A miskolci vasutasok műve
lődési házában, illetve a 12 leté
ti könyvtárban 1 í ezer könyv 
van. 

A hét művészeti csoport kö
zül a legnépszerűbb a 35 tagú 
fúvószenekar, amelyet a Kivá
ló Együttes címmel is kitüntet
tek. 

csak anyagi okokból - kényte
lenek voltak megszüntetni a 
magányosok klubját. 

A művészeti csoportok közül 
kiemelkedik a Főnix táncegyüt
tes, amely 1981 óta sikeresen 
szerepel, s a Ficzere képzőmű
vészeti kör, amelynek tevé• 
kenységét sok kiállítás 1s fém
jelzi. 

Radványi Géza, a MÁV mis
kolci pártbizottságának titkára 
arról beszélt. hogy a művelődé
si ház a közművelődési célkitű
zések megvalósításában jeles
kedik. E közösség tagjai lelke
sen dolgoznak, igyekeznek al
kalmazkodni a megi:áltozott 
körülményekhez, keresik az új 
utakat. Ezt több kezdeménye
zés - a gyerekek nyári foglal
koztatása, a város általános is
kolai tanulóinak pótvizsgára va
ló felkészítése. a nők számára 
fontos tanfolyamok szervezése 
- - fémjelzi. A művelődési házat 
fenn akarják tartani, s ennek 
érdekében már születtek ötle
tek, elképzelések. 

Évente 150 ezer látogató 

Emlékplakett a kultúráért 
Az elmúlt fél évtized tartal• 

m�.s munkájáról. eredményei
ről adott számot Szőnyi Lajos, a 
Dunakeszi József Attila Műve• 
lődési Központ igazgatója októ
ber 30-án az intézmény társa• 
dalmi vezetőség-választó köz• 
gyűlésén. A ház kis létszámú 
szakmai gárdája magas színvo
nalú rendezvények, előadások 
sokaságát szervezte meg. A he
lyi közművelődési feladatok el• 
látásán kívül politikai, társadal• 
mi ünnepségek. fórumok mel
lett megyei, országos, sőt szá
mos nemzetközi konferenciá· 
nak voltak házigazdái. 

Szőnyi Lajos beszámolójá
ban kitért az üzemekkel, intéz
ményekkel, városi tömegszer· 
vezetekkel kialakított JÓ kap• 
csolatukra 1s. Az üzemek támo• 
gatásával el tudták érm, hogy a 
több mint hatvanéves épület 
igényesen kialakított helyiségei 
méltán váltanak ki elismerést a 
látogatók körében. Sajnálatos 
azonban, hogy nincs video és 
számítógép, valamint az, hogy 
az előadói estek, sőt a könnyű
zenei műsorok sem olyan kere• 
settek, mint korábban. A két 
népművelő a társadalmi vezPtŐ• 
ségre. az üzemi közművelődési 
bizottságokra és a közönség• 
szervezőkre támaszkodva 
igyekszik áthidalm a nehézsé• 
geket. Ennek köszönhető, hogy 

évente 1300-1400 különböző 
rendezvényen több mint 150 
ezer látogató jelent meg. 

Nehezíti a helyzetet, hogy nö• 
vekszik azok száma, akik mind 
kevesebbPt tudnak művelődés• 
re, szórakozásra fordítani, így 
aztán nincs más lehetőség, mint 
többPk között bútorkiállítások, 
vásárok szervezése. hogy ezek 
bevételéből finanszírozni tud• 
ják a művészeti csoportokat. 

A fúvószenekar az elmúlt öt 
évben előbb Aranylant, majd 
Aranylant Diploma minősítést 
ért el a koncert fúvós kategóriá
ban. A férfikar 1s szép ered
ménnyel szerepel és rendszeres 
résztvevője ;i. Magyar Rádió 
Kóruspódmm című műsorának. 
Mind gazdagabb a Pinceszín
ház repertoárja: a világiroda
lom klasszikusait mutatják be 
az országos és nemzetközi szín• 
játszó találkozókon. 

A közgyűlés által 1s tartal
masnak minősített beszámoló 
után Kollár Albin. a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola 
igazgatója, a névadójukról ké· 
szült emlékplakettel köszönte 
meg a művelődési központnak 
a tízéves együttműködést. 
A szakmai munka elismerése
ként a városi tanács is emlék• 
plakettel tüntette kí a kulturális 
intézményt. 

Vetési Imre 

Több felszólaló hangsúlyozta 
az intézmény fenntartásának 
szükségességét. Ezt azért is ki 
kell emelni, mert közel 5000 (') 
miskolci. s városkörnyéki vas
utas adományoz rendszeresen 
havonta fonntokat. elsősorban 
a fúvószenekar fenntartására. 

Felszólalt a közgyűlésen Her
nádi István igazgató is. Elmon
dotta többek között, hogy a mű
velődési központot tovább kell 
fejleszteni, hiszen a szellemi és 
technikai ismeretek. a tudás fej
lesztése nélkül a jövő elképzel-
hetetlen. I ---------------------------

A művelődési ház többszáz 
nyugdíjas - közte a veterán 
klub - második otthona. Sok 
embernek fáj. hogy - ugyan-

MEGJELENT 

Ezután 15 tagú társadalmi 
vezetőséget választottak. Az új 
elnök Cimbalmos István lett 

Csorba Barnabás 

A vasúti tisztképzés 
száz éve című könyv 

A MÁV Tisztképző és 
Továbbképző Intézet centenári
umára, a Közlekedési Múzeum 
gondozásában megjelent egy 
több mint 300 oldalas könyv. 
„A vasúti tisztképzés száz éve 
1887-1987" címmel. A könyv 
részletesen feldolgozza az inté
zet történetét Baross Gábor ko
rától napjainkig. A könyvet ta
nulságos statisztikai táblázatok, 
ábrák és képek színesítik. 

A kiadvány 193í-től közli a 
tanárok. az oktató-nevelő mun-

kát végző dolgozók adatait, a 
megjelent szakjegyzetek bibli
ográfiáját és a nappali tagozato
kon végzett hallgatók névsorát, 
évfolyamonként. 

Külön érdekessége a jubileu
mi kiadványnak az intézet épü
letének történetéről írt rövid 
beszámoló. 

A korlátozott példányszám
ban megielent kiadványt csak 
az intézetben és a Közlekedési 
Múzeumban lehet megvásárol
ni. Ára: 200 forint. 

Vasutas népművészeti kiállítás 
A népművészettel foglalkozó 

amatőr alkotók száma évról év
re több. A november 14-én. 
Nagykanizsán megnyitott II. 
országos vasutas népművészeti 
kiállítás az ő munkáikból mutat 
be ízelítőt. 

A vasutas amatőr művészek 
nemzeti hagyományaink, népi 
kultúránk továbbélését bizto
sítják. s a kiállítás tárgyai be
mutatják, hogyan költözik be a 
népművészet a mindennapi 
életbe. hogyan gazdagítják 
mindennapjainkat azáltal. hogy 
nem csak gyönyörködünk ben
nük, hanem eredeti funkcióik
nak megfelelően használjuk is 
őket. 

A kiállításra 51 alkotótól 420 

külön/ éle alkotás érkezett. A 

zsűri több kiemelkedő munkát 
talált egy-egy kategó1iában. 
ezért ilyenkor párhuzamos első 
díjak kiadását tartotta igazsá
gosnak 

A fafaragók közül Kovács Já
nos (Somogyszob) és Sátori 
Zoltán (Szombathely) nyert el
ső díjat. A legszebb hímzéseket 
Kálovicsné Molnár Zsuzsanna 
(Nagykanizsa). Győr/y Mária 
(Celldömölk) és Gólya Mihály
né (Budapest) készítették. 
A szőttes kategóriában Bátori 
Józsefné terve alapján Salánki 
Istvánné által készített erdélyi 
szőttes volt a legszebb. Az 
egyéb kategória győztese Erőss 
Gyula lett karcolt, festett tojá
saival. 

int.lhtli !fJIPtcn.,,11, onn•• ,.., ....... 
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Bonsoir, Paris! 
Revü a cirkuszban 

A Fővárosi Nagycll'kuszban 
hat hétig szerepel a Bonsoir, 
Paris! című revü. ami fplvonul
tatja a Folies Bergére és a Casi
no de Pans sztárjait. Nus. a 
sztárokról annyit, hogy Elsa 
Manet - aki felöltözve megté
vesztésig hasonlít Uza Minelli
re, - énektudása, előadásmód
ja tényleg rmdkívüh, ám a töb
biek meg sem közelítik ezt a 
szintet. 

Félreértés ne essék, az Piő• 
adás nem rossz, sőt kifejezetten 
szórakoztató, de azt az 1gaz1 pá· 
1izs1 hangulatot csak húsz per
cig élvezhettük. Pedig a rmde· 
ző mindenre gondolt, hogy ki· 
szolgálja a közönséget. RPme• 
kül összeválogatott zene „v1sz1·· 
a produkciót; Az els5 részben 
egy kis akrobatika, egy kis má· 
g1a. lenge ruhás hölgyek tánca 
idéztp a misztikus keletet. s az 
argentin ritmuszsonglőrök pro
dukciója kétségkívül világszám. 

A második rész Michael 

Jackson Bad című dalára kore
ografált jazz-balettel indult. 
A szegecselt bőrruhás táncosok 
New Yorkot varázsolták ide né
hány percre A klasszikus ba
lettparódiát előadó magyar 
művészek után megjelenő mi
cisapkás t'agány viszont mint
ha a Quartier Latin, vagy a 
Montmartre i:alamelyik kis• 
kocsmájából lépett i.:olna elő: 
tar:igóharmontkán kísérte Elsa 
Manet-t. akt Edith Piaf halha
tatlan sanzonjait adta elő oly 
mestenen, hogy a közönség va
lóban Pálizsban érezhette ma
gát, és spnki sem lepődött vol
na meg, ha valahonan besétál 
Maigret. 

A kán-kán azonban csalódás 
volt! Igaz. hogy a fináléban 
pompázatos toll és strasszkol· 
lekcióban jelentek meg a Iá• 
nyok. de Pnnél különb revüt a 
televíz1ób .n 1s láthattunk már. 

Kép és szöveg: 
Demeter Kálmán 
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MOZIKALAUZ 
Tizenhét új filmet mutatnak 

be decemberben, mégsem ve• 
!ük kezdem a műsorrend mélta· 
tását, hanem a tizennyolcadik• 
kal: a régivel. Kevésbé költőien 
éppen három esztendő híján öt
venesztendős. Ennek ellenére 
mit sem veszített bájából, fris
sességéből. Figurái ma is épp
oly elevenek, mulatságosak, 
mint születésükkor. 

Nem nehéz kitalálni: Pinoc
chióról van szó. Walt Disney 
egész estés rajzjátékfilmjéről, 
az animációs műfaj egyik klasz
szikusáról. Azon. hogy a mester 
iskolája túlhaladott-e. ma már 
lehet vitatkozni, de azon nem, 
hogy amit alkotott: az maradan
dó, s mmden új felnövő nemze• 
dék számára 1gaz1 élmény, kitű· 
nő szórakozás! 

Ugyancsak a gyermeknézők· 
nek szól - de amíg a Pinocchi· 
ót pontosan karácsonyra időzí
tették, addig a Kurta farkú Pe
ti cica Americicában című film 
már december 3-án látható lesz. 
Mikulás ajándéknak. A derék 
macskát gondolom nem kell a 
gyereknézőknek külön bemu
tatni, hiszen már volt szeren
csénk hozzá. A svéd rajzfilm
sztár ezúttal tovább/ olytatja 
nálunk 1981-ben megkezdett 
párbaját szülővárosa leghosz
szabb / arkú cicájával, majd 
Amerikában (pardon Americi
cában) köt ki Stig Lasseby és 
Jan Gissberg rendezők jóvoltá
ból. 

Ifjúsági filmnek nyilváníthat
juk a román--NSZK koproduk
cióban a hetvenes években ké
szült Aranyásók-at. (Ez a tévé
sorozat moz1változata 1) Törté
nete - Jack London regénye 
alapJán - Alaszkában játszó
dik, hőse: az aranyláz idején 
szerencsét próbáló Alan Har
nisch ügyvéd. A rendező a né
met Wolfgang Staudte és a ro
mán Sergiu Nicolaescu. 

Persze ebben a hónapban 
nemcsak a legifjabb korosztály 
jár moziba. •A műsorrendben 
vannak tipikus felnőtt filmek is. 
Ezek közé tartozik a Lavardin 
felügyelő. Műfajára nézve kri
mi, de az igényesebb fajtákból. 
amire bizonyos mértékig a ren
dező neve: Claude Chabrol -
az új hullám hajdani vezéralak
ja - a garancia. A történet 
nemcsak a nyomozást mutatja 
be. hanem társadalomkritikai 
éle is van. Főszereplői: Jean Poi
ret (a komikus), Bernadette 
La/ont és Jean Claude Brialy. 

Világsiker volt A misszió. 
Roland Joffé rendező színes, 
szinkronizált történelmi drámá
ja. amely a mai Argentína, Pa
raguay és Brazília háromszög
ben játszódik a tizennyolcadik 
század közepén, a jezsuita m1sz
sziók telepein. A spanyol és 
portugál diplomácrn, meg a ka
tonai eró'k vetélkedése áll a for
dulatos cselekmény középpont
jában. Két főszereplője; Robert 
de Niro és Jeremy Jrons remek 
em berábrázolók. 

A Leszámolás Hongkong
ban úgynevezett karatefilm. Fő 
érdeme, hogy megismerkedünk 
bPnne Bruce Lee utódával. Jac
kie Channal. James Glickenha-

usen rendező amerikai kaland
históriája „új téma". Egy társa 
haláláért bosszút álló rendőr· 
tiszt magánakciójának történe• 
te. 

Előreláthatólag vidám szóra
kozást nyújt majd az olasz Hin
tőpor, egy kétbalkezes meg egy 
kitűnő ügynök mul�tságos his• 
tóliája. Erről csak annyit kell 
elmondanom, hogy kétbalkezes 
barátunk Carlo Verdone, a sok• 
oldalú, s hazájában rendkívül 
népszerű komikus, míg a ráter• 
mett ügynök a szép és vonzó 
Eleonora Giorgi. Gondolom azt 
mindenki sejti, hogy függetle• 
nül az üzleti eredményektől, 
szerelem 1s szövődik a sok mu· 
latságos fordulat közepPltC'. 
A rendező: k1 lennP más, mint 
maga Carlo Verdone! 

A Yesterday című lengyel fia
talokról szóló életkép - Rados
law Piwowarski munkája -
zenés produkció, de társada• 
lomkntikai korrajz 1s a hatva· 
nas évekről, amikor négy kisvá• 
rosi fiatalember zenekart alapít 
példaképük, a Beatlesek mintá
jára, természetesen utánozva 
őket mindenben. 

Egy felbomló amenka1 család 
áll Robert Libennan, Asztal öt 
személyre című mai históriájá· 
nak középpontj4ban. A szerep
osztás parádés: Jon Voigt. Ri· 
chard Crenna, a hajdan Anna 
Frankot alakító Millie Perkins 
és a francia Marie-Christine 
Barrault, a vdághírű színpadi 
színész, nem kevésbé híres leá· 
nya alakítja a főbb figurákat. 

Társadalmi töltésű szerplm1 
dráma a Szívfájdalom. Rende• 
zője: Donald Shebib. Viszont· 
láthatjuk benne a szép, s tehet• 
séges J\,fargot Kidder-t és a ne
ves színészdinasztia egyik köz
ismert sarját, Robert Carra
dine-t. 

Ugyancsak szerelemről szól a 
budapesti Színház- és Filmmű
vészeti Főiskolán végzett Edu
ard Zahariev fanyar hangvéte
lű története egy meg nem való· 
sult szerelemről, ahol a k1sváro• 
si vezető káder mindent elkö· 
vet. hogy a fia ne kerüljön rang• 
ján alul egy egyszerű falusi le· 
ány „hálójába". 

Peremvárosi sivár társada· 
lomkép - nem éppc•n szilVPSZ· 
ten műsorajánlat. pedig akkor 
mutatják be - a francia Tea 
Arkhimedész háremében. Ren
dezője Medi Charef. Bevándor• 
lókról. munkanélküliekról szól. 
Század eleji karriertörténet -
egy kedvelt svéd rPgény adap
tálása - A szerelem és magány 
játékai. amelynek cselekménye 
értelmiségi, pontosabban újság• 
írói körökben bonyolódik. Ren• 
dezője: Anja Breien. Üzemi tör· 
ténet a szovjet Fizetéstől /izeté· 
sig - Aida Manaszarova alko• 
tása. A harmincas éveket 1déz1 
fel egy rejtelm!"s história kerP
tében a kínai Ej/éli fantom, ju• 
goszláv politikai knm1 a Veszé• 
lyes nyom. míg ugyancsak bűn· 
üg:,,i történet a szovjet Itt nem 
járnak idegenek, egy fiatal falu• 
s1 detektív első esete. A műsort 
a Széljáró című amerikai -film 
egészíti k1. • 

Ábel Péter 

Pécsi Sándorra emlékeztek 
Pécsi Sándor-emlékkiállitás 

nyílt a közelmúltban Kőbá
nyán, az Északi Járműjavító 
művelődési házában a művész 
születésének hatvanötödik, ha
lálának tizenötödik évfordulója 
alkalmából. A gyermekkortól a 
végs5 búcsú napjáig számtalan 
fotódokumentum, tárgyi emlék. 
és Cserje Zsuzsa remek könyve 
Pécsi Sándorról, mind-mind 
egy rövidre szabott élet gazdag 
alkotói korszakairól tanúskod
nak. 

A kiállításon - amely a szí
nészmúzeum1 tablót leszámítva 
az országban az első - Szé
kelyhídi Ferenc, a Törekvés 
Művelődési Ház igazgatója kö-

szöntötte a megjelenteket, majd 
dr. Cenner Mihány színháztör• 
ténész idéztl' föl Pécsi emlékét, 
s megemlítette, hogy nem egé
szen 28 évi színPsz1 pályáján 
olyan életművet hagyott reánk. 
amely a felejthetPfü.>n alakítá• 
sok sokasága mellett ötven
nyolc filmet és tizenhárom tele
víziós felvételt 1s tartalmaz. 
A színész háromszor hal meg, 
mondotta. Először az utolsó fel• 
lépés után, másodszor a testi el• 
múlásával, s harmadszor, ami
kor elfelejtik. De Pécsi Sándor 
alakja újra és újra feltűnik a 
filmvásznon. a képernyőn, te• 
hát nem hal meg egészen, mert 
nem felejtjük el. 

Kiállítás 
Több mmt százfőnyi rrdeklődő előtt nyitották meg Szolno

kon a járműjavító művelődési központjában Osváth Miklós fr-stő
művész kiállítását október 26-án. A 23 akvarellt bt•mutató k1állí• 
tás házigazdája az üzem szocialistabngád-klubja volt. A kiállítás 
sikerét mi sem bizonyítja jobban. mint hogy öt nap alatt 558-an 
írták alá a vendégkönyvet. 
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Pályaudvaron, vonaton 

Gazdag lesz az áruválaszték 
Az lJtasellátó Vállalat felkésziilt az iinnepi forgalomra 

Az Utasellátó Vállalat mun
kájának, egyre aktívabb üzlet
politikájának szerves részévé 
vált az év végi ünnepekre való 
gondos felkészülés. A kará
csony az ajándékozás meghitt 
családi ünnepe. a szilveszter az 
óévbúcsúztatás és az újévkö
szöntés Jegyében, vidám szóra
kozással telik el. Ezekre az ün
nepekre mindig sokan utaznak 
vendégségbe szeretteikhez, is
merőseikhez. S az, aki vendég
ségbe indul. nem megy üres 
kézzel. 

Az ünnepek közeledtével in
dokolt a kérdés: hogyan készül 
az utazóközönség, pontosan 
fogalmazva, a fogyasztói, a vá
sárlói szokások kielégítésére az 
Utasellátó? A kérdésre a válla
lat szakembereitől kaptunk vá
laszt. 

Mint megtudtuk, az idén az 
alkalomhoz illó, kulturált érté
kesítés biztosítása, az utazókö
zönség igényeinek kielégítése 
érdekében a vállalat egész háló
zatára k.iterjedó ajándékvásáro
kat rendeznek. Ezeknek a vásá
roknak már hagymányaik van
nak. Az idén például ünnepi 

könyv- és ajándékkínálatukkal 
a korábbinál több vasútállomá
son jelennek meg. 

Ugyancsak régi hagyomá
nyokra tekint vissza a mikulás
csomagok értékesítése. E szol
gáltatásuk vonzóbbá tételére 
nyereményakciót hirdettek. A 
csomagokba tombola-nyere
ményszel vényt helyeztek el. 
A nyeremények között találha
tó színes televízió, sztereó 
magnók, fényképezőgépek, 
ajándék- és étkezési utalvá
nyok. A húzás december 20-án 
lesz. Így a boldog nyertes az 
ünnepi műsort már a tombolán 
nyert televízióján nézheti. 

A vendéglátóegységek étel
és italválasztékában, árukínála
tában kiemelt helyet kaptak a 
regionális igényeket, valamint 
az ünnepi alkalmak hagyomá
nyos fogyasztási szokásait rep
rezentáló ételek. A cukrászter
mékeket árusító üzleteikben, a 
budapesti intézmények munka
helyi büféiben torta- és süte
ményvásárokat, számos üzlet
ben ünnepi estéket, vacsorákat 
rendeznek. 

A kiskereskedelmi üzletek 

áruválasztékának kialakításá
hoz valamennyi területi igaz
gatóságnál árubemutatót szer
veztek. A vezérigazgatóság ál
tal ajánlott mintegy 220 áru
rnmtán kívül az igazgatóságok 
helyi beszerzésből is biztosítot
tak kinálatot. Ez igazgatóságon
ként eltéró volt, de a legtöbb 
helyen bóséges ajándékkínála
tot jelentett. Különösen a szom
bathelyi, a debreceni és a szol
noki igazgatóság árukínálata 
volt vonzó. 

A pályaudvari egységeknél 
még déligyümölcsöt is árusíta
nak az Utasellátó árudái. Az 
idén saját beszerzésben beho
zott 20 tonna datolya minden 
bizonnyal ritka színfoltja lesz 
majd a pályaudvari egységek
nek. Földimogyoróból 450 má
zsát hoznak forgalomba, még
hozzá 25 százalékkal olcsóbban. 
mint az elmúlt évben. 

Az utazóközönség ünnepi vá
sárlásainak elósegítése érdeké
ben különbözó ajándék- és 
könyvvásári ki településeket 
szerveznek. Ajándékozási célt 
szolgál az utasellátó márkater
mékek bóvüló választéka is. 

Megfeleló kínálattal rendel
kezik a vállalat az ünnepi han
gulatot biztosító borokból és 
pezsgókből is. A nagy pályaud
varok közül Budapesten a Kele
tiben, a Nyugatiban és a Déli
ben pezsgóvásárt rendeznek. 
A nagy választékból elsósorban 
a palackos érlelésű, félszáraz 
Utasellátó pezsgót ajánlják. Az 
ünnepekre 3000 palack 0,35-ös 
pezsgőt is forgalomba hoznak. 

Az italválasztékkal kapcsolat
ban elmondták a vezetók, hogy 
az az idén, az eddigieknél lé
nyegesen gazdagabb lesz. 
Szénsavas üdítóitalból is felké
szültek. Meggyüdítőből 100 
ezer üveggel, az Úti Sió gyü
mölcsléből ugyancsak 100 ezer 
üveggel hoznak forgalomba, 
hogy csak e két példát emlit
sük. 

Az év végi nyitva tartásoknál 
a vonatok indulását és érkezé
sét is figyelembe vették a válla
lat vezetói. Ahol indokolt, ott a 
nyitva tartás meghosszabbítá
sával gondoskodnak az utazó
közönség zavartalan ellátásáról. 

V.F. 

Villány megújult 
A pécsi körzeti üzemfőnök- marosan veszélyessé vált a pe

séghez tartozó Villány vasútál- rontető is, s le kellett bontani. 
lomását - kétszintes, peronte- 1975-ben született döntés új 
tós, vakolatlan téglafalú indó- felvételi épület létes[té::.éro7. 
házat - 1870-ben építették. Az A felépítmény tervezési munká
eltelt 100 év alatt a komfort nél- it a MÁV Tervezó Intézet (Po
küli ház teteje megereszkedett, zár Miklós építész) készítette 
falai felvizesedtek és megrepe- el. A már meglévő állomásépü
deztck, ajtajai-ablakai kilazul- let • folytatásában kétszintes, 
tak, küszöbei kikoptak, padló- magastetős, 750 négyzetméte
zata megsüllyedt. Elöregedett a res hasznos alapterületű létesít
raktárépulet is, ahol a kereske- ményt programozott. Kivttelező 
delmi dolgozók munkahelyei hiányában azonban a tervek -
voltak. 10 éven keresztül -- csak ter-

Az 1960-70-es években a vek maradtak. 
község körzetében létrejövó A kivitelezési megbízást vé
ipartelepítés és -fejlesztés, az gül 1985-ben - pályázat útján 
ehhez tartozó vasúti beruházá- _ a Mohácsi Épltóipari Szövet
sok. valamint a határforgalom. kezet nyerte el. A jóváhagyott 
jelentós felfutása korszerűen beruházási program a létesít
berendezett üzemviteli és szoci- mény megvalósítását 1987. de
ális helyiségek kialakítását sür- cember 31-i befejezéssel 25 mil
gették. lió forintos költséggel irányozta 

A megrokkant felvételi épü- eló. Az építők jól szervezetten 
let Jokozatosan épült le. Stati- színvonalasan dolgoztak és a 
kai szakvélemény alapján az határidő előtt két hónappal el
épület emeletén lévő lakásokat készültek. A beruházás kereti-
- a födém tehermentesítéséért ben a biztosítóberendezés áthe

meg kellett szüntetni. Ha- lyezését és a távközlési munká-

kat a pécsi biztosítóberendezé
si fenntartó főnökség dolgozói 
végezték. 

