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Tegyül. naegbíshatóbbá� 
voftsóbbá a vasutat! 

A Landler Művelődési Házban taná�skozott 
a Vasutasok Szakszervezetének XI. kongresszusa 

Január 11-én és 12-én, a Landler Jenő 
Járműjavító Művelődési Házának szín
háztermében ülésezett a Vasutasok 
Szakszervezetének Xl. kongresszusa. 
Kedves színfoltja volt a kongresszusnak 
az úttörővasutasok és a MAV Nevelő
otthonok - a kaposvári, a békéscsabai, 
a szegedi, a kőszegi. és a bodrogolaszi 
- tanulóküldöttségeinek köszöntője. 
melynek végén maguk készítette aján
dékkal, magyaros könyvborítóval ked
veskedtek a küldötteknek. 

. A kongresszust Gyócsi Jenő, szak
szervezetünk elnöke nyitotta meg. Kö
szöntötte a küldötteket, a meghívott 
vendégeket, köztük az elnökségben he
lyet foglaló Gáspár Sándort, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagját, a SZOT 
elnökét, Petrovszki Istvánt, az MSZMP 
Központi Bizottságának osztályilezető
jét, Sólyom Ferencet. a SZOT titkárát, 
Urbán Lajost. közlekedési minisztert, dr. 

Tóth Lászlót, közlekedési minisztériumi 
államtitkárt, Kónya Lajost. az Állami 
Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökhelyet
tesét, dr. Udvari Lászlót, az Országos 
Tervhivatal főcsoportvezetőjét, Fodor 
Istvánt, az Országos Béketanács titká
rát, Kurucz Tamást a VI., Szabó Lászlót, 
a XV. kerületi pártbizottság titkárát. 

A küldöttek az elnök előterjesztésére 
elfogadták a kongresszus napirendjét, 
megerősítették a munkabizottságokat. 
tudomásul vették, hogy n tagú közpon
ti vezetőséget, 11 tagú számvizsgáló bi
zottságot. a Magyar Szakszervezetek 
XXV. kongresszusára 36 küldöttet vá
lasztanak. Ezt követően a kongresszus 
kegyelettel emlékezett a X. kongresz
szus óta elhunyt központi vezetőségi ta
gokra. 

Az elnöki megnyitó után Koszorus F.e
renc főtitkár tartotta meg szóbeli kiegé
szítőjét. 

előkészítése és sikere érdeké
ben kifejtettek. Meggyőződé
sem: munkájuk hagyománya
inkhoz méltó, jövőt szolgáló, 
eredményes munka volt. 

Az MSZMP 1985 tavaszán 
megtartott XIII. kongresszusa 
átfogó elemzést adott a megelő
ző öt esztendő munkájáról, a 
fejlődés problémáiról, a tovább
lépés feltételeiről, céljairól és a 
célhoz vezető utakról. Mint aho
gyan szakszervezetünk X. 
kongresszusa is kifejezte azo
nosulását a párt XII. kongresz
szusával. úgy most a csoportér
tekezletek, bizalmi, főbizalmi. 
alapszervezetek és a középszer
vek tanácskozásai is egyértel-

---------------------------------------• műen tükrözték a XIII. kong-

Koszorus Ferenc f otitkár 
szóbeli kiegészítiije 

resszus állásfoglalásait, megfo
galmazódott a párt politikai cél
kitűzéseinek támogatása. to
vábbá a VII. ötéves terv céljai
nak elfogadása, s megvalósítá
sara irányuló határozott, követ
kezetes szándék. tettre készség. 

Nem hallgathatjuk el azt 
sem, hogy voltak akik csodál
koztak, sőt némelyek helytele-

,\ kongresszus elnöksége 

nítették, hogy nyíltan, kritiku
san és önkritikusan szóltunk a 
vasút, a 'szakszervezeti mozga
lom, döntően a vasutas-szak
szervezet nehézségeiről, jövőjé
ről. Kézenfekvő a kérdés: kinek 
ártunk a nyatsággal? Talán 
gyengébbek leszünk, ha őszin
tén beszélünk gondjainkról? 
A válasz egyértelmű. Nem! Hi
szen ha ismerjük is, hogy előre
haladásunkat mi akadályozza, 
akkor máris fontos lépést tet
tünk a megoldás érdekében. Ez 
a feltétele annak, hogy ponto
san tudjuk: mit, miért és ho
gyan akarunk cselekedni. Így 
nemcsak gyengeségeinket, ha
nem erőforrásainkat, nemcsak 
korlátainkat, hanem lehetősé
geinket is reálisan tudjuk figye
lem be venni. 

Néhány szót a korábbi célok
ról. A legfőbb célkitűzés a szak
szervezeti munka mozgalmi jel
lPgének erősítése és társadalmi 
befolyásának növelése volt. Azt 
hiszem e követelménynek - ha 
nem 1s maradéktalanul - ele
get tettünk. Másik célunk az 
volt, hogy járuljunk hozzá, se-

gítsük a népgazdasági egyen
súly megteremtését. Állítha
tom: tagságunk az egyre romló 
közgazdasági feltételek ellenére 
is milliárdokkal járult hozzá a 
népgazdasági mérleg javításá
hoz. 

Terveztük még az életkörül
mények, az életszínvonal szin
ten tartását is. Sajnos, ezt nem 
tudtuk teljesíteni. A vasutasok 
életkörülményei és életszínvo
nala a VI. ötéves terv idősza
kában romlott. 

Nehéz, embert próbáló öt év 
van mögöttünk. Előre tudtuk, 
hogy nehéz lesz, de közben is 
keletkezett számos olyan fe
szültség, amivel előzetesen nem 
számolhattunk. Ki merem je
lenteni: eredményeink jobbak, 
mint amilyenek a feltételek 
alapján lehetnének. Ezt bizo
nyítja, hogy a közlekedés, ezen 
belül a vasút 1s. mérsékelni tud
ta a szállítási zavarokat, így 
azok a népgazdaságban nem 
okoztak nehézséget. Ehhez tag
ságunk szorgalma, tudása és ál
dozatvállalása is kellett. 

- Elérkeztünk szakszerve
zetünk XI. kongresszusának 
megnyitásához. Fél éven át ké
szültünk erre az eseményre. 
Nyt1t, sokrétű és sokszor szen
vedélyes vita, eszmecsere zaj
lott le a bizalmi- és főbizalmi
értekezleteken, az alap- és kö
zépszervek beszámoló és veze
tőségválasztó ülésein - mon
dotta bevezetőjében. - Ha a 
választások eredményét néz
zük, elmondhatjuk; tagságunk 
szigorúan, ám humánusan, az 
elmúlt öt év során tanúsított 
lojalitás, szolidaritás és megér
tés alapján választotta meg a 
bizalmiakat, f őbizalmiakat, a 
bizalmitestületeket, a szakszer
vezeti bizottságokat, az alap
szervezetek titkárait, az inté
zőbizottságokat és a kongresz
szus küldötteit. 

Megszívlelendo tanulságok 

A mögöttünk lévő 5 év ered
ményei és hibái is bizonyítot
ták: a szakszervezeti mozga
lom nem nélkülözhető, semmi 
mással nem helyettesíthető. 
Ereje, befolyása egyaránt szol
gálja a tagság és a szocialista 
társadalom érdekeit, igényeit. 
A mozgalom egészén belül a 
vasutas-szakszervezet is azon 
munkálkodott, hogy még in
kább erősítse a párt vezető sze
repét, tovább szilárdítsa a mun
káshatalmat, fejlessze szocialis
ta társadalmunkat. 

Koszorus Ferenc főtitkár 

Hogyan értékelhetnénk az el
múlt fél évtizedben történteket? 
Engedjék meg, hogy röviden 
így fogalmazzak: a Vasutasok 
Szakszervezete a VI. ötéves 
terv időszakában alapvetően 
elvégezte feladatát, segítette a 
MÁV, a GYSEV és az Utasellá
tó Vállalat kötelezettségeinek 
teljesítését, hozzájárult a válla
latoknál a dolgozók munka- és 
életkörülményeinek - a társa
dalmi célokkal egybeeső - ala
kításához, valamint a társadal
mi igazságosság érvényesítésé
hez. 

Központi vezetőségünk nevé
ben e helyről is köszönetet 
mondok valamennyi tisztségvi
selőnek. aktivistának azért a 
munkáért, amit az elmúlt cik
lusban a vasutas-szakszervezet 
tagságáért, a közlekedésért, a 
vasútért, a jobb utasellátásért, 
és ezen keresztül társadalmunk 
erejének növeléséért végeztek. 
Megköszönöm a központi veze
tőségnek, az elnökségnek nyúj
tott segítségüket, támogatásu
kat. Köszönöm azt az aktív poli
tikai és szervezőmunkát, amit a 
választásokon és a kongresszus 

A főtitkár ezután a tagság 
hangulatáról, a munkahelyi és 
közéleti magatartásról beszélt: 

- A hangulat differenciált 
és változó. Egyes rétegek köze
lednek a teherviselés végső ha
tárához. Nem kis gondot jelent 
az egyes szakmai rétegek túl
hajszoltsága, bizonyos munka
körök, dolgozók rendkívül ala
csony bére. Egyes területeken 
súlyosan feszít a régóta fennál
ló létszámhiány, a pihenőnapok 
számánRk a minimumra csök
kenése. a mértéktelen túlmun
ka. A túlórák száma évi 14 mil
lió. Ez azt hiszem, többet mond 
mindennél. Nehézséget jelente
nek az egyre romló műszaki fel
tételek, az alkatrészhiány. Ál
landósultak a külső tényezők 
miatt keletkező forgalmi zava
rok. Régi probléma a szociális 
ellátás elmaradottsága. Nem 
akarom tovább sorolni, hiszen 
akik a teremben ülnek, ismerik 
a gondokat. 

Nem tagadjuk, hogy figyel
metlenségünkkel, a vezetői 
munka gyengeségeivel, a sok-

C ttöríhasutasok kiiszöntik a kongresszus résztvevőit 

szor kifogásolt munka- és• 
üzemszervezéssel, a sok kihasz
nálatlanul hagyott lehetőség
gel. hanyag, felületes mun
kánkkal mi magunk is hozzájá
rultunk gondjaink növeléséhez, 
vagy megoldásuk elhúzódásá
hoz. 

Tény, hogy sok külső körül
mény is rontotta helyzetünket. 
Születtek olyan központi intéz
kedések� amelyek szándékát 
nem vonjuk kétségbe. De ma 
már látszik, hogy a döntést ho
zók nem számoltak megfelelően 
ezek hatásaival. következmé
nyeivel. Ilyen volt például az 
1983-84-es központi bérintéz
kedés, aminek negatív követ
kezményeit csak nagy erőfeszí
téssel és jelentős központi tá
mogatással lehet hosszabb tá
von helyrehozni. 

Nem nevezhető sikeresnek az 
önfinanszírozó vasút elvének 
kitalálása sem. Sajnos. a sze
mélyszállítási tarifaemelés szin
te minden káros hatása a vasu
tasok nyakába zúdult. Nem 
tartjuk szerencsésnek azt a 

döntést sem, ami a vasúti ked
vezmények megvonásának idő
zítésére és módjára vonatko
zott. Szerencsétlenül jött az át
szervezési kampány is. Hiába 
szóltunk, kértünk, érveltünk, 
hogy a szervezet korszerűsíté
se, ami valóban szükségszerű. 
nem egyenlő a szervezet min
denáron való megváltoztatásá
val. Most nyögjük minden ne
gatív hatását. 

Szeretném hangsúlyoz'ni: 
nem a kezeinket akarjuk mos
ni. Érezzük a magunk felelőssé
gét is. Tudjuk, mi ÍJ tévedünk, 
talán többször is, mint amennyi 
elfogadható lenne. De a téve
déstől mások sem mentesek. 

Tanulság a számunkra: in
tézkedéseket elfogadni csak ak
kor lehet, ha előre látható a 
döntés várható !tatása. Felszí
nes, látszólagos érvek alapján 
belemenni kompromisszumok
ba. elfogadni intézkedéseket, 
döntéseket, nem szabad. 

Az említettek zavart okoztak 

(Folytatás a 2. oldalon.) 
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A � b\ozg6smlg'1'at -�'8 tn�. tiert JelentcSs mértQtben aeg(tet- � ,tk� és bismSkooaik • ProbáQMk ._.. fék a m,ao.- és u �r- -� viszont nem érll! el 
küffimél lit�éaekkel; � bpcsolatokat.. a ldrint PIJlteL J területen ul «- ��ttal A OYSBV -vaoonemyi tevé,, lzembetGnlien·éreztaö.e Hatását • �� -De. csak ftii· �ge kóml .a � a vas6ti tarifák 1982-ben tö•t líétu•erül nemzetköd szAU(tmányodsi emelúe valamiht l szocialista és veszteségekkel történ6 lebo- hatják, hogy ezzel az intézke- kaszos. Az első szakaszban kell 

A 6eszámoló átfogó �ke- �oda lejl&IOtt a legdina- ors� nemzetközi utasfor- nuoUtása. déssel a közlekedés, a vasút ve- megalapozni a második szakasz 
Ifit ,adott a szakszervezetünk- �&abban. 1973-baa 3 fővel gabnúlak időnkénti visszaesé- További jelentős intézkedés a zetése és a szakszervezet az év- gyorsításának feltételeit. Meg„ 

nöz tartoz6 véllalatok, a MÁV, és csupin kon�e� korláto- sei, illetve az áruértékesítés va- tasok .. _1,,&-;&-a1r erkölcsi 
tizedek óta felhalmozott problé- állapítottuk továbbá, hogy t 

a Gy6r-Sopron-Ebenfurthi zott szAilÍtrnányodsi jogosít- tako látozás . 
�aau . m .... .-.,...- mákat meg tudja oldani. szültség érezhető a célok és 

Vasút és az Utasellátó Véllalat vánnyal rendelkezett. Tíz év lu r ai. es anyagi elisrn;rése. t9B5-ben 
Világosan meg kell értenünk feltételek között, vagyis c 

munkájáról, eredményeir61. múlva a véllalkozás a külk.eres- Mindezek hatására a véllalati 7 százaUkos, 1 B6-ra . pe� 6 
és értetnünk: ha nem lépünk igen mérsékelt külső támo 

Vállalataink a VI. ötéves terv kedelmi minisztertől teljes kön'l eredmény igen nagy mérték- s�iizaUkos kere,etnö'l)e st 
hatámzottan, a magyar vasút tásra számíthatunk célj · 

id6szakában az előirányzatok száWtmányozási jogosítványt �n hullémzo� és csalt a te�- biztositatt a ��t,zat. Sze-
nem lesz képes az európai vas- megvalósításában. Ezért fi 

f6bb célkitűzéseit teljesítették. kapott, s ezzel a korábban időszak második felében stabili- retné� hangsúlyozru a n�e�e� 
út egységes rendszerének meg- adatainkat a még meglévó ta� 

A Cyőr-Sopron-Ebenfurt- egyeduralkodó MASPED ver- mlódot(. A _vállalat _n11er�sége dés irányát, am�ly azt �li 
bízható n

sze ma
1"

adni. Tény, tálékaink felhasználásával, /6-
hi Vasútnál az elmúlt évtized- senytársává vált. A Raabersped az 1982. évi 23 millió fonntos meg, ho� a VII. otéves 

:��i hogy a magyar vasút bizonyos ként öneróból kell megoldani 
ben például önálló véllalkozás- nevét időközben nemcsak Kö. mélypontnSl l�B.f.;ben . és lus _végére a vasutasok l"J e 

értelemben túlélésre kénytelen Meg kell érteni - bár az � 
sá fejlődtek azok az üzleti kez- zép-Európában ismerték meg, 1985-ben ZOO �illió f�ntra az ipar �rszfnvonalán� átla-

berendezkedni, de mindjárt nyek elsősorban az elosztan 
deményezések, amelyeket a tár- hanem valamennyi földrészen, emelkedett. A hálózat feJleszté- gát. Ez mmden�éppen Jelentős 

hozzá kell kezdenie a kitörés javak növelésében jelennek 
saság la te ék ség ahol a magyar ku" lketeskede- se és konzen'lsitése mellett a támogatása és elismerése lenne h tö" bbl th l az a P v eny , a 

béli "l zté h .. ks, é 'ti kának Ám úgy megtervezéséhez. Cseleked- meg -, ogy e ez az e 
vaaúti személy- és áruszéllítás lem export6rként, vagy impor- eJ es . s ez szu �ges r- a v�u mun . · . • nünk keU! Semmi helue a této- osztásban csak akkor ju 

fellendítése, a szolgáltatások tőrként megjelent. dekeltségi alap képzésere azon- tets�k, ho� a Jelenlegi utem a 
vázásnak, a vá,-akozásnak! tunk, ha teljesítményeinket · 

bővítése érdekében a 70-es A Raabersped átlagon felüli ban � véllalatnak nem vo!t, és vaautnál ismét csalt alacSC?-
, növelni tudjuk. 

Mk elejétől fokozatosan beve- hatékonysága felveti a kérdést: ma s�cs lehetósége. E�m a nyabb a" kívánatosnál,. ugyams .. A VI�. ötéves tervről szólo A legfontosabbnak azt ta 
zetett. A véllalat tevékenységé- nem kellene-e mögé felsorakoz- VII. otéves t;"'ben meg na: más te�eteken er6teljesebb a tö1:vé�YJavaslatot és az 1986. juk; hogy a vasút a fuva 
nek gerincét továbbra is a nem- tatva egy egységes, a Közleke- gyo�b ha��yt kell hel11ezni ke!;Betnovekedés. évi koltségvetést az MSZMP con legyen sokkal aktívabb 
zetközi vasúti áruszáWtás képe- dési Minisztériumhoz tartozó '!' v�t ,ovedel1_!&ezósé�k Mind a dolgozóknak, mind Központi Bizottsága �s az Or-

galmasabb és megbízhatóbb. 
za. A több évtizedes hagyo- szállítmányozási vállalatot lét- ,aVításara. (?lyan üzlet�litiká� pedig a központi irányításnak szág�és még a múlt év�n személyszállításban nyerje · 
mánnyal rendelkező fuvarszer- rehozni, amely megőrizve a kell folytatni, amelly�l Javítani meg kell érteniük: amíg jelen- megvitatta és el!ogadta. A koz- sza az utazóközönség b' 
zó és ügyfélszolgálati munka GYSEV különleges helyzetéből lehet az utase�tás �zm�onalát. tós béfp1"oblémákat hof-do- lekedés, é� a vasut ezekre a nép- Ezzel párhuzamosan pró 
eredményeként a nemzetközi adódó előnyök�t, és maga mö- Az ára�at pedig mmdig a f�-

zunk, nem lehet szó a feszültsé- gazdasagi tervekre építve és meg mérsékelni a mííszaki 
áruszállítási �ljesítmények az gött tudva a teljes vasúti (MÁV, gyasztói érde�ek figy�lembev�-

gek feloldásá1"ól, csak azok fo- alal>?zva készítette el a mag� pot romlásának ütemét és ja 
elmúlt öt évben sem ingadoztak GYSEV), vagy esetleg a teljes telével kell ki�lakí�i, e�l is 

kozatos vagy átmeneti en11híté- tervJavaslatát. Az előkészíto tani létszámhelyzetét. Jövö 
számottevően. Rugalmas üzlet- közlekedési hátteret (vasút+ segítve a kocsipark Jobb kihasz-

sérót. Ezt azért jegyeztem meg, munkában szakszervezetünk is tén�ben -azon múlik, ho 
politikával sikerült az alapvető közút), minden korábbinál nálását, a m�zgószolgálat vesz- mert nem szabad a dolgol6k- részt vetL .......__i,,,,J,,...-�M:-�·V'! 

. 
.i�liiii��•����� piaci pozíciókat megőrizni, az rredményesebb partnere lehet- teségének csokkentését·. ban illúziót kelteni. Ugyanák• Mi voR' a m nyünk. , 

elvesztett üzleteket újakkal pó- ne a megbízó vállalatoknak. A vállalat er6forrásait a na- kor felsőbb &zinten sem gondol- hogy a terv lényegében kétsza-
tolni. A Győr-Sopron-Ebenfurt- gyobb forgalmi centrumokra 

A GYS:tV áruszállítási tevé- hi Vasút elmúlt ötévi munkája kell összpontosítani. Az önálló
kenységének jó kiegészítője a alapján leszűrhető az a tapasz- ságot és a felelősséget pedig az 

részben vámszabad területen talat, hogy üzleti tevékenységé- új üzemeltetési formák kiterjed
végzett raktározás. Azt is látni nek sikerei, csak a mindenna- tebb alkalmazásával kell érvé
kell azonban, hogy a véllalat a pok realitásához időmúló, ru- nyesiteni. 

Rugalmas bérformákra van ssüksé 
A Vasutasok Szakszeuvezete miatti teljesitményelmaradáso- Ezekre figyelemmel azt ja 

Ha nem lépünk, lemaradunk 
- ágazati szerepének megfele- kat. Visszanézve úgy látjuk, soljuk, hogy ne kergessünk 
lően - mindig kiemelt feladat- hogy a VI. ötéves tervidőszak utólag illúziónak minősülő 
ként kezelte a dolgozók mozgó- munkaerő-gazdálkodását meg- vágyakat a létszámnövelést · 
sítását a népgazdaság szállítási alapozó tervezésben nem volt tően. Úgy gondolom, van 
igényeinek kielégítésére. Folya- meg a kellő összhang a véllalati még erőforrásaink a term 

A MÁV helyzetét részleteseb- rint a szállítási igény gazdasá
ben eleme� a beszámoló. A fő- gunkban nagyobb az indokol
titkár emlékeztetett, hogy már hatónál, továbbá, hogy a szállf
a ;x. kongresszuson és azt köve- tási feszültségek több évtizede 
16m IS számtalan javaslatot, jel- léteznek, csak azok fedve ma
rést tettünk a MÁ. V helyzeté- radtak. 
nek javítására. Világossá vált az is, hogy a 

- Először 1977-ben a SZOT közlekedésben, lgy a vasútnál 

Titkárságához fordultunk, kér- tapasztalt problémák nemcsak 
ve, hogy segítsen a vasút hely- a száWtási ágazaton belül kelet
� a kormány elé tárni. Ez a keznek, hanem jelentős részben 
kndemén�ünk nem járt sí- más terílletekről származnak. 
1teffel. Az Állami Tervbizottság Megfogalmazódott, hogy a köz
J-ben végül is napirendre lekedés és főként a vasút nem 
� .az 1977-ben megfogalma- közelíthető meg csalt a vallalati 
- 'kérésünket. Min4enekel8U hatékonyság szempontjai alap-
�tt, hogy a vasút áUa- ján. 
lifMs állapota nem felel meg a Tudjuk és megértjük: ma 

� • gazdaság fejlettségi még csak /öl'ÍS'lnef'ésról és csak 
:�le. Meger6sitést nyert tüneti kezelésekr6l buzélhe

•rqi megállapítás is, nw,ze- tünlc, de ez mar ny;itánya lehet 

egy hosszabb távú és hatékony matosan fejlesztettük a munka- létszámtervek és a népgazdasá- kenység növelése, a m 
terápiának. Örülünk, hogy az versenyt, a szocialista brigád- gi munkaerő-kínálat között. Kö- szervezés, a belső érdekel 
Állami Tervbizottság fokozott mozgalmat, szorgalmaztuk az vetkezésképpen a vasúti lét- rendszer javítása terén. 
figyelemmel kíséri a vasút hely- élenjáró munkamódszerek el- számfeltöltés módját sem talál- Évtizedes harcunk a m 
zetét. Fontosnak tartjuk az terjesztését és alkalmazását. hatjuk meg. idő tényleges csökkenté 
ÁTB azon határozatát is, amely A beszámolási időszakban szü- A MÁV arra kényszerült, eddig nem sok sikert hozott. 
a közelmúltban jóváhagyta a letett új munkaverseny-sza- hogy a számára igen drága hon- merjük az ellene ható dolg 
népgazdasági' szintű szállítási bályzatunk megőrizte a mozga- védségi és külföldi munkaerő érdekeltséget és végső soron 
ráfordítások csökkentésének lom jó hagyományait, ugyanak- foglalkoztatását kérje. Ebből a is azt mondjt./,k, hogy a v 
ágazatközi cselekvési program- kor növelte a munkahelyi kö- szempontból a jövőt sem talál- a MÁV-nál keresse meg az 
ját. Mi azt f"eméljük ettól az ín- zösségek kezdeményezési lehe- juk sokkal biztatóbbnak. Már színvonalához szűk.s 
tézkedést&, hogy a fuvarpia- tőségeit és önállóságát. most számolnunk kell azzal, pénzt, lehetóleg 40 órás mu 
con új hel11zet keletkezik, ami a A kongresszusi és felszaba- hogy sokan készülnek nyugdíj- kahéttel. Ezért kezdemény 
fuvaroztatókat és a fuvarozó- dulási munkaverseny kereté- ba. Nemcsak az öregségi nyug- zük a ma alkalmazott bérren 
kat egyaránt a gazdaságosság ben indított vetélkedők ösztön- dljasok száma n6, rokkantsági szer felülvizsgálatát és olyan 
irán11ába tereli. zést és új lendületet is adtak e nyugdíjba is sokan kényszerül- rugalmas bérformák kialakf 

Ez a program két feladatot munkában. Ezért a vasút veze- nek. Várhatóan a népesedésért sát, amelyek egyszerre szo 
kapcsol össze. Az egyik: a szál- tóivel a fol11tatás mellett dön- hozott kormányintézkedések is nák a dolgozók és a vasút é litási igén11ek mérséklése. A töttünk. A munkaverseny és megteszik a magukét a gyedet keit. 
másik: a szállitási feladatok le- eredményei azonban nem kom- igénybe vevők számának növe- A hetvenes évek köze 
het4 feokisebb ráfon1ításokkal penzálhatják a létszámhiány lésével. végbemeqt változások a m 
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Koszorus Ferenc főtitkár szóbeli kiegé zítöje 
)rahelyi demokrácia intézmény
rendszerében a szakszervezeti 
bizalmiak és bizalmi testületek 
középpontba kerülését és jog
körenek nagymérvű kiterjeszté
sét eredményezték a bérkérdé
sekben is. Érdemi érdekegyez
tetés azonban nem képzelhető 
el úgy, hogy a partnerek keze 
meg van kötve. Például - mint 
jelenleg is - a bérek, a kerese
tek és a létszám kapcsolatát 
központilag szabályozták. 
A mai bérrendszer alapjaiban 
véve több évtizedes. Azóta a 
bérszabályozásban, a bérará
nyok kialakításában jelentős 
változások mentek végbe, bér
rendszerünk mégis konzerváló
dott. úgy tűnik, ez nemcsak a 
vasút speciális gondja, de ná
lunk ez kiélezettebben jelentke
zik, ugyanis sok a bérfajta, a 

kereseti elem és Qem, vagy 
csak nehezen mérhető teljesít
mények vannak. 

Érdekvédelmi, érdekképvise
leti munkánkban fontos szere
pet tölt be a jogsegélyszolgálat, 
amely színvonalas, ingyenes jo
gi szolgáltatásával egyre na
gyobb népszerűségnek örvend 
a dolgozók körében. Erre utal 
az ügyfélforgalom számszerű 
alakulása is: a múlt évben közel 
1 0 ezer dolgozónk, illetve 
nyugdíjasunk kért és kapott se
gítséget, felvilágosítást, jogi 
képviseletet, elősorban munka
ügyi és társadalombiztosítási 
ügyekben. 

A gazdasági életünkben meg
lévő feszültségek között ne
megyszer előfordul, hogy a mű
szaki színvonal hiányosságait, a 
munkaszervezési problémákat 

a dolgozók sérelmére ellensú
lyozzák, vagy a rosszul értelme
zett takarékosság jelszavával a 
dolgozókat megillető járandósá
gokat nem fizetik ki. Ezenkívül 
sajnos a gazdasági élet jogi sza
bályozása, a munkaviszonnyal, 
a társadalombiztosítással kap
csolatos szabályok is egyre bo
nyolultabbá válnak és sűrűn 
változnak. 

Éppen azért nem érthetünk 
egyet az itt-ott hallható vélemé
nyekkel, amelyek megkérdője
lezik a jogsesélyszolgálat szük
ségességét. Ugy véljük: a szak
szervezeti mozgalomnak még 
hosszú ideig szüksége lesz ar
ra, hogy tagságának érdekvé
delmét saját szervezetébe 
épült, jól felkészült jogi szak
emberek bevonásával is bizto
sítsa. 

Hatékonyabb s�ociálpolitikát 
A szociálpolitikáról szólva a 

főtitkár rámutatott, hogy a X. 
kongresszus vonatkozó határo
zatait csak részben sikerült 
megvalósítani. A szociális célú 
ráfordítások egyenletes emelke
dése ellenére egyes területeken 
még mindig súlyos gondjaink 
vannak. Éppen ezért szükséges 
a szociálpolitikai elvek átértéke
lése, s a megváltozott körülmé
nyekhez való igazítása. Hatéko
nyabb szociálpolitikával a 
mégoly szűk keretek között is 

előrébb lehet lépni. A vállalati 
elvek meghatározásánál a XIII. 
pártkongresszus határozata 
szolgál iránymutatásul. Alapelv 
továbbra is a szociális biztonság 
fenntartása, a munkateljesít
ménytől független társadalmi 
egyenlőtlenség mérséklése, a 
rászorultság elvének érvényesí
tése. 

Az elkövetkezendő időszak 
másik lényegi meghatározója a 
reális igények rangsorolása. 
A gazdálkodás nehézségei nem 
teszik lehetővé minden igény 
maradéktalan kielégítését an
nak ellenére, hogy ezek többsé
ge ,kétségtelenül jogos. A válla
lati és dolgozói érdekeket egy
aránt szem előtt tartva kell kije
lölni a prioritást élvező területe
ket. Sajnos azonban vállala
tainknál - elsősorban a MÁV
nál - sok ellátási formában je
lentős a lemaradás, számos 
szolgálati helyen még a mini
mális feltételek sem állnak ren
delkezésre. Ezért nem lehet két
séges, hogy a rangsor .felállítá
sánál ezeknek a területeknek 
feltétel nélkül előnyt kell élvez
niük. 

Szociálpolitikánk újragondo
lása, átértékelése nem jelenthe
ti eddigi gyakorlatunk teljes el
vetését. Annál is inkább, mivel 
a gyermekintézményi ellátott
ság, a vállalati lakásépítés-tá
mogatás, a lakásjuttatás terén 
figyelemre méltó eredményeket 
értünk el. Ezekben - megelőz
ve a központi előírásokat - he
lyesen jelöltük ki a fejlesztés 
irányát. Így elértük, sőt talán 
meg is haladtuk a népgazdasá
gi színvonalat. 

Ugyanakkor szinten tartási 
törekvéseinket nem sikerült 
megvalósítani a munkásszállí
tásnál. Az előző tervidőszak 
eredményei lassan eltűnnek, 
amelynek legnyilvánvalóbb je
le a teherautóval történő mun-

kásszállítás számszerű növeke
dése. Ezt a folyamatot mielőbb 
meg kell állítanunk, s a fejlődés 
irányát a régi mederbe kell te
relnünk. 

Az állami jogszabályok a la
kóhelyről munkahelyre és visz
sza történő szállításnál előírják 
a dolgozók térítési kötelezettsé
gét. Ez bizonyára heves vitákat 
vált majd ki a kollektív szerző
dés tárgyalásánál. Kezdemé
nyezzük a Közlekedési Minisz
tériumnál, hogy a vasúti alága
zatra eltérő szabályozást alkal
mazzon. 

Változatlanul problémánk a 
munkásszállás. A megvalósított 
fejlesztések és a központi bérle
mények kedvezőtlen tapaszta
latai arra hívják fel a figyelmet, 
hogy a dolgozók körében nép
szerűbbek a munkahelyek kö
zelében lévő kisebb szálláshe
lyek. 

Az üzemi étkeztetésben is fej
lődésről számolhatunk be. Sike
rült a pályán dolgozók hidegé
lelemmel való ellátásában vég
re egyezségre jutni. 

A vasutasok egyen-, munka
és védőruha-ellátásában a be
számolási időszakban történtek 
pozitív irányú változások, azon
ban továbbra is szükség van az 
ellátási és szabályozási rend
szer módosítására, amelyet sze
rintünk széles körű vitának kell 
megelőznie. 

A szakszervezetben a diffe
renciált érdekvédelmet lénye
gében a rétegpolitikai tevé
kenység jelenti. Ezzel kapcso
latban a főtitkár a következőket 
mondotta: 

- A kornak kijáró tisztelet 
jogán - meg azért is, mert ők 
vannak a legrosszabb helyzet
ben - a nyugdíjasokról szólok 
elsőként. Azt hiszem, nem két
séges, hogy az utóbbi évek ked
vezőtlen társadalmi folyamatai 
legsúlyosabban a munkából ki
öregedetteket érintették. A vas
utas nyugdíjasok az átlagnál is 
hátrányosabb helyzetben van
nak, hiszen több mint 75 ezren 
3000 Ft alatti nyugdíjat kap
nak és mintegy 12 ezer a több
szörösen hátrényos helyzetű 
egyedülálló, aki kora és egész
ségi állapota miatt már nem 
képes nyugdíját kiegészíteni. 

Amit eddig felsoroltam, an
nak töredéke is elegendő ok ar
ra, hogy erőnkhöz mérten sür
gős intézkedéseket tegyünk 
helyzetük javítására. A társa
dalmi szintű intézményes segít
ség elégtelensége kívánja meg 
tőlünk a szinte egyéni sorsokig 
eljutó helyzetismeretet és segít
ségnyújtást. Keresnünk kell az 
egyedül maradottak gondozásá
nak vállalati megoldásait, eset
leg egy vasutas nyugdíjasott
hon létrehozásával, a gondozói 
hálózat bővítésével, a segélye
zési munka javításával. 

Sok esetben szemléletünk 
változtatásával, jobb hozzáál
lással is javíthatnánk közérze
tükön. Például a vállalati bér
lakásban lakó nyugdíjasaink a 
jóhiszemű jogcím nélküli la
káshasználó megnevezést sé
relmesnek tartják. Vélemé
nyünk szerint a jogszabály nem 
megfelelő értelmezéséből is 
adódnak a problémák. 

Tovább kell keresni azokat a 
szakszervezeti formákat, ame
lyekkel nyugdíjasmunkánkat 
javíthatjuk. A Magyar Vas
utasban, miként eddig, a jövő
ben is többször szólunk a nyug
díjasokról és a nyugdíjasokhoz. 

Szakszervezetünkben ered
ményes az ifjúsági munka. Úgy 
gondolom, ennek egyik bizonyí
téka az itt ülő fiatalok nagy szá
ma. Hogy beszélek róla, annak 
az az oka, hogy a SZOT az el
múlt év őszén jelentős határo
zatot hozott a fiatalok nevelésé
re, érdekvédelmére, e munka 
tartalmára és formájára. Új tes
tületeinken a sor, hogy az ifjú
sági tagozatok, tanácsok létre
hozása után, ezt végrehajtva 
még több fiatalt vonjanak be a 
munkába. A testületek és a 
tisztségviselők számára ehhez a 
feladathoz a párt állásfoglalása 
jelenti az elvi iránymutatást. 

A beszámolási időszakban ré
tegmunkánk a vasutas szakmai 
rétegek önálló fórumaival is 
gazdagodott. A mozdonyveze
tők, a forgalmi utazók bizottsá
gai már hallatták szavukat tár
saik érdekében. Más rétegekre, 
mint a nőkre, a műszakiakra ér
vényes határozataink vannak, 
így nem új határozatokra, ha
nem a meglévők végrehajtásá
ra van a jelenben és jövőben is 
szükség. Ami ezekben pontosí
tást és aktualizálást igényel, azt 

a megválasztásra kerülő köz
ponti vezetőségnek és rétegbi
zottságainak kell megtenni. 

Szakszervezetünk X. kong
resszusán is követelményként 
fogalmazódott meg a szakszer
vezeti munka mozgalmi jellegé
nek erősítése. E tekintetben el
engedhetetlen, hogy a tagság és 
a vezető testületek között élő le
gyen a kapcsolat. A folyamatos 
párbeszéd hiányának „köszön
hetjük", !i,ogy akkor is gyakran 
ért bennünket bírálat. amikor a 
hozzánk fordulók érdekében 
legjobb tudásunk szerint igye
keztünk eljárni. Ebből tanul
nunk kell, hiszen érthető. hogy 
a tagság csak akkor ismeri el a 
szakszervezet munkáját, ha 
tudja, hogy a tisztségviselők, 
aktivisták mit teszek érte, ho
gyan képviselik érdekeit. 

Az MSZMP 1983. évi határo
zatának szellemében mindenki
ben tudatosítani kell a szak
szervezetek szerepét, társadal
mi jelentőségét. Meg kell tenni 
ezt azért is, mert szaporodnak 
azok a vélemények, amelyek 
megkérdőjelezik a szakszerve
zet szükségességét alakuló, vál
tozó társadalmunk politikai 
rendszerében. Vannak, akik 
nyatan, akadnak, akik burkol
tan, közvetett módon igyekez
nek hangulatot kelteni a szak
szervezettel szemben. Egyesek 

Társadalmunk alapja 
Tudjuk, hogy a szakszerveze

tek létezésük óta fontosnak tar
tották tagjaik gondolkodásának 
és magatartásának formálását. 
Úgy vélem, a jövőben ennek 
még inkább így kell lennie, s a 
nevelő munkának át kell hatnia 
a mo_zgalom, valamennyi terüle
tét. Ujra és újra tudatosítanunk 
kell, hogy társadalmunk alapja 
a munka, s az életkörülmények 
csak munkánk eredményeként 
fejlődhetnek. Ismernünk kell 
azokat a közösségeket, ame
lyek képviseletét ellátjuk, hi
szen a tagság tájékozottságá
nak és gondolkodásának sokré
tű ismerete nélkül bej oly ás, 
megújulás, nevelő munka, ér
dekképviselet nem képzelhető 
el. Ugyanakkor nem szabad le
becsülnünk dolgozóink tájéko
zottságát. 

· Nevelő munkánkban számol
nunk kell azzal is, hogy ma egy 
társadalmi átalakulás részesei 
vagyunk. Találkozunk tehát ér
tékváltással, keletkezéssel és el
halással, az értékek válságával, 
előítéletek feltámadásával, az 
ezek okozta bizonytalansággal 
vagy zavarral. Tudnunk kell azt 
is, hogy az értékvesztés, a köz
gondolkodás zavarai· mögött 
szinte mindig valós problémák 
húzódnak meg. Amit sok em
ber érez, gondol és kifejez, csak 
ritkán lehet félreértés vagy vé
letlen műve. 

Tudomásul kell vennünk, 
hogy a közgondolkodás diffe
renciálódik, a nézetek és maga
tartásmódok ellentmondásosan 
változnak. Ez nehezedő feltéte
leket jelent a mozgalom számá
ra is. Bonyolultabb körülmé-

odáig merészkednek, hogy a 
mozgalom jogait is figyelmen 
kívül hagyják. Ebbe nem rwu· 
godhatunk bele!. 

Elengedhetetlen, hogy növel
jük tisztségviselőink és tagsá
gunk politikai felkészültségét, 
harcosságát. Úgy kell működ
tetni a szakszervezet intéz
ményrendszerét, hogy az lehe
tővé tegye az egyéni és a közös
ségi érdekek integrálódását, po
litikai képviseletét, ütközteté
sét, a közösségek jogos kívánsá
gainak valós érvényesítését a 
különböző természetű és szintű 
döntési folyamatokban. 

Legfontosabbnak azt tartom, 
hogy minden, a tagságot érintő 
kérdésben társadalmi vita 
alapján kristályosodjék ki a 
szakszervezeti vezetés állás
pontja, és minden lényeges 
kérdésben csak így szülessen 
döntés. Változatlanul érvé
nyesnek tartom, amit ezekről 
Gáspár Sándor elvtárs a ma
gyar szakszervezetek XXIV. 

kongresszusán mondott. Idé
zem: 

,,Erősíteni kell a szakszerve
zetek tevékenységében azt a 
készséget és képességet, hogy a 
tagságot foglalkoztató gondo
kat idpben észleljük és a tag
sággal együtt keressük és talál
juk is meg a gyors és legjobb 
megoldást. " 

a munka 
nyek között kell megtalálnunk 
a megoldásokat. a megújulás 
módozatait. 

Továbbfejlődésünk fontos 
feltétele a szocialista demokrá
cia erősítése és szélesítése. Úgy 
kell építeni a vélemények sok
féleségére, hogy azok tarkasá
gában ne tévesszük szem elől a 
lényeget, a fontosat. Fejleszte
nünk kell vitamódszereinket is. 
Tudomásul kell vennünk, hogy 
egy konkrét kérdésben többféle 
álláspontnak is lehet létjogo
sultsága és adott esetben talán 
nem nekünk van igazunk. Az 
egyet nem értés nem lehet hát
rány; olyan lehetőséget kell 
látni benne, ami segítheti új 
utak, új megoldások megtalá
lását. Ne egymás ellen, hanem 

(Folytatás a 4. oldalon.) 



Az anyagi eszközök felhasz. 

A számvizsgáló bizottság 1· elentése �étye�J� =i:: 
biztosítási és e��gügyi ellá- den és BQglárlellén míiködik 

A beszámolási időszakban a 

tagdí;bevételek - a létszám
csökkenés ellenére - az előző 
öt fvhez viszonyítva, összesen 

89 377 OOO forinttal növeked
tek, a szervezettség 2,2 százalé
kos növekedése és a :fizetési 
készség 0,4 százalékos csökke
nése mellett. A tagdíjbevételek, 
illetve az átlagtagdíj emelkedé
se a bérfejlesztésekből adódott; 
a szervezettség és a fizetési 
készség megltözelitöen azonos 
szintíi alakulása mellett. 

Az évi 70-80 millió forint tag- tás,jkat egészíti ki, ugynevezett 
gondozó. Felemeltük az özve

díjbevétel átlagosan 50-70 forin- �l�ogatás� fordífható esz- gyek s az alacsony nyugdíjjal 
tos címletekben való eladása, koiokk�l pedig a vasutasok, rendelkez6k segélykeretét. Ez-
h ta 130 150 bél 1 nyugdíjasok egészségvédelmét 1 „,1;� atás al 1..:n;:...::_ 

avon - ezer yeg e - 1�áló létesítmé k létreh _ ze a uunog s a ft-1,w.unu�en 
számolása, kezelése sok mun- �,t bóvfté éh

nye 
k nlo hátrányos helyzetű nyu.gdí;a-

ká .;.1 • , A MÁV ·áto t .. :auwu1oz, s ez, orsze - . ._;. i 5 á _,n . .L Vé:U Jar. saJ s eru- ítéséh yújt ..e��� sainK m ntegy l sz ZUM<ft.U• 

leti adottságai és üzemeltetési s ez n se15•"°""15"'•· • • nak tudtunk az átlagosnál na-
rendje ezt a munkát tovább ne- A segélyezés fő tenden�a gyobb __ segJtséget nyújtani. 
hezítik. Ezért szakszervezetünk - amellett, hogy �vezettük a Az OTA a segélyezésen túl az 
szorgalmazza a tagdíjlevonás- cukor�tegek segélyét és a elmúlt öt évben is hozzájárult a 
sal történő kiegyenlítést. nyugdíJasok gyógyszers�élyé� vasút-egészségügyi intézmé
A vasútigazgatóságoknál és a :- a meglévő �egé}yekre való nyek létesítéséhez, fejlesztésé
építési fónökségeknél már túl· Jogo8""!-_tság kiter,esztése és hez. Ennek fő iránya - a MÁV 
nyomó részben levonással azok oss�egének �lése �olt. Kórház rekonstrukciójának se
egyenlítik ki a tagdíjakat. A nyugdíjas kórházi ápolási se• 

gítése mellett - az üzem-egész
A segélyezési tevékenység 

gélyre �ul jogosultságot ségügyi hálózat fejlesztése, az 
• álatánál 'Ua , tt·M'" 

szerzett az eltartott' hozzátarto- ezt szolgáló eszközök beszerzé-vizsg mega pito """' ó k · ő ülő háza társ · hogy a SZOT és az elnökségi z na mm s s is. séhez adott tá?1ogatás volt. 
h 

t
, 

t 
kba l 

lalt 
k -'-·

é A tényleges dolgozó esetében A segélyezes fő alapelvének 

A X. kongresszust köv 
kapott ;elzések alapján i 
kolt a cukorbetegugély· e 

tott hozzátartozónak minő ·• 
házastársra (élettársra) ·· 
nő kiterjesztése. 

A szakmunkástanulók 
amennyiben munkabérben 11 
szesüLnek - a vasutas tár 

dalombiztosítás hatálya 

tartozó biztosítottak. Erre v 
tekintettel indokolt megadd 
számukra azt a lehetőséget; 
hogy az ŐTA tagjai lehessen.e� a aroza o n ,og a ,:ru - f tartottuk kó házi á 1· · .. , • é enn a r po asi. a jövőben is azt tartjuk hogy az 

nye�tek. A rasz_cn-uftsag elv - segélyt, annak ellenére, hogy a an agi eszközök le �ább 80 A társadalombiztosítási ;og
nek figyelembe vételével az egy kórházi táppénz intézménye zázal

y ék k„ tl 
g 

,1;1 zé . szabályok szerint az anyasáni 
emél · • 'l k ·· s a ozve en segte1ye s ,,. 

sz yre JUto sege ye osszege megszíint. A tbc-sek házi ápolá· , tján . k rülj „ ta á segély összege 2500 Ft-ról 4000 
emelkedett. A nyugdíjasok tá- si táppénzéhez adott kiegészítés � .;:;:;_sza e on a �: g- Ft-ra emelke� 4. segély ·· -
mogatása, é�ekében -:-- a segé- összeghatárát pedig több ízben 

oz. 
dfjások� ��•�:,: n----bceaeJl!i a' �r:Se-

lyeken kívül - az időszakos is emeltük 
nyu

ább
g
f .1 zté�é

g 
kí á

s 
_
ne

k h
to 

dési helyzet 3·avítására tett ín-.áll d ' ábbf · · , v eJ es s re v nJu e-
SZOCl s gon ozas tov eJ• zaks . .. tézkedések része, aminek támo-
lesztés�hez az anngi fedezetet S zervezetünk megkülön- lyezm. Meg kell teremtenunk a cú , ŐTA kö . . 
biztosították böztetett figyelmet fordít a vas- nyugdí;asokkal való szervezett �ndo°:l 

az 
L... • �::

z 
.... ,!,.i.; · utas nyu gdíjasok helyzetére, foglalkozás feltételeit is. Folya- i .. t, ez,m, Ja,_..,.., .... , a se-

Szakszervezetünk és az ÖTA akiknek több mint kétharmada matosan figyelemmel kell kí- gély o��zefl�k 500 Ft-ról 800 
gazdálkodása a beszámolási alacsony összegű ellátásból él. sémi a társadalombiztosítási és Ft;a tortEm? fe�lését. Ez az 
időszakban megfelelő volt. Különösen vonatkozik ez a kö- egészségügyi ellátásokat a se- a�any egye�ként, megfeJ,et P. 

Keresztu.Ti Pál végezetül rá- zel 12 ezer 75 éven felüli, egye- gélyek bővítése, kiterjesztése ��r�adalo�i�tontás .. terhére 
mutatott, hogy a számvizsgáló dül álló nyu gdíjasra. Életkörül- céljából, különös tekintettel a J�ro �ny'!-8agi segély novekedé-
bizo�ágoknak a jövőben több ményeik ;avításához az utóbbi beteg � családos dolgozókra. si aranyanak. 
figyelmet kell fordítaniuk és na- években az ŐTA pénzeszközeit A céltámogatás keretében az Végezetül köszönetet mon-
gyobb részt ·kell vállalniuk a is ;etentős mértékben felho.sz- üzemegészségügyi intézmé- d!)tt mindazoknak, akik az 
szakszervezeti gazdálkodás, a náltuk. Kiterjesztettük az idő- nyek technikai szintjének fejlő- ŐTA ügyviteurllátásában köz
jóléti alap és az OTA tervezései- szakos szociális gondozás intéz-, dését és a rehabilitációval ösz- remilködnek, munká;ukkal se-. 
nek, felhasználásainak ellenőr- ményhálózatát. "Ma már V o- szefüggq kutatásokat, fejleszté- gítik az alap célkitűzéseinek 
zésében. nyarcvashegyen, Balatonfüte- seket indokolt támogatni. En- megvalósulását. 

Ellesett pillanatok 
.a kongresszuson 
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Vita a bes 
(Folytatás a 7. oldalról.) donítható. hogy elismerésük, 

megbecsülésük nem mindig áll 
BejezPsül elmondotta. hogy a arányban erőfeszítéseikkel. 

főnökség dolgozóinak munkájá- Ezért gyakran jól képzett szak
ra az utasok. a társszolgálat dol- emberek az előnyösebb munka
gozói csak üzemzavar esetén fi- és létfeltételek miatt más válla
gyelnek fel. Talán ennek tulaj- latokhoz szegődnek. 

PIROSKA JÓZSEF: 

Nagyobb önállóságot 
a külszolgálati egységeknek 

A hatvani körzeti üzemfőnök
ség szb-titkára bevezetőjében 
elmondotta, hogy a vasúti át
szervezés a hatvani csomópon
tot is érintette. 1981 áp1ili.:,ában 
a csomópont a budapesti igaz
gatóságtól a miskolci igazgató
ság felügyelete alá került. Lét
rehozták a körzeti üzemfőnök
séget is. amely sok változással 
járt. A megváltozott szervezeti 
keretek között természetesen 
ellentmondások is keletkeztek, 
amelyek feloldása nem mindig 
sikerült. 

Példát is mondott erre. Az el
ső vonalban dolgozó kis- és kö
zépállomások jog- és hatásköre 
az üzemfőnökségek létrehozása 
után csökkent. A jövőben a kül
szolgálati egységeknek na
gyobb cselekvési teret, önálló
ságot kell biztosítani. A vasuta
sok többsége nem azért megy 
szolgálatba. hogy a jelzők előtt 
vagy az állomásokon tétlenül 

várakozzon. hanem dolgozni 
akar. Éppen ezért a hatéko
nyabb munkáltatás megterem
tése már elodázhatatlan. 

Piroska József a továbbiak
ban beszélt az ösztönzőbb bér
rendszer kialakításáról, és ar
ról. hogy a többletjövedelem el
számolásának alapja a végzett 
munka, ne pedig a jelenléti idő 
legyen. 

DR. KERKÁPOLY ENDRE: 

A vasúti közlekedés 
kíméli a környezetet 

A Közlekedéstudományi 
Egyesület elnöke hozzászólásá
nak elején leszögezte, hogy a 
kormányzatok világszerte biza
lommal vannak a vasút iránt, 
elismerik annak fontosságát a 
gazdaságban, és támogatják is 
azt. A támogatás azonban nem 
mindenütt megfelelő: sok eset
ben csak alkalmanként segítik 
a vasutat. így a műszaki fejlesz
tés üteme nem egyenletes. Az 
egyes országok közlekedéspoli
tikával kapcsolatos elgondolá
sai az utóbbi években megvál
toztak. Az egyik ilyen változás a 
gazdaság és a környezetvMe
lem szembeállásai és szempont
jai. A vasút építése, a vasúti 
közlekedés nem rombolja a 

környezetet, hanem inkább 

DR. BORDI ISTVÁN: 

környezetkímélő a többi közle
kedési ághoz viszonyítva. 

A műszaki fejlesztés fontos
ságáról - többek között - eze
ket mondotta: 

- Jó pálya, megfelelő jár
művek, biztosítóberendezések 
nélkül nem lehet forgalmat 
szervezni. A nehéz gazdasági 
helyzet nem csökkentheti a mű
szaki fejlesztésre fordított ösz
szegeket, az import és energia
takarékosság, a gazdaságosabb 
üzemvitel egyaránt a műszaki 
fejlesztés fontosságára figyel
meztet. A tudomány eredmé
nyeinek optimális hasznosítása 
rendkívül fontos. Ezen a téren 
egyesíteni szükséges minden 
külső és belső erőt: az egyete
meket. a kutatóintézeteket. Az 
eredményeket pedig hasznosí
tani kell. 

A műszaki fejlesztéshez nem
csak anyagi eszközök kellenek 
- hangsúlyozta hozzászólásá
ban a KTE elnöke-, a szellemi 
erők minél jobb kihasználására 
van szükség: a mérnökök, a 
technikusok képzésére, illetve 
továbbképzésére. 

- A Közlekedéstudományi 
Egyesület és a Vasutasok Szak
szervezete között rendkívül in
tenzív kapcsolat alakult ki, en
nek az együttműködésnek sok 
pozitív eredménye van 
mondta befejezésül dr. Ker
kápoly Endre. 