Az állomás és környéke kel
lemes színfoltú látványosság 
lett. A villányi hegység maga
san felhasított fehér sziklafala 
elótt tájba illóen helyezkedik el 
a magastetós épület. Peronját 
piros-szürke viacolor kockákkal 
rakták ki, falai bézsszínűek, pa
norámaablakait fehér csipke- és 
zöld sötétítőfüggönyök díszítik. 
teteje országháztípusú barna 
palalapokkal fedett. Az állomá
sépület külsó oldalán, az or
szágutat szegélyezó óriás platá
nok most hullatják aranyló le
veleiket, de a járdaközök föld
kockáiban még zöldell az ószi 
fű. A régi állomásépület helyé
re a tanács parkot épít majd. 
Az állomás dolgozói a tavasz
szal folytatják - t:irsadalmi 
munkában - környezetük szé
pítését, virágosítását. 

Az új épület földszintjén ta
lálhatóak a forgalom- és keres
kedelem•, valamint az utaski

--------------------------, szolgálás helyiségei. A tetótér

Húsz \'63-as 3600 kilowano„ mozdonvt kh,zit a Ganz-'1 \\AG é.,, 
• Ganz \'illamossági M<IYek a �L.\ \ ,.;ámára. \z idén szállítandó 
tizt'nhárom mozdonyból hat már elhagyta a járnuTgyáral. a töb
bit lol}amatosan, � elkéezülés „orrcndjt'-ben adják majd át. 
A szintén most épül6 háromrészes motononat prototípusán már 
az ellen6rz6 méréseket Yégzik. s fehehet6leg még ebben a hónap-

ban megkezdheti a pál:)án a futópróbát 

ben szociális övezet - személy
zeti öltözök és fürdószobák -, 
telefonközpont, forgalmi és ke
reskedelmi oktatótermek sora
koznak. 

Az oktatókban fekete tábla, 
párnás székek, kétfiókos aszta
lok. 

Kevés állomásfónöknek jut 
osztályrészül, hogy szolgálati 
helyén új állomásépületet ve
hessen át. Deák Sándor villányi 
állomásfónöknek kijutott. Az 
apa Deák Sándornak, mert a 
fiú Deák Sándor is állomásfó
nök, Magyarbóly állomáson. 
A villányi Deák Sándor 1950-
ben kezdte a vasúti szolgálatot. 
Mezótúrról került a pécsi igaz
gatósághoz. Segédtiszti, tiszt
képzó és állomásfónöki tanfo
lyamokon szerezte elméleti tu
dását. Magyarbólyban forgalmi 
szolgálattevó volt, 1973-tól Vil
lány állomásfónöke. Fia üzem
mérnök, leánya könyveló -
családosak, unokák is vannak. 

- Egy kicsit üljünk le, mi
elótt az ünnepség megkezdódik 
- nyitja irodája ajtaját, s úgy 
helyezkedik széles íróasztala 

mögé, hogy a nap ne sussön a 
szemébe. 

- Nemcsak az épület hasz
nálódott el, egy kicsit én is. 
Agyérgörccsel vettek táppénz
re, kórházban is ápoltak. Most 
már hamarosan meggyógyulok 
- szalad szét a mosoly az ar
cán -, meggyógyít az öröm. 
Tudtam én azelótt is, hogy ne
kem nagyon jó munkatársaim 
vannak, de most, hogy itt volt 
ez az építkezés, én meg nem 
voltam, felkerestek otthon -
azért is, hogy javulok-e, meg 
azért is, hogy tájékoztassanak. 

Az 50 tagú Villány állomásfó
nökséghez tartozik még Kistót
falu. Vokány, Palkonya, Vil
lánykövesd és Márok megálló 
másik 25 dolgozóval. Nincs elég 
emberem. Számolok magam
ban, a dolgozók egyötöde hi
ányzik. 

Villány állomáson nincs ki
húzó vágány - panaszolja to
vább az állomásfőnök. - Az ál
lomási vágányok ráadásul rövi
dek is, s nem is lehet valameny
nyin saruzást alkalmazni. 
A vasút elágazik tőlünk Ma
gyarbóly, Mohács és BCM
Nagyharsány felé. Belföldi és 
nemzetközi átmenethez kezel
jük a kocsikat. Nem megoldott 
az elegy-elórejelentés. Az infor
mációáramláshoz szükséges 
távgépíró-telepítés még mindig 
várat magára. Kezelésére ki
képzett dolgozónk már van, be
rendezés még nincs. Pécsbánya 
rendezó továbbítja nekünk tele
fonon az adatokat - pedig ók is 
létszámhiánnyal bajlódnak. 
Jobb lenne a közvetlen kapcso
lat, mert akkor a vonat megér
kezéséig el lehetne készíteni az 
elegyrendezés forgatókönyvét, 
ha tudnánk, hogy a kocsik mi
lyen sorrendben következnek a 
vonatban. A tartalékmozdony
nak is kevés az ideje, Bóly állo
mást is ki kell szolgálnia menet
rendszerűen naponta kétszer. 

Az ünnepséget Reményi Fe
renc nyitotta meg, s Deák Sán
dor vette át a létesítményt no
vember 5-én. 

K.T. 

Borexport Gyöngyösről 

A gyöngyösi vasútállomás ez félék szállítása 20-30 százalék
évi áruszállítására nem jellem- kal visszaesett. Az elóre rendelt 
zó a zsúfoltság. Nemcsak azért, fagyasztott áru és a borfélesé
mert több áru érkezik a város- gek az i.ltemezések szerint ke
ba, mint amennyit be kell rakni rülnek vagonokba. Bár több 
és elszállítani, hanem azért, lenne málnából, meggyből és 
mert az idén gyengébben gaz- cseresznyéből - a szépen cso
dálkodtak a szállittató felek, magoltból, mert azt, keresik a 
nincs mit elszállítani nyugati piacokon. Ami nem 

A negyven vasutassal dolgo- megfeldó azt nem fogadják. zó állomás fónöke, Német La- A borféleségekkel nincs gond, 
jos, jól gazdálkodik az ide érke- mert valamennyit palackozva zó kocsikkal. A gazdaságokkal küldik a termelók külföldre. is jó partneri kapcsolatot tart, Legnagyobb szállítójuk a Szőakik rendszeresen :szállítanak lóskertek Tsz, az idén ötmillióGyöngyösről. Mindig van tarta-
lék kocsija, még a bázeli Inter- négyszázezer litert adnak fel év 
frigó részére is. Ha gyorsan kell végéig, az állami gazdaság en
fagyasztott árut berakm, azon• nC'k fC'lét küldi megren�e!óin.�k. 
nal intézkedik hűtókocs1 ügyé-. Zor_:1e a SzoVJetumó kulonboző 
ben, másnap indulhat az áru teruleteire mdul, kevesebb a 
Bécs. Brüsszel vagy Zünch lengyeleknek és az NDK-ba. 
felé. Hogy Gyöngyösön nmcs őszi 

SaJnos az 1de-1 tapasztalatok csúcs az nem a vasutasokon 
azt bizonyítják, hogy a zöldség- múlik 



2 MAGYAR VASU'fAS 

A peresztrojka és a szakszervezetek (1.) 

Szociálpolitika, demokrácia, önkormányzat 
A párt irányvonala a társadalom minlíségileg új fejlettségi fokára 

való helyezésére, a szociális-gazdasági fejlffdés gyorsítása talaján 

jelentlís feladatok elé állította a szovjet szakszervezeteket. Az 

SZKP XXVII. kongresszusa, a párt programja nélkülözhetetlen 

impulzust adott az átépítésre, nemcsak a formák és a módszerek 

újítására, hanem tevékenységük egészére is. Az ilyen társadalmi 

erő (és a szakszervezetek ma 140 millió embert egyesítenek) nagy 

mértékben hozzájárulhat a gazdaság fellendítésében, a szocialis

ta demokrácia fejlődésében, a társadalmi viszonyok tökéletesíté

sében, sok szociális-kulturális probléma megoldásában. 

Abban, hogy gyökeres válto- tékben tudják a tömegek feletti 
zások menjenek végbe a szak- irányítást megvalósítani, meny
szervezetek munkájában, ab- nyire kötődnek céljaikhoz, 
ban, hogy tudatosodjon bennük mennyire készek a dolgozók ér
helyük abban a hatalmas átala- dekeinek védelmére harcra kel
kítási folyamatban, amelyik az ni. 
országot átfogja, még sok a za- Ma létkérdés túllépnünk 
varó elem - még hatással van azon a múltban kialakult gya
a szervezőmunkához való sab- korlaton, hogy körmönfont mó
lonos hozzáállás, hiánycikk a don felcseréljük a fogalmakat, 
nem hagyományos gondolko- amikor is a szakszervezetek 
dásmód, amely megfelelne a je- szerepe és az előttük álló kér
len követelményeinek. dések közé egyenlőségjelet tet-

A szakszervezetek új szere- tünk. De a szerep nem azonos 
péről Baglaj Marat Viktorovics a feladattal, lett légyen az a 
professzor, a jogtudományok legnagyobb is. 
doktora, M. Sz. Gorbacsov a A meggyökeresedett kedve
Szovjet Szakszervezetek XVIII. zőtlen tendenciák a dinamiz
kongresszusán elhangzott be- mus elvesztéséhez, a szó és a 
széde, és annak határozatai tett elszakadásához, az embe
szólnak. A kongresszus felvér- rek aktivitásának, kezdeménye
tezte a szakszervezeteket az át- zőkészségének és a hibákkal 
alakítás programjával, és köte- szembeni kibékíthetetlenségé
lezte azokat, hogy újragondol- nek csökkentéséhez vezettek. 
ják szerepüket a társadalom Lenin is figyelmeztetett arra, 
életében. Erre bátorítanak az hogy: ,,Látnunk kell, hogy a 
SZKP KB 1987. júniusi plénu- szakszervezetek nem ugyan
mának határozatai is, amely az olyan hatóság, mint a népi ko
ország gazdasági irányítása át- misszariátusok, hogy ez az 
építésében kiemelkedő ese- egész egyesített proletariátust 
ménnyé vált. képviseli, hogy ez egy különle-

V. I. Lenin utalt arra, hogy a ges hatóság". 
forradalom győzelme után a Eközben a szakszervezetek 
szakszervezetek „Az új társa- és más szervezetek irányítási dalom fő megalkotóivá válnak, rendszere, - amelyek termé
mivel ennek a társadalomnak szetükből fakadóan öntevé
a megalkotói csak a sokmilliós kenynek kellene, hogy legye
tömegek lehetnek". nek - egy gazdasági miniszté-

Leninnek a. szakszervezetek- riumra kezdett hasonlítani, an
ről, mint a szocialista építés ak- nak fő jegyeivel: szerteágazó 
tív részeseiről szóló tanítása vertikális szerkezetével, utasítá
meghatározta azok helyét a po- sos rendszerével, elszámoltatás
litikai rendszerben. A szakszer- sal, egyszemélyi vezetéssel. 
vezetek olyan szervezet, amely A szakszervezetek munkájában 
a dolgozók széles tömegeit és vezetésében kifejlődött a bü
egyesíti, amely aktívan részt rokratizmus, a papírgyártás és 
vesz az új társadalom építésé- a formalizmus. 
ben a Kommunista Párt irányí- Minderről egyenesen szüksé
tása mellett. A szakszervezetek ges beszélni, hogy ne kövessük 
jelentős munkát végeznek a el a múlt hibáit. A szakszerve
párt szociális programja meg- zetek munkája megreformálá
valósításában, a dolgozók mun- sának folyamata sokfajta gaz
ka- és életkörülményeinek javí- dasági, politikai, szociális és 
tásában. ideológiai tényezőt tükrözött, 

Ugyanakkor nem mehetünk amelyek megbilincselték a szo
el amellett, hogy egy bizonyos cializmus előnyeinek kibonta
időszakban a fejlett szocializ- kozását és elsősorban a dolgo
mus koncepciójából kiindulva, zók részvételét a termelésirá
amelyet sok szakszervezeti ve- nyításban. 
zető úgy értelmezett, mint a Most fontos megérteni, hogy 

szociális aránytalanságok lehe- fejlődésünk fékezésének me
tőségének teljes kizárását és chanizmusai, (melyek létrejöt
minden társadalmi ellentét fel- tek a szakszervezetben) még 
oldását, ez szolgált alapul az nincsenek meghaladva, mivel a 
olyan állítások számára, mint tapasztalat, szokások, megszo
például, hogy a szakszerveze- kás pszichológiai részét képezik 
tek szerepének növekedése a szakszervezeti dolgozók nem 
majdhogynem automatikusan kis részének. 
zajlik le, így nő a tekintélyük a A Szakszervezetek Össz-szö
dolgozó kollektivákban, erősö- vetségi Központi Tanácsa 
dik ráhatásuk a gazdasági és (SZÖKT) az átépítésről már 

szociális területekre. Ugyanak- nem egy komoly határozatot 

kor ez nem fedte a valóságot és hozott, de annak végrehajtása 
csak zavarta a szakszervezeti ezekbe a mechanizmusokba üt
munka fogyatékosságainak fel- közik. Éppen ezért a szerkezeti 
tárásában. problémákról kell hogy beszél-

Azokban az időkben a párt- jünk, - a szakszervezetek sze
konferenciákon számos bírálat repének új megközelítéséről a 
érte a szakszervezeteket, de a jelenlegi helyzetben, - és nem
kritika visszhang nélkül ma- csak egyszerűen az „elkövetett 

radt. Ennek eredményeképpen hibák kijavításáról". 
a helyzet nem változott, a pan- A szocialista társadalomban 
gásra utaló jelek egyre gyűltek. a szakszervezetek szerepét a le

Szükség van arra, hogy vilá
gosan lássuk azt, hogy a szocia
lista társadalom életében a 
szakszervezetek fontos szerepe 

egyáltalán nem automatikusan 
következik a szocializmus ter
mészetéből, annak ellenére, 
hogy a hatalom ebben a társa
dalomban teljes egészében a 
munkásosztály kezében van. 

A szocializmus csak a szüksé
ges feltételeket teremti meg a 
szakszervezetek akadálytalan 
tevékenységéhez, növeli társa
dalmi jelentőségét. A szakszer
vezeteknek az életben elfoglalt 
helye és szerepe csak annak a 
függvényében válhat fontossá 

és jelentőssé, hogy milyen mér-

nini formula a következőkép
pen határozza meg: ,,a szak
szervezet legyen az irányítás 
iskolája, a gazdálkodás iskolá
ja, a kommunizmus iskolája." 
A mi időnkben ez a formula, 
amely a kommunizmusba való 
átmenet egész időszakára szól, 
új tartalommal telik meg az or
szág társadalmi életének átala
kításából adódó feladatok fé
nyében. A társadalmi-gazdasá
gi fejlesztés gyorsításával. Ez 

alkotó aktivitást, öntevékenysé
get és önirányítást feltételez a 
dolgozók részéről. A hatalmas, 
úgy is mondhatnánk mindent 

átfogó szakszervezetek (706 
ezer szakszervezeti alapszerve
zet, 636 ezer gyári bizottság és 

szakszervezeti vezetőség, 3,8 
millió szakszervezeti csoport) 
mindenki számára az átalakí
tás iskolájává kell hogy válja
nak. 

Ugyanakkor előbb a saját 

munkánkban kell felszámolni a 
hiányosságokat. Lenin teljes
séggel megengedhetetlennek 
tartotta az aktatologatást, a 
hanyagságot, a bürokratiz
must, a határozatlanságot a 
szakszervezeti szervezetekben. 
A SZÖKT-hoz és annak kom
munista frakciójához intézett 
felháborodott hangú levelében 
írta: ,,Én sohasem kételkedtem 
abban, hogy a komisszariátu
sainkban még nagyon sok a 
bürokratikus vonás, kivétel 
nélkül mindenben. De azt, 
hogy a szakszervezetekben ne 
legyen kisebb a bürokratizmus, 
azt nem vártam. Ez hallatlan 
szégyen". 

Ezt a betegséget a mai napig 
nem hevertük ki. A napisajtó 
nem kevés anyagot közöl szá
mos vállalat szociálpolitikájá
nak jelentős hiányosságairól, is
mert ennek a munkának az ál
talános elhanyagoltsága, ami 
annak a következménye, hogy 
a termelés „mellékes tényezője
ként" viszonyulnak hozzá. 

És tesznek-e valamit a szak-

szervezetek népi, alkotó, önte
vékeny jellege messz� nem tel
jes mértékben valósul meg. Ez 
vonatkozik a szakszervezetekre 
is. 

Jelenleg a szakszervezetek, 
amelyek a dolgozó kollektívá
kat egyesítik, az átalakítás kö
zéppontjába kerülnek, mintegy 
belülről érzik, az emberek sor
sán keresztül látják meg a tár
sadalmi-gazdasági fejlődés 
gyorsítási folyamatának egész 

bonyolultságát és ellentmondá
sosságát is. Ezek a tömegszer
vezetek ugyanakkor csak akkor 

tudják teljesíteni feladatukat, 
ha a tömegek kezdeményezésé
re építve, mint teljes mértékben 
öntevékeny szervezetek lépnek 
fel. 

A szakszervezetek viszonya 
az állami szervezetekhez két
ségkívül bonyolult kérdés. Poli
tikai értelemben a lenini útmu
tatás alapján ez a kérdés már 

régóta megoldott, amely ki
mondja, hogy a két szervezeti 
forma egy egységes társadalmi 
alapra épül. Az állam és a szak
szervezetek politikájában nincs 
és nem is lehet bármilyen elvi 
nézeteltérés, mindketten a párt 
irányítása mellett közös célok 
érdekében dolgoznak. Ez társa
dalmi és politikai rendszerünk 

szervezetek e . téren? Azok stabilitásának, szilárdságának 
messze nem mmden esetben fontos tényezője. 
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Ezzel kapcsolatban felmerül �inden döntésben. a , gazdasá€11 
a szakszervezetek önállósága ?e_loknak van pnontása a szoci
erősítésének kérdése. A párt, ális feladato�k�l szem�en, m:nt 
miközben vezetést gyakorol a aho� �� 1;eldaul a kozelmu�!
szakszervezetek felett, ugyan- ban 1s to�ent, _akkor ennek_ �o
akkor kiemeli annak szervezeti vet�ezme_nre�eppen a szocia�s 
függetlenségét, kiáll a felette szfera feJlodeseben lemaradas 
való részletekbe menő bábás- mutatkozik. Ha azo_�b�n , a 
kodás ellen. Úgy tűnne, hogy a sza�t

z�rvezete�,. _szo';ialis _at
szakszervezetek funkcióik telje- <;laki 

„

0 funkcio3at allando_a7: 
sítésébe és a belső életükbe va- es kovetkezetesen megvalosi
ló adminisztratív beavatkozás- totta volna, lényegesen javít
sa! szemben a szilárd jogi ga- hatott volna a helyzeten. H!
ranciák védik. Ezzel együtt szen _a sz�kszervez,eteknek, , le
azonban a szakszervezeteken n7eget -�ek_in:Ve ,a vállalatc� ,e�e
belüli vezető funkciókba gyak- teben t?M:en� b?rmely s�oc1��
ran ajánlanak és - tényleges ga�d���gi lepes megtetelenel 
választások nélkül - ültetnek „veto -Joguk van. 
be" nem hozzáértő leírt" veze- A szakszervezetek a maguk 
tőket, amivel gye�gűl a szak- sajátos eszközeivel arra hivatot-
szervezetek tevékenysége. tak, hogy ellensúlyozzák a szo-

, ,, , . cialista vállalatok vezetőinek Es�reveheto e� masik t:n� irányítási hatalmát és technokdencia is, miszennt �azdasa� rata túlkapásait a gazdaságban, vezet� ,s�a,ksz;1;V:zeti mt:_n�:=1- ami különösen fontossá válik a ba v�o atiranyitásaval „eros1tik gazdaság intenzív fejlődésre va
meg a szakszervezeti szerveze- ló áttérésénél az önfinanszíro
teket. De hl�� Lenin ?0ntos�n zás, a gazdasági szempontok és 
az ellenkezoJeről beszelt, a1;ol, a teljes önelszámolás bevezeté
hogy a szakszervezetek az alla- sénél. Nem a konfliktusok ha
� h�,talom „rezervuáz:ja (tarta- nem pont fordítva, a konfliktusl��a) , ebben a 1:;unkab�n kell mentesség illúziója, a felhőtlen
kierleln1 a vezetn munkara . al- ség látszata a káros a szakszer
kalmas emberek�t.. , Va1on vezetek és a gazdasági szerve
nem-e ennek a lemm tetelnek zetek kapcsolatában az a len
az elfelejtéséből, _adódik„ az

'. gyel polka", amel;et G��bahogy -�ok gazda�_agi vezeto, a_ki csov képszerű kifejezésével él
nem Jarta ki a tomegmunka is- ve a szakszervezetek szeretnek 
koláját, nem viszonyul komo- táncolni" 
lyan a szakszervezeti tevékeny- " · 
séghez? Úgy tűnik, hogy az ország-

ban elkezdődött átépítés (pe-
A gyakorlatban például Tit- resztrojka) kezdete óta minder

ka az a vezető, aki figyelembe ről nem kevés hangzott már el. 
veszi a szakszervezeti bízott- De sajnos a bólogatás szelleme 
ság véleményét, amikor a vál- jól láthatóan sokkal mélyebben 
lalat, hivatal vagy szervezetve- gyökerezik. Csak most kezd
zető gazdasági pozíció betölté- tűnk hozzá a két és három mű
sére neveznek ki személyeket, szakra való áttérésre, de máris 
bár ezt előírja a szakszervezeti érezteti hatását a „csinovnyik" 
bizottságok jogainak helyzeté- hozzáállás ehhez a fontos kér
ró1 szóló törvényerejű rendelet. déshez. A szakszervezeti szer-

Az SZKP XXVII. kongresz- vezetek megint messze nem 
szusán kifejezésre jutott, hogy mindenhol álltak a helyzet ma
számos társadalmi szervezet to- gaslatán, amikor nem igazítot
vábbra sem kellő mértékben ták ki a gazdasági vezetők dön
kezdeményező. Sok esetben, tését, és nem fordítottak kellő 
mindenekelőtt apparátusokkal figyelmet a dolgozók szükségle
igyekeznek együttműködni bü- teire. 
rokratikus módon kevéssé tá
maszkodva a tömegekre. Más 
szavakkal fogalmazva a tömeg-

(Folytatjuk) 
M. Baglaj 
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Tapasztalatcsere 
Ausztriában 

Szakszervezetünk ifjúsági de- gel rendelkeznek, és különösen 
legációja október végén Auszt- érdeklődnek a közéleti és a poli
riába utazott. Delegációnkat fo- tikai kérdések iránt. A legjobb 
gadták a szakszervezeti és ifjú- ifjúsági vezetők közül kerülhet
sági szervezeti vezetők, emel- nek aztán ki a felnőtt szakszer
lett a szervezők elegendő időt vezeti vezetők. 
biztosítottak küldöttségünk szá- Tapasztalataink szerint na
mára a kötetlen találkozásokra gyon jó a propagandamunka, 
és a tapasztalatok személyes át- szinte reklámozzák a szakszer
adására. vezetet. Gyakorlatilag minden Az Osztrák Szövetségi Vas- taghoz eljutnak az éves kalenutak Szakszervezete 98 száza- dáriumok és azok a színes, filékos szervezettségével kiemel- gyelemfelkeltő propagandakedik a többi ágazati szakszer- anyagok, amelyek a legfontovezet közül. Az aktív dolgozó- sabb tudnivalókat tartalmazzák 
kon kívül különös figyelmet a szervezet felépítéséről, a jog
fordítanak a nyugdíjas vasuta- és hatáskörökről, és hogy mi
sok mozgalomban tartására. lyen problémával, milyen szin
A szakszervezeti vezetők a ki- ten, milyen tisztségviselőhöz ér
emelkedő szervezettség okát demes fordulni. (Tartalmazza a 
egyértelműen a bizalmiak hoz- tisztségviselők nevét, pontos cí-
záállásában látták. mét, telefonszámát.) A küldöttség azt tapasztalta, Küldöttségünk megismerke-hogy az osztrák vasutas-szak- dett az osztrák vasutasság szoszervezet kiemelkedő figyelmet ciális és munkakörülményeivel. fordít a fiatalok felkészítésére 
és a munkába történő beillesz- Az ÖBB-nél szintén különál
kedési nehézségeikre egyaránt. ló társadalombiztosítási rend-

Az ifjúsági vezeto"k 17-22 szer működik, de az ÖBB-nek 
évesek. Ez abból adódik, hogy a saját, úgynevezett biztosító 
tagozat szorosan a szakmun- egyesülete nincs. A vasutasok 
kásképzéshez kapcsolódik, bár az állami alkalmazottakat tömö
felvállalnak olyan problémákat rítő biztosítóintézet tagjai lehet
is, mint a munkába állás és a la- nek. A társadalombiztosítási já
káshoz jutás nehézségei. rulék a jövedelem nagyságától 

Az ifjúsági tisztségviselők függően progresszíven nő. 
egyértelműbben érzik azt, hogy 

A nyugdíjkorhatár 55, illetve 60 
a választóiktól függenek. Már a év. Az ÖBB-nél a forgalomban 
tagozatba való belépéstől (14-15 dolgozók 30, az alkamazottak 
éves kortól) figyelemmel kísé- 3_5 évi szol�ál�ti idő után k_érhe
rik a jó vezetői képességekkel tik n�!5d1Jazasukat. Az <;tlag_
rendelkezőket. Ezzel egyrészről nyugdtJ a keresetek 83 szazale
a káderutánpótlást is megold-, ka. 
ják, mert korán gyakorlóteret, A vendéglátók sok időt és le
bemutatkozási lehetőséget en- hetőséget biztosítottak a kötet
gednek a fiataloknak. A találko- len találkozásokra és a tapasz
zók alatt megismert ifjúsági ve- talatok sokoldalú kicserélésére. 
zetők - képesítésük szerint Mindenütt nagy érdeklődést ta
szakmunkások vagy szakmun- núsítottak küldöttségünk iránt. 
kástanulók - jó előadókészség- Szabó László 

Kongresszus Havannában 
A Pánamerikai Vasutak Szö

vetsége november 16-19. kö
zött Kuba fővárosában, Havan
nában rendezte meg 17. kong
resszusát. A rangos rendezvé
nyen mintegy hatszázan vettek 
részt. A legnépesebb delegáci
ók Latin-Amerikából, Brazt1iá
ból és Argentínából érkeztek 
Kubába. Az európai szocialista 
országok közül a szovjet, az 
N DK, a csehszlovák és a ma
gyar vasút képviselői voitak je
len. A Magyar Államvasutakat 
Mészáros András vezérigazga
tó-helyettes képviselte. 

A kongresszust Ing. Juan 
Carlos Marchi, az ACPF elnö
ke nyitotta meg, majd Diocles 
Torrialbas Gonzales, Kuba mi
niszterelnök-helyettese, közle
kedési miniszter mondott ünne
pi beszédet. 

A megnyitó, illetve az ünnepi 
beszéd után előadások hangzot
tak el. A nyugat-európai vas
utak képviselÖi közül az angol, 
az NSZK, a svéd, a szocialista 
országok képviseletében pedig 
a szovjet és a magyar vasút kül
döttségének vezetője tartott elő
adást. 

Az előadók többsége a vas
utak gazdasági helyzetével, a 
közúti konkurencia következ
ményei kivédésének taglalásá
val foglalkozott. Néhány előadó 
környezetvédelmi, ergonómiai 

és közlekedéspszichológiai kér
désekről is beszélt. A legna
gyobb érdeklődésssel kísért 
előadást az NSZK-vasutak kép
viselője tartotta a nagy sebessé
gű vasúti közlekedés (ICE) fel
tételeinek megteremtéséről. 
Ugyancsak élénk érdeklődés kí
sérte Mészáros András vezér
igazgató-helyettesnek, a MÁV 
helyzetéről tartott előadását. 
Nemcsak az előadás után, ha
nem még a másnapi beszélgeté
sek közben is elhangzottak kér
dések. 

A kongresszus ideje alatt fo
gadásokra, különböző rendez
vényekre is sor került. Ünnepi 
ülésen emlékeztek meg például 
a kubai vasutak 150 éves évfor
dulójáról. November 18-án pe
dig a szocialista országok vasút
jainak képviselőit fogadta és 
ebéden látta vendégül Diocles 
Torrialbas Gonzales miniszter
elnök-helyettes, közlekedési mi
niszter. A fogadáson Ing Juan 
Carlos Marchi, az ACPF elnö
ke is jelen volt. 

A beszélgetések közben a há
zigazdák részéről igényként fo
galmazódott meg, hogy az euró
pai vasutakkal szeretnének szo
rosabb, gyakoribb és sokolda
lúbb munkakapcsolatokat ki
építeni. 

V.F. 

Példás együttműködés 
Csehszlovák-magyar közös 

bizottság ügyel arra, hogy Raj
kán a vasútállomáson legyen 
elegendő melegedésre alkalmas 
hely, hogy jól érezzék magukat 
az itt dolgozó határőrök, vám
kezelők és vasutasok. Közös ez 

a határállomás és erről sok jót 
tud elmondani Kassai Zoltán 
állomásfőnök. Minkét fél együtt 
végzi mindennapi munkáját im
már tíz éve ezen a határállomá
son. A közelmúltban 1,4 millió fo
rintot fordítottak erre az átke
lőhelyre. Megszépült a határ
forgalmi hatóságok hivatalos 
helyisége is. Új pihenővel gya
rapodott a vasutasok kényelmét 
szolgáló szociális létesítmény, 
ahol a magyarok folyamatos 
műszakban teljesítenek szolgá
latot csehszlovák partnereikkel 

együtt, akik százhatvanan van
nak. 

A folyamatos munka jó kö
rülményeket kíván, mert télidő
ben egy-egy tehervonat egyez
tetése után bizony szükség van 
a melegre, a jó ellátásra. 

A közelmúltban közös ta
nácskozást tartottak, amelyen 
elsősorban a csehszlovák vas
utasok helyzetével foglalkoz
tak. Megállapították többek kö
zött, hogy a két főnökség ez
után jobb körülmények között 
végezheti munkájá\.. Szomszé
daink részéről Balogh Mihály, 
a CSD-kirendeltség vezetője 
mondott köszönetet az elvégzett 
munkáért, Kassai Zoltán rajkai 
állomásfőnök további együtt
működésre, gyors vonattováb
bításra és egymás munkájának 
segítésére hívta fel a figyelmet. 
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Gyerekekkel Párizsban 
,, . .. az SNCF (Francia Ál

lamvasutak) CGT többségű 
Központi Vállalati Bizottságá
nak fontos politikai érdeke fű
zódik a felnőtt- és gyermek-cse
reüdültetés sikeres lebonyolítá
sához . . . törekvésünk, hogy 
ezzel is elősegítsük egy valós 
szocializmuskép kialakítását a 
francia vasutasok köré
ben . • " Ezek a sorok egy 
1986-ban íródott jegyzőkönyv
ből származnak és kezdetét, il
letve folytatását jelzik annak a 
sokszínű és sokszintű nemzet
közi együttműködésnek, amely 
a francia és a magyar vasutas
szakszervezetek között fennáll. 

Ennek a kétoldalú kapcsolat
nak a keretében részesült 31 
magyar vasutas gyermeke egy 
egész életre szóló élményben ez 
év nyarán. Ezekből a közös em
lékekből villantunk fel néhány 
képet, emlékmozaikot. 

Vízi utazás 
a főváros körül 

A rendelkezésre álló hely 
szűk keretei mindig szigorúan 
behatárolják a visszaemlékezé
sek hosszúságát. Oldalakat tölt
hetnének meg ezek az emlékek, 
ha csak a párizsi éjszakában a 

Place Pígalle környékén tett sé
tánkat idéznénk fel, ahol az em
ber szemét szinte elkápráztatta 
a sokféle csillogás és fényözön s 
egyéb látnivaló . . . vagy Bre
tagne-ban a „La Clé des 
Champs" nevű night clubban 
eltöltött kellemes órákat idéz
nénk fel. De sokat lehetne be
szélni a „Napkirály", XIV. La
jos fényűző versailles-i palotájá
ban, vagy Bretagne fővárosá
ban, Rennes-ben s annak kö
zépkori városnegyedében, 
avagy az épernay-i városháza 
gazdagon aranyozott házasság
kötő termében tett látogatásról. 

Mégsem ezekről szólnék, ha
nem inkább arról az egynapos 
hajóútról, amelyet egyik nap 
Párizs körül megtettünk. En
nek ugyanis az adja meg külön
legességét, hogy még a Fran
ciaországot megjárt turisták kö
zül is kevesen tudják, hogy 
nemcsak Párizs bölcsője, a haj
dani Lutece hajózható körül a 

népszerű bateaux-mouche
okon (a francia humor ezeket 
„légyhajó "-nak hívja), hanem 

egy sokkal nagyobb, közel 40 
kilométer hosszúságú vízi uta
zás is megtehető a főváros kö
rül. 

Ez a vízi út Párizs külvárosa
ín, a St. Denis és a St. Martin 
csatornákon áthaladva, majd a 

föld alá bújva két kilométeren 
keresztül vezeti a sétahajót a 

Bastille tén „július 24-e emlék
oszlop" alatt vissza a Szajnába, 
s itt folytatva útját a kiindulási 
helyre: a suresnes-i hajóállo
másra. 

A közel hétórás, sok kanyar-
, ral tarkított hajóút során elha

ladtunk az Asnieres elővárosá
hoz tartozó kis sziget mellett, 
ahol a híres kutyatemető talál
ható, olyan neves „lakóval", 
mint Rin-tin-tin, a némafilmek 
kedvelt kutyasztárja. Tovább
haladva a Szajnán, bal oldalon 
ultramodern épülettömbök tör
nek a magasba, a XXI. sz. Pári
zsának előhírnöke : a „La Dé
fense" lakónegyed. A közel 130 
hektáron 25 palota és toronyla
kóház található. Nem francia 

munkások lakják' A hajó mel
lett elsuhanó tájakon nem csu
pán szemet gyönyörködtető lát
ványban van részünk. Dülede
ző, kitört ablakú gyárépület
maradványok, omladozó rak
partok. a Renault-gyáróriás 
maradványainak lehangoló ké
pe. 

A Renault cég gazdasági 
megfontolásokból kivonta tőké
jét erről a területről, és olyan 
helyre telepítette át, ahol sok
kal olcsóbb munkaerő állt ren
delkezésre. Az út vége felé kö
zeledve a Párizstól délnyugatra 
fekvő Sevres városka épületei 
tűnnek fel a parton. A helység 
nevét azért jegyzik meg az úti
könyvek, mert porcelángyára 
világhírű termékeket állít elő és 
itt van a Nemzetközi Mértékh1-
vatal székhelye, ahol a méter 

hivatalos és eredeti platina-irí
dium ötvözetből készült etalon
ját őrzik. Az út érdekessége a 
látnivalók mellett főleg abban 
van, hogy több mint ötven kü
lönböző konstrukciójú híd alatt 
siklik el a hajó és közben 14 zsi
lipen megy keresztül. 

A hetedik zsilipbe érve a ha
jó 25 (!) méterrel kerül maga
sabbra a kiindulási, azaz a 
Szajna szintjénél. Ezt követően 
zsilipről zsilipre haladva jut 
vissza a hajó az eredeti nívóra. 

Pincékben érik 
a pezsgő 

„remueur" (borász) kezén 
megy keresztül, aki hat héten 
át, naponta 1/4 vagy 1/8 fordu
lattal forgatja el az állványokon 
ferde helyzetben fekvő, nyHá
sukkal lefelé fordított palacko
kat. Gyakorlott borász Ily mó
don egyetlen nap 50 ezer palac
kot 1s képes megmozgatni. 

A termek oldalfalain dombor
művek és szobrok láthatók, 
amelyek e táj művészeinek al
kotásai. A pincerendszer egyik 
legmonumentálisabb alkotása a 

Mercier hordóóriás. Húsz év 
alatt készült el és 250 darab, 
Magyarországról származó szá
zéves tölgyet használtak fel épí
téséhez. A hordót két angol és 
egy magyar kádármester ké
szítette. A művészien faragott, 
200 ezer palack űrtartalmú 
hordóóriást az 1889-es párizsi 
világkiállításon mutatták be. A 
helyszínre 24 ökörrel vontatott 
fogat juttatta el. A pincelátoga
tás végén a cég által felkínált 
pezsgőt vendéglátóink egészsé
gére fogyasztottuk el. 

Zsinórra fűzött 
gyöngyszemek 

csónakokon érkeztek Bretagne
ba, "a Föld végére". A csóna
kok egyensúlyának biztosítás 
érdekében kőtömböket helyez
tek el csónakjaik alján, amely 
egyben ülésként is szolgált. Ki
kötés után a csónakokat a par
ton hagyták. 

Középkori 
vígjáték 

Ezek azután idővel elkorhad
tak és szétszóródtak, s csak a 

kövek maradtak ott, amelyek
hez a késői utódok legendát 
szőttek. Ezen a legendákból 
gazdag tájon, a Plougastel-fél
szigeten, egy csendes kis ha
lászfalu, St. Adrien melletti 
sportüdülő adott otthont egy 
héten keresztül a magyar gyer
mekeknek. Bretagne-nak ez a 
főútvonalaktól kissé távol eső 
zuga egyike azoknak a helyek
nek, amelyek legjobban meg
őrizték a breton táj jellegzetes
ségeit. A kanyargós, szűk kis 
utak és ösvények között halad
va házat szinte alig látni; mint
ha rejtőzködnének a kíváncsi 
szemek elől. 

A XV. század kezdetén, főleg A középkor vége felé új stnu
' a százéves háború folyamán az sú színjátszás hódította meg 

, , egész Európát, a commédia angolok arra kenyszentették a d 11, rt -gt ·· -tt , 
fr 

· ki •1 k h L e a e, azaz a ro onzo vig-
ancia ra yo at, ogy a O· • , 'k -f . Ebb -f . · t 'l d ,1 h, ód" k . Jate mu aJa. en a mu aJ-ire- o e re uz Jana vissza b · 11 k áll dó , , 

és ezen a területen alakítsák ki an a Je �me an sagat a 

d rtartá k t E "d - tá't'l szereplők Jellegzetes ruházatáu va su a · � 1 0 l O val is hangsúlyozták. Egyik kezdve a Loire partJain és mel- ,11• h 1 ·· k"" Ch t d' l 'kf 1 ó" ál d - ,1 1 
sza as e yun on, a eau 

e o y in az u van e ette Ar b d • 1, t, k k 11 g -tt . · · 1 'hl t, - cy- an ven eg a oin e e-
e � e�y u� ,

0 asz i e esu mes meglepetésben részesítetkultu�a es muveszet bontako- tek bennünket: egyik estére zott ki. 
, _ meghívták az említett műfaj 

A korabeli ép1tomesterek mai hordozóit, a párizsi „Mata
�z�:gos keze nyomán sorba� more Társulat" művészeit, akik epultek a sz�b�nél szeb� kaste- fergeteges iramú, középkori 
ly?k, s -�a?Jatn�ban mint zs�- vígjátékot adtak elő .,Szerelmi 

A több évszázados hagyo- no7:a fuzot� gyongyszeme,k k�- párbaj" címmel. A történet egy
mánynak megfelelően a hajóka- vetik eg�mast a 0_ire volgye- szerű: monsieur Pantalon, az 
lauz minden egyes zsilipnél ben. EgyI� ilyen _gyongysze�- a öreg, ám kéjsóvár zsugori elha
meghatározott összeget fizet az Chate�,u d �b01se, a_�ely_k�z- tározza, hogy kihasználva a 
átengedésért a zsilipőrnek. vetlenul a Loire pa�Jara _ epu�t szép nyári reggelt, heves ud
Utunk végéhez közeledve a és e�ke az elso királyt re21- varlással meghódítja szolgálólá-
Pont de !'Alma kecses íve tű- denc1aknak. •t s ld" é ki · 

'k f  I lőtt" k 1 k l'b A k ·1 . al k nya , mera in t, a viszont a 
m e e un , ame yne a a- ;:i,ste y .m?zg mas,_ so_ · kissé együgyű Trufaldinóba, inál a bateaux-mouche-ok kikö- szor veres multJának egyik er- Scolodandro szolgájába szerel
tője található. Az Alma-híd szo- d;ke_sség�, hogy I. Fere�c ki- mes. De a sors közbeszól! bordísze a híres zuáv. Ezen a rály ide hivta meg a felvilagoso-
kőkatonán mérik le a párizsiak, dás korának nagy festőjét, Hirtelen két kérő is megjele
hogy mennyire áradt meg a szobrászát és feltalálóját: Leo- nik a színen, akik monsieur 
Szajna. Ha a katona térdén fe- nardo Da Vincit, aki élete há- Pantalon lányának, Izabellának 
lül, kötésig áll a víz, akkor a kis rom utolsó évét e falak között a kezére pályáznak. A kelle-
sétahajók leállnak . . . _, Párizstól keletre lépten-nyo
mon pusztító csaták emlékeivel 
találtuk magunkat szembe. 
A föld felszínén a legnemesebb 
nedű alapanyagát adó lankák, a 

föld mélye az 1914-es és 1918-as -
véres ütközetek milliónyi ha
lottjának hamvait őrzik. A Mar
ne folyóval párhuzamosan hala
dó úton jutottunk el „Pezsgőor
szág" fővárosába, Epernay-be. 

A pezsgő alapanyagát adó 
három szőlőfajtát, a fekete Pi
not-t. az ugyancsak fekete Meu
nier-t és a fehér Chardonnay-t 
mintegy 15 ezer hektáron ter
mesztik. A gyors préselés ered
ményeként még a fekete szőlő
ből is fehér must lesz, amelyből 
a fehér pezsgő készül. Ez utób
bit már Epernay egyik legna
gyobb pezsgőgyárának, a Mer- , 
c1er cég csinos női alkalmazott
jának magyarázatából tudtuk 
meg a gyár pincéjében, ahol 
nemcsak a látottakhoz fűzött 
megjegyzést, hanem a vendége
ket szállító kis vonat mozdo
nyát is vezette. 

A céget Eugéne Mercier ala
pította 1858-ban, aki tősgyöke
res champagnei lévén egész 
életét szülőföldje hírneve növe
lésének swntelte. A pincelejá
rat végén a már említea kis vo
natszerelvény várja a látogató
kat, akik előtt menet közben tá

... 

rul fel a világon egyedülálló töltötte Hamvait a kastély St. 
föld alatti birodalom. A félho- Hubert kápolnájában egyszerű 
mályba burkolódzó föld alatti sírkő jelzi. Találmányainak 
termek hossza 18 kilométer mintegy ötven makettjét 
A pincehálózat 7 hektáron te- ugyancsak a kastélyban talál
rül el és 42 pincetermet foglal ható Leonardo-múzeumban le
magába. A termekben a hő- het megtekinteni. 
mérséklet (a pezsgő érlelődése Egy régi breton legenda sze
szempontjából legkedvezőbb) rint a kelták, a gall ősök, kőből 
10 és 11 °C körül van. Ezekben épített csónakokon keltek át a 

a pincékben több millió •• Mer- La Manche-on Nagy-Britanmá
cier·• pezsgő pihen és várja a ból. A néprajzkutatók szerint 
tökéletes érést. ez a hiedelem abból származik, 

A pezsgő, föld alatti „életé- hogy a kelták könnyű, fa vázra 
nek" utolsó előtti állomásán, a feszített marhabörből készült 

mesnek ígérkező reggel kútba 

esik, s ettől kezdve az esemé
nyek viharos gyorsasággal pe
regnek. Szenvedélyes viták, fél
reértések, titokzatos esemé
nyek. Scolodandro Della Velle 
Inferna, a gyáva, de gátlástalan 
lovag és a pénzéhes Pantalon 
késhegyig menő alkudozása 

Izabella kezéért . 
Végül is minden megoldódik, 

a szerelmes szívek egymásra ta
lálnak . . . pontosan követve a 
műfaj szabályait ... 

Baranyai Zoltán 

J 

Phenjanban ülésezett 
az adminisztratív bizottság 

' 

A forradalmi emlék.mii Phenjanban 

A Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság fővárosában, 
Phenjanban került sor a Közle
kedési és Szállítási Szakszerve
zetek Nemzetközi Szövetsége 

Adminisztratív Bizottságának 
39. ülésére október 13-15-e kö
zött. 

Az AB tagszervezeteinek 
harminckilenc képviselője érté
kelte a Nemzetközi Szövetség 
egyéves tevékenységét; a közle
kedési szakszervezetek regioná
lis együttműködésének tapasz
talatait és jövőbeni feladatait: 
az 1988. évi költségvetést és 
egyéb aktuális kérdéseket. 

Szakszervezetünket Tolnai 

Tüntetés 

Londonban 

Mintegy 75 OOO ember vett 
részt a faji megkülönböztetés 
elleni tüntetésen Londonban, 
október végén. A NUR. az an-

lldikó kv-titkár képviselte, aki 
hozzászólásában többek között 
felhívta a figyelmet arra, hogy a 

szövetséghez tartozó vasutas• 
szakszervezeteknek szorosab
ban kellene együttműködni 
nemzetközi téren, hasonlókép
pen, mint ahogy ez a vasutas
szemináriumokon történik. 

Az AB-ülés a megfelelő hatá
rozatok és állásfoglalások meg
hozatala után új tagokat válasz
tott sorai közé, közöttük Valerij 
Shapovalovot, a szövetség tit
kárává, Juan Gallardot pedig a 
szövetség alelnökévé• iktatták 
be. 

B. Z. 

gol vasutasok szakszervezeté
nek csoportja volt a legnagyobb 
ezen a Hyde Parkban lebonyo
lított megmozduláson. A gyűlé
sen az Afrikai Nemzeti Kong
resszus, a SWAPO, a brit apart
heidellenes mozgalom képvise
lői, valamint szakszervezeti ve
zetők mondtak beszédet. 

Az Utasellátó Vállalat 
műszaki boltja 

VÁRJA A VÁSÁRLÓKAT 

Műszaki cikkek, 
színes televíziók 

nagy választékban kaphatók. 
Díjtalan házhoz szállítás. 

Színes televízióra, a jelenlegi árakon, 
jöv6re is felvesznek el6jegyzési. 

A mO•zaki bolt elme: Budapest VIII., 
Baross utca 12. 
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A debreceni vasutasok között 
Többet törődni a munkakörülményekkel 

Elmondok egy-két adatot 
a munkánkról, aztán körbejá
runk és megnézzük a személy
zeti tartózkodókat - kezdi a 
beszélgetést Zsíros István, a 
debreceni küf szb titkára. -
Nemrégiben volt az szb-aktivis
ták jutalmazása, két hónappal 
ezelőtt a nagycsaládosok, a 
gyermeküket egyedül nevelők 
kaptak segélyt egy, a MÁV-val 
közösen szervezett akció során. 

A nyugdíjas szakszervezeti 
csoportok őszi gyűlése is a kö
zelmúltban zajlott le, s a debre
ceni és a hajdúszoboszlói akti
visták jutalmazásához is hozzá
járultunk. 

A legkisebbek már a Tél
apót várják. Rájuk is gondol
tak? 

- Az a szomorú, hogy ko-
rábban sokan el sem jöttek a 
Télapó-csomagért, itt őrizget
tük, vagy megpróbáltuk elkül
deni nekik. Ezért úgy döntött az 
szb, hogy a legnépesebb csalá
dok - mintegy tizenöten -
kapnak 1000-1200 forintos tá
mogatást. Nekik biztosan szük
ségük van rá. 

Felújított 
helyiségek 

- Az utazószemélyzet vára
kozóhelyiségeit felújítottuk az 
elmúlt év során - folytatja - s 
az állomási kocsirendezőket le
költöztettük innen a főépületből 
az úgynevezett Tőzsérházba. 
Sajnos ott eléggé mostohák a 
viszonyok, mert van ugyan víz 
és csatornázás, de sem a táv-, 
sem a gázfűtést nem Lehet be
vezetni az épület elhelyezkedé
se miatt. Tudjuk, hogy ez csak 
szükségmegoldás, de pillanat
nyilag még a távlati tervekben 
sem szerepel egy megnyugtató 
végső megoldás, mert egyesek 
szerint az épületet állaga miatt 
felújítani sem érdemes. 

Az utazószemélyzet várako
zóhelyiségei a második emele
ten vannak. A múlt év márciu
sa óta több szakaszban folyt itt 
a felújítás. A mostani képet lát
ván elég borús elképzelésem 
alakult ki arról, hogyan néz
hettek ki a szobák tatarozás 
előtt. Igaz ugyan, hogy a vas
szekrényeket kicserélték, s 
most minden falat mennyezetig 
borítanak a két szintben elhe
lyezett faszekrények, de a. szür
ke kőpadló, a kopár fehér falak, 
a kimustrált várótermi padok 
nem nyújtanak lélekemelő lát
ványt. 

- Rövidesen új ülőbútoro
kat szerzünk be a padok helyett 
- mondja Zsíros István. 

- A világítással is kellene 
valamit csinálni! - veti közbe 
Szabó Sándorné jegyvizsgáló, 
majd kedvesen hellyel és egy 
katonával kínál uzsonnájából. 

- Igen, az lesz a következő 
lépés - mondja az szb-titkár. 

Bizony kevés az armatúra, a 
burkolatuk sincs meg, s a lelki
ismeretes festők még a megma
radt néhány fénycső egy részét 
is befestették (vagy malteroz
ták?). Sokan másfél-két órát is 
eltöltenek itt naponta. TE!rmé
szetesen itt is étkeznek, de me
leg víz nincs a várakozóban. 
A tükör is csak a szerencsének 
köszönheti, hogy egészben van: 
a mosdó fölötti polcra helyezték 
ügyes kezek, szép akkurátusan 
a falhoz támasztva. 

Saját 
ruhában 

A másik várakozóhelyiség a 
tehervonati és mozdonysze
mélyzeté. Itt tévé is van, odébb 
néhányan sakkoznak, újságot 
olvasnak. A beszélgetés nehe
zen indul. Szó kerül erről-arról, 
de a körülményeikró1 nem aka
róznak beszélni az itt ülők. Vég
re egy megtermett, a fiatal Buj
tor Istvánra emlékeztető teher
vonati vonatvezető, Enyedi 
László leteszi a sötét futót és ki
fakad: 

- Azt akarja, hogy panasz
kodjunk? Mindig az elemi dol
gokkal van probléma: nyolca
dik hónapja a saját ruhámban 
járok, mert nem tudnak adni a 
méretemre. Mások olyat kap
nak, hogy Lobog rajtuk. Kesz
tyű, jelzőzászló hónapokig 
nincs a raktárban, az ellenőr
zések alkalmával viszont felró
ják nekünk, ha nem használ
juk. Nézzen körül! Én a legfia
talabbak egyike vagyok - rég 
elmúltam harminc -, a többi 
mind ötven körüli. Az ifjúság 
,,megfogására", céltudatosabb 
munkára nevelésére kellene fi
gyelni és a munkakörülmények 
javítására. A nyújtott munkaidő 
nem kedvez ám a létszámfej
lesztésnek1 

Körülnéz, körülnézek. Csend 
van. Mindenki maga elé mered. 

Az állomás területén találha
tók a különböző szakszolgála
tok orvosi rendelői, a MÁV te
rületi egészségügyi központja 
sincs messze, pár száz méterre 
van az óvoda és a bölcsőde mel
lett. A kétszáz személyes óvo
dát 1981-ben adták át. Mint azt 
Hajdú Béláné Égerházi Irén 
vezető óvónő elmondta, a gyer
mekek 95 százaléka vasutas 

gyerek, a többiek úgynevezett 
cseregyerekek: távol lakó, dol
gozó vasutasok gyerekeit a la
kóhelyük közelében lévő taná
csi óvodában helyezik el, cseré
be ide is felvesznek néhány 
,,más illetőségű" kicsit. 

Csodálatos 
óvoda 

Az óvoda (nem túlzok!) cso
dálatos. Az udvar nem is udvar: 
hatalmas játszótér. Csúszdák, 
mászókák, pancsolómedence, s 
a homokozókban magas kupa
cokban sárgállik a friss homok. 