Kivételes ellátásban 
700 nyugdíjas részesült 

Dr. Bordi István, a Vasúti 
Társadalombiztosítási Igazgató
ság vezetője több adatot ismer
tetett hozzászólásának első ré
szében. Elmondta, hogy a vas
utas társadalombiztosítási ki
adások - beleértve a nyugellá
tást is - 1980-hoz viszonyítva 
kétmilliárd forinttal emelked
tek. A jogszerű ellátásokon kí
vül nem lebecsülendő az az 
anyagi támogatás sem, amit 
évente kapnak a rászorulók. 
Nem kevés azoknak az engedé
lyeknek a száma. amelyekben 
valamilyen jogszabályi feltétel 
biánya miatt, méltányosságból 
kapnak ellátást az igénylők. 

Kivételes ellátásban 
1985-ben közel 700 nyugdíjas 
részesült. 

.\1 A G \' .\ H \ A S L TAS 

DR. VERESS LÁSZLÓ: 

Egészségügyi ellátás 
magas színvonalon 

A MÁV szegedi Területi 
Egészségügyi Központ vezető
je, dr. Veress László. a vasút
egészségügyi szolgálat kollektí
vájának nevében szólalt föl a 
kongresszuson. Elmondotta, 
hogy az egészségügyi szolgálat
nak a vasúti szervezeten belüli 
helyzete optimális. Ezt az el
múlt évi szervezési módosítás 
tovább erősítette. A hálózat 
hosszú távon is alkalmas arra. 
hogy szolgálja a vállalati célok 
megvalósítását, a vasutasok 
egészségvédelmét. Ma már va
lamennyi olyan körzetben, 
ahol azt a létszám indokolja, 
főfoglalkozású orvos működik. 
A műszerezettség pedig minde
nütt kellően biztosított. 

Ilyen feltételek mellett a 
vasútüzemorvosok és a munká
jukat irányító területi egészség
ügyi központok hatékonyan 
dolgozhatnak. Kórházaink és 
szanatóriumaink is magas szin
tű gyógykezelést. illetve utóke
zelést végezhetnek. 

Kiemelt feladatként kell ke
zelni - mondotta befejezésül 
- a munkaélettani és ergonó
miai vizsgálati eljárások kiter-

NAGY LAJOS: 

jesztését, megteremtve annak 
szervezeti feltételeit a rendelő
intézetek laboratóriumaiban. 
Az év elejétől ke�dődően az 
iparegészségügyi szűrővizsgá
latok nagy részét a területi 
egészségügyi központok vég
zik, s ezáltal az alapellátás to
vább bővül. 

P.. bejárók közérzetét 
a vasút munkája is befolyásolja 

hogy a megyében közel 40 ezer 
bejáró dolgozó van, akinek leg
nagyobb része vasúton érkezik 
a munkahelyére. tehát közérze
tüket a vasút munkája lénye
gesen be/ olyásolja. 

Beszámolt arról is, hogy a 
szombathelyi járműjavító pá
csonyi üzemegysége körülte
kintő fejlesztési munka eredmé
nyeként jelentős változásokat 
ért meg. Az üzemet jó munka
helyi körülmények, színvonalas 
szociális létesítmények jellem
zik. A kollektíva a Nyugati pá
lyaudvar csarnoktető-szerkeze
tének építésén, a rákosi motor
szín tetőszerkezetének átalakí
tásakor már bizonyította szak
mai felkészültségét. 

A küldött ezután köszönetet 
mondott a celldömölki építési 
főnökség kollektívájának, a he-

Nagy Lajos, a Szakszerveze- lyi Tüzép iparvágányának épí
tek Vas megyei Tanácsának ve- téséért. Ez a munka is jól szem
zető titkára hozzászólásában el- !élteti az alapszervezetek, a 
sősorban szűkebb hazájának, szakmai központ és a területi 
Vas megyének szakszervezeti szervek együttműködésének le
munkájáról beszélt. Elmondta, hetőségét. 

DR. BAJUSZ REZSŐ: 

A vasúton nekünk kell 
rendet teremteni 

A MÁV vezérigazgatója be
vezetőjében a vasút valameny
nyi fontos problémáját elemez
te s azok megoldásának módjait 
is vázolta. 

- Nyugodtan állíthatom. 
hogy a VII. ötéves terv felada
tainak végrehajtására a vasút 
vezetésének átgondolt fejlesz
tés-, munkaerő- és bérpolitiká-

ja, szociálpolitikája és káderpo
litikája van - hangsúlyozta a 
MÁV vezérigazgatója. majd át
tért az úgynevezett kitörési 
stratégia programjának ismer
tetésére. 

Ahhoz, hogy az ország elis
merje, becsülje a vasút munká
ját. mindenkinek, aki a vasúton 
funkcionál, ennek a stratégiá
nak az érdekében kell, hogy 
dolgozzon. A közvéleményt 
nem érdeklik a MÁV belső ba
jai; az utasokat csak az érdekli, 
hogy a pénzükért megfelelő 
szolgáltatást kapjanak. Udva
riasságot vár, tiszta kocsikat és 
pontos vonatokat. A szolgálta
tás nem egyszerűen üzletpoliti
ka, társadalmi következményeit 
tekintve: politikai kérdés! 

A beruházásokról szólva el
hangzott, hogy az erre szánt 
pénzből mindenekelőtt a szállí
tókapacitások fenntartását kell 
biztosítani, mégpedig oly mó
don, hogy az megfeleljen az ez
redforduló szükségleteinek is. 
Az összegek szűkösek ugyan, 
de jó beosztással megoldhatók 
a feladatok. 

A vasút egyik legégetőbb 

gondja a létszámhiány. Bár az 
is igaz. hogy 20 éves tendenciát 
tört meg a tavalyi bérrendezés. 
Hatására 840-nel nőtt a vasu
tasok száma, igaz. nem a leg
szükségesebb területeken. 
A hiány bizonyos munkakörök
ben megmarad, ezért a kirende
lésekre továbbra is szükség 
lesz. A jövőben azonban azt 
szeretnénk, hogy a vasutasok 
ne kényszerből, hanem önként 
vállalkozzanak erre a munkára, 
természetesen nagyobb fizeté
sért. 1986-ban 30 százalékkal 
növekszik a kirendelésre szánt 
összeg. 

A szervezési munkákkal kap
csolatban a vezérigazgató visz
szautasította azokat a vádakat, 
miszerint a vasútnál nem szer
vezés, hanem .,szervezgetés" 
folyik. Példának említette a vá
gyányzárak alapos tervezését, 
amelyet határidő előtt végrehaj
tottak. s ez több mint 100 millió 
forint megtakarítást eredmé
nyezett. Az igazgatósági hatá
rok kérdésében leszögezte: nem 
lesz további változtatás. A 
szolgálati helyek önállóságának 
problémái viszont sürgős intéz
kedéseket követelnek. 

Tűrhetetlen, hogy egy sor he
lyen az l-es és 2-es csoportú ve
zetőnek semmiféle fegyelmi 
jogköre nincs, ugyanakkor el
várják tőlük, hogy munkahe-

CSENKI GYULA: 

1966. JAXt:ÁR 30, 

t 
lyükön a szó nemes értelmé
ben. uralják a helyzetet. Persze,, 
nemcsak jogról van szó, hanem 
szeretnénk ezeknek az embe
reknek erkölcsi. anyagi megbe
csülésében is előbbre jutni. 

A túlórákról a következőket 
mondotta a MÁV vezérigazga
tója: 

- A túlóra mértéke ma na
gyon magas. de mindaddig, 
amíg az alapbérhez viszonyítva 
a műszakpótlék. a túlórapótlék, 
a munkahelyi pótlék majdnem 
megduplázza az alapkeresetet, 
lehetetlen e kérdést megnyug
tatóan rendezni. Nem kétséges, 
hogy az alapbéreket emelni 
kell, ám ezt csak akkor lehet, 
ha a túlórát csökkentjük. 

Hozzászólásának végén a 
MÁV vezérigazgatója szóvá tet
te, hogy a különböző fórumo
kon túlságosan sokat beszélünk 
a vasút bajairól. A vasutasokat 
demoralizálja, hogy unos-unta
lan problémáikat feszegetik. 

- A vasúton nekünk kell 
rendet teremtenünk, ezt sem
miféle állami támogatás, külső 
segítés nem fogja helyettünk 
megoldani. Meggyőződésem, 
hogy a VII. ötéves terv végre
hajtásához minden adottsággal 
rendelkezünk; programunkkal 
a vasút közösségmegtartó ereje 
is javítható - fejezte be hozzá
szólását a vezérigazgató. 

Nemzetközi szövetségünk 
a közlekedési dolgozókért 

A közlekedési szakszerveze
tek nemzetközi szövetsége kép
viseletében Csenki Gyula titkár 
szólalt fel a kongresszuson. El
mondotta többek között, hogy a 
szövetség megkülönböztetett fi
gyelemmel kíséri a világ vasút
jainak - köztük a magyar vas
útnak - a helyzetét, a vasuta
sok százezreinek élet- és mun
kakörülményeit. 

A szövetség titkársága ebből 
a szempontból is elmélyülten 
tanulmányozta a XI. kongresz
szus dokumentumait, és nagyra 
értékelte azt a sokirányú elem
zést, amelyet a központi vezető
ség jelentése tartalmaz. 

- Megállapítjuk - mondot
ta -, hogy az elmúlt években a 
világon mindenütt kemény 
küzdelem folyt a korábban el
ért életszínvonal megtartásá
ért és lehetőség szerinti fejlesz
téséért. Ebben a harcban kie
melkedő szerepük volt a vas
utas, illetve a különböző közle
kedési szakszervezeteknek. 
Nem rajtuk múlott, hogy a vi
lágpolitikai feszültségek és a 
gazdasági hatások miatt a ko
rábbi vívmányokat sok esetben 
nem sikerült megtartani. A küz
delem azonban nem ért véget. 
Remény van arra, hogy a jövő
ben - felismerve a vasutak és 
a többi közlekedési ágazat fon
tosságát - végre megkapja 
rangját és a helyét az egyes 
nemzetgazdaságokban. 

A továbbiakban hangsúlyoz
ta, hogy a szocialista országok 
példát mutattak az elmúlt évek 
során. hogy nehezebb körülmé
nyek között is - nagy erőfeszí
téssel - biztosítani lehet a vas
utak működését, fenntartását. 

A szocialista országok sok nyi
tott kérdésre új módszerekkel. 
a megújulás szándékával kere
sik a választ. Ez közös gondol
kodást követel a hazai és a 
nemzetközi szakszervezeti moz
galomban is. Ennek fontosságát 
emelte ki a tavaly Prágában 
tartott IX. közlekedési világ
konferencia is. E helyről mon
dok köszönetet a Vasutasok 
Szakszervezetének. személy 
szerint Koszorus Ferenc főtit
kárnak. azért a kimelkedő mun
káért. amelyet éveken át végez 
a közlekedési dolgozók nemzet
közi szervezeti egységéért. 

Befejezésül sok sikert kívánt 
a XI. kongresszus célkitűzései
nek megvalósításához. a vas
utasok jobb élet- és munkakö
rülményeinek megteremtésr
hez. 



MAGYAR VASUTAS 

A vita összefoglalója, zárszó 

Csenki Gyula felszólalása 
után az elnök lezárta a vitát. 
A küldöttek és a meghívott 
vendégek közül 59-en jelezték 
hozzászólási szándékukat. Idő 
hiányában csak 25-en kaphat
tak szót. (A kongresszus jegyző
könyve azonban az írásban be
nyújtott, de el nem hangzott 
hozzászólásokat is tartalmazza 
majd.) 

A vitában elhangzottakra Ko
szorus Ferenc főtitkár válaszolt. 
Megállapította. hogy a vita 
nyílt, őszinte eszmecsere volt, 
küejezésre juttatta a vasutasok, 
a GYSEV és az Utasellátó dol
gozóinak, a szakszervezet akti
vistáinak a párt politikájával 
való azonosulását. 

A kritikus, a bíráló hangvéte
lű észrevételeket a hibák kijaví
tásának igénye. a jobbító szán
dék jellemezte. Sokan szóltak a 
vasút legégetőbb gondjairól, a 
megoldásra váró feladatokról. 
Megszívlelendő iránymutatást 
adtak azok a hozzászólások, 
amelyek szakmaszeretetről. 
nagyfokú hivatástudatról, közé
leti elhivatottságról tanúskod
tak. 

A főtitkár külön is megkö
szönte Gáspár Sándor, Urbán 
Lajos, dr. Bajusz Rezső, Fodor 
István és Csenki Gyula elvtár
saknak, hogy jelenlétükkel 
megtisztelték a kongresszust, 
hozzászólásukkal pedig útmu
tatást adtak a vasutas-szakszer
vezet munkájához. 

- Úgy érzem, hogy a kong
resszus vitája. egész légköre 
sok segítséget adott ahhoz is. 
hogy eredményesen mozgósít
suk szakszervezetünk tagságát 
a vasút, a GYSEV és az Utasel
látó előtt álló feladatok megol-
dására hangsúlyozta. 
Mozgósító munkánk eredmé
nyessége nagyrészt attól függ, 
mennyire tudjuk megújítani 
munkamódszereinket, egész 
mozgalmi tevékenységünket. 
Szakszervezeti feladataink na
gyobb hányadát azok a társa
dalmi munkatársak végzik, 
akik a tagság legszélesebb réte
geivel állnak kapcsolatban. Az 
ő munkájukban a szolgálat ket
tős tartalmat kell hogy kapjon: 
a vasút szolgálatát és a közös
ség ügyének szolgálatát. Ez 
utóbbi is nagy alázatot és kitar
tást igényel. 

Befejezésül a központi veze
tőség nevében megköszönte a 
bizalmat, a két kongresszus kö
zötti időszakban nyújtott segít
séget, és kérte a kongresszust. 
fogadja el az írásos dokumentu
mokat, a szóbeli beszámolókat, 
s a vitában elhangzottakra 
adott választ. 

A kongresszus elfogadta a 
központi vezetőség beszámoló
ját, a számvizsgáló bizottság és 
a félszázalékos önkéntes támo
gatási alap ügykezelési bizott
ságának jelentését, a hozzászó
lásokra adott választ, s mivel a 
központi vezetőség és a szám
vizsgáló bizottság mandátuma 
lejárt, a küldöttek hozzájárultak 
felmentésükhöz. 

Ezután került sor a második 
napirendre, a 77 tagú központi 
vezetőség, a 11 tagú számvizs
gáló bizottság és a magyar 

Dr. Juhász Zoltán elnökletéwl fol:)-1at6dik a tanácskozás 

szakszervezetek XXV. kong
resszusára 36 küldött megvá
lasztására. 

A kongresszus dr. Juhász 
Zoltán elnökletével, zárt ülésen 
folytatta munkáját. Révai Sán
dor, a jelölőbizottság elnöke mi
után röviden indokolta a jelö
lést, dr. Lugosi József, a szava
zatszedő bizottság elnöke is
mertette a szavazás módját, 
majd a küldöttek az urnához 
vonultak és leadták szavaza
tukat. 

A szavazás után az újonnan 
megválasztott központi vezető
ség és a számvizsgáló bizottság 
megtartotta első ülését. A köz
ponti vezetőség titkos szavazás
sal megválasztotta a Vasutasok 
Szakszervezete elnökét, alelnö-

keit, főtitkárát, titkárait, vala
mint az elnökség és a titkárság 
tagjait. Ezt követően nyílt sza
vazással kinevezte, illetve meg
erősítette a központi vezetőség 
osztályvezetőit, a Magyar Vas
utas felelős szerkesztőjét és el
fogadta a központi vezetőség 
mellett működő munka- és ré
tegbizottságok vezetőit és tagja
it. 

Az uJonnan megválasztott 
testületi tagoknak elsőként Ko
szorus Ferenc főtitkár gratulált, 
s valamennyiük nevében meg
köszönte a bizalmat. 

A Vasutasok Szakszervezete 
XI. kongresszusa az elnöklő dr. 
Juhász Zoltán zárszavával, 
majd az Internacionáléval ért 
véget. 
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! AJANLAS 
1 1 � a magyar szakszervezetek � 
1 XXV. · kongresszusára 1 
� � � A Vasutasok Szakszervezete Xl. kongresszusa, Koszorus Fe- �

, � renc főtitkár előterjesztésében, ajánlást fogadott el a magyar 
� szakszervezetek XXV. kongresszusára. i � - Fontos feladatnak tartjuk, hogy a SZOT irányításával, ko-

,
� � ordinálásával a szakmák és az SZMT-k együttesen találjanak 

� 
� olyan emberileg és társadalmilag is elfogadható megoldása- 1§ 

� kat, amelyek egyaránt szolgálják a teljes és hatékony foglal- � 
� koztatásra irányuló központi törekvést, valamin! a mun.kaerő- � 
� hiánnyal küszködő szakmák - így az egyes vasutas munkakö- � 
� rök - utánpótlását is. � 
� - Javasoljuk a hatályos bérrendszerek felülvizsgálatát és a � 
� jelenleginél ösztönzőbb, igazságosabb - a teljesítményeket, � 
� képzettséget, munkakörülményeket jobban elismerő - egy- � 1 szerűbb bérrendszer kialakítását. 

; ., - Az alacsony nyugdíjúak, a magányos, idős emberek � 1 helyzetének javítása érdekében a nyugdíjak reálértékének 1 
� megőrzése társadalmi szintű megoldást igényel. � � - A fiatal házasok, a gyermekes családok életkörülményei- � 
� nek javításában meghatározó szerepe van a lakáshoz jutás- � 
1 nak. Mivel a feltételei tovább nehezedtek, szükségesnek tart- 1

1
� 

" juk, hogy lakáshoz jutásuk gyorsabban, társadalmilag szerve-! zett formában és anyagilag elviselhetőbb módon történjen. 

"I 
� - A bérből és fizetésből élők kedvezményes üdültetése 
� olyan szakszervezeti vívmány, amelyet fenn kell tartani, sőt 
� differenciáltan bővíteni kell. 
i - A vasutasok élet- és munkakörülményei az elmúlt évek-
� ben rosszabbodtak. Kérjük, hogy a SZOT és a kormányszervek 

továbbra is kezdeményezzenek olyan intézkedéseket, ame
lyekkel nagyobb ütemben lehet javítani a vasút működési fel
tételeit, elsősorban műszaki színvonalát és munkaerőhelyze
tét. 

- Az utánpótlás biztosítása érdekében javasoljuk a szak-
i munkásképzés korszerűsítését, ehhez a fokozottabb állami tá- 1 

mogatást, a szakmunkások ösztöndíjának emelését. � 
- Több vasúti szakmában - pályamunkás, pályaépítő, 1 gépkezelő, rakodómunkás, kocsivizsgáló - tartósan kedve- ! 

� 
zótlP.n fizikai megterhelésnek vannak kitéve az ott dolgozók, � 
egészségük az átlagosnál gyorsabban romlik, sokan idő előtt 
megrokkannak. Hátrányos helyzetük érdekében megfelelő tár
sadalombiztosítási és kormányintézkedést javaslunk. 

A központi vezetőség tagjai 
Bencze Ferenc motorvezetó, 

Pécs Körzeti Üzemfőnökség. 
Dr. Bordi István igazgató, Vas
utas Társadalombiztosítási 
Igazgatóság. Csaba László 
sínhegesztó, Bp. Ferencváros 
Pft. főn. Csörgő Judit felszolgá
ló, Utasellátó V. Keleti 9. üzem. 
Dr. Czippán Lászlóné dr. No
vák Éva üzemorvos, Landler 
Jenő JJ. Ü. Dénes Sándor osz
tályvezető, Vasutasok Szakszer
vezete. Gurály Andrásné Dan
kó Mária forg. szolgtevő, Nyír
egyháza KÜF. Dr. Fehérvári 
László főkönyvelő, GYSEV Ve
zérigazgatóság. Fejes István 
üzemirányító, Miskolc Igazga
tóság. Fekete Béla darukezelő, 
MÁV Szentes Építési főn. Feke
te Erzsébet állomásirányító, 
Miskolc KÜF. Fekete Sándor 
villamosmozdvez., Bp. Keleti 
KÜF. Feleky Pál nyugdíjas, Fi
czere János pb-titkár, Rákos
rendező KÜF. Gazsi Lajosné 
TŰK-vezető, Szeged Igazgató
ság. Gál Antalné forg. tartalé
kos, Rákosrendező KÜF. Gyó
csi Jenő nyugdíjas. Juhász Fe
rencné ter. igazgató, Utasellátó 
V. Miskolc Ig. Dr. Juhász Zol
tán kv-titkár, Vasutasok Szak-

Ép. Főn. Kovács János osztály- művezető, Szombathely BFF. 
vezető, MÁV Vezérigazgatóság. Soltész András gépkezelő, Deb
KulcsárJózsefigazgat6, Debre- recen Pft. főn. Szabó Barna
cen Igazgatóság. Kvaszta Sán- básné szakács, Záhony üzemi 
dorné nyugdíjas. Lakatos Jó- konyha. Szabó Lajos autósze�
zsef ügyvezető elnökh., Vasuta- ló, Jászkisér Építőgépjavító Ü. 
sok Általános Biztosító Egyesü- Szabó Mária raktárkezelő, Bp. 
lete. Dr. Látos István aloszt- Ferencváros Szertár. Szántó 
vezh., MSZMP KB. Dr. LU{Josi Gyula vontatási technológus 
József ib-titkár, Miskolc KÜF. Záhony Vont. Főn. Szász Já!!,OS 
Márkus Imre előadó, Szombat- kocsivizsgáló, Debrecen KUF. 
hely Járműjav. Ü. Meleg János Szórád Antalné nyugdíjas. Ta
féklakatos, Hatvan KÜF. Mol- tár Árpád reszortvez., Bp. Fe
nár László ügyvezető elnök, rencváros KÜF. Tihonovszky 
Vasutas Bizt. Egyesület. Mol- István ib-titkár, Budapest Ter. 
nár Sándor üzemgazdász, Bé- Int. Biz. Tolnai fldikó kv-titkár, 
késcsaba KÜF. Nagy Lajos ve- Vasutasok Szakszervezete. 
zetőtitkár, Vas m. SZMT. Tóth György villamosmozdony
Nyáry Gyula pb-titkár, Pécs vez. Szolnok KÜF. Tóth Lajos
Igazgatóság. Pady Géza pb-tit- né csoportvez., MÁV Bevételel
kár, Budapesti Igazgatóság. Pa- lenőrzési Ig. TöllJJné Pogács 
latinszki János villamos ügyin- Rózsa ib-titkár, Epítési Főn. 
téző, Pécs Igazgatóság. Papp Int. Biz. Valkai Csaba műszaki 
Pál vszb-titkár, GYSEV Vezér- reszortos, Szentes KÜF. Varga 
igazgatóság. Páti László ve- flona Éva forg. szolgtevő, Kecs
zénylőtiszt, Zalaegerszeg KÜF. kemét KÜF. Dr. Veress László 
Dr. Rábik Jenő osztályvez. főor- igazgató főorvos, Szeged MÁV 
vos, Szolnoki MÁV Kórház. Dr. TEK. Verbe Ferenc ib-titkár, 
Radnai Jenőné igazgató, Ka- Záhony Területi Int. Biz. Volo
posvár MÁV Nevelőotthon. sinovszki János ib-titkár. Deb
Radványi Géza pb-titkár, Mis- recen Területi Int. Biz. Zákány 
kolc Igazgatóság. Révay Sán- István pb-titkár, Szeged Igaz
dor nyugdíjas. Simon Miklós gatóság. 

szervezete. Hajdu Bertalanné,--------------------------
marós, Miskolc Járműjav. 
Üzem. Hartványi Tamás tanu
ló, Mechwart András Ipari 
Szakközépisk. Hofferné Nagy 
Ágnes operátor, MÁV Számí
tástechnikai Ü. Honos Antal 
műszerész, Dombóvár BFF. Dr. 
Horváth Attila igazgató, Mű
szaki Egyetem Mérnöktovább
képző Int. Horváth Ferenc 
üzemfőnök, Veszprém KÜF. 
Huszka Sándor segédvezénylő, 
Székesfehérvár KÜF. Kajcsa 
József nyugdíjas. Kedves Fe
rencné szb-titkár, Győr KÜF. 
Kelemen József technikus, 
Szombathely KÜF. Kereszturi 
Ferenc főmérnök, Landler Jenő 
JJ. Ü. Keszei István forg. szolg
tevő, Tapolca KÜF. Kiss M. 
Sándor állomásfőnh., GYSEV 
áll. Kapuvár, Koncz József ib
titkár, Közp. Hiv. Int. Koszorus 
Ferenc kv-főtitkár, Vasutasok 
Szakszervezete. Kovács Erika 
részlegvez .. Pécs KÜF. Kovács 
Győző géplakatos, Celldömölk 

Az elnökség és a titkárság tagjai 

A zárt ülésen megválasztott 
új központi vezetőség dr. Ju
hász Zoltán elnökletével meg
tartotta első ülését. Az ülésen 
titkos szavazással megválasz
totta a 17 tagú elnökséget, a há
romtagú titkárságot, majd nyílt 
szavazással megerősítette. illet
ve kinevezte a központi vezető
ség osztályvezetőit, a Magyar 
Vasutas felelős szerkesztőjét, s 
elfogadta a központi vezetőség 
munka- és rétegbizottságainak 
a vezetőit és tagjait. 

Az elnökség tagjai: Gyócsi 
Jenő (elnök), Kajcsa József és 
Feleky Pál (alelnök), Koszorús 
Ferenc (főtitkár), Tolnai fldikó 
és dr. Juhász Zoltán (titkárok), 
Dénes Sándor, dr. Fehérvári 
László, Fejes István, Gál Antal
né, Juhász Ferencné, Kedves 

A számvizsgáló bizottság 
Benedek Imréné nyugdíjas. mos Erzsébet osztálvvez .. Pécel 

Bódis József gazdasági igazga- MÁV Kórház. Ko�ács Dezső 
tó, Északi JJ. Ü. Cziegler Ber- osztályvez., Szombathely Igaz
talanné könyvelő, Építési Gép- gatóság. Pákozdi János számvi
telep. Fridrich Vilmosné nyug- teli vez., Északi JJ. Ü. Szamosi 
díjas. Kereszturi Pál revizor, Aladár osztályvez.. MÁV Ter
MÁV Vezérigazgatóság. Dr. vező Int. Vörös Gyuláné szám
Keszei István főoszt.vez.h., viteli főnök, MÁV Számviteli 
MÁV Vezérigazgatóság. Kor- Főn. 

A magyar szakszervezetek 
XXV. kongresszusának küldöttei 

A XI. kongresszus az alábbi 
36 küldöttet választotta a ma
gyar szakszervezetek február 
14-én összeülő XXV. kongresz
szusára: 

Koszorus Ferenc főtitkár, dr. 
Lugosi József ib-titkár Szeged 
Intéző Bizottsá_g, Gecse Alfréd 
osztályvez. MA V Vezérigazga
tóság, Biczó Jánosné informá
ciós Bp. Nyugati KÜF, Németh 
Béláné mozgóárus Utasellátó 
V. Cegléd, Kó'halmi Vilmos 
műszerés! Szombathely KÜF, 
Palik Miklós szerszámkészítő 
MÁV Gépjavító, Agócs Miklós
né könyvelő Szolnok Járműja
vító Ü, Kardos Erzsébet vonat
vezető Szolnok KÜF, Czékus 
Lászlóné forgalmi szolgálattevő 
Bp. Kelenföld KÜF, Kovács 
Erika részlegvezető Pécs KBF, 
Kis László esztergályos Duna
keszi JJ. Ü, Varga flona Éva 
forgalmi szolgálattevő Kecske
mét KÜF, Tolnai fldikó kv-tit
kár, dr. Juhász Zoltán kv-tit
kár, Szendi Sándor vezető tit
kár Hajdú-Bihar m. SZMT, 
Timmer József elnök SZBT, 
Nagy Lajos vezető titkár Vas m. 
SZMT, Tóth Géza vezető titkár 

Szabolcs-Szatmár m. SZMT, 
Fejes István üzemirányító Mis
kolc Igazgatóság, Kardos 
László csoportvezető MÁV Be
vételellenőrzési Igazgatóság, 
Szabó Andrásné könyvkötő 
MÁV Jegynyomda, dr. Fehér
van László főkönyvelő, 
GYSEV Vezérigazgatóság, dr. 
Bajusz Rezső, a MÁV vezér
igazgatója, Barabás Zoltán szo
bafestő-mázoló Záhony Pft. 
főn., Kurucz György mozdony
vezető Dunaújváros KÜF, Me
iszner Zoltán műszerész Szom
bathely BFF, Hidvégi Ottóné 
munkaerő-gazdálkodó Bp. Épí
tési Fenntartási Főn., Fekete 
Sándor villamosmozdony-veze
tő Bp. Keleti KÜF, Volosi
novszki János ib-titkár Debre
cen Intéző Bizottság, Tihovszky 
István ib-titkár Budapest Inté
ző Bizottság, Viz511 Ferenc 
KISZ biz. titkár MA V Vezér
igazgatóság, Dénes Sándor osz
tályvezető, Pallos György osz
tályvezető, dr. Palásti József 
osztályvezető (mindhárman 
vasutas-szakszervezet) Németh 
József Állami díjas szoc. brigád
vez. Bp. Ferencváros KÜF. 

Ferencné, Kereszturi Ferenc, 
Valkai Csaba, Varga flona 
Éva, dr. Veress László, Volosi
novszki János. 

A titkárság tagjai: Koszorús 
Ferenc főtitkár, Tolnai fldikó 
titkár, dr. Juhász Zoltán titkár. 

A központi vezetőség osztály
vezetői: Dénes Sándor szerve
zési és káderosztály, Pallos 
György kulturális, agitációs, 
propaganda- és sportosztály, 
dr. Palásti József közgazdasági 
osztály, Tivald Attiláné szociál
politikai osztály, Pásku Jenő 
munkavédelmi, üzemegészség
ügyi és környezetvédelmi osz
tály, Nagy Béla pénzügyi, és 
gazdasági osztály, dr. Gevicser. 
Pálné félszázalékos ÖTA osz
tály. A Magyar Vasutas felelös 
szerkesztője: Visi Ferenc. 

A központi vezetőség mun
ka- és rétegbizottságainak ve
zetői. MÁV-bizottság: vezetője 
Tolnai fldikó, közgazdasági bi
zottság: vezetője Hernádi Ist
ván, munkavédelmi bizottság: 
vezetője Papp Sándor, környe
zetvédelmi bizottság: vezetője 
Megyik Ferenc, szociálpolitikai 
bizottság: vezetője Major Ká
rolyné, agitációs-propaganda 
bizottság: vezetője Palatinszky 
János, kulturális bizottság: ve
zetője dr. Lugosi József, sport
bizottság: vezetője Török Péter, 
műszaki, gazdasági bizottság: 
vezetője Tóth János, félszázalé
kos ÖTA ügykezelési bizottság: 
vezetője Tolnai fldikó, oktatási 
bizottság: vezetője dr. Bernáth 
János, üdülési bizottság: veze
tője Kovács László, kegyeleti 
bizottság: vezetője dr. Bordi 
István, nőbízottság: vezetöje 
dr. Radnai Jenőné, üjúsági ta
nács: vezetője Varga flona 
Éva, nyugdíjasbizottság: veze
tője Kajcsa József, a forgalmi 
rétegbizottság: vezetője Hor
váth Ferenc, kereskedelmi rr
tegbizottság: vezetője Révai Fe
renc, pályafenntartási rétegbi
zottság: vezetője Polgár Antal, 
távközlési és biztosítóberende
zes1 rétegbizottság: vezetője 
Széplaki János, mozdonyvezető 
rétegbizottság: vezetője Fekete 
Sándor, forgalmi utazók réteg
bizottsága: vezetője Baranyi 
István, értelmiségi bizottság: 
vezetője Kuti István. 

A kongresszusról 
tudósítottak: 
Visi Ferenc, 

Kaszala Sándor 
Sárközi Gábor 
Bubor Gyula 

A fotókat készítették: 
Horváth Zoltán 

Tüttő Tibor 
Skoda László 
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Gálaműsor Celldömölkön 
Celldömölk életében a vasút 

évtizedek óta meghatározó sze
repet játszik. A lakosság egyne
gyed része a vasútból - a vas
útnak él. Szakszervezetünk ve
zetői ezért döntöttek úgy. hogy 
a kongresszus előtti héten ép
pen ez a város legyen a színhe
lye a vasutas amatőr művészeti 
csoportok bemutatkozásának. 

A nagyszabású rendezvé
nyen részt vett Koszorus Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára, dr. Bajusz Rezső, a 
MÁV vezérigazgatója, valamint 
a város és a megye társadalmi. 
politikai és gazdasági intézmé
nyeinek a vezetői. 

A pécsi vasutasok fúvószene
kara köszöntötte a budapesti 
különvonat több mmt száz uta
sát, majd Molnár István, az 
MSZMP Vas Megyei Bizottsá
ga titkárának és a szombathelyi 
vasútigazgatóság vezetőinek je
lenlétében Bálint Sándor, a 
celldömölki körzeti üzemfőnök
ség vezetője tett jelentést a kü
lönvonatról leszálló dr. Bajusz 
Rezsőnek, a MÁV vezéngazga
tójának. A vezérigazgatóság és 
a Vasutasok Szakszervezete ve
zetői mellett különvonattal ér
kezett a vasutasvárosba a kö
zépszervek több képviselője is. 

Az állomási fogadás után a 
vendégek útja a Kemenesaljai 
Művelődési Központba veze
tett. A város kulturális intézmé
nyében fennállása óta első íz
ben szerveztek országos jellegű 
kulturális rendezvényt. 

A vendégek először a vasút
történeti kiállítást tekintették 
meg. Fehér Tamás, a körzeti 
üzemfőnökség vezetőjének mű
szaki helyettese a helyi rende
zők nevében szólt arról, hogy a 
vasutasmúlt ápolása mennyire 
fontos, milyen nagy szerepet 
játszott mindig a város életé
ben. A szombathelyi és a cell
dömölki vasúttörténeti szakkö
rök és a Közlekedési Múzeur'h 
anyagából Koltai Györgyné és 
dr. Gátai Szilárd rendezte az 
kiállítást. 

Veress István, a Közlekedési 
Múzeum főigazgatója megnyi
tójában a Budapest-Székesfe
hérvár-Celldömölk-Szom
bathely vasútvonal történeti fej
lődését ismertette. Elmondotta 
többek között. hogy a Győr
Kiscell-Szombathely közötti 
vonalat 1871. október elsején 
adták át, majd egy évvel ké
sőbb a Székesfehérvár-Kiscell 
közötti vonal is elkészült. Tizen
nyolc évi magánüzemelés után 
állami kezelésbe került a cso
mópont, illetve a vonal. A szá
zadforduló után pár évvel itt 
építették be az első központi ál
lítású mechanikus biztosítóbe
rendezést, amely a Magyar Te
lefongyár konstrukciójaként 
egészen 1962-ig szolgálta a cell
dömölki állomást. A megnyitó
ban elhangzott még, hogy a ki
állítási tárgyak jelentős részét 
lelkes amatőrök mentették meg 
az utókor számára. Az érték
mentő munkát a jövőben is 
folytatják. Hamarosan egy 
275-ös kismozdonyt és egy kö
zel 100 esztendős, muzeális ér
tékű személykocsit újítanak fel. 

A művelődési központban 
bemutatkozott a vasutas-szak-

szervezet képzőművészeti köre 
is. A kör művészeti vezetői, 
Kirchmayer Károly és Bene
dek György válogatták össze az 
értékes anyagot. Dr. Bereczky 
Loránd, a Magyar Nemzeti Ga
léria főigazgatója megnyitójá
ban elismerését fejezte ki a vas
utas-szakszervezetnek, amiért 
évtizedek óta támogatja a kép
zőművészeket. akik sokszor ne
héz fizikai munkájuk után ál
dozhatnak csak nemes szenve
délyüknek. A Galéria főigazga
tója elmondta. hogy a kiállítá
son szereplő művek közül jó né
hány a hivatásosak kiállításán 
is sikerrel szerepelhetne. 

A két kiállítás megnyitása 
után kezdődött a vasutas ama
tőr művészeti csoportok gála
műsora. A művelődési ház fú
vósainak fanfárzenéjét köve
tően Kálmán Jenő, a városi 
pártbizottság titkára mondott 
ünnepi beszédet. 

- Celldömölk város az 
egyetlen az országban, amely
nek címerében ott van a vasutat 
szimbolizáló szárnyaskerék. 
Amikor a címer társadalmi vitá
ja zajlott, az emberek sokféle 
ötlettel álltak elő, abban azon
ban egységesek voltak, hogy a 
vasútnak valamilyen formában 
szerepelnie kell benne. A cell
dömölkiek megtanultak együtt 
élni, lélegezni a vasúttal; a vá
rosban nem történik semmi a 
vasút nélkül - sem sportese
mény, sem kulturális rendez
vény. 

A gálaműsorban elsőként a 
MÁV Szombathelyi Járműjaví
tó Üzem nagy múltú Haladás 
f érfikórusa lépett fel, majd --a 
Debreceni Vasutas Klubkönyv
tár UNIO Mozgásszín csoportja 
aratott megérdemelt sikert a 
látványos táncprodukcióért. 

Kedves színfoltja volt a mű
sornak Katyori DPnes szavala
ta. 

A Gyöngyösi Kitérőgyár Iro
dalmi Színpada Nosztalgiá
zunk címmel kabaréműsorral 
mutatkozott be. 

A pécsi vasutasok koncertfú
vós zenekara mesterségbeli tu
dásával hódította meg a közön
séget. Nem kevesebb sikerrel 
szerepeltek a nótaénekesek: 
Ürmös Ilona, Lente Lajos és 
Pataki István. 

A több mint háromórás mű
sort a Törekvés táncegyüttes 
produkciója zárta. 

A jól szerkesztett, gazdag tar
talmú műsor után Tóth József, 
a városi tanács elnöke mondott 
zárszót, majd a szereplőknek 
emléklapot, a kollektíváknak 
pedig a város címerének bronz 
plakettjét nyújtotta át. 

A gálaműsor után dr. Juhász 
Zoltán, a vasutas-szakszervezet 
titkára mondott köszönetet a 
rendezőknek, a szereplőknek a 
nagy élményt adó délutánért, a 
színvonalas produkciókért. Re
ményének adott kifejezést. 
hogy az elkövetkezendő évek
ben a celldömölki gálaműsort 
- amely a vasutas amatőrmoz
galmat reprezentálta - további 
országos művészeti rendezvé
nyek követik majd. 

Sárközi Gábor 
Sz. Jakab István 

Bálint Sándor l..iirz«>ti iizpmfíínök j«>lcntést t«>sz a .\1.\ \' ,ezfrigazgató
jának 
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MEGJEGYEZZÜK 

Szabadulunk a fuvartól? 

Előttem a Népszava 1985. november 29-i száma. A 7. olda
lon - véletlenül vagy tudatosan - egymás mellett két vas
utas vonatkozású cikk. Az egyik, A szabályozórendszerről 
és a szociálpolitikáról - vasutasoknak cím alatt arról tudó
sít, hogy a vasutas-szakszervezet, a Kö�leked�studományi 
Egyesület és a Mérnöktovábbképző lntezet eloadássoroza
tot rendezett a szakszervezet aktivistái, vezetői, a tömeg
szervezetek vezetői részére. Ezen neves előadók ismertet
ték a VII. ötéves terv gazdaságpolitikai el�épzelés�it, a köz
lekedés és a bérpolitika időszerű kérdéseit, valamint a szo-
ciálpolitikai célkitűzéseket. . .. . . . Az előadássorozaton Urbán laJos kozlekedés1 miniszter 
többek között szólt az áruszállítási teljesítmények növelé
sének fontosságáról és lehetőségéről. Előadásában többek 
között a következőket mondotta: ,.A szállítási volumenek 
nem növekednek a VII. ötéves tervben, ezért minél több kis 
tömegű áru szállítására kell megrendelést szerezni." 

Ez csak úgy értékelhető, hogy m!nden lehetőség�t_ki k�II 
használni, tehát a vasútnak a legkisebb árumenny1seget 1s 
meg kell szerezni. Nem is beszélve a nagy tömegű árukról, 
hiszen ez természetes. 

De mit olvashatunk a Népszava másik cikkében, amely
nek a címe: Felújítják a csepeli gyári kikötőt. Szó szerint 
ezt: ,.A beruházás mintegy 36 millió forintba kerül maid, en
nek felét a vállalat saját erőből fedezi, a többit a MAV-�ól 
kapja, aminek egy részét nem kell visszafize!nie. A MA V 
azért segíti anyagilag is a kikötő-rekonstrukciót, mert an
nak elkészülte után a Vasmű az olcsóbb és gazdaságosabb 
vízi útra tereli szállításainak jó részét, s így sokkal kevesebb 
vagont köt majd le a vasút amúgy is szűkös kocsiparkjá
ból." 

Eddig engedményeket tettünk, kedvezményeket adtunk, 
hogy a MÁV szolgáltatásait vegyék igénybe. Csepelen azért 
fizetünk, nehogy a vasutat használják az alapvető feladatát 
jelentő szállításra. . . .. , . Mi következhet ezután? Lef1zet1uk a Volant, vigye el he
lyettünk azt a fránya árut, mert az a vasúton csak vagonban 
hajlandó utazni? 

Szocialista brigádok 
a gyermekekért 

A szegedi igazgatóság üzem
irányító központjában működő 
II. Rákóczi Ferenc szocialista 
brigád tagjai négy éve patronál
ják a szegedi Gladics József ut
cai egészségügyi gyermekott
hont, ahol százötven testi és 
szellemi fogyatékos gyermeket 
ápolnak. A 21 tagú brigád 
(kocsiirányítók, áruirányítók és 
rakszeresek) Drágity Tamás 
vezetésével gyakran megfordul 
az intézetben, ha kell fát vág
nak, szenet hordanak, parkosí
tanak, vagy a költözködésnél 
segítenek. 1985-ben három al
kalommal saját gépkocsijaikkal 
filmvetítésre vitték el a beteg 
gyermekeket. Márciusban pe
dig lapunk hasábjain keresztül 
egy nemes kezdeményezést in
dítottak útjára. Gyűjtést szer
veztek a gyermekotthon javára. 

Felhívásukhoz tizenöt brigád 
csatlakozott. Szegedről a József 
Attila, a Barátság, az Expressz, 
a Petőfi, Pósz Jenő, a Gagarin 
és a Baross Gábor, Budapestről 
a Rámán Kató vontatási üzem
ből a Váczi Mihály, Röszkéről a 
Rámán Kató, Kelebiáról a 
Széchenyi, a Zrínyi és a Beb
rits, Kistelekről a Radnóti, Ma
kóról a II. Rákóczi Ferenc és 
Algyőről a Petőfi. A segíteni 
kész vasutasok 23 ezer 610 fo-

Válaszolt az illetékes 

rintot gyűjtöttek, s ebből 2 fel
nőtt és 5 gyermekkerékpárt, 2 
táskarádiót és minden gyer
meknek ajándékcsomagot vá
sároltak. Az ajándékok átadá
sára a szocialista brigádok kép
viselőit is meghívták. 

December 19-én a gyermek
otthon nagyterme már a kará
csonyt idézte. A szeretet, az 
örömszerzés ünnepe költözött a 
falak közé. Feldíszített fenyőfa. 
gyertyafény, csillagszóró R�. 
százötven kisgyermek boldog-' 
sága, akik ha betegek is. de 
örülni, nevetni és énekelni, ver
selni tudnak. Megható pillanat" 
volt, amikor magukhoz ölelték 
az ajándékokat. 

S amikor az ünnepség után a 
gyermekotthon vezetői bemu
tatták az ország egyik legna
gyobb ilyen intézményét, ahol a 
3 hónapostól a 25 évesig min
den korosztály megtalálható -
szívszorongató érzés lett úrrá a 
látogatókon. A megrendítő lát
vány hatására elhatározták· 
hosszú távon is támogatják a 
gyermekotthont, s mind anya
gilag, mind szabad idejük felál
dozásával továbbra is segítik a 
beteg gyermekek életének 
szebbé tételét! 

(Gellért) 

Nem a pénztáros tévedett 
mélyzeti menetjegyekhez - 50, 
100, 200, 400, 700 kilométerre 
lett meghatározva. 

A pénztárosok tehát szabály
szerűen jártak el. Sajnos a le
vélíró tévedése miatt a pénztá
rosok munkáját jogtalanul bí
rálták." 

(A tévedésért a levélíró nevé
ben is elnézést kérünk! A 

szerk.) 

A Magyar Vasutas novem
ber 14-i számában Kommentár 
nélkül címmel glossza jelent 
meg, amely Hajdúszoboszló ál
lomás személypénztárosainak 
munkáját kifogásolta, nevezete
sen azt, hogy a pénztáros az 
utasoknak Hajdúszoboszlótól 
Szolnokig 200 kilométeres díj
övezetre szóló jegyet adott ki 
gyorsvonatra, pedig a két állo
más közötti távolság csak 102 
kilométer. A cikkre dr. Nagy 
István, a budapesti igazgatóság ,--------------

személy- és árudíjszabási osztá
lyának helyettes vezetője vála
szolt. 

,.Megállapítottuk, hogy Haj
dúszoboszló állomáson vala
mennyi személypénztárosnak 
van Szolnokig érvényes 120 ki
lométeres távolságú gyorsvona
ti menetjegye. A levélíró által 
kifogásolt menetjegyek azon
ban gyorsvonati pótjegyek vol
tak, amelyeket az utasok az ér
vényes személyvonati alapje
gyükhöz vásároltak. A gyorsvo
nati pótjegyek kilométer-öveze
te pedig - hasonlóan a sze-

- Kommunista műszak. 
Kongresszusunk tiszteletére a 
nagykanizsai 709/2 távközlő 
művezető egység Ságvári End
re szocialista brigádja a közel
múltban kommunista műszakot 
szervezett. Balatonszentgyörgy 
állomáson egy NAD típusú 
diszpécser forgalmi asztalt sze
reltek fel. A bevétel egyik felét 
a brigád pénztárába, a másik 
felét pedig a pécsi BFF szak
szervezeti bizottság részére 
ajánlották fel, a nyugállomány• 
ba vonuló dolgozók ajándéko
zására. 
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a külföldi megrendel6knek. 
Már ..._ft......_"_ h.rurv a el66 munkanap}át. SUd&i � Gyöngyös-Domoszlói Állami Dr. Bajusz RezslJ, a MÁV �e- ben növelhető a vo�tok ki- tovább �ntja a vasút fejlesztési 

bath�uu�iija'ritóban l6 szl>-űtkér üdvöz16 s�Gt azdáság 3 illió 200 zérigazgatója január 9-én S&Jtó- használtsága. A vezéngazgató reményeit.. szom l 
t6n imR.n Péttfr' i tá sá• baaári Rák� Tsz � � tájékoztatót tartott. ígérete szerint megkövetelik, il- A tavalyi preferált, 7 súzalé- év végé� az utolsó _munkana- u 

1 F:be,_,,, lmúl � erec:lmé-, • letve an agilag is érdekeltté te- kos bérfejlesztéj eredménye- pok egyikén ünnepi munkás- mó t az e t · · 6 800 ezer palack kiváló -'!- �últ évi e�ényeket és 
szik a visutasokat abban hogy ként sikerült megállftani a lét- gytllést tartanak. Legutóbb de- nyekről, gondokról és a legfotl. 6ségíl bort exportált. az 1de1 terveket 1Smertetve meg- . ' k számcsökkentést, s6t néhúty cernber 18-án Barani,at Lásd6 tosabb tennival6kr6t ElmonMÁ V és a fuvaroztatók jó állapította, hogy tat10ly sikerült =r

yesen bánjanak az utaso 
• százzal n6tt is a vasutasok szá- igazgató értékelte az üzem dotta többek között, hba,- az gyüttmt'.lködésével december megáll�tani az utasok s!ámá- · 

_ .. _ ma -, sajnos a legfontosabb eredményeit és ismertette a leg- anyaghiány ellenére elismefés.; 20-ig a tervezett borrnennyisé- nak csokkenését, s6t - több év Az _áruszállftás tavaly külono- munkakörökben továbbra is fontosabb teend6ket. re méltó te]jesltményt �jtQt-fet elszállftották. után - ismét növekedett a sen sok gondot okozott. Id6n-. égető a létszámhiány. 1985-ben a tervezett menn_yi- tak az üzem dolgozói. ÉJ.végez• A másik nagy fuvaroztató, az gyorsvonaton utazók száma. Az ként azért, mert nem volt fltvar, Az új évet a MÁV vezetése ségíl motorkocsit: teherkocsit és ték többek között - az &» gyesült Izzó 140 vago� ��to- üzletpolitikai kedvezményeket máskor pedig azért, mert a lö- azzal a szándékkal kezdi, hogy �ozdonyt Javítottak. Az csúcsforgalom id6a7.Bkában -mata. gé�t és robotot ��ott a tavaly mintegy 5 millió utas késszenlen jelentkez6 nagy igé- visszaállítja a vasút presztizsét, unnepi m�gytllésen átad- 1682 teherkocsi f6vizsgá]Atát éá: �VJe�óba. Gyön�osoro- vette igénybe, számuk az idén nyeknek nem tudtak eleget ten- javítja gazdálkodását. (A ten, ták a _szolgálati emlékérm_eket 2758 vagon futójavjtását. A:I, s
��!�tezer tonna cmkércet v4r}latóan tovább n6, ami j6 a ni. Emiatt a nyereség csak tö- részletes f81'l,fftetésbe m1g 

és a Kiváló dolgozó, v8!amiDt a 
igazgató felhívta a figyehilet', s:iy;� B�� ��1:..... fflazeri f� Ml üt- �z. .. _ Wt: a � ami visszaUnlftt.� S� Ifj4 lt!eawe � h- •,:,.Jtben métt inkábl> oson nagyon j61lZ. ei, u .... �,u- V:IIIRRllllli, � � t seket IS. -115,1 a Juvu e 

ködés a fuvaroztat6kkal. Nem ______ _....;...... ............ --.,....,_. ___ .;...________________ A miskolci járműjavítóban is kell törekedni a gamaságo,abb ritka, hogy szombaton és vasár- munkásgytlléssel kezdték az év és min6ségileg jobb munkára: náp is rakodnak a szállittatók, 
-különösen akkor, ha külföldre 
�dik az árut. Az állomás dol
:goz6i - a létszámhiány ellené

- példásan teljesítik felada-
Év végi hajrá a Sajó völgyében 

kat. 
ZIJ/d át a ••• , a 11/zlfa-, az ,111/mluer- '6 az IJ1qllJl1'111kuk A havas tél min<lig megnehezfti a vasutasok munkáját.Beragad„ 'l'avaly, a fagykár miatt a szo-

nak, lefogynak a váltók, meger6ltet6bb ai elegyrend.ezés, a vág6• 

HA TÁMAD A TÉL 

ottnál kevesebb sz616t raktak Ez volt a szigorú sorrend a - Milyen üzletfelek, vállala- - ami havonta és átlagosan az nyok közötti közlekedés. Az idei tél s7,e8Zélyes, rapszoclilrus. A hl-' �an vagonokba Gyöngyösön kazincbarcikai üzemf6nöksé- tok kénytelenek hosszabb id6t 50 órát nem haladhatja meg deg és a meleg frontok gyakori váltako7.ása teszi próbára ideg-i&, de ezt a szállftáskiesést ellen- gen, ahová a tél kezdetén egy kocsira vámi? személyenként - a gondot rendszerünket. Fotóriporqmlnlt Hatvan állom.hon éppen az iga;,j. yozta a jó dinnyeterrnés. országrésznyi lakosság: Bor- - Nehéz lenne névszerint megoldjuk. Sok problémánk telet kapta lencsevégre. A tét tábomok .néhány napos uralkodása (k. s.) sod-Abaúj-Zem.plén, Szabolcs- felsorolni - mondja Pammer adódik abból, hogy dolgozóink alatt bevetették a h6légfúv6t, de a söpnlre és a lapátra is szOkMi 
,;_.,_ __ ....,_______ Szatmár, Ha;dú-BO&ar, és He- Zoltán -, hisz ismeretes, hogy több mint fele n6, akik gyerme- volt. 