Az egyik csoport termében az 
edénycsörgésbe szolid csámcso
gás vegyül. Uzsonnáznak a kis
csoportosok. A szomszédban 
már az étkezés utáni kézmosás 
a program; a tágas, esztétiku
san berendezett mosdóban 
mindenkinek jut hely. A közép
sősök a paraván mögött kupo
rogva a síkbábokkal játsszák el 
a már megismert télapós mesé
ket, s énekelnek hozzá: ,,Télapó 
itt van ... " 

Az óvoda felszereltsége kitű
nő. Még tornaterem is van. A 
vezető óvónő, aki harminckét 
éve dolgozik MÁV-óvodában 
elmondja, hogy a vasút hai.J.atla
nul sokat tesz, hogy a személyi
tárgyi feltételek jobbak legye
nek az országos átlagnál. A pe
dagógusok rendszeresen járnak 
továbbképzésre, s nincs köztük 
egyetlen képesítés nélküli óvó
nő sem. 

- Folyamatosan részt ve
szünk a „ Tegyük szebbé, ottho
nosabbá gyermekintézménye
inket" versenymozgalom ban, 
ahol mindig igen jó helyen vég
zünk; legutóbb négy éve let
tünk első helyezettek - mond
ja Égerházi Irén. A tanmenet 
szerint folyamatosan, de így ka
rácsony előtt különösen nagy fi
gyelmet szentelünk a gyerme
kek érzelmi nevelésének. Egy
más iránti figyelmességre, sze
retetre neveljük őket, s arra tö
rekszünk, hogy ráébredjenek: 
ajándékozni öröm. Ajándéko
kat készítenek családjuknak, 
verseket, dalokat, játékokat ta
nítunk nekik, így fokozzuk az 
ünnepvárás hangulatát. 

Beesteledett. Egyre több gye
rekért jönnek a szülei, a vas
utas szülők, akik sokat köszön
hetnek az óvodának, de akik
nek az óvoda is sokat köszön
het. Az óvónők elmondták, 
hogy sok olyan eszközt, játékot, 
tárgyat készítenek, amit üzlet
ből nem lehet beszerezni. 

Demeter Kálmán 

Versenyképesség -
megbízhatóság 

A fuvarpiacon egyre inkább 
élesedik a harc, s úgy tűnik, a 
MÁV egyre kisebb szeletet tud 
kihasítani magának. Idén or
szágszerte kevesebb árut szállí
tottak vasúton, ugyanakkor az 
utóbbi tíz évben a debreceni 
igazgatóság teljesítménye nem 
csökkent. 

- Nem tűnik fuvarszegény 
időszaknak az idei év - mond
ta Kovács Gyula üzemviteli 
igazgatóhelyettes a debreceni 
igazgatóságon. - Még akkor 
sem, ha az év végi csúcsnak tu
lajdonítjuk, hogy november el
ső huszonnégy napján 121 106 
tonnával haladtuk meg a tervet. 
Sok új szolgáltatással a piacon 
tudunk maradni. Szeptember 
elsejével lépett hatályba az Er
dérttel kötött szigorított vissz
terhes kocsibiztosítási megálla
podás, ami alapján ó'k két hét
tel korábban jelzik az igényü
ket, mi pedig garantáljuk, hogy 
minden délelőtt kiállítjuk az 
igényelt kocsik minimum 70 
százalékát. Természetesen ez 
kockázatvállalással jár, mert ha 
nem teljesítjük a szerződésben 
vállalt kötelezettségünket, el
maradt kocsinként 2000 forintot 
fizetünk. Abban az esetben vi
szont, ha minden jól megy, 100 
forint többletszolgáltatási díjat 
kapunk. Ugyanilyen megáija-

podást kötöttünk a Nyíregyházi 
Papíripari Vállalattal, de ők 
már 300 forint többletszolgálta
tási díjat fizetnek, hasonló 
konstrukciójú szerződésen dol
gozunk a Szatmár Bútorgyárral 
is. 

- Túl nagynak tűnik a rizi
kó, a többletszolgáltatási díj 
sincs arányban az es�tleg fize
tendő bánatpénzzel. Hol itt az 
üzlet? 

- Ily módon a fuvaroztató
kat a vasúthoz kötöttük, sőt a 
jövőre nézve azt is jelezték, 
hogy a vasútra fogják terelni a 
közúti fuvarjaikat. Ez szép 
eredmény, hiszen a Volánnal 
nehéz konkurálni. Ezen felül 
pedig egy év alatt körülbelül 3 
millió forint többletbevételünk 
lesz. Arról nem is beszélve, 
hogy akciónknak híre ment, és 
azóta annyi jelentkező van, 
hogy ki sem tudjuk elégíteni 
mindet, csak a 8-10 legnagyobb 
fuvaroztatót. 

- Azt mondta, sok új szol
gáltatással lehet a piacon ma
radni. Netán van még valami a 
tarsolyban? 

- Ma már itthon is terjed az 
eddig csak nyugaton tapasztalt 
gyakorlat, hogy a versenyké
pességet csak megbízhatóság
gal és naprakész szállítási po
tenciállal lehet megtartani. El-

mondok egy példát: vagy há
rom hónapja a Skála-COOP 
100 vasúti kocsit kért Ghánába 
irányuló élőmarha-exporthoz 
- másnapra. Namármost ná
lunk három nap az előrendelési 
idő; elvitték hát kamionnal, 
mert ha a tó'kés partnernek 24 

óra alatt kell szállítani, akkor 
elviszik bármi módon, külön
ben nincs üzlet. 

- A másik - folytatta Ko
vács Gyula -, a szállítási lánc. 
Külföldön sok vállalkozó csak 
azzal foglalkozik, hogy külön
böző szállítási eszközök felhasz
nálásával bármit, bárhova, bár
milyen mennyiségben háztól 
házig eljuttat. Tehát csak szer
vez! Érdemes lenne a MÁV-nak 
ezzel is foglalkozni. 

- Térjünk vissza az igazga
tóság háza tájára! A gazdasá
gosság körül nincs gond? 

- Nem tagadom, nehéz 
helyzetben van a MÁV, de még 
ezzel az eszközállománnyal is 
lehet jobban gazdálkodni -
megfelelő szervezőmunkával 
persze. Mi is mindent elköve
tünk, s elmondhatom, hogy az 
elmúlt három év közül az idei 
lesz a legjobb. Költségkereten 
belül vagyunk és lesz egy kis 
megtakarításunk is. 

-dk-
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Teljesítik a tervet 

A kitérőgyártó üzemben a két ünnep 
között is dolgoznak 

Jövőre több alkatrészt kémek a főnökségek 

Nemrég számoltunk be olva
sóinknak, hogy az érdi pálya
fenntartók kitérőcserét végez
tek a 30-as fővonalon és annak 
mindhárom szakasza pontosan 
illett a régi helyére. A kitérőt a 
gyöngyösiek gyártották. 

Kérdezem Kelemen Árpádot, 
a kitérőgyár igazgatóját: - Va
lóban ilyen pontosan dolgoz
nak? 

- Gyártásjellegű reklamá
ciónk nem volt ebben az évben. 
A rendeléseket eddig az anyag
ellátási igazgatóságtól kaptuk, 
most az építési főnökségektől. 
Annak örülünk, hogy a legyár
tott alkatrészek pontosan ille
nek a régi helyére. Ez nagy elis
merés. 

- Milyen összefüggés van a 
darabszám és a minőség kö
zött? 

A csúcssínek gyártása 

- Nyolcszáz kitérőt gyár
tunk évente. Az évenkénti kü
lönbség mégis figyelemre mél
tó. A korábbi könnyebb meg
munkálást igénylő kitérők he
lyett ugyanis az 54 kilogram
mos sínek beépítését végezzük 
és ez lényegesen megnöveli a 
ráfordított munkaidőt. Ezek a 
kitéró?c nagyobb sebesség vise
lésére képesek, pontosabb meg
munkálást igényelnek, igénye
sebb szerelést követelnek. A be
tonaljas kitérőknél szinte milli
méterre kell a szerelést elvégez
ni. Egy-egy csúcsív, vagy egy 
hegesztett sínszék egy millimé
terrel sem térhet el a megadott 
méretektől. 

meg a szakszervezettel, hogy főnökségek. Ha így lesz, márpe-
3 + 5 napos pihenési időszakot dig a tervek ezt sejtetik, akkor 
tartunk, de a két ünnep között nem kitérőket, hanem több cse
dolgozunk. Ezzel postázni tud- rére alkalmas alkatrészt gyár
juk az év végi rendeléseket és tunk. Eddig úgy tudjuk, hogy 
megteremthetjük a januári in- ötvennel lesz kevesebb a le
dulást. Nálunk ugyanis akkor gyártásra szánt kitérők száma, 
van hajrá és nem ősszel. de több alkatrészt kérnek a fő

- Minden évben vannak 
különleges feladatok. A ferenc
városi rekonstrukció, JOvore 
még áthúzódik a Keletié. Mit je
lent ez a kitérőgyárnak? 

- Feszített tempóban kell 
minden ilyen tervet teljesíteni. 
Ha közbejön egy baleset, ahol a 
pályát a legrövidebb idő alatt 
helyre kell állítani, akkor rá
mennek a szabad szombatok és 
a vasárnapok. Ezért minden 
olyan forintot, amit külön ilyen 
célokra kapunk, tartalékolunk. 
Ebből fizetünk célprémiumot, 
jutalmat azoknak, akik többet 
vállalnak. Úgy vannak ezzel a 
dolgozók, hogy inkább az 
üzemben maradnak két-három 
órát, mint hogy másodállást ke
ressenek maguknak. 

- Az év végi munkáltatás 
nem rontja az ünnepek előtti 
hangulatot? 

- Hogyan alakul a gyár jö
vő évi terve? Lehet, hogy keve
sebb kitérőt kell majd gyártani? 

- Erről szó sincs. A 72 ezer 
munkaórát, vagy normaórát jö
vőre is teljesíteni kell. Az lehet, 
hogy kevesebb kitérőt kell 
gyártanunk, mert okosabban 
fognak gazdálkodni az építési 

nökségek. 
Gyöngyösön, a kitérőgyár

ban folyamatosan halad a mun
ka. A tél itt is keményebb. Van
nak olyan munkahelyek, ahol a 
hideget elég átvészelni, még
sem fog ki az ott dolgozó vas
utasokon. Hozzászoktak. Tud
ják, hogy munkájukra nagy 
szükség van. 

- Nem, mert mindenki tud
ja, hogy egy ilyen üzemben, 
ahol a gépek leállítása és újra
indítása nagy összegekbe kerül, 
ott nem lehet a két ünnep kö
zött tétlenkedni. A tervet telje
sítjük, de a két ünnep között is 
le kell szállítani a Keletibe a 
két kitérőt, az alkatrészekkel 
együtt. Ezért úgy egyeztünk 

Geolemezek a padon 

Ebbó1 él itt a vasút 

Kép és szöveg 
Zelman Ferenc 

Kaviccsal rakott vagonok 
Szalkszentmárton hói 

Szalkszentmárton, ez a 3500 kán felülmúlják. Augusztus kö
lakosú Bács-Kiskun megyei zepén például három nap alatt 
község arról nevezetes, hogy itt 7500 tonna (6 irányvonattal) ka
van a „jó öreg korcsmárosnak", vicsot raktak be. 
Petőfi apjának egykori mészá- Van-e elegendő üres ko-
ros- és korcsmaháza, amely ma csi? 
múzeum. Petőfi gyakran meg- Igen _ mondja Orbán Jó
fordult a községben, száznál zsef. _ Egyetlen olyan eset 
több versét itt írta. De másról is sem fordult elő, hogy kocsit 
ismeretes a község, főleg az nem tudtunk adni. Minden 
"építkezők körében. A helyi Pe- igényt kielégítünk. Általában 
tőfi Tsz jóvoltából rendszeresen K-szerelvénnyel érkezik ide az 
indulnak innen kaviccsal meg- üres kocsi amit aztán a tolatós
rakott �ránY':"onato�. , w •• tehervonat gépe visz be a tő-

Orban Jozsef all,oma�fono� lünk 4,8 kilométerre lévő ipar
elmondotta, hogy 1den varhato- vágányra. Ott történik a kocsik 
an 160-180 eze_r tonna kavics�t berakása, de kisebb mennyi
terveznek vasll:t�n elfu':a:ozm. ségben itt fent, az állomáson lé
Főleg a szegedi 1gazgatosag te- vő bérelt területen is megrak
rületére szállítanak, elsősorban nak. 

Milyen a rakodási kész-Kiskundorozsmára a Délépnek 
és Kiskunhalasra a Kunépnek. 
De más megrendeló?c igényeit ség? 
is kielégíti a tsz, amelynek a 
Duna árterületén van kavics
bányája. Átlagosan heti öt 
irányvonatot raknak meg, de 

Irányvonatoknál kocsiál� 
láspénz egyetlen esetben sem 
merült fel. S ez jó hatással van 
kocsitartózkodásunkra is, 
amely a normán belül alakul. néha ezt a mennyiséget jócs-

Kavicson kívül más árut 
szállítanak-e? 

- Keveset. Áruszállításunk 
mintegy 98 százaléka kavics
ból tevődik ki. Ebből él itt meg 
a vasút. Kavicson kívül kevés 
napraforgó, árpa, ősszel pedig a 
cukorrépa jelenti az árufel
adást. Leadásként pedig a tsz
műtrágya, az ÁFÉSZ szén és 
építőanyag érkezését említhe
tem. 

Az állomás személyforgalma 
havi húszezer forintos bevétel
lel viszonylag csekély. Főleg di
ákok utaznak Kunszentmiklós
Tassra iskolába. A Szalkszent
mártonra érkezők egy része pe
dig autóbusszal megy tovább a 
kompig, majd azzal a szemben 
lévő Dunaújvárosba. 

S még egy adat Szalkszent
márton állomásról: az említett 
jelentős áruszállítási munkában 
mindössze kilencen vesznek 
részt, ennyi az állomás létszá-
ma. (Gellért) 
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Fazekas Lajos: 

TŰZRAKÁS 

A favágó 

tüzet rakott. 

A láng lobog, 

parázs ragyog. 

Arcot kisüt 

túzpirosra, 

pernyét szór a 

fehér hóra. 

A favágó 

csont-kezeit 

a jó lángok 

melengetik 

Besze Imre versei 

CSILLAGTÓL CSILLAGIG 

Merre tűnik egy-egy csillag, 

égi angyal arra ballag. 

Merre kel a Nap, az áldott, 

látnak anyák mennyországot. 

Harmat-lucskos, kéklő hajjal 

születik akkor a hajnal. 

Ablakon át jő a reggel 

jászolnyi, párás meleggel. 

Dolgos órák délelőttje 

vár a déli pihenőre. 

S mikor megenyhül a lélek, 

bárányfelhők legelésznek. 

Majd megindul, felhőkbe ér 

délután az aranyszekér. 

Opálfényű csendbe vágnak 

rendet az alkonyi árnyak. 

. Vörös ködpalástját vállra 

veti a Nap, száll alája. 

Gyertyák gyulnak fönn az égen, 

lobognak éj hidegében. 

Ahány gyertya, annyi csillag, • 

égi angyal arra ballag, 

átalvetőjéből szórja 

áld6sát az álmodókra. 

Vonaton, téli reggel 

Ringató peronon állok, 

nézem az ablakon túli, 

velem robogó világot. 

Zsebkendőnyi héthatáron 

tanyák ülnek és pipálnak -

ködbe vesznek, mint az álom. 

Sínek mellett fák szaladnak, 

zúzmara hull ágaikról, 

fejet hajtanak a napnak. 

Rózsapiros nyilak égnek, 

a mezőkön pára táncol 

balladát a kéklő égnek. 

Ringató vonaton állok, 

látom: ott, az ablakon túl 

már nyílnak a napni.rágok. 

MAGYAR VASUTAS 1987. DECEMBER 15. 

Kuruc Balázs harminc- mindegyik cimborát várta a götte, akinek még tavaly halt juszt viselő büfésnő mindeköz
két éves MÁV-rakodó- család, és Kuruc Balázs azon meg a felesége. ben elérzékenyülve simogatta 

munkás élete szinte egyik nap- kapta magát, hogy magányosan - A gyerekeket várom, a fi- az úriember finom kezét, vagy 

ról a másikra ment tönkre. Fe- támasztja a négyes peron tal- amat meg a menyasszonyát, talán inkább a gyűrűket. 
lesége még a nyár elején költö- ponállóját. megígérték, hogy eljönnek - Kuruc Balázs kislányára 
zött össze azzal a fiatal rendőr - Na, most már induljon válaszolta az öreg Balázsnak. gondolt, s az egyedüllét a torkát 
hadnaggyal, aki Balázs egyik szépen haza, Balázska - No de addig még van egy kis szorongatta. Belül folytak a 
garázdaságának nyomozója mondta neki a záráshoz készü- idő, gyere, komám, ugorjunk be könnyei, idegvégződéseibe 
volt, s mi tagadás, egyedül az ő lődő büfésnő. ide a restibe, és köszöntsük egy érezte ezt a furcsa sírást, amely 
jóindulatának köszönhető, hogy Kuruc Balázs, aki harminc- pohár itallal Isten fiának szüle- csak a legvadabb és legmélyeb
az idei karácsonyt szabadlábon két esztendejéből harmincegyet tését! ben megátalkodott önsorsron
töltheti. békés és valóban meghitt csalá- A restiben kevesen voltak. tók sajátja. Félt most magától, 

- Nem tudok haragudni rá- di körben töltött, hiszen a kará- A négyes peron szőke dizőze mert az ellágyulást mindig tom-
juk, csak a kislány maradha-

,..... ................................ .,,...,, ........................ ___ ..,,.... ..... ,_�,_..,,, ........ ,_,,.. ................................................................ .,.....,,....,. boló, agresszív kitörések szok-
tott volna legalább nálam - ták követni. 
merengett el a pohár forralt 
bort kortyolgatva, miközben a 
szőke büfésnő kiélt arcába bá
mulva elhitte, hogy az valóban 
kíváncsi arra, mi is van vele. 

Kuruc Balázs egy őrült meg
szállottsá�ával szerette a ki- ..._ .............. -...�----=��-"----�============'-"' 

lencéves Evikét. A váláskor ké
szült pszichológusi vélemény is 
csak ezt állapíthatta meg, ám 
ugyanakkor, ahogy azt a csinos 
bírónő mondta: ,,az apa életvi
tele, a gyermekhez való szoros 
érzelmi kötődés ellenére, lehe
tetlenné teszi, hogy az nála 
maradhasson". Sanyira, a 
rendőr srácra nem fújt ő egyál
talán. Sőt, még Zsófi háboro
dott föl azon, hogy a bontópert 
követően beültek a Háromlép
csőbe, s egyik konyakot a má
sik után vedelték. Egyetlen szó 
nélkül borultalc aztán egymás 
nyakába, s ő még valahogy saj
nálta is ezt a fiatal gyerekem
bert, aki immár komoly család
apává cseperedett. 

A kis Évával szinte hetente 
találkozott, amiben ugyancsak 
Sanyi erélye segített, aki mind
annyiszor meggyőzte újdonsült 
feleségét, hogy amikor csak le
het, Kuruc Balázs láthassa a 
kislányt, hiszen a gyerek imád
ta az apját. 

A karácsony második fele is 
az övé lett volna, ám családos 
beutalót kaptak Dobogókőre, 
amit Balázs természetesen 
megértett, hiszen Évike boldo
gan készült a hegyi vakációra. 

A szenteste délutánja még 
csak eltelt valahogy, de aztán 

I
lyenkor karácsony szent
estéjén, amikor az illatosan 
pompázó fenyőfa ágain 

reszketve lobban a gyertya 
lángja, amikor a piciny viaszru
dacskák intim fénye lágyan ve
rődik vissza a színes üveggöm
bökről, amikor millió szikrát 
vetve parázslik föl a csillagszó
ró, és amikor a szemekre az ün
nepi meghatottság könnyű pá
rája ereszkedik, előttem újra 
meg újra megjelenik egy régi 
emlékkép. Nincs ellene védeke
zés, az emlék erőszakosan, kí
méletlenül és feledhetetlenül 
töri át a félhomályt, nincs előle 
menekvés. Peregni kezd a film, 
amelyet csak én láthatok és va
lahol nagyon mélyen,' belül év
ről évre ismétlődően lejátszódik 
egy fájó produkció: gyermekko
rom legszegényebb karácso
nya ... 

Nem voltunk mi gazdagok 
soha, nagyobb örökség sem 
ütötte a markunkat, de hát 
apám bányász volt és a bányá
szok az ötvenes években a leg
jobban kereső ipari munkások 
közé tartoztak. Fó1eg ha valaki 
nem szégyellette megmarkolni 
a szívlapátot, apám pedig nem 
volt rest ember, nálánál keve
sebb vájárnak számoltak több 
pénzt a fizetési borítékjába ti
zenötödikén. Igaz ennek is 
megvolt az ára, apám vagy a 
föld alatt lapátolt, vagy itthon 
aludt, másra nem is nagyon 
emlékszem ebből a korból. Il
letve, dehogyisnem! A karácso
nyokra. 

Mert a karácsonyoknak na
gyon meg tudták adni a módját. 
Anyám, a zsugori asszonytípus, 
aki egész évben élére rakta a 
forintokat, ilyenkor kiengedett, 
apámmal naphosszat bóklász
ták az üzleteket, a szegényes kí
nálatból próbáltak valami hasz
nálhatót kiválogatni, váltakozó 
sikerrel. De azért nekem évről 
évre remekül végződtek a 
szentesték, hol villanyvonat, 
hol vetítőgép, játékautók töme
ge, könyvek, legutóbb pedig 
egy igazi kétkerekű bicikli vár
ta a boldog felfedezés örömét. 
Anyámék ilyenkor csendben 
megálltak a hátam mögött, ta
lán összemosolyogtak, talán át
ölelték egymást, no de ki törő-

csony otthon a faluban csak
úgy, mint aztán később az ő ki
csi családjában is, az ünnepek 
ünnepe volt, most egyszerűen 
nem tudott mit kezdeni magá
val. Elhatározta, hogy megva
csorázik, húzza-halasztja a vá
ros valamelyik presszójában 
majd az időt, csakhogy ne kell
jen hazamenni az üres lakásba, 
hogy ne kelljen az erkélyen ösz
szekötözve lelógó karácsonyfá
ra gondolni, amit Évike távollé
tében értelmetlenség lett volna 
felállítani. 

Csakhogy az éttermek és 
eszpressszók redőnyét lehúz
ták, hiába volt még javában va
csoraidő. Kuruc Balázs taxit is 
alig talált, ám a sofőr sem volt 
okosabb, s láthatóan ő is szere
tett volna már otthon lenni. 

- Vigyen le az állomásra 
- bökte ki végül a taxis sürge-
tő érdeklődésére. 

A várócsarnokban, mint 
mindannyiszor, hatalmas fe
nyőfa árválkodott. Kuruc Ba
lázs percekig nézte az ormótlan 
szaloncukrokat. úgy lógtak a 
fán a díszek, akár megannyi fel
akasztott élő Pinocchio. 

- Mi van, öreg, neked nem 
jutott saját Jézuska? - csapta 
hátba hirtelen valaki. Franci, a 
nyugdíj előtt álló sarus állt mö-

egy aranygyűruKkel felszerelt 
vén szivarral diskurált. Géza 
,,néni", a homokos boyfiú ép
pen egy üveg italt kínált eladás
ra Macának, a felszolgálónak. 

- Fiúkák, nem kell valaki
nek egy üveg csodás Seguin -
mutatta föl a mély hangú asz
szonyság a fiútól kapott üveget. 
- Gézukának ma délután igen 
finom vendége lehetett. 

Kuruc Balázs megvette az 
italt, majd hirtelen gondolva 
egyet, mindannyiukat asztalá
hoz invitálta. A Seguin a ma
gány bársonyos gyógyszerévé 
lépett elő. Balázs boldog volt, 
hogy arcokat, szemeket, szava
kat érez maga körül. Franci bá
csi immár harmadszor ment ki 
az éppen következő vonathoz, 
de szerettei csak nem akartak 
megérkezni. 

- Gondoljátok azt, gyere
kek - mondta a gyűruKkel 
ékesített egykori ügyvéd -, 
hogy a resti most ama bizonyos 
betlehemi jászol, mi pedig ké
sőbbi megváltónk születésére 
várunk! Higgyétek, hogy ér
demtelen vagy éppen megszol
gált árvaságotok, kicsapottsá
gotok a záloga most millió meg 
millió ember boldogságának. 

A közelről kiábrándítóan hú
sos arcú és valóságos szőke ba-

A legszegényebb karácsony 

dött ilyen apróságokkal, amikor 
a töméntelen ajándék kicsoma
golásával kellett elsősorban 
megbirkózni . . . Késóöb persze 
alábbhagyott a jó hangulat, 
apám ledó1t egy-két órára, 
mert ha termelés nem is volt az 
ünnepek alatt, fenntartásra be 
kellett mennie. Meg az ünnepi 
pénz is jól jött, az új kertes ház 
részletének törlesztése sokat ki
vett a bukszából. 

A bajok február végén kez
dődtek. Apám már a műszak 
elején rosszul érezte magát, 
ezért kiszállási engedélyt kért. 
Másnap reggel az orvos meg
vizsgálta és azonnal kórházba 
utalta. Két hónap alatt vala
mennyire helyrepofozták egész
ségét, de a bányába már csak 
nyilatkozat kitöltése után en
gedték leszállni, amennyiben 
saját felelősségére dolgozik ez
után a föld alatt. 

Szeptember tizenhatodikán 
apám ismét éjszaka ment sihtre 
- ahogy a bányászok a műsza
kot nevezték -, mielőtt elin
dult, félfüllel hallottam, hogy 
anyámnak megint a szívére pa
naszkodik. Odalent az új fogás 
ácsolását végezték, amikor 
apámon heveny angina pecto
ris lett úrrá, majd végigvágó
dott a szénfal tövében. Mire 
fölhozták, már nem volt benne 
élet. 

Tízéves fejjel nem rázott meg 
különösebben apám halála, fő
ként, hogy elmaradtak a megle
hetősen rapszodikus tanulmá
nyi eredményeim ellenértéke
ként járó rendszeres fegyelme
zések, mondjuk ki magyarul: a 
gyakori elfenekelések. úgy 

éreztem, a szabadság kitárta 
előttem kapuit, iskola után, hét
végeken a határban csavarog
tam és ... vártam a karácsonyt, 
az ő mérhetetlen gazdagságá
val, bőségkosarával. 

Talán észre sem vettem, 
hogy anyám újabban éjfélig 
égeti a villanyt, egy ruhaipari 
szövet�ezetbe vállalt bedolgo
zást. Es talán az sem tűnt fel, 
hogy az eltelt néhány hónap 
alatt vagy húsz évet öregedett. 
Én csak a karácsonyt vártam 

már, egyre nehezebben vissza
fojtott türelmetlenséggel, szá
mító reménységgel. 

Aztán eljött az a huszonne
gyedike is. Anyámmal délelőtt 
földíszítettük a fát, amely mint
ha kisebb lett volna, mint eddig 
valaha. Aztán kezdődött a vára
kozás, mert nálunk alapszabály 
volt, hogy a Jézuska este jön, 
vagy legalábbis sötétben. Azért 
szenteste, nem pedig szentdél
előtt vagy szentdélután. A vára
kozás kínos dolog, főleg amikor 
az ember nagyon vágyakozik 
valami után. Az időt persze el 
lehet ütni valamivel, de hát az 
emberfia csak nem játszik ré
gen megunt tavalyi játékokkal, 
nem olvas tavalyi könyveket, 
amikor ta küszöbön már itt áll
nak az új játékok, az új olvasni
valók. Ugyan ... 

Csak anyámat nem legyintet
te meg az ünnepi hangulat. 
Egykedvűen tett-vett odakint a 
konyhában, mintha nem is ka
rácsony szentestéje közeledne, 
de mondjuk január huszadikáé, 
vagy november tizennyolcadi
káé. Egyforma, jellegtelen 
őszi-téli esték. Fél hat körül 
nem bírtam tovább. 

- Nem jött még meg ... ? -
sündörögtem anyám mellé, aki 
éppen egy kockás fedelű füzet
ben számolgatott. 

- Várj egy kicsit - tette le 
a füzetet. Bement a szobába, 
magára csukta az ajtót. Kintről 
hallgattam a szekrény ajtajá
nak nyikorgását, most veszi elő 
az ajándékokat aztán majd alá 
teszi, a fenyőfa alá ... 

Újra nyílott a szobaajtó, 
anyám gyanúsan hamar vég
zett az ajándékok elhelyezésé
vel. 

- Mehetsz .. , - intett fá
radtan. 

Sugárzó képpel rontottam be 
a szobába, de már a második lé
pésre földbe gyökerezett a lá
bam. Ez nem lehet, itt valami 
félreértés történt, vagy rossz· 
tréfa .,. Vagy csak anyám lett 
feledékeny és mindjárt ide rak
ja a többit is. Mert a fa alatt, a 
fehér horgolt terítővel borított 

- Én nem akartam, én bo
csánatot kérek . . . Köpjetek 
szembe, üssetek arcon, csak 
értsetek meg . . . - szakadtak 
ki belőle akadozva a szóforgá
csok. 

A többiek döbbenten nézték, 
Maca szipogva simogatta az ar
cát, de a férfi durván ellökte 
magától. 

- Hagyjatok békén . . . Kik 
vagytok ti ... nézzétek meg mi
csoda szerencsétlen holdkóros 
banda. Nyomorultak, akiktől 
mindenki menekül. Én . . . én 
nem tartozom közétek. Nekem 
családom van, a kislányom 
imád ... És érzem, hogy vissza
jönnek egyszer hozzám ... 

Franci utána akart menni, de 
az ügyvéd vi�szahúzta. 

- Nem szabad most zavar
ni. Hadd menjen. Most mennie 
kell, mert úgy hiszi, küldetése 
van. És aki még hiszi, annak 
biztosan van is. 

Mire Kuruc Balázs hazaért, 
kiment fejéből a bódulat. Az er
kélyről behozta a fenyőfát, fel
állította a szoba közepére, majd 
hosszasan díszítette. Hajnal lett 
már, mire meggyújtotta a gyer
tyákat. Hálózsákjába bugyolál
ta magát és a fa elé heveredett. 

Álmában lepte meg az öröm
re hívó bárányi csengettyű 
hangja. 

asztalon egyetlen, még csak 
nem is vastag könyv árválko
dott. Rosszallóan néztem 
anyámra, aki ajtókeretnek tá
maszkodva nézett maga elé, 
csak úgy magáért a nézés ked
véért. 

- Tudod kisfiam ... 
csuklott el a hangja. - Nagy 

csapás ért bennünket. És ... 
most nem tellett többre ... 

Anyám tekintete, mint boron
gós őszi felhő kúszott a kará
csonyfa felé. Oda, ahol az 
egyetlen darab nem is túl vas
tag könyv hevert. De engem 
már nem érdekelt a karácsony, 
az ajándékok, csak anyám arcát 
láttam, amelyen lassan megin
dult két harmatcsepp, aztán 
még kettő és még nagyon sok. 
Azt hiszem, vannak helyzetek, 
amikor egy tízéves gyermek ké
pes néhány pillanat alatt felnőt
té válni, képes átérezni a legna
gyobb tragédiát is, és talán ké
pes megérteni, átlátni, amire 
felnőttek sem képesek sokszor: 
magát a sors valóságát ... kéz
zel tapintható, megfogható va
lódiságát ... 

Így láttam bele anyám akkori 
egész érzelemvilágába, így ér
tettem meg anyám könnyeit, 
amellyel elsiratta a boldog múl
tat, a reménytelen jövőt, és 
ugyanezekkel a könnyekkel si
ratott karácsonyt, siratott en
gem és siratta önmagát, az 
egész kegyetlen életet, amely 
most ráadásképpen az ünnep 
örömét is elvette, elrabolta tő
le ... 

Thorday Zoltán 
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Mikkamakka ,álma Az a gyertyányi idő 
Mikkamakka aludt. A köny

vespolc végén a sarokban szu
nyókált, a spanyol társalgási 
zsebszótáron. Egyszer csak va
lami hátulról lesodorta fekhe
lyéről, s az a vala7;1-i tov�bb
csörtetett. Az oldalan ez allt: 
Rejtő Jenő: Piszkos Fred közbe
lép (Fülig Jimmy legnagyobb 
sajnálatára), mögötte pedig 
Grimm legszebb meséi masíro
zott. 

* 

meg elolvasnak titeket, s lerak
ják a könyvet, visszazuhannak 
a saját világukba, és jól "megü
tik" magukat. Ezért nyúlnak a 
magunkfajta nehéz, komoly 
könyvekhez a bölcsebb embe
rek. - Aztán megint kibugy
gyant belőle a nevetés: - Még
hogy ti?! 

- De, igenis! . . .  - pró
bált közbevágni Rejtő Jenő: 
Piszkos Fred közbelép (Fülig 
Jimmy legnagyobb sajnálatá
ra) és Grimm legszebb meséi. 
- Hahaha, méghogy . . .  

- Te ronda, komoly könyv! 
- Ó, ti álomvilágok, ti tak-

Mikkamakka a zsebszótár nyos köly . . . 

A szomszédos lépcsőház föld
szintjén lakó Péter a minap 
nagy örömmel újságolta: kép
zeld, bácsi, én már négyéves 
vagyok! Az ujjamra nézz, egy, 
kettő, négy, ennyi éves. Ennyi 
gyertyát fújtam el a múlt pénte
ken. S persze, mondja Péter, 
torta is volt, de a három idő
sebb tesó alig hagyott belőle 
egy kis szeletkét. Nem is baj, 
mert torta sokszor van szüli
naptól szülinapig. Annál jobb 
volt az, hogy anyu meg apu ve
títettek diát a falra, aztán a bá
tyámék fölköszöntöttek, jól 
megcibálták a fülemet. És kép
zeld bácsi, nem is fájt olyan na
gyon ... mögött lapult, s törte a fejét: - Elég legyen már! 

Péter szólna még, beszélne a 
nagy esemény részleteiről, hall
gatnám is, de megjelenik anyu

mit akarhat ez a két könyv itt, Síri csönd lett. 
hisz mindig a második sorban 
álltak a könyvek között, de 
mindjárt kiderült. 

- Hé, te! - · kiáltott rá a 
Rejtő-könyv az útját elálló 
Dosztojevszkij Bűn és bűnhő
dés című kötetére. - Félre az 
útból! Elég volt már, hogy min
dig te állsz elöl, minket meg el
takarsz, pedig mi fontosabb 
könyvek vagyunk, mint te! 

- Mint te, mint te! - vissz
hangozta Grimm legszebb me
séi. 

- Bruhaha, hahaha!! - s 
hasát (bocsánat, címlapját) 
fogta nevettében a Bűn és bűn
hődés. - És ugyan miért, ha 
szabad érdeklődnöm? 

- Hogy miért? Nincs rád 
szükségük az embereknek, csak 
ránk. Épp elég gondjuk van, 
nemhogy még téged elolvassa
nak. Nem akarnak rajtad gon
dolkozni, eltűnődni, hisz ide
jük nincs. Mi kellünk, hogy fel
vidítsuk, megnevettessük. 

- Még hogy ti? - vihogott 
a Dosztojevszkij-regény! Aztán 
elkomorodott. - Ti csak arra 
valók vagytok, hogy butítsátok 
az embert, mindenféle álomvi
lágba ráncigáljátok ó7cet. Pfúj, 
mindenféle romantikus re
gény, ah, milyen szép az élet, ó, 
mindig a jó győz . . . Mikor 

* 
kája; szalad, fölemeli kisfiát a 
lábtörlőről - mert Peti nagyon 
szeret azon a valamin üldögélni 
-, aztán eltűnnek a lakásajtó 

A három pulykavörös, düh- mögött. A hirtelen megcsönde-
tó1 remegő könyv meglepetten sült lépcsőházban ott maradt a 
nézett körül. négyéves Péter égő gyertyács-

Mikkamakka volt az. Meg- k�ak meleg �énye, to�szele
unta ezt a civakodást elhatá- tének édeskés illata, s a diavetl-
rozta, majd ő rendet t�emt itt. tő színcsóvája. 
Felállt a társalgási szótárra, és S ott Tn?-rad; a� a meghitt, 
ünnepélyes hangon így szólt: szeretetteL1es legkor, amely az 

. . . utóbbi években mind több lakó-
- Ti, akik ilyen dolgon_ ve- telepi családban lengi körül az szekedtek, meg s�m érdeml!tek, ünnepeltet. Nem a születés- és hogy leer�szked1em hozzatok, névnapok, s nem is a testvérek 0Lya;1- s_�an�lmasak vagytok. száma növekedett nagyobb Tehat JOl Jegyezzétek meg: mértékben - inkább a hozzáminden könyv egyformán fon- tartozók figyelmessége kapott tos, mindegyikre szüksége van méltó keretet. Méltóbbat, mint az embernek, de legfőkén! �r- Péter édesapjának gyermekkora, hogy olvasson. Na, ne all1a- ra hasonlíthatatlanul többet tok olyan földbe gyökereze� lá- mint a kisfiú nagyapjáé. bakkal, akarom m?ndam la: Az egészségesen mértékletes pakkal. Le�yete� min': az elso ünnepség, ajándékozás a jeles sor�kb,an, igy _ni. Aztan el ne napokon maradandó élményt feLe1tsetek, amit mondtam. nyújt, örökít. Családi ünnepe-
Mikkamakka, miközben ha- ink órái egy kissé mindennapja

zafelé bandukolt, ezen morfon- ink sűrítményei: akaratlanul is 
dírozott: jellemünk, magatartásunk tűk-

- Hm, mégiscsak én vagyok röződik vissza a szűk, �den
a legfontosabb, mi lenne velük, nap

, 
l�t�tt, 1s11;e�

_, 
mégis más 

ha én nem oldanám meg a csaladi unneplo k_orbe?. 
problémáikat? A négyé�es kis_, 

Peter nem 
mondta, milyen aJandékot ka

Erni Petra pott, talán már el is felejtette, 

talán azt sem tudja, mi az aján
dékozás; ám arra már ő is emlé
kezett, hogy szülei vetítettek és 
testvérei szeretetből jól megci
bálták a fülét. 

Mi, felnőttek is elfelejtjük 
majdan: kitől milyen ajándékot, 
csecsebecsét kaptunk s mikor
ra, milyen alkalomra - de a 
gyertyák fényét, a húsvéti köl
nivíz illatát, a szavakat anyánk
lányaink szájából, a kézfogást 
apánktól fiunknak, nos, ezeket 
az emlékeket aligha törli ki em
lékezetünkből az idő. 

Januártól januárig alig van 
olyan nap, amely valamennyi
ünk életében ne mint "jeles ün
nep" szerepelne. Országosan 
tehát nekünk minden napon 
ünnep lehetne néhány óra, né
hány perc, hogy emlékezzünk. 
Arra és azokra, amikor és akik
től kaptuk azt a szeretettel teli 
időszakot, amely oly felejthetet
len maradna; mint a kis Péter 
születésnapján az a gyertyányi 
időt. 

De hát ahány család, annyi 
szokás. 

Egészségesen mértékletes 
ünnepségről, ajándékozásról ír< 
tunk fentebb. Van, hogy hét or
szágra szóló csinnadrattával ad
ják ország-világ tudomására: 
megszületett a „trónörökös", 
férjhez ment a nagylány. Má
sutt, ha szóba kerül a névnapi 
buli: a macskajaj, a másnapos
ság kínzó érzése jut csak eszébe 
az ünnepeltnek. 

Miért nem adózunk hát csu
pán csöndes szeretettel az ün
nepeltnek? 

Olyankor egy addig soha 
nem hallott jó szó, egy-egy más 
hangsúllyal kiejtett mondat is 
ajándékká válhat. Jövendölés a 
holnapról, bizakodás az elkö
vetkezendő mindennapok tel
jességében - nos, ez tenné a 
családi eseményeket olyan em
lékképpé, amelynek ideje 
ugyancsak gyertyányi, de újból 
soha meg nem ismételhető -
ezért örök. 

B. I. 

1 AZ�UTÓPÁLYÁN J 
Állami gondozottak 

Azon a hajnalon már négykor fölébredtem, s az 
íróasztalomnál ülve olvasgattam. Ki-kinéztem az ab
lakon. A hold magasan járt az égen, s a fák árnyékait 
mintha éles késsel vágták volna a hóra. Elnéztem az 
égi lámpást. Jól ismert rücskös ábrázata mennyi meg
értéssel néz az álomba merült földre! Milyen békés az 
éjszaka. 

Egy hét múlva karácsony. 
Elgondolkodva figyeltem, hogy később, amikor a 

hold nyugatra hajlott, hogyan oldja a múló idő az éj 
feketéjét előbb mély kékké, majd ultramarinná, s ebbe 
hogyan szűrődnek kelet felől világosabb sávok. Gyö
nyörű, derűs reggel lett. 

Azon a reggelen, mint mindig, az autópályán haj
tottunk Pest felé. A hátsó ülésen kisfiam csacsogott. 
Tetszett neki a kelő nap, s arról beszélt, hogy ma az 
óvódában napocskát fog rajzolni. 

A csattanás rövid volt és erős. Mint egy lövés. Vagy 
mint egy hirtelen pofon. 

Az előttünk haladó kocsi megcsúszott egy fagyott 
v:zátfolyáson, megperdült és félrevágódott. 

Azon a reggelen később értem be a szerkesztőség
be. 

Azon a reggelen egy ember halt meg a karomban. 
D.K. 

Alig néhány nap választ el bennünket egyik legszeretettel
jesebb családi ünnepünktó1, a karácsonytól. Többségünk már 
túl van a minden évben visszatérő nagy ajándékvásárlásokon, 
gondolatban már feldíszítettük a fenyőfát, elhelyeztük alatta az 
eleddig féltve őrzött ajándékokat, meglepetéseket, körülültük a 
gazdagon terített ünnepi asztalt. 

Sajnos, jó páran lesznek, akiknek nem lehet részük ebben a 
meghitt ünneplésben, nem Lehetnek részesei a mindig erőt adó, 
békés családi beszélgetéseknek, mert hivatásuk elszólítja őket. 
Ők azok, akik biztosítják az ország vérkeringését, őrzik határa
inkat, vagy sajnos éppen betegként fekszenek a kórházi ágyon. 
Még sajnálatosabb, hogy megannyian vannak, akik még soha 
nem ünnepelhették a karácsonyt családi környezetben. 

Mindannyian tudjuk, hogy az állam, a nevelő pedagógusok 
és sokszor a szocialista brigádok is igyekeznek családiassá ten
ni a szülők nélkül nevelkedő fiatalok hétköznapjait, de még in
kább karácsonyait. A pótolhatatlan családi meleget szeretnék 
minden évben a Dunakeszi 201. sz. Gárdonyi Géza Szakmun
kásképző Intézet kollégiumában élő néhány állami gondozott fi
atal számára is egy kedves karácsonyi ünnepséggel, finom va
csorával az iskola tanárai, tanulói és a járműjavító üzem szak
szervezeti bizottsága emlékezetessé tenni. 

A fenti bizottság is megvásárolta a több ezer forint értékű 
ajándékokat, miként az iskola tanárai, nevelői. Sőt, már ismert 
a finom ünnepi menü is, ami természetesen tartalmazza az íz
letes házi sütésű bejglit is. Hadd legyen az ő közös örömük az a 
szép műsor, amivel készülnek, az a kedves Ady-vers, amit olvas
hattam és mindaz, amivel köszönteni szeretnék őket. 

Szerkesztőségünk nevében mi is kívánjuk, hogy sikerüljön 
örömet szerezniük, s azt, hogy ezek a fiatalok egykoron majd 
felnőttként, saját családjuk körében ünnepelhessenek. 

Jubilál a Vidróczki együttes 
Fennállásának 25. évforduló

ját ünnepelte novemberben a 
gyöngyösi Vidróczki néptánc

minden emberben dolgozó al
kotó öröm, másrészt a befoga
dás öröme. 

·-------------------------� együttes. A jubileumi rendez- A kiemelkedő évfordulók 
nemcsak az ünneplésre adnak 
okot, hanem az addig megtett 
út mérlegelésére is. A Vidróczki 
néptáncegyüttes e számvetés 
során szép sikerrel büszkélked
het. Kitüntetések, elismerések, 
hazai és külföldi fesztiválokon 
elért díjak és közönségsikerek 
mutatják az együttes töretlen 
fejlődését. A Mátraalja amatőr
együttesének tizenhat ország 
közönsége tapsolt eddig: meg
fordultak az ázsiai és az afri
kai kontinensen is. 

HÚSZ SZÁZALÉK 

KEDVEZMÉNY 
A Vasutuok Szaknervezete '5 a Thália SáDM.. eoClffml. 

ködé..ének 25 évei évfordul� alk■lm,b61 ew>Je:r.eU ........ 
vénysorozat eredményesen úrult. A VUl\ti aca6pontoua 
tartott vidám, zenés mdsorokat több ezer doJ,- teldntette 
meg. Az utolsó rendezvényen .a .. ,nh::..:::rtóúp a 
együttmdködés további széles{� a d9pGl'tol 
nfn.házlátogatúáuak el6-,ftéle éélj6b61 bejel■:atrtb, laao 
1988. január l-jét61 az alapszervezetek 6ltal w e eaett -'n
bázlátogatás alkalmával húlZ vqy ennél mapeilbb _,..,, 
esetén 20 százalék kedvezményt bmoltftaoak • Y1l9ll1uok d,. 
uére. Jegyek rendelhetók a Thália Szinbú � lr.e
resztül, Budapest VI .• N� utca 19. 

vénysorozat alkalmával köszön
tötték az együttes tagjait a 
fenntartó szervek, köztük a vas
utasok szakszervezete képvise
lői. 

Móricz Zsigmond vetette pa
pírra a következő sorokat: ,,Az 
öröm abból ered, hogy valaki 
meg tudja Látni azt, ami szép 
és jó az életben." Ezek a sorok 
hatványozottan érvényesek az 
amatőr művészeti mozgalom 
résztvevőire, így a néptánco
sokra is. Az együttes az élet 
sokoldalú és hiteles ábrázolásá
val hathatós eszköze a társadal
mi tudatformálásnak. Tevé
kenységüket ugyanakkor ket
tős öröm hatja át. Egyrészt a 

Negyedszázad a történelem
ben rövid időnek számít, de a 
hagyományteremtéshez, kultu
rális értékek teremtéséhez ép
pen elegendő. 
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K. Kovács István 

A csavargó karácsonya 
A pályaudvar előcsarnokában, 
mint üzenet trónol a zöld fenyő. 
Egy csavargó áll alatta magában: 
S lelke mint madár, égbe röppenő. 

Nyűtt térkép-arcán végigfut a könnye, 
de kemény öklével fölszárítja azt. 
Valamit szólni szeretne, ám gyönge 
sóhaja elnyeli a tört panaszt. 

Csak figyeli a béke tisztaságát; 
a színpompás égők varázslatát 
s megérinti a fenyő díszes ágát, 
mint egykor az egyetlent, a drágát: 

S ahogy a csarnokból kilép, föl nevet. 
Istenem! Látom, hogy szeretsz engemet. 

Barcs János 

BORÓKA-FENYŐN 

Susogást hallok a partól; 
nyújtózó fenyő muzsikát, 
imádom karácsony havát, 
part fölött hófelhő landol. 

Ünnepi kedvem visszajött; 
szívem mély csöndben kalapál, 
boróka-fenyőn mohaszál 
csüng -, nemrég ébren őrködött, 

tán új karácsonyra várva, 
szerényen a törzshöz lapult. 
Kapaszkodni szélben tanult, 

s együtt lélegzett a fával. 
A színe csillagokat gyújt 
s ünneplőn néz a világba. 

Lukács Ott6 

Karácsonyi kívánság 
Kérek karácsonyfát 
Könnyező szép gyertyát 
Tűlevelű csöndet 
Szánkót az örömnek 

Tájak ajándékát 
Bűvös hegyi sétát 
Anyám kacagását 
Apám ragyogását 

Kisautóm berregjen 
Öröm tisztelegjen 
Mozdonyom szuszogjon 
Ívben kanyarodjon 

Hűvös sfkos szelet 
Havatrázó eget 
Kivirágzó álmot: 
Kérem a világot 

Dallam a karácsony 
Furulyáló fákon 
Csöngettyűző szánon 
Hópaplanos álom. 
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Dunakeszi Inűvészeti napok 
Az idei dunakeszi művészeti 

napok rendezvénysorozat meg
nyitójának a 201. Sz. Gárdonyi 
Géza Szakmunkásképző Inté
zet kollégiuma adott otthont. 
A jeles író nevét viselő oktatási 
intézmény könyvtárosának, 
Horpácsi• Miklósnénak vezeté
sével első alkalommal várta a 
képzőművészet barátait a társa
dalmi összefogással létrehozott 
Gárdonyi Galéria. 

A látogatókat Szabó Iván 
Munkácsy- és SZOT-díjas, a 
Magyar Nép köztársaság Kiváló 
Művészének szobrai, érmei, 
plakettjei fogadták. No és még 
egy kedves meglepetés is. Az 
iskola video szakkörének két 
tagja Lelekács Kornélia tanár
nő és Erdősi János tanuló kitű
nő portréfilmet készített a mű
vészről, akit munka közben 
mutattak be, a közönség nagy 
tetszésére. 

A Gárdonyi Galéria sikeres 
bemutatkozását a jövő évtől 
kezdődően évente két tárlat kö
veti, amiről az iskolában remé
lik. hogy a tanulók mellett mi
hamarabb a város lakói is meg
szeretik. Látva a színvonalas al
kotásokat, rendezést, bizton re
ménykedhetnek egy olyan si
kerben, mint amilyen sikeres 
volt nlés György ifjúságire
gény-író mostani találkozója a 
szakmunkásképző tanulóival. 
A tehetséges írót az iskolában 
- amelyben egyébként a több 
évtized alatt jobbnál jobb szak
munkások sokaságát nevelték a 
vasút számára - régi ismerős
ként köszöntötték a gyerekek, 
mitöbb a tavalyi találkozás em
lékeként egyik könyvére utalva 
a kort idéző lantzene is felcsen
dült. 

A tanulók körében Illés 
György valamennyi könyve 
igen közkedvelt, de leginkább 
Címzett c. kötete került az ér
deklődés középpontjába, 
amelyben többek között Bá
rány Tamással, Hegedűs Gézá
val, Mándu Ivánnal beszélget. 

1944 karácsonyát Budapes
ten éltem át, a MÁV Vezérigaz
gatóság épületében. Előbb a 
szomszédos, az Andrássy út és 
a Szív utca sarkán álló bérház
ban laktunk. annak is az első 
emeletén, abban az ötszobás la
kásban, amely még 1944. októ
ber 15-én Csatay Lajos honvé
delmi miniszter tulajdona volt. 
Innen költöztünk le Budapest 
ostroma kezdetekor a szomszé
dos vezérigazgatósági pincék 
vasbeton világába, amelyben 
minket. mint a szegedi állomás
felvigyázói tanfolyam le nem 
vizsgázott növendékeit, szíve
sen fogadtak. 

■ 

Mi szerencsés idóöen költöz
ködtünk a föld alá, még lehe
tett válogatni a pincelabirin
tus üresen álló „lakosztályai" 
között. Igazán jó helyünk lett. 
Az épületnek saját villany- és 
vízellátása volt, mindent tudtak 
nekünk adni, csak kenyeret és 
ennivalót nem. Kosztunk is volt 
természetesen, csak nem ott, 
hanem két-három utcával 
odébb, a Csengery utcában. Ép
pen a napokban került a ke
zembe egy régi étkezési jegy, 
amelyet Nadányi Zoltán (ak
kor kedvenc költőm) egyik ver
seskötetében hagytam, s ame
lyet már nyilván nem tudtam 
beváltani. 

A vasút biztos menedéket 
adott később a pincében is sok 
olyan embernek, akik bizonyá
ra nem vasutasok voltak! 