(S hó Sin,do felfttelei) 
'"'" 

ves megye lakói figyeltek. itt a Sajó völgyében Miskolctól kük betegsége vagy más csalá- za r 
Köztudott, hogy a lakosság Ózdig a nagy üzemek mellett di okok miatt gyakran napokig 

Ec'E'-..nER VE
'" 

GE
'" 

IG 
téli tüzel6ellátásában tavaly ne- számtalan kisebb is működik. hiányoznak. Távol él1 t&em a 

.a:.i•.ao hé7.ségek voltak. Az okok i9me- Általában a szállfttatók maguk női munkaer6 lebecsülése -
• retesek. A kormány intAzkedé- súlyozzák, hogy melyik termé- mert azt is elmondhatom, hogy 

Dél,-A,lf öldön sei is, melyek alapján az el6z6 kükhöz kell sürg6sen kocsit ki- egyik-másik �zton különbül 
, évinél lényegesen több import- állítani. helytállriak, mmt a férfikollé-

vegef 6rf szén kerül az országba, és a bá- - Folyamatos-e az üzemf6- gák -, de hát ha a gyerek be-
, 1__ , nyászok is mindent elkövetnek nökség területére érkez6 kocsik teg, általában nem a /hJ ma-

repan;umpany - hétvégi smbad idejüket is árukirakása? rad otthon, hanem a oasutas 
feWdozva - azért, hogy a ke- A, két vezető egymásra néz, feleség, különösen - ami nem 

A edi · t6 á terül reskedelem folyamatosan bizto- homlokuk ráncáb61 el6re kiol- ritka -, ha a férjemuram bá
�ilsó 

1�a;f :al i:o!grako: sithassa a lakosság tüzel6ellátá- vasható, hogy a kocsiállások- nyász. És ez fgy helyes, még ak
negy kocsit december 30-án sát. kal, kirakásokkal itt is bajok kor is, ha ennek kárát látja a 

tták útnak Sarkadra. Ez- Ebben nagy szerepe van a vannak. És már mondják is: vasút. 
4 Dél-Alföldön befejeződött MÁV-nak, neve7ptesen a ka- - Az Ózdi Kohászati Üzem - Mindent összevetve: a ka-

1985. lm cu1coTréJJ9- zincbarcikai üzelhf6nökség te- havonta több mint ötmilU6 fo- zincbarcikai üzemf6nökség 
ra,,lpáiny. rületén m1lköd6, a Borsodi Tint_fe"lrbért fizet, há!'°7'!�iUi6t rneg tud-e birkózni a �6-�l-

A nezon kezddét61. 30 ezer Szénbányák napi termelését pedig a BVK '8 a többi üzem. gyí nagy üzemelt év végi hajrá-
� koésiban 1 millió 90 tonna osztályom Berentének. Hozzáteszik: jában az c5szi csúcsforgalom � 

t ft,,,varoztak a cukoTgyá- Az. elmúlt év végén a p- - Ha ezek ii kocsik a kése- ta nehézségekkel? 
Az elszállított árut t1 ddkról Pammer Zoltán- mubf- dehnes kirakási állások idején _ En-e csak eouérúllmil 

�,no.s,on rakták koulk1$G é§ .zott üzemf6nök és Qastó bt- futhatnának, mégegyszer eny- igennel 1.ehet válas.zolni _ nr,ok: cu1coTrnltiTba: vőn, a ga�dasági ilmnf6nók• nyi,t, 16 millió �orintot forgal- mondja a két � egyszerte� ,a, /tlea6he1111B1Te, Szol,- helyettes tájékoztatott: � Nem. 1S S%6lva arról, majd a ga� �Hatvanba és .Kábcini, - Havi árusállft'8i te.-vünk. boa a kocsügényeket a jelenle- helyettes G� f.st.vin hcial6"'. 4�túaal l(ciF - ,mondja O.askcS Im,ám, - 11rJ "Plél sokkal jobban ki lehetne te$Zi· BciTVáffll. és E� AB e'Mn' tonnQ. Ennek 40 mzalfka e!Qiteni. 
_ • Ozleti ......;n1r1rei; • 
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n 1_i � szén. Tel'llletünkö� ame]y 120 »e hAt ez qra.iqos gond/ Bzt 
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..,. t �bóJ.;� kilométerel vona1-nkeu:t fog a � nehezftl, boa,' az 
tézníén ek- vezét.&� �-� •· át 23 � az int- e�� vasát fWk6?Allo-
c:,oa� Ok tr• 
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Csökken a léts�ám, öregs�ik a vagonpark 

\1 .\ G , \ R \ \ S l T A S 

Pályamunkásként kezdte 

1986. JAXUÁR 30. 

Nehéz helyzetben a PKP A rajkai tolatásvezető 
Lengyelországban háromféle 

nyomtáv van. Természetesen 
legtöbb - 24 408 kilométernyi 
- az európai szabványú, 1435 
milliméteres, normál nyomtá
volságú vonal. de meglehetősen 
sok keskenyvágányú vonala is 
van a lengyel vasutaknak 
(PKP). A ·szovjet határtól Hru
bieszówtól pedig 400 kilométer 
hosszban, a sziléziai Huta Ka
towicéig széles nyomtávú· vas
útvonal is vezet. 1979 végén 
adták át ezt az 1524 milliméte
res nyomtávolságú, kizárólag 
teherszállítást szolgáló vonalat. 

Érc-kén vasút 

A varsói közlekedési minisz
térium szakértői szerint a széles 
nyomtávú vasút megépítése és 
üzemeltetése elkerülhetetlen 
volt. s nem rossz üzlet. A Kato
wicei Vasmű felépítésére ho
zott döntés elengedhetetlenné 
tette a szállítási kapacitás növe
lését. A meglévő vonalak már 
addig is túlterheltek voltak, az 
ország belsejébe áramló hatal
mas mennyiségű vasérc szállí
tását nem bírták volna el. Talán 
még nagyobb gond lett volna 
az átrakás. A jelenlegi átrakó
körzetek, így a Przemysl mel
letti Madykánál képtelenek let
tek volna a krakkói Lenin Vas
mű mellett a katowicei óriás-ko
hót is ellátni. 

A vasút munkaerögondokkal 
küzdött már a hetvene� évek
ben is, amely azóta csak növe
kedett. Az átrakási munkákra 
egyszerűen nem lett volna em
ber. Így kedvezőbbnek ítélték 
az új vasútvonal megépítését. 
A széles nyomtávú vonal hiva
talos neve „ Vasérc-Kén Vas
út", ami jelzi a vagonok tartal
mát: keletről vasérc, Lengyelor
szágból kén, szén és némi da
rabáru utazik a Szovjetunió
ból. A szovjet vasutak tulajdo
nában vannak a Hrubieszów
Katowice között közlekedő Die
sel-mozdonyok is. A határnál 
lengyel személyzet veszi át a 
szerelvényeket. 

A lengyel vasút vezetősége 
arra számít, hogy az évtized vé
gére jelentősen növekszik majd 
a Sziléziába vezető széles 
nyomtávú vonal forgalma. 
Ezért azt tervezik, hogy még 
1990 előtt villamosítják az érc
kén vasutat, újabb állomáso
kat, rakodótereket építenek. 
Addig is igyekeznek minél több 
árut ide átterelni, hogy ezzel 
,.mentesítsenek más vonalakat. 

A széles nyomtávú vonal elő
nyei közé tartozik, hogy itt kizá
rólag szovjet vagonok közleked
nek. Ez a lengyel vasút jelenle
gi gondjait figyelembe véve je
lentős előny. A közlekedési mi
nisztérium egyik vezetője a va
gonhiányt „egyszerűen tragi
kus "-nak nevezte. Öt év óta fo
lyamatosan csökken a vagon
park. a Lengyel gyárak szállítá
sai és az import a leselejtezett 
tehervagonoknak csak kis há
nyadát pótolja. Amíg a hetve
nes években átlagosan ev1 
11-13 ezer új vagont kapott a 
vasút, addig 1984-ben már csak 
2500 szállítására vállalkoztak a 
hazai termelők. 

A meglevő vagonpark egyre 
öregszik. Mindenesetre arra tö
rekszenek. hogy csökkentsék a 
javítás alatt álló teherkocsik 
számát. Tavalyelőtt naponta 
·45 300 vagon várt javításra, il
letve ennyin dolgoztak a javító
üzemekben. Hatalmas mennyi
ség ez, ahogy a szállításokat tel
jesíteni tudják. Csehszlovákiá
ból és Romániából 1100 vagont 
vásárolt a PKP, ám ez csak 
enyhített a helyzeten. 

A Közlekedési Mérnökök 
Egyesületének főtitkára szerint 
a lengyel iparban egy-egy kül
deményt átlagban 3,3-szor rak
nak át; az építőipari küldemé
nyek esetén még többször. Az 
ipart semmi sem kényszeríti ar
ra, hogy megfelelően gazdál
kodjék a szállítással: a lódz1 és 
varsói házgyárakba például Al
só-Sziléziából - több száz kilos 

méterről - szállítják a sódert. 
Ebben a helyzetben nem vélet
len, hogy a PKP egyre nagyobb 
mértékben szorul állami támo
gatásra. Nemcsak a személy
szállítást dotálják, hanem a te
herszállítást is. 

Alapvető érdek 
a tranzitszállítás 

Ebben a helyzetben a lengyel 
vasutak számára alapvető ér
dek a tranzitszállítások növelé
se. A PKP illetékesei nem nyi
latkoztak arról, hogy mennyi 
bevételre tesznek szert a mint
egy 16 millió tonna áru szállítá
sából. elárulták azonban, hogy 
ez jó üzlet, aminek elvesztése 
érzékenyen érintené őket. 

Lengyelország ugyan az 
Észak-Dél, Kelet-Nyugat út
vonalak kereszteződésénél fek-

szik, a PKP-nak azonban nem 
kevés konkurrense van. ame
lyek szívesen zsebre tennék a 
lengyel vasutak tranzitbevéte
leit. Skandinávia felé Csehszlo
vákián. illetve Ausztrián és az 
NDK-n keresztül is vezet vasút 
dél felől. s a Szovjetunióba sem 
kizárólag Lengyelországon át 
lehet szállítatni. Nagy kiesést 
okozhat a bevételekben, ha 
munkába áll a szovjet-litvá
niai Klaipeda és az NDK kikö
tői közötti „komphíd'', menet
rendszerű komphajók szállítják 
maJd a szerelvényeket a Balti
tengeren. a két ország között, 
Lengyelország kikerülésével. 

Komphíd létesül 
a Balti-tengeren 

A Duna-Rajna-Majna 
csatorna is elvonhatja a tranzit
forgalmat. Így aztán érthető, 
hogy az évi mintegy hatszáz
ezer tonnás magyar tranzit-áru
forgalom sem jelentéktelen té
tel a PKP számára. Szczecin
ből, Gdarískból és Gdyniából 
1984-ben 160 ezer tonna apati
tot, 20 ezer tonna hallisztet. 50 
ezer tonna cellulózt és 80 ezer 
tonna darabárut szállítottak 
Magyarországra. A lengyel ki
kötőkön keresztül szállított ma
gyar export 420 ezer tonna volt. 
A lengyel vasutak illetékesei 
szerint igyekeznek biztosítani, 
hogy a magyar áruk a lehető 
leggyorsabban tegyék meg út
jukat. 

A válsághelyzet szmte kény
szeríti a lengyel vasutakat a 
korszerűsítésre. Folytatják a 
villamosítást: 1983-ban 418 ki
lométernyi pályát tettek alkal
massá villamos vontatásra, s ez
zel a teljes vonalhálózat 32.1 
százaléka. 7828 kilométer lett 
villamosított. (Ezeken a vonala
kon bonyolítják a szállítások 
majd háromnegyedét.) A villa
mosítás a jövőben a sziléziai 
iparvidéket a fővárossal és a ki
kötőkkel összekötő fővonalakra 
összpontosul. A villamosításra 
már csak azért is nagy szükség 
van, mert a szénh1drogénim
port jelentős csökkenése s drá
gulása miatt újabb Diesel-moz
donyok beállítására nincs lehe
tőség. A vasút tervei szerint el
sősorban hazai gyártmányú vil
lanymozdonyokat állítanak for
galomba. 

Lelkiismeretes, precíz em
bernek ismerik szolgálati fő
nökei Kocsis Dezsőt, Rajka ál
lomás tolatásvezetöjét. Sokszor 
előfordult már, hogy betegség 
vagy szabadság miatt a vezény
léstöl eltérően ki kellett öt érte
síteni. Dezső még soha nem ke
resett kibúvót, biciklire szállt és 
ment dolgozni. 

- Családunkban senki sem 
volt vasutas. Kőfaragónak ké
szültem. de anyagi körülmé
nyeink arra kényszerítettek, 
hogy minél előbb önálló kere
sethez jussak - emlékszik a 
múltra Kocsis Dezső. - Húsz 
évvel ezelőtt vettek fel a he
gyeshalmi pályafenntartási fő
nökséghez. Hamarosan tapasz
talhattam, hogy milyen nehéz, 
embert próbáló munka a pálya
fenntartás. Abban reményked
tem, hogy majd tanulhatok, to
vább képezhetem magam. Ha
marosan elküldtek könnyűgép
kezelői tanfolyamra, de a to
vábbi tanulási lehetőség csak 
ígéret maradt. Ezért 1970-ben 
az akkor még háromvágányos 
Rajkára kértem magam váltó
kezelönek. Hat évvel később át
adták az új állomást; nem kel
lett már váltókezelő, kocsiren
dező lettem. 

- Nem bánta meg, hogy 
vasutas lett? 

- Nem. A keresettel is elé
gedett vagyok. Én szeretem a 
munkakörömmel járó viszony
lag szabad mozgást. El sem tud
nám viselni. hogy egész nap be-

A hírös városban 
• 

zárva, egy íróasztal mellett 
ücsörÖ$jek. 

- U gy tudom a kirendelés 
növeli a fizetést. 

- Ez nálunk nem így van. 
Győrbe járunk. A vonatközle
kedés olyan, hogy késó'bb 
érünk be és korábban kell ha
zaindulnunk. Emiatt le is von
nak szolgálatonként egy órát, 
holott a vasút érdeké�<?n uta
zunk. Túlórázni sem lehet. ösz
szességében ezer forinttal kere
sek kevesebbet. mintha itthon 
dolgoznék Rajkán. Arról nem is 
beszélve. hogy nappali szolgá
latban tizenhat, éjszakaiban pe
dig tizenkilenc órát vagyok tá
vol a családomtól. 

-- Láttam a falon néhánv 
szocialista brigádmozgalmat di
csérő oklevelet. Ön is brigád-
tag? 
• - Az voltam. de a szocialista 

brigádot négy éve éppen a ki
rendelések miatt kellett felosz
latni. Megcsappant a kocsiren
dező1 létszám. áttértünk a hár
mas túrra. Ezért lehetetlenség 
volt a tagokat társadalmi mun
kára, vagy egyéb rendezvényre 
összehívni, mozgósítani. Ha 
majd egyszer ismét négyes túr 
lesz, akkor természetesen újból 
megalakulunk. 

Kocsis Dezső kétszeres ki
váló dolgozó. Jó munkája elis
meréseképpen a közelmúltban 
szovjetunióbeh jutalomutazá
son vehetett részt. 1 

Gerecsei Zoltán 

Aruforgalom az iparvágányokon 
Kecskemét-Alsó állomás je

lentős szerepet vállal a megye
székhely áruszállítási munkájá
ból. Az állomás szomszédságá
ba települt gyárak, üzemek 
egész évben folyamatos mun
kát adnak a vasútnak. Tizenki
lenc fuvaroztatónak saját ipar
vágánya van. Ezeken bonyolít
ják le az állomás összes árufor
galmának 80 százalékát. 

Az áruszállítás helyzetéről, az 
eredményekről Sponga Károly 
kereskedelmi állomásfőnök-he
lyettessel beszélgettünk. 

- Állomásunk feladási f or
galma eléri az évi 150 ezer ton
nát - kezdi a tájékoztatást. -

Egyik legjelentősebb fuvarozta
tónk a Fémmunkás Vállalat. 
amely főleg vasszerkezeteket 
ad fel. Napi igényük 10-15 
nyitott és pőre kocsi. Sajnos 
ennyit nem mindig tudunk ad
ni, ezért gyakran igénybe ves
szük a Szovjetunióba irányuló 
szállítmányoknál a tengelycse
rés kocsikat is. A vállalat rövid 
idő alatt szinte késedelem nél
kül rakodik A folyamatos szál
lítás érdekében vállalkoztak ar
ra is, hogy a kocsikon lévő ki
sebb javításokat elvégzik. Má
sik nagy feladónk a Borkombi
nát. Bor, üdítőital és szörpsürít
ményeik részére havi 200-300 
kocsit igényel: ezen kívül száz 

a műtrágyacsomagoló üzem 
termelése növeli feladatainkat. 

A negyedik negyedévben ha
vonta mintegy 10-15 ezer ton
na áru várt elszállításra. 
A Fémmunkásnak, a Gaboná
soknak, a Borkombinátnak. a 
Konzervgyáraknak jelentős az 
exportkötelezettsége. A belföldi 
forgalom is erős volt. 

- Milyen a vállalatok rako
dási készsége? 

------------------------------------------------------ kocsit exportra 1s megrak. A 

- Mint mindenütt itt is 
vannak jól és kevésbé jól rako
dó vállalatok - mondja az ál
lomásfőnök-helyettes. - A jók 
közé tartozik a Tisza Vegyiáru 
Nagyker. a Fémmunkás, a Tü
zép. Sajnos a rosszak között 
kell említenem a Szék- és Kár
pitosipari Vállalatot, amely a ré
szére érkező áruk 79,31 százalé
kát késve rakja ki. Nem megfe
lelő a Borgazdaság, a Gabonai
pari Vállalat, a DUTÉP rakodá
si készsége sem. 

Gál Lajns, a miskolci igazga
tóság műszaki-gazdasági ta
nácsadója 60. születésnapján 
életének legszebb pillanatait él
te át. Szokványos nyugdíjas bú
csúztatóra számított, s hangula
tos születésnapi ünnepség fő
szereplője lett. 

Hernádi István, a miskolci 
igazgaté.ság vezetője méltatta 
Gál Lajos életútját. s átadta a 45 

évi szolgálatért járó jubileumi 
emlékérmet. 

Emlékezés a 
múltra 

Apám vasúti pályaőr volt 
emlékszik a múltra. 

Gyakran áthelyezték, ezért 
sokszor költözködtünk. Végül 

Negyvenegy évi szolgálat után 

RENDHAGYÓ BÚCSÚZTATÓ 
Orosházán kötöttünk ki. Ott 
végeztem el kitűnő eredmény
nyel a négy polgárit. Az utolsó 
évben behívtak a szegedi felső
fémipari szakiskolába, s azt 
ajánlották, hogy ott tanuljak to
vább. Anyagi okok miatt azon
ban nem tehettem. Villanysze
relő tanonc lettem. Fél évvel a 
szerződés letelte előtt segéddé 
nevezték ki. 

- 1944. október l-jén az 
orosházi állomáson fűtőházi 
munkásként kezdtem vasúti pá
lyámat. Hamarosan a szegedi 
távírdaintézöséghez kerültem 
segédmunkásnak. Két év múl
va minősítettek át műszerész 
kategóriába. majd megszerez
tem a távírdamesteri vizsgát. 
E beosztásban az én áthelyezés
sorozatom kezdődött. Végül fel
vettek a szegedi igazgatóságra 
biztosítóberendezési előadónak. 
Innen helyeztek át 1953 máju
sában a miskolci vasútigazgató
ságra. 

Gál Lajos 1955 óta osztályve
zetőként dolgozott az V. osztá
lyon. két éve pedig műszaki
gazdasági tanácsadó. 

- Az általa vezetett szak
szolgálat az évek során jelentős 
tudományos-műszaki fejlődést 
ért el - mondta Hernádi Ist
ván igazgató. - A régi kurblis 

telefonok. karos jelzők. kézi vál
tók helyébe a legkorszerűbb 
automata biztosítóberendezé
sek kerültek. amelyekhez a leg
újabb elektro- és mikrotechnika 
fejlesztésének eredményeit 
használjuk fel. Irányításával el
sőként 1962-ben. Vámosgyör
kön telepítettük az Integra Do
minó berendezést. s 21 év múl
va a kétszázadikat Kál-Kápol
nán. Ma már igazgatóságunk 
területén Péceltől Miskolcon át 
Mezőzomborig vonatbefolyáso
lásra alkalmas automata térköz
biztosító rpndszer működik. 

Fiatal tehetségek 
- Gál Lajos sokat tett a biz

tosítóberendezések fejlesztésé
ért - folytatja az igazgató. -
Az ügy érdekében sok fiatal, te
hetséges mérnököt. technikust 
nyert meg, akik nagy ·lelkese
déssel végezték munkájukat. 
Az ö nevéhez fűződik - egye
bek közt - a KÖFE-b�rende
zés telepítése. üzembe helyezé
se 1s. E f Pladatkörében nem 
mondunk le további szolgálatai
ról. A mai körülmények között 
sokszor akadozik egy-egy beru-

házás kivitelezése. Ebben, kap
csolatai révén sokat segíthet. 
A KÖFE-berendezés végleges 
üzembehelyezéséig. és még 
utána is itt van köztünk a helye 
akkor is, ha már nem mint ak
tív dolgozó tevékenykedik. 

Bizonyítani 
kellett 

Radványi Géza, az igazgató
ság pártbizottságának titkára 
évekkel ezelőtt a munkatársa 
volt. 

- A biztosítóberendezési és 
automatizálási osztályon kö
zel negyedszázadon át a he
lyetteseként dolgoztam - em
lékezik. -Jó volt vele dolgozni. 
Olyan légkört teremtett maga 
körül, hogy ott minden nap új
ból és újból bizonyítani kellett. 
Elméleti konferenciákat, politi
kai vitaköröket vezetett. s vezet 
most is. Minden .pártmegbíza
tásnak a legteljesebb mérték
ben eleget tesz. A hazai elis�e
réseken kívül 19í5-ben meg
kapta a Csehszlovák Közleke
dés Kiváló Dolgozója kitünte
tést is. 

Csorba Barnabás 

Borkombinát nem idegenkedik 
a konténeres fuvarozástól sem. 
Ha kocsit nem kap. áruit konté
nerben adja fel. A MÉH főleg 
vas- és papírárut, a Gabonafor
galmi Vállalat pedig búzát és 
más terményt fuvaroz rendsze
resen. 

- Mennyi a leadási forgal
muk? 

- Ez lényegesen több a fel
adásnál. Október elejéig 300 
ezer tonna áru érkezett állomá
sunkra. Legtöbb áru (130 ezer 
tonna) főleg építési anyagok és 
tüzelő a TÜZÉP-nek érkezik. 
Őket követi a Tisza Vegyiáru 
Nagykereskedelmi Vállalat. Az 
Agrokernek két iparvágánya is 
van. Az egyiken a műtrágya 
csomagolását, szállítását, a má
sikon a gépek. növényvédősze
rek rakodását végzik. 

- Az őszi forgalom Kecske
mét-Alsón jelent-e többletfela
datot? 

- Elsősorban a gabonaszál
lításokat említeném - kapcso
lódik a beszélgetésbe Rontó 
Imre állomásfőnök. - A me
gyén kívüli területekről is ide 
érkezik a gabona. a kukorica és 
más termény. amit aztán az ál
lomással szembeni régi és egy 
új 2000 vagonos tárházban tá
rolnak. Külön üzemben gyárt
ják a tápot, amit azfán innen fu
varoznak el. Mi szolgáljuk ki 
Kecskemét-Máriaváros és Hel
vécia állomásokat 1s. 1'.láriavá
rosban az ottani konzervgyárak 
alapanyagai. készárui. valamint 
a göngyölegek adnak munkát. 
Helvécián az italáruk szállítása, 

Az állomáson két tartalékgép 
- egy M31-es és egy M32-es -
üzemel. Az egyik tolatógéppel 
az állomási rakodóterületeket 
és a helyi iparvágányokat. a 
másikkal Máriaváros és Helvé
cia mellett a nyíltvonalból ki
ágazó iparvágányokat szolgál
ják ki. grafikonos rend szerint. 
Kecskemét-Alsón az iparvágá
nyokon külön vállalati tolatógr
pekkel végzik az elegyrende
zést, a kocsimozgatás. Ám ha 
ezek a gépek meghibásodnak a 
MÁV tolatómozdonyait hasz
nálják. 

A fel- és leadási kocsiforga
lom nagy feladat elé állítja az 
állomás dolgozóit. Az állomás 
vágányai rövidek. szűkek. Csak 
jól szervezett munkával lehet 
eredményesen dolgozni. 

- Hamarosan jobb lesz a 
helyzetünk - mondja örömmel 
Rontó Imre. - Megkezdték az 
állomás átépítését. Néhány vá
gányt meghosszabbítanak. s ez
által lehetővé válik. hogy 120 
tengelyes vonatokat is fogad
junk egy vágányra. Épül majd 
egy konténer pályaudvar is, 

burkolt rakterülettel. Ezek 
megépítése segíti majd az áru
szállítási munkálatokat. 

Gellért József 
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Jó lenne magyarul is elolvasni! 

A TARTALÉKJÁTÉKOS Kino-Express a vasútról 
A gyors nem akarta utolérni 

az előttünk baktató tehervona
tot. de arra nem vállalkozhatott. 
hogy megelőzze, ami bizony 
kockázattal járt volna. Ölt az 
idegesség. s hol a jegyvizsgáló
tál tudakozódtam, hol pedig le
húztam az ablakot: lám, hol is 
kanyargunk az éjszakában? 

Másnap egy nagyon fontos 
rangadón kellett részt vennem. 
S mivel nem indultam együtt a 
csapattal. mert a munkahe
lyemről nem engedtek el idejé
ben. hát utánuk iramodtam. 
Amíg engem a vonaton gyötört 
a türelmetlenség, addig a kollé
gáim javában horkoltak vala
melyik szállodában.' Egy álmat
lan éjszaka még nem tesz sem
mit - vigasztaltam magam -, 
ugyanis csak tartalék vagyok, s 
valószínű, most sem kerül sor 
rám. De ha reggel nem jelent
kezem, az edzőm még megbün
tet. ami ugyancsak nem tesz 
semmit, a szájától viszont őszin
tén féltem. Amikor megérkez
tem a nagy\'árosba, fölhívott te
lefonon és rám parancsolt. hogy 
reggel legyek ott. vár az állomá
son. S ha ez a vonat még sokáig 
téblábol. nemhogy nem hozzuk 
be a másfél órás késést, de még 
ugyanannyival meg is toldhat
juk. Érthető tehát, ha útitársam 
előtt nem sikerült palástolnom 
nyugtalanságomat. Ismét le 
akartam éppen húzni az abla
kot. amikor a velem szemben 
ülő férfi rám üvöltött: 

- Vagy leül a fenekére, 
vagy kidobom, uram' Magától 
nem lehet aludm. s nekem reg
gel ... 

- Kikérem magamnak! -
szakítottam félbe. 

Útitársam látva, hogy nála jó
val fiatalabb és erősebb va
gyok. fölállt s felém nyújtotta a 
kezét: 

- Nem akartam megsérteni, 
uram ... De nagyon fáradt va
gyok. aludnom kellene ... 
Egyébként. ha megengedi, De
meter Dani a nevem 

K.!engesztelődtem, s bemu
tatkoztam magam is: 

- Nefelejcs Péter. 
- Szentisten! - hümmögött 

újdonsült ismerősöm. - Érde
kes név ... Úgy örökölte, 
vagy ... 

- Apám kertész volt ... ma
gyarázkodtam. 

- S az én nevem nem mond 
semmit magának? - kíváncsis
kodott útitársam. 

Mindenük 
megvan 

A Koszegi MAV Nevelőott
honban 238 vasutasgyermek 
sorsáról gondoskodnak. A 29 
nevelőtanár óvodáskortól az 
általános iskola befejezésig 
neveli, tanítja a nebulókat. Az 
otthon lakói jól érzik magukat 
Kőszegen. A tanulás mellett 
kedvükre játszhatnak. szóra
kozhatnak. A nagyobbak ér
deklődésüknek megfelelö 
szakkörökbe járhatnak. 

Feleltetés a VII. a-ban 

- Demeter Dani . . . . Dani 
Demeter .... Daniter Deme ... , 
Dé-Dé .... Retamed Inad ... -
ízlelgettem, kombináltam a két 
szót s fölidéztem magamban 
összes névcsereberélő ismerő
sömet. de sehogy sem sikerült 
egy konkrét valakit eszembe 
juttatnom. 

- Na. ne törje a fejét, bará
tom, látom. tájékozatlan a 
sportéletben .. Uram. maga 
sohasem hallott a közelmúlt 
legfélelmetesebb tartalék játé
kosáról. Demeter Daniról? Nos, 
én volnék' Van szerencsém. ha 
már kiverte az álmot a szemem
ből, hát idefigyeljen ... 
gyürkőzött nekem Demeter Da
ni és úgy beszélt, úgy káromko
dott. mintha soha ebben az élet
ben nem engedhették volna 
szóhoz jutni. 

- Kérem, én a maga korá
ban már egy rettegett tartalék 
játékos voltam .. . De honnan is 
tudhatná maga, hiszen a fiam 
lehetne ... 

- Milyen sportágban tet
szett tartalékoskodní? - kér
deztem, hogy gyorsabban men
jen a vonat. 

- Fociztam. uram ... 
vágta ki diadalmasan. 

- Ez nagyon érdekes ... 
biztattam a szóra. 

- Hát kérem. az úgy kezdő
dött. hogy ... De jobb. ha a leg
elején kezdem. Szóval. az úgy 
kezdődött, hogy az iskola udva
rán fociztunk. Arra járt egy 
sportember. és minket. de külö
nösen engem figyelt. Hogy mi
ért. mindjárt kiderül . . . Olyan 
erős rúgásom volt, hogy a 
rongylabda cafatokra szakadt! 
Hozzám jött, megkérdezett. 
hogy hívnak, aztán fölvitt az 
igazgatóhoz és rávette, enged
jen focizni a Nem-Rongylabda 
Klub színeiben. Így is történt. 
Az a jóságos ember volt a Nem
Rongylabda Klub edzője. De 
marha fejével nemsokára meg
nősült. s abbahagyta a sportot. 
S ekkor kezdődött pályafutá
som legnehezebb szakasza. Az 
új edzőnk nem ismerte föl ben
nem az igazi tehetséget, mert 
nem voltam számára szimpa
tikus. Odatett labdaszedőnek, 
kifutófiúnak .. . Szerencsére, 
egy alkalommal Guz1 lábszáron 
rúgta !zugot, hogy azonnal le 
kellett vinni a pályáról. S ekkor 
!zug helyébe álltam. Tíz gólkü
lönbséggel vertük meg az ellen
fél csapatát. Ugyanis edzőmér
kőzés volt ez. de csak a csapa-

ton belül. Attól a naptól minden 
megváltozott . . . Az edzőm azt 
mondta nekem: 

- .. Fiam, rendszeresen gye
re el az edzésekre. mert rád szá
mítok. Bármikor sor kerülhet 
rád valamelyik mérkőzé
sen ... ·· Rá két évre pedig azt 
nyilatkozta az egyik újságíró
nak, hogy én vagyok a legfélel
metesebb tartalék játékos ... 
És tőlem rettegett mindig az el
lenfél. Soha nem mertek a csa
patunkból lerúgni senkit, hogy 
ne léphessek pályára. mert ak
kor ... 

Az évek teltek ... 
És Guzit végre csúful lerúgta 

!zug, de az edző már nem en
gem. hanem egy tehetségtelen, 
rongylabdán nevelkedett másik 
fickót állított a Guzi helyébe ... 
Én megmaradtam a legfélelme
tesebb tartalék játékosnak ... 
Uram. mindenki rettegett tő
lem. higgye el. mert a csapattól 
az edzöig és a pályagondozótól 
a lelátó legelőkelőbb szurkoló
já1g mindenki tudta rólam, 
hogy nagy focista voltam, csak
hát nem volt alkalmam játsza
ni ... 

Nekem ez volt a sorsom ... 
- fejezte be panaszos dicsekvé
sét Demeter Dani. és most már 
ő húzta le az ablakot. 

- Nemsokára megérkezünk 
- morogta-. s még nem 1s tu-
dom. hogy maga mivel foglal
kozik ... 

- l:tazó vagyok . . . - ha
zudtam Demeter Daninak. 

A peronon hadonászva foga
dott az edzőm. én viszont ahe
lyett, hogy köszöntöttem volna, 
hosszan néztem az örök tarta
lék játékos után, mintha csak 
magam láttam volna az ő sze
mélyében ... 

- Na. gyerünk' Siess, vár a 
kocsi ... - így az edzőm. 

- Többé nem akarok tarta
lék lenni! - vágtam a fejéhez. 

- Neked elment az eszed' 
- üvöltötte, s belém karolt. 

De hiába. Kitéptem magam a 
szorításából és megváltottam a 
vonatjegyemet haza. Az 
edzőm egy darabig szitkozó
dott. fenyegetőzött. fűt-fát ígér
getett, de hiába. Tíz perc múlva 
indult a vonatom. Amikor föl
szálltam. átvillant emlékezete
men Demeter Dani sorsa. s el
határoztam. soha senkinek nem 
árulom el. hogy én valaha tarta
lék játékos voltam ... 

A vasút része életünknek. 
Hozzánk tartozik. Elvisz sza
badságra, új vidékeket, isme
retlen tájakat mutat meg ne
künk. Hozhat a munkahelyünk
re és lehet a munkahelyünk. 
Fordulatot, változást jelenthet 
sorsunkban. Hozzánk repítheti 
és elviheti szerelmünket. Min
dennapi élelmünket szállítja. 
Közvetve tehát reggelit, ebédet, 
vacsorát ad. Fontos levéllel ro
bog felénk éppen úgy, mint a 
mindennapos hírekkel teli új
sággal. De vagonjaiból meg
kaphatjuk a fontos iparcikkeket 
vagy költözködéskor a 
bútorainkat. Új élet felé visz 
bennünket és ismeretlen embe
rekkel ismertet meg. Városo
kat, országrészeket, országokat 
köt össze. 

Azt mondtam: ,,Része az éle
tünknek." A megfogalmazás 
nem teljesen pontos. Maga az 
élet, egy kis világ, ahol minden 
előfordulhat a drámától a vígjá
tékig. Sajátos a hangulata. Az 

egymással szemben ülőknek 
megoldódik a nyelve. Ismeret
ségek, barátságok szövődnek. 
Laza vagy később szorossá váló 
kapcsolatok, néha még házassá
gok is. 

A vasútnak múltja van. Maga 
a történelem! Gondoljunk csak 
Amerika hőskorszakára. Kap
csolata a művészetekkel is igen 
korai, hiszen már Petőfit is 
megihlette. Nem szólva Jules 
Verne-ről, gyermekéveink ked
venc írójáról, akinek legendás 
hőse, Fogg Phileas, a különc 
angol és francia inasa, Passe
partout máskülönben miként 
utazhatott volna a múlt század
ban rekord idő alatt 80 nap 
alatt a föld körül? 

A vasút: nemzetek feletti. 
A technikai haladás csodálatos 

szülötte, de ugyanakkor mégis érdekeltek, sőt a kiállítás láto
nemzeti. Jellege, karaktere, ha- gatói mint „fő filmet" láthatták 
gyományai vannak. Ha nem is Zsombolyai János „Kihajolni 
,,hord" népviseletet, de más a· veszélyes" című groteszkjét. 
magyar, az angol, az orosz. Más A témakör feldolgozásának bő
és hasonló. ségére jellemző - és ez mit 

A Német Szövetségi Köztár- sem von le Ulfilas Meyer úttörő 
saságban az elmúlt esztendő- munkájának értékéből -, hogy 
ben emlékeztek meg a német figyelmét például magyar vo
vasutak fennállásának 150. év- natkozásban sajnálatos módon 
fordulójáról, s ebből az alka- elkerülte a harmincas, negyve
lomból Nürnbergben „Zug der nes és az ötvenes évek jó né
Zeit - Zeit der Züge" címmel hány kulcsfilmje. (Kísértetek 
történeti kiállítás nyitottak, vonata, Filléres gyors, Orient 
amely bemutatta a születést, a express, Teljes gőzzel stb.) 
fejlődést, az eredményeket. A Kino-Express, vagyis ma-

A kiállítás részeként népes gyarul Mozi-express (alcíme: nézősereg előtt filmeket is vetí- A vonat a film világában olvastettek (mégpedig olyanokat), mánynak is érdekes, nemcsak amelyek valamilyen módon katalógusnak) cikkei (kis tanul-kapcsolatban a' llnak a \1asu' ttal, mányaí) különböző szemszö-hiszen vasúton játszódnak. Egy gekből vizsgálják a vasút és a harmincnégy esztendős kriti- film összefüggéseit, úgymint kus és szakember. Ulfilas Me- Legenda és luxus _ A világ yer pedig Kino-Express cím-
nagy vasútai, A halál velünk mel 128 oldalas érdekes köny- utazik (vasúti drámák), a Wesvet jelentetett meg (természete- tern, azaz a vadnyugati téma sen németül) a müncheni és lu- és a film, Emberek, városok, sízerni C. J. Bucher kiadónál a té-

makörről. Széles körű adatgyűj- nek. 

tés alapján, amelybe több ar- A kis kötetet filmekből vett 
chívumot és szakembert vontak jelenetfotók illusztrálják, régi 
be, választották ki a közönség filmemlékeket ébresztve az ol
elé kerülő úgynevezett „fő fil- vasókban, s egyszersmind je
meket'', szám szerint negyven lezve, hogy a hetedik művészet 
darabot s néhány dokumentáris a kezdet kezdetétől újra meg új
alkotást. A filmográfia további ra megörökítette a vasút életét. 
222 játék- és 209 rövid-, több- A szerkesztés áttekintő gondos
nyire dokumentumfilmet, vala- ságára jellemző, hogy Matthias 
mint a bibliográfia megfelelő Murka Rövid vasúttörténettel 
vonatkozó irodalmat sorol fel. örvendezteti meg a filmbaráto
A feltérképezés természetesen kat, míg Berthold Kremmler vi
nemcsak a német filmművésze- szont rövid filmtörténettel a 
tet érintette, de a legkülönbfé- vasútbarátokat. 
lébb országokat, így hazánkat Érdemes volna e sajátos kiadis. Mi Rényi Tamás Legenda a ványt magyarra fordítani és návonaton", Sándor Pál „Szeren- lunk ismert adatokkal kiegécsés Dániel", Gaál !Stván szítve az olvasóközönség szá,,Mindennap egy vonat" és mára hozzáférhetővé tenni. Xantus János „Női kezekben" 
című munkái alapján voltunk Ábel Péter 

Mindenkiben él a vágy 
az értelmes életre 

Kulturális élet a Tatai úti munkásszállón 

Újabban sokat beszélünk a 
pénzről; legalábbis a kelleténél 
gyakrabban. Gyanítom. ennek 
az az oka, hogy kevés van belő-
le, nehezebb beosztani. Min
denre nem juthat, és közgaz
dász legyen a talpán, aki nyu-
godt lelkiismerettel tudja eldön
teni, mire érdemes, mire nem 
érdemes pénzt áldozni. 

A közművelődés ebben a te
kintetben meglehetősen nehéz 
helyzetbe került. A legtöbb 
esetben, ugyanis „közművelni" 
nem nyereséges vállalkozás; 
különösen akkor nem, ha a 

szervezetek Budapesti Tanácsa, 
a HNF Budapesti Bizottsága és 
a TIT által meghirdetett „Mun

kásszállók a közművelődésért·· 
elnevezésű pályázaton elsők 
lettünk harminckét versenytárs 
előtt ... 

- Ilyen sikerek után miért 
lett hűtlen Ferencvároshoz? 

� szállólakók művelődésére gon
dolunk. A népművelő nem ter
vezhet „pénzes'' programokat; 
magyarán: a szállólakóktól 

az egyetlen szórakozás. Talán 
nem tűnik szerénytelenségnek, 
ha elmondom, hogy a „meggyő
zésben·· szereztem már némi ta
pasztalatot. Közel három évig 
dolgoztam a ,.Fradiban", az ot
tani munkásszáló kultúrfelelőse 
voltam. Sarusok, kocsirende
zők, vonatfelvevők voltak a 
munkatársaim. akik bebizonyí
tották, hogy a szépség, a művé
szet iránti tisztelet független az 
iskolázottságtól; mindenkiben 
él a vágy az értelmes életre. 
Színjátszó csoportot szervez
tem; ,,fénykorunkban" tizen
öten magoltuk Csehov. illetve 
Móricz által írt szövegeket ... 
Működésünk koronája: a KISZ 
Budapesti Bizottsága, a Szak-

- Családi okok miatt. Rá
kosrendezőhöz közel lakom. 
ezért döntöttem úgy, hogy elha
gyom az Aszódi utat. A munka 
lényegében ugyanaz, mint ko
rábban volt. Uj helyemen is 
meg kell küzdenem a közeli 
kocsmák .,vonzerejével". A pá
lyázat csak az első lépés volt. 

Sárközi Gábor 

#- ttta 2 

Önfeledt játék a társalgóban 

Hasznosan múlik az idő a modellező szakkörben 

(Horváth Zoltán felvételei) 

nem kérhet belépti díjat, akár---------------------------milyen drága és akármilyen 

színvonalú műsort is szervez
nek számukra. Bevételről tehát 
szó sem lehet, és akkor még 
nem beszéltünk a szakkörökről, 
klu bakról. Ilyen körülmények 
között a népművelő csak egyet 
tehet: a költsétvetésből jutta
tott pénzzel „ bűvészke
dik" . . .  A szakmáját szerető 
népművelő szinte naponta talál
ja magát szemben ilyen kérdé
sekkel: a könyvtárra költsek 
vagy inkább indítsak egy kézi
munka-szakkört? (A példák tet
szés szerint folytathatók!) Szíve 
szerint mindegyikre áldozna, 
ha lenne miből. De nincs. Mi a 
teendő? 

I9ricné Pásztor Mária, a 
MA V Tatai úti munkásszállójá
nak népművelője talált egy 
megoldást. Indult egy pályáza
ton, nyert 10 ezer forintot, ami
vel már lehet kezdeni valamit. 

- A „megoldás" korántsem 
ilyen egyszerű - magyarázza 
-, ilyen összeget nem osztogat
nak érdemtelenül. azért valamit 
tenni is kell. Mindenekelőtt: 
meg kell győzni a szállólakó
kat arról, hogy nem a kocsma 

KAMARAKIÁLLÍTÁS 
December 19-én a MÁV Vezérigazgatóság épületében 

kamarakiállítást rendeztek Osváth Miklós festőművész alkotásai
ból. A tárlatot Szemők Béla, a MÁV általános vezérigazgató-he
lyettese nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy a vasutas mű
vész a festészet egyik legnehezebb műfaját, az akvarellt válasz
totta mondanivalója kifejezésére. Munkái eddig mintegy 60 kiállí
táson szerepeltek szerte az országban, mindig nagy sikerrel. 
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(Laczkó Ildikó felvétele) 
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Hetvenöt· éves 
a Szolnoki 
MÁV-MTE 

Az idén ünnepli fennállásá
nak 75 éves évfordulóját a Szol
noki MÁV-MTE. A jubileumi 
unnepi küldöttközgyűlést de
cember 9-én tartották, melynek 
elnökségében helyet foglalt 
Majoros Károly, az MSZMP 
Szolnok megyei bizottságának 
első titkára, Mohácsi Ottó, a 
megyei tanács elnöke, Szemők 
Béla, a MÁV általános vezér
igazgató-helyettese, Varga 
Sándorné, a városi pártbizott
ság első titkára, Bálint Ferenc, 
a városi tanács elnöke. 
„ A MÁV Szolnoki Járműjavító 
Uzem 110 éves, fesztiváldíjas 
munkáskórusa a Himnusz 
hangjaival teremtette meg az 
ünnepi hangulatot, majd Bu
day Péter karnagy a dalárda 
nevében gratulált a jubileumát 
ünneplő sportegyesületnek. Az 
elnöklő Belső László üdvözlő 
szavai után Ambrus János, a 
MÁV-MTE elnöke méltatta 
azt a háromnegyed évszázadot, 
melynek során kéttucatnyi 
sportág talált otthonra a Tisza
parton. s művelői nemzetközi 
és országos sikerekkel öregbí
tették Szolnok város, a vasutas
sport hírnevét. 

Turistahíradó 

Sikeresen zárult a vasutas 
természetjárók 1985-ös túraéve. 
Ezt bizonyítják a központi ren
dezvények, az egyesületek által 
rendezett táborozások és túra
mozgalmak is. 

Az elmúlt évben is sokan vet
tek részt a túrázó és túravezetői 
minősítések megszerzésében, a 
jelvényszerző túramozgalmak
ban. Tavaly Weidlich 'Adolf 
(Lokomotív TE) aranyjelvényes 
túravezetői fokozatot ért el. Az 
Országos Kék Túra útvonalát 
Demény Lajos, Schubert Imre, 
Schubert Imréné, Ozorai Gá
bor, Ozorai Gáborné (MÁ VTI 
SE), Kovács Tibor (MÁV Tö
rekvés SK). Mányoki Károly, 
Mányoki Károlyné (Székesfe
hérvári MÁV Előre). Ferenczy 
Balázs, Ferenczy Gergely és 
Ferenczy József (DVTK) telje
sítették. Aranyjelvényes túrázói 
minősítést Barta György (MÁV 
BVKH SC) és Kovács Lajos 
(MÁ VTI SK) szereztek. 

Még lehet jelentkezni. A 
Kvassay Jenő Szakközépiskola 
(Bp. VI., Rippl-Rónai u. 26.) a 
most induló vasútépítési és pá
lyafenntartási technikusminősí
tő tanfolyamára még jelentke
zőket elfogad. 

Vízszintes: 1. A jól szervezett 
munka egyik ismérve. 13. Becézett női 
név. 14. ökon itáliai nép. 15. Nem va
lódi. 16. Színvonal. 18. Több mint ba
rát. 19. Angol mérföld. 20. Spanyol vá
ros. 22. Ruhát tisztít. 23. Holttest fordí
tottja. 24. Észak-amerikai állam. 26. 
Letaszít. 27. Egyenlő kockázattal. 29. 
A végén viselik. 30. Fél vonó. 32. Gú
nyolódó. 34. Hangtalan jel. 35. Heves 
megyei község. 37. Eleve, kezdettől 
fogva (latin). 38. Start ellentéte. 39. Ál
lat. németül. 41. Csoport. klikk. 42. 
Messze része. 43. Csillagászati kifeje
zés. 45 . ... gara, vízesés. 46. Bctüpót
lással gőzfürdő. 47. Szabad, tessék be
lépni (francia). 49. Az élen álló. 50. 
A Berni Alpok csúcsa. 52. Idegen női 
név. 53. Zeke a közepén. 55. 
Egyházjogi. 56. Aroma. 57. Lakoma. 
59. Fordítva vél. 60. Maros közepe. 61. 
Nem mögé. 

Függőleges: 1. ... isel, hajrázik. 2. 
Olajbogyó. 3. Hógörgeteg. 4. 

· Rangjelző. 5. Tép. szaggat. 6. Az 

anyag részecskéje. 7. Somogy megyei 
település. 8. Ilyen eső is van. 9. Félig 
kondul. 10. Bank szélei, 11. Falat ra
kók. 12. Lengyelország a németeknél. 
17. Vissza: ivarérett szárnyas rovar. 
19. A hónap közepe, latinul. 21. Euró
pai folyó. 23. Mellkasa. 24. Soha ne 
maradjon el a munkánál. 25. Korall
sziget. 26. Asszony lesz belőle. 28. Ne
gatív töltéső ion. 29 . ... rita, elpuhult 
ember. 31. Csillagkép. 33. Z-vel a vé
gén ízelítő, hidegtál. 34. Bibliai alak. 
36. Dátuma. 38. Szinmüvésznő (Zsu
zsa). 40. Normand vezér a IX. század
ban. 42. Szüreteli. 44. Keverve reagál. 
46. Fegyelmezettség. 48. Muzsikám. 
49. Csille. névelővel. 51. Intő. 52. 
A száj része. 54. A juh himje. 56. Ró
mat 49. 58. Hangtalan rés. 61. Kimon
dott betü 
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Vasutasol<, repüló1< 
Az MHSZ MÁV Repülő és Ejtőernyős Klub 

évzár6 közgyűlése 

Decemberben megtartotta 
évzaro közgyűlését a közel 
né�yszáz tagot számláló MHSZ 
MA V Repülő és Ejtőernyős 
Klub. A BVSC székházának 
klubtermében rendezett ünnepi 
eseményen - melynek hangu
latát a klub által patronált Aga 
utcai nevelőotthon gyermekze
nekarának közreműködése is 
emelte - részt vett Rödönyi 
Károly nyugalmazott minisz
ter. a klub elnöke, dr. Bajusz 
Rezső, a MÁV vezérigazgatója 
és Csepregi Oszkár alezredes, 
az MHSZ főtitkár-helyettese. 

A Himnusz elhangzása után 
Vértes Róbert, gyémántkoszo
rús vitorlázórepülő köszöntötte 
a meghívott vendégeket és a 
klubtagokat. majd Barcs László 
klubtitkár értékelte az 1985 év
ben elért eredményeket, a hat 
szakosztály tevékenységét. ele
mezte a felmerült gondokat, 
majd megszabta a jövő évi főbb 
tennivalókat. 

Gyarapodó géppark 
A beszámolóból hamar ki

tűnt, hogy a klubtagok nem
csak a sporttal, az előírt állami 
feladatok teljesítésével törőd
nek, hanem sokan készek rá, 
hogy hétvégeken, szabadide
jükben végzett társadalmi mun
kával gyarapítsák az új gépek 
vásárlására és egyéb fontos 
anyagi kiadások fedezésére ka
pott támogatások összegét. En
nek eredménye, hogy a jelenle
gi nehéz gazdasági viszonyok 
között - a Vasutasok Szakszer
vezete és a MÁV Vezérigazga
tóság támogatásával - sikerült 
megvásárolni a versenyered
mények javításához nélkülöz
hetetlen, nagy teljesítményű re
pülőgépet. Ugyanakkor arra is 
futotta erejükből, hogy társa
dalmi munkában rendbehozzák 
az Aga utcai nevelőotthon köz
vetlen környezetét. 

lyú minősítést szerzett. A jövő
re nézve kedvező jel. hogy ősz
szel megérkezett a nagy teljesít
ményű Jantar-2B, s már a 
klub hangárában van az 
MHSZ-től kapott Cirrus ver
senygép is. A tavaly óta betöl
tetlen szakosztályvezetői fel
adatkört - melyet a közgyűlé
sig a klubtitkárnak kellett ellát
nia - Nyámádi Lajos vitorlá
zórepülő-oktatóra bízták. 

Az ejtőernyős-szakosztály az 
elmúlt évben is töretlenül foly
tatta eredményes tevékenysé
gét. Taglétszáma 53-ra növeke
dett, s ez is hozzájárult, hogy a 
sorköteles ejtőernyősök előkép
zését 144 százalékra, sőt az 
1985-ös évre előírt feladatokat 
is 100 százalékra teljesítették. 
Tizenheten feleltek meg a ma
gasabb szintű FAI-vizsgák kö
vetelményeinek. közülük öten 
megszerezték az 1. gyémántko
szorút, s öten értek el .első osz
tályú minősítést. Az előző évi 
versenyeredményekhez képest 
jelentős előrelépés: ezúttal szá
mos versenyen sikerült felállni
uk a dobogó legfelső fokára. s 
eredményeikkel immár négyen 
érdemelték ki a válogatottkeret
be szóló meghívást. 

Három új szakosztály 
A sárkányrepülők Hlács Fe

renc szakosztályvezető irányítá
sával ismét több újítással hív
ták fel magukra a szakemberek 
és sporttársaik figyelmét. Meg
kezdték a műszerrepülő-kikép
zést, s hazánkban ugyancsak 
elsőként, több sikeres felszál
lást végeztek a háromszemé
lyesre átalakított Hlamot-Tor
nádó motoros sárkányrepülő
vel. Versenyeredményeik közül 
kiemelkedik a Tungsram Kupa 
motoros sárkányrepülő-verse
nyen elért győzelem. 

A megalakulásának első év
fordulóját ünneplő három új 

szakosztály eredményei szintén 
megfeleltek a várakozásnak. 
A motoros műrepülő Juhász 
Sándor Csehszlovákiában, 
nemzetköz.:. versenyen bizonyí
totta tudását. míg a hőlégballo
nozók egy sor bemutatón vet
tek részt, s a klubhoz átigazolt 
Kastély Erika révén második 
helyezést értek el a nemzeti hő
légballon-bajnokság egyik ver
senyszámában. A mostoha kö
rülmények ellenére félszáz órát 
repültek, s hárman megszerez
ték a ballonvezető szakszolgála
ti engedélyt. Jó előjel: jövőre 
már valószínűleg saját hőlég
ballonnal repülhetnek. 

Harmadik helyen 
Az oldtimer szakosztály_ tag

Jai magas átlagéletkoruk ellené
re szintén alaposan kitettek ma
gukért. Jelentős társadalmi 
munkát végeztek a Közlekedési 
Múzeum repüléstörténeti és űr
h3józási állandó kiállításának 
mielőbbi megnyitása érdeké
ben. s ott voltak a klub által 
szervezett „pénzes" munkáknál 
is. 85 tagjuk közül 43 már több
ször is repült. 

A hozzászólások közül meg 
kell említeni Liszkai Gyula 
alezredesnek. az MHSZ repülő
főnök-helyettesének értékelé
sét: melyb�n kiemelte. hogy a 
MA V Repülő és Ejtőernyős 
Klub az 1985. é,·i eredménYek 
összesítése után a harmadik.he
lyen végzett az országban mű
ködő 20 repülőklub, s a további 
20 sárkányrepülőklub illetve 
-szakosztály mezőnyében. 

A nap kiemelkedő eseménye 
volt még. hogy a közgyűlés 
előtt Rödöny1 Károly nyugal
mazott miniszter, a klub elnöke 
és dr BaJusz Rezső. a MÁV ve
zéngazgatóJa együttműködési 
megállapodást írt alá 

Büki Péter 
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KARÁCSONYI AJÁNDÉK 

Tornacsarnok a nevelöotthonnak 

Szép karácsonyt ünnepelhet
tek a kaposvári nevelőotthon 
vasutasgyermekei: december 
17-én. Szemők Béla, a MÁV ál
talános vezérigazgató-helyette
se ünnepélyes külsőségek kö
zött avatta fel az új 15 x 25 mé
ter alapterületű tornacsarnokot. 

Az épület terveit a Somogy 
Megyei Tervező Vállalat készí
tette társadalmi munkában. a 
kivitelező a Dombóvári Építési 

- Jubileumi ünnepség. A ta
polcai Batsányi János Művelő
dési Központ nyugdíjasklubja a 
közelmúltban ünnepelte 10 
éves jubileumát. A családias 
hangulatú ünnepségen Zentai 
Gábor. a művelődési központ 
igazgatója tartotta az ünnepi 
megemlékezést. majd dr. Mi
hály György. városi főorvos kö
szöntötte a vasutas nyugdíjaso
kat. A helyi 1. számú általános 
iskola tanulói zenével és tánccal 
gazdagították a műsort. 

- Nyugdíjas-találkozó. A 
szegedi épület- és hídfenntartó 
főnökség gazdasági és társadal
mi szerveinek vezetői decem

Főnökség volt. A 9 millió forint 
értékű csarnokot eredetileg 
1986 első felében kívánták át
adni, ám a jól szervezett. munka 
eredményeként. az intézménv 
vezetőinek régi óhaJát méltá
nyolva. sikerült karácsony elótt 
a gyermekek birtokába adni. 

Az új sportlétesítmél:yt a té-h 
hónapokban a sportkedvelő ka
posvári vasutasok is látogathat
ják. 

cember elején két külföldi juta
lomkirándulást szervezett a 
MÁV Tours utazási iroda közre
működésével a jugoszláviai Ma
riborba és a szlovákiai Pozsonv
ba a vasútüzemi KISZ-szerv�
zetek aktivistái részére. 

- Segítség a földrengés káro
sultjainak. A sátoraljaújhel:,i 
pályafErnntartási főnökség szo
cialista brigádjai kommunista 
műszakot szerveztek a tavalv 
nyári földrengés károsultjainak 
megsegítésére. 21 brigád össze
sen 2354 órát dolgozott, keres
ményük közel 60 ezer forint 
volt. 

berben vendégül látták az ...-------------
1985-ben nyugdíjba vonult dol-
gozóikat. Lantos Péter, az ÉHF 
vezetője ismertette a főnökség 
munkáját. eredményeit. A ker
tészet dolgozói virággal kedves
kedtek az egykori munkatár
saknak. majd közös ebéden vet
tek részt. 

- Üzemirányítók találkozó
ja. A szegedi igazgatóság üzem
irányító központjának dolgozói 
első ízben láttAk vendégül 
nyugdíjba vonult kollégáikat. 
A tizennyolc egykori munkatár
sat Császár Ferenc. a KSZO he
lyettes \'ezetője köszöntötte, 
majd tájékoztatást adott az 
igazgatóság üzemirányítói 
munkájáról. A tájékoztatást kö
vető vacsorán felelevenítették a 
közös emlékeket. a nehéz szol
gálat izgalmasabb perceit. 

- Jutalomkirándulás. A 

Halálozások 

December 20-án, 66 éves korá
ban meghalt Szabó Józ;,ef, a bu
dapesti vasútigazgató�ág vonal
biztosa. 'iiegyv('nnyolc évvel ez
f'lőll forgalmi szolgálattevőként 
kezdte pályáját a vasútnál. Ebből 
34 esztendőt a központi szolgálat
nál töltött. Munkatár!>ai kháló. 
lelkiismeretes szak('mbt'rként 
ti<,ztelték. hecsülték. Dt'c('mllt'r 
29-én mély n-szvéttel ki�érték 
utolsó útjára a csepeli tcmetőbf'n. 

nebb időjárás, a korszerű ver
senygépek hiánya - emiatt öt 
indulásra jogosult sportolójuk
nak kellett lemondani részvéte
lét a különböző versenyeken -
és egyéb okok miatt a vitorlázó
repülők szakosztályának siker
listája valamivel halványabb 
volt a tavalyinál. Ám így is or
szágos szinten kimagasló telje
sítménynek számít, hogy 6717 

felszállást végeztek, s közel há
romezer órát töltöttek a levegő
ben. Öt sportolójuk első osztá-

A szegediek megvédték bajnokságukat szombathelyi körzeti üzemfő
nően előkészített automata nökség KISZ-bizottsága de
tekecsarnokában december 

Valamivzl több. mint 
nyolcvan tekecsapat kezdte 
meg a múlt év elején a küzdel
meket, hogy a legjobbak a cso
móponti és területi versenyek 
után jogot nyerjenek az orszá
gos döntőn való indulásra. 

December 28-án elhun,1 Bíró 
László. akinek neve nf'm ismeret
len olvasóink előtt. :\emrég mt'g
jelent verseskötetét - Fű„zálak 
éijelén - fényképe„ méltatással 
ismertettük. A 'ii'ádud,aron. Szol
nokon, �yíregyházán {!., Záhon,
ban évtizl'dekig szolgálatot teljt'
sítí5 vasutas immár ránk hagyta 
minden örökségét: írásaiban föl
lelhető vasutasélményeit, <,zép 
verseit. Hetvenéves volt. 

Beküldendő: vízszintes l. és függő
leges 24. 

Beküldési határidő: február 10. 
A megfejtéseket a szerkesztőség cí

mére kérjük küldeni. 
Az előző keresztrejtvény helyes 

megfejtése: Rendszeres vezetői ellen
őrzés. Felülvizsgálatok elmaradása. 
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A Szolnoki MÁV-MTE kitű-

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
23-24. számában megjelent kereszt
rejtvény helyes megfejtéséért: Klem 
!:ászló Szob. _Erdököz 5., Kö-:ér �ata
lin Hatvan, Aprilis 4. u. 9., Arvai Ist
ván Budapest, X. Csombor u. 19., Pé
csi Józsefné Kelebia, Kossuth u. 88„ 

Bódis Jenő Balassagyarmat, Lékai J. 
u. 5. sz. 

8 9 10 12 

7 

7-én tizenkét csapat várta, hogy 
az ünnepélyes megnyitó után a 
dobóállásokba szólítsák a ver
senyzőket. 

Az első és második forduló 
különösebb izgalmak nélkül 
zajlott. A harmadik forduló 
után a címvédő szegediek és a 
házigazda szolnokiak között 
alakult ki éles küzdelem. 
A szolnoki járműsök látszólag 
kedvezőbb helyzetben voltak, 
mert mindig a vetélytárs után 
dobtak. Végeredményben ezt 
az előnyt mégsem tudták ki
használni és az egységesebb, a 
jobb átlagot nyújtó szegediek, 
megvédve címüket, az 1985. évi 
bajnoki trófeát is elnyerték. 

A verseny másnapján került 
sor az egyéni küzdelmekre. 
amelyben a csapatversenyek 
során legE'redményesebb hu
szonnégy versenyző vehetett 
részt. A legjobbak küzdelme 
igazi csemegét jelentett a sport
ág híveinek. Többen túlszár
nyalták előző napi eredményei
ket. 

Eredmények. Csapatban: 1. 
Sze.�ed tszb. 1517, 2. Járműjaví
tó Uzemek szb 1509. 3. Szom
bathely tszb. 1445. 4. Központi 
Hivatalok szb. 1407. 5. Szeged 
tszb. II. (Kecskemét) 1399, 6. 

• Pécs tszb. 1397, 7. GYSEV 
Igazg.-szb. 1347, 8. Debrecen 
tszb. 1344, 9. Utasellátó Váll. 
szb. 1341, 10. Miskolc tszb. 

1 1174, 11. Záhony tszb. 1131 fa. 
--...--1---+---I----II .. A Szolnoki Járműjavító 

Uzem II. csapata versenyen kí
vül 1383 fát teljesített. 

Egyéniben: 1. Horváth József 
Utasellátó Váll. szb. 796, 2. Ba
lázs Ferenc Szombathely tszb. 
780. 3. Sz. Tóth Imre Miskolc 
tszb. 766 fa. 

Sz. Gy. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném vámosgyörki (vasút

állomáshoz közeli) két és fél szobás. 90 
négyzetméteres. komfortos, kertes csa
ládi házamat Budapesten vagy kör
ny,c\kén 2 szob�s tanácsi vagy MÁV
bérlakásra. Erdeklődm levélben: 
Csathó János, Vámosgyörk, Martino
vics u. 17. 

Elcserélném Törökbálint állomáson 
lévő két szoba komfortos első emeleti 
kertes MÁV-bérlakásomat budapesti 
egy plusz fél szobás tanácsit'a. Érdek
lődni 01 44-49 vagy 534-358/110 Ko
vácsné. 

Elcserélnénk a fő\·áros közelében. 
Gyömrő nagyközségben levő 2.5 szo
bás, 200 négyszögöles kertes családi 
házunkat fövárosi vagy főváros közeli 
OTP-. illetve szövPtkezeti lakásra 
esetleg tanács1ra. Érdeklődni lehet � 
68-80 vagy 831-7001183. Karácsom· 
Sándor. 

Elcserélném Budapest XV ker„ Le
nm úton levő. 120 négyzetméteres. 
zöldövezeti, föld�zmtes. 2,5 szobás. 
összkomfortos MAV-bérlakásomat fél
komfortos .. szoba-konyhás tanácsi la
kásra. :VIA V-dolgozóval. Érdeklődni 
lehet 16 óra után a 696-125-ös telefon
számon. 

Elcserélnénk Budapest, Rákospalo
ta (XV. ker.) Lenin út 12. sz. fszt. 1. sz. 

deklödm lehet munkaidőben a MÁV
telepen, 03 15-00, Komáromi Róbert
né. 

�Jcseréln�m kisvárdai 48 négyzet
meteres MAV-bérlakásomat budapes
tire vagy közvetlen környékére. 
ugyanilyen méretü lakásra, MA V-dol
gozóval. Cím: Prókai Miklós, 4600 Kis
várda, Baross Gábor u. 2. I. 2. 

Építkezők figyelmébe! Gyömrőn az 
állomáshoz 2 percre, az Imre u. 119. 
sz. alatt 200 négyszögöles telek beke
rítve. víz, villany bekötve, építést 
anyaggal együtt eladó. Érdeklődni le
het: a 229-872 városi, vagy 
19-7i/l67-es melléken, üzemi telefo
non. 

A MÁV Debreceni Pályafenntartási 
Főnökség háromszobás. komfortos pá· 
lyamesteri lakást hirdet a (Debrecen
'!'iszafüred közötti vonal) Hortobágy 
al}omáson. A lakó részére felügyeleti 
palyamesten beosztást biztosítunk 
Debrecen-Ohatpusztakócs viszon;
Jatban. 

Elcserélném szegedi 62 négyzetmé
teres Máv-bérlakásomat és Szatvma
zon levő ezer négyszögöl termő ősziba
rackosomat budapesti vagy környé
kén lévő kertes családi házra. Balohg 
Sándor, 1204 Budapest, Liliom u. 21. 

alatti kis kertes. 47 négvzetméteres. .--------------, 
egyszoba-�tke�ÓJ, k9mfo.rtos, felújí
tott, olcso beru MA V-bérlakásomat 
nagyobbra. Érdeklődni a helyszínen 
vagy este a 844-600-as telefonszámon, 
Rozgonyi László. 

Elcserélném miskolci kétszobás, 
összkomfortos tanácsi lakásomat 
bu9apestire, lehetőleg kétszobás 
MA V-�érlakásra, több megoldás 1s ér
dekel. Erdeklődni lehet: Kovács Tibor 
Miskolc, Vörösmarty u. 3. VIII/3. 

Elcserélném Rákospalota MÁV-tele
pen lévő félkomfortos lakásomat (46 
né_gyzetméter), �ely 1 szoba, konyha, 
eloszoba. WC, éleskamra és balkonból 
áll, hasonló méretü tanácsi lakással 
rendelkez_övel. aki jogosult a szolgálati 
lakásra. Erdeklődni: este 18-20 kö
zött, 731-955-ös telefonszámon. 

Elcserélem debreceni 1 + 2 félszo
bás, 57 négyzetméteres. III. emeleti 
távfűtéses, összkomfortos főbérleti la'. 
kásomat Budapesten hasonlóra. Ér-
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VASUTAS 
A VASUTASOK SZAKSZERVIZETINEK LAPJA 
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A központi vezet6ség napirendjén 

a MÁV idei és VII. ötéves terve 
Február 7-én (lapzártakor) ben a szolgütatási színvonal korszenlsftését, a fordavonatok 

szakszervezetünk székházában emelését tervezik. számának növelését, az üres 
megtarto� első ülését az újjá- 1990-re 124 millió tonna áru kocsifutás arányának csökken
választott kö:tponti veztőség. elszállítását irányozták elő. En- tését. 
A testület· első napirendi pont- nek érdekében er6feszftéseket 
ként megvitatta dr. Bajusz Re- kell tenni a fuvaroztatókkal va
zső vezérigazgató elóterjeszté. 16 kapcsolat elmélyftésére, a 
sében a MA V 1986. évi, illetve a konténer- és rakodólapos forga
VII. ötéves tervi feladatait. lom növelésére, a szállftmányo• 

Mint �\�����.i��f: 

februér 1.:ii���� 
awventek "XXV. kong-.zut6t Az � 
letekr61 és a kong� n6h6ny l6nvecies � 
dNben v6rhat6 .....,,_tjéról febr'8tr 3-én i6• 
jilkoztatték a aaitö k6�Nl6it a SZOT YeDt6 
munkatérul, 6fiik6n S6lyom Ferenccel és 
Szlovatsllc "'rol/ya/, • SZOT titU"ival. 

Sólyom Ferenc bevezet6j6ben elmondotta, 
hogy a kongt'NUUaal csúcspontjére ér a 
szakszervezeti tagággal folytatott széles kanl, 
alkotó pérbesnd. A különb6z6 szintú szakszer. 
vezeti tanécskozások sorozata jó politikai lég
körben 6s a tagség nagy aktivitéúval zajlott le. 
Szinte a teljes tagaég � vett a szakszerve
zeti munka ötéves számvetéffben, és több 
szézezren mondták el véleményüket az orszég 
helyzetér61, a szakszervezet tevékenységér61 
és a legfontosabb emberi gondokról. A tan6cs
koz6sokon elismerték azokat az eredményeket. 
amelyet a szakszervezetek a nehéz viszonyok 
között is elértek. de sok blrálat is elhangzott a 
gazdasági, a szociélis helyzet alaku"sa. továb
bé a bérezés vinúaágai, a munkát nehezít6 
tényez6k, s egyes, a téraadalmi. rendszerünkt61 
idegen jelenségek miatt. 

A "XXV. kongresszusra készltett okmányok ki
dolgozásakor valamennyi észrevételt figyelem
be vettek. ezek alapján készült el a kongresszu
si beszámoló, a határozati javaslat és az alap
szabály módosításának tervezete. Az okmá-

Hatvantól Mez6zomborig 

=t:
n

lllíJ 
A tag• )avaalatai alapjM a kil'llllll-mili 

btteúmoló r6Uletesen foglalkozik ma I IÍ8k' 
..,...,... tffladalmi helyMII. --�; 
..-netvnek elvei tisz.t6zottak ugyan, de • � 
jogell _vérja el, h. a --.szerv-.tt rmnca: 
gyakOrlata jobban; igazodfék az életben- e,ar 
aan véhózó lc6veteltnényekA magyarullkl 
szervezetek eddig Is int6zményes és � 
részeeei voltak politikai renduerünknek, ,s 
nemcsak a politika végrehajtN6ban, hanem 
annak alaldt68'ban 1s kizremúk6dnek. v■gy1a 
az 6llam1 szervek mér a különb6z6 jogszabá
lyok kldolgozésakor figyelembe veszik a taa
ségnJk a szakszervezet éltal k6pviaelt 6rdekeít 
A dolgozók érdekeinek védelme a napt gyakor
latban mé9sem konfliktusmentes, az érdekek 
•,11andóan ütköznek. 

Szlovatsik Károly, a SZOT titkéra arról téjé
koztatta az újságírókat, hogy a kongresszusra 
meghlvták valamennyi európai ország azon 
szakszervezeteinek képvisel6it, ametyekkel a 
SZOT-nak kapcsolata van, továbbá az Európtkl 
kívüli szocialista országok szakszervezeteinek, 
valamint a Szakszervezeti Vilégszövetség, több 
más nemzetközi és regionális szakszervezeti 
szövetség és a Nemzetközi Munkaügyi Szerve
zet képvisel6it. 

A kongresszuson 803 küldött, köztük 38 va
sutas képviseli• a magyar szervezett dolgozó
kat, ezenkívül 478 vendéget hívtak meg. 

A tervidőszakban a vasút - zási tevékenység kiterjesztésé
a népesség él> a foglalkoztatott- re. Az előirányzott teljesítmény
ság enyhe csökkenése, a ma- növekedés kizárólag csak az 
gángépkocsik számának növe- üzemi folyamatok javításával 
kedése és egyéb okok miatt - biztosítható. Ezért a MÁV célul 
nem számít az utasok számá- tűzte a nemzetközi teherforga
nak emelkedésére. Az esetleges lom gyorsítását, az utazósze
csökkenés mérséklése érdeké- mélyzet vezénylési rendjének 

A napirenden szerepelt még 
a vasutas-szakszervezet idei 
költségvetése, a 1/2%-ds ÖTA 
szabüyzat eljárási utasítás vég
rehajtásának módosítása, az 
ÖTA 1986. évi költségvetése, 
valamint az elnökség és a tit
kárság első félévi munkaterve. 
(A központi vezetőség üléséről 
lapunk következő számábpn 
részletesen tájékoztatjuk olva
sóinkat.) Vonatforgalom számítógépekkel 

A KGST öt tagországának -
a Szovjetunió, Csehszlovákia, 
Románia, Lengyelország és 
Magyarország vasúti szerveze-

A személyszállításban megállt, 
az áruszállításban tart a visszaesés 

tei hat évvel ezelőtt határozták 
el a vonatforgalom számítógé
pekkel való irányftásának ki
dolgozását, megvalósítását. 
A vasúti tagozat az elmúlt évek
ben az üzemi, műszaki feltéte
lek meghatározásától kezdve, a 

Nem végleges adatok szerint' A külkereskedelmi forgalom 
a MÁV 1985-ben 232 millió intenzitását tükrözte az import• 
utast szállított. Ez az előző évi- forgalom alakulása. A behoza
nél 1,4, a tervezettnél 0,3 száza- tali forgalomban érkezett 20 
lékkal alacsonyabb. Az utaski- millió 700 ezer tonna áru az 
lométer-teljesítmény közel 100, 1984. évinél 2, a tervezettnél pe· 
illetve 98 százalékosan alakult. dig 7 százalékkal volt több. 

Az utasforgalomra jellemző A tranzitforgalmat évek óta 
volt, hogy csökkenő tendencia jellemzi. 

jelentősen csökkent a teljes- Tavaly hazánkat vasúti átme
árú menetjeggyel utazók szá- netben 
ma. közel 15 millió tonna áru 

rendszerek logikai struktúráján rejátszott abban, hogy _lelassult át az egyes berendezések mű-
� elegymozgá_s, a �ocsifordul�- szaki tervfeladatait kidolgozva 1d6 értéke pedig : , illetve � sza- jutott el a téma lezárásáig. zalékkal nótt a Viszonyítási ala- A szekció az említett országok pokhoz képest. 14 képviselőjének részvételével 

A géprevárás eseteinek szá- a múlt év december 3-5 között 
ma 27 százalékkal, a gépácsor- Miskolf-Tapolcán tartotta e té
gásoké pedig 16 százalékkal makörben záróülését. 
nőtt az előzó évihez képest. Azért esett a választás ha

zánkra, mert a Magyar Állam
vasutak vülalkozott arra, hogy 
a számítógépek és a mikropro
cesszoros elv alapján elsóképt a 

A vasúti szakemberek a mis
kolci igazgatóság székházában 
megtekintették a készülő köz
ponti forgalomellenórzó (KÖ
FE-) berendezést, majd elő
adást hallgattak meg annak 
technikai felépítéséről, műkö
déséről. A KÖFE-berendezés 
panoráma táblája - amelyet a 
Ganz Villamossági Művek 
gyártott - kicsinyített formá
ban vizuálisan mutatja majd az 
igazgatóság korábbi két határa 

Hatvan-Miskolc-Mező
zombor közötti törzsvonali há
lózaton 'aZ automata rendszerek 
működését. A menetirányító fi. 
gyelemmel kísérheti az állomá
sokon, a térközökben, haladó -
vagy álló - vonatokat. A kép
ernyit pedig bármelyik állomás 
tükörképét kivetíti. Ez rendkí
vül meggyorsítja az informá
ciót, s a menetirányító számára 

lehetővé teszi az azonnali be
avatkozást, a megalapozott dön
tést. 

A tábla elkészült. Néhány ál
lomáson - például Hort-Csá
nyon, Ludason, Kál-Kápolnán 
- a berendezések működőké
pesek. A többin is folytatják a 
cserélést, majd az üzembe he• 
lyezést, utána „felélesztik" a 
KÖFE-berendezést. 

A szocialista országok vasúti 
szakemberei nagy elismeréssel 
nyilatkoztak a látottakról, e ta
pasztaltakról. Véleményük sze
rint a MÁV nagy elórehaladást 
ért el a vonatforgalom számító
gépekkel való irányf tásában. 
Ennek elismeréseképpen a 
KGST-szekció e témát - elmé
leti vonatkozásban - lezárt
nak, befejezettnek tekinti. 

(csb) 

Az utasok inkább az üzletpo- érintette, ami 94 százalékos bá

litikai kedvezmény adta lehetó- zis-, és 96 százalékos tervtelje
ségekkel éltek, és a személyvo- sítést eredményezett. 

A teherforgalom lebonyolítá
sában további nehézséget jelen
tett a krónikussá vált mozdony
hiány. Annak ellenére, hogy a 
vasút rendelkezik a forgalom 
lebonyolításához szükséges 
mozdonyokkal, azok jelentós 
hányada a járműjavítókban al
katrészre várt. Az ószi forgalmi 
idószakra a csehszlovák vas
utaktól bérbe vett 20 nagy telje
sítményű dízelmozdony is csak 
részben enyhítette a mozdony-
1'\iányt. A hazai ipartól beszer
zett 12 db V63-as villamosmoz
dony nagy részét ugyanis a 
gyártó cég decemberben adta 
át a MÁV-nak. 

miskolci igazgatóság területén.-------------------------

nat helyett a gyorsvonatot vet- A vasút 1985-ben nehéz üze
ték igénybe a távolsági utazás- mi körülmények kö:tött dolgo
ra. Ennek következtében a sze- zott. A szomszédos vasutak fo
mélyszállítási menetdíjbevéte- gadási készsége például egész 
lek az elszállított utasfó-mennyi- évben alacsony volt. Ennek kö
ségnél kedvezóbben alakultak. vetkeztében 

A nemzetközi forgalomban a hálózaton 19 százalékkal elszállított utasok száma mint- megnőtt a vonatfeloszlatások 
egy 13 százalékkal emelkedett, száma. 
ami a vasút devizabevételeire 
gyakorolt kedvezó hatást. Ez és a jóval nagyobb arányú 
A személyszállítás minősége belföldi vonatfeloszlatás is köz· 
megközelítóen az elóző évi szin-

építi ki ezt a különleges infor
mációs rendszert. 

A MÁV Péceltól kezdve Hat-
vanon, Miskolcon át Mez6zom
borig azonos elemekből fejlesz
tette ki az állomásokon és a tér
közökben az önműködő, a vo
natok megállítására is alkalmas 
automata biztosítóberendezést. 
Az észak iparvidék és a főváros 
között közlekednek legsűrűb
ben a szerelvények. 

ten alakult. A személyszállító ________________________________ "T"" __ _ 

vonatok menetrendszenlsége 
átlagosan 0,5 százalékkal csök
kent. Ezen belül azonban a 
nemzetközi expressz vonatoké 
az előző évihez viszonyítva 11 
százalékkal javult. A személy
szállító vonatok átlagos utazási 

Az enyhe januári időjárás 
kedvezett a szállításoknak 

sebessége 0,8 km/órával növe- Az év első tíz napjának ala· importforgalom is. Az országba kedett. A Budapest-Pécs vas- tán , é k áruk útvonal villamosításának befe- csony teljesítménye u , a vasuton r ezett mennyi-
szállítási ig;ny fokozódott. En- sége 1 millió 887 ezer tonna jeztével ezen a vonalon jelentő- nek eredményeként januárban volt, ami a bázisnál 43, 7 száza-sen nótt a személyszállító vona- 9 millió 204 ezer tonna áru lékkal, a tervezettnél pedig 20 tok menetrendszenlsége. Lerült vasu· ton e•--.i.■u_ zázalékkal lt g bb A vasút 1985-ben közel 117 

• ■-u s vo ma asa · 
'tásra. A tranzit áruszállítások to-

latott vonatok mennyisége 
mindössze 16 százaléka volt az 
elmúlt évinek. A ki nem állított 
teherkocsik mennyisége 45 szá
zalékkal, a gépácsorgások szá
ma pedig 35 százalékkal csök
kent. müfió tonna �rut szállított, Ez az 1985. januárinak 113,6, a vábbra is kedvezőtlen képet ami az előző évihez 95, a �rv- tervezettnek pedig 104,5 száza- mutatnak. Az átmenő forgalom- A korszenl vontatójárművek 

hez képest 99 százal�kos teljes[- léka. A túlteljesftés abszolút ér- ban elszállitott áruk mennyisé- kihasználása a t_ervezettnek 
tésnek felel meg. Sajnos a várt- téke 1 millió 103 ezer, illetve ge 10_20 százalékkal a várako- megfelelő vo�t. A �osmoz-
nü nagyobb lemaradások vol- 401 ezer tonna. zás alatt maradt. donyok napi haszon�ométer 
tak a belf?ldi �orgalombán. Az árutonna-kilométer alaku- A kocsügényes forgalomban . értéke 101, a nagy teljesitmé-
Ebbei:t az

_ 
18 közreJátszott, �ogy lása 125 sm•Jékoa, illetve 7 mUli6 398 to ke-

nyű dízelmozdonyoké 102 szá-
több �pan nagyvülalat évi _ter- l04,l sú?1Jékoa. Belföldi forga- rllt vasúti-:..=, zalékos volt a tervhez képest. 
me� tervét nem tudta teljesf- lomban 5 millió 507 ezer tonna ami 1 l!i,6 és 106,4 százalékos A személyszállításban az elő-teru. áru került vasúti feladásra, ami teljesítésnek felel meg. zetes adatok szerint szintén, A tömegáruk közül 107 5 százalékos bázis és 103,7 Az áruszállítás minWge is kedvező a kép. Januárban 

esökkeat a U, kavics, bo- szhalékes tervteljesitésnek fe- kedvező volt. A teherkocsik tér- a vasút 1ll)'Ulis 19 nilllió 
mok, eement. v(ilamint a ee- lel meg. beli kihasznüúa - a statikus utast mllitott. s eael 
� súllítása. Annak ellenére, hogy az év, s terhé}és - a tervezettnél 4 szá- 180,4. illetve 99.S malé-

A MÁV exportszállítási ter- ezen túlmen6en a VII. ötlves zalékkaJ !9bb volt. A bhishoz koe tervteljeaftNt ftt el. 

.. 

INDULÁS ELÖTT 

vét jelent6aen túlte]jesítette. terv els6 � volt ian"UF, �M űban ne:,;..,:t a Az utaskilométer-teljesítmény 
Vasúton 12 és fél millió tonna az aportaz61l(túok volwnene teniellf!ltbe képest 5 ék- 97,7, illetve 99,8 sdzalékosan 
export4ru haata el az otsi,6g le � alakult. A kiviteli kal n&ie' a teherkocaik id6béni alakult. A személysállft4a mi- c,Hr,llllk �••- r-t Ma elltt e,■ • Güm-
tetüJetit. tr& mind a buia-, forplomban a teljes{tá � � n&ége a menetrendael'inti ••+- • _,..,..,.. ;!"':� � N11t lelrA M 
..unda.�metmJiiaéllnéli){e 111.11DétwlGÖ,'iswa)ekoe A mlver.6 ilaai � k6z1ekedést alápul véve jé)eht.6- .W�• .......... ... 
llnill1ó.tonl;lhalf6bl>. �Huonlóanmaa-wtt az �•-.'b<»IY•� sen jawlt. .... .,� 



Leonyid Kazakov útja 
Aligha találni valakit is nap

an követik az öuznépi nyilri- ama nyom6a érveknek,• ame: �kban a BrQkál-�ur-':1'8'" 

mqnyitúát (1988. nosság elvét. Iyek bizonyítják, hogy s_ze_mélyi u�onal (� ép{t61 ko�, 
25.) mege16z6 beszmn� A Szovjetunió jöv6re vonat- szabadság csakis a ko1.iisség- aki Leonyid Kaz�t ne 18-

• vezet6aégrilaaz gyi11é- koz6 terveiben nagy hangsúlyt ben le)letséges. mefllé. �v eeyike volt 
� dris lehetM teszik fontos kap a tudományos-ml1azaki ha- Az S�KP új szerkesztés(l :°�s �Is6 te�:ül�:=:: • nem eht1etett következteté- ladás meggyorsítása és eiedrné- programJában bizonyára éppen létrehozták, épft6kkel a,ütt lék levonásit, pBd6nak okáért. nyeinek e� felhasználása. ezért tükröi,6dik az önigazgatás érkezett me:Za tajgai se:es fouokról a célokról, �elyekhez E�ez pedig szo� kapcsol� korszertl elmélete. ,,A párt gon- lyók partjára és részt vett az el• pú1 az e�ord1;1lóig szeret- dik a népgazdasá!·irányftás tö- doskodik arról, � a társa- ső köbméter föld kiemelésében. né elvezetni a szoV]et társadal- kéletes{tése. B6vül a tenne16. dalom és az állam irányitásá- Kazak d lg tt , ti á mat; a munkinak azokról a for- egyesülések és vállalatok önál- ban a nép szocialista önigaz- ov . 0 ozo _a vasu P 

k
: 

méiról és módszereir6l. amelye- lósága. A dolgozó kollektívákat gatásának elveit köves- lya első kilométere�ek a lefe 
ket a párt, mint a társadalom jobban érdeke1tté teszik a mun- sék . • . ,. 

tetésénél és a yégigmenő első 
politikai vezetője, egyre inkább ka végső eredményeiben, a ter- sz�relvényeket is __ f�gadta. Egy-
előnyben részesít. mék mennyiségében és minősé- Az ember haladásáért folyó szoval az elsők kozott volt. 

}be ö költsé é k 
-kk h�l van szó, ha lehet így ki-

Hová és hogyan? A választ ge n, n g ne cso en- fe.iezni: új gazdasági, szociális, 
ezekre a kérdésekre megadják tésében, a munkaterm�l-�ke�y- politikai feltételek között. s--•.:ke' nt kezdte a megvitatás céljából a párttag- ség, a dolgozók any�gi osztön- �•mu 

úg és az egész nép elé terjesz- zését célzó alapok no�ekedésé- Az önigazgatás legkisebb 
tett kongresszusi dokumentu- be�. Vég!'5 soron �dannak, sejtje a dolgozó kollektíva. Kazakov százszázalékos" Később mondták el aztán a Tindába, a BAM fővárosába, a 

.mok: az SZKP új szerkesztésű amit_ teszunk, el6nyosnek kell A párt figyelmezteti alapszerve- szibériainak vallja magát még- brigádjának a tagjai, hogy mi- fővonal két végpontja felől elő
programjának és szervezeti lenrue az állam, a társadalom, a zeteit arra, hogy a Szakszerve- ha ez nincs is így. Brjans'zk vá- ként kellett dolgozni. A műsza- ször érkezett meg a két szerel
szabályzatának változtatása- <1:olgozó kollektíva, személy sze- zetek, a Komszomol, az alkotó ros környékén született és nőtt kok váltották egymást, a bri- vény, Kazakov az ünnepség 
kat tartalmazó tervezete, vala- nnt a munkás és a szakember szövetségek, a tudományos-ma- fel. Közvetlenül az iskola elvég- gádvezető pedig nem is gondolt meghívottjaként rajta volt az 
mint a Szov;etunió gazdasági számára. .. . szaki és egyéb társaságok a szo- zése után Szibériába utazott, arra, hogy pihenni térjen. Hol a egyiken. Első ízben érezhette 
és társadalmi fe;lesztésének fő Ez a tökéle��edés, állapítja cialista önigazgatási rendszer ugyanis ott dolgozott Vaszilij kirakodásnál, hol a b_�t�nozók- m�gát tis�letbeli vendégn�k. 
irányai az 1986-1990-es és a meg a _párt UJ . szerkesztés(l fontos láncszemei. A párt fel- nevű bátyja, aki leveleiben so- nál vagy a szerelők kozott volt. f4mde� bizonnyal �kkor. ?Ob-
200�ig tartó időszakra. programJa, még Jobban meg- adatként tazi tagjai és szerveze-

kat írt erről a tájról többször is Amikor azonban megérkeztek bent ra, hogy életenek uJabb 
nyitja a zsilipeket a társadalo� tei elé, hogy aktivizálják tevé- meghívta látogatóba. Végül � átvételi bizottság tagjai, szakas�a zárult le. Este �� 
és termelésirányítás további de- kenységüket, hogy példamuta- úgy esett, hogy az öcskös nem amulatba estek. A szerelés ha- barátaival, a BAM veteranJai
mokratizálásához. tásu�al befolyásolják a társa- vendégségbe, hanem dolgozni �dejét háromszorosan túltel- val, Vologya Sztyepanyiscsev-

Tizenöt esztendő alatt az or
szág termelő potenciá]ját, gyö
keres minőségi megújításával 
egy időben, meg kell kétszerez
ni. Ugyanezen idő alatt a mun
katermelékenység 2,3-2,5-szere
sére emelkedik. Ez az alap a 
népjólét minőségileg új szintjé
nek eléréséhez. 

Következésképpen: az embe
reknek olyan dokumentumok
kal van dolguk, amelyekben a 
párt teljesen őszintén kifejti po
litikáját, megvitatva a hibákat 
és a bosszantó mulasztásokat 
- például a mezőgazdaság és 
az egyes gépgyártó ágazatok 

munkájában - a gyors megol
dást sürgető gondokra terelve a 
figyelmet. A beszámoló és vá
lasztó pártgyúléseken szigoru-

A párt azelőtt is arra ösztö- dalmi szervezeteket. ment a bátyjához. Vaszilij ak- Jesítették ! vel, Szása Bondarral és mások-
nözte szervezeteit, hogy minél Nem kis tapasztalat halmozó- kor brigádvezető volt a Hrebto- kal együtt útravalóval látták el 

nagyobb számban vonják be a dott fel az emberek millióinak a vaja- Uszty-llim.szk vonal épí- a fiatal építőket. Szavaik értel-
munkásokat az irányításba, a nagypolitika formálásában való tésén. Leonyid a bátyja brigád- Mások példaképe me egyszerű és világos volt: 
társadalmi ellenőrzésbe, a köz- bevonásában. A beszámolókkal jában látott hozzá a szerelő „Fiúk, őrizzétek meg a BAM 
életi tevékenységbe. Az idő be- és választásokkal egyidejűleg szakma elsajátításához, s itt Telt az idő és változtak a ter- nagy hírnevét!" bizonyította, hogy az új tehetsé- most is országszerte széles körű kapta az első kitüntetését is. vek. Újabb célokat tűztek ki az A BAM építésének befejező
gek felszínre hozásának, a dol- eszmecsere folyik. A párt ezt az A katonai szolgálat után is visz- építők elé. Leonyid Kazakov az désével új problémák merültek 

gozó kollektívák tagjaiban rejlő átfogó jellegű döntések kimun szatért ide és azóta is Szibériá- SZKP XXV. kongresszusán el- fel. Ezeknek a vidékeknek a 
legjobb személyi tulajdonságok kálására és meghozatalára a ban maradt. hangzott felszólalásában még a meghódítása egybeesik a terü
kibontakoztatásának ez a leg- társadalomban meghonosodott Amikor a BAM-ot országos BAM első hídjainak a megépí- leti-termelési komplexumok 
eredményesebb útja. A szocia- demo�ti�us folyamat rés�� K�zomol-építkezéssé nyíl- téséról tett jelentést, valamint a megszervezésével. Több ilyen 
lista életmód meggyőzően tanú- nek tekinti. Az országban zaJlo, vanitották, Kazakov kérte, vasútvonal első néhány tucat kerül majd kialakításra, egyelő
sítja, hogy az ember nem elszi- kongresszus előtti események- hogy helyezzék át erre az új kilométerének a lefektetéséről re azonban csak a dél-jakutszki 
getelten, hanem a közösségben ből is�kitílnik: a párt politikai munkate�letre:_Brigádja kez�- viszont a párt XXVI. kongresz: komplexum működik. Tervezik 
kapja meg azokat az eszközö- vezeto szerepe a társadalom te meg ZVJozdn1J városka építé- szusán a BAM összes építőjé- az irkutszki terület északi részé
ket, amelyek lehetőséget nyúj- iránt érzett felelősségével sét, amely az első volt a vasút- nek nevében arról biztosította a nek bevonását is a termelésbe, 
tanak tehetségének minden ol- együtt növekszik. y�nal nyugati szaka�zán. Nap- kongresszusi küldötteket, hogy Bodajb6ban hatalmas kohásza-
dalú fejlesztéséhez. � egyike Fjodor Breusz JW:nk� ez a. telepul_és olyan: a vasúti fővonal építői gyorsí- ti kombinátot fognak építeni. 

mmt barmelyik másik! épf�! tott ütemterv alapján fognak 
Ez pedig azt jelenti, hogy ide is 

számára �onban. a „ZV]ozdmJ dolgozni. S ezt a kötelezettség- el kell vezetni a vasutat. Min
szó oly�- Jelszóva vált, amely- vállalásukat teljesítették. Az den bizonnyal erről is szól 

H ,1,,. 
• nek a kieJtése elég ahhoz, hogy egész vonalon határidő előtt majd Leonyid Kazakov az 

atarmentl vasutasok addi� ismere�en emberek ga- megindult a közlekedés mind- SZKP XXVII. kongresszusán, 

testvéri 
A lvovi vasútvonalat tizenhá

rom leágazás filzi össze Ma
gyarország, Lengyelország, 
Csehszlovákia és Románia vas
útközlekedésének ütóereivel. 
A lvovi vonalon halad át a 
Szovjetunió export-import szál
Utásainak több mint 70 százalé
ka. Az utóbbi két évtized alatt a 
KGST-országok között a lvovi 
vasútvonalon megnégyszerező
dött a forgalom. 

Nemrégen történt, hogy az 
egyik törzsgárdatag, Mihail 
Gliva megkapta a Csehszlová
kia tiszteletbeli vasutas& clmet. 
0 volt az, aki a felszabadulást 
követő nehéz napokban az ela6, 
szovjet gabonival megrakott 
szerelvényt vezette Csehazlori
ldába. Hirom és fél évtizeddel 

• ranC1át v�a.r:iak egymásért. két irányban! amelynek küldöttévé választot-

■ • tt 
11 k ■ ■ d I Éppen ZV]ozdmJ városa lett Ka- Leonyidnak nagy tekintélye ták a pártkonferencián. 

egyu mu O ese zakov második hazája, ma �tt van a BAM-on. Sokan nem ta-
. �� a lakóhelye _és a családJa, gadják, hogy Kazakov a példa-itt elnek_a_ barátai . . . .. .. képük. Alekszandr Rjabkov Tehetséges szervazö A vasuti fővon�akat _kulo�le- Komszomol-díjas, aki favágóges.emberek _építik. �aJátos Jel- brigádot vezet, például a követlegu _munkáJuk miatt széles 

kezőket mondta: ,,Lonyától tap_rofil� szakembe�nek neve- nulok következetességet. Ha 21k oket. �!1�d__ �azakov valamiról biztosan meg van az�:mban még }tozottuk 1s klasz- győződve, akkor sohasem ens21snak szá'?1it. Egy s�em�l�- ged belo'1e, kitart a véleménye ben betonozo és szerelő lS, koté- mellett. Mindenkinek a személen �g�eszkedve is dolgozik, be megmondja az igazat, a briezenkívul dízeles, ács és geodé- gádtársának is, a miniszternek �- S ez mé� �volról sem _a tel- is ... " 

egy teljes szerelvényt a zúzott 
kő szállitására és egy aláveró 
gépet bocsátottak a szomszédok 
rendelkezésére. És amikor Csa
pon az első gépesített gurító
domb szerelése folyt - a nyu
gat-európai nyomtávú vasúti 
kocsik, szerelvények szétkap
csolására - az üzembe helye
zésnél a magyar vasutasok is 
segítettek. 

A közlekedés, a szállítás lehe
tőségeinek teljes kihasználá
sáért, a külkereskedelmi szállit
mányok gyors továbbítása ér
dekében tett erőfeszítések vé
gül nemzetközi szocialista mun
kaverseny meghirdetéséhez ve-

Jes sza�mai lista. Leonyi� fő Sok más BAM-�pitőhöz haszakmáJa vfzátere,s� csovek sonlóan Leonyid sem szűkölkölefektetése a vasuti pályatest dik az elismerésekben. A BAMalatt. S minden ilyen áteresz on az elsők között lett a Szociakialakítása emlékezetes marad lista Mvnka Hőse Komszoaz építők számára. mol-díjas, több érdemrenddel - Jól emlékszem a munka és érdeméremmel tüntették ki megakadására az 509-es szel- megv'1asztották az SZKP Köz: vényben - meséli Kazakov. - , B' á Rosszabb helyszínt elképzelni ponti 1Zotts gának �gJává. 
sem lehet: mocsár, tajgaomlá- Sohase?" lehet észrevenni azon
sok . . . s még a határidő is ban � a hf:képzeltség és a 
sürgetett. Nem tudtunk mit gőg leg�ebb Jelét se�. Ahogy 
tenni, úgy döntöttünk, hogy éj- mondaru szokták, � dicsóség és 
;el-nappal dolgozni /o- a h4n�v nem rontotta el. 
gunk . . . Amikor 1984 októberében 

Érdemes felidézni Konsztan
tyin Mohortovnak, a Szocialista 
Munka Hősének, a GLAV
BAMSZTROJ (a BAM építési 
főigazgatóság) vezetőjének a 
szavait: ,,Kazakov mindenek
előtt olyan tehetséges szervező, 
aki képes magával ragadni a 
kollektívát. Mindig pontosan 
tudja, hogy az adott pillanat
ban melyik a munka döntő 
láncszeme, hová kell összpon
tosítani a fő erőket, mivel lehet 
elérni a sikert . . . " 

Kazakovnak ezek a tulajdon
ságai nem maradtak észrevétle
nek. Nemrég a Szovjet Szak· 
szervezetek Központi Tanácsa 
decemberi teljes ülésén megri
lasztották ennek a szakszerve
zeti csúcsszervnek a titkárává. 
A BAM harmincéves veteránja 
előtt ezzel új út nyílt meg. 

Alekszej Kuszurgasev 
(APN) 
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Őrségváltás után Murakeresztúron 
Aniíg a szerelvény elindul 

A régi titkár segített az újnak 
Kocsis Imrével és Hosszú 

Lászlóval Murakeresztúron ta
lálkoztam, ahová búcsú- és egy
ben bemutatkozó látogatásra 
érkeztek. 

- Megkértem Imre bácsit, 
hogy amíg belerázódom a teen
dőkbe, addig legyen a segítsé
gemre - mondja Hosszú Lász
ló, a gyékényesi körzeti üzemfő
nökség újonnan megválasztott 
szakszervezeti titkára. ő 
még azt is vállalta, hogy köze
lebbről megismertet az üzemfó
nökség dolgozóival. 

- Az üzemfónökség megala
kulásától kezdve, 1980 óta töl
töttem be a titkári posztot, előt
te itt Murakeresztúron voltam 
társadalmi szb-titkár - magya
rázza Kocsis Imre. - 1948-ban 
jelentkeztem a vasúthoz. Nagy
kanizsán alkalmaztak pálya
munkásnak. Onnan Pécsre ke
rültem a vonatkísérethez, majd 
ismét vissza Kanizsára. Emlék
szem: szolgálat közben készül
tem a szakvizsgákra, a távirato
zás szabályait a fékálláson ta
nultam. Akkoriban nem ilyen 
kényelmes brülmények között 
történt a vasutasok képzése. 
A tanfolyamokon például csak 
szabad időben lehetett részt 
venni. 

Ötvenegyben kerültem ismét 
Pécsre, de most már segédtiszti 
tanfolyamra. Vizsgák után ép
pen csak hazaértem, jött a táv
irat. hogy másnap menjek Ko
márváros ba sz�gálattevőnek. 
El is mentem, leváltottam az éj
szakás kollégát, átvett�m a 
pénztárat és baj nélkül eltelt a 
nap. 

Ezután végigjártam több ál
lomást, még több beosztást. 
míg 1955-ben Nagykanizsára 
helyeztek fízetőpénztárosnak. 

határozója. Ezért is el kellene 
jutni az itt dolgozók megfelelő 
anyagi és erkölcsi elismeréséig. 
Munkavédelmi szempontból 
különösebb gond nincs. Mura
keresztúron határátléptetés 
előtt az élőállat-szállitmánvt el 
kell látni, vagyis a nemegyszer 
félvad állatokat kell a kocsiból 
ki-, majd visszavezetni. Nem 
tudja senki, hogy a lónak mikor 
támad kedve rúgni, harapni, ezt 
a munkát gépesíteni sem lehet. 
Nem sikerült viszont megoldani 
a fa gépi átrakását sem, a több 
mázsás rönköket ma is kézi erő
vel mozgatják az emberek. 

- Hosszú Lászlónak is bizo
nyára bőven akad tennivalója 
- fordulok az új szb-titkárhoz. 
- Feltételezem, hogy ön is a ré-
gebbi gárdához tartozik ... 

- Igen, ötvenháromban 
kezdtem Somogyszobon, f or
galmi gyakornokként. Még ab
ban az évben behívtak katoná
nak. s csak huszonöt hónap 
múlva folytathattam vasutas 
pályafutásomat. Nemsokára 
megszereztem a szakvizsgákat, 
ötver?kilencben elvégeztem a 
tiszti tanfolyamot. Hatvanötben 
Gyékényesre helyeztek szolgá
lattevőnek, onnan Dombóvárra 
menetírányítónak. A lakásom 
maradt Somogyszobon, majd
nem tizenhét évig jártam Dom
bóvárra nem éppen ideális kö
rülmények között. Nyolcvanhá
romban kerültem Gyékényesre 
üzemfónökségi KTG-snek és a 
múl év októberében választot
tak meg szb-titkárnak a nyug
díjba vonuló Kocsis Imre bácsi 
helyett. 

- Minek köszönhető. hogy 

kítani munkatársaimmal. So
hasem folytattam kampányt a 
megválasztásom érdekében, de 
azért annak természetesen örü
lök és megtiszteltetésnek ve
szem, hogy bíznak bennem a 
dolgozók. 

- Akármennyire jó a kap
csolat a gazdasági vezetők és a 
szakszervezet között, a titkár 
E>setenként mégiscsak két ma
lomkő között őrlődik. Ezt pedig 
nehéz áthidalni. 

- A menetirányítás sem 
tartozik a legnyugalmasabb 
munkakörök közé. Ez nálam 
hetvenhét márciusában úgy is 
bebizonyosodott, hogy infark
tus gyanújával szolgálat köz
ben a kórházba szállítottak. 
A gyanú sajnos beigazolódott. 
nyolc hónapot töltöttem beteg
állományban. Mikor visszatér
tem, felajánlottak könnyebb ál
lást. ahol a fizetésem sem lett 
volna kevesebb, de nem éltem 
a lehetőséggel, menetirányító 
akartam lenni továbbra is. Most 
is felvetődött a kérdés: ilyen be
tegség után tudom-e vállalni a 
szintén nagy idegi megterhe
léssel is járó szb-titkárságot? 
Úgy érzem, semmi olyan bajom 
nincs, ami akadályozna a mun
kában. 

A választások után - beval
lom - volt egy-két álmatlan éJ· 
szakám: mi lesz, ha nem tudom 
választóimat megfelelően kép
viselni, ahogy azt elvárnák tő
lem? Nos, ezen 1s túl vagyok. 
Az indulásnál mindenkitől kap
tam segítséget, a többi majd 
menet közben kialakul. 

szb-titkárnak választották? Elvégre senk1 nem született 
_ Valamennyi beosztásom- szakszervezeti titkárnak . 

ban sikerült jó viszonyt kiala- " Gerecsei Zoltán 

Az é, utolsó na(íja mindig 
megfp�z,tctt munkát jdcnt a 
vasutasok számára. Különö
sen így van ez. ha beköszönt a 
hideg idÖjarás. Salgótarjan
kübö tcherpályaud, aron hét
·n•g<'ken h, !ö7.orgalmasan dol
goztak a l\1Á\'-H)LÁ1' 
komplPxhrigadok é� a , ago
nok ki- é-s h<'rakasan Sl•J:<-dke-
11i , ,illalalok doli:owi. :--:o
n•mbt•rhcn ,;s dl't·t•mh1•rlw11 u 
hl'! ulobn kt·l napján olykor 
150 , ai:on Í'i nwi:fordult a pa
lyaud, 11ron. At. l'lmult t•, ck
h1�, ki•p1•,t januarhan i, f'lt;n 
,olt a forgalom. 

1. k1;µ: 
� ni:, c:ahor ntoldon,·, ,•-,�•to a 
( 's<'hvlo, .iki.1hol 1•rk1•11"1I 1t·

h1•r,z1•rl'h 1•11, t to\ 11hh11 ja 
Ezt úgy kell elképzelni, hogy

.-
-----------------------

havonta kétszer beleraktam az 
... 
... 

aktatáskába nyolc-kilencszá
zezer forintot, és Kiscséripusz
táig minden állomásnak lead
tam a nekik járó munkabért. 
Amikor azután megnyílt Mura
keresztúr. idejöttem és huszon
hét évig dolgoztam a határ
számfejtők csoportvezetőjeként. 

- Milyen szakszervezeti 
gondok vannak egy határállo
máson? 

- Az egyik leglényegesebb 
az, hogy a két határállomásun
kon - Gyékényesen és Mura
keresztúron - a dolgozók fize
tése alacsonyabb, mmt más 
üzemfőnökségeknéL holott 
nemegyszer itt kell rend betenni 
mások felületes munkáját. 
A határállomások munkája a 
vasúti pénzbevétel fontos meg-

A 
vonat Szerencsről indult. 
A vezérálláson hárman 
foglaltunk helyet: Vin

cze János mozdonyvezető. Sza
bó Zsolt „kadét" (mozdonyve
zető-tanuló) és engedéllyel én, e 
sorok írója. 

- Csodálatos élmény a sö
tét éjszakában a célállomás 
felé robogni - mondom már 
kint a nyílt pályán, Miskolc felé 
haladva. De a fiatal mozdony
vezető nem szól. Hallgat a ka
dét 1s. Mindketten a pályát fi
gyelik, a jelzéseket, a gép mű
szerfalát. Néhány kisebb állo
más váltóm még átcsattogunk, 
mire összeráz bennünket a vo
nat, vagyis megbarátkozunk. 

- Élménynek számunkra 
csak annyira újszerű a mai me
net - mondja az előbbi ujjongó 
felkiáltásomra válaszolva a 
mozdonyvezető -. hogy esik a 
hó. A pálya két oldalán zúzma
rásak a fák, bokrok. Szép lát
vány. De m1 tudjuk, hogy a tél 
sok veszélyt is rejteget. Készül
jön fel arra is - mosolyog rám 
hamiskásan -, hogy ha vala
melyik állomáson leragadnak a 
váltók, hát ácsoroghatunk a be
járati jelző előtt. 

- Engem most már egy 
ilyen eset sem szállít le a moz
donyról. 

- Nohiszen - nevet Vincze 
János. - Ha mag(..: is tíz éve 

Békefelhívás 
Kiskunfélegyházáról .... 

l!. k1·1,: 
l'iiliip Sandor , . ., 1'1•kt'<"s (�) 11-
la a HIU; \' 11{ '\I k1•,11i l1•k1·it 
,ai.:onnouak .,,,l\jl'l 1·,qmrtra 

... 

... 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete az 1de1 esztendőt a béke 
nemzetközi évévé nyilvánította. S hogy 1986 valóban az legyen. 
azért mindenkinek a maga területén valamit tenni 1s kell. A kis
kunfélegyházi villamos vonalfőnökség Kandó Kálmán szocialis
ta bngádjának tagjai. béke iránti óhajukat fogalmazták meg ab
ban a felhívásban, amelyet a közelmúltban küldtek el a MÁV 
valamennyi villamos vonalfőnökségének. vonalfelügyelőségének 
és a vasútigazgatóságoknak. E felhívásban megfogalmazták, 
hogy a szocialista bngádokra támaszkodva kívánnak mozgalmat 
indítani az emberiség békéjét. fennmaradását veszélyeztető há
borúk ellen. Aláírások gyűjtésével szeretnék demonstrálni béke
óhajukat. követelésüket pedig majd eljuttatják az Országos Béke
tanácshoz és az amerikai nagykövetséghez. E nemes cél érdeké
ben kérik és várják a vasutas szocialista birgádok csatlakozását. 
a béke iránti elkötelezettségük ily módon való kinyilvánítását. 