Karácsony előtt már nem ie
hetett kenyeret kapni. Mi túl a 
tizenhetedik évünkön mindent 
felfaltunk volna. Egyszer beáll
tunk a közeli pékség elé, de fél
napi várakozás után sem kap
tunk kenyeret. S közben mi 
mindenre vállalkoztunk! Szenet 
kellett behozni az épületbe? 
Mentünk, felugrottunk a teher
autóra és kimentünk a Nyugati 
pályaudvar rakodójára. A vas
úti kocsikból lapátoltuk át a 
szenet a teherautóra. Ha valami 
veszélyes helyre kellett tíz gye
rek, ,. majd a szegedi tanfolya
misták ·• felkiáltással persze, 
hogy minket küldtek. Igazában 
nem féltünk semmitől. S milyen 

Hallgatva a több mint két
órás író-olvasó találkozón Illés 
György szuggessztív irodalom
óráját, látva a tanulók érdeklő
dését, nem kis örömmel állapít
hatjuk meg: a könyvet szerető 
emberek tábora jó néhány fia
tallal gazdagodott. 

a művelődési központ Pince
színházának társulata szerepelt 
a legnagyobb sikerrel, Albee: 
Nem félünk a farkastól című 
színművével, Osborn drámájá
val, a Dühöngő ,ifjúsággal és 
Kaffka regénye alapján A kas
tély című színjátékával. 

December 12-én a városban 
működő iskolai kórusok, a 
Nosztalgia ifjúsági vegyeszene
kar és a Dunakeszi Máv Férfi
kar nagysikerű ünnepi kórus
hangversenyével értek véget a 
művészeti napok. 

Vetési Imre 

Ugyancsak Horpácsi Miklós-,--------------------------
né ötlete volt, hogy meghívják 
Kemény Henriket, a Magyar 
Állami Bábszínház művészét. 
Az előadás hatására a helyiek 
elhatározták, hogy egy báb
szakkört alakítanak abból a cél
ból, hogy az ipari tanulókkal a 
szakmák igényes tanításán kí
vül gazdagíthassák kifejező
készségüket, anyanyelvünket. 

Gyémántlakodalom 

A szakmunkásképzővel 
szemben lévő József Attila Mű
velődési Központ több mint tíz 
programmal várta november 
2-tó1 december 12-ig a művé
szeti napok látogatóit. S akkor 
még azokról az üzemi intézmé-
nyí programokról nem is tet
tünk említést, amelyeket 
ugyancsak a művelődési köz
pont népművelői szerveztek. 

- .. ' 

A vasutasok hat évtizedes 
közművelődési fellegvárában a 
zenebarátoknak maradandó él
ményt nyújtott az Országos Fil
harmónia ifjúsági hangverse
nye, melyet Az orosz-szovjet 
zene és költészet gyöngyszemei 
címmel mutattak be. Hasonló 
siker volt az impresszionizmust 
bemutató verses-prózai összeál
lítás Bánhegyi Péter operaéne
kes, Kováts Ágota és Németh 
Sándor előadóművészek tolmá
csolásában. Lehotka László fo
tóművész érdekes, újszerű látó
szögből mutatta be a természet, 
a tárgyak a fények csodálatos 
világát. 

Mindenképpen örvendetes, 
hogy az évente ismétlődő duna
keszi művészeti napok során a 
rendezők mind több bemutat
kozási lehetőséget biztosítanak 
a helyi amatőr csoportoknak, 
képzőművészeknek is. Az idén 

Takács Tibor 

Hatvan éve, 1927 novemberé
ben esküdött örök hűséget egy
másnak Soós István és Sipos 
Irma. Az akkor tett fogadalmu
kat a közelmúltban a celldömöl
ki házasságkötő teremben meg
ismételték. A gyémántlakodal
mat három gyerekükkel, nyolc 
unokájukkal és négy dédunoká
jukkal ünnepelték hozzátarto
zóik, volt munkatársaik és is
merőseik körében. 

Soós István 1919. július 17-től 
- nyugdíjba vonulásáig -
1964. augusztus 31-ig dolgozott 
a Magyar Államvasutak kötelé
kében. A négy polgári elvégzé-

KARÁCSONY AIM 
a szerencse, valamennyien át
vészeltük Budapest ostromát. 
Ha nyilasok igazoltattak, akkor 
orruk alá nyomtuk a kétnyelvű 
- német és magyar - igazol
ványunkat, hogy mi vasutasok 
vagyunk, hadi üzemi felmenté
sünk van! 

Ki tudja miért, de a jószeren
csénk elhagyott karácsony 
előtt. Közölték velünk, hogy a 
Csengery utcai étteremben 
nem kaphatunk élelmet. Volt 
köztünk egy Bánfalvy József 
nevezetű fiú. A nagybácsikájá
nak az Ó utcában konzervgyára 
volt. Már az utca nevén is ne
vettünk, amikor közölte, hogy 
menjünk el vele, rokoni látoga
tásra. Ilyen nevű utca nincs, ne
vettük körbe, pedig volt. Egye
dül kellett vállalkoznia a ne� 
veszélytelen expedícióra. Alig
hogy elment Jóska, jött Sajtos 
úr, tanfolyamunk vezetője, s 
kérte, hogy néhány fiú menjen 
vele, nem bánjuk meg. 

Szenteste délutánján vagy tí
zen teherautóra szálltunk, s a 
Nyugati pályaudvarra vittek. 
Egy feltört vagonhoz állt a gép
kocsi, és a cukroszsákokat kel
lett lepakolni. Természetesen 
teletömtük a zsebeinket kris
tálycukorral, én még a kalapo
mat is megtöltöttem. 

Amikor hazaértünk, már ott
hon volt Jóska barátom is. 
Csakugyan volt konzervgyár az 
Ó utcában. Néhány doboz liba
húst hozott. Én cukrot adtam 
neki konzervért. Ez volt az ün
nepi vacsorám 1944 karácso
nyán: konzerv libahús és kris
tálycukor. Furcsa összeállítás, 
mondhatom, az egész nyalánk
ságot szívesen elcseréltem vol
na egy vekni kenyérért. 

Nagy nehezen felbontottam 
barátommal a konzervet, feles
ben persze, ettem az aszpikos li
bahúst, s amikor végeztem ve
le, ittam egy jót s marékszám 
tömtem magamba a kristály
cukrot. 

Később végigbetlehemeztük 
a beköltözötteket, énekeltünk 
és sírtunk a meghatottságtól, 
hiszen karácsony volt, 1944 ka
rácsonya s mi nagyon árvának 
éreztük magunkat. 

■ 

Gyerekkoromban úgy nőt-
tem fel a szülői házban, hogy a 
hagyományok kormányozták 
életünket. Szigorú rendje volt 
nálunk mindennek. Még az ün
nepeinknek is. Három nagy ün
nep volt egy esztendó'ben: a 
húsvét, a decemberi disznótor 
és a karácsony. E három ün
nepnek szigorú szabályai vol
tak, attól mi soha el nem tér
tünk. Szüleim nem engedtek ét
kezési szokásaikból. Ahogyan 
nagyanyámék és dédanyámék 
főztek, úgy ettünk mi is. Ugyan
azokat az ételeket, ugyanazokat 
a fogásokat, még a sorrendet 
sem lehetett megváltoztatni. 

Nálunk a karácsonyi szentes
te - szegedi szokás szerint -
bablevessel kezdődött. S mivel 
mi szegények voltunk, még füs
tölt hús is ritkán került bele. 
A bablevest szeretni kellett, 
akár akartuk, akár nem. Máso
dik fogásként következett a má
kos tészta. Volt, ahol mákos gu
bát főztek, anyám a tésztát sze
rette. Mondanom sem kell, na
gyon szerettem a mákos tésztát, 
persze sok mákkal és még több 
porcukorral. Ezután édesa
nyám asztalra tette a csodálatos 
gyümölcstálat: volt rajta alma, 
dió, narancs, esetleg amerikai 
mogyoró (később a háború alatt 
a narancs is elmaradt, a mogyo
ró is), és persze jött az édessé
gek édessége, a méz. Mi az al
mát, a mogyorót és a diót méz
be mártottuk, úgy ettük. 

Édesanyám egy almát a vi
zeskancsóba tett, hogy ne le
gyünk torokfájósak a következő 
esztendőben, s vízkeresztig 
benne volt a piros alma. 

Apámnak külön csemege is 
jutott az asztalra, fokhagymage
rezdeket mártogatott a mézbe. 

se után úgynevezett munkásfiú
ként (segédmunkásként) kez
dett dolgozni Veszprémben. 
Aktív pályafutását csoportveze
tőként a celldömölki építési fő
nökségen fejezte be. Jó munká
ját számtalan Kiváló Dolgozó 
kitüntetéssel honorálták, s meg
kapta a Munka Érdemrend 
bronz fokozatát és a Haza Szol
gálatáért érdemérmet. 

Felesége, Irma asszony előbb 
háztartásbeli volt, ma a helyi 
háziipari szövetkezet nyugdíja
sa. 

Sz. J. 

Az ünnepi asztalhoz tartozott a 
mákos kalács is. 

■ 

Mindezt azért mondtam el, 
hogy talán 1968-ban, ha jól em
lékszem, szüleim fent töltötték 
a karácsonyi ünnepeket. Már 
napokkal ezelőtt összeültünk, 
hogy miféle finomságokat te
gyünk az asztalra. Mióta el
hagytam szüleim házát s ma
gam is házas ember lettem, 
másfajta asztal szokásait ta
nultam meg. Nevezetesen, 
hogy karácsony hal nélkül nem 
is karácsony. 

Erre épült a tervünk, csinál
juk azt, amit mi szoktunk, egy 
igazi szegedi halászlét és persze 
rántott halat. Sikerült is gyö
nyörű pontyokat kapni a pia
con. 

Elkezdődött a vacsora. 
Anyósom feltátalta a halász

lét. Apám és anyám egymásra 
néztek. Szótlanul ettek. Követ
kezett a rántott hal. Tudtam, 
hogy szüleim a halászlét is, a 
halat is nagyon szeretik. És rit
kán jutnak hozzá. Apám eltolta 
maga eló1 a rántott halat, csak a 
sült krumplit eszegette. Anyám 
arcán is láttam, hogy valami 
nem tetszik neki. 

Apám nem bírta tovább. 
- Mikor hozzátok már a 

bablevest? 
- Micsodát? 
- Hát a bablevest. Ne ilyen-

nel traktáljatok ti engem, hi
szen ma karácsony este van! 

Anyám is közbeszólt. 
- Mi nem ezt szoktuk meg, 

kisfiam. 
- Nálunk ilyen szokások 

vannak - feleltem. 
- Miért nem ápoljátok azt a 

szép szegedi hagyományt? 
morfondírozott apám. 

Visszakérdeztem. 
- Hát nem jobb a halászlé, 

meg a rántott hal, mint a bable
ves meg a mákos tészta? 

Anyósom oldotta fel a feszült
séget: 

- Jól van Pista, én ismerem 
a szokást, csináltam nektek va
lami karácsonyi meglepetést -
mondta és behozott egy tál má
kos gubát. 

Apám, anyám csak ekkor en
gedett fel. 

1987. DECEMBER 15. 

A KÖZMŰVELŐDÉS 
HÉTKÖZNAPJAI 

A kultúra pénzbe kerül. Ma
napság azonban egyre keveseb
bet költünk rá. A gazdasági ve
zetó'k osztanak, szoroznak míg 
végül a művelődésre szánt 
pénzt kurtítják meg azért, hogy 
más területen ne szenvedjenek 
(annyi) hiányt. Ez alól az általá
nos tendencia alól is vannak ki
vételek. A debreceni járműjaví
tó üzem művelődési központjá
nak rekonstrukciója éppen 
most van folyamatban. 

A művelődési komplexum 
1940-ben épült, amely forgó 
szín pados színházterem ből, 
táncteremből és dohányzóhelyi
ségből állt, s az Egyetértés Ön
képző Dal- és Segédegylet ott
honának számított. Abban az 
idóöen a MÁV-dolgozók műve
lődési igényeit igyekezett kielé
gíteni. A színjátszó társulatából 
került ki többek között Gencsi 
Sári, Újvárosi Katalin, Hajdú 
Péter, akik később neves művé
szekké váltak. A művelődési 
otthonban rendszeresen tartot
tak előadásokat, elsősorban 
népszínműveket, operetteket 
játszottak, amelyek az akkori 
kor művelődési igényeinek fe
leltek meg. 

A második világháborút az 
épület átvészelte - az utolsó 
előtti napig. Addig szerencsére 
nem kapott bombatalálatot. 
A visszavonuló német csapatok 
azonban 1944. október 18-án 
benzineskannákkal felgyújtot
ták, az teljesen leégett, csak a 
négy üszkös fal maradt meg be
lőle. 

A felszabadulás után az új
jáépítés szakaszosan történt. 
Először a járműjavító üzemmel 
kezdték, hiszen háromnegyed 
részben az is romokban volt. 
A művelődési ház újjáépítésére 
az ötvenes évek elején kerülhe
tett sor. Először a mai táncter
met és az éttermet építették fel, 
a színházterem később készült 
el. (Nem volt rá pénz már akkor 
sem!) Ez utóbbit azonban meg
lehetősen elkapkodták, így a 
korabeli igényeknek nem felelt 
meg tökéletesen. Ezért 
1973-ban szükség volt a re
konstrukcióra. 

Az elhamarkodott építkezés
nek hamar előtűntek a hibái. 
Elavult a födémszerkezet, az 
elektromos hálózat. Egy alapos 
statikai vizsgálat után 
1981-ben az épületet életveszé
lyesnek nyilvánították. Ezután 
a művelődési központ rövid 
Csipkerózsika-álma követke
zett. 

Az idő azonban nem telt el 
eredmények nélkül. Közben 
ugyanis lefolytatták a tervtár
gyalásokat, amelyek eredmé
nyeképpen 1985. április l-jén 
elkezdődtek a felújítási munká-

latok. A rekonstrukcióról Husi 
József, a járműjavító üzem 
Egyetértés művelődési központ 
igazgatója ad tájékoztatást. 

- A művelődési központban 
folyó munkák fó'ként rekonst
rukciós jellegűek, de megvaló
sulnak bizonyos korszerűsíté
sek, amelyek lényegében új be
ruházást jelentenek. (A szellő
zés és a szcenika; hangosítás, 
világítás.) Eredetileg az össz
költséget 22 millió forintra ter
veztük, de természetesen ettó1 
lehet eltérés is. A rekonstrukció 
és a beruházás anyagi költsége
inek döntő hányadát saját erő
ből, a többit pedi_g állami, szak
szervezeti és MAV-forrásokból 
fedezzük. A kivitelezési munká
latokat is a járműjavító dolgozói 
végzik. 

- Mennyivel lesz más az új 
művelődési központ, mint a ré
gi? 

- A régi színházterem néző
tere vízszintes volt, a most épü
lő viszont emelt nézőterű. Kor
szerűbb lesz a hang- és fény
technika is. Befogadóképessége 
négyszáz fős lesz. A színházte
rem több feladatot is betölthet. 
Az alapvető funkcióján (színi 
előadások tartásán) kívül a te
rem átalakítható konferencia
teremmé; családi ünnepségek 
és egyéb más rendezvények 
megtartására is alkalmassá 
válik. A színházterem a zártlán
cú videózás lehetőségét is bizto
sítja. 

- Szüksége van-e a jármű
javítónak ilyen nagy művelődé
si központra? 

- A művelődési központ a 
Vasas Egyetértés munkáskó
rusnak is új otthont ad, továbbá 
az üzem öntevékeny művészeti 
csoportjainak is javítja a lehető
ségeit. Mi azonban nem csupán 
a járműjavítóra gondolunk. 
Környékünkön nyolc nagyobb 
üzem található, a Szabadság te
lepnek pedig 20 ezer lakosa 
van. Az itteniek művelődési 
igényének jobb kielégítésében 
is segíteni akarunk. Azt szeret
nénk, hogy Debrecen kulturális 
életének egyik centrumává vál
junk. Nem zárkózunk el attól 
sem, hogy akár az Országos 
Rendező Iroda, akár egy szín
ház vagy mások rendezzenek 
itt hangversenyeket, színházi 
előadásokat. 

- Mikor fogják átadni a fel
újított művelődési központot? 

- Jól haladnak a munkák. 
Amennyiben valamilyen rend
kívüli dolog nem jön közbe, 
1988. április 4-én a színházter
met már használhatjuk. A többi 
helyiség átadására valószínűleg 
később lesz lehetőség. 

Székely Szabolcs 

Negyven gombóc 

Szó'ke Boldizsárba már csak 
hálni járt a lélek. De telhetetlen 
gyomra jobban kívánta az ételt, 
mint száz egészségesé. Meg
emésztette volna az a vasszeget 
is. Ennek ellenére nem pendült 
a mi Boldizsárunk sem a tava
szi nap sugarára, sem a fagy 
beálltával. lgy hát mit lehetett 
tenni, leszázalékolták, nyugdí
jas vasutas lett belőle. 

Leszokott már a pipáról, a 
törkölypálinkáról, de mit sem 
használt. Amellett, hogy min
denki tudta róla, hogy munka
undora van, valójában elhagyta 
az ereje. Mivel nem dolgozott, 
volt ideje zaklatni ·az asszonyt, 
hogy mit főzzön ebédre, vacso
rára. 

Az asszony hamarosan meg
unta az örökös zaklatást. 

- Hé, ember -. szólalt meg 
-, azt javaslom én neked, 
hogy menj el szépen az orvos
hoz. Mégsem lehet, hogy csak a 
te bajodra ne legyen orvosság! 

Boldizsárban szinte meghűlt 
a vér. Talán igaza lesz az asz
szonynak, és valóban meggyó• 
gyítják. Akkor aztán vége az 
aranyéletnek. Mehet dolgozni, 
pedig ő már szívesen elment 
volna a munka temetésére. Kü-

lönösen azokat a szerszámokat 
nem szívlelte, amelyiknek vas 
volt a végén. Így hát antago
nisztikus ellentétben volt a ka
pával, ásóval, krampáccsal mi
egyébbel. 

Mivel az asszony csak nem 
hagyta nyugodni, kénytelen
kelletlen az egyik reggel beállí
tott a doktor úrhoz. 

Az orvos már ismerte a be
tegségét. De azért annak rend
je és módja szerint alaposan 
megvizsgálta. Kérdezgette köz
érzetéről, megtapogatta tetőtől 
talpig. Végül megkérdezte: 

Mi a legkedvesebb étele? 
- Hát a szilvás gombóc. 
- No, és mennyit szokott 

belőle megenni? 
- Egy evésre negyven dara

bot - vágta ki büszkén. 
- Hát, ha meg akar gyó

gyulni, akkor kevesebb gombó
cot egyen - s e?zel útjára is 
eresztette. 

Boldizsár ahogy hazaért, már 
a kapuból kiabálta az asszony
nak: 

- Hallod asszony! Ezután 
csak harminckilenc gombócot 
főzzél, de egy kicsit nagyob
bacskákat. 

-g-
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nagymamája és nagypa- megleszünk valahogr, a tanci- liszt". Egy tizenhét �es lány - Hogyan került ide Sza.-

csi segély nélkül is. körül zajlik az élet: k4lt,né SzombathelynU? 
- Higgye meg nekem, hogy 
;eJa6 id6ben én többet sírtam, 
t reggeliztem - idézi a múl-

Melegséggel telik meg a _ Néhány hete volt egy kis - Bejárok otthon a Haladás 
nagymama szeme, amikor Eri- zar körülöttem _ szól Erika nyugdf:jasklub� é� ott tudtam 

káról faggatom: - Nyugodt önkritikája. _ Akadt egy srác, meg, hogy létezik ilyen üdillte
tennészetú kislány, szerén�, akit nagyiék nem néztek jó tés _a Balatonon. Jelentkeztem könnyeivel küszködve a fej

& nagymama, Lovász Pál-
- Erika folyton az anyját 
te, s kicsi volt még ahhoz, 
bármit is mondhattunk 
neki. Amikor pedig meg
hogy az édesanyja meg-

sírva kérdezte, hogy az ő 
· át miért nem gyógyítot

meg a doktor bácsik, akik 
mindenkit kigyógyíta-

* 

A nagymamát szerencsére 
olyan fából faragták,hogy 

yiban hagyta volna a dol
: - Végső elkeseredésem

felkerestem az országgyű. képvisel6nket, s neki pana
tani el, hogy miként bánnak 
égünkben egy árvával. Az 

intézkedése nyomán lett az-
1'11 Erika óvodás. 

Lovász néni immáron moso
gva meséli, hogy néhány hó

•ppal ezelőtt egyik ismer6se 
gosította fel arról, hogy bi
Y Erikának rendszeres neve

"t&i segély is járt volna, amit 
ánusabb helyeken a ta-

A kislány a nagyszülakkel 

csendes. Igyekeztünk mindent 
megadni neki, hogy ne mond
hassa senki, hogy azért kell hi
ányt szenvednie, mert nincse
nek szülei. Saját bebútorozott 
szobája van, lemezjátszóval, te
levízióval. Közgazdasági szak
középiskolába jár, jöv6re érett
ségizik. 

* 

A barátság jegyében 
-A szegedi vasúti csomópont z6k fényképeit kölcsönösen ki-

ZBT tagcsoportja 1975-ben cserélik és barátságnaplóba he
t, jelenleg 3500 tagja van. lyezik. Az együttmílködési szer

Aagcaoport megalakulása óta z6dést tavaly 1990-ig meghosz
tosan és egyre maga- szabbították. A nagy októberi 

b színvonalon munkálkodik szocialista forradalom 70. évfor
magyar és szovjet kapcsola- dulója tiszteletére újabb mun

elmélyítésén, a testvéri kaverseny indult, amelyhez va
„ttrnl'.Iködés er6sítésén. En- lamennyi szocialista brigád 

szemmel. Végül is nekik volt és sikerült beutalót kapnom FQ
igazu\t_ Azóta szent a béke köz- redre. Ez egy olyan �gyszera 
tünk. dolog, hogy most nem ts tudom, 

mivel kezdem majd otthon a 
klubban. Rengeteg mesélnivaKideriil még az óraközi röpke 

eszmecseréb61, hogy Erika vi
dám teremtésnek tartja önma
gát, az osztályban egy elválaszt
hatatlan barátn6je van, s hogy 
Űll6n pénteken van diszkó. No 
és természetesen a vasútról is 
szó esik, amikor a nyári élmé
nyeket vesszük sorra. 

- Az án,ajáradékomat fél,
retették nekem Mamáék, azt 
csak később fogom majd élvez
ni. Viszont a vasúti szabad
jegy, amit szintén a biztosító
tól kaptam, nagyszerű dolog, 
hiszen utazni nagyon szeretek. 

* 

Lévén szó egy leend6 érettsé
gizett hölgyr61, nem kerülhető 
meg a pályaválasztás kérdése 
sem. Erika igazgatás-ügyviteli 
ágazatra jár, s ahogy mondja, 
szeretne majd a vasútnál vég
zettségének megfelel6 munka
körben elhelyezkedni. Eláru
lom neki, hogy Lakatos József, 
a V ÁBE ügyvezető elnöke, aki 
sorsát szívén viseli, úgy nyilat
kozott, hogy akár már most al
kalmazni tudná, s nem fog 
megfeledkezni róla. 

Kár, hogy az elnök nem lát
hatta a lány meglepett és bol
dog tekintetét. Mint ahogy azt 
is nagyon sajnálom, hogy Lo
vász néni, a MAMA sem lehe
tett itt, amikor Erikára pillantva 
osztályf6nöke így szólt: 

- Én úgy hiszem, hogy ez a 
kislány megállja helyét az élet
ben! 

lóm lesz. 
- A miakolci jámuljavító 

nyugdíjasa, Szigetvári G7,ula 
már nem el6szöt van itt. 6 már 
otthonosan kezdte a harminc
napos kúrát. Hogyhogy egye
dül? 

- Elengedett a feleségem. 6 
már volt itt velem. Azt mondta, 
jöjjek el, pihenjem ki magam, 
szükségem van rá. De rám pa
rancsolt, hogy mindennap bo
rotválkozzam és ha táncest lesz, 
akkor szépen öltözzek fel. Szót 
is fogadtam, kár, hogy máris 
vége a harminc napnak, olyan 
rövidnek túnt. 

- Milyen volt a koszt? 
- Ilyen jóra nem számítot-

tunk. Háromféléb61 is lehetett 
választani, és ha egyik sem volt 
ínyünkre, akkor a hazai meg
szokottat, a vajas kenyeret kér
tük vacsorára. 

- Gólik Sándorék a f6vá
rosból jöttek. Nincs túl közel az 
otthon? 

- Mi is másodjára vagyunk 
az üdül6 vendégei, de ilyen jó 
társaságban még nem pihen
tünk. A férjem szívbeteg -
mondja a feleség -, már na
gyon hiányzott neki ez a tóparti 
levegő. Még a színe is más, néz- den már a csúcs. Ilyen figyel
ze meg. mességet az id6s emberek iránt 

- Valóban sokat pihentem még nem éreztem. 
- erosítette meg az asszony 
szavait a Hámán Kató vontatási 
f6nökség volt szakszervezeti 
funkcionáriusa. - Boldogan 
utazunk vissza Budapestre. 
Öriüök annak, hogy amir6l 

Tódor Jinos olyan sokat beszéltem munka

AJÁNDÉK 

társaimnak a szakszervezeti 
gyűléseken, az most úgy igaz, 
a.hogyan elképzeltem. Az or
szág minden részénU vannak itt 
vasutasnyugdijasok. Egyfor
mák vagyunk, egyszerre dobog 
a szívünk, együtt érzünk, 
együtt nevetünk, dalolunk. - Milyen volt a harmadik 
Amikor a „csibészpáholyban" hét? - kérdem ismét Szigetvá-
- ez volt az els6 emelet hallja ri Gyulát. - Hallom, az Anna-
- megszólalt a szajoli Török báli teremben is táncoltak? 
MO&ály tárogatója, elérzéke- - De még mennyire. Való-
nyültünk valamennyien, de ban ritka élményt jelentett. 
nem hallgattunk, hanem dalol- - Ki szervezte ezt a progra-
tunk szép csendesen. mot? 

- Volt-e érdekesség ebben 
a turnusban? 

- Volt. Bólint István -
Kecskeméten volt állomásf6-
nök - eszperant66rákat tar
tott, csak úgy magánszorgalom
ból. Nem is gondoltuk, hogy 
ilyen is érdekelheti a nyugdíja
sokat. Azok is hallgatták a 
nyelvórákat, akiket egyáltalán 
nem érdekelt az eszperantó. 