:1. k1;p: 
Sandnr <;,.,a k1x·s1rak11man,·i 
raktarnok a ,·ai:onok ll-111:.,�•I 
kok'lszáll1tman.\at H'SLÍ 

l>Zt'llllÍJ.:,\·rt• 

::: 

4. kl'p: 
K1•mény Sandor t•s Kiikc;n) 
Zoltán u íori:almi tmdáhuu 
t'I!.\' S7.l'rch é-n� ,;�,,.1:call11á•át 

b1•�tl'li nwi: 

Szabi·, Sandor ft-hétclci 

rázná, mint engem, máskép
pen beszélne. 

- Ezek szerint 1976-ban 
kezdte a vasutat, és ahogy elné
zem sürű fekete haját, markáns 
arcélét, valahonnan a Kunság
ról indulhatott. 

- Eltalálta. Apám még ta
nyás paraszt volt. Én 1s ott ne
velkedtem. Mozdonyt 1s csak 
akkor láttam, amikor Szolnokra 
mentünk valamiért. Aztán bele 
is szerettem. Nemcsak villa
mos, hanem dízelmozdony-ve
zetői képesítésem is van. Ami
kor Miskolcra helyeztek, sokat 
jártam Sátoraljaújhelyre. Ott is
mertem meg a feleségemet. 
Szerencsen építettünk családi 
házat. Évek óta nyolcas fordába 
járok. amiből négy szolgálat a 
postamenet. 

- Család? 
- Két fiam van, az egyik 

már kilencéves, és egy tündér 
csöpp lányom. 

- Mi kell még a teljes bol
dogsághoz? 

- Csak egészség, no meg 
egy jó adag szerencse, hogy 

G. J. 

szolgálat közben semmi baj ne 
legyen. 

- És önnél, kadét úr, mi a 
helyzet? 

- Tessék csak nyugodtan 
Zsoltinak szólítani - moso
lyog a mozdonyvezető-tanuló 
-, mert én még messze vagyok 
attól a tudástól, tekintélytől, 
mint amilyen a mesteremnek 
van. 

- De szeretné elérni? 
- Igyekszem, hiszen én is 

megszerettem a mozdonvt. 
Mert, tetszik tudni, ehhez a pá
lyához szív is kell. Különben én 
is Szerencsen lakom a szüleim
nél, nem messze a mesteremék
től. 

majd a kijárati jelző után uJra 
k1. a nyílt pályára Ugyann a 
helyzet Füzesabony és Hatvan 
állomásoknál 1s, aztán tovább. 

Közben az idő 1s halad. Az 
óra mutatóJa ! 1 felé jár, a kilo
méteróráé helvenként 
100-110-et mutat De ha nem 
rázna a mozdony, azt hihetném, 
hogy valami roppant hosszú 
alagútban siklunk, amelvnek 
boltozata vakítóan fehér. • Ref
lektorunk kétszáz méternvire 
sepri szét előttünk a sötétet. 
A masimsztát a gépen lévő mű
szerek 1s segítik a vezetésben. 
A helyismeret és a tapasztalat 
azonban nélkulozhetetlen. 
A mozdonyvezető előre figyel
meztet, hogy most kapaszkod
jak, mert néhány kilométeren 
istentelen rossz, rázós pályasza
kaszon robogunk keresztül. 

Rákosra nem engPdnek be. 
A Keleti Plőtt ismét várako
zunk, majd lassan araszolva 23 
óra 25 perckor begurulunk a 
célállomásra. - És mikor vezet önállóan 

mozdonyt? D': Vincze .. �ános masmis�tá-
H . 

. 
. . 'l .k .. 

1 
nak es tanuloJanak még korant-

a a vizsgaim ;o si eru - t 1 1 . 1 • 1 K. · 
k., 

·d • j"l két . 'l sem e t e a szo ga ata. 1s pi-
ne ma; mas e - ev mu va. henő után mdulnak vissza pos-

- Sok szerencsét a szíve tavonattal. yiszik az ország szerint választott pályához' észak-keleti lakómak a külde-
Közben Miskolcra érünk. Be- ményeket és a fnss újságokat. 

járás után az első vágányra to- Ha mmden jól megy, reggel 
latunk, ahol postaküldemé- hétkor adják át a szolgálatot. 
nyekkel teli kocsit raknak ránk, Dávid József 
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A vasutasok szakszervezete XI. kongresszusának határozata 

A Vasutasok Saak.,..zcrvt"'-t'tt• Xl. -kong
rt•s.,zusa n1t,,'J{VÍtaua ('!I t>lfogadta a kfü:ponti 
\lt'Y.t•tiisi� X. kollj{rcsszusa (►ta Vt'gWU mun
kájártíl szóló bc!r�molót i-s a számvi1-,gálit 
bizottság jt>lentését. M�állapitotta. hogy a 
vasutas-szakszervt�zet a beszámolási id4'i
szakban - a korábbinál bonyolultabb poli
tikai és gaidasá,ci Mt�lek mellett is - tl'l
jesiteUe alapvető feladatait. Jogaival élve 
képviselte és védte a dol,co-.tók érdekeit. 
Mozgósította a szervezett dolgo-�ókat a 
MÁV, a GYSEV és az Utasellátó Vállalat 
VI. ötéves tervfeladatainak teljesítésére. 

nt•velt-sbt'n, az üzemi dt•mokráda sd•lt•sítt'
sében, a szakszt•rvt"'teti demokr.itizmus to
\lábbfejlt·sztt'lll'ben kifejtett tevt•kenységr. 

A Magyar Swt·ialista Munkáspárt XÍII. 
kongresszusa meghatározta a következéí öt 
év legfontosabb feladatait. Törvényerőre 
emelkedett a népgazdaság VII. ötéves terve. 
megfogalmazták a termelő infrastruktúra és 
ezen belül a közlekedési ágazat fejlesztési 
elképzeléseit: partnervállalataink is elkészí
tették középtávú tervkonrepdójukat. 

' 

Napi politikai munkánk során széles körű 
Javult a tömegkapcsolat, a bizalmiak 

munkája. A különböző demokratikus fóru
mok működtetésével szélesedett a demokrá
da, erőteljesebb lett a dolgozók igénye és 
beleszólása a munkahe1yi környezetünk 
alakításába. Erősödött a kritikai hangvétel, 
nőtt tagságunk politikai érzékenysége, foko
zodott elvárása a szakszervezeti munka ha
tékonyságát illetően. 

tapasztalatokat szereztünk és párbeszédet 
folytattunk a vasutasság egészet és egyes ré
tegeit érintő szociális, bérezési és foglalkoz
tatási gondokról, feszültségekről. 

Eredményes volt a különbözÖ szintű tes
tületeknek és vezetőknek a dolgozók érdek
védelmében, a gazdasági feladatokra törté

nő mozgósításában. a politikai és kulturális 

A hátározatban megfogalmazott törekvé
seink, feladataink tartalmát az e párbeszéd
ből leszűrhető érdekek érvényesítésének 
szándéka, kereteit pedig maguk a tervek 
11dják. 

A XI. kongresszus az elkövetkezendő idő
szakra a következőkben határozta meg a 
szakszervezeti szervek feladatait. 

1. 

A vállalatok gazdálkodási feltételei 
A Magyar Államvasutak a E terv végrehajtásához is je-

soron következő tervidőszakot lentős vállalati erőfeszítések 
leromlott állapotú hálózattal szükségesek. Javítani kell a 
kezdi meg, kapacitáselégtelen- gazdálkodás hatékonyságát, a 
ségek, szűk keresztmetszetek bevételi tervek teljesítése érde
jellemzik, eszközállományának kében az árufuvarozási teljesít
jelentős része alacsony műszaki ményeket növelni kell. 
színvonalú, fizikailag elhaszná- A vasútra háruló feladatokat 
lódott. A termelő infrastuktúra javuló energiafelhasználással, 

. fejlesztésének korlátai és a ter- hatékonyabb munkaerő-foglal
vezett prioritások a MÁV-ot to- koztatással, a belső tartalékok 
vábbra is nehéz helyzet elé ál- feltárásával és hasznosításával, 
litják, mivel a beruházási forrá- a közlekedési vállalatok közötti 
sok jelentős hányadát kellene szorosabb együttműködéssel 
állami pénzeszközökből biztosí- kell megoldani. Mindez a kor
tani. szerű szállítási módok elterjesz-

A várhatóan rendelkezésre tésével, a vasút kereskedelem
álló fejlesztési alapok - a háló- politikájának javításával, az 
zatfejlesztés elsőbbsége mellett együttműködés különféle mód
is - csak a vonalhálózat rnmlá- jainak állandó keresésével, az 
si ütemének csökkentését és a ágazatok közötti összehangolt 
csomóponti korszerűsítések fejlesztéssel biztosítható. 
mérsékelt végrehajtását teszik A népgazdaság életszínvo
lehetővé. Ugyanakkor a gördü- nal-politikai és gazdaságpoliti
lőállomány és egyéb vasúti esz- kai céljaival összhangban javí
közállomány elhasználódási tani kell a vasúti személyszállí· 
ütemének lassulásával számol- tás színvonalát. 
hatunk. A Győr-Sopron-Ebenfurti-

A vállalati terv a szociális és vasút a VI. ötéves terv végre
egészségügyi beruházási pénz- hajtásával mérsékelt, de ki
eszközök szűkössége miatt az egyensúlyozott fejlesztés lehe
ellátás körének bővítése nélkül tőségét alapozta meg, elsősor
az ellátási színvonal szerény ban olyan - az árufuvarozás
mértékű növelését irányozza hoz és a személyszállításhoz 
elő. kapcsolódó - kiegészítő tevé· 

A terv a létszámcsökkenés kenység folytatásával, amely 
megállapításával, a létszám kis- erősítette az alaptevékenység 
mértékű növekedésével számol, pozicióit, ugyanakkor bevételei· 
de a munkaerőhiány legalább ből megfelelő fejlesztési alapot 
részleges megszüntetéséhez to- tudott képezni. � 
vábbra is jelentős központi tá· A következő tervidőszakban 
mogatás és a foglalkoztatási ha- a GYSEV - a melléktevékeny
tékonyság javítása szükséges. ség színvonalának megtartása, 
Ehhez az üzemvitel területén a az igényekhez igazítása mellett 
túlórát legalább 30 százalékkal - a fejlesztési elképzeléseit a 
kell csökkenteni. Az átlagkere- főprofil, a vasúti szállítás igé
setek növelését a MÁV-nál a nyeinek rendelte alá. Ennek 
központi keresetszabályozás ál- megfelelően a terv a vasúti pá
tal biztosított mérték, illetve az lya egy részének korszerűsíté
adott célok megvalósításához sét, a biztosítóberendezés fej
igényelt esetenkénti bérprefe- lesztését, a Győr-Sopron-Eben
rencia határozza meg. Az adóz- furti fővonal villamosítását, a 
tatott keresetnövelés vállalásá- · szükséges járműbeszerzések 
nak nincs reális alapja. végrehajtását irányozza elő. 

II. 

A vállalati eredményt a sze
mélyszállítási teljesítmények 
csökkenése, az árufuvarozás 
mérsékelt növelése, a kiegészí
tő tevékenység jövedelmezősé
gének fokozása mellett úgy ter
vezi növelni. hogy a szükséges 
fejlesztéseket nagyrészt vállala, 
ti forrásból tudja megoldani. 

A szociálpolitikai feladatok 
ellátásához mintegy 5 százalék
kal nagyobb összeg áll rendel
kezésre. A dolgozók létszámá
nak kismértékű - feladatokhoz 
igazodó - növekedése várható. 
A terv a kereseteknek a nép
gazdasági átlaggal azonos mér
tékű emelkedését irányozza elő. 

A felsorolt célok megvalósítá
sa érdekében a személyszállítás 
kulturáltságának javítása, az 
árufuvarozásban a fuvarszerző 
munka javítása, a szolgáltatá
sokban az igényekhez történő 
messzemenő alkalmazkodás, a 
gazdálkodás javításában az ér
dekeltségi rendszer továbbfej
lesztése a követelmény. 

Az Utasellátó Vállalat közép
távú terve a vállalati eredmény 
25-50 százalékos növelését irá
nyozza elő, amihez a vállalati 
tevékenység minden szintjén a 
munka minőségének javítása 
szükséges. Jó feltételt biztosít 
ehhez az új vállalatirányítási 
forma. A célokat a prognoszti
zálható igényekhez alkalmazko
dó szelektív fejlesztéspolitiká
val kell elérni, az áruforgalmat 
a termelékenység javításával 
szükséges növelni. A vállalat
nál jelentős mértékben javítani 
kell az utaskiszolgálás színvo
nalát, a minőséget jobban tűk· 
röző, differenciált árrendszert 
kell alkalmazni. 

A szociális ellátásban a terv 
szinten tartást iranyoz elő. 
A vállalat a tervidőszak folya
mán át kíván térni a kereset
szint-szabályozásra, biztosítva 
ezzel a jelenleginél nagyobb 
mértékű keresetnövekedést. 

A fuvarozásban és az utasellátásban · 
dolgozók érdekében végzendő feladatok 

Munkáltatás, bérezés, 
ösztönzés 

A vállalati tervek - jóváha
gyásukat követően - behatá
rolják szakszervezetünk moz
gásterét. A szállítást, gazdálko
dást segítő szakszervezeti tevé
kenységnek fokozottan a mi
nőség javítására, a takarékos 
gazdálkodás és a hatékonyabb 
munkavégzés- elősegítésére kell 
irányulni. 

A tervek végrehajtása érde
kében szakszervezetünk a jövő
ben is támogatni kíván minden 
gazdáságilag indokolható és 
emberileg elfogadható áldozat
vállalást. Az indokoltság és el
fogadhatóság kérdésében állás-

pontunkat - a dolgozók érde
keinek szem előtt tartásával -
a napi politikai gyakorlat során 
kell kialakítani. 

A tervek előkészítési munká
lataiban a szakszervezeti szer
vek a dolgozók javaslatai alap
ján alakítsák ki önálló vélemé
nyüket és azt érvényesítsék. 

Támogatni kell a leghatéko
nyabb vállalati struktúra kiala
kítására irányuló törekvéseket, 
ugyanakkor fontosnak tartjuk 
az irányító- és a termelőmunka 
zavartalanságához elengedhe
tetlen szervezeti stabilitás meg
teremtését. Ennek érdekében a 
főbb szervezeti kérdésekben rö
vid időn belül nyugvópontra 
kell jutni. 

Szorgalmazni kell, hogy az 
általános vállalati érdekek köz
ponti érvényesítése mellett na
gyobb cselekvési teret kapja
nak az egyes üzemek, szolgálati 
főnökségek. A tqkarékos gaz
dálkodás, a hatéKony foglalkoz
tatás, a tartalékok feltárása 
csak úgy várható el a külszolgá
lati egységektől, üzemektől, ha 
a helyi vezetők és kollektívák a 
jelenleginél nagyobb önálló
sággal és érdekeltséggel rendel
keznek. 

Szakszervezetünknek elő kell 
segíteni, hogy a MÁV központi 
irányító szervei, vezetői és a 
külszolgálati vezetők kapcsolat
rendszerében fellelhető kölcsö
nös bizalmatlanság megszún-

jön. Növelni kell a szolgálati fő
nökségek vezetőinek felelősség
érzetét, ugyanakkor csökkente
ni szükséges - elsősorban az 
üzemviteli munkára jellemző -
túlzott mértékű operativitást. A 

vezetői önállóság növelésével 
párhuzamosan fokozni kell a 
vezetők, elsősorban az állo
másfőnökök anyagi megbecsü
lését. 

A MÁV munkaerőmegtartó 
képességének csökkenését jelzi 
a létszámhiány és a keresetek• 
ben mutatkozó lemaradás. 
A foglalkoztatási és bérezési fe
szültségek enyhítése érdekében 
szükségesnek tartjuk a termelé
si folyamatok irányítása, vala
mint a munkaerő- és bérgazdál
kodás közötti kapcsolat erősíté
sét. 

Szakszervezetünk a tervidő
szakban továbbra is szorgal
mazza a vasutasok népgazdasá
gi összehasonlításban kedvezőt
len jövedelmi helyzetének javí
tását, a kereseti aránytalansá
gok folyamatos felszámolását. 
Az évi rendes bérfejlesztést a 
normatív adómentes keretre és 
az évenként biztosított kieme
lésre alapozzuk. Az adómentes 
keresetnövekedéssel el kell ér
ni, hogy dolgozóink reáljöve
delme érzékelhetően növeked
jék. 

Az átlagosnál kedvezőtle
nebb munkakörülményeket, a 
nagyobb műszakszámot az 
alapbéreknek jobban tükrözni
ük kell. Di/ ferenciált béreme
léssel elő kell segíteni, hogy a 
külső vállalatoknál f elszaba
duló munkaerő döntően a lét
számgondokkal terhelt terüle
tekre áramoljon. A munkaerő 
hatékonyabb foglalkoztatása 
érdekében a jövőben is támo
gatjuk a teljesítménybérből és 
a teljesítményérdekeltségi 
rendszerekből származó jöve
delem arányának növelését. Ez 
az arány azonban igazodjon a 
személyes teljesítmény befolyá
solhatóságának mértékéhez. 

Kezdeményezzük a vasuta
sok bérrendszerének átfogó fe
lülvizsgálatát és reformját. Az 
eredeti céljukat vesztett vagy a 
kívánt ösztönzést nem biztosí
tó bérkonstrukciókat meg kell 
szüntetni. Továbbfejlesztését 
úgy kell megvalósítani, hogy 
jobban tükrözze az egyes vas
úti munkakörökben a tényle
ges munkavégzést. 

A kollektív szerződések sza
bályaiban jussanak határozot
tabban érvényre az egyes dol
gozói rétegek foglalkoztatásá
val kapcsolatos érdekvédelmi 
szempontok. El kell érni, hogy 
a kirendelés és a kötelezhető 
mértéken felüli túl munkáltatás 
önkéntes alapon történjen és 
az ilyen foglalkoztatás vállalá
sa a jelenleginél nagyobb 
anyagi előnyöket jelentsen a 
dolgozóknak. 

A foglalkoztatási feltételek
ben és igényekben a vasútháló
zat különböző szolgálati helyein 
meglevő jelentős különbségek 
miatt indokolt növelni a KSZ 
helyi függelékének hatásköré
be utalt szabályozási lehetősé
geket. 

A szakszervezetünkhöz tarto• 
zó vállalatoknál mielőbb át kell 
térni a 40 órás munkahétre. 
A folytonos munkarendben fog. 
lalkoztatottaknál az áttérést el
sősorban munkaszervezési in
tézkedésekkel, az üzemidő fe
lülvizsgálatával, újraszabályo
zásával és többletlétszám beál
lításával kell megvalósítani ke
resetcsökkenés nélkül. Vezető 
szerveink kezdeményezzék a 
kormányzati szerveknél annak 
engedélyezését, hogy a MÁV 
műszakszámtól függetlenül, 
részlegesen is bevezethesse a 
40 órás munkahetet. 

A vasúti foglalkoztatás sajá
tosságai miatt a hatályos jog
szabályoktól eltérő, saját hatás
körű szabályozást kell kezde
ményezni a túlmunka díjazásá
ra, a helyettesítés miatti átlag
kereset számítására, az építő
ipari, pályafenntartási szakszol
gálat általános munkaidejének 
meghatározására. Széles körű 
gyakorlattá kell tenni a mun
kaerőpótlás olyan formáját, 
amely szakmásító tanfolya-

mok révén biztosítja az élet
korhoz kötött munkakörökben 
a pályakezdő fiatalok elhelyez
kedését. 

Szakszervezetünk egyetért 
azzal a törekvéssel, amely a kü
lönböző szakszolgálatok közép
vezetőinek utánpótlását vállala
ti hatáskörben kívánja megol
dani, ezért támogatja a meg
szüntetett tisztképző tagozatok 
igény szerinti visszaállítását. 

A dolgozók egyéni panaszai
ra a helyi szakszervezeti szer
veknek lehetőleg soron kívül, 
helyben kell megoldást keresni
ük. A szabálysértő intézkedé
sek ellen meg nem alkuvó, ha
tározott fellépéssel vívják ki a 
tagság, a dolgozók további bi
zalmát. A kongresszus megerő
síti a jogsegélyszolgálat jelenle
gi szervezetét és gyakorlatát. 
Továbbra is szükség van arra, 
hogy a tagság érdekvédelmét a 
szakszervezet szervezeté be 
épült, jól felkészült jogi szakem
berek bevonásával biztosítsa. 

A jogsegélyszolgálatok a jog
viták gyakorlati tapasztalatai 
alapján tegyenek konkrét ja
vaslatokat a munkaügyi szabá
lyok, illetve a végrehajtási gya
korlat szükséges módosítására, 
finomítására. Haladéktalanul 
közöljék a munkáltatóval a dol
gozókat ért jogsérelmet, hívják 
fel a figyelmet a helytelen gya• 
korlat vagy intézkedés orvoslá
sára. Eredménytelenség esetén 
a munkaügyi társadalombizto
sítási jogvitát elbíráló szervek 
előtt nyújtsanak a dolgozónak 
jogi képviseletet. 

Fejtsenek ki eredményesebb 
jogi felvilágosító propaganda
munkát. Ennek keretében a 
legalkalmasabb módszerekkel 
folyamatosan tájékoztassák a 
dolgozókat a munkaviszonnyal, 
társadalombiztosítással, szociál
politikával kapcsolatos jogaik
ról, kötelességeikről. Működje
nek együtt az alapszervezeti 
szakszervezeti bizottságokkal a 
dolgozók jogi védelme érdeké
ben. 

A szakszervezeti szervek 
rendszeresen értékeljék a mun
kaügyi döntőbizottságok tevé
kenységét, és az odakerülő jog
viták tapasztalatait. Követeljék 
meg a döntőbizottságok zavar
talan működéséhez szükséges 
feltételeket. Biztosítsák a döntő
bizottsági tisztviselők tovább
képzését. Tegyenek javaslatot a 
kimagasló társadalmi munkát 
végzők erkölcsi, anyagi elisme· 
résére. Kezdeményezzék a ha
nyag, illetve az alkalmatlannak 
bizonyult tisztségviselők vissza
hívását. 

A munkaverseny gyakorlatát 
időről-időre szembesíteni kell 
azokkal a változásokkal, ame
lyek a vasutat körülvevő gazda• 
sági környezetben és a vállalati 
belső érdekviszonyokban leját
szódnak. A szakszervezeti bi· 
zottságok működjenek közre 
abban, hogy q munkamozga
lomnak és a kisvállalkozások 
mint egymást kiegészítő for
mák jelentsék a többletteljesít
mények és többletjövedelmek 
keretét és forrását. 

Szélesíteni szükséges a mun
kaverseny-mozgalomnak a vas
úti fuvarozás külső kapcsolódó 
pontjain létrejött versenyformá
it: a határforgalmi nemzetközi 
versenyt és a MÁV-VOLÁN 
komplexbrigádok versenyét. 
El kell érni, hogy az itt dolgozó 
brigádok a speciális együttmű
ködési feladatok megoldásában 
kezdeményező szerepet vállal• 
janak. 

A kongresszusi és felszaba
dulási munkaverseny kereté
ben indított brigád- és főnöksé
gi vetélkedőket tovább kell 
folytatni. Ösztönözni kell a kol
lektívákat a munkahelyek szo
ciális ellátási viszonyainak Ön• 
tevékeny javítására. 

Szakszervezetünknek na-
gyobb figyelmet kell fordítani 
az újító és feltaláló mozgalom 
előrehaladását gátló tényezők 
felszái:nolására. Az újítások so
rán meghatározó újító-szakvé
leményező-elbíráló láncolatban 
a szakvéleményezők és elbírá
lók érdekeltségének hiánya mi• 
att az újítások megvalósítása el
húzódik. Az újítások egy részé-

nek elutasításával sokszor nyil
vánvaló érdekek szenvednek 
csorbát. Szorgalmazni kell 
olyan vállalati belső érdekeltsé
gi rendszer kialakítását, amely 
az újítási tevékenységet min
den irányítási szinten az inno
vációs folyamat szerves részévé 
teszi. Kezdeményezni kell az 
újítói panaszok vizsgálati rend
jének korszerűsítését, a jelenle
gi gyakorlat módosítását. 

Munka- és környezetvédelem 

El kell érni, hogy a vasútnál 
és az Utasellátó Vállalatnál a 
munkakörülmények javítását, a 
munkabiztonsági, környezeti 
feltételek, valamint a személyi 
védelem fejlesztését szolgáló in
tézkedések a különböző vállala
ti tervfejezetekbe beépüljenek. 
A vállalati tervezésben javítani 
kell a munkavédelmi fejlesztési 
célok műszaki megalapozottsá
gát. 

Munkabiztonsági érdekből 
elsőbbséget kell biztosítani a 
nehéz fizikai munkák kiváltásá• 
ra, a balesetveszélyes és egész
ségtelen munkakörülmények 
javítására irányuló műszaki-fej
lesztési, munkaszervezési intéz
kedéseknek. 

A szakszervezet választott 
testületei, a társadalmi aktivis
ták legyenek kezdeményezőek 
a munkavédelmi feladatok 
meghatározásában, rangsorolá
sában. Ellenőrizzék az utasítá• 
sok végrehajtását, a technoló· 
giai fegyelem betartását. Idő· 
ben tárják fel a kedvezőtlen 
baleseti tendenciák okait. Hatá
rozottan lépjenek fel a munka
biztonságot sértő fegyelmezet._ 
len magatartással szemben. Elő 
kell segíteni olyan szemléletvál
tozást, amely a széles körű 
megelőző munkára helyezi a 
hangsúlyt. 

A vállalatok beruházási és 
fenntartási munkájában a mű
szaki-fejlesztési elképzelések 
kialakítása során érvényt kell 
szerezni a környezetvédelmi 
követelményeknek. Elsőbbsé
get kell biztosítani a környezet
károsító hatások megelőzésé- · 
nek, ; meglévő szennyező for
rások felszámolásának, illetve a 
megengedett szint alá csökken
tésének. A szakmai és szakszer
vezeti nevelőmunkában meg 
kell követelni a környezetvédel
mi és ökológiai alapismeretek 
elsajátítását. 

Ozemegészségügyi, 
betegellátás, 

társadalombiztosítás 

Szakszervezetünk a dolgozók 
egészségének megóvása érde
kében szükségesnek tartja a 
vasútegészségügyi szolgálat 
megelőző. veszélyhelyzetet fel
táró tevékenységének javítását. 

A vasútegészségügyet irányí
tó vezetőknek ajánljuk, hogy az 
üzemegészségügyi ellátás mű· 
ködési színvonalának javítása 
érdekében fordítsanak na
gyobb figyelmet az alapellátás· 
ban dolgozók szakmai és speci
ális vasútüzemi képzésére. Az 
üzemorvosok tevékenyebben 
vegyenek részt a munkahelyek. 
a technológiák véleményezésé
ben, rendszeresebben ellenőriz
zék a munkakörülményeket és 
az üzemegészségügyi feltétele
ket.· 

A betegellátás érdekében 
szorosabb kapcsolat szükséges 
a szakorvosi rendelők és az 
alapellátás orvosai között. 
A rendelőkben és kórházakban 
jobb munkaszervezéssel csök
kentsék a várakozási időt, a ke
zelések időpontjának jobb meg• 
választásával a gyógytartamot. 
Ki kell dolgozni az időskorúak 
egészségügyi gondozási rend
szerét. 

Szakszervezeti szerveink se
gítségével az üzemorvosi mun
ka szerves részévé kell tenni az 
egészségügyi felvilágosítást és 
nevelést, az alkoholizmus elleni 
küzdelmet. Együtt kell működ· 
ni a megváltozott munkaképes
ségű dolgozók egészségügyi és 
foglalkozási rehabilitációja ér
dekében. 

A betegek, a gyermeket ne
velők és nyugdíjasok anyagi 
biztonsága, társadalombiztosí-
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tási ellátásokhoz való hozzáju
tása, az ügyintéző szervek ösz
szehangolt munkáját igényli. 
A szakszervezeti bizottságok fo
kozottabban ellenőrizzék a tár
sadalombiztosítási tevékenysé
get, igényeljék a Vasutas Társa
dalombiztosítási Tanács és albi
zottságai segítségét. 

A Vasutas Társadalombizto
sítási Tanácsba delegált szak
szervezeti képviselők kezdemé
nyezzék a vasutas biztosítottak 
ellátási színvonalának emelé
sét, segítsék elő a társadalmi és 
egyéni érdekek összhangját, az 
ügyintézés kulturáltságát. 

A 1/2 százalékos Önkéntes 
Támogatási Alap évi bevételei
nek 80 százalékát a tagság köz
vetlen támogatására, segélyezé
sére kell fordítani. 

Az ÖTA segélyezési rendsze
rét - a társadalombiztosítási és 
egészségügyi intézkedésekkel 
összhangban - tovább kell fej
leszteni eredeti céliának megfe
lelően, fokozott figyelmet fordít
va a hátrányos helyzetű, idős 
nyugdíjasok támogatására. 

Az ÖTA céltámogatásra szol
gáló eszközeivel a jövőben is se
gíteni kell az üzemegészség
ügyet. Törekedni kell az alap 
célvagyonának, kamatbevéte
leinek növelésére. 

Szociális ellátás 

Alapvető törekvésünk, hogy 
az ismert _gondok ellenére javít
suk a MAV-nál, a GYSEV-nél 
és az Utasellátó Vállalatnál a 
szociális ellátást és a munkakö
rülményeket. Megítélésünk 
szerint ugyanis a kedvezőtlen 
munkakörülmények döntően 
befolyásolják a dolgozók telje
sítményeit, illetőleg munka
helyválasztásait. A szűkös 
anyagi források miatt szakszer
vezeti szerveink a rendelkezés
re álló kereteket a munkakörül
ményekben meglévő egyenlőt
lenségek mérséklésére kon
centráljának. A különböző szo
ciális ellátási formák tervezésé
nél - különösen Budapest tér
ségében - törekedni kell a 
komplex megítélésre, a vasút
üzem és a dolgozók érdekeit 
legjobban szolgáló célok el
sőbbségének biztosítására. 

Fontosnak tartjuk a rászo
rultsági elv vállalati értelmezé
sét. Abból kell kiindulni, hogy a 
vállalatokon belül a foglalkozta
tás okozta igénybevétel szerint 
történjen a rászorultság megál
lapítása. 

Fokozott gondot kell fordíta
ni a meglévő telepített és mobil 
munkásszállások színvonalá
nak javítására, a lakókocsik se
lejtpótlását, korszerűsítését fo
lyamatosan meg kell oldani. 
A budapesti munkásszálláso
kon a gondok enyhítése érdeké
ben biztosítani kell - a férőhe
lyek optimális kihasználása és a 
munkásszállások korszerűsíté
se mellett - a más vállalattól 
1bérelt férőhely bővítését. A lak
tanyák tervszerű fenntartásá
val, az előírásszerű felszerelési 
és berendezési tárgyak biztosí
tásával elfogadható körülmé
nyeket kell teremteni a szolgá
lattal összefüggő elszállásolá
sokhoz. A munkásszállításnál 
biztosítani kell a gazdaságo
sabb üzemeltetés feltételeinek 
megteremtését, az elért színvo
nal további javítását. A lakó
helyről munkahelyre és vissza 
történő szállításnál jogszabály 
írja elő a dolgozók térítési köte
lezettségét. Szakszervezetünk 
kezdeményezze a vasúti alága
zatra vonatkozó eltérő szabá
lyozást. A teherautóval történő 
munkásszállítást meg kell szün
tetni. Az üzemi étkeztetésben 
részt vevők létszámarányának 
növelését a meglévő üzemi 
konyhák kihasználtságának fo
kozásával biztosítani kell. 

A gyermekintézmények je
lenlegi színvonalát fenn kell 
tartani. A vállalati lakásgazdál
kodás alapvetően a vasút üzem
menetéhez szükséges munka
erő letelepítését és a meglévő 
szociális feszültségek csökken
tését szolgálja. A MÁV tegye le
hetővé, hogy dolgozói, illetve 
nyugdíjasai társadalmilag indo
kolt nagyságú lakásokban élje
nek, ezért teremtse meg a la
káscserék gyors, egyszerű lebo
nyolításának feltételeit. Szor
galmazni kell az olyan lakások 
értékesítését, amelyek további 
fenntartása sem üzemi, sem 
szociálpolitikai szempontból 
nem indokolt. 

Ill. 

MAGYAR VASUTAS 

A vasutasok lakáshoz jutása' nulás, a művelődés kizárólag az kat, fordítsanak gondot után
a támogatási formák és lehető- egyes emberhez kapcsolható; pótlásukra. Szorgalmazzák az 
ségek bővítésével, vasutas intézményes formák között amatőr művészeti mozgalom és 
lakásépítő szövetkezetek szer- c�ak !1 felté�eleket lehet ke�ve- a __ n:iunkahelyi koll;�tí.v�k kö
vezésével és működésének se- zobbe tenm, eh�ez legfelJebb zott1 kapcsolatok eros1teset. Fej

kereteket, formai segítséget le- !esszék együttműködésüket a 
het nyújtani. Tevékenységük- területi oktatási, művelődési in
ben ezért kapjon jelentős szere- tézményekkel és tanácsi szer
pet az egyéni érdeklődést és a vekkel; támogassák a művelő
művelődési hajlandóságot moz- dés feladatainak közös megol-

gítésével, kommunista műsza
kok rendezésével is támogatni 
kell. A lakásépítés (vásárlás) 
munkáltatói támogatásának 
reálértékét meg kell őrizni és a 
lehetőségekhez mérten növelni. 

A szociálpolitikában kitűzött 
célok elérése nem nélkülözheti 
a vasutas biztosító egyesületek, 
a vállalatok és a Vasutasck 
Szakszervezete együttműködé
sének kiszélesítését, további 
erősítését. Ennek érdekében a 
meglévő többoldalú, kölcsönös 
előnyöket jelentő kapcsolatokat 
fejleszteni, bővíteni szükséges, 
különösen az üdültetésben és 
az idősek gondozásában. 

gósító igényfelkeltés és dását és az ahhoz szükséges 
ösztönzés. anyagi feltételek biztosítását. 

A művelődési intézmények 
kísérjék figyelemmel és fordít
sanak gondot a szakmunkás
tanulók és a dolgozó fiatalok 
művelődési és kulturális igé
nyeinek kielégítésére. Helyez
zenek súlyt a fiatalok világnéze
ti, szakmai és esztétikai művelt-

Törekedjenek kiegyensúlyo
zott gazdálkodásra. Alaptevé
kenységük mellett a szabad idő 
hasznos, kulturált eltöltését elő
segítő programok szervezésével 
járuljanak hozzá önfinanszírozó 
képességük növeléséhez. 

ségének gyarapítására. A közművelődés, ezen belül a 
Erősítsék a szocialista brigá- vasutas amatőr művészeti moz

dok közösségi életét; nyújtsa- galom továbbfejlesztése céljá
nak segítséget kulturális jelle- ból, a VII. ötéves terv időszaká
gű _1;állalásaik teljesítéséhez. ban - a MÁV Vezérigazgatósá
Vo1:Ja_� .. nagyobb az:ány�a;1 gávai közösen - meg kell te-

Javasoljuk a vasutas biztosító hatokorukbe a munkasszalla- remteni egy vasutas kultúr
e?y�sülete�;k; h?gy szolgál�- s?_n ,la�ó dolgozókat, se?ítsék a centrum létesítését Budapes
tása1k mmoseget es szerkezetet _kozeleti feladatokban es szak- ten amelynek létrehozására a 
korszerűsítsék. Fokozottabban mai kérdésekben való eligazó- Ny�gati pályaudvar egyik ki
legyenek tekintettel nyugdíjas dásukat. A munka- és lakóhelyi használatlan üzemépületében 
tagságunk érdekeire. szervekkel együttműködve já- nyt1na lehetőség. Ehhez meg 

A VII. ötéves tervidőszakban ruljanak hozzá a bejáró dolga- kell nyerni a vasutasok, elsősor
vállalatainknál új üdülő építé- zók művelődési igényeinek fel- ban a szocialista és munkabri
sére nincs lehetőség, ezért a keltéséhez és kielégítéséhez. gádok támogatását. Társadalmi 
mennyiségi igények legalább Támogassák a közösségek, összefogással az épület átalakí
eddigi szinten történő kielégíté- klubok öntevékeny működését, tása lényegesen kevesebb pénz
se a reális cél. A minőségi szín- a sajátos ér;ie�l?d�sű k�zössé- be kerülne, mint egy új létesít
vonal emelése a meglévő üdü- gek szervezodeset es tevekeny- mény felépítése. 
!ők komfortfokozatának növelé- ségét. Teremtsék meg a közös-
sével, az üdültetéshez kapcsol- ségekben a művelődés és a pi- A könyvtárak törekedjenek a 
ható szolgáltatások bővítésével, henés egységét. Segítsék az közvetített értékek tudatos ki
a vasutas sport és kulturális bá- amatőr művészeti mozgalma- választására és népszerűsítésé
zisok bevonásával érhető el. 

A többgyermekes családok, a 
gyermekét egyedül nevelő szü- IV. 

re, u'gyanakkor igazodjanak a 
dolgozók és családtagjaik igé
nyeihez, segítsék az önképzést. 
Az olvasók körének bővítése 
céljából fejtsenek ki rendszeres 
agitációt; ennek során legyenek 
különös tekintettel a szocialista 
brigádokra és a szakmunkás
tanulókra. 

A tömegsport terén a Munka
helyi Olimpia keretéb�n nyúj
tott lehetőségek kihasználásá
val, növekedjen a rendezvé
nyek rendszeressége, legyen 
biztosított az egész éven át tartó 
folyamatos sportolás. A kevés 
költségráfordítással művelhető 
sportágak mellett, bővűljenek 
az önköltséges és a tanfolyam
szerű testedzési lehetőségek is. 

A szabadidősport népszerűsí
tése és gyakorlása céljából, 
szorgalmazni kell több célra al
kalmas kispályák társadalmi 
munkában történő létrehozását. 
Népszerűsíteni és a lehetősé
gekhez mérten támogatni kell a 
szervezett természetjárást. 

Az élsportolásra alkalmas fia
talok kiválasztását, az utánpót
lás nevelését, összetett követel
ményrendszer alapján. tudomá
nyos szempontok figyelembe 
vételével kell végezni. Az anya -
gi jellegű fejlesztések vonatko
zásában a jövőben azon sport
ágak, illetve egyesületek élvez
zenek elsőbbséget, melyek 
nagy tömegeket mozgatnak és 
nemzetközi szinten is eredmé
nyesek. 

lők, az alacsony nyugellátású 
nyugdíjasok, a gyermekek, va
lamint a szakmunkástanulók 
számára meg kell őrizni az 

A szaksze ezet működtetésének feladatai 

üdültetéshez nyújtott támoga- .. . • , 
tás mértékét. Olyan térítési díj- Í; k?zpo13ti .. :7ezetoseg a 
rendszert kell kidolgozni, amely MA V-nal .. mukod?. �laps�e_rve
az üdülők ellátási színvonalá- zeteket kozvetlenul 1rány1tJa a 
hoz igazodik és a különböző szervez�ti �let, a, ká?ermun�a, 
szempontok érvényesítését az a ,ne:7eles es a pe1;zugyek k�r
eddigieknél differenciáltabban des�1ben, � �erm�lest, a ,gazdál
biztosítja. A vasutas dolgozók �odast �eg1to teveke��seget, �z 
bel- és külföldi turizmusának erdekvedelem ellátasat pedig 
fejlesztése érdekében együtt i1;t�ző _bizot�ságok �tj_á�. ,Az ,i1;� 
kell működni vállalataink uta- tezo b1zottsagok kozepiranylto1 
zási irodáival. szinten gyakorolják az üzemi 

demokratikus jogokat. 
Az Utasellátó Vállalat és a 

Győr-Sopron-Eberfurti Vasút 

telekből kell biztosítani. Ezért 
növelni kell a szervezettséget és 
tovább kell javítani a tagdíjfize
tési készséget, folytatni a levo
násos tagdíjfizetési rendszerre 
való áttérést. 

Mozgalmi céljaink megköve
telik, hogy növeljük pénzeszkö
zeinket. Például a szakszerve
zet mozgósítható tartalékalapjá
nak forgatásával, kedvezőbb 
kamatozású kölcsönkötvénybe 
fektetésével, az egyéb bevéte
lek növelésével stb. 

vezeteivel kialakított jó kapcso
latok fenntartására, továbbfej
lesztésére és újabb kapcsolatok 
felvételére. Ennek érdekében a 
munkásturizmuson belül, to
vább bővítjük a gyermek, az if
júsági és felnőtt csere
üdültetést. 

Tapasztalataink átadásával 
segítséget nyújtunk testvérszer
vezeteink kádereinek képzésé
hez, illetve továbbképzéséhC'z 

evel , si feladatok 

alapszetvezeteit a vállalati bi
zalmi testület irányítja. 

A vasutasság érdekében vál
lalt feladataink teljesítéséhez 
nyitottabb, szakszervezeti-moz
galmi magatartás szükséges. 
Folyamatosan biztosítani kell a 
tagság és a vezető testületek 
kapcsolatát, az információk cse
réjét. Az alapszervezetek mun
kájában kapjon nagyobb hang
súlyt a differenciált, de érdemi 
tájékoztatás és véleménykérés. 

Az alapszervezetek a döntési 
hatáskörükbe tartozó jóléti ke
retek felosztásával törekedje
nek a dolgozók szociális, kultu
rális, üdültetési igényeinek reá
lis kielégítésére. 

A fejlődő országok közleke
dési- és vasutas-szakszerveze
teinek kérése alapján, továbbra 
is gyógykezeltetésben. illetve 
üdültetésben részesítjük az arra 
rászoruló szakszervezeti 
tisztségviselőiket. Nevelőmunkánk középpont

jába a tartalmas emberi élet 
megvalósítását, a munka meg
becsülését, a társadalmi igazsá
gosság érvényesülését és kitel
jesedését kell állítani. Ideoló
giai munkánk pedig a szocialis
ta hazafiság és az internaciona
lizmus elmélyítésére, a haladó 
hagyományok tiszteletére és 
megőrzésére, a reális önbecsü
lésre irányuljon. 

A történeti tények arról ta
núskodnak, hogy az osztály
tudatos vasúti munkások köré
ben már az 1890-es évek köze
pén megérlelődött az önálló, 
iparági vasutas-szakszervezet 
megalakulásának gondolata. 
Erről 1896. szeptember 20-án 
határozat is született. Ezért a 
XI. kongresszus javasolta, hogy 
a központi vezetőség a feltárt 
történelmi tények alapján, az il
letékes intézmények bevonásá
val vizsgálja meg: tekinthet
jük-e 1896. szeptember 20-át 
szakszervezetünk születésnap
jának? Ha igen, gondoskodjon 
a 90. évforduló méltó megün
nepléséről. E tevékenységünk 
egészének elő kell segítenie a 
múlt és a jelen társadalmi és 
gazdasági jelenségei közötti 
tisztánlátást, a mindennapi élet 
öná)Jó, az egyéni adottságokon 
és érdeklődésen alapuló, 
ugyanakkor a közösség számá
ra is értékes alakítását. 

A gazdasági munkához kap
csolódó agitáció és propaganda 
a szakmai alaptevékenység cél
jainak teljesítésére, a szállítás 
és fuvarozás minőségének és 
szervezettségének javítására, a 
költségek csökkentésére, a ta
karékos gazdálkodásra mozgó
sítson. E törekvéseket elsődle
gesen a szolgáltatói magatartás 
és a kereskedelmi szemlélet elő
térbe állításával, illetve érvé
nyesülésének segítése és elis
merése útján kell szorgalmazni. 

A termelési célok megfogalma
zása és az eredmények értéke
lése mellett, nagyobb figyelmet 
kell fordítani a megvalósulás
hoz vezető útra, a célok elérését 
segítő és akadályozó tényezők, 
jelenségek feltárására, megis
mertetésük, illetve orvoslásuk 
kezdeményezésére. 

A szakszervezeti tömegpoliti
kai oktatás egyaránt alkalmaz
kodjon a vállalati feladatokhoz 
és a dolgozók igényeihez. Szol
gálja és segítse a gazdálkodó 
egységek előtt álló feladatok 
megértését, az általános politi
kai és gazdasági ismeretek bő
vítését. Kiemelten kell foglal
kozni a VII. ötéves terv felada
tainak cselekvésre ösztönző 
megismertetésével, elfogadtatá
sával. 

Információs és. tájékoztató 
munkánkban továbbra is alap
vető követelmény a folyamatos, 
kétirányú kapcsolat megvalósí
tása, a tagság és a szakszerve
zeti testületek között. A gazdál
kodással kapcsolatos kérdések
re az eddiginél több magyarázó, 
tájékoztató írást, illetve újság
cikket kell megjelentetni. 

Szakszervezeti testületeink 
döntéseik során hasznosítsák az 
információs jelzésekben megje
lenő állásfoglalásokat, közérde
kű véleményeket. 

Az információk gyűjtésébe, 
illetve a tagság tájékoztatásába 
az eddiginél nagyobb mérték
ben kell bevonni a bizalmiakat, 
főbizalmiakat és a propagandis
tákat. 

A szakszervezeti bizottságok 
és tisztségviselők - az állami 
szervek ez irányú kötelezettsé
gének és felelősségének elsőd
legessége mellett - a társadal
mi és munkahelyi igényekkel 
összhangban, segítsék tovább 
az iskolarendszerű felnőtt
oktatást. 

Szorgalmazzák és segítsék, 
hogy minél több dolgozó sze
rezzen - munkaköréhez vagy 
előmeneteléhez hasznosítható 
- középiskolai, vagy felsőfokú 
végzettséget. Az arra alkalmas 
és érdemes fizikai dolgozók to
vábbtanulását támogassák, az 
értelmiségi dolgozók segítségé
vel kezdeményezzék az újrater- Erősíteni kell a szakszerveze
melődő művelődési esélyegyen- ti demokráciát• új fórumok, a 
lőtlenségek csökkentését. szakmai rétegtalálkozók rend-

Művelődési intézményeink szerének megalkotásával. A de
alakítsanak ki a mai igények- mokrác1a fokozása és tagsá
hez és követelményekhez job- gunk cselekvő támogatásának 
ban alkalmazkodó tevékenysé- megnyerése érdekében biztosí
g1 formákat, módszereket. tani kell, hogy minden - a tag
A művelődés eszközeinek sok- ságot érintő - kérdésben társa
oldalú felhasználásával tegyék dalmi vitán alapuljon a szak
lehetővé mind a termeléshez. szervezeti v.ezetés álláspontja 
gazdálkodáshoz kapcsolódó is- és lényeges kérdésekben csak 
meretek bővítését, korszerűsí- így szülessen döntés. 
tését, mind pedig a dolgozókat A rétegmunkában megkülön
foglalkoztató általános kérdé- böztetett figyelmet kell fordíta
sek megválaszolását. Ez utóbbi- ni a fiatal munkavállalókra. 
nál segítsék elő, hogy megért- Létre kell hozni a tagozatokat 
sék és elfogadják alapvető pali- és az ifjúsági tanácsokat. 
tikai és társadalmi törekvésein- Meg kell vizsgálni a nyugdí
ket; nehezen magyarázható je- jas-alapszervezetek kialakításá
lenségek és feszültségek ne ve- nak, működésének és irányítá
zessenek elbizonytalanodáshoz sának rendjét. Az alapszerveze
és céltévesztéshez. A művelődé- teknek nagyobb gondot kell 
si intézmények erősítsék kap- fordítani a nyugdíjas tagságra. 
csolataikat a főnökségek és üze- A társadalmi szintű intézmé
mek gazdasági társadalmi szer- nyes segítség megkívánja a 
veivel, valam�t a munkahelyi szinte egyéni sorsokig eljutó 
művelődési bizottságokkal, s helyzetismeretet és segítség- · 
együttesen tárják fel azokat az nyújtást. Keresnünk kell az 
érdekeket, amelyek az egyéne- egyedül maradottak gondozásá
ket és a munkáltatókat a tanu- nak vállalati megoldásait. 
láshoz, művelődéshez fűzik. Növelni kell a tisztségviselők-

Ismeretterjesztő, oktató tevé
kenységük során kezeljék ki
emelten a számítástechnikát, a 
környezetvédelmet és a nyelv
oktatást; segítsék elő, hogy a 
vasutasok mindennapi gondol
kodásában és cselekvésében az 
őket megillető, társadalmilag is 
kívánatos helyre kerüljenek. 

kel szemben támasztott köve
telmény_eket, felkészítésüket 
tervszerűbben kell biztosítani a 
szakszervezet tanfolyamain. 

Szakszervezeti szerveink igé
nyeljék a pártszervezetek elvi 
iránymutatását. Törekedjenek a 
KISZ-szel és más tömegszerve
zetekkel szorosabb munkakap
csolatra. 

Munkájuk megszervezésénél A szakszervezet pénzügyi 
vegyék figyelembe, hogy a ta- alapját elsősorban a tagdíjbevé-

A társadalmi tulajdon védel
me, az anyagi eszközök célsze
rű, gazdaságos felhasználása és 
a pénzügyi szabályok betartá
sának megkövetelése érdeké
ben rendszeresebben ellenőriz
ni kell az alapszervezetek mun
káját. Az operatív ellenőrzés ja
vítása érdekében a vizsgálatok
ba a számvizsgáló bizottság 
tagjait is be kell vonni. A szám
vizsgáló bizottságokat cél-, 
vagy témavizsgálatokra is fel 
kell kérni. 

Nemzetközi tevékenységünk
ben az alapelvek változatlanok: 
a szolidaritás és az internacio
nalizmus erősítése, a fegyver
kezési hajsza lefékezése. a béke 
megőrzése. 

Kapcsolatainkban továbbra 
is a szocialista országok közle
kedési- és vasutas szakszerve
zeteivel fennálló együttműkö
désünket tartjuk a legfonto
sabbnak. Szervezeteink érdek
azonossága alapján, meghatá
rozott kérdésekben, a nemzet
közi fórumok vitáit megelőzően, 
álláspontjaink egyeztetésére 
nagyobb gonddal készülünk. 

Megkülönböztetett figyelmet 
fordítunk a fejlett tőkés és a fej
lődő országok vasutas szakszer-

Aktívan közreműködünk a 
nemzetközi vasutas szemináriu
mok és az SZVSZ-hez tartozó 
Közlekedési és Szállítási Szak
szervezetek Nemzetközi Szövet
sége tevékenységében. Jó kap
csolatokra törekszünk a tőlünk 
eltérő irányzatú, de hasonló CP
lokat maguk elé tűző nemzetkö
zi szervezetekkel. 

Anyagi lehetőségemk 
határain belül, keressük a két
és többoldalú kapcsolatok ÚJ, 
hatékonyabb formáit. Továbbra 
is részt veszünk a N emzetköz1 
Vasutas Sportszövetség (USIC) 
munkájában. Kulturális kap
csolataink bővítése céljából 
csatlakozunk a Nemzetközi 
Vasutas Szabadidőszervezethez 
(FISAIC). Középszervemk to
vábbra is törekedjenek kölcsö
nösen előnyös kulturális-. 
sport- és üdültetési kapcsolatok 
területi és munkahelyi szintű 
kiépítésére. 

Írásos és szóbeli propaganda
ban változatlanul törekszünk 
külföldi partnereink nyílt és 
őszinte tájékoztatására erC'dmP
nyeinkről, gondjainkról és ter
veinkről. Tagságunkat rendszE -
resen tájékoztatjuk nemzetközi 
munkánk tapasztalatairól. 

A vasutasok szakszervezetének XI. kongresszusa kötelezi 
a vezeti> surveket és a testületeket, hogy a határozatban 
foglaltak és az MSZMP XIII. kongresszusa határozatának 
szellemébefl kövessenek el mindent a szakszervezeti moz
galomra háruló feladatok megva)ósfllísaért. 

A konsresszus felhívja szak�nk valamennyi 
tagját, hogy a határozatban �mazott célokat fo„ 
gadja el és ümoptva a veiet6 testiletek� munkálkodjon 
azok végrehajtásán. 

Budapest, 1986. január 12. 

A Vasatuok Saakszervezete 
Xl.k�zusa 



6 MAGY�R VASUTAS 

A MÁV-nál a vasútüzem biztonsága, a vasutasok 
élete és testi épségének védelme érdekében az uta
sítások szigorú el6frásokat tartalmaznak. A szolgá
latra jelentkezéskor meg kell gy6z6dni arról, hogy a 
'dolgozó képes lesz-e ellátni feladatát. Ezeknek az 
el6írásoknak a szolgálati felettesek igyekeznek ele
get tenni. Ezt igazolják az alkoholszondás vizsgála
tok is. Nyolcvanötezer ellenőrzést végeztek és en
nek 3 százaléka pozitív volt. Ittasság miatt 2603 eset
ben tiltottak el dolgozókat a munkától. A felel6sség
re vonások �záma meghaladja_ a 2800-at. 