Az igazgató és csapata más
nap új vendégeket fogad. Ők az 
újak, itt töltik a karácsonyi ün
ne.P,eket. Már felsorolta az ün
nepi program legfontosabb ese
ményeit. Disznóvágás bölléres• 
�edéssel, karácsonyfa, ajándé
kok, egy Beethoven-szimf6� 
mákos és diós bejgli és ami a 
legfontosabb, családi környe
zet, éjszakába nyúló � 
tés. 

Hogy milyen lesz a búcsúest? 
Ugyanolyan, mint a legutóbbi 
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Cegléd alatt, hol megszelí
dült fűz- és nyárfasorok pántli
kázzák a Nagykőrös-Kecske
mét- Szeged felé iramló sínpá
rokat. egy magányos épület áll: 
a nyársapáti „indóház". Hom
lokzata üvegablakait meg-meg
remegtetik a falaktól néhány 
mérternyire lévő síneken robo
gó szerelvények, s mikor tova
tűnik a robogás, újra a csend 
veszi át birodalmát. 

Itt. ebben a nemgrégiben ta
tarozott. szürke épületben dol
gozik forgalmi szogálattevőként 
Papp István, a negyvennyolc 
éves férfi, aki 1961 januárjában 
öltötte magára először a vas
utas egyenruhát. 

Csöndesen kattog, zümmög 
a K-69-es irányítóberendezés, 
azt kezeli, annak adatait dol
gozza fel a zömök, fiatalos kül
sejű szolgálattevő. Szomorú, 
rongyfelhőkkel burkolt most, 
december egyik napjának reg
gelén az ablakon túli világ: alig 
néhány perc múlva, hat órakor 
bevégzi az éjszakai szolgálatot 
Papp István. Váltótársával 
megbeszéli a napi teendőket, 
átadja a munkát, s indul haza, 
szolgálati lakásába. Nem oly 
messze van az a családi hajlék 
- mindössze néhány tucat lé
pésnyire fekszik a sínek mellet
ti porta. 

Jöjjön - mondja -, otthon 
nyugodtabb körülmények kö
zött beszélgethetünk ... 

A lombjavesztett gyümölcs
fák, lugasok, veteményeskert 
ölelte porta udvarán hatalmas, 
fehér kuvasz köszönti a gazdit. 
Csaholva kéri a reggeli jussot, 
rám, az idegenre egy vakkan
tást sem pazarol. 

Tágas, világos előszobában 
ülünk, a rend és a tisztaság pél
dás asszonykézre vall. A kam
rából kolbász-, hurka és zsír
szag tolakszik közénk. N emré
giben vették kés alá a kétmá
zsás· hízót. Az apró konyhából 
kávéillat árad. 

- Nem álmos? - kérdezem 
Papp Istvánt, látva arcán az éj
jeli, tizenkét órás szolgálat fá
radtságát. 

- Most még nem. Ilyenkor, 
télidőben hét-nyolc óra körül 
szoktam lepihenni, délig al
szom, utána indulok a kertbe, a 
jószágok közé, vagy a tanyára. 
Öt kilométernyire innen, a 
Nyársapát dűlőben van egy 850 
négyszögölnyi tanyánk szőlő
vel, gyümölcsfákkal. Tavasztól 
őszig minden műszak után 
kiautózom, van ott munka bő
ven. Olyankor fölfrissülök, erőt 
ad az éles, tiszta levegő s a 
munka. Tizenkettő-huszonné
gyes fordában dolgozom, a kö
vetkező szolgálat például hol
nap reggel hatkor kezdődik. 

- Hogyan lett vasutas? 
- Huszonéves koromig pos-

- Itt csak három esztendeje 
lakunk, eladdig a már említett 
tanyán éltünk négyen. Két lá
nyunk van, feleségem a Ferro
kémia nyársapáti üzemének be
tanított munkása. Most már 
csak ketten lakunk itt, mert idő
közben mindkét lányunk férj
hez ment, sőt, van egy unokánk 
is, a másodikos Anna Mária. 
Édesanyja műszerész Nagykő
rösön, de a kisebbik lányunk a 
vasút mellett tett hitet: Kis
kunfélegyházára ment férjhez, 
az ottani állomáson dolgozik, 
mint jegyvizsgáló. Egyébként ő 
is forgalmi szolgálattevő akar 
lenni ... 

Kintről egyre erősödő dübör
gés fészkel a lakásba - hosszú, 
sokvagonos tehervonat halad 
Cegléd felé a síneken. 

- Amikor ide költöztünk, 
kezdetben föl-fölriadtunk a vo
natzajra - mondja Papp Ist
ván �, a tanyán csönd volt éj
szakánként, legfeljebb a távoli 
szomszéd kutyáinak ugatása ju
tott el hozzánk. Azóta megszok
tuk, meg kell szoknunk a sínek 
közelségét. Ezen a vonalon a 
nap huszonnégy órájában 85 
szerelvény közlekedik! 

- Egy tanya addig él, amíg 
lakják - vetem közbe. - Most 
milyen állapotban van az a por
ta? 

- Sajnos eléggé elhanyagolt 
a ház, az udvar, omlik a kerítés, 
gaz veri föl a környékét ... Ide
költözésünk után kiadtuk egy 
idős házaspárnak, de ők nem
igen viselték gondját családi 
örökségünknek. Hosszú távon 
már én sem győzöm ápolni a 
kertet, gondozni a gyümölcsöst, 
a szó1őt; arra gondoltunk, meg
válunk a régi fészektől. SaJnál
juk is eladni, hiszen 1959-tó1 
1984-ig ott laktunk. Nem jár
tunk mi piacra zöldséget, gyü
mölcsöt vásárolni, a kertben 
megtermett minden, ami fazék
ba való. Nyáron. amikor kellett, 
segítettek a lányaim kapálni. 
kötözni, késóbb a vők fogták 
meg a munka nehezebbik vé
gét. Dehát ők is egyre inkább 
elfoglaltabbak lettek. Félegyhá
záról, Nagykőrösről már ritkáb
ban jutnak el hozzánk. 

Kimegyünk az udvarra. A fe
hér kuvasz habzsolva falja a 
reggelijét. Vendéglátóm körbe
mutat. 

- Itt is van vagy 120 négy
szögölnyi kert, ami zöldség, 
gyümölcs kettőnknek szüksé
ges, megterem a parcellákon. 
S a hosszú szolgálatok után itt 
is fel üdülök, megnyugszok. 
Mert én már nem tudnék vá
rosban, panelkalitban lakni. 

Galambcsapat köröz fölöt
tünk, aztán aláereszkedik a ház-
gerincre. 

- Két szenvedélyem van -
folytatja Papp István-, a fotó
zás és a galambászat. A kuvaszt 
azért tartom, mert idővel kutya
tenyésztéssel szeretnék foglal
kozni. Három-négyezer forint a 
kuvaszkölyök ára, jól jön majd 
az az évi tíz-egynéhány ezer fo
rint pluszjövedelem. 

tán dolgoztam, dehát annyira 
kevés volt a pénzem, hogy elha
tároztam: megválok a trombitás 
egyenruhától. Rákosrendezőre 
mentem, vonatkíséró'ként alkal
maztak. Akkor még a tanyán 
laktunk, onnan gyalogoltam 
Nyársapátig s ingáztam Rákos
palotára. Télen másfél-két órát Személyvonat robog át a sí-

, , neken, Papp István órájára is baktattam a sötet dűlón, , , d. 
hogy elérjem a vonatot. Egy sem nez, u�y mon Ja:_ 
esztendő után kerültem a MA V - Ez mar a sz:gedi gyors. íl-
s d . I t, , 'll , lene egyet aludni. zege i gazga osaga a oma- .. .. .. , . , . 

nyába. Voltam krampácsoló, Elkoszonunk. A ferf1 be�ar:ia 
váltókezelő; 1975-ben elvégez- a kaput s mdul vi�s�a a �a�ba, 
tem a segédtiszti tanfolyamot, ledőln;, -�ludni. neha1:y orat_ a 
azóta dolgozom itt, mint forgal- hosszu eJszaka1 szolgalat utan. 
mi szolgálattevő. Mint a bagoly, napi:,al. 

- S akkor kapta ezt a szol
gálati lakást? Besze Imre 

Bajtársak találkozója 
Veteránok, bajtársak talál

koztak november 26-án a Ma
gyar Államvasutakkal együtt
működő magasabb egység IV. 
kerületi, Madridi úti objektu
mában. 

A második világháború ide� 
jén a 2. Ukrán Front köteléké
ben működött 3. vasútépítő 
dandár egykori katonái, pa
rancsnokai, a Magyar Ellenál
lók és Antifasiszták Szövetsége 
képviselői, a Magyar Néphad
sereg nyugállományú, egykori 
parancsnokai jelentek meg ba
ráti találkozóra a vendéglátó 
magasabb egységnél. 

A találkozón a MÁV vezér
igazgatósága, a budapesti igaz
gatóság és a vasútépítéssel fog
lalkozó, a magasabb egységgel 

együttműködő, a találkozót 
szervező budapesti építési fő
nökség is képviseltette magát. 

Megemlékeztek a 43. évfor
dulóról, amely a vasútépítő 
dandár felállítását jelzi. Munká
jukat Záhonyból indulva az or
szág belseje felé végezték, hely
reállítva azokat az „ereket", 
amelyeken a vasút vérkeringé
se megindulhatott a szétrom
bolt országban. 

A dandár feloszlatása után 
sokan a vasútnál maradtak. Ma 
már csak 245-en vannak. A ta
lálkozón 143-an vettek részt, és 
hozzáértéssel tekintették meg 
az építési főnökség rákosrende
zői vágánymezőkötő telepét. 

Németh Gyula 
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0, édes otthon 

Karácsonyfa a pálllla helyén 
- Itt mindig ilyen csönd van 

- mondja Ágnec Miklós, a Ta-
tai úti munkásszállás nevelő
tisztje. A csöndnél talán csak a 
tisztaság jellemzi jobban az ob
jektumot, tudom meg Hernádi 
Lászlóné szállóvezetőtől. 
A rend, fegyelem és tisztaság a 
vezérlőelv, s hogy mennyire 
eredményesen, azt a falon sora
kozó dicsérő oklevelek is bizo
nyítják. 

Ami első pillanatban látszik: 
kézben van a ház. A szállólakó 
itt aztán egy pillanatra sem en
gedheti el magát, mert ha ez be
következnék, nincs az az isten, 
aki megálljt parancsolhatna a 
„féktelen jókedvnek". Mert hát 
az ember már csak ilyen, ha be
piál nem ismer pardont. Bólo
gatva hallgatom a nevelőtiszt 
bölcseletét, akinek észrevehető
en nem lehet úja·. mondant az 
ember fránya természetéről. 

- Azért az mégis furcsa, 
hogy a büfé már idestova két 
éve nem működik - kockázta
tom meg, midőn tudomást szer
zek eme tényről. 

- Mivel szeszt az épületben 
nem árusíthatnak, az Utasellátó 
nem talál senkit, aki kivenné -
világosít föl a vezetőnő. 

De hát a szálló öntudatos vas
utasai nem is igénylik rendez
vényeiken a sört, a keményebb 
folyadékokról nem is beszélve. 
Ezt a népművelő, Igricné Pász
tor Mária közli a riporterrel és 
még hozzáteszi: 

Persze tíz perc alatt legalább 
öt kocsmát és presszót talál a 
dolgozó, úgyhogy legfeljebb a 
rendezvény előtt betankol, aki
nek erre van ingerenciája. 

* 

ban kivisz oda, ha valóban kí
váncsi vagyok rá. 

- Hány apától származol 
egykomám - lapogatja Béla 
hátát egy szemüveges férfi -, 
hogy már a második paradi
csomlét engeded le a torkodon? 

Megtudjuk tőle, hogy feltétle
nül legyünk ott a népszerű dal
énekesnő temetésén, mert a 
száztagú cigányzenekar prezen
tálja a gyászmuzsikát. 

* 

- Hogy hol leszek kará-
csor..ykor? - mosolyog kérdé
semen a szikár, inas ember. -
Hát az attól függ - nevet bólo
gató fiatalabb társai- felé fllés 
András lazító, kirendelt dolgo
zó Kisvárdáról. András bá', 
ahogy mondja, ,,csak" huszon
három éve szolgál a vasútnál, 
és négy gyermeke közül az 
egyik „szintén zenész" a Fradi
ban. 

fllés András most először la
kik a szállón, s bár felesége azt 
mondta neki, hogy „András, 
úgysem mersz elmenni", im
már fél éve itt van. 

- Kijövök ezekkel a szoba
beli gyerekekkel, jókat főzünk 
együtt, és én azt mondhatom, 
hogy soha ne legyen rosszabb 
dolgom. A család hiányzik, 
persze, meg a sok utazás is fel
emészti az időt, de az ember 
azért jött, hogy dolgozzon. 

András szobatársai már ko
rántsem ennyire diplomatiku
sak, s nyomdafestéket nem tűrő 
szóval juttatják kifejezésre véle
ményüket a kirendelésről. 

- Kár hogy nem nyáron jöt-

tél - szedi szét kedvemért a 
háromlábú bográcstartót Béla 
-, mert akkor főzhettünk vol
na egy fűnyírófőzeléket. A szál
ló ezermestere a „gyengébbek 
kedvéért" hozzáteszi, hogy bir
kapörköltről lett volna szó. 

- Amíg itt előttünk préri 
volt - mutat ki a szoba abla
kán - a hétvégén mindig oda
lent főztünk. 

- Hanem - fűzi tovább a 
szót önkéntes kísérőm - neked 
a 128 szobából Bagaméri moz
donyvezető úrral, vagy Torma 
Karcsi bácsival kéne összejön
nöd. Ők nem egy karácsonyt 
megértek már idebent. 

* 

Bagaméri dolgozik, Tor-
ma bácsi meg bement a város
ba - tárja szét karját Szilaj 
Sándor, a cirkáló portás. (Még 
a nevelőtiszt árulta el, hogy a 
portások óránként kötelesek vé
gigjárni a szinteket, biztos ami 
biztos alapon ... ) 

- Hát az az igazság, hogy az 
építősökkel kicsit nehezebb -
töpreng el kérdésemen a portás 
-, de az az alapvető, hogy érte
ni kell az emberek nyelvén. 

Miközben a rendfenntartás 
alapszegmentumait tárgyaljuk 
meg a portással, akcentussal 
kéri néhány beérkező a kulcsot. 
Csaknem hetven lengyel ven
dégmunkásnak is otthona a Ta
tai úti szálló. 

Szilaj úrral, aki évtizedekig 
maga is „külső" vasúti szolgála
tot teljesített, és egészségi okok 
miatt került ide, benyitunk né
hány szobába. Csaknem minde-

Vallomások 38 év után 

nütt fiatalembereket találunk. 
Egyikőjük, Balla Csaba a 
201-es váltókezelői őrhely szol
gálattevője három hónapja szál
lólakó. Ő celldömölki kirendelt, 
előtte Mezőlakon dolgozott. 

- Úgy tervezem, hogy a te
let még kihúzom idebent, de 
utána feltétlenül szeretnék ha
zakerülni. Hogy milyen ez a 
szálló? Hát a segédtiszt- és a 
tisztképző kollégiumaihoz ké
pest mindenesetre elit hely. Ott 
nyolcan aludtunk egy terem
ben, itt pedig - mutat körbe -
láthatod kényelmesen vagyunk 
négyen. 

Csaba is bizonytalan a kará
csonyt illetően: az ünnep a szol
gálattól függ. 

* 

- Itt, a pálma helyén áll 
majd a fenyőfa - mutatja a ve
zetőnő. - Mintegy ötvenen 
maradnak itt az ünnepekre. 
Elsősorban azok, akik folya
matosan dolgoznak, no meg 
természetesen, akinek nincs 
hova mennie. 

Évről évre megadják a mód
ját az ünnepnek. Három éve 
például a Vámosi-Záray éne
kespár és Antal Imre volt a 
vendég. 

- Az idén december 21-én 
lesz a bálunk - mondja a kul
túros. - úgy gondoltuk, hogy 
most nem hívunk meg művé
szeket, már csak azért sem, 
mert majdmindenki járt már 
nálunk. A szeretet jegyében, 
szerényen és meghitten aka-
runk ünnepelni. (Tódor) 

Nem az a gond, hogy ital 
nincs a büfében, hanem hogy 
egyáltalában büfé sincs - oko
sít ki a szálló mögötti BVSC-ki
mérésben Babinszki Béla, a 
szálló lakója és mindenes szere
lője. 

"Mindig csodáltam a mozdonyokat" 

- Mert például jó lenne 
reggel tejet, péksüteményt ven
ni, hogy ne kelljen érte kutya
golni. 

A BVSC-kantin körülbelül 
fél perc alatt közelíthető meg, s 
a szállólakók kedvenc helye. 
Béla gyomrára hivatkozva pa
radicsomot iszik, jómagam sör 
mellett szemlézem a terepet. Jó 
néhány szállólakó zsebéből 
üveg kandikál ki. Eszembe jut
nak a nevelőtiszt szavai: ,,Le

gyünk tárgyilagosak, az embe
rek azért itt is fölviszik a beön
teni valót, ha akarják". 

Béla ötödik éve szállólakó, 
korábban a Nyugati mérleges 
brigádjában dolgozott. Tmk-la
katosi munkája mellett 1-iétfőn
ként ő a könyvtáros is. Műhelye 
valóságos ezermester-laborató
rium: háború előtti vetítőgépet 
reparál éppen, no meg egy gya
lupadot, hogy az asztalosmun
kákat is el tudja látni. Az igaz
sághoz tartozik, avat be, hogy ő 
nem sokat alszik idebent, mert 
a barátnője csepeli. 

- Ő is MÁV-os, csak vala
mivel magasabb beosztásban 
van mint én - teszi hozzá nem 
kis büszkeséggel. 

Éppen a „mozgalmi" életről 
beszélgetünk, ami légyen szó 
szakszervezetről vagy KISZ
ről, Béla szavaival élve itt, Rá
kosrendezőn, no és a szállón is 
alighanem illegalitásba vonul
hatott, mert nemigen hallani ró
la, amikor vékony bajuszos fia
talember támaszkodik a pul
tunkhoz. Amikor illendően be
mutatkozunk egymásnak nem 
titkolt rosszallással legyint, mi
dőn beavatom jövetelem céljá
ba. 

- A szálló az nem téma, va-
gyunk és kész. Tudsz jobbat? 
Hanem jártál-e kint éjszaka a 
rendezőn?! - kérdez vissza, 
majd így folytatja: - Azt kelle
ne egyszer megírni, hogy mi
lyenek ott a munkakö-r-iilmé
nyek. Amikor, mint derült ég
bó1 a villámcsapás özönlenek 
le a kocsik, te meg a félhomály
ban ide-oda rohangálsz, mint 
egy idegbajos őzike. 

Demeter János megígéri, 

Barabás József két év híján 
40 esztendőt szolgált a vasút
nál. Mozdonyvezetőként több
millió kilométert vezetett bal
eset nélkül. Nem mindennapi 
teljesítményéről így vallott: 

- Vasutas dinasztiából szár
mazom: édesapámtól és nagya
pámtól örököltem a szakma sze
retetét. Vésztőn láttam meg a 
napvilágot, de laktunk Lökö
sön, Mezőtúron és Békéscsa
bán. Gyermekkoromban gyak
ran vittem ebédet édesapám
nak, s ekkor mindig megcsodál
tam a hatalmas mozdonyokat. 
Ebbó1 a „csodálatból" követke
zett, hogy 16 éves koromban el
szegődtem a vasúthoz; a pá
lyafenntartásnál vállaltam 
munkát, majd a fűtőház ipari 
tanulójaként lakatosszakmát 
szereztem. Már „ inasként" is 
az motoszkált a fejemben, hogy 
a mozdony „konyhájába" ke
rüljek. 

Ez hamarosan be is követke
zett. Először természetesen fű
tőként dolgoztam; rendkívül 
nehéz munka volt, egy pesti 
úton például 80 mázsa szenet is 
belapátoltunk. Nem sokkal ké
sőbb, 1957-ben teljesült leg
hőbb vágyam: megszereztem a 
mozdonyvezetői vizsgát. Ettől 

kezdve az idei év augusztusáig 
vezettem a különféle típusú 
gőz-, dízel- és villamos meghaj
tású motorvonatokat. 

- Volt-e súlyos vészhelyzet
ben? 

- Háromszor adódott ilyen. 
Kétszer emberi hanyagságból 
lett majdnem összeütközés, a 
harmadik éppen a legutolsó 
utamon történt. Műszaki hiba 
miatt ütköztem volna, de idő
ben észleltem a bajt, és sikerült 
50 méterrel hamarabb megáll
nom a másik vonat előtt. Hosz
szú pályafutásom során öngyil
kosok is akadtak sajnos, de azt 
hiszem, minden mozdonyvezető 
tudna ilyenekről mesélni. Aki a 
vasúton keresi a halált, azt nem 
tudjuk kivédeni, mert a legutol
só pillanatban veti magát a sí
nekre. Egy alkalommal Szege
den kisgyermekkel az ölében 
ugrott a vonat elé egy asszony. 
Az asszony a helyszínen meg
halt, a kisgyerek a csodával ha
táros módon életben maradt. A 
szörnyű tragédiában nem vol
tam vétkes, mégsem tudok az
óta sem szabadulni az anya el
torzult arcától. Ez is velejár a 
foglalkozással ... 

Családi háttér? 
- Meggyőződésem, hogy 

hogy egyszer majd inkognitó- Vasutas bejgli (Kesztyűs Ferenc karikatúrája) 

ezt a foglalkozást megfelelő, 
nyugodt családi élet nélkül ba
josan lehetne végezni. Sokszor 
30-36 órákat voltam távol, de a 
feleségem sohasem zúgolódott. 
„Feltarisznyázva" bocsátott 
utamra és szeretettel várt ottho
nunkban. A „vezérállásban" 
dolgozva mindig biztos voltam 
abban, hogy a gyerekeket jól el
látja, tisztességre neveli. Mind
ez erőt adott, s többek között 
ennek is köszönhető, hogy a 
vasútnál töltött évtizedeket 
„megúsztam" nagyobb bajok 
nélkül. 

- Megbecsülés? 
- Nem vagyok panaszkodó 

típus, egyébként is: munkámat 
több kitüntetéssel is elismerték. 
A nyugdíjam sem rossz. 

- Tervei? 
- Végre hódolhatok máso-

dik szenvedélyemnek: jószágo
kat tarthatok. Vásároltam egy 
tanyát, baromfit nevelek, ser
tést hizlalok, zöldséget, gyümöl
csöt termelek a családnak. Az 
bizonyos, hogy nem fogok unat
kozni . . és az is, hogy majd 
megpihenek a munkában, ha 
meghallom egy mozdony zaját 
és elgondolkodom a vasúton 
töltött éveken ... 

A.R. 

fi 
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A Közlekedési Múzeumban 
Énekkari 

fesztivál 

Sikeres kiállítások - tudományos napok - nemzetközi 
konferenciák - jövőre is gazdag program 

Lapunk elmúlt évi utolsó szá
mában ismertettük a Közleke
dési Múzeum idei terveit. Az 
újesztendő közeledtével felke
restük Veress Istvánt, a múze
um főigazgatóját, hogy értékel
je az 1987-es esztendőt és be
széljen a jövő évi tervekről. 

Elmondotta többek között, 
hogy az idén a legjelentősebb 
esemény a Városligetben lévő 
központi épület új szárnyának 
átadása volt. A kétezer négyzet
méter alapterületű rész is gaz
dag anyaggal várja nyár óta a 
látogatókat. Az Osztrák Szövet
ségi Vasutak (ÖBB) együttmű
ködésével többször közlekedett 
százéves kocsikkal nosztalgia
vonat Bécsbe. Az osztrák fővá
rosban bemutatkozott az újjá
épített Árpád sínautóbusz is. 

A múzeum több kiállítást 
rendezett Budapesten. Ezek 
közül kiemelkedik a MÁV 
Tisztképző és Továbbképző In
tézet alapításának 100. évfor
dulója alkalmából rendezett 
széles körű bemutató. Táborfal
ván, a Honvédelmi Minisztéri
um kiállítási területén régi vas
úti járművekből és rakodóbe
rendezésekből skanzent létesí
tettek. A főépületben folytató
dott az általános és középiskolá
sok képzésének kiegészítése, 
valamint a Mérnöktovábbképző 
Intézet előadás-sorozata a mú
zeum munkatársainak részvéte
lével. 

- Említést kell tenni arról a 
kiállításról is - hangsúlyozta a 
főigazgató - amelyet India fő
városában, Új-Delhiben, Urbán 
Lajos közlekedési miniszter nyi
tott meg. Témája a magyaror
szági nagyvárosi közlekedés 
történetének szemléltetése volt. 
Az ősszel Budapesten - a tu
dományos napok keretében -
az autó.vezetés-képzés 75 évét 
mutattuk be. Hazánk közleke-

Bájos kis öregasszony lép be 
a gyóntatószékbe, ahol új plé
bános gyóntat. Az asszony egy 
nagyon régi bűnét vallja be: 

- Atyám, megcsaltam a fér
jemet ... harminc évvel ezelőtt! 

De asszonyom, ez már rég 
elévült!! 

- Tudom, de olyan jó erről 
valakivel beszélni! 

• 

Nagy család . . . tizenhárom 
gyerek, mind lány. Megszületik 
a tizennegyedik, óriási az öröm. 
végre egy fiú ... 

- Nos, kihez hasonlít a fi. 
úcska? Hozzád vagy a felesé
gedhez? 

- Nem tudom! Amióta ez a 
fiú a világra jött, olyan boldo
gok vagyunk, hogy még nem is 
néztük meg az arcát ... 

• 

A legjobb eladók kongresszu
sán beszélgetnek. 

- Én egy vegetáriánus étte
remnek eladtam egy negyed 
marhát. Ezt csinálják utánam 
- mondja az egyik. 

- Én pedig egy hordó fehér-
bort adtam el az Antialkoholis
ta Klub ünnepségére. Ez sem 
kis dolog - tromfol a másik. 

- Ez mind semmi! - mond-

dési tevékenységének elismeré
sét bizonyítja, hogy itt tartotta 
nemzetközi konferenciáját ti
zenkilenc ország 62 közlekedési 
és postamúzeumának igazga
tója. 

Az itthoni kiállítások nagy ér
deklődést váltottak ki. A négy 
fővárosi múzeumot az idén 
mintegy félmillióan, a vidéki 
filiálékat pedig 300 ezren ke
resték fel. 

A Közlekedési Múzeum jövő 
évi munkájával kapcsolatban 
Veress István elmondotta, hogy 
a költségvetési támogatás az 
1987. évi szinten marad. Az 
esetleges többletbevételt (pél
dául a belépődíjak emeléséből 
származó összeget) a szolgálta
tások színvonalának növelésére 
fordítják. (Videofilmek készíté
se, iskolai csoportok gyakoribb 
fogadása, vállalatoknál rende
zendő kisebb kiállítások.) 

Külföldi anyaggal bővített 
kiállítással és tudományos 
ülésszakkal köszöntik jövőre a 
Duna-bizottság megalakulásá
nak 40. évfordulóját. Májusban 
a bukaresti Technikai Múzeum 
vendégeskedik nálunk, bemu
tatva a híres feltaláló, repülő
gép-konstruktőr Henrik Conda 
tevékenységét. Ezután a Petőfi 
Csarnok fogadja a moszkvai 
Politechnikai Múzeum, a koz
mosz kutatási eredményeit ösz
szefoglaló kiállítását. A magyar 
közúti közlekedés és autózás 
fejlődésével foglalkozó váloga
tott anyaggal pedig múzeu
munk szerepel Moszkvában. 

Prágában is öregbítheti a ma
gyar közlekedés kulturáltságá
nak hírnevét a múzeum. A köz
lekedési múzeumi igazgatók 
nemzetközi szervezete ülésén 
szakembereink is részt vesz
riek. Előadásokat tartanak ar
ról, hogy a számítástechnika 
miként segítheti a gyűjtemé-

Csúcsidőben a metrón. Dús 
keblekkel megáldott hölgy mel
lett alacsony kis emberke szo
rong. 

- Ne lökdössön ! - szól rá a 
hölgyre ingerülten. 

- Nem lökdösöm, csak lé
legzem 1 - válaszol bocsánatké
rően a nagydarab asszonyság. 

• 

- Kedves gyermekem, 
mondja az apa húszéves lányá
nak -. itt járt az udvarlód, és 
megkérte a kezedet. Én igent 
mondtam. Boldog vagy? 

- Nem teljesen, papa. 
A mamával szeretnék maradni. 

- Rendben van, kicsikém, 
semmi baj. Őt is maga.ddal vi
heted ... 

• 

Ginette! 
Tessék, asszonyom. 
Amikor az előbb fellépett 

az asztalra, hogy leporolja a 
csillárt, tett újságot a lába alá? 

- Nem tettem, asszonyom, 
anélkül is felértem ... 

• 

ja fölényesen a harmadik. - . • . .. . 
En svájci kakukkos órát adtam Az allamferfi elvegyul az UJ
el öt kiló madáreledellel egy jongó tömegben. �zá�aknak 
kvarcóragyár igazgatójának. szorítja meg a kezet. Jobbra-

nyek korszerű nyilvántartását 
és bemutatását. Foglalkoznak '"------------� 
azzal is, hogy milyen módsze-
rekkel választhatók ki a korhű 
közlekedési eszközök, és ho
gyan oldható meg a dokumen
tumok restaurálása. 

Itthon - a Közlekedéstudo
mányi Egyesület közreműködé
sével - két alkalommal szer
veznek nemzetközi konferenci
át. Az egyik rendezvényen a 
közlekedési múzeumok tudo
mányos és közművelődési tevé
kenységének fejlődését tárgyal
ják, a másikon a magyar közle
kedésnek a század első felében 
elért színvonalát elemzik. 

Az idén a Közlekedési Mi
nisztérium és a közlekedési vál
lalatok támogatásával megkez
dődött az egyes alágazatok tör
téneti eszközeinek felújítása. 
A devizabevételből különféle 
dokumentációk és eszközök be
szerzését, továbbá szakköny
vek közös kiadását tervezik. 
Megjelentetik évkönyvük VIII. 
kötetét (1985-1987), és előké
szítik a múzeum teljes gyűjte
ményének katalógusát. 

Horváth Károly 

November 7-e tiszteletére he
tedik alkalommal rendezték 
meg a Vándor Sándor Énekkari 
Fesztivált. A kórusmozgalom e 
nagyszabású rendezvényének 
három város - Budapest, Mis
kolc és Zalaegerszeg - adott 
otthont. 

Miskolcon, a Nehézipari Mű
szaki Egyetem díszaulájában az 
ország különböző megyéiből, 
városaiból érkezett 26 vegyes 
kar, női és férfikar mutatkozott 
be. Közöttük a szegedi vasutas 
művelődési ház Hazánk mun
káskórusa is. A szegediek az 
összkari számban munkásmoz
galmi és klasszikus műveket 
adtak elő. Páratlan élményt je
lentett a fesztiválon szereplő 
kórusok 1200 énekesének közös 
dalolása. 

A szegedi Hazánk kórus a 
fesztivál egyik programjaként 
ellátogatott a Sárospatak mel
letti Hercegkútra is, ahol a helyi 
művelődési házban két másik 
énekkar társaságában nagy si
kerű koncertet adott. 

Békés, boldog új évet 
kívánunk a Magyar Vasutas 
minden kedves olvasójának, 
s a vasutaskollektíváknak. 

Kérjük, hogy pályaudvari 
üzemeinkben, árudáinkban 
jöv6re is legyenek vendégeink. 

Az Utasellátó Vállalat 

gazdasági, politikai 
és társadalmi szerveinek 

vezetői 

balra mosolyog. Egyszerre csak 
lelkes, ifjú hölgy szólítja meg: 

- Elnök úr, én annyira ked
velem önt, hogy arcképét a 
jobb keblemre tetováltattam ... 

- Köszönöm, nagyon ked-
ves 1 - válaszolta az államférfi. 

Ám egy órával később, haza
felé tartva gépkocsijában, na
gyon savanyú képpel üldögél. 

- Valami baj van? - kér
dezte az egyik kísérője. 

- Arra gondolok, hogy mi
lyen lesz az arcmásom húsz év 
múlva ... 

• 

Egy hölgy dühösen ront be 
nőgyógyászához. 

- Maga nekem fiút ígért, és 
lányom született' 

- Na látja! Nem is tévedtem 
sokat ... 

• 

Kórteremben. Az ágyon tető
től talpig bepólyázott alak, ke
ze, lába gipszben, csak a szája 
és a szemei látszanak. A beteg 
alig hallható hangon látogatóját 
faggatja: 

- De hát mit csináltam, 
Henry? 

- Nem emlékszel? Arra az 
estélyre Albertnél, a születés
napján? 

- De igen, valami de
reng ... Na és? 

- Szóval, úgy reggel három 
óra felé felálltál az ablakpár
kányra és azt mondtad: .. Tava
szi fecske vagyok, repülök, re
pülök .. .'', és kiugrottál ... 

- Az istenfáját! Miért nem 
akadályoztátok meg? Miért 
nem szóltatok rám, hogy nem 
vagyok fecske? 

- Jókat tudsz mondani' Ak
kor mi is elhittük neked! 

* 

Ketten beszélgetnek egy fo
gadáson: 

- Én mindig csak a felét hi
szem el annak, amit nekem 
mondanak - mondja az egyik. 

- Ami engem illet, nálam ez 
pont fordítva van. Én a kétsze
resét hiszem annak, amit velem 
közölnek - jegyzi meg a má
sik. 

- Nocsak, milyen érdekes! 
- Egyáltalán nem az. Én 

ugyanis adóellenőr vagyok. 
• 

Nos, kedves Clément, ho
gyan sikerült a vakbélműtét? 

- Milyen vakbélműtét, ta
nár úr? 

- Hát az, amelyiket délelőtt 
magára bíztam 1 

- Hogyhogy? Hát nem bon
colni kellett ... ? 

• 

Egy ifjú, sznob hölgy drága 
gyűrűt kap férjétől. Estélyre 
mennek, ahol csalódva tapasz
talja, hogy senki sem veszi ész-
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VETÉLKEDŐ 

Jövőre ismét 
,,Ki mit tud?" 

A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség, a Művelődé
si Minisztérium, az Állami Ifjúsági és Sporthivatal, a SZOT 
és a Magyar Televízió ismét megrendezi a „Ki mit tud?" 
vetélkedőt, amely módot ad minden fiatalnak, fiatal közös
ségnek, hogy számot adjon művészi tehetségéről. 

A versenyre jelentkezhet minden 14 és 30 év közötti fia
tal; az együtteseknél az átlagéletkort veszik figyelembe. 
A kiírási feltételek szerint a szólisták mellett duók, triók, 
kisegyüttesek, amatőr csoportok jelentkezését várják a 
rendezők. 

A „Ki mit tud?" bemutatóit a közművelődési intézmé
nyek rendezik. A versenyzők helyi, városi és megyei for
dulók után jutnak az országos válogatóra. A legszínvona
lasabb produkciót bemutatók 1988. július első hetétől 
szeptember elejéig a televízió kamerái előtt versengenek. 

Az 1988. január 1. és május 1. között rendezendő orszá
gos és nemzetközi amatőr művészeti rendezvényekről a 
nyertesek, vagy a zsűri döntése alapján más csoportok 
egyenes ágon juthatnak a tévéválogatóra. 

A „Ki mit tud?"-ra jelentkezni lehet a művelődési ottho
nokban és minden KISZ-szervezetnél

i 
a Magyar Ifjúság

ban, valamint a Rádió és Televízió Ujságban megjelent 
minta jelentkezési lap alapján 1987. december 20-ig. 

A pályázók a művelődési otthonokban és a KISZ-szerve
zetekben kaphatnak részletesebb tájékoztatást. 

PÁLYÁZATI FELHÍV ÁS 

A Magyar Államvasutak Szombathelyi Igazgatóságának 
műszaki osztálya 

pályázatot hirdet 
a szombathelyi Épület- és Hídfenntartó Főnökség veze

tői munkakörének betöltésére. 
A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírá

sok: 
.- középfokú egyetemi vagy főiskolai végzettség, 
- felsőfokú vasúti (vagy azzal egyenértékű) szakképe-

sítés, 
- 10 éves szakmai gyakorlat. 
A munkakör betöltésének időpontja: 1988. március 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 1988. január 31. 
A pályázat benyújtásának helye: MA V Igazgatóság sze-

mélyzeti és munkaügyi osztály 9701 Szombathely, Savaria 
u. 2. 

Bérezés a MÁV Kollektív Szerződés szerint. A kineve
zés határozott időre (5 év) szól, alkalmasság esetén meg
hosszabbítható. 

A pályázat tartalmazza a pályázó 
- munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását 

(alapbérét) és jövedelmét, 
- eddigi munkahelyeinek és munkaköreinek felsorolá

sát, 
- szakmai és társadalmi munkáját és annak eredmé-

nyeit, 
- idegennyelv-tudását, kitüntetéseit, 
- részletes önéletrajzát, 
- szakképzettségeit, politikai iskolai végzettségét, 

egyéb végzettségét tanúsító okirat hiteles másolatát, 
- terveit, elgondolását a megpályázott munkakörrel 

kapcsolatban. 
Szükség esetén 

a lakásmegoldáshoz segítséget adunk. 
A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad 

Siklósi József szakfelügyelő, személyzeti ügyintéző a 
07/13-18 telefonszámon. 

A zárt borítékot kérjük „Pályázat" felirattal ellátni. 

re gyűrűjét. Egyszerre csak hir
telen megszólal: 

- Micsoda hőség van itt! 
Kénytelen vagyok levenni a 
gyűrűmet ... 

Amikor az embernek hatvan
éves lesz a felesége, lehetővé 
kellene tenni, hogy kicserélhes
se három húszévesre. 

Egy hölgy karambolozik. Fel
keresi a biztosító szakemberét, 
aki megkérdezi tőle: 

- Hogyan történt a baleset? 
- Nos, a következőképpen 

zajlott le. Természetesen hatá
rozottan fogtam a volánt, ami
kor a kocsi hirtelen megperdült 
és felszaladt a járdára. Innen 
bekerültem a hentesüzletbe, 
majd onnan kiszáguldva elütöt
tem egy férfit, aki ostoba mó
don éppen ott ment, majd végül 
kissé erőteljesebben nekiütőd
tem egy teherautónak. Etto7 
kezdve elvesztettem uralmamat 
a kocsi fölött. 

• 

A munkahelyre érkező épí
tésvezetőt nagy zűrzavar fogad
ja . 

- Mi történt? - kérdi. 
- Felborult a nagydaru! 

kiáltja ijedten az egyik munkás. 
- A mindenségit' A mérnök 

tudja? 

- Azt hiszem, igen. Alatta 
van ... 

• 

Figyelj ide, drágaságom! 
Mondjad, mókuskám! 
Tegyük fel, hogyha egy 

nap olyan órási adót vetnének 
ki rám, hogy kénytelen lennék 
megválni normandiai birtoka
imtól, továbbá elveszíteném 
munkámat és el kellene adnom 
cannes-i lakásomat, röviden, ha 
egy csapásra elveszítenék min
denemet, továbbra is szeretnél? 

- Hát persze, kis mókus
kám! De borzasztóan hiányoz
nál ... 

• 

Angol turista iszogat a 
Champs-Elysées egyik tera
szán. Egy párizsi fiatalember 
odalép hozzá, és hatalmas po
font kever le neki. Az angol 
nyel egyet és megkérdi: 

- De hát végül is mivel bán
tottam meg, hogy így bánik ve
lem? 

- Ugye, maguk angolok 
égették meg Jeanne d'Arc-ot? 

- Ugyan már! Hiszen az 
több mint ötszáz éve történt. 

- Az nem számít! Én csak 
az imént tudtam meg! ... 

• 

„Óvatosnak kell lenni! Az 
ember sohasem tudja, hogy mit 
tartogat számára a múlt." 

(Gyújtötte: Baranyai) 



Ot évvel ezel6tt, amikor az 
�'J/tlo,í, Repü.16- - Ejt.4er
ny6i Jötlb � tiud, 
iiMiraB&wBél,Q;,azl.Istrin 
Gimnbium negyedikes diáltja 
kl,entkezett ejt6emy6s e16kép, 
dsr'é; � tti'sai többsé
gét, 6t is • kfváncaiság hajtotta. 
v-.,on milyen érzés lehet kiug
rani a repfil6gépb61, zuhanni, 
aztán a selyemkupola alatt hiin
bálódzva földre ereszkedni? 
Egyéltalán, megfelel-e majd az 
egészségügyi és egyéb követel
ményeknek? Azt, hogy lesz-e 

elég bátonHiga nyolcszáz méte
res magasságból elhagyni a gé
pet, már nem kérdezte meg ma
gitól. Bizt.os volt benne : ha 
odáig eljut - igen! 

Úgy gondolta, csupán egy 
rövid kaland, afféle bátorság
próba lesz életében az ejtőer- Rácz Béla 

nyőzés. Ám, ahogy gyűltek az 
ugrásai, egyre nagyobb lelkese-
déssel készült a következ<'> fel- S ugyanabban az évben ezüst
ad.atra. Ez lett a szenvedélye. S érmet nyert a Budapest Kupa 
hamarosan az is kiderült róla, nemzetközi egyéni célba ugrás 

hogy nemcsak szereti ezt a versenyszámában. Közben a 
sportot, hanem átlagon felüli te- Honvéd Kilián SE versenyzője
hetsége, nagyszenl adottságai ként a dobogó legfelső fokára 
vannak hozzá. Alig több mint állhatott a Hüse Károly ejtőer
egy évvel az elséí ugrása után, nyős emlékverseny csapat-cél
ejtéíernyéís többtusában elséí baugrás versenyének ered
osztályú minéísítést szerzett. ményhirdetésekor. A hadsereg 
1985-ben pedig - épp a fegy- tehát nagyon jó iskola volt szá
veres erok napján ünnepelte 20. mára, s emellett az ott töltött 
születésnapját - mint az másfél év alatt hétszázzal gya
MHSZ-válogatott tagja vonult rapította ugrásainak számát. 
be sorkatonai szolgálatra a nép- Leszerelése után nemcsak a 
hadseregbe. Sporteredményeit �V-os ejtéíernyéísökhöz tért 
már ott is jól ismerték, s az e;- vtssza, hanem munkát is a 
tőernyösökhöz helyezték, ahol MÁV-nál vállalt. Jelenleg is a 
a katonaválogatottba is „beug- MÁV Keleti Üzemfőnökség 
rotta magát". . műszaki kocsiszolgálatánál 

.. dolgozik. 
Ez a másfél év töretlen fejléí-

dést biztosított számára. A Hon- Az idei évben tovább folyta
véd Kilián SE csapatában olyan tódtak sportsikerei. Ausztriá
kiváló versenyzo"ktéíl tanulha- ban egy nemzetközi célbaugró
tott, mint például Mészárovics versenyen a magyar válogatott 
György - 9400 ugrása nemzet- tagjaként harmadik lett a csa
közileg is ritka teljesítmény -, pat célba ugrásban, majd az ej
Ölvedi János, Dér László, akik téíernyéís Budapest-bajnoksá-

REK férfi és n6i csapatai. A kö- tenni - mondotta. -, hogy mi-
zelmúltban Rácz Béla újabb si- nél jobb eredményeket érjek el Pécsi KISZ-esek 
kert ért el : te)jesftette a gy� a versenyeken. Remélem, jöv6-
mántko.szorús ejtéíemyéís vizs- re sikerül az újabb jubileum, a Zalaegerszegen 
ga,jelvény megszerzéséhez 2000. ugrás te)jesftése is. Ami a 
szükséges utolsó feltételt is. magánéletem illeti: sikerrel fel- R té • r6 .� ..... ir é -k Az elmúlt fél évtized alatt vételiztem az Ybl Miklós Építő- e si .,, zse, V'�Zt::w m 1"!1° 

végrehajtott közel 1600 ejtéíer- ipari Mifszaki Fffiskola tazvé- v�tésével a pécsi vontatási féí
ny6s ugrása közül a 682. volt a delmi szakára, fgy a tanulásban nokség húsz KISZ-ese látoga

legizgalmasabb. Ugyanis akkor is nagy eréípróbák elé nézek. �: november 20_-án Zala�ger
történt meg vele először, hogy Ezért egyeléíre nem foglalkoztat gre, h_?gy megismerk�Jen a 
nem nyílt ki a főejtóernyője, s a néísülés. Csak a sport és a ta- �zolg:!8t!1 hely 

d 
munká���al . 

mentőe:myőt kellett nyitnia. nulás 
moz onyvezew-.et, 

féínök tájékoztatta a zalaeg 
szegiek munkájáról. A ven 
geket féíleg a BZ-motorok ja 
tási és üzemeltetési problé 

érdekelték. Az általános 

koztató után a KISZ-esek s 

mánkénti szekcióüléseken 
tatták meg az 
kérdéseket. A legszebb viszont az 1 OOO., az Miu� az ejtéíernyéízést is 

mozdony-,. villany- és dizelsze� 
első jubileumi. ugrása volt . . . felvették az olimpiai sportágak 

reléíket Kiss Róbert vontatási 
Az új esztendéí közeledtével közé, talán már 1992-ben sor _____________________ ....:........, 

természetesen szóba kerültek a kerülhet e sportág bemutatko
következéí idéíszak tervei, célki- zására. S ha így folytatja, ko
tifzései. • moly e�élye van rá, hogy a leg-

-- Dohányzás. A belga dohá
nyosoknak �zentúl meg kell 
gondolniuk, melyik pályaud
varról indulnak útnak. Az ant
werpeni féí- és a brüsszeli köz• 
ponti pályaudvaron ugyanis 

már tilos a dohányzás. 

- Cukkorrépakampány. 

- Már a téli felkészülés ide- nagyobb világversenyen is in
jén igyekszem mindent meg- dulhasson. 

Földet érés előtt (A szerző felvételei) 
Büki Péter 

- Író-olvasó találkozó. 
A vasutas alapítású tapolcai 
Batsányi János Műveléídési 
Központban író-olvasó találko· 
zót tartott a nyugdíjasklub. 
A meghívott előadó Soós Zol
tán SZOT-díjas költő volt, aki 
verseibéíl olvasott fel, majd el
beszélgetett az érdeklődő olva
sókkal. 

- Huzat. A huzat kirántott 
egy kalauzt a München-Pas
sau útvonalon közlekedő vonat
ból. Egy szemtanú szerint a ka
lauz be akartá ésukni a százhar
minc kilométeres sebességgel 

száguldó vonat ajtaját, amikor 
az eréís ·huzat kisodorta. 

- Véradás. A MÁV Tiszt• 
képző és Továbbképző Intézet 
negyvenegy nappali tagozatos 

hallgatója november végén ön
kéntes véradáson vett részt és 
17,8 liter vért adott. Az akciót a 
VIII. Kerületi Vöröskereszt és a 
budapesti igazgatóság szervez
te. 

A hatvani körzeti üzemféínö 
ség adatai szerint a ?,!átravidé 
Cukorgyárak hatvani és sel 

üzemében az idei cukorrépas 
zon idejére tizenyolc vasu 
nyugdíjas vállalt munkát, ho 
mint raktárnok, · bárcázó él] 
mérlegeléí segítse a termelést. 

- Fűtésrekonstrukció. N 
fogad vendégeket a balato 
boglári vasutasüdüléí, mert t 
újítják, modernizálják a ft1 
rendszert. A munka eléíreláthá:. 
tólag még két hónapig tart. 

- Kommunista mdszakak; 
A hatvan-salgótarjáni pft. fi,;, 
nökség nyolc szolgálati helyem 
tartottak kommunista mllsza
kot októberben és november. 
ben, amelyeken 18 szocialista 

J?.rigád 174 dolgozója vett részl 

Osszesen 1082 munkaórát telje
sítettek, és 36 122 forintot ke
restek. 

- Új vasútvonal. Kínában 
kiemelt beruházásként épül az 
ország első, 653 kilométer hosz
szú, korszerű, nagy terhelésre 
méretezett vasútja a szénterme
lési központ Tatung, és Csing
huantao kikötőváros között. 
A vasútvonal leghosszabb alag
útja még építés alatt van, de a 
teljes hossza 8460 méter lesz. 

régóta válogatottak, s t.öbbszö- gon aranyérmet nyert a férfi.------------------------
l"Qf országos bajnokok. Ő pedig e�éni célbau,grás - a szintén 
jó tanítványnak bizonyult. MA V-os Nagy Zoltán eléítt. 
1986-ban, a szocialista Ol"Szágok S itt meg kell említeni, hogy 
ejtéíernyéís többtusa versenyén Gáti Zita, a vasutas klub válo
a magyar színeket képviselve, gatott sportolónéíje - aki szin
csapat-célbaugrásban elséí he- tén a vasútnál dolgozik -
lyezést, összetett versenyben ugyancsak érmet nyert ezen a 
pedig bronzérmet szerzett. bajnokságon, akárcsak a MÁV 

- Pályaválasztási kiállítás. 
A szegedi igazgatóság novem
ber elején Szegeden, a Techni
ka Házában képek, tablók, ma
kettek bemutatásával és tájé
koztató anyagok kiosztásával 

segítette a fiatalok pályaválasz
tását. A kiállítást mintegy 
1500-an tekintették meg, és a 
legnagyobb sikere a működő 
modellvasútnak volt. 

- Környezetvédelem. A Bu

d'.1pest--�urak:resztúr �� 
villamositása miatt mintegy ki
lencszáz méter hosszúságban 
kivágták a nyárfákat. A MÁV 
megrendelésére a debreceni Ki
nizsi MG Környezetvédelmi. 
Szakszövetkezet dolgozói 2500 
olajfifzcserjét telepítettek a ki

17. SZ. FELADVÁNY 
F.Cbriltiaam 

(NL - Zutphen) 
Matt .2 lépésben 

dxc6 mattal fenyeget. Söt.ét bármelyik 
védekezési kísérletére mattválasszal 
felelhet a világos, kivéve az 1. -
Vxg41 lépést. 

Az 1.- .Veti kulcslépés után 2. -
Vd3. matt fenyeget. A király kilépési 
lehet&ége megmarad, de 1. - Kxd5 
után 2. - Ve6-tal mégis mattot kap. 

A szerz.c5 által figyelembe vett 1. -
Hxf3! lépés ismét elveszi a király sza. 
bad helyét, és lépéskényszerbe állítva 
a sötétet, mellékrnegoldáshoz vezet. 

A H. u. (Petit.e) feladvány elemzé
sekor azonnal szembetilnik, hogy a 
ma az Iatokovics Emlé1wersen11 t.émá
ját ábrézolja. lgy is van. A szerw 
ugyanis 7 darabját kílldte el a verseny
re, de a versenytitkár csak Mnnat fo
gadhatott el a kiírás értelmében. 
A többi rovatunkban fog majd megje
lenni. 

L-Bd7?-l,-,d7!Azl. -He4 
és Hrl J.épésekre más mattok találha
tók az e1egAna feladványban. 

Roumutak if'Úflt érde1cl6dó mmdffl 

Tekedöntó Debrecenben 

sor az egyéni versenyre, amely
ben a csapatversenyek során 
legjobban szerepelt harminc 
versenyzéí indult. Közöttük volt 

olyan öt versenyző is, akik az 
alkalmi, a csapatversenyen kí vágott fák helyére. 
vül induló csapatok tagjai vol- -----------------------• 
tak. Meglepetésre közülük ket
ten - Ferenczi Zoltán és Sütő 
László, a debreceni tartalék 
csapat tagjai - az egyéni baj- k nokságban az elséí, illetve har- f 
madik helyen végeztek. 

A legjobbak egyéni viadalát 

is egy-két ütött fa különbsége 
tette izgalmassá, szorossá, amit 

az is bizonyít, hogy a második 
helyen végzett miskolci Sz. 
Tóth Imre csak jobb tarolási 
erem�nyének köszönheti az 
ezüstérmet. A versenyen meg
jelent és köszöntötte a verseny
zéíket VolosinovS%ki ,lános, a 
debreceni TIB titkára, majd az 
ünnepélyes eredményhirdeté- f • 
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