Riasztóak ezek a számok an- egy befékezett kalauzkocsira 
nak ellenére, hogy a 132 OOO hat rakott kocsit engedtek. 
vasutashoz viszonyítva csak két Amikor a mozgó kocsisor két 
százalékuk ivott szolgálatba lé- méterre volt az álló kocsisortól, 
pés előtt vagy közben. A szigo- belépett a kocsik közé, és az ál
rú ellenőrzések ellenére, több ló kalauzkocsi csavarkapcsát a 
tragikus kimenetelű balesetnél mozgó kocsi vonóhorgába 
az ittasság meghatározó szere- akarta akasztani. Eközben a 
pet játszott. Megszívlelendő ta- mozgó vagon meglökte s ő a ke
nulság ez mindazoknak, akik rekek alá esett. Olyan súlyos 
még nem ismerték fel, hogy az sérüléseket szenvedett, hogy a 
alkoholos befolyásoltság milyen helyszínen meghalt. 
veszélyekkel jár. Az ital eltom- Néhány hónappal később D. 
pítja a figyelmet és a gondolko- állomáson szintén az alkoholos 
dást, ezért a balesetveszély még állapot volt az okozója M. S. ha
nagyobb. ' lálának. Ő engedélyezett ma-

Az ittas ember munkatársai- gáneltávozásról ittasan tért 
ra, feletteseire nagy felelősség vissza munkahelyére. Vérének 
hárul. Emberéleteket menthe- alkoholszintje 1,48 ezrelékes 
tűnk meg azáltal, hogy segíthe- volt. M. S. többórás késéssel 
tűnk felderíteni az alkohol befo- érkezett az állomásra. A vonat

lyása alatt álló személyeket, és ról leszállva nem a kijelölt köz

közreműködünk eltávolításuk- lekedési úton haladt, és egy 

ban a munkahelyről. mozdony elé lépett, amely el-
ütötte. Ennél az esetnél is az it-

Helytelen az a felfogás, hogy tasság csökkentette az ébersé
mindenki vigyázzon magára, az get. a figyelmet. A mozdonyve
ittas megérdemli a sorsát. Több zető a balesetet már nem tudta 
olyan halálos és súlyos kimene- elhárítani. 
telű baleset történt az utóbbi 
időben a MÁV-nál, amelyek azt A közelmúltban K. M. kocsi
bizonyítják, hogy a munkahe- rendező munkahelyén ittaso

lyeken nem törődnek az alko- dott le. Ezt észrevették munka
holos állapotban lévő szemé-

társai, de eltávolításáról nem 
gondoskodtak. Tolatásvezetője 
elküldte ugyan a munkahely
ről, de azt már nem ellenőrizte, 
hogy végrehajtotta-e az utasí
tást. K. M. kocsirendező a V. I. 
tolatásvezető által irányított 
1 + 2 fős tolatócsapat tagjaként 
végzett elegyre.ndezést. Eköz
ben engedéllyel távozott a köze
li vendéglőbe, ahol leittasodott. 
Annak ellenére, hogy a tolatás
vezető hazaküldte, visszament 
munkahelyére, és fellépett a 
9-es számú vágányról kihúzó 
tartalékra. A 6-os vágányra tör
tént be tolás közben feltételez
hetően egyensúlyát vesztette és 
beesett a mozdony és az előtte 
tolt ks kocsi közé. A mozdony 
elgázolta s a helyszínen meg
halt. A vizsgálat során megálla
pították, hogy a tolatásvezető is 
ittas volt, amit egyébként elis
mert. 

A balesethez a munkatársak 
elnéző magatartása is hozzájá
rult. K. M. már többször volt it
tas a munkahelyén, emiatt 
felelősségre is vonták. 

H. I. a május 11-én történt 
balesete miatt lett örökre rok
kant. H. I. kocsivizsgáló K. pá
lyaudvaron a melegedő helyi
ségben reggelizett. Utána a he
lyiségből kilépve a 4. vágány
hoz indult. Eközben belépett a 
10. vágány • űrszelvényébe és 
nem vette észre a v·ágányon ha
ladó tartalékgépet, amely el
ütötte, s emiatt bal lábát boka 
felett amputálni kellett. A bale
set oka: ittasság. 

Pásku Jenő 

lyekkel. Ez az elnéző magatar·,-------------------------tás is hozzájárult azokhoz a bal-
esetekhez, amelyeket részlete
sebben ismertetünk. 

F. L. mint raktári munkás S. 
állomáson teljesített szolgálatot. 
Feladata a fedett kocsikból a 
konténerek kirakása volt. Az 
egyik konténert, miután a ko
csiból kihúzta a vízszintes 
treppre, egy darabig egyenes 
szakaszon húzta, majd a lejtős 
részén a hátával nekitámasz
kodva a konténernek tovább 
engedte. Mozgás közben a lej
tésben lévő trepp mellé lépett 
és hanyatt esett a vágány mel
letti peronrészre. Esés közben a 
konténer irányító rúdját elen
gedte. A konténer megbillent 
és a fekvő vasutasra zuhant, aki 
belehalt sérüléseibe. Az orvos
szakértői vélemény szerint az 
elhalt vérében 3,24 ezrelékes al
koholkoncentrác,ió volt. 

A vizsgálat szerint a konténe
rek ki- és berakása, szállítása, 
lejtős területen vala mozgatása 
szabálytalanul történt. A bal
esetet az ittasság is motiválta. 

K. F. tolatásvezető halálának 
is köze volt az ittassághoz. D. 
állomáson vonatösszeállítási 
munkát végzett. A 2. vágányon 

Túlteljesítette tervét 

a miskolci építési f önökség 
A miskolci építési főnökség 

sikeresen zárta az elmúlt esz
tendőt. Sas Gábor, a főnökség 
igazgatója elmondotta, hogy 
különösen a második félévben 
voltak nagyok a követelmé
nyek. A fél év alatt hét hónapi 
teljesítménynek megfelelő 
munkát végeztek. 

Túlteljesítették a tervet. 
A termelési érték 372 millió fo
rint lett. A nyereség megközelí
ti vagy eléri a tervezett 17 mil
lió forintot. 

A főnökség dolgozói tavaly 
majdnem 70 ezer köbméter föl
det mozgattak meg és 70 ezer 
tonna zúzott követ, illetve 35 
ezer köbméter kavicsot építet
tek be. Több mint 20 kilométer 
hosszban korszerúsítették a 
vasúti pályákat. Hatvan és 
Hort-Csány között például át
építették a bal oldali vágányt, 
Vámosgyörk állomáson pedig 
az átmenő vágányokat. Ez utób-

bi munkát öt nappal az előírt 
határidő előtt fejezték be. 
Mintegy 40·millió forint értékű 
munkát végeztek a füzesabonyi 
gyalogos aluljáró építésében. 

Az idén folytatják a hatvani 
csomópont átépítését, korszerú
sítik Miskolc és Felsőzsolca kö
zötti mindkét vágányt és meg
kezdik a visontai hőerőmű von
tató vágányának az áté_pítését 
is. Elavult a Miskolc és Ozd kö
zötti vasútvonal. Két éve kezd
ték meg a rekonstrukciót. 
E munkálatokat Miskolc és Ka
zincbarcika között előrelátha
tóan az idén befejezik. Folytat
ják a miskolci vontatási főnök
ségen a körfűtőház korszerúsí
tését, s ezzel jobb feltételeket 
teremtenek dízelmozdonyok ja
vításához. A tiszai pályaudva
ron pedig megkezdik a felvételi 
épület keleti szárnyának re
konstrukcióját. 

(Csorba) 

Ilyenkor télen különöeen sok a dolga a váltótiutítónak. Gyakran kell takarítania a csúszó Felületeket a 
hótól. Fagytól. hogy � legyen a Forgalom 

(Horváth Zoltán Felvétele) 

Hasznosítsuk a hulladékot! 
�ttműlcödé,·i megállapodás a MÉH Tröuttel 

Az együttmíiködési megállapodást szakszervezetünk székházában Mátsik György (balról), a MÉH Tr&zt 
vezérigazgatója és Tolnai Ddikó titkár írta alá 

A hulladékok újra hasznosí
tása a VII. ötéves tervben ki
emelt kormányprogram. Min
den egy százalék elsődleges 
anyag felhasználásának helyet
tesítése másodnyersanyaggal a 
népgazdaságnak tízmilliárd fo
rint megtakarítást jelent. A má
sodnyersanyagok felhasználása 
egyben környezetvédelmi célo
kat is szolgál. 

Szakszervezetünk működési 
területén - különösen a MÁV
nál - a hulladékanyagok hasz
nosításának hagyományai van
nak. A vasút évente, elsősorban 
acéltermékekből, nagy mennyi
séget használ fel. A megmun
kálások során keletkezett hulla-

Közös erőwel 

Az egyenletesebb vasúti fu
varozási folyamatok érdekében, 
január 23-án, a Központi Szállí
tási Tanács és a felügyelete 
alatt működő megyei (Pest, Fe
jér, Komárom, Győr-Sopron és 
Nógrád) titkárai. valamint a bu
dapesti igazgatóság vezetői 
azért találkoztak, hogy az el
múlt évi tapasztalatokból le
szűrve a tanulságokat, közös 
erővel úgy koordinálják a szállí
tásokat, hogy a lökésszerű 
kocsügénylések ne fordulhassa
nak elő. 

A megbeszélésen Tongori 
Imre vasútigazgató, elsőként az 
igazgatóság összteljesítményé
ről adott számot. majd megyei 
bontásban. százalékosan ismer
tette az eredményeket. Az igaz
gatóság által elszállított áruton
nából például Pest megye ré
szesült" a legnagyobb: 27,4 szá
zalékos arányban. A legkisebb 
rész. mindössze 1,22 százalék 
Nógrád megyére jutott. 

Az elmúlt év végi lökésszerű 
szállítások- fő oka az év eleji 
gyenge előszállításokban kere
sendő. Ezért - hangsúlyozta az 
igazgató - az idén mindent 
meg kell tenni annak érdeké
ben, hogy a veszteség nélkül tá
rolható szállítmányok (kő, ka
vics, kohósalak, műtrágya stb.) 
nagy része mielőbb a tároló he
lyekre kerüljön. E cél érdeké
ben szorosabb együttműködés
re, gyakoribb információcseré
re lesz szükség a szállítási ta
nács és az igazgatósághoz tarto
zó irányító apparátus között. 

Tongori Imre ezután a buda
pesti igazgatóság területén vár
ható nagyobb rekonstrukciókra 
hívta fel a figyelmet. Egyebek 
között elkezdődött a ferencváro
si csomópont rekonstrukciója, a 
Budapest-Nagykanizsa közöt
ti vonal villamosítása. E nagy
szabású munkálatok során· el
kerülhetetlenek lesznek a vá
gányzárak, torlódások stb. 

A tanácskozáson foglalkoztak 
még a vissza-visszatérő késett 
rakodásokkal is. Elhatározták 
hogy az igazgatóság negyed: 
-évenként tájékoztatja a megyei 
szállítási tanácsokat a hanyagul 
rakodó vállalatok tevékenysé
géről. 

S. R. 

dék másodlagos hasznosítása 
népgazdasági és vállalati érdek. 
Szakszervezetünk az évek so
rán különféle akciókat kezde
ményezett (például rendet és 
tisztaságot az üzemekben), 
amelynek hatására sok értékes 
hulladékot gyűjtöttek a vasuta
sok, a szocialista brigádok. Ezt 
a hagyományt folytatva kell 
még intenzívebbé tenni a VII. 
ötéves tervben a hulladékgyűj
tést, s annak hasznosítását. 

E cél érdekében január 17-én 
a vasutas-szakszervezet a 
MÉH Tröszttel együttműködési 
megállapodást kötött. A megál
lapodás tartalmazza többek kö
zött azt, hogy a szakszervezeti 
testületek ösztönzik, szervezik a 

Kertbarátok 

Két éve működik a MÁV 
Vezérigazgatóság dolgozóinak 
és nyugdíjasainak Kertbarát 
Köre. A Kör tagjai havonta 
hallgathatnak előadásokat a há
zikertben végzendő időszerű 
tennivalókról. Az előadók a 
Kertészeti Egyetem tanárai, és 
más, országos hírű szakembe
rek. Az előadások során a Kör 
tagjai megismerték a bio-ker
tészkedés alapjait. a környeze
tet kímélő növényvédelmi eljá
rásokat, és a gyakorlati kertész
kedés sok, apró fogásait. 

Az elméleti képzést gyakorla
ti bemutató is kiegészíti. A múlt 
év tavaszán például Érden a 
gyümölcsfák metszését mutatta 
be dr. Mihályfi József tudomá
nyos munkatárs. Májusban a 
Kör kirándulást szervezett a jeli 
és a kámoni arborétumba, ahol 
a tagság megcsodálta a havasi 
rózsák (rhododendronok) pom
pás virágzását. Szombathelyre 
is ellátogattak, tanulmányozták 
az ottani Kör tevékenységét. 

(Skoda László felvétele) 

hulladékgyűjtési akciókat, s 
időnként értékelik azok ered
ményességét. Javaslataikkal, 
kezdeményezéseikkel segítik a 
hulladékgyűjtési, -értékesítési 
program végrehajtását. 

Gondoskodni kell a munka
és környezetvédelmi szemlé
ken, ellenőmseken talált feles
leges kés:tletek. hulladékok, se
lejtgépek hasznosításáról. 

A MÉH Tröszt vállalta egye
bek között. hogy a hulladék
gyűjtési akciók előkészítését sa
játos propagandaeszközeivel tá
mogatja. Vállalja továbbá, hogy 
a legjobb munkát végző aktivis
tákat megjutalmazza. 

P. J, 

Közlemény 

nyugdíjasoknak 

Tájékoztatju� nyugdíjasainkat, 
hogy az 1986/87 évi fűtési idő
szakra a korábbi 1200 forint he
lyett 1800 forint értékű tüzelöutal
vá.nyt biztosítunk azok számára, 
akik a tüzelöutalvány igénylésü
ket 1985. december 31-ig bejelen
tették, illetve korábbi igényüket 
nem vonták vissza. Minden nyug
díjas csak egy utalványt kaphat. 

A tüzelőutalványt az 1986. már
cius . havi nyugellátással együtt 
postazzuk. Az utalvány árát havi 
150 forintos ré�zletekben. egy év 
alatt, 1986. márciusától vonjuk le 
a nyugdíjból; az utolsó levonás 
1987 februárban lesz. 

Az új tüzelöutalványra az 
igénylé"seket - az 1987 /88 évi fű
tési idényre - 1986. november 
20-ig kell a nyugdíjas nyilvántartó 
főnökségen bejelenteni . 

MÁV Nyugdíj Igazgatóság 

A MÁV Épitögépjavitó Üzem 
pályazatot hirdet· 

gazdasági igazgatói munkakör 
betöltésére Jászkiséren 

A munkakör betöltéséhez szükséges képesftési 
elöfrtisok: 

középfokú politikai végzettség 
szak_irányú egy�tem vagy föískolai végzettség 

- felsofoku vasut, (vagy azzal egyenértékű) szakképesítés 
- 10 éves szakmai gyakorlat. 

A p�ly�zat beny�jt�s�nak határideje: 1986. április 15. 
A paly�zat benyuJtasa.!. az alábbi címre kérjük: 
M_AV. Epítögépjavító Uzem -szemelyzeti és oktatási osztály Jaszk1ser 5137 
Bérezés: gazdasági igazgatói besorolás szerint 
6200-14 OOO Ft-ig, megállapodás szerint. 
Az egyéb juttatás9k, kedvezmények; amelyek e munkakörrel 
kapcsolatban a MAV-nál érvényben vannak. Vállalati bérlakást 
biztosítunk. 
A pjlytizat tartalmazza: 

- a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri 
besorolását (alapbérét) és jövedelmét 
eddigi munkahelyeinek és munkaköreinek felsorolását (év, hó, nap megjelölésével) 
�zakmai �s tá�sadalmi (esetleg tudományos) munkáját 
es eredmenye1t 
idegennyelvtudását, kitüntetéseit, esetleges tudomá
nyos fokozatát 
részletes önéletrajzát 
szakképz�ttségét,_ politikai, iskolai végzettségét, ide• 
g!"nnyelv-,smeretet, egyéb végzettségét tanúsító okirat 
hiteles másolatát • 

- terveit, elgondolásait a megpályázott munkakörrel kap
csolatban. 
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Tanárok , 

es tanítványok K� f6nökség tükre'l,en 

Látogatás a vasutas-szakszervezet ének- és zeneiskolájában 
Eredmények és gondok Az elmúlt években a vasutas

szakszervezet ének- és zeneis
kolája szép sikereket ért el. Az 
1984-85-ös esztendőben meg
rendezett Nyt1ik a rózsa televí
ziós vetélkedő első három he
lyezettje Pataki István, Hatva
ni Kiss Gyöngyi és Tarnai 
Kiss László ennek az intéz
ménynek a falai között tanultak 
és váltak ismertté az egész or
szágban. 

A Vonópárbaj győztesei: Pu
ka Károly, Salasovics Dezső és 
Lakatos Róbert ugyancsak itt 
tanultak. Ugyanez mondható el 
Rojkovics Zsuszannáról is aki 
a Hungaroton Hanglemezgyár
tó Vállalat Tini táncdalénekes 
versenyén első helyezett lett. 
Réti László pedig a Színművé
szeti Főiskola operett tanszakán 
tanul tovább. 

Vasutasok előnyben 

- Sok a jelentkező? - kér
dezem Szirmai Jenőt, az iskola 
igazgatóját. 

- Jóval többen jönnének, 
mint ahány helyünk van. J e
lenleg 562 növendékünket 23 
tanár tanítja. Valószínűleg 
diákjaink sikeres szereplései to
vább öregbítették iskolánk hír
nevét. Egyre többen ismerik 
fel, hogy itt neves mesterek fog
lalkoznak a tehetségekkel. 

Az idén előadói tanszakot is 
indítottunk, melynek vezetője 
Gyurkovics Zsuzsa Jászai-díjas 
színművész. Az a célunk, hogy 
énekeseink és zenészeink az 
előadás művészetével és a moz
gáskultúrával is megismerked
jenek. A megnyerő megjelenést 
is el kell sajátítaniuk. Csak így 
válhatnak sokoldalú művésszé. 

Mennyibe kerül az okta-
tás? 

Az énektanszék hallgatói 
évente 2500 forintot fizetnek. 
Cserébe tíz hónapon át heten
ként két óra oktatásban része
sülnek. A diákok 40 százaléka 
vasutas, őket 50 százalékos tan
díjkedvezmény illeti meg. 
A többiek természetesen a tel
jes tandíjat fizetik. 

Különböző korú gyerekek és 
felnőttek járnak ide kezdő vagy 

haladó oktatásra. Akad hatéves 
és hatvanéves növendék is. 

Az iskolának híres, világot
járt tanári kara van. A művé
szeti vezető a 74 esztendős Har
math László, alapító tag. Fiatal 
korában neves zenészként járta 
a világot. Ugyanakkor számos 
fontos tisztséget is betöltött. 

Családias légkörben 

Arról kérdeztem a művészeti 
vezetőt, mit tart fontosnak itteni 
munkájában. 

- Ez az iskola egyedülálló a 
maga nemében. Nagy gondot 
fordítunk arra, hogy neves pe
dagógusok tanítsanak nálunk. 
Változatos és színvonalas tan
anyagot állítunk össze minden 
tanszéknek. A képzésben 
igyekszünk a legmodernebb 
technikai eszközöket alkalmaz
ni. Fontos, hogy a zenész vagy 
énekes hallja saját magát. Je
lenleg magnóról már ellenőriz
hetők a produkciók. A közeljö
vőben videóberendezést vásá
rolunk az oktatás tökéletesíté
séhez. Vagyis nemcsak a tan
anyag korszerű, hanem az okta
tás technikája is. 

Dr. Garay Attila, a hazai 
dzsessz kiváló képviselője, a 
Bartók Béla Zeneművészeti 
Konzervatórium tanára is oktat 
a zeneiskolában. Tőle kérde
zem, hogyan került kapcsolatba 
ezzel az intézménnyel? 

- Öt éve vezetem a dzsessz 
ének-zene tanszakot. Kezdet
ben sokat utaztam. Külföldön 
éttermekben és bárokban ját
szottam a zenekarommal. Be
jártam Európát. Amikor 
1973-ban hazajöttem, itthon is a 
vendéglátóiparban, mulatók
ban, bárokban játszottam. Egy 
idő után ráébredtem, hogy 
azok, akik odajárnak nem bizo
nyulnak igényes közönségnek. 
Hazánkban a dzsessznek 
egyébként is viszonylag szűk 
közönsége van. Elkedvetlenített 
az igénytelenség és hamarosan 
már csak gépiesen adtuk elő a 
repertoárunkat. Ennek pedig 
nem láttam értelmét. Ezért vá
lasztottam inkább a tanítást. 
Eleinte nem ment könnyen. Az 

OSZK Stúdió énekkorrepetíto
raként hetente egy napot, ké
sőbb két napot taníthattam. Ké-

sőbb a vasutas zeneiskolában is 
kaptam feladatot, hiszen a két 
intézmény között rendkívül szo
ros a kapcsolat. Időközben a 
Bartók Konzervatórium tanára 
lettem. A tanítást megszeret
tem. Különösen ebben az isko
lában jó dolgozni, mert családi
as a légkör. Ebben a tanévben 
41 növendéket oktatok. 

A zeneiskola dobtanára, Kiss 
József immár 20 esztendeje ta
nítja dobolni a diákokat. Ennek 
az iskolának a falai között ta
nult ő maga is. Most éjszakán
ként a Savoy bárban játszik. 

,,Szeretem az iskolát" 

Banyák Nándor zenész csa
ládból származik. Négyévesen 
már a színpadon állt. A BM 
Központi Szimfonikus Zenekar 
koncertmestereként dolgozott 
15 évig, majd az MRT nagyze
nekarából Zsolnay Vilmossal 
az NSZK-ba szerződött hat hó
napra. Amikor visszatért, Bene
dek Tamás zenekarának tagja
ként játszott. Sikeres együttmű
ködésüket jól példázza, hogy 
1983-ban .. európai versenyt 
nyertek. Osszesen 400 zenekar 
mérte itt össze a tudását. A jó 
szereplésnek köszönhették, 
hogy részt vehettek egy világ
körüli hajóúton. Az utazás so
rán 40 országot érintettünk. 
Olyan hírességekkel léphettünk 
fel, mint Sammy Davis vagy a 
Dzsingiszkán együttes. 

- Ennyi kellemes élmény és 
siker után most itthon tanít a 
vasutas zeneiskolában. 

- Méghozzá nagy örömmel. 
Jelenleg 40 tanítványom van. 
Szeretem ezt az iskolát. Legszí
vesebben a 10 éven aluli gyere
kekkel foglalkozom, mivel talán 
ők a legfogékonyabbak és sok 
mindenre megtaníthatók. Az 
OSZK Stúdióban is tanítok. Ez 
számunkra amolyan társiskola. 
Ezenkívül a kis MÁV Szimfoni
kus zenekar koncertmestere
ként is tevékenykedem. 

A vasutas-szakszervezet 
ének- és zeneiskolájának tanári 
kara azon fáradozik, hogy mi
nél több diákjuk váljon híres 
zenésszé vagy énekessé. 

Csík Ibolya 

a munkahel� közműv�lodésben 
A szegedi igazgatóság terüle

tén tizenhárom üzemi művelő
dési bizottság tevékenykedik. 
Munkájukról rendszeresen szá
mot adnak a területi művelődé
si bizottságnak. Legutóbb a 
múlt év végén a szegedi biztosí
tóberendezési fenntartási fő
nökség és a kecskeméti pálya
fenntartási főnökség közműve
lődési munkáját vitatták meg. 
A közművelődés területi irányí
tói arra voltak kíváncsiak, hogy 
a szolgálati helyeken mit tettek 
a közművelődés érdekében, ho
gyan valósították meg a koráb
ban megfogalmazott feladato
kat. 

Ami mindkét helyen szembe
tűnő: az üzemi művelődési bi
zottságokban gyakori a szemé
lyi változás. Ez pedig akadá
lyozza a folyamatos munkát. 
Annál is inkább, mivel a mun
kahelyi művelődés első vonalá
ban nem a hivatásos közműve
lők állnak, hanem a szakmai és 
mozgalmi vezetők, akiknek 
munkája elsősorban nem a köz
művelődésre korlátozódik. 
A gondot tetézi, hogy mindkét 
szolgálati hely szétszórtan, 
nagy területen tevékenykedik. 
A BFF 694 dofgozója az igazga
tóság egész területét átfogó 32 
munkahelyen található. A pá
lyafenntartásiak összvonalhosz
sza pedig közel 650 kilométer. 
E területi tagoltság, a munka
hely és lakóhely közötti ingázók 
magas száma még inkább szük
ségessé teszi a „közművelők" 
stabilitását. 

Hogy mégis eredményekről 
számolhattak be, azt jó néhány 
lelkes, tettrekész aktivista segít
ségével tehették. Az üzemi mű
velődési bizottságok fontos fel
adatuknak tekintették a politi
kai és nevelő tevékenységet. 

Mozgósították a dolgozókat a 
szakszervezeti, párt- és KISZ
oktatáson való részvételre, be
kapcsolódtak a különböző törté
nelmi évfordulók, ünnepségek 
eseményeibe. A lehetőségekhez 
mérten segítették a szocialista 
brigádok művelődését, ilyen 
jellegű vállalásaik teljesítését. 
Csoportos mozi- és színházláto
gatásokat szerveztek, sportolási 
lehetőségeket teremtettek, tá
mogatták a különböző vetélke
dőkön való részvételt. Rendsze
resen ott voltak a Munka és 
műveltség vetélkedőkön, be
kapcsolódtak a felszabadulási 
és kongresszusi munkaverseny 
vetélkedőbe. Az utóbbiban a 
BFF területéről 28 brigád neve
zett be és a legjobbak az igaz
gatósági döntőben másodikok 
lettek. 

A brigádok kulturális vállalá
sainak teljesítésében - amint 
azt a területi művelődési bizott
ság is megállapította - a jövő
ben jobban kellene támaszkod
ni a művelődési intézményekre. 
A munkahelyeknek, a brigá
doknak jobban kellene élni a le
hetőségekkel, s a programok 
összeállításánál is kezdeménye
zőbbnek kellene lenniök. 
E kapcsolat jelenleg csak egyes 
rendezvényeken való részvétel
re és egy-két helyen a könyvtá
ri szolgáltatások igénybevételé
re szűkül le. Igaz, az olvasó
mozgalom helyzete a kecske
métieknél lényegesen kedve
zőbb, mivel főnökségükön két 
könyvtár található: a központ
ban műszaki, míg a GMPSZ
szakaszon szépirodalmi 
könyvtár működik. Ez utóbbi 
hívatott a munkásszálláson la
kók művelődését kielégíteni. 

Az üzemi művelődési bizott
ságok mindkét főnökségen ki-

emelten foglalkoznak a felnőtt 
oktatással. Ezen belül is első
sorban az általános iskolai vég
zettséggel nem rendelkezőkkel. 
Sajnos tennivalójuk bőven 
akad. Hiszen a kecskeméti pá
lyafenntartási főnökség 297 
'r:lolgozójából 89, a BFF-nél pe
tiig 34 nem végezte el a nyolc 
általánost. A kép még rosz
szabb, ha azt is tudjuk, hogy a 
89 pályafenntartási dolgozóból 
a 40 éven aluliak száma 84. Ez 
pedig arra utal, hogy a pálya
fenntartási dolgozók nagyrésze 
azok közül kerül ki, akik nem 
végezték el az általános iskolát, 
s más munkahelyet nem talál
tak maguknak. A munkahelyi 
erőfeszítések ellenére évente 
csupán 2-3 folytatja tanulmá
hyait, a többi sajnos a munka
helyet gyakran változtatók kö
zött található. Ezek az adatok 
arra is figyelmeztetnek, hogy a 
munkahelyi vezetőknek a jövő
ben még többet kell törődniök 
az iskolahiányos dolgozókkal. 
Hiszen az általános iskolai vég
zettség megszerzése lehet csak 
alapja a további szakmai előre
lépésnek. Erre pedig a gépesí
tés, az egyre magasabb szak
mai színvonal, valamint a mun
kaerő megtartása miatt feltétle
hül szükség van. 

S hogy ez így van, azt bizo
nyítja az is, hogy a nyolc általá
nos iskolát végzettek közül a 
kecskeméti pft-nél csupán 
1985-ben 22 fő végzett el külön
féle vasúti szaktanfolyamot, és 
egyre többen vállalkoznak ma
gasabb képesítés megszerzésé
re. A BFF-nél pedig az elmúlt 
években a különböző szakmai 
tanfolyamokat az összlétszám 
10-12 százaléka végezte el ered
ményesen. 

Gellért József 

Várják a tanulókat 
a műszaki szakközépiskolák 

Kollégiumi elhelyezés, ösztöndíj, utazási kedvezmény 

KÖNYVISMERTETÉS Továbbképzés 
A most nyolcadik osztályt 

végző tanulók figyelmébe ajánl
juk, hogy az 1986/87-es tanévtől 
kezdődően műszaki szakközép
iskolában is folytathatják tanul
mányaikat. 

nevezett technikumi év elvég
zése azonban nem kötelező. Ezt 
később, levelező tagozaton is le
het pótolni. A technikusi képe
sítés megszerzése után ez -a 
végzettség a MÁV-nál a II. 
szakcsoportba való besorolásra 
jogosít. 

A hallgatók mindhárom sza
kon a szakmai alapismeretek 
tárgy keretében számítástech
nikai ismereteket is szerezhet
nek. Az iskolának gazdag szá
mítógépparkja van. Ebben az 
évben vezették be második ide
gen nyelvként az angolt. Önálló 
hídépítési szak is indult. 

Gadanecz Béla 

A vasutas munkásmozgalom története 
A Vasutasok Szakszervezeté

nek XL kongresszusa tiszteleté
re - a MÁV Vezérigazgatóság 
és a Vasutasok Szakszervezete 
kiadásában - megjelent „A 
vasutas munkásmozgalom tör
ténete" című könyv Gadanecz 
Béla tollából. A kötet 1945-ig 
dolgozza fel a témát levéltári és 
irattári kutatások alapján. 

Tíz fejezet foglalkozik a vasu
tasok mozgalmával, a történeti 
háttér ismertetésével, a dualiz
mus korától kezdődően. Ismer
teti vonalhálózatunk kialakulá
sát, a vasúti közlekedés sajátos
ságainak hatását a munkaerő
létszámra, a vasutasok osztály
helyzetét, az ön- és jogsegély
egyletek megteremtésére irá
nyuló törekvéseket. Kiemeli 
azokat a harcokat, amelyek a 
múlt század kilencvenes évei
ben, az önálló vasutas-szakszer
vezet megteremtését célozták. 
Az osztályöntudatos munkások 
számára mind nyilvánvalóbbá 
vált, hogy csak úgy érhetnek el 
eredményeket, ha nem apróz
zák el erőiket, hanem iparági 
szervezkedésre térnek át. Az 

önálló vasutas-szakszervezet 
megalakításának gondolatát 
erősítették a nemzetközi kong
resszusokról, az amerikai és az 
osztrák vasutasok szervezkedé
séről érkező hírek. Ugyanakkor 
erősödött a vasúti munkások 
körében a szociáldemokraták 
befolyása is. 

Rendkívüli nehézségek le-

küzdése után alakult meg a 
Vasúti Munkások Országos 
Szövetsége 1906-ban, amely elő
segítette a vasutasok szellemi 
és anyagi érdekeinek védelmét, 
a munka- és szolgálati feltéte
lek megjavítását. A tudomá
nyos alapossággal megírt 
könyv ismerteti az első világhá
ború alatti erőfeszítéseket, meg
tudjuk, hogy a nagy októberi 
szocialista forradalom győzel
mét 1917-ben hazánkban elő
ször vasúti munkásgyűlésen 
ünnepelték. 

A Népszava akkori tudósítója 
szerint ez volt a háborús évek 
leghatalmasabb demonstráció
ja. Részletesen foglalkozik a 
könyv a vasutasok részvételé
vel a KMP és a Szociáldemok
rata Párt szervezésében és a 
munkáshatalomért folytatott 
harcával, a Tanácsköztársaság
ban betöltött szerepével. A Ta
nácsköztársaság alatti tevé
kenységéért 32 vasutast kínoz
tak, illetve ítéltek halálra és a 
bíróságok 900 évi börtönbünte
tést szabtak ki. Említést tesz a 
könyv a vasutas munkásmoz
galomban részt vett közel két
száz személy életéről és mun
kásságáról és a vasutasoknak 
az ország felszabadításában el
ért eredményeiről. 

A szerző alapos, mindenre ki
terjedő búvárkodását az is bizo
nyítja, hogy könyvében 850 for
ráshelyre hivatkozik. 

H.K. 

A miskolci biztosítóberende
zési és fenntartási főnökség ve
zetői minden évben szerveznek 
továbbképző tanfolyamokat, 
amelyeken részt vehetnek más 
igazgatóságok szakemberei is. 
Az idén január 6-án, három hó
napos tanfolyam kezdődött az 
igazgatóság oktatási központjá
ban. Ezen a debreceni és a sze
gedi igazgatóság, valamint a zá
honyi üzemigazgatóság össze
sen 35 dolgozója is jelen van. 

A hallgatók megismerkednek 
majd a legkorszerűbb távközlé
si- és biztosítóberendezések 
működésével, kezelésével, kar
bantartásával. A tanfolyam 
résztvevői alkalmasak lesznek 
majd az önálló készenléti szol
gálat ellátására is. 

- Cs. B. -

Ismerd m 

A szakközépiskolában a ta
nuló az első két évben a gimná
ziuméval azonos, a további 
években pedig azt megközelítő 
humán műveltséget szerezhet. 
Ezután - ha vállalja - egy év 
alatt ma�asabb fokú műszaki 
ismereteket is elsajátíthat. Ez 
az iskolatípus lehetővé teszi a 
felsőfokú továbbtanulást, hi
szen a felvételi vizsgára jobban 
felkészíti a hallgatót. A III. és a 
IV. évfolyamon az osztott és a 
fakultatív matematikaórák is a 
továbbtanulást könnyítik. 

Az érettségi vizsga után lehet 
jelentkezni továbbtanulásra. 
Ha a felvételi nem sikerülne, a 
hallgató ott maradhat az ötödik 
évfolyamra. Az ötödik, az úgy-

g hazádat! 

Brigádvetélkedő az Utasellátónál 

Ismerd meg hazádat! címmel 
hirdetett vetélkedőt az Utasellá
tó Vállalat közművelődési bi
zottsága és a vállalati szakszer
vezeti bizottság. 

A szocialista brigádok részé
re kiírt versenysorozat döntőjé
re január 25-én került sor. 
A vállalat Veres Pálné utcai ta
nácstermében a hat legjobb 
szocialista brigád öt-öt tagja 
versengett a végső sorrend ki
alakításáért. A résztvevő csapa
toknak Buda, Óbuda és a Mar
gitsziget történetével, művésze
ti és kulturális életével, /orra-

dalmi múltjával és vendéglátá
sának történetével kapcsolatos 
feladatokat kellet megoldani. 
Valamennyi verseny�ő szocia
lista brigádnak háromperces 
idegenvezetést is „produkál
nia" kellett. 

Az első helyezett a központ 
közgazdasági osztályának Szé
chenyi István, második a Buda
pesti Igazgatóság Március 15., 
harmadik a központ bérosztá
lyának Veres Pálné szocialista 
brigádja lett. 

Sz. J. I. 

flyen technikusi képesítést 
adó műszaki szakközépiskola 
a budapesti Kvassay Jenő Híd-, 
Út- és Vasútépítési, Pályafenn
tartási Műszaki Szakközépisko
la; közlekedésgépészeti, hír
adástechnika és közlekedési 
(forgalmi) szakon Budapesten a 
Mechwart András (XL, Rima
szombati út 2.), Szegeden pedig 
a Bebrits Lajos (Marx tér 14.) 
Szakközépiskola. 

A Kvassay Jenő Műszaki 
Szakközépiskolában az 
1985/86-os tanévben kezdődött 
el három szakon (híd-, út-, vas
útépítési és pályafenntartási) az 
új oktatási forma. 

A vidéki tanulóknak kollégiu
mi elhelyezést biztosítanak. 
A MÁV az első osztályt sikere
sen elvégzett tanulóknak havi 
500, 1000 Ft ösztöndíjat és vas
úti utazási kedvezményt ad. 

A közlekedésépítői pályára 
készülőket várja a Kvassay Je
hő Híd-, út- és Vasútépítési 
Műszaki Szakközépiskola, Bu
dapest VI., Rippl-Rónai u. 26. 
1068. Az érdeklődők részletes 
felvilágosítást kaphatnak a 
44-12-es üzemi vagy a 327-358, 
valamint a 121-246-os postai te
lefonszámon. 

Érettségi után targonca
és darukezelők lehetnek 

A záhonyi közlekedési szak
középiskola udvarán targoncák 
és egyéb munkagépek sorakoz
nak. Ezeken gyakorolnak a le
endő szakmunkások, főleg a 3. 
osztályos fiúk, akik már vizs
gáznak e gépek kezeléséből. 

- Két éve már-, tájékoztat 
Szoboszlai János igazgató -
hogy az érettségi vizsga után a 
hallgatók két értékes szakma 
elvégzését igazoló okmányt is 
kapnak. Univerzális targonca
és darukezelői képesítéssel he
lyezkedhetnek el. Reméljük, 
hogy egyre többen választják 
majd a záhonyi üzemigazgató
ságot. 

- Kik oktatják az átrakó gé
pek kezelésére a gyerekeket? 

- Az oktatást, vizsgáztatást 
a gépesített rakodási főnökség 
szakemberei, mérnökei végzik. 
A tanfolyam vezetője Veres Ti
bor oktatótiszt. A tanulók az el
méleti tudnivalókon kívül, elsa
játítják a gépkezelést és a kar
pantartást is. Megismerik a ra
j{odási szabályokat, a munka
�s tűzvédelemmel kapcsolatos 
előíráso½at. A végzett hallgató
kat a MA V elhelyezi, segíti beil
leszkedésüket és továbbtanulá
sukat. 

(szőgyényi) 
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Üléat tartott a kösponti vesető,ég 

Megvalósíthatók a célkitiízések 
El.fogadták a vaaút idei é, VII. ötéve, ten,ét 

Mmt arról lapunk 3. számá
ban hírt adtunk, február 7-én 
úl�st tartott szakszervezetünk 
központi vezetösége. Megjelent 
a tanácskozáson dr. Tóth László, 
a Közlekedé�i Minisztérium ál
lamtitkára is. A testület dr. Ba
jusz Rezső vezérigazgató elöter
jesztésében megvitatta a MÁV 
idei és VII. ötéves tervét. 

ható. Ezért rendkívül fontos a 
teljesítményeket jobban elisme
rő bérfejlesztési politika, az 
anyagi érdekeltségi rendszerek 
kidolgozása, korszerűsítése. 

is elsőbbséget keU biztosítani a 
vasúthálózat, a csomópontok, 
a nagyobb állomások rekonst
rukciójának. 

A VII. ötéves tervidőszakban 
1300 kilométer pálya korszerű
sítését irányozták elő. Ezzel a 
reális igények 70 százaléka elé
gíthető csak ki, a mellékvona
lak állapota tovább romlik. 
A tervidőszak végére nem lehet 
elkerülni körülbelül 110 kilomé
teres kisforgalll)ú vonalon a for
galom szüneteltetését. 

A tervidöszakban a vasút -
a népesség és a foglalkoztatott
ság enyhe csökkenése, a ma
gángépkocsik számának növe
kedése és egyéb okok miatt -
nem számít az utasok számá
nak emelkedésére. Az esetleges 
csökkenés mérséklése érdeké
ben a szolgáltatási színvonal 
emelését tervezik. 1990-re 124 
millió tonna áru elszállítását 
irányozták elő. Ennek érdeké
ben eröfeszítéseket kell tenni a 
fuvaroztatókkal való kapcsolat 
elmélyítésére, a konténer- és 
rakodólapos forgalom növelésé
re. a szállítmányozási tevékeny
ség kiterjesztésére. Leszögezi 
az előterjesztés, hogy az elő
irányzott teljesítménynöveke
dés kizárólag csak az üzemi fo
lyamatok javításával biztosítha
tó. Ezért a MÁV célul tűzte kl a 
nemzetközi teherforgalom 
gyorsítását, az utazószemélyzet 
vezénylési rendjének korszerű
sítését, a forda vonatok számá
nak növelését, az üres kocsifu
tás arányának csökkentését. 

A szociális fejlesztésekre for
dítható pénz, a VI. ötéves terv 
idöszakához képest az új terv
időszakban sem lesz több. Vo
lumenében mindössze 8 száza
lékos növekedést terveztek. Ez 
azt jelenti, hogy a fejlődés üte
me nem én el az előző tervidö
szak szintjét. A rendelkezésre 
álló fejlesztési eszközöket a fo. 
lyamatban lévő beruházások 
befejezésére, és a budapesti pá
lyaudvarok szociális helyzeté
nek javítására koncentrálják. 
Alapvető cél, hogy a VII. ötéves 
tervben a szociális ellátás és 
juttatás terén ne legyen vissza
lépés. A szociális ellátás minő
ségi színvonalának emelését a 
meglévő létesítmények - az 
eddiginél hatékonyabb - kar
bantartásával szeretnék elérni. 

A járműpark korszerűsítése 
nélkülözhetetlen, de a teherko
csik tervciklusonkénti szinten
tartásához szükséges 13 OOO te
herkocsi helyett mindössze 
1000 szerezhető be. A VII. öt
éves terv végére a jelenlegi te
herkocsipark 37 százaléka nul
lára íródik le. A személykocsik
ból mindössze húsznak a be
szerzésére nyílik lehetőség a le
selejtezendő 420-szal szemben. 
Ezt némileg enyhíti majd a 60 
új villamos motorvonat ülőhely
kapacttása Összességében az 
ülöhely- és rakománytömeg-ka
pacitás 3,5, illetve 3 százalékkal 
csökken a járműéletkor növe
kedése miatt. 

Gáspár Sándor szóbeli kiegészítője 

A szükséges szállítókapacitás 
biztosítása édekében a VII. öt
éves tervben a MÁV évenként 
500 fös létszámnövekedést vesz 
figyelembe. A létszámnövelést 
a tervidöszak elsö felében az 
alaptevékenységet ellátó frek
ventált munkakörökben, a terv
időszak második felében az ipa
ri és az építési tevékenységnél 
akarják realizálni. Ezzel azon
ban csak a munkaeröhiány glo
bális mérséklése, a foglalkozta
tási feszültségek enyhítése vár-

A munkáltatás személyi biz
tonságát a műszaki fejlesztési 
lehetőségek határozzák meg. 
Az elegyrendezési technoló
giáknál jelentősebb korszerűsí
tés nem várható. A veszélyes és 
ártalmas munkakörülmények 
felszámolásának üteme számot
tevően nem növelhető. 

A 40 órás munkahétre való 
áttérés, a műszakpótlék-emelés, 
kiemelt, a népgazdasági szintet 
meghaladó keresetfejlesztés. a 
szociális ellátás javítása külső 
központi segítség nélkül nem 
képzelhető el. 

A vasút állóeszközeinek pót
lására a VII. ötéves tervben 
(1981. évi áron számítva) 58 
milliárd forintra lenne szükség, 
a 38 milliárd forintos lehetőség
gel szemben. Ez a beruházási 
előirányzat csak a műszaki 
színvonal további romlásának 
lassítását teszi lehetővé. Ezért a 
beruházások között továbbra 

A VII. ötéves tervben 40 kilo
méter vonal villamosítását irá
nyozták elő, amely 16 százalék
kal több mint a VI. ötéves terv
ben volt. Többek között a dél
balatoni vonalat is villamosít
ják. Ha megvalósul az ötéves 
te1vi program, akkor a villamos 
vontatás részesedése elérheti a 
szállítási teljesítmények 68-70 
százalékát is. 

A vasúti fejlesztések megala
pozása, a MÁV gazdasági 
egyensúlyának segítése, a szál
lítóképesség megőrzése nép
gazdasági szempontból is na
gyon fontos. Ezért az Állami 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

Öt évvel ezelőtt a XXIV. 
kongresszusunkon egy igen fe
szített cselekvési programot fo. 
gadtunk el. Ennek lényege az 
volt, hogy mozgósítani kell a 
dolgozók, a szakszervezetek 
minden erejét hazánkban a szo
cialista vívmányok és az élet
színvonal védelmére, a gazda
sági visszaesés megakadályozá
sára, és egyben erőt gyűjteni 
egy későbbi fejlődéshez. 

Ismeretes, hogy e célokat lé
nyegében teljesítettük, de nem 
valósítottuk meg teljes mérték
ben. Például a nyugdíjak reál
értékének megőrzését, a reálbé
rek szinten tartását és néhány 
más célunkat. Ez nehéz helyze
tet teremtett, amely természete
sen rányomta a szakszervezeti 
eredményekre is a bélyegét. De 
maga a szakszervezeti tevé
kenység mégis hatásosabb, át
gondoltabb és harcosabb lett, 
mert a kevesebb eredmény 
több eröfeszítést igényelt, me
lyet a feladatok megvalósításá
nak akarása és a tagság elvárá
sai váltottak ki. 

Valamennyi konkrét célun
kat nem értük el, de azt igen -
és ez a nagyon nagy dolog -, 
figyelembe véve népgazdasá• 
gunk teljesítőképességét és 
gondjait, hogy most ezen a 
kongresszuson már más, dma
mikusabb fejlődést segítő cse
lekvési program kitűzéséröl be
szélhetünk. A XIII. pártkong
resszys döntése alapján a VII. 
ötéves tervben a gazdaság, az 
életszínvonal és társadalmi éle
tünk fejlódésében ismét növe
kedést terveztünk. 

Ennek az eredménynek el
érésében a szakszervezeteknek 
is jelentős része volt. Köszönet 
a dolgozóknak, a munkásembe· 
reknek, különösen a nagytpari 
üzemekben, akiknek áldozatos 
munkája döntő volt az eredmé
nyekben, akik ugyan fogyó tü
relemmel, de elviselték a szapo
rodó gondokat. 

A szakszervezetek tevékeny
ségének túlnyomóan józan és 
mértéktartó megítélése mellett 
a vitában elhangzottak olyan 
vélemények is, például az, hogy 
a szakszervezet ne törődjön az-

A dolgozók javaslataira, bírá
latára természetesen odafigye
lünk. Nagyon fontos. hogy tár
sadalmunk politikai mtézmény
rendszerének valamennyi sze
replője nyitott, türelmes és tole
ráns legyen a felelfü;en megfo
galmazott vélemények irányá
ban. A történelem megtanítptt 
bennünket arra, hogy senki 
nem lehet csalhatatlan. Pár
tunk ezt ismerte el 1956 után. A 
mai napig politikájának egyik 
vezérfonala, hogy nem uralko
dik, hanem vezet, nem paran
csol, hanem meggyőz, nem dik

tál, hanem szolgál. 
Nagyon fontos. hogy ez a 

gyakorlat továbbra is érvénye
süljön. söt erösödjön. A demok
rácia idő- és munkaigényes. Ha 
valakinek ma nincs ideje. türel
me másokat meghallgatni. an
nak holnapra nem lesz hallga
tósága. ha ö akar beszélni. 

Gáspár Sándor 
szakszervezeteknek 
munkban betöltött 
szólt: 

ezután a 
társadal

sze�péról 

. 
-------------------------------------------------1 zal, van-e lehetöség a dolgozók 

- A szakszervezeti mozga
lom osztályszervezet, elkötele
zett és önálló részese a hatalom
nak. Nincsenek önáll6 politikai 
törekvései, s mint a hatalom ré
szese, felelős alakítója és végre
hajtója a politikának. U gyanak
kor érdekvédelmi szervezet 
Nem egyszerűen tömegszerve
zet, a szakszervezet ennél gaz 
dagabb, összetettebb és mé
lyebb értékeket hordozó osz
tályszervezet. E2: elvile� világos 
és tiszta. 

Záhonyi vasutasok kitüntetése 

igényeinek kielégítésére vagy 
nincs, hanem fogalmazza meg a 
maga követelményeit, és har
coljon teljesítésükért. Ez így 
számunkra elfogadhatatlan. A 
szakszervezeti mozgalomnak. 
amikot javaslatait, követelmé
nyeit megfogalmazza, mmdig 
figyelembe kell vennie azt is, 
van-e anyagi lehetőség teljesí

. tésükre vagy nincs. 
Megfogalmaztak olyan véle

ményt is, hogy a felismert gon
dokról már nem beszélni kell. 
Tehát a tagság cselekvést köve
tel. Ez a bírálat jogos, de a cím
zés nem teljesen pontos. 
A szakszervezetek a gazdasági 
feqadatok végrehajtásának nem 
operatív irányítói, hanem segí
tői. 

Ismeretes. hogy a jelenlegi 
gazdasági helyzethez igazodva 
igyekszünk gazdasági gondjain
kat újításokkal is enyhíteru 
Ezek körében némi lehetőséget 
adtunk a magánvállalkozésnak. 
Ennek hatására a dolgozókblm 
felmerült az aggodalom, ho(Jf 
csökkennek, halványodnak 1l 
társadalom szocialista vo� 

Az, hogy a dolgozókban il,a 
aggályok jelentkeznek te 
szetes és érthető, de azt 18 

tatják, hogy még mindig � 
b1ZOnyos korábbi illúziók a � 
cialista elveit gyors és � 
talan érvényesülésér61 Ezelrdt" 
a negatlv jelenaéaiekt.61 
kell megiJednünk. lel kett 
közös er6vel ellenük •� 

A szakszervezeteknek saját 
rendeltetése van. Nem más 
szervek helyett dolgOZJ'k, nem 
kormány, nem a társadalom ve
zető ereje, hanem sajátos szere
pe, hivatúa szerint tevékeny
kedik. A nu feladatunk: 1zak-
1znveutt eszkpzokkel el.&egi
tm az onz(&g gazda.sági ffllié
nek növelését, a hatéko1&11, f� 
m,elffleffff á /elel8sm vlg%$ 
mwakát, á � mindazt Azt is szenv�)yeaen 
� � aflli IJ(&Z(losági S7.6vá a tagúg, hOfJY � 
� � oüzi. Ennek dünkben zavarok ke 

�� 
önAU4an �tjü k -Íd. Xem egy. f„lvhtal6 6ty 

&ila�iuet. �J'(blket, 
P-------..... -�------------------.. -----"!�----... �-- 'IXPQll'.aalod,..nlret. 
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Nemzetközi kapcsolataink 

VENDÉGEK JAPÁNBÓL 
• 

Ko-.zoru;. Feren<' főtitkár é,-, dr. Juhá;,z Zoltán titkár a vendégek tár-.a,-,ágában 

Kétoldalú kapcsolatamk ke
retébí:'n, háromtagú japán vas
utas-szakszervezeti delegáció 
tett eleget szakszervezetünk 
meghívásának január 31-e és 
február í-e között. A küldöttsé
get Masahiko Kuriyama, a ja
pán vasutas-szakszervezet 
(KOKl:RO) alelnöke vezette. 
A több mmt egyhetes program 
során vendégemk többek kö
zött látogatást tettek a debrece
ni és a szegedi területi intézőbi
zottságoknál. ahol a vasutasok 
élet- és munkakörülményeit. 
egészsegugyi ellátását. vala
mint a helyi szakszervezeti 
szervek tevékenységét tanul
mányozták. A küldöttséget fo
gadta dr. Bajusz Rezső, a MA V 
vezérigazgatója, K. C. Mathew, 
a Közlekedési és Szállítási 
Szakszervezetek N'emzetközi 
Szövetségének a főtitkára és 
Baranyai Gézáné. a SZOT 
nemzetköz, kapcsolatok osztá
lyának vezetője. Ugyancsak 1o
gadta a delegációt Koszorus 
Ferenc, szakszervezetünk főtit
kára 1s. Hangsúlyozta, hogy a 
kétoldalú kapcsolatban és a kü
lönböző nemzetközi fórumokon 
jó az együttműködés szerveze
temk között. A magyar népgaz
daság és a vasút helyzetének 
bemutatása. majd szakszerve
zetünk kongresszus utáni fel
adatamak ismertetése után kije
lentette: 

- Nagyra értékeljük a KO
KURO-nak a Japán Államvas
utak szétdarabolása elleni erő
feszítéseit, mert ezt a harcot 
rendkívül nehéz körülmények 
között vívják. A magyar vas
utas-szakszervezet mindig szo
lidáris volt és lesz küzdelmük
kel. 

Kuriyama alelnök rövid tör

dolgozói megkapják a sztrájk
hoz való jogot, ez ugyanis jelen
leg tilos. A terv szerint 71 vidé
ki szárnyvonalat kívánnak 
megszüntetni. de valószínű. 
hogy a magántársaságok továb
bi. gazdaságtalannak ítélt vona
lat fognak felszámolni. figyel
men kívül hagyva a helyi lakos
ság érdekeit. A ten· előirányza
ta a dolgozók számát az 198.5. 
áprilisi 307 ezerről 1987 áprili
sára 183 ezerre csökkenti. A tö
meges elbocsátások lebonyolí
tására a kormány javasolja: 31 
ezer olyan dolgozót bocsássa
nak el. akik még nem érték el a 
nyugdíjkorhatárt; 20 ezpr dol
gozót fel kell kérni arra. hogy 
.. önként" vállalja a munkanél
küliséget: 41 ezer vasutas p<>dig 
maradJon addig, amíg át nem 
képezték más munkaterületre. 
Az új vállalatok Pgyéb. nem 
vasutas munkakörbe 32 ezer 
dolgozót vennének át. A kor
mány politikájábó,l adódó defi
cit 198í ápnlisáig előrelátható
lag eléri a 37 tiilliárd jent 

Az adósságok visszafizetését, 
illetve törlesztését úgy képzelik. 
hogy az át"!lenetileg fennmara
dó Japán Allamvasutak eladja 
a tulajdonában levő, használa
ton kívüli földeket és egyéb in
góságokat. 

A legsúlyosabb problémát az 
elbocsátás előtt álló vasutasok 
újbóli elhelyezkedése jelenti. 
A kormány azt ígén, hogy fel
kéri az állami és helyi szerveket 
a .. fölöslegessé" vált dolgozók 
alkalmazására. Mivel a kor
mány az állami szektor más te
rületein is szigorú létszámcsök
kentéseket tervez, elképzelhe
tetlen, hogy az állástalan vas
utasok munkához jussanak. 

(!,koda Lá�zló í<'lvétele) 

A Japán Államvasutak már 
megkezdte dolgozóinak osztá
lyozását az említett elvek sze
rint. A szakszervezeteket igye
keznek távol tartani ettől a fo
lyamattól. sőt a kormány tervét 
ellenző szakszervezeti aktivistá
kat elbocsátják a vasúttól. 
A várható negatív intézkedések 
ellem hatásos fellépést nagy
�an akadályozza. hogy a Japán 
Ailamvasutak területén műkö
dő hat nagyobb szakszervezet 
között hiányzik az egység. 
A KOKURO, a DORO. a ZEN
DORO és a CHIBA-DORO el
lenzik a vasút magánkézbe adá
sát és szétforgácsolását. 
A ZEN -SHIRO csak a szétfor
gácso!ást vítatJa. a TETSURO 
támogatja a kormány elképzelé
seit. A legkövetkezetesebben a 
KOKURO igyekszik megvédel
mezni tagsága munkahelyét és 
megélhetését Emellett arra is 
irányul harca, hogy a helyi vo
nalak megőrzésével a lakossági 
érdekek se szenvedjenek csor
bát, továbbá az utasok ne le
gyenek kitéve a b1ztonság1 elő
írások esetleges lazulása miatti 
következményeknek. 

A japán vasutas-szakszerve
zet széles körben tájékoztatta a 
különböző országok partner
szervezeteit a japán vasutaknál 
kialakult helyzetről és támoga
tásukat kérte követeléseik sike
réhez. A Magyar Vasutasok 
Szakszervezete élőszóban vagy 
távirati úton számos esetben ki
fejezte szolidantását a Japán 
vasutasok erMeszítésel\·el és 
ennek az álláspontjának a kü
lönböző nemzetközi fórumokon 
is hangot adott 

Baranyai Zoltán 

ténelmi visszapillantás kereté-.--------------------------
ben elmondotta, hogy a japán 
vasutakat 1949-ben államosí
tottak és a 60-as években kezd
ték meg a nagyarányú fejlesz
tést: a vasútvonalak villamosí
tását, a vonóerő korszerűsíté
sét, a Shinkanzen-vonal építé
sét. A beruházások költségeit, 
mindenekelőtt a Világbanktól 
felvett hitPlek bői fedezték. Az 
áruszállítás fokozatos átterelő
dése a közútra "S Egyéb kor:;'.'.e
rű közlekedési eszközökre egy
re dt:>fic1tesebbé tette a Japán 
Államvasutakat. Ezért határoz
ta el a japán kormány, hogy 
feldarabolja és magánkézbe 
adja a vasutat. 

A KOKURO a terv nyilvá
nosságra kerülésének első pilla
natától kezdve hevesen ellenez
te ezt a tervet és a kampányok 
egt'sz sorát szervPzte ellene. 
A kormánv ennek ellenére ki
tart elkép{elése mellett. A terv 
szerint 1987-ben a Japán Ál
lamvasutak orszá�os hálózatát 
hat tt:>rületre és Shinkanzen
részlegre osztják fC'l, leválaszt
va a hat vállalatról a teherszál
lítást és a buszszolgáltatást. Ké
sőbb mindezeket a vállalatokat 
magánkézbe adják. 

Az átszert·ezés köi•etkezté
ben 24 új vállalat jön majd lét
re az eddigi Japán Államms
utak helyett. Az új vállalatok 

MEGÁLLAPODÁS 
Január 20-án megállapodást írtak alá a MÁV Tisztképző és 

Továbbképző Intézetben. A Magyar Néphadsereg közlekedési 
szolgálati főnöksége részéról Sáfár Bálint ezredes, a N',\V Tiszt
képző és Továbbképző Intéz,,t részéről pPd1g Fodor Jst;;án mér
nök-tanácsos írta alá az okiratot. 

A megállapodás célja az. hogy a honvéd tisztek megismerjék 
és alkalmazni is tudják a MÁV-utasításokat. Az 1985/86-os tanév 
forgalm1-kereskedelm1 nappali tagozatán már honvéd tisztek is 
tanulnak. 

�áíár Hálint é� Fodor Isi\ án aláírják a me!!allapoclá�t 

Nőnapra készülve 

L
együnk őszinték: ilyenkor, a nőnap közE:ledt�vel, �! fér
fiak valamennyien - a szerelem t1tkat alig seito ka 
masztól a tapasztalt aggastyánokig - egy nehezen 

megfogalmazható érzéssel küszködünk. A hála és a lelkifurda 
lás bonyolult kettősége tart fogva bennünket, amikor édes 
anyánkra, feleségünkre, netán első szerelmünkre gondolunk. 
Hálásak vagyunk, mert érezzük nap nap után, hogy minden, 
ami az életben szép, ami tartalmat ad neki: a nőktől ered, a 
nőket dicséri 
Életünk rossz pillanataiban, amikor úgy érezzük, hogy a ma
gány és a kiszolgáltatottság foglyai vagyunk, mindig a nők 
mentenek meg bennünket vigasztalásukkal, gyengédségükkel, 
szeretetükkel 
Nehezebb a másik érzésröl, a lelkifurdalásról beszélni, de úgy
sem tagadhatjuk: adósa, vagyunk a nöknek. Hosszú évtizedek 
ota hangoztatjuk a nők egyenjogúságának elvét, azután a hét
köznapokon megis megfeledkezünk a sokszor hangoztatott 
magasztos célokról 
Természetesen senki sem vonja kétségbe az emancipáció te
rén elért Jelentős sikereket. Jogi-politikai vonatkozásban, a 
formális egyenlőség szempontjából az egyenjogúságert foly
tatott küzdelem elérte legfőbb céljait, bár az is igaz, hogy 
akadnak még szép számmal ellentmondások a mi társadal
munkban is 
Hazánkban es a többt szocialista országban egész sor olyan 
tntezkedést hoztak (ovodák, bólcsódék, napközik jelentős álla
mi támogatása, a dolgozó anyákat védő jogszabályok, a gyes 
stb.), amelyek lehetősegeket teremtenek a gondok orvoslásá
ra. Napjainkban bark, meggyőződhet arról, - politika, elveitől 
függetlenül - hogy a szocialista társadalom sokat tett és tesz 
a valódi egyenjogúsag kiteljesedéséért. 
A legtöbbet persze csakis mi, férfiak tehetünk: otthon, a csa-
ládi életben - a mindennapokban. (sárközi) 

Munkásőrök köszöntése 
a záhonyi vontatásnál 

A múlt hónapban tartották 
évzáró-évnyitó egységgyűlése1-
ket a Szabolcs megyei munká
söregységek. A kisvárdai egy
séggyűlést megelőzően már ha
gyománnyá vált, hogy köszön
tik a munkásőröket. önkéntes 
rendőröket a záhonyi vontatási 
főnökségen. 

Először Szabados Sándor 
szb-titkár. majd Veres Mihály 
vontatási főnök méltatta a mun
kásőrök érdemeit. Többek kö
zött ezeket mondotta: 

- Jól összekovácsolódott 
közösség ez. A munkásőrök és 
az önkéntes rendőrök példát 
mutatnak a munkahelyen, a 
szakmai feladatok teljesítésé
ben és a szolgálat ellátásában 
egyaránt. Egyes esetekben 

ugyan gondot jelent a leváltá
suk. de igyekszünk úgy megol
dani a vezénylést, hogy min
denki el tudjon menm foglalko
zásra vagy szolgálatba. 

Olyan fegyelmezett. sokat 
próbáló vasutasok szolgálnak a 
munkásőrségben, mint Fónagy 
Zoltán diszpécser, háromszoro
san kitüntetett rajparancsnok, 
aki 22 éve szolgálja a testületet. 
Említhetjük Szegvári János 
fegyvermestert vagy Mohán 
József szakaszparancsnokot 1s. 

A munkásőri tevékenység se
gítéséért a Munkásőrség Orszá
gos Parancsnoka oklevéllel és 
plakettel tüntette ki a záhonyi 
vontatási főnökség kollektívá
Ját. 

Szőgyényi Bertalan 

Szakszervezeti tisztségviselőknek 
"' 

Rendhagyó 

brigádértekezlet 

Kitüntetés 

a békemunkáért 

Rendhagyó bngádértekezle
tet tartott a békéscsabai állo
más Baross Gábor szocialista 
brigádja a közelmúltban A bn
gádot meglátogatta dr. Tolnay 
László, a Magyar Külügyi Int(·
zet osztályvezetője, az Országos 
Béketanács tagja, az OBT leszP
relési bizottságának elnöke. 

Az értekezleten a brigád 21 
éves történetének főbb állomá
sairól esett szó; értékelték a te
vékenységüket és megbeszél
ték a jövő feladatait. 

A brigád Losonczi Zoltán vr
zetésével meghatározója Békés
csaba állomás áruforgalmának 
Jó kapcsolatot tartanak a szállí
tókkal. sokat tesznek azok ki
szolgálásáért. segítséget nyújta
nak a külföldi vállalatoktól <>r
kezö áruk kirakásához, hogy a 
kocsiforduló időt a minimumra 
csökkentsék. Mindennapi fel
adataikon túl társadalmi mun
kát is vállalnak: a Tanácskóz
társaság ünnepére rendszere
sen ők takarítják és öltöztetik 
ünnepi díszbe az állomás mel
letti 19-esek terét 

A brigád hazánk felszabadu
lásának 40. _évfordulójára meg
kapta a MA V Kiváló Brigádja 
címet. 

A rangos kitüntetés mellé 
újabbat szereztek. amelyet a 
rendhagyó brigádértekezleten 
Tolnay László nyújtott át A bé
ke érdekében végzett erPdmé
nyes munkájukért a magyar 
békemozgalom emlékplakettjét 
és oklevelét kapták. 

A magas kitüntetés mell<' 
Valkó Pál, az üzem főnökség \ e
zetője pénzjutalomban részesí 
tette a brigádot. 

Zacharidesz Jánosné 

N EPSZAVA-kiadványok 
Az elmúlt hónapokban lezaj

lottak a szakszervezeti alapszer
vezeti \'álasztások - szakszer
vezeti tisztségviselők tízezrei 
láttak muni<:ához az alapszerve
zetekben. 

A N' épszava Lap- és Könyv
kiadó éppen ezért jó időzítéssel 
Jelentette meg kiadványainak 
katalógusát. Felütve a füzet fe
delét kitűnik, hogy a tervezett 
szakszervezeti kiadványok az 
ötéves ciklusra választott szak
szervezeti tisztségviselők szá
mára készülnek 

A választásokhoz. illetve a 
XXV. kongresszushoz kapcso
lódnak azok a módszertani ki
adványok. amelyek az elkövet
kezendő időben kézikönyvként 
szolgálhatnak a szakszervezeti 
tisztségviselők számára. E mű
vek sorában talán legjelentő
sebb A szakszervezeti bizal
miak zsebkönyve című összeál
lítás, amely több mint negyed
millió példányban kerül a szak
szervezeti mozgalom vérkerin
gésébe 

A közgazdasági bizottságok 
kézikönyve legfontosabb tudni
valókat tartalmazza a tervezés, 
a termelés. a gazdálkodás. az 
árképzés. a gazdasági szabályo
zórendszer és mtézményrend
szer tekintetében. Gazdasági vi
szonyaink összetettségét. a he
lyi feladatok optimális megoldá
sát. valamint a szakszervezeti 
tennivalókat segíti átlátni a köz
gazdasági bizottságok számára 
készült munka. 

A Kézikönyv az alapszerve
zetek pénzügyi, gazdasági 
munkájához címü kötet speciá
lis „reszortos„ kiadvány. Az 
újonnan megválasztott gazda
sági felelősök „alapkönyv':' ... 

Feltehetóen érdeklődésre tart 
számot az Életszínuonal-szo
ciálpolitikai kézikönyve 1s. 

A címben megjelölt téma struk
turáltsága árnyalt vizsgálódást 
igényel - a kötet nem okoz 
csalódást majd az érdeklődők-
nek. 

A SZOT-üdülők kézikönyve 
az előző kiadásban is népszerű 
volt, az azóta bekövetkezett vál
tozásokat is tükrözi majd az ÚJ 
kiadvány. 

A legátfogóbb munkának 
ígérkezik Az alapszer1;ezeti ve
zető testületek és tisztségvise
lők kézikönyve. A kiadvány 
összefoglalja a szakszervezet, 
munka legfontosabb területeit, 
módszertam útmutatást ad az 
újonnan megválasztott testüle
teknek és tisztségviselőknek. 

A Fórum-sorozat 198tl-han is 
- feltehetően - s1k€'res köte
tekkel gyarapodik. A kiadó 
népszerű sorozatában megJe
lenteti A szakszervezeti tevé
kenység a két kongresszus kö
zött című könyvet, amely a 
szakszervezeti munka leglénye
gesebb új vonásait tárja az ol
vasó elé. A Vállalkozó vállalat 
- érdekvédelem - szakszerve
zet címü összeállítás a vállalko
zás gazdasági rugóit, az érdeke
gyeztetés bonyolult probléma
körét és az ehhez kapcsolódó 
szakszervezeti mechanizmus 
kérdéseit feszegeti. A szakszer
vezetek nemzetközi tevékenv
ségét szemlélteti Az SZVSZ 40 
éve című munka. A kötetből ki
tűnik: a Szakszervezeti Világ
szövetség a szakszervezeti moz
galom legnagyobb nemzetközi 
szervezete. Tevékenysége, kap
csolatai és nem utolsósorban 
erőfeszítései a nemzetközi szoli
daritás frontján rangot adtak a 
szervezetnek. 

A Válaszolunk dmü Népsza
va-sorozat az előző évekhez ha
sonlóan most is aktuális mun
kaügyi. nemzetközi, társadalmi, 

politikai stb. kérdéseket dolgoz 
fel - rövid terjedelemben, nép
szerű formában 

Az úgynevezett szakma, iro
dalom területéről a közgazdasá
gi. munkajogi, valamint mun
kavédelmi témák emelkednek 
ki. Vitathatatlan, hogy a legje
lentősebb kötet: A Munka Tör
vénykönyve és végrehajtási 
rendelkezései című kiadvány. 
Az egységes szerkezet tartal
mazza nemcsak az alaptór
vényt, hanem az ahhoz kapcso
lódó jogszabályokat, valammt a 
legfelsőbb bíróság, állásfoglalá
sokat is. 

A Munkahelyi úgyeink lexi
kona címú kötet a vállalatok 
működésével. felépítéseVPI, irá
nyításával. , a szakszervEzEt, 
sze1.,:ek és b1zalm1ak hatáskoré
vel. tevékenységével 1smPrtF-t1 
meg a szakszervezeti t1sztségv1-
selőket és dolgozókat. .A Min
dennapi ügyeink lexikona (II. 
átdolgozott, bővített kiadás) en· 
ciklopédiku, rendszerrel segíti 
a tájékozód&.st. közel félszáz 
szakember fogalmazta meg az 
ügyes-bajos dolgaink intézését 
segítő címszi;;. ''akat. 

A Jogsegély című kiadvány 
ebben az évben 1s 12 alk,dom
mal Jelenik meg - haszunna: 
forgnthatják a f.Zakszervezetl 
jogsegélyszolgálatok tagj,u, a 
munkaügyi döntőbizottsagok 
akt1\·istá1 és jogrendswnink 
iránt érdeklődők. 

A munkavédelem. a társada
lombiztosítás és egészsl�gm•\·t>
lés témakörében is számo� 
Népszava-kiadvány lát nap\'IIÚ
got. 

A tágabb értelembrn vf••• 
szakszervezet, nevelő 1 1 r, 
számos szép1rodalm1 ki:,t. -t 1<

meretterjesztő mü és közh .. b,:
nú irodalmat tartalmazó konY\ 
segíti. 



A terv teljesítésére kell mozgósítani 
A továbbiakban a SZOT el

nöke gazdasági feladatokra tért 
rá: 

- Már említettem, hogy öt 
· évvel ezelőtt feladatunk lénye
ge a szocializmus vívmányai
nak megőrzésére való mozgósí
tás volt. Most más a helyzet. 
Most a fő feladat: minden 
erőnkkel elősegíteni hazánk 
gazdasági erejének növelését, 
az infláció csökkentését, a 
reálbérek csökkenésének meg
állítását, majd emelkedését, a 
nyugdíjak - különösen az ala
csony nyugdíjak - értékének 
megőrzését. Segítenünk kell 
mindazon célkitűzések megva
lósítását, amelyeket a XIII. 
pártkongresszus nyomán a VII. 
ötéves tervben megfogalmaz
tak. 

A VII. ötéves terv - mondot
ta a továbbiakban - jelenti 
most öt esztendőre a magyar 
szakszervezeti mözgalomnak is 
az akcióprogramját. A terv tel
jesítésére kell mozgósítani sa-
Ját eszközeinkkel, sajátos lehe
tőségeinkkel. 

A teljes foglalkoztatottságot a 
szocializmus egyik alapvető 
vívmányának tekintjük. Ezt 
egyesek igyekeznek valamiféle 
idejét múlt „szocializmuskép" 
tartozékának feltüntetni. Mi 
úgy vélJúk. a gazdálkodás ra
cignalitása szocialista viszonyok 
kifLött nem valósítható meg a 
tőkés gazdaság eszközeivel. 

A munkaerő értelmes és ha
t.ékony foglalkoztatását a válla
latoknak kell megoldaniuk. En
nek kézzelfoghatóbb elemei a 
műszaki fejlesztés, a munkaidő 
JQbb kihasználása, a munkakö
rulrnények és a munkaszerve

s Javftása s mindemellett az, 
liogy olyan termékekét hcma
nak létre, amelyet el lenét fu1ni 

Nincs más meJoldái. A� 
rvezetek �hatóan kW� 
tem ennek � tJJ� 

nem egyéni ügy, főleg nem ak
kor, ha már nagy tömegek érzik 
hiányának kedvezőtlen hatását 
a munkahelyek szervezetlensé
gében, a kiszolgálásban, az 
áruk minőségében, ügyeik hi
vatali intézésében, a szolgálta
tás minőségében. 

Amikor a lazulás mértéke 
már a kollektívát sérti, egyéni 
életutakat tesz tönkre, mi sem 
lehetünk közömbösek. Közünk 
van hozzá, milyen a légkör a 
munkahelyen, elítélik-e vagy 
sem a fegyelmezetlenséget, és. 
hogy ki az elismert ember a kol
lektívában, a munkáját jól vég
ző, fegyelmezett dolgozó vagy 
az ügyeskedő. Nem hallgatha
tunk, ha a fegyelem lazulása 
morális értékeket rombol. 

Jól képzett és a jobb teljesít
ményben érdekelt dolgozók 
nélkül lehetetlen a gazdaság 
fejlesztése. Ezért minduntalan 
felmerült a kérdés, hogyan 
hasznosítjuk a meglevő szelle
mi kapacitást. Sajnos ezen a te
rületen igen sok a formalitás. 
Ezen változtatni kell. Ami a bé
reket illeti, szinte minden mun-

k'ahelyen lehetne enyhíteni a 
gondokat az álkotó, minőségi 
munka előtérbe állításával és 
megteremtésével. El kell és el is 
lehet érni, hogy azok az értelmi
ségiek, akiktől az üzem vagy in
tézmény előrehaladása függ, 
munkahelyükön megérdemelt 
jövedelemhez jussanak. Ehhez 
a legtöbb munkahelyen megnö
vekedtek a döntési lehetőségek. 

Nem lehet elégszer hangsú
lyozni, a dolgozóktól a jövő épí
tését, szolgálatát csak úgy lehet 
tartósan és azzal azonosulva el
várni, ha gondoskodunk jelen
legi szükségleteik kielégítésé
ről. A dolgozóknak érezniük 
kell valamilyen konkrét formá
ban és mértékben munkájuk 
eredményét. Aktivitást, kezde
ményezést, szorgalmas munkát 
kell követelni és elvárni, de tar
tós lemondást a saját munkájá
nak gyümölcséről, azt nem. 

Ezt nem szabad anyagiasság
nak felfogni. A megoldást nem 
illúziók teremtésével segítjük, 
hanem a társadalom valós hely
zetének megfelelő feladlttok ki
jelölésével és megvalósításával. 

Vasutas küldöttek felszólalása 

javaslat érkezett a helyi munka- jobb, esetenként sokszor rosz
körülmények, a biztonságos szabb kereseti és szociális 
munkavégzés feltételeinek javí- munkavédelmi körülményeket'. 
tására, a munkafegyelem szigo- Döntően ezekre az okokra ve
rítására. Sokan megfogalmaz- zethető vissza a vasút évek óta 

ták, hogy a szakszervezet az ed- fennálló súlyos létszámhiánya,; 
digieknél erélyesebben álljon ki Dr. Bajusz Rezső hozzászóláa dolgozók mellett „a„ biztonsá- sát a következókkel fejezte be gosabb munkakorulménye& 

Biztosithatom a kongresz-
szust, hogy a vasút és a vas.. 
utasság a jövlJbén is teljesítem 
fogja kötelezettségeit. 

A kongresszus vasárnap dél
előtt folytatta munkáját. A fel• 
szólalások után Gáspár Sándor 
a SZO'l' elnöke foglalta össze a 
vitát. Ezt követóen a küldottek 
zárt ülésen, titkos szavazással 
megválasztották a Szakszerve
zetek Országos Tanácsa 217 taft:-; ját és a számvizsgáló bizotts� 
29 tagját. 
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FEBRUÁR 9-12. KÖZÖTT Rudabányai változások 

Kritikus napok a Nyugat-Dunántúlon Vasérc helyett gipsz 
Rudabányán és környékén 

január elseje óta a legtöbbet 
emlegetett esemény: több mint 
ezeréves művelés után végleg 
bezárták a község határában lé-

összevetve: az utóbbi 10 évben 
30 százalékkal esett i,issza az 
állomás teher/ orgalma. 

Február 9-én. vasárnap dél
től egyre kedvezőtlenebb híre
ket közölt az időjárásról a rádió. 
Havazás. hófúvás a Nyugat-Du
nántúlon. Az alsóbb rendű út
vonalak járhatatlanok. 

- Vasárnap estére Celldö
mölk és Szombathely állomáso
kon már akadozott a vasúti 
forgalom - mondja Kapron
czai János, a szombathelyi 
igazgatóság vezetője. 
A szombathelyi kijárati jelzők
nél lévő angolváltókat betemet
te a hó. Megkezdődött a terv
szerű, szervezett védekezés. 

Utasítást adtak a hóekék be
állítására. A kritikussá váló tér
ségekben Szombathely, Sop
ron, Kőszeg, Celldömölk és Za
laegerszeg állomásokon és a kö
zöttük lévő szakaszokon há
rom-három M 62-es és M 43-as 
mozdonvra szerelt hóeke taka
rította a· havat. Üzembe helyez
ték a hómarógépet is. A vas
utasok lapátot vettek a kezük
be. 

Szabó Imre, üzemviteli igaz
gatóhelyettes. elmondotta. hogy 
vasárnap már közel 300-an dol
goztak Celldömölkön, Sopron
ban és Szombathelyen. Hétfőn 
ez a létszám több mint 800-ra 
emelkedett. A veszélyeztetett 
helyek Babával, Tapolcával, 
Zalaszentivánnal és Zalaeger
szeggel egészültek ki. Kedden 
(február 11-én) még mindig 
hatszázan tisztították a havat és 
segítettek az állomások terüle
tén felgyülemlett nagy mennyi
ségű hó elszállításában. Segít
ség érkezett a honvédségtől 1s. 
Legtöbb gond nem a nyílt vd
nalon, hanem az állomásokon 
volt. Nehezen lehetett váltót ál
lítani. 

A pályamunkásokkal együtt 
fogtak lapátot az építési és híd
fenntartási főnökségek dolgo
zó1. Takarították a havat a for
galomnál dolgozó és a szabad
napon lévő vasutasok 1s. 

- A vonatok átlag 40-50 per
cet késtek, de előfordult több 
órás késés is - folytatta Szabó 
Imre. Vasárnap 14, hétfőn 46 
személyszállító vonatot nem 
tudtunk közlekedtetni igazgató
ságunk területén. Kedden is ke
vesebb járatot indítottunk. El
sősorban a távolsági és a hiva
tásforgalom biztosítására töre
kedtünk. 

- Elégedett-e a vasutasok 
helvtállásával? kérdezem 
Kapronczai Jánost. 

- Becsülettel helytálltak 
vasutasaink. Önzetlen segítsé
gük nélkül még nagyobb gond
jaink lettek volna. Különösen a 
csomópontokon lakó vasutasok 
segítettek sokat, hiszen a vidé
kiek nem tudtak jönni szolgá
latba. Köszönet nekik és a meg
értő hozzátartozóiknak. 

Szombathely vasútállomás. 
A legdrámaibb küzdelmek szín
helye Kedd délre már nyugal
ma�abb képet mutat. Csende
sPbb az idő. Havas vonatok és 
mozdonyok. hóekék, váltó- és 
hótisztítók sokasága, emberma
gasságú hófalak. A vonatkésé
sek még gyakoriak. 

--

......... 

' 

✓ 

... , 

vő vasércbányát. A vasérc szál
lítása egyik 'napról a másikra 
megszűnt. 

- Rudabánya állomást 
1960-ban napi 5-6 ezer tonna 
kapacitásra tervezték - tájé
koztatott Szalontai János állo
másfőnök. - A megváltozott 
viszonyok következményeként 
jelenleg nincs elég fuvarozni 
való áru. 

Az állomás területén ottjár
tamkor valóban alig volt moz
gás. Egy-két utas sietett csupán 
a bent várakozó vonatra. A rak
tár előtt mindössze két fedett 
kocsi ácsorgott. 

- Milyen a szPmé1yfo,ga
lom? 

- Hat pár vonatot közleked
tetünk naponta Rudalúnya i, 

Kazmcbarcika között. Ebben a 
tekmtetben még gyengéhb a k1-
hasznártság. mint a teherfuva
rozásban. Az ok kézenfekvő· a 
Volán meglehetőspn sűrű busz
járatokat közlekPdte', a.l utasok 
többsége inkább a kozutat vá
lasztja. Vasutas létemrP jóma
gam 1s szívesebben rcegyEk 
busszal Barc1kára, mert az 
gyakrabban jár. ráadásul a vá 
ros központjában áll meg 

Az állomásfőnök szav11it a 
négy kocsiból álló v1cmáns 1c; 

igazolta: alig volt a vona•on 15 
utas. 

A jövő nem valami b1ztn-

- A vasércszállítás megszű
nésével az Országos Érc- és Ás

' ványbányákkal való kapcsola-
tuk is megszakadt? tó. 

Tájkép _c,-ata - után �zombathel) állomáson 

- Szerencsére nem, mert 
bányásznak itt dolomitot is. Eb
ből a fehér kőből havonta mint
egy 20 ezer tonnát továbbí
tunk. Ezenkívül adnak fel még 
festékalapanyagot, kohósala
kot, és a helyi erdőgazdaság is 
igényél néhány kocsit. A feladá
sunk így havonta eléri a 30 ezer 
tonnát. a leadásunk pedig 30 
kocsi körül mozog. Mindent 

Nem látszik k1látásta111n
nak. mert az Pmlített v:.:Jalat 
hamarosan gipszPt fog termel 
ni. Ezt a nélkülözhetetlen i>pít ,
ipari alapanyagot pEd1g c'ié.k tt 
fogják bányászni hazánkban 
A részleteket még nem isn � -
rem. de a gipsz bőven pótolJu 
majd a megszűnt vasPrcet. te 
hát lesz mit szállítanuPk 

A forgalmi irodában határo
zottan és nyugodtan intézkedik 
Müller László üzemfőnök. Kap
kodja mellette a telefonokat 
Zsitek József személyszállítási 
vezető és Balogh Zoltán ügye
letes tiszt 1s. 

.....:.. Húsz éve vagyok vasutas 
- mondja Németh Imre rendel
kező szolgálattevő -, de ed�ig 
csak egy ilyen szigorú télre em
lékezem. 

Német Gyula, külsős forgal
mi szolgálattevő rossz hírt hoz: 

- Lefagyott az 5-ös váltó, 
sürgős intézkedésre van szük
ség - mondja. 

Az állomáson több csoport 
tisztítja a váltókat, hogy mi
előbb kíhaladjanak. vagy beér
kezzenek a vonatok. Az egyik 
csoport előmunkása Böröcz Im
re a pályafenntartástól. 

- Sokat dolgoztak? - kér
dezem. 

- Tegnap reggeltől estig 
voltunk itt. Ma ismét reggel 
kezdtünk, délután abbahag)juk 
és estére újból jövünk vissza. 

- Nem zúgolódnak az em
berek? 

- Legfeljebb azért. hogy a 
szél nem becsüli a munkánkat. 
Állandóan új torlaszt emel. Ha 
nem áll meg a szél, sohasem 
végzünk. 

Könnyebben tisztítja a váltó
kat Sterm László és Hanor Ist
ván, dízelmotor-szerelők. Ők, 
az M 62 209 sz. mozdonyról le
vegő segítségével fúvatják a ha
vat. 

_.:. Hosszú évek óta nem volt 
ilyen nehéz telünk - mondja 
Müller László. - ilyenkor min
dent másképpen kell csinálni. 
Sokszor azonnal kell dönten1. 
Nehezíti feladatainkat az állo
más vágányhálózatának az át
építése. Örömmel mondhatom, 
hogy ilyen nehéz körülmények 
között sem volt balesetünk. 
Ilyenkor mindenki jobban vi

gyáz a másikra. Mindenki be
csülettel helytállt. 

Sz. Jakab István 

Szorgos kezek tisztítják a váltókat 

(sera) 

A MÁVINFORM jelenti 

Hókupa<·ok a peronokon 

A rádióhallgatók - különö
sen a vasutasok! - észrevehet
ték, hogy az utóbbi időben 
megváltozott a vasúti hírek sze
repe a rádió információs műso
ra1 ban. Többet hallunk a vasút
ról. részletesebbek a híradások. 
a műsorszerkezetben nagyobb 
súlyt kapnak, mint korábban. 

Mindez annak köszönhető, 
hogy a MÁVINFORM mikro
fonengedélyt kapott. Ez annyit 
jelent, hogy a vasúti hírek köz
vetlenül a MÁV Vezérigazgató
ság Népköztársaság úti stúdió
jából kerülnek adásba. Az m
formációs szolgálat munkatár
sait Fischer Sándor, a Színház
és Filmművészeti Főiskola ta
nára készíti fel. Heti egy alka
lommal beszédtechnikai elő
adást tart, hogy az Útközben 
vagy a Közlekedési tudnivalók 
című adásokban ne legyen „ba
ki•·; helyes magyarsággal szó
laljanak meg a vasútról szóló 
információk. 

közérdekű és hasznos közl€'mP 
nyekké, ha szerkesztésükben & 

végrehajtó szolgálati heiyek 1s 
közreműködnek. Lényegébrr 
mmden egyes forgalnu szolgá
lat. műszaki ügyelet kapcsolat
ba kerülhet a MÁVINFORM
mal - ha közlendője sok em
bert (utast) érint. 

Vannak úgynevezett fix hí
rek: vágányzárak, ronatké�e
sek, helyjeggyel kapcsolata� 
tudnivalók, vonatajánlatok, 
ünnepi vagy hétvégi mentesí
tővonatokról szóló tudósítások 
stb. Ezenkívül a váratlan t'5( 

ményekrő} is tájékoztatást kell 
adni a MAVINFORM-nak. SaJ
nos előfordul. hogy az informá 
c1ót nem továbbítják (vagv k1;s 
ve). így megesik, hogy a !\1ÁV
val kapcsolatos fontos híreket 
- történetesen - a TV hírad' 
ból tudJák meg az énntetti-k 

Február 12-én. szerdán dél
előtt a GYSEV Igazgatóság 
soproni székházát ugyancsak 
nehéz \·olt telefonon elérni. Ki
vételesen' nem a vonalak zsú
foltsága miatt Az ok egészen 
más volt: az igazgatóságon 
dolgozók többsége havat lapá
tolt, a házban alig akadtak né
hányan .. A közel 100 dolgo
zó - osztályvezetőktől az elő
adók1g és a kézbesítőkíg - cso
portokat alkotva. élükön egy
egy forgalmi szakemberrel. 
már reggel kivonultak a sínek 
közé megküzdeni a rengeteg 
hóval. 

Dél tájban végre sikerült be
szélnünk Edlinger János for
galmi osztályvezetővel. aki a 
következő tájékoztatást adta: 

- Február 9-én, vasárnap 
délben kezdődött a tél igazi tá
madása· szakadt a hó, fújt a 
szél - olykor megközelítette a 
60-80 kilométeres sebességet is. 

A váltókat szinte lehetetlen volt 
állítani, pedig tízen is dolgoztak 
egyik-másikánál. Első intézke
désünkkel mindenkit akit csak 
lehetett, a forgalomhoz irányí
tottunk. A csomóponton min
denki a hó ellen küzdött, füg-

(Kaczmarski Zoltán felvftc>lt·i) 

getlenül attól. hogy egyébként 
m1 a munkaköre. Sajnos a meg
feszített munka ellenére is ala
posan késtek a vonatok. Vasár
nap és hétfőn átlagosan 1 órát: 
néhány helyi vonatot pedig 
nem is mdítottunk útnak. Kedd 
estig a késések átlagosan 24 
percre csökkentek. Ma. vagyis 
február 12-én már rendben in
dultak a vonatok. Mivel a hó 
már nem esik. reméljük. Sop
ronban rend lesz. az igazgató
ság „rohamcsapata„ szusszan
hat egy kicsit. Hogy meddig? 
Ezt csak téltábornok őfőméltó
sága tudhatja ... 

(sárközi) 
Az elhangzó hírek természe

tesen csak akkor válhatnak 

Szerencsére ez ritka esEt, a 
MÁVINFORM az eltelt m-ír;fé. 
év alatt bizonyította, h; ,gy jó1 

képviseli a MÁV érdekeit. 
Kavalecz Imre 

.-----------------------------------------

20,l nailli6 ut,u - 10,S nailli6 tonna áru 

Eredmények� tervek ·szegeden 
Az eredményekről és az idei 

feladatokról tartottak tanácsko
zást. február 7-én Szegeden, a 
vasutas művelődési házban. a 
nagyobb szolgálati főnökségek 
vezetőinek és a társadalmi szer
vezetek képviselőinek bevoná
.sával. 

Lovász Lázár igazgató ismer
tette az elmúlt év eredményeit, 
és a legfontosabb feladatokat. 
Elmondotta többek között, 
hogy tavaly 20.1 millió utast 
szállítottak. 5,5 százalékkal 
nőtt a gyorsvonaton utazók 
száma, a szPmélyvonatokat vi
szont kevesebben vették igény
be. Javult a belföldi vonatok 
menetrendszerinti közlekedése. 
Az elmúlt évben javult az utas
tájékoztatás, a jegyvizsgálók 
azonban még mindig nem elég
gé udvariasak. Tavaly 20 felvé
teli épületet újítottak fel 42 mil
lió forintért. 

Az igazgatóság az áruszállítá
si tervet' 10 millió 688 ezer ton
na áru elszállításával 1,8 száza
lékkal, a módosított tervet pe
dig 3,8 százalékkal túlteljesítet
te. Ez utóbbi 388 ezer tonna 
többletáru elszállítását jelenti. 
A gabonán kívül lényegében 
minden árut időben a rendelte
tési 'helyére továbbítottak. Az 
exportszállításban 7, míg az im-

portban 20.5 százalékos növe
kedést értek el. Hosszú idő után 
a tranz1tteljesítmények sem 
csökkentek. Javult a kocsik ki
használtsága, a felek rakodási 
készsége. Az év folyamán szin
te állandó gondot okozott a szál
lítási egyenlőtlenség. Az év 
utolsó három hónapjában pél
dául dupla annyi árut kellett 
mozgatni, mint az I. negyedév
ben. Ez. különösen az őszi for
galomban. feszültséget okozott. 
Ennek ellenére - ha néha ké
séssel is - de kielégítették a fu
varoztatók igényeit. 

1985-ben Záhonyba közel 122 
ezer üres kocsit küldtek, még
sem tudták a célkitűzést mara
déktalanul teljesíteni. Ugyan

csak nem sikerült a kocsifordu
ló idő csökkentése sem. Nőtt a 
vontató járművek szolgálat
képtelensége. csökkent a nagy 
teljesítményű mozdonyok napi 
teljesítménye. 

Csökkent a túlórák száma. 
A költséggazdálkodásban 30 
millió forintot takarítottak meg. 
Beruházásokra 600 millió fo
rintot fordítottak. 

A feladatokról szólva a vasút
igazgató elmondotta. hogy 
rendkívül fontos az ez évi célki
tűzések teljesítése, mert 1986 
egyben a VII. ötéves terv első 

éve is. Nem mmdeg� tehát, ho
gyan alakulnak az elsó hóna-
pok eredményE·í Az ez E v1 tpr
vek 20,1 millio utas és 10,5 mil
lió tonna áru elszállítását ira
nyozzák elő. A MÁV az idén tu 
Bz motorvonatot vásárol. ebbol 
többet a szegedi területrn állí 
tanak forgalomba. Tovább foly
tatják a felvételi épületek felÚJÍ· 
tását, javítják az utastájékozta
tást. és gondoskodnak arról is. 
hogy a jelenleginél még tisz
tább vonatok közlekedjPnek. 

Az áruszállítási feladatok tel
jesítését rakodási v€'r;en:vE·kkel. 
a fuvaroztatókkal való uedmP· 
nyesebb kapcsolattartással. a 
szállítási igények idóbrn1 kielé
gítésével, a hétvégi rakodások 
növelésével szeretnék st;gítcrn 
A termelésből kieső vonatokat 
a kocsiforduló idő csökkPntésé
vel akarják ellensúlyozni 

Fejlesztésre az idén 550 mil-
lió forint áll rendelkezésre. Eb
ből többek között folytatják a 
Gyoma-Békéscsaba. a Mind
szent-Hódmezővásárhely ko
zötti vonalak felújítását. a 
csongrádi Tisza-híd építését. 
Békéscsabán rakterületE>t bur
kolnak. Szegeden pc>d1g egy 80 
személyes tanműhely építését 
tervezik. 

G.J. 
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A MÁV Vezérigazgatóság 

Megvalósíthatók a célkitűzések 

Elfogadták a vasút idei és VII. ötéves tervét 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

Tervbizottság a \·asút jelenlegi 
é» VII. ötévc,s terv1dószakra 
várható hPlyzHét tobbszor 1s 
targyalva olyan határozatot ho
zot• amely a fc>szültség csók
kentÉ><;ét, a stab1: vállalati gaz
dálkl dás mPgvalósítását teheti 
lehc tové. A határozat értelmé
bPn o;yan saJátos koz�azdaság1 
fe lt,'..tPlrl'ndszer bevezetésére 
kPrul sor a kvvetkezö évPkbPn, 
amPly lPhetővé teszi az ala
csuny; ·vedelmezöségü áruszál
lítá,;1 tarifák folyamatcs emelé
sét, a normatív szabályoktól el
térö speciális jövedt>lemszabá
lyozást Ezenkívül jelentős be
ruházási költségvetési támoga
tássa. az elő1ránvzott beruházá
»ok pénzügv1 foi=i.ását b1ztosítJa, 
és a munkanő-megtartó képes
ség É rdPkébPn adómentes k1-
P'1lE lt bérezési lehetöséget blz
t'JSlt a kozpont1 keresetszabá
lvozáson belü!. 
• A célok eléréséhez a MÁV 
kulonfélc intézkedéseket tesz. 
Például a vonatközlekedési terv 
készítésénél meghatározzák az 
,,ptlmális továbbítási útvonalat. 
figyelembe véve az elegyfeldol
gozó hely kapacitását. Kiszéle
sítik a fordavonat1, és a rako
dással Képzett 1rányvonat1 
rendszl'rt egyszerűsítik az 
an) aggazdálkodás1 folyamato
kat korszerűsítik a MA V gaz
ctasági. tervewc;1 rendszerét, k1-
szélE>sít1k a számítógépes üzem-
1,ite l. rendszert. 

A vasút vezetŐI a VII. otéves 
tervre (osszhangban az ATB 
1985. augusztus 21-1 határozatá
val) szfles köru intézkedési ter
vet dolgozott k1 a szállítási és 
gazdálkodási f Pladatok szÍn\'O• 
n.1.asdbb végrehaJtására. az 
eszközállomány működésének 
b ztosítására, a versenyképes
-;É g Javítására. a belső tartalé
kok feltárására stb. 

A MÁV 1986. évi vállalati ter
vénPK alapját az elmúlt év v{.,
gén készult tervJavaslat képe21, 
amdy a fuvarp1ac1 helyzet fi
gyelembt'.'vételével csak mim
malis áruszállítási teljesítmény
növe-kedést irányoz elő. Ez a kö
rulmény kedvezőtlernil befolyá
solJa a vállalati gazdálkodás le
he•;;s€ge1t 1s. Figyelembe vén 
a népgazdaság fejlődésének 
várható dinamizálását. a MÁV
tói 1s nagvobb tPljesítményeket 
kovFtel. 

Ez a körülmény indokolta, 
h�gy a terv ülapváltozatán kí
vul olyan tervváz.latot 1s k&szít
senek, amely figyelembe vPsz1 
ú rnE"gnövekPdntt igényeket. Ez 

a t'áltozat egyben nagyobb bér
koltseqet is igényel. A bC'!ső ér
dekc>ltség1 rendszer ösztónzŐ!t 
kihasználva kell elérm. hogy a 
vasút1gazgatóságok a kiadott 
áruszállítási tonnatervet és az 
üwmi áru-tonnakilométer-ter
vet IPgalább 3 százalékkal telje
c;ítsék túi. A havz operatfo ter
'JC'k meghataruzásának alap;a 

az idén a felemelt "állalati 
tert• lesz 

Az 1de1 célkitűzés az, hogy 
változatlan utasszám mellett az 
utaskilométer-teljesítmény fél 
százalékkal növekszik. Az áru
szállításra vonatkozó alapterv 
a jelenlegi kozlekedési munka
megosztásra és a tranzit ver
senyhelyzetre épül; a felemelt 
terv pedig számol a népgazda
ság fejlődésének dmam1zálódá
sával és a tranzitforgalom élén
külésével A tervteljesítés érde
kében javítani kell a szolgálta
tás színvonalát is, mert ez alap
\·ető eszköze annak, hogy a köz
lekedési munkamegosztásban a 
\'asút számára kedvező változás 
kóvetkezzc>n be. Elsősorban a 
nagyobb távolságú áruszállítás 
megszervezésére kell töreked
ni. A felemelt tert•ben az áru
tonnakilomi>ter 198.5-höz i·iszo
nyítz:a 4 százalékkal tobb. 

A felemelt terv a müszak1-
gazdaság1 mutatókkal szemben 
is nagyobb követelményeket tá
maszt, mmt az alapterv. Az 
előbbi csak akkor teljesíthető, 
ha éves szmten megvalósul a 
4,4 napos kocsiforduló idő. ha a 
rakott és az összes kocs1futás vi
szonya eléri a 63.8 százalékot. 
Intl•nzívc>bben kell növelni a te
hervonatok átlagos terhelé
sét IS 

A tervváltozat 1985-höz vi
szonyítva a fizikm létszám 
1720-szal való nóvelését irá
nyozta Plő a nem fizikai dolgo
zók létszámának 220 fős csök
kentése mellett 

Folytatni kell a tavaly elkez
dett anyagi ösztönzési, teljesít
ményérde�eltségi rendszer kor
szeríisítését. Ennek érdekében 
az edd1g1eknél differenciáltabb, 
a vállalati feladatok ellátását 
jobban szolgáló munkaerő- és 
létszámgazdálkodást kell foly
tatni. amely a fiz1ka1 munkakö
rökbc>n a munkaerő-me�artá
sára, illetve -novelésre ösztö
nöz. A szabályozás finomításá
val a belso érdekeltségi rend
szer«:>k további bérfeJlesztést 
tesznek lehetövé. Torekedni 
kell a bérek és a teljesítmények 
osszhangjára. Ennek érdeké
ben lehetővé kell tenni, hogy 
c>gyes mozgóbérek felhasználá
sát meghatározott időre zárol
Ják Ezt alapvetéíen a teljesítmé
nvek olvan mértékű hullámzá
si mdokolja, hogy a bérkiáram
lás ,1sszafogása szükségessé 
válhat. 

A javasolt intézkedésektől a 
telJesítmények növekPdését. a 
munkaerőhelyzet javulását, a 
meglévő létszám hatékonyabb 
foglalkoztatását remélik. 

Az állóeszköz-fenntartásra 
('lőirányzott keretből elsősor
ban a szállítóképesség szmten
tartását biztosító járműjavítás 
költségeit növelik. Ennek elle
nére a szükségleteket csak rész
ben tudjuk kielégítem. Az új 
terv az alaptervhez képest 60 
millió többletköltséget biztosít 

/ 

a járműfenntartásra. Az 
anyag- és készletgazdálkodás
ban nagyon fontos a felesleges 
készletek csökkentése, az alkat
részellátá!S javítása. 

A beruházási lehetőségek nö
velését csak kismértékben (1 
százalék) irányozták elő. Annak 
ellenére, hogy hálózatfejlesztés
re mintegy 1,4 milliárd forinttal 
többre nyílik lehetőség, csak 
1 íO millió fonnt az ('melkedés 
az ebbe a döntési Jogkórbe tar
tozó beruházás összegénél, a sa
ját források. elégtelensége mi
att. A vállalat1 beruházásokra 
több mmt 250 milhó fonnttal 
kevesebb összeg áll rendelke
zésre a tavalyinál. Az 1986-ra 
jutó beruházási összegből 20 
km vonal villamosítását, 192 
km pálya korszerűsítését, 5 i 
km i·onalt biztosítóberendezés 
építesét, 3 állomási biztosítóbe
rendezés, és 33 automata so
rompó telepítését tervezik. A 
vállalati beruházásokon belül 
beszerezheto lesz 15 \'1llam·
mozdony, 10 Bz motorkocsi, 20 
motormellékkocs1, 2 villamos
motorvonat és 140 teherkocsi. 

A vártnál ugyancsak kisebb 
a beruházásokhoz nyújtott tá
mogatás 1986. és 198í. évi vár
ható összege. A népgazdaság 
jelenlegi helyzetéből adódóan 
az 1986-ra tervezc>tt beruházási 
és költségvetési támogatások 
alacsony szintJP kedvezotlen 
gazdálkodási körülmény<>ket te
remt. 

A vasutasok szociális ellátá
sára a MÁV 1985-ben 2.3 milli
árd forintot fordított Ez csak a 
korábban kialakult szmt tartá
sát tette lehetővé. Konzervá
lódtak a kedL·ezötlen körülmé
nyek. Lényeges Javulás csak ott 
történt. ahol az elavult létesít
mények helyett újat építettek. 
Például: Tapolcán 600. Pécsett 
2000 adagos üzemi konyhát, 
Miskolcon 130 személyes öltö
ző-mosdót építettek. 

Az 1986. év1 szoc1áb!S terv a 
dolgozók ellátásában eddig el
ért eredmények megtartását, és 
kisméretű javulást határoz 
meg. Az idén szociális célokra 
2,2 milliárd fon.ntot fordíta
nak, amely a tavalyinak 99 

százaléka. Az összes ráfordítá
son belül a fejlesztések aránya 
lényegesen csökken. A fejlesz
tések elsősorban a folyamatban 
lévő beruházások 1986 évi üte
méhez szükséges fednetet biz
tosítJák. (Például a szegedi. a 
dombóván, a puspokladán:,1 
szociális létesítm1;nyek). 

A tervek szerint az idén 1s a 
vasutasok magánen3ből való la
kásépítését is támogatják. 
A rendelkezésre álló keretből 
1700 vasutas részére bizto:,íta
nak (v1sszatérítés1 kötelezettség 
mellett) támogatást Kiemelten 
kezelik a budapesti Landler la
kótelep rekonstrukcióját és a 
miskolci Martin telepi szövetke
zeti lakásépítést. 

Munkavédelmi célokra a ta-

valv1 terv 1.5 milliárd formtot 
1rá�yzott elo. A munkakorulmé
nyek összességében kedvezot
lenebbé váltak A statisztikai 
adatok szerint tavaly a balese
ti helyzet kismértékben rom
lott. Egy százalékkal növeke
dett a munkabalesetek száma. 
Lényegesen kevesebb volt 
azonban a súlyos sérulések szá
ma 

Az idén munkaz,-édelemre 
összességében 1.2 milliárd fo· 
rint áll rendelkezesre. A terve
zett összeg 42 százalékát ÍPJIE„z
tésre, 58 százalékát fenntartás
ra. üzemeltetésre használják 
fel. A munkakörülmények Javí 
tására, a munkahPlv1 ártalmak 
hatásának csokke�tés&re- 162 
millió forintot irányoztak elo 
A veszélyes munkakörülmé
nyeket a szerény műszaki feJ· 
lesztés1 lehetőségek miatt lé
nyegesen nem lehet mérsékPl· 
n1. A munkahel) 1 ártalmak 
csökkentését elsosorban az 1pa
n üzemekben ter. ez1k. 

A b1ztonságtechmka fe1lesz
tésére előirányzott 512 millió fo. 
rint csak a gép('k berendezések 
állapotának szmtentartására 
elegendő. Az egyém védőeszkö
zök. védőruhák biztosítása 
mintegy 116 m1ll1ó fc,rirt k1 

adá:-;t jelen• Az öltözök, mos
dók, melegedok fe-J1eszt€-;fre 37 
millió fonntot kolteneK 

A kornyezet, éd( Imi feJIE szte
sek 48 százalékka. h.iladJák 
meg az 1985 évi kornyl'ZPtvé
delm1 beruhi.:zások értékét Ez 
zel lehetővé válik. hogy kurn) P· 
zetvédelm1 bírságokra keve--;e-b
bet fizessünk mmt az előző 
években. 

Az előtc rjesztéshcz dr Ba
;usz Rezsó wzérigazgató fűzött 
szóbeli kiegészítést, majct meg
kezdődött a vita amelybPn frl
szólalt dr. Tóth László államtit
kár 1s. ElölJáróban tolmácsalta 
a közlekedes1 miniszter udvoz
letét a központi vne•oségm k 
majd elmondotta. hogy a m1-
mszténum vezetoi 1<;menk a 
MÁV gondJait, a k1vc>wto uta 
kat. 

A MÁV VII. otét-rs tervét 
reálisnak ítélte, az abban kitű
zött célokat elérhetónek tart;a. 
Kere:mi kell azokat a !ehe'osé
geket. amelvek növelik a vasút 
teljesítményét. a gazdaságo
sabb szállítást. Rámutatott ar
ra. hogy 1985 a mélypont volt a 
vasút életPbc>n. !Vlmd;,nt ('l Kell 
követni azért hogy Javu!Janak 
a munka feltetEiei. nóVPkedjék 
a te1melés. de PZZEi párhuz«m11-
san meg kel! találni az osztön
zobb bérc>zés lehetőségét I<;. 

Korszerűbb erdekeltsegi rend
szert kell teremtem. Ehhfz sok 
segítséget adhat a \ a<;utas
szakszervezPt 1s 

A kozpont1 ve Zt tőség az elíí
terjesztést. a k1egész1tÉ '>E kKel 
együtt egyhangúlag elfogadta. 

-ks-

(Sk,wla l.fü,zló í,•lwh•l,·i) 
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Tél a Keletiben 

F_,bn1ár kiiZl'�n a fiháro„han j„ nai,.') m,·nn) ;,.«:g:ű hó hulloll. \ ha
,azá„ különö,.«·n a „z„nu:l)l>ál}au«harokon okozoll nt•h{-z,.,:g«'kPI. 
l\.rpriportunk a kPlt·li pál}a11tharon k,:,.zuh. ahol kii!,.() ,.pg11�rgPI j„ 
kaplak a hó t·hakarilá„ához. 
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\ áltókt•zelö 4:-.. kot•.,,irf'ndt•ző tanuló!.. i-. r1•-.zt H�IIPk a 1wronok ti,zlíta• 
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�ntal l.á„zl1i ía�nwntt•-.ítő fol)adrkkal 1i-.zt1tja a ,ál_tokal 
((hári \rpá,J f Ph«:h·IPi) 

A nemzetközi munkaverseny győztese 

Szovjet elismerés 
a záhonyi vasutasoknak 

Február 17-én unnep; 
munkásgyűlésen tobb, mmt 
ezer vasutas gyúlt össze a záho
nyi mozdonYJavító csarnokban. 
hogy részese legyen annak a k1-
tüntetésm'k, amelyet a SzoVJet 
Szakszervezetek Központi Ve
zetősége adományozott a nem
zetközi munkaverseny győzte
sének. A vöros zásló átadására 
megjelent Onozó György közle
kedési miniszterhelyettes. Ko
szorús Ferenc, a Vasutasok 
Szakszervezete főtitkára. Nagy 
Károly, a MÁV Vezéngazgató
sá� pártbizottsági titkára, a Ma
gyar Szovjet Barátsági Társa
ság országos elnökségének 
me_gbízottJa, Szemök Béla, a 
:'VIA V általános vezérigazgató
helyettese, valammt a szovjet 
részről Viktor Ocseretin. a ma
gyarországi kereskedC'lm1 ki
rendeltség vezetője. lzjaszlaL· 
Baljaszinszkij debreceni főkon
zul. Mihail Momot, a lvovi vas
utak igazgatóhelyettese> és F;o
dor Tomcsuk, a lvovi vasutak 
szakszervezeténPk titkára. Ré
c;zPse volt az ünnepségnek Sza
bolcs-Szatmár megyP legfel
sőbb párt- és társadalmi vezeté
-,e, a helyi szer\'ek k�pv1selő1. 

C'nnep1 beszédet Rigó Zol
tán üzemigazgató mondott. Ki
emelte, hogy a jubileumi mun
kaverseny hatására a záhonyi 
körzet üzemviteli és gazdasági 
mutatói jól alakultak. A szerző
d€sben vállalt kötelezettségeik
nek eleget ti>ttek. az expo11-1m
port szállításban nc>m volt lé
nyc>gPs fennakadás. Az ánik1IP
pésben tavaly rekordot értek el. 

15,3 százalékkal meghaladták 
az előző évC't. A belépési tervet 
100.5 százalékra teljesítették. 
Atranz1t szállításban 18,3 száza
lékos növekc>dés következett 
be Az üzemigazgatóság gazdál
kodásának külső körülményei 
romlottak. ezért a bevételek le
hetséges növelesével és a költ
c;égtakarékossággal Járultak 
hozzá a MÁV gazdasági c>gy1.>n· 

súlyának javítasához Ennl k 
erFdmények,�nt a bevételi ter
vet 145 mlilié fonnttal túltelJesí
t('tti>k, a fenntartásban Pn«:>r 
g1atakaiikosságban 10 m1lh{i a 
megtakarítás értéke A ;obb ( r
dekeltségz rendszernek kor-zon
heto, hoqy 9,2 százalékkal no
t•ekedtek az uzemigazgatosa
gon a keresetek. Az 1de1 felada
tok még nagyobb erofeszíté ,e
ket kívánnak 

A murkaversl'n) JC'lE ntos� • 
gét Viktor Ocserc>tin méltatta. 
Dmam1kusa'1 fejlod11< SzovJEtu 
mó és Magyaror'>zág kapcsola
ta, amit Jó! jellemez, hogy 
19íl-í5 k0zött 11 milliárd ru

bel érteku volt az áruforgalom, 
a most zárult otei,es ten•ben ez 
meghaladta a 40 milliárd ru

belt A SzoVJetumó kúlkeresk<'
delmében hazank évek óta az 
ötod1k helyet foglalja el. Onnan 
kapjuk a földgázt, olaJat, vasér
CC't, kokszot, mutrágyút. mezo
gazdaság1 gépeket. míg tőlünk 
az export fc>lét gépi>k és beren
dezés«:>k tt �zik k1. de JP!Pntős a 
mezőgazdasági és élelm1szer
ipan. valamint fogyasztási cik
kek exportJa 1s A gazdaság, 
együttműkndéc; bővulése újabb 
friadatokat ad a szállításnak. 

Ezután Viktor Ocseretm át
adta a vörös zászlót az üzem1-
gazgtóság vezetomPk. 

A nag) g) ülés résztvevo1-
nek. az eredményt elérőknPk 
gratulalt Koszorús Ferenc. 
Hangoztatta, h,lg) c>bben a k1-
tüntC'léshen valamennyi ma
g:, ar vasutas munkája benne 
van A záhonyiak ,nedmén) e 
mutatja hog:, szükség van a 
munkave rsenyrP A szovjet 
vasuta»ok udvözletét • Andrej 
Fedcsenkó. az ungvári aligaz
gatóság vezPtÖjP tolmácsolta. 
Beszámolt arról. hogy s1kerP
sen teljesítették 11. ötéves tPr· 
vuket. jó a kapcsolat a magyar 
vasutasokkal 

Lán:yi Botond 



Jó vásár volt 

Munkájuk is megválto
zott? 

- Minden maradt a régiben, 
lényegében tehát formális volt 
a változás. Munkásainkat elein
te nem zavarta a dolog, ám 
1976 végén úgy alakult a hely
zetünk, hogy kétséges volt: tu
dunk-e fizetni januárban? Ek
kor lépett közbe a MÁV. A me
gyei vezetéssel összhangban 
tárgyalások kezdődtek. Az el
gondolás lényege az volt, hogy 
üzemünk rnindenképpel'l me
gyei fennhatóság alatt marad
jon. Így is lett: a MÁV megvá
sárolt bennünket. és mi Szom
bathelyhez kerültünk. 

- Jó vásár volt? 
- ,Az adatok önmagukért 

beszélnek. Korábban a bérsz[n
vonal 32 ezer forint körül moz
gott, ma valamivel több mint a 
duplája. Amint vasutasok let
tünk: 2 forint béremelést kapott 
mindenki ... 

- Nem beszélve a kedvez
ményes vasúti igazolványról -
jegyzi meg Tompa István. -
A MÁV roppant nagyvonalúan 
kezelt bennünket, visszamenő
leg is elismerte vasutas voltun
kat. Nem sajnálta a pénzt fej
lesztésre, így különösebb zök
kenők nélkül sikerillt átállnunk 

Szabad kapacitás 

- És ez igaz? 
- Ebből annyi mindenkép-

pen, hogy kevés olyan vasszer
kezeti munka létezik, amelyhez 
mi tétován állunk neki. Tulaj
donképpen lenne is szabad ka
pacitásunk különféle bérmun
kákra amellett, hogy a járműja
vítás igényeit maximálisan kí
vánjuk szolgálni. Az iparvá
gány hiánya azonban súlyos 
gond. Sajnos a most kezdődött 
tervciklusban sincs reményünk 
arra, hogy megépítsék. Évekkel 
ezelőtt már voltak itt ebben az 
ügyben, fontolgatták, számol
gatták, de döntés nem született. 
Hangsúlyozom: a pácsonyiak 
jövője így is biztosított, de az 
iparvágánnyal ugrásszerüen 
megnőnének lehetőségeink. Ha 
meggondoljuk: majdnem há
romezer ember jár el dolgozni 
Vasvárról és a környező telepü
lésekről. Az iparvágány mind
ezt megváltoztatná. Üzemegy
ségünk komoly ipari bázissá 
fejlődhetne. 

Sárközi Gábor 

. Zavarja-e a pályaépítés 
és -fenntartás a vasútüzemet? 
�úthálózat kiépítését kö- párhuzamosan a pályaszerkezet 
id&zakban csak $Z úze- korszenlsítése, .az építési tecb

s során keletkezett pá- nológia fejlesztése is megindult. 
bAk heÍyreállitásAval kél- A magyar gazdaság munkaerő-

Az Északi Járm6javítóban kijavították és üzembe helyezték a közelmúltban az M62-241-es pályas� 
villanymozdonyt. A nagy hidegben feszít6vasakkal keUeu feltörni a sínek közé fagyon jeget. havai, hQIY 

elindulhasson próbaútra a mozdony 

Záhonytól Kó1:1egig mindeniltt dolgosnak 

Szolnoki vagoniné leg k 

1 

1 

A közelmúltban átadon új hídmérleg Zalaegerszegen 

- Ezt az alapigazságot so
kan nem ismerik fel. Az áUo
másfőnökök e.gy része - hang
súlyozom: nem a többség! -
nem törődik a mérlegekkel, s ez 
olykor súlyos következmények
kel jár. A kereskedelmi vonat
kozásai azt hiszem mindenki ál
tal könnyen fölfogható, a mi 
szempontunkból pedig azt je
lenti, hogy akadályozzák a 
munkánkat, pontosabban: nem 
teremtenek megfelelő feltétele
ket hozzá. Az igazgatóságoknál 
dolgozó, úgynevezett mérlegre
ferensek szerencsére sokat tesz
nek azért, hogy mindenkiben 
megvilágosodjon: a jó mérleg
gel kezdődik a kereskedelem. 

Fehérviri Jirm0javlt6 

(Horváth Zoltán Mvétele) 

- Nem kenyerem a dicsek
vés - szól ÚJra Földi Béla -
de a Jarműjavítón belul a m1 kis 
csa'patunk talán a legaktívabb 
ha barmiféle társadalmi meg
mozaulásról van szó A uzem1 
vetélkedőkön rendszeresen a 
vagonmédegesek szerepelnek 
a legiobban, de a társadalmi 
munkában sem vallunk szé
gyent. Talán azt is megemlíthe 
tem, hogy a jármújavító vezetői 
kozlil nem egy vagonmérleges 
volt korábban . . Mmd zt azért 
mondtam el. bog) érzekelt s 
sem: megbecsliléslink 
arányban a munkánkkal. 

.s. G. 

TeQeslt11tlék a nyereségterv11t 

A székesfehérván jármúJaví-
tó üzem 1985-beh a normaóras 
tervezés helyett önállóbb gaz-
dálkodásra tért át. A váltás 
nem kis �ondokat okozott a 
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Napirenden · a tranzitforgalom 

\ me�állapodá!> aláírá,.,ának ünnepélye,., pillanata 
(f.lek Emil fehétt•le) 

A Szovjetunió és Jugoszlávia 
közötti. hazánkon áthaladó vas
úti szállítások lebonyolításáról 
tartottak egyeztető tárgyalást 
február 10-12-e között Nyír
egyházán. A vasúti küldöttsége
ket dr. Bajusz Rezső, a Magyar 
Államvasutak vezérigazgatója 
köszöntötte. A tranzitszállítások 
jelentőségéről szólva rámuta
tott: az országok közötti gazda
sági együttműködés attól is 
függ. hogyan teljesítik az érin
tett vasutak a szállítási felada
taikat. A múlt évi kedvezőtlen 
tapasztalatokon okulva most 
meg kell határozni azokat az in
tézkedéseket. amelyek segítik a 
szállítások zavartalan lebonyo
lítását. 

A tervezett mennyiségek jó 
részét elszállították tavaly - ál
lapította meg Vlagyimir Kolpa
kov szovjet vasútügyi minisz
terhelyettes. Ennek ellenére a 
kemény hideg nehézségeket 
okozott, amit egyes szervezési. 
árufeladási hiányosságok is kö
vettek. Emiatt egyenetlen volt a 

a külkereskedelmi volumene- ezer tonnával több timföld szál
ket egyeztették, a másikban át- lítása jelenti a legnagyobb 
tekintették az üzemvitellel. za- mennyiséget, mellette gépeket 
vartalan forgalom lebonyolítá- és berendezéseket. valamint fo
sával kapcsolatos kérdéseket gyasztási cikkeket küldenek a 
Mészáros András vezérigazga- Szovjetunióba. Összeségében a 
tó-helyettPs irányításával. Jugoszláviába irányuló áru-

Az elmúlt évben a mennyiség az idén is megha-
Szovjetunióból Jugoszláviába ladja az 1,3 millió tonnát. s 
több mint 1,3 millió tonna árut mintegy 150 ezer tonna árut 
szállítottak. amelynek az átra- pedig harmadik országba (/ő
kását a záhonyi körzetben ol- ként Olaszországba) küldenek, 
dották meg. A MÁV vonalain a míg az ellenirányú forgalom 
szállítási hatékonyságot erősen egymillió tonna lesz. Ez a záho
rontotta az időnként életbe lép- nyi határforgalom mintegy 14 
tetett forgalomkorláiozás. százalékát teszi ki. Bár a megál
amely érvényes volt a Jugoszlá- lapodások úgy szólnak. hogy 
viából érkező árukra is. ame- mmdent megtesznek a zavarta
lyek mennyisége 800 ezer tonna lan és ütemes szállítás érdeké
volt. ben. azonban sok függ a forga

Ebben az évben mindkét ol
dalon növekvő mennyiséggel 
számolnak. A Jugoszláviába 
irányuló forgalom jelentős téte
lei a mintegy 300 ezer tonna 
műtrágya és fa, valamint a 
nagy mennyiségű cement és 
szén. Ellenkező irányban a 200 

lom szervezésén. a határpontok 
fogadókészségén. hogy ne le
gyen fennakadás a megnöveke
dett tranzitszállításnál. 

A tárgyalások a záró jegyző
könyv ünnepélyes aláírásával 
fejeződött be. 

L. B. 

szállítás és fogadási gondok is .--------------------------
előfordultak. 

A vasúti áruszállításban 
meglévő nagyobb lehetősége
ket hangsúlyozta Zorán Nasz
tics, a jugoszláv vasutak egye
sülése ügyvezető bizottságának 
elnöke. Ennek alapján szeretné
nek nagyobb eredményeket el
érni 1986-ban. 

Határforgalmi verseny 
Somoskőújfalu és Fülek határmenti vasútállomások több 

mint 30 esztendeje versenyben állnak egymással. A két határállo
más vezetői a közelmúltban Somoskőújfalun értékelték a tavalyi 
munkát. 

Sok mindenre választ ad 

A MÁV alapvető feladata a 
népgazdaság �zállítási igényei
nek egyre növekvő színvonalon 
történő kielégítése. Másképpen 
fogalmazva, ez annyit jelent. 
hogy a fuvaroztatók által jelent
kező szállítási igény ,kielégítését 

a kívánt időpontban, 
- az elvárt időre, 
- a szállítás tárgyának ép-

ségben való eljuttatása mellett 
és 

- a fuvarozási szerződésben 
vállaltaknak megfelelően bizto
sítsa. 

Az 1980-as évek elejétől a 
népgazdaság szállítási igényeit 
fokozottan romló eszközparkkal 
(kocsi. mozdony, pálya) és csök
kenő létszám mellett tudjuk 
csak megoldani. 

Önkéntelenül adódik a kér
dés: hogyan növelhető megbíz
hatóságunk, ezáltal szállítási 
teljesítményünk és ennek ered
ményeként a realizált nyeresé
günk? 

Természetesen úgy. ha a ren
delkezésre álló munkaerő és 
eszközpark (kocsi, mozdony. 
pálya) egymáshoz rendelései
nek optimális arányát meghatá
rozzuk. 

Hogyan határozhatjuk meg 
az optimális arányt? 

Erre egyértelműen nehéz. de 
nem lehf>tetlen válaszolni. 
A megoldás kulcsa a szállítási 
folvamat .,követésében .. , azaz a 
MAV rendelkezésére álló mun
kaerő és az anyagi eszközöknek 
a szállítási feladat teljesítésé>hez 
térbeli hozzárendelésének vi

szonyában keresendő. E vi
szonyszám meghatározása je
len időszakban csak a tapaszta
lati és bEcsült értékek alapján 
ismPrt 

Szállítási feladataink lénve
gében két fő folyamatra bont
hatók: 

1. Személyszállítás. 
2. Áruszállítás. 

2. Továbbítási folyamat. 
3. Útközbeni rendezési folya

mat. 
4. Kirakóállomási folyamat. 
A fenti folvamatok láncolata 

egyben a MÁV áruszállítási fel
adatainak teljesítését szemlélte
ti térbehleg. 
· E folyamatokban egymáshoz 
rendelődnek az élő- és holtmun• 
ka elemei: 

a munkaerő, 
-, a jármű (mozdony, kocsi) 

a pálya, 
az épületek, berendezések 

stb. 
Az egymáshoz rendelés ered

ményességét a ráfordítás és be
vétel viszonya fejezi ki. A folya
mat eredményességének meg
bízható számbavételére ismerni 
kell a ráfordításokat volumen
ben és fonntértékben. de felme
rülési helyenként az eredményt 
nem célswrű felbontani részPk
re. mivel az f:•lszámolása köz
pontosított. 

A folyamatelemzésnek nem 
lehet célja, hogy költséghelyen
kénti eredményt kimutassunk. 
Viszont célja kell hogy legyen 
az egyes folyamatok - v1szony
latonkénti költségigényének 
megbízhatóan bizonylatolt is
merete. azaz milyen az egyes 
folyamatok v1szonylatonkénti 
költségráfordításainak aránya. 

A bemutatott számszerű ada
tok közül kiemelve a ráfordítá
sokat. megállapítottuk, hogy 
azok novekvő irányzatúak. 
Igaz. időközben Jelentős árnö
vekedések voltak. azonban az 
árnövekedés mértéke kisebb 
volt mint a teljesítmények csök
kenési üteme 

A MÁV vezetése már koráb
ban elhatározta. hogy meg kell 
valósítani az üzemviteli folva
matok m1;lyreható. úgynew;ett 
normaalapokra helyezett elem
zését. A vezéngazgatóságon a 
feladat végrehajtását biztosító 
szervezeti feltételként. 1985. 
augusztus l-től létrejött az 

A személyszállítási fő 
mat alapvető jellemzŐI: 

a szabályozottság, 
a rendszeresség, 

folya- üzemgazdasági és folyamate
lemzési osztálv. A fohamate
lemzési tevéke�ységet c·sak a fő 
folyamatokat jól ismerő sza
kemberek segítségével. eg:,;sé
ges rendszerszemléletű megkö
zelítésben és csoportmunkában 
lehet elvégezn1. 

a viszonylagos pontosság, 
a biztonság. 

Melyek az áruszállítási fő fo
lvamat változásainak térbehleg 
jól elhatárolható fázisai, folva
matai? 

A csoportirányítást a MÁV 
\"ezérigazgatóságon a folyamat
elemzési csoport látja el. Tagjai: 

1. A berakóállomási folya- a) A vezéngazgatóság szű-A tárgyalásokat két szakcso
portban folytatták. Az egyikben kebb értelemben vett szakmai 

(kocsiszolgálat1. árufuvarozás1. 
----------------------------------------------------------, forgalomszervezési stb.) osztá

Az értékelésnél megállapították, hogy mindkét állomás 50-50 
pontot ért el. az összteljesítmény alapján azonban Somoskőújfalu 
2.98 százalékkal mégis jobbnak bizonyult. A vándorzászló így So
moskőújfalura került. mat. 

Molnár Gábor, a Keleti pá
lyaudvar üzemfönöke decem
ber 31-től nyugdíjas. Az elmúlt 
négy évtizedről azt mondta: 

- Vasutasként, érettségi 
nélkül kerültem Pesten a tiszt
képzőre. Voltak köztünk postá
sok, hajósok is. A tisztképző 
után számomra újabb vezetői 
tanfolyam következett, majd a 
MÁV Vezérigazgatóságra he
lyezték. Itt alig telt el két év és 
rám bízták Kecskemét állomás 
VPzetését. Manapság ritka. 
hogy valaki nyolcéves vasúti 
múlttal a háta mögött egy ekko
ra állomás vezetésére kapjon 
megbízást, de az akkori idők ezt 
indokolták. hiszen a vasút fel
adatai nagyok voltak. 

Egy gazdag életpálya négy évtizede 
lyainak egy-egy szakembere. 

b) Az igazgatóságoknál a ke
reskedelmi és szállítási osztá
lyok egy-egy szakembere. 

- Fiam, kevés olyan vezető 
van, aki a fiatalokat tanítja. 
Aki segít, ahhoz kell odamen
ni! 

nek épültek. villamosították a 
vonalat. szociális épületet emel
tek, felújították a fel vételi épü
letet. Szép és gazdag évek kö
vetkeztek. A munkatársakkal 
már félmondatokból 1s értették 
egymást. Örömmel dolgoztak 
együtt. 

Molnár Gábor 1945-ben lett 
kommunista. Fiatalon. késő éj
szakáig ta1ió beszélgetéseken 
értette meg, hogy mit kell ten
nie. hogy az ő élete és a mások 
élete új vágányokon induljon 
el. 1947-ben egy szakszervezeti 
tanfolyamra küldték. Ez is segí
tett!:' a belső összefüggések 
mtgértésében. a politikai tisz
tánlátásban. 1958-ban belépett 
a munkásőrök közé, ahol a szol
gálatot huszonnyolc éve nem 
érzi fárasztónak. pedig ez a kö
telesség is sok időt vett el a csa
ládtól. A közéletben is szerepet 
vállaló Molnár Gábor 14 évig 
volt a Békés Megyei Tanács. 
nyolc évig pedig a Békéscsabai 
Városi Tanács tagja. 1970-ben 
megválasztották a Vasutasok 
Szakszervezete Központi Veze
tőségébe ahol az üzemviteli bi
zottság tagja volt 1985-ig. 

üzemfőnökként 
munkát 

c) A végrehajtó szolgálatnál 
a hálózat szempontjából meg

végeztem a határozó Jelentőségű szolgálati 

- Ez a megbízatás még több 
gonddal járt 

- Igen nagy volt a feladat. 
Naponta 60 ezer utast szállítot
tak a vonatok. Meg kellett ta
nulnom a menetrendet. a gép
és szerelvényfordulókat. és 
utolsósorban meg kellett ismer
ni több száz munkatársam ké
pességeit. Már akkor is sok 
gondot okozott a létszámhiány. 
Szerencsére kipróbált. sokat ta
pasztalt vasutasok szolgáltak a 
frekventált munkate1iileteken. 

- Mi volt a legnagyobb si
ker az életében' 

- Talán az, hogy főnöksé
gem ideje alatt Békéscsaba vas
útállomás tizenhétszer nyerte el 
a• Kiváló Csomópont. s kétszer 
a Míniszte1tanács és a SZOT 
Vörös Vándorzászlaját. A rosz
szat elfeleJti az ember, a szép 
emlékek pedig tovább élnek -
mondja, aztán a családról a 
feleségéről beszél. aki mindig 
biztosította számára a kiegyen
súlyozott életet, a munka utáni 
gondtalan pihenést. 

J:ielyek üzemmérnökei és územ
gazdászai. 

A szervezetbe tartozó cso
porttagok munkajogilag marad
nak a jelenlegi szolgálat1 helyü
kön, de szükség szerint - az el
végzendő célfeiadat jellPgétől 
és nagyságrendji>től függően 
-, részt vesznek a hálózati fel-

adatok megoldásában is. Háló
zati jellegű tevékenységüket 
vezérigazgatósági megbízólevél 

,alapján javasolhatják. termé
szetesen a többletmunka meg
felelő ösztönzésének biztosítása 
mellett. 

A szállítási fő folyamatok 
elemzését térbelileg három el
határolásban szükséges végre
hajtani: 

1. A feladási állomáson. 
2. Útközben (vonalon és a 

rendezőpályaudvarokon). 
3. Rendeltetési állomáson. 
Legfontosabb feladat a telje

sítmények és az ahhoz kapcso
lódó élőmunka, eszközigény. 
valamint ezek pénzbeli norma
tív viszonyainak kimunkálása. 
illetve azok „élethez igazodó„ 

folyamatos karbantartása. a 
nyereségorientált vállalati ga✓.

dálkodás eredménvesebbé téte-
le érdekében. • 

Kimunkálandó feladatok: 
Időnorma: 
Adott feladat végrehajtásá

hoz szükséges normaidő. folya
matonkénti összevont éti.ék
ben: 

Kiemelten: 
- a rendező-pályaudvari 

feldolgozás. 
- rakodóhely-kiszolgálás és 

rakodás, 
- az árutovábbítás, i·onat

továbbítás, 
- a MÁV befolyásolási kö

ren kívül eső terékenységek. 
Létszámnorma: 
A folyamat (illetve a munka) 

biztonságos végzéséhez szüksP• 
ges létszám az adott technikai 
feltételek mellett. ezen belül 
munkahelyenként1 bontásban 

Teljesítménynorma: (kapacz
tásnorma) 

Adott technikai berE·ndE"Zés 
és munkaerő megléte esetén az 
1dőeg_'., ség (műszak. nap. hónap 
stb.) alatt létrE hozandó teljesít
mények naturális mértékegy
ségben k1feJezett érték. 

Költségnorma: (fajlagos költ
ségfelhasználást normatíva) 

Az adott feladat végrehajtása 
eredméfl�.:eként megvalósult 
teljesítménvek létrehozásához 
szükséges · pénzben kifejezett 
ráfordítás. 

A feladatok közül meghatáro
zónak tartjuk a ráfordítások. 
azaz a költségek alakulásának 
elemzését. Természetesen a 
költségek kimutatásában nem 
lehet az analitikus könvvvitel
ben előírtaknak megfel�lő pon
tosságot biztosítani, mivel a 
MÁV jelenlegi számviteli rend
szere ezt nem teszi •lehetővé. 
A ráfordításokban közelítő. sőt 
egyes folyamatokban csak az 
arányok kimutatására van lehe
tőség. 

A folyamatelemzés rendszer
szemléletű megvalósításának 
kiindulási feltétele a már jelen
leg is alkalmazott és m;lvántar
tott alapadatok rends�erbe fog
lalása. valamint az egyes ténye
zők közötti összefüggések mély
reható vizsgálata. 

Dr. Iványi Imre 

Molnár Gábor állomásfőnök 
lett egy nagy vasútállomáson 
anélkül. hogy vezetés-. vagy ne
veléselméletről hallott volna, de 
közben eszébe jutottak korábbi 
főnökének szavai: 

Szerencséje volt: olyan mun
katársakkal hozta össze a sorsa, 
akik szerették a vasutat, akik 
elfogadták fiatal kora ellenére. 
Ez segítette át az első akadályo
kon. Céltudatosan készült arra. 
hogy megfeleljen a bizalomnak. 
Nem szégyellt kérdezni. taná
csot elfogadni, számára nem je
lentett presztízsveszteséget, ha 
segítették. Közben képezte ma
gát. Leérettségizett, majd elvé
gezte a főiskolát is. Múltak az 
évek. Szolgálati érdekből hama
rosan áthelyezték Békéscsabá
ra. Megszerette Kecskemétet, 
nem kívánkozott máshová, de 
akkor teljesíteni kellett a paran
csot, amelynek szöveg�_ így kez
dődött: ,,Athelyezem Ont, szol
gálati érdekből!. . . '' És nem 
volt. nem lehetett vita' Békés
csabán akkoriban a főnökök 
évenként váltották egymást a 
vasútállomáson. •Rossz volt a 
légkör. Akkor bukott le ott egy 
vagonokat dézsmáló 42 tagú 
bűnszövetkezet. Ilyen előzmé
nyek után kellett újjászervezni. 
a bizalom kötőanyagával meg
szilárdítani az emberi kapcsola
tokat. Mindez négy-öt év alatt 
sikerült. Kialakult egy szilárd 
vezetői stáb. A vasútállomás ro
hamosan fejlődött. Mozdonyszí-

- 1977-ben elhagytam Bé
késcsabát és huszonhárom év 
után ismét „kezdő" lettem. -
folytatja. - Kineveztek a vasút 
legnagyobb személypályaud
vara főnökévé a Keleti pálya
udvarra. Itt 1981-től már 

Molnár Gábor harminckét 
évig dolgozott vezető beosztás
ban. A vasutasok. akik ismerik, 
megsüvegelik. ha találkoznak 
vele, mert ma is szeretik. tisztf>
lik. 

\z f:szaki · Járműjavítóban Kapo„vári '\látyá"' villanyhege„ztő 
RAC\L-márkájú angol védőálar„ban gyalulja a villanymozdony 

Szabó Béla 
mellg.-rendájál 

(Tü1tő Tibor felvét.-le) 



8 \1 \G) \H \ \SLT\S 1986. FEBRL"ÁR 2i. 

Mé leh .t 
• 

e 

Várja a diákokat a Mechwart András 
Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet 

--

\ ,.zakmunká,.k1•pző impozán� épülete 

A szakközépiskolák között 
egyre rangosabb helyet foglal 
el a századvég híres feltalálójá
nak, Mechwart Andrásnak ne
vPt viselő intézet. Az iskolában 
750 d\ák tan-ul vasúti-műszaki 
ismert>teket. Hamarosan tíz éve 
lesz annak. hogy az első diákjai 
beléptek az osztályokba. Ez 
alatt a rövid idő alatt szinte hoz
zánótt az iskola a vasúthoz. 
Anogy változott a pályákon. jár
műjavítókban. gépjavítókban 
és pályaudvarokon a személy
és áruszállítási igény, úgy ala
kult az iskolában a tanterv, az 
osztályok száma, a képzés mód
szt>re 

A Mechwart András szakkö
zépiskolában ma közel száz, jól 
f Plkészült pedagógµs és szakok
tató foglalkozik a vasutat élethi
vatásnak választó diákokkal. 
Az osztályokban hagyományo
san harmincan tanulnak. Eb
bc,n az évben több osztályt az 
Északi Járműjavító oktatási 
részlegébe kívánnak helyezni. 
hogy leendő munkahelyükön 
tanuljanak. gyakoroljanak a jö-
vő szakembere 1. 

JÁSZKISÉR 

A felvételi során a vasutas
szülők gyermekei elsőbbséget 
élveznek. (A jelentkezés ugyan
úgy történik. mint más iskolák 
esetén.) A beiskolázást több 
vasúti szerv végzi, elsősorban 
olyan üzemek. ahol már most 
számítanak a végzősökre. 

A túljelentkezés ebben az is
kolában sem ismeretlen jelen
ség. A forgalmi és a biztosítóbe
rendezési osztályokban kétsze
res. a többi szakokon valamivel 
alacsonyabb a jelentkezési 
arány 

Az idei tanévben is van vá
laszték a szakmákat illetően. 
Egy osztály 2 + 3-as rendszer
ben vasútüzemi technikusi ok
levelet ad diákjainak. Három 
osztály 4 + 1-es rendszerben 
szakmunkásokat képez: ők az 
ötödik év után vasúti gépész
technikusi oklevelet kapnak. 
Talán a legnépszerűbb a táv
közlő és biztosítóberendezési 
szak. Az iskola ebből egy osz
tályt indít. ami egyelőre négy
éves. de tervezik. hogy ezen a 
szakon is lehet majd technikusi 
oklevelet szerezni. A hagyomá-

Száz tanuló készül 
a szakmunkásvizsgára 

A jászk1sé1i gépjavítóban a nemrég átadott új ipari tanmű
helyben száz tanuló készül a szakmunkásvizsgára. Az idei tanév
be� már 120-ra számítanak az üzem vezetői. Erre minden re
mény megvan, hiszen a környező általános iskolákkal jó kapcso
latban vannak. Az sem hátrány, ha az üzemben dolgozó munká
sok gyermekeiket ajánlják ebbe az iskolába. Közös érdek ez Jász
kiséren, mert nemcsak a műhelyekben várnak fiatalokat. A gép
kezelőkre. gépjavítókra. s tavasztól őszig a gépláncokon dolgozó 
szakemberekre is igen nagy szükség van. A számítások szerint a 
következő 15 évben hatszáz gépkezelőre lesz szükség. Jelenleg 
230-an vállalnak ilyen munkát. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az 
1pai1 tanulók, hanem a tanfolyamokon részt vevő -más szakterü
letről jelentkezők képzéséről is gondoskodni kell a közeljövőben. 

Zelman Ferenc képriportja 

rtt1Htifil 

( .\ ,-zt'rző fehétele) 

nyos szakmunkásképzés há
roméves: szeptemberben két 
osztályt indítanak villanymoz
dony-szerelők. egyet dízelmoz
dony-szerelők részére. 

Az eddigi tapasztalatok sze
rint a végzettek 25 százaléka a 
győri főiskolá,n folytatja tanul
mányait és a tehetséges diáko
kat a műszaki egyetem is várja. 
Akik a munkát választják a 
szakközépiskola befejezése 
után: 16-22 forintos órabérrel 
kezdhetnek a vasút különböző 
területein. 

Az iskolába a fővárosiaknak 
március 12-ig. a vidékieknek 
március 20-ig lehet jelentkezni. 
A felvételi vizsgák március vé
gén lesznek. az eredményről 
április 15-ig küld értesítést ,az 
iskola: ekkor közlik azt is. hogy 
a kollégium tudja-e fogadni a 
jelentkezőket (Az iskola címe· 
Mechwart András Ipari Szak
középiskola és Szakmunkás
képző Intézet, 1118 Budapest 
Xl.. Rimaszombati út 2-8.) 

Zelman Ferenc 

Védnökség-vállalásra szólít 
a MÁV-Vezérigazgatóság KISZ-bizottsága 

Vasutasfiatalok! 

A Magyar Államvasutaknál jelenleg 132 ez
ren dolgoznak, ebből 44 ezer a harminc éven 
aluli fiatal. Mint az köztudott, az MSZMP Köz
ponti Bizottsága 1984 októberében külön ülé
sen foglalkozott az ifjúság helyzetével. A fiata
lokkal kapcsolatos kérdések nagy teret kaptak 
pártunk XIII. kongresszusán és annak doku
mentumaiban is. A fiatalokkal való törődés a 
társadalmi fejlődés alapvető feltétele is. Ezért 
született meg többek között 1985-ben a SZOT 
határozata, amely a szakszervezetek ifjúsági ta
gozatai létrehozásának alapelveit tartalmazza. 

A vasúti ifjúsági parlamentek. a termelési ta
nácskozások is bizonyítják, hogy a fiatal vas
utasok rászolgáltak a bizalomra, mert maguké
nak érzik a vállalatot. s e nehéz helyzetben is 
vállalják a gondokat, törekednek a jobb ered
mények elérésére. Kezdeményezéseiket, erőfe
szítéseiket elismenk a MÁV vezetői is. 

A fiatalok hatékonyabb érdekképviselete a 
22 ezer tagot számláló vasutas KISZ-szerveze
tek feladata kell hogy legyen. Pártunk ifjúsági 
szervezeteinek aktív politizálással. példamuta
tással kell megnyerni valamennyi fiatalt a gaz
dasági munkát segítő elképzelések megvalósí
tására. A Magyar Államvasutak vezérigazga
tója a vasutas KISZ-szervezeteknek a VII. öt
éves terv időszakára érvényes gazdasági fel
adatot jelölt m�g. Ennek sikeres teljesítése ér
dekél1en a MA V-Vezérigazgatóság KISZ-bi
zottsága védnökségvállafásra szólítja fel a 
KISZ-szervezeteket a MA V VII. ötéves tervé
nek gazdasági célkitűzései felett. 

A megbízatás a KISZ-szervezeteknek szól, 
de a vasút gazdasági, politikai vezetőinek bizal
mát valamennyi fiatal élvezi. Az öt év gazdasá
gi munkája feletti védnökség ösztönző erő kell 
hogy legyen valamennyi fiatal számára. A jövő 
vasútjáért, egy hatékonyabbb üzemelő vállala
tért közös erőfeszítésre van szükség. Ennek ér
dekében össze kell fogni KISZ-esnek és KISZ
en kívülinek. szakmunkásnak és mérnöknek, 
vezetőnek és beosztottnak, fiatalnak és idősnek 
egyaránt. 

Sarusok, kocsirendezők! 

Mindannyian tudjuk, hogy a munkakörülmé
nyek még nem minden szolgálati helyen elfo
gadhatók. A technikai, szociális körülmények 
nehezítik munkájukat, s ez_ az anyagi megbe
csü.lésben sem jut mindig kifejezésre. A MAV e 
nehéz gazdasági helyzetben is célul tűzte a ren
dező-pályaudvarok korszerűsítését, az ott dol
gozók szociális és munkakörülményeinek javí
tását. Az a cél. hogy a jövőben a teljesítmény 
arányában növekedjen a bérezés. Amíg a tech
nikai feltételek nem javulnak. addig a sarusok 
és kocsirendezők kétkezi munkája lesz a vasúti 
fuvarozás eredményességének alapja. 

Ha csökken a félregurítások száma. és a gu
rításból. síktolatásból eredő kárösszeg, vagy az 
előírásoknak megfelelő a vonat-összeállítás, ak
kor már lényegesen javulhatnak az eredmé
nyek. Az ebben a munkakörben dolgozó fiata
lok ügyeljenek arra, hogy hibájukból ne legyen 
rakományigazítás, kocsisérülés, vonatveszé
lyeztetés, vagy gép- és váltórongálás. 

Kocsivizsgálók, mozdony- és kocsijavítók! 
Műszakiak! 

A vasúti közlekedés technikai, műszaki és 
biztonsági feltételeinek megteremtése, a hibák 
feltárása. kijavítása napjainkban nagyon fontos 
feladat. Köztudott. hogy a járműpark egy része 
már selejtezésre érett. Ezek javítása nem köny
nyű feladat. Főként akkor nem. ha a körülmé
nyek sem ideálisak. ha nincs mindig alkatrész. 
ha a biztonságot néha alá kell rendelni a fuva
rozási kényszernek. Népgazdaságunk anyagi 
helyzete ma még nem teszi lehetővé az eszkö
zök teljes felújítását. ezért ilyen körülmények 
között kell teljesíteni fuvarozási feladatainkat. 
Ennek viszont elengedhetetlen feltétele a lelki
ismeretes, minőségi munka. 

Váltókez�lők, forgalmi szogálattevők! 
Uzemviteli dolgozók! 

A vasúti közlekedés alapja a kifogástalan 
üzemviteli munka. Köztudott. hogy ezt sokszor 
létszámgondok. szervezetlenség, műszaki hiba 
vagy egymásnak ellentmondó rendelkezések 
nehezítik. Igaz azonban az is. hogy a feltételek 
az elmúlt években sokat Javultak. Automata 
térközök. sorompók. hőnfutásjelzők. KÖFI-be
rendezések jelzik a technika térhódítását. 

A vasút vezetői bíznak abban. hogy a jövő
ben kevesebb lesz a késett jelzőkezelés, a vn
natfeltartóztatás, csökken az aláváltások, a vo
natveszélyeztetések száma. Számítanak arra is, 
hogy az utasokkal. ügyfelekkel udvariasabban 
bánnak, és hatékonyabb lesz a munkaszerve
zés, a vontató járművekkel való gazdálkodás. 

Mozdonyvezetők, mozdony
és személyzetirányítók! 

A VII. ötéves tervben sajnos az anyagi lehe
tőségek miatt nem lehet a vasút mozdony- és 
kocsiparkját lényegesn korszerűsíteni. A lét
számhelyzet sem változik. A nagyobb feladato
kat tehát csak jobb szervezéssel. hatékonyabb 
munkával oldhatjuk meg. Nagyon sok minősé
gi mutató kedvező alakulása függ a mozdony
és személyzetirányítóktól, a mozdonyvezetők
től. 

A jövőben meg kell találni a lehetőséget arra. 
hogy kevesebb legyen a gépre és vonatra vá
rás, több legyen a hasznos munka. Tudjuk. 
hogy az irányítás szervezetlenségét, a felelőtlen 
munkát nem lehet a másik dolgozó túlmunká
jával pótolni' Ezért nem szabad szemet hunyni 
a vezénylési és irányítási hibák felett. 

Jegyvizsgálók, személypénztárosok, 
kocsitakarítók! 

Azt szokták mondani, hogy a vasút kirakata 
a szPmélyfuvarozás. Az ott dolgozók munkája, 
magatartása alapján ítéli meg vasutasainkat a 
társadalom, a közvélemény. Tudjuk, hogy a 
jegyvizsgálók sokszor 300 órát is dolgoznak ha
vonta, hogy a személypénztárosok - a munka
erőhiány miatt - gyakran türelmetlenek az 
utasokkal, hogy a kocsitakarítók anyagi elisme
rése nem elég ösztönző. Ennek ellenére meg 
kell találni a lehetőséget e kollektíváknak arra. 
hogy munkájukkal kivívják az utasok szimpá
tiáját. 

Fuvarszervezők, árupénztárosok, 
raktárnokok! Kereskedelmi dolgozók! 

A vasút nyereségét lényegesen befolyásolja 
az árufuvarozás minősége. A jövőben lényege
sen változtatni kell a vasút kereskedelmi politi
káján. Nagyon fontos. hogy a feladott áruk 
pontosan és épségben érkezzenek a címzett
hez' Vissza kell szerezni a fuvaroztatók bizal
mát. Sok tehát még a tennivaló. Sok múlik 
azon, hogy a vagonokat időben a kirakodási 
helyre állítsák. és az illetékes vállalat is időben 
értesüljön a szállítmány érkezéséről. Nagyon 
sok pénzt takaríthatunk meg az ezen a téren 
végzett jó munkával. A vasút érdekei azt kí
vánják. hogy a vagonokat ne tekintsék a szállít
tatók raktárnak. és a kocsisérülések. árukárok 
megállapításánál a vasút érdeke kerüljön elő
térbe. 

Pályamunkások, gépkezelők! 
Biztonságberendezési, távközlési dolgozók, 

műszerészek! Villamosfelsővezeték-szerelők ! 

A vasúti közlekedés e, szakmák képv1selő1 
nélkül aligha lehetne biztonságos. A pályán 
dolgozni mindig nagy felelősség. Nem lehet 
mindegy. hogy milyen biztonsággal közleked
nek a vonatok, hogy milyen gyakran romlanak 
el a berendezések. hogy meddig tart a vágány
zár. Az ezeken a szolgálati helyeken dolgozó 
fiatalok sokat tehetnek e célok megvalósításá
ért. 

Oktatótisztek ! 

Aki a vasúthoz szegődik. az a szakmát. a vas
utat az oktatótisztek segítségével ismerheti 
meg. Nagy felelősség ez. A jövő útja az. hogy 
az oktatás színvonalát audio-vizuális technika és 
különféle szemléltetőeszközök segítsék. A lelki
ismeretességet azonban a gépek nem pótolhat
ják. Az oktatótiszteknek arra kell törekedni. 
hogy az újfelvételesekkel megszerettessék a 
vasutat, hogy azt a fiatalok is élethivatásnak te
kintsék' 

Fiatalok! 

Legyetek kezdeményezők' Minden poszton 
törekedjetek a munka színvonalasabb ellátásá
ra. vegyétek észre és jelezzétek a hibákat. ész
revételeitekkel. ötleteitekkel segítsétek a szol
gálati helyek vezetőit. Ezzel is hozzájárulhattok 
a VII. ötéves terv sikeres teljesítéséhez' 

A MÁV-Vezérigazgatóság 
KISZ-bizottága 

A szakmunkástanulókért 
A békéscsabai körzeti üzem

főnökség vontatási részlegénél 
több mint három évtizedes ha
gyománya van a szakmunkás
képzésnek. Régebben az elmé
leti alapokat a makói, majd a 
szolnoki iparitanuló-intézetek
ben, a szakmai gyakorlatot pe
dig a békéscsabai fűtőház mű
helyeiben sajátították el a fiata
lok. 

A korszerű vontató és vonta
tott járművek békéscsabai tele
pítése után szükségessé vált a 
szakmunkás-utánpótlás folya
matos biztosítása. a helyi kép
zés. Ez a 70-es évek elején való
sult meg. A 611-es számú Alfre
do Lima Szakmunkásképző In
tézetben vasúti jármüszerelő és 
a dizelmozdony-szerelő szak
mában. majd a nagyvasúti vil-

lamosjármű-szerelő szakmában 
is megindult a képzés. 

A pályaválasztás előtt álló 
fiatalok körében legkedveltebb 
a nagyvasúti villamosjármű
szerelő szakma. Az utóbbi 
években a vasúti járműszerelő 
szakmában (az érdeklődés hiá
nya miatt) nem tudnak osztályt 
indítani. 

A szakmunkástanulók érde
keinek védelmében. a tanulmá
nyi feltételek biztosítására 
együttműködési megállapodást 
kötött a 611-es számú Szak
munkásképző Intézettel az 
üzemfőnökség és a békéscsabai 
vasúti csomópont KISZ-bizott
sága. A KISZ-esek vállalták. 
hogy az első- és másodéves 
szakmunkás tanulókat - mivel 
ők szervezetileg az iskola 

KISZ-szervezetéhez tartoznak. 
- rendszeresen meghívják ren
dezvényeikre. Az utolsóévese
ket - az előzetes megbeszélé
sek után félévkor saját 
KISZ-tagjaik sorába igazolják 
át. Tanulófelelőst is választot
tak, aki állandó kapcsolatot 
tart az iskola és a munkahely 
között. A munkásfiatalok pedig 
politikai vitakört, közös sport
és kulturális vetélkedőket szer
veznek a tanulók részfre. 
A szakszervezeti jogok és ha
táskörök megismerése érdeké
ben szakszervezeti fórumokra 
hívják meg őket. 

A legjobbakkal már az elsó 
félévkor társadalmi ösztöndíj
szerződést köt az üzemfőnök
ség. 
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Mozgósítható tartalék 

A szellemi kapacitás 
Ajánlás vagy utasítás? 

Hozzász6lás a Vitathat6 utasítások című cikkhez 

A m1gyar gazdaság egyik 
M r kt rd&se ·· hosszú idő óta. 

g, "l1kepp lehPt k1bontakoz-
1tn az ntPnzív Jellegű gazda-

�1 f •lr aést dmam1zálni a 
! 12d '.lg Jt, s raJtuk keresztúl 
E meln, a ,akosság élel'iZÍnvona
llt :,.;em1 g1ben az országgyű-
'> a \ 1; ott>ves tervről szóló 

orvt>m.ava hi•ot vitatta,. ÚJra 
UJ :,zóba keriilt a gazdaság 

'>lPI K• z t� nek korszerűsítése. 
1tai1k1tás..i Falui•egi La1os mi
n <;ztr re nok-hPlyettes például 
í1;• f, galmdzott. .. A megújulás 
movirJat•a az iparnak, benne 
1w!rJnosen a feldolgozó ipar 
mÚ$zakilag legfe1lettebb, ver-

E m1kE:pe� t állalatamak és te
•c:ker.ysegenek kell válnw. " 

Int nzív Íc>Jlődés. dinamizált 
.! lLdd íg, m.:iszak1 előrehala
d..t, ezek elérése a feladat 

mn�rn vt'ghez vihető 
r ,r m Minden tartalékunkat 

mt 1.4 k• 1. hozzá mozgatni, be 
,' ,c>tr ... Es vannak is tartalé

..i nk A c,wrvPZÚ,, a fegyelem, 
i •• r� ,zPrüs"ég színvonalának 

( l� ... t pP!dáu! azon tartaléka
i 'k sc,rába tartozik, amelyekhez 
,nkkal tr,bb belátás, munkasze
r+ •• t &s bPcsúlet kell, mint 
pPnz Lc>g 'rt6kesPbb ta1taléka
• k 'kuzé tartozik a tudás IS. 

Mt ndhdt.uk ha a dinamizálás 
motorya az ipar, akkor e motor 
,aJtoanyaga a műszakiak tu
fomanya Mindenkin<.>k arra 
'< 11 torPKedni, hogy ez a nemes 

·tóanvag mind magasabb 
„oktán,.,zámú' legyen. Mind 
•l bb fnss, korsz<.>rű, könnyen 
ha'>Zno"'ítható műszaki ismeret 
g,.trapít.-,a mérnökc>mk koráb
':>an lT'E gszr>rz<.>t• értékes tudás-
ny-gát 

A Jl I képzett. krPatív szelle
mu és felelősséget is vállaló 
'>Z'lkPm bnPk azok. akik az esz
. ·2h1únyos időszakban 1s képe
<; < 1 ... e tne k a mú:,zéik1-te-chm-

.11 .,,lariás e-lomozdítására. Ar-

ról a csakm•m 200 ezer műszaki 
értelm1ség1ról van szó. akik a 
vállalatoknál, kutatóintézetek
ben tevékenykednek. 

Vállalataink techmkáJa. tech-
nológiája egy-egy kis sziget 
k1véttlével általában a hat-
vanas évek végén. & hetvenes 
évek eleJén létező nemzetközi 
színvonalnak felel meg. A mű
szakiak derékhadának 1smere
te1 nagYJából ugyancsak 10-15 
évvel ezelőtti időszak jegyeit vi
selik magukon: a 10-15-20 évvel 
ezel�t megszerzett tudás
anyagból próbálják me_,.qtervez
ni a jöt•ő technikáját. Igy nem 
csoda, hogy a hazánkban gyár
tott termékek műszak1-techno
lóg1ai színvonala 1s ezt a tudás
anyagot tükrözi. A licencek, 
know-how-k alkalmazása sem 
hoz kellő eredményt, hiszen az 
azokat honosító műszakiak nin
csenek felvértezvl' a legfnssebb 
ismeretekkel. A frissen végzett 
műszakiak pedig hiába 1smenk 
a technikai újdonságokat, ha az 
iparvállalatok még nem képe
sek a technikai megújhodásra. 

A műszaki fejlodés gyors 
tempója, a mmd nagyobb mér
tékű specializáció a továbbkép
zés és az átképzés U'ánt1 igény 
növekedését teszi szükségessé. 
Ezért a műszaki alapműveltség 
karbantartására, a speciális 
szaktudás megszerzésére, fel
fnssítésére, bővítésérP van 
szükség Társadalmi érdek ez, 
a gazdaság továbbfejlesztésé
nek alapvető érdeke és ma már 
elmondhatjuk, hogy személyes 
érdek is. Az alkotó műszaki 
szakemberek, a szakmunkások, 
a műszaki vezetők, a kutatók, 
fejlesztők munkakedvének nö
\'elése, alkotókedvük felébresz
tése többfélP módon lehetséges . 
Ennek legkönnyebben elérhető 
formája a továbbképzés A 
minden műszaki - mérnók. 

ÜtHniit szál -.zt•f!ÍŰ a mozdon�on 

Búcsú a vezérállástól 
Prekopcsák Mzhály, a 

dt brec<.>m körzet, uzemfő
nokst' p, mozdonyv<.>zetője no
wmbPr 25 én, rpggel öt óra
kor lentkf'z<.>tt szolgálatra a 
6320-.i-; számú vonathoz. Az 
ut ,Is tuvatalos ÚtJára indult 
a mozdonyon. Sokat gondolt , 
( rre a napra izgult Elkísér
te az állomásra felesége, két 
Jzyt>rmE:ke és két unokáJa 1s. 
.1 fcle�ége 55 szál piros 
s�eqfűi;el diszítette jel a ve
.u-rallast es a mozdony ele
jét 

A nPpszerű Mozdonyveze
t0 búrsuútjáról tudomást 
lPn·z•r K a ::\1átt'•szalka és 

Dehr cen kózótti vonal állo
másdinak vezetői és forgal
mi zolgálattcvői 1s. Megkü
l0nhoztete•t tisztel€tadással 
kosz'Jntott6k az utolsó szol
, .. lt1t· t tP!Jc'>ítő vezért. Má
t� ,z. lkán az üz<.>mfőnökség 
t 1r ,ddulm1 és gazdasági ve-
etrJI ..Jdvozölték Prekopcsák 

M1'•álvt A szolgálat átadása 
1tán pE:d1g Debrecenben 
rPndeztek kis unnepséget a 
t1sLtPlE tért 

\ mozdonyvezető-táska, 
..ir-el:, tobb évtizedig hűsé
·c , kísérnJe volt, az unokák 
bPc Játéksz<.>re lesz 

i11t ér<.>z most. amikor 
, gtE g búcsút mond a moz-
1on1y nak? kérdeztem, 
a r1ko„ lPszállt a v<.>zérállás-
1 '1 

Fell dhetetlen út volt, 
Pgy k1cs1t Plszomorít, 

ho v búcsúznom kell ettől a 
r g:,,,m 'iZép, de egyben 

1ag:, ÍE !PlősségE't is követelő 
pahátó: En örülök, és sze
renc {- npk mondhatom ma-

am hogy t<.>lJesult a gyer-
kkun ,ágyam. 1952. jú

l u 11-� n H ttek fel a debre
ce n, futoházhoz salakolni, 
fm 1tm KÉ sőbb fűtő, maJd 
ken !Ettem A különféle 

szakv1�gák letétel<.> után v<.>
zethettem a gőzöst 

- Szívesen emlékszik a 
gőzosön töltött év<.>kre? 

- Igen. hiszen a múltat 
gyakran megszépíti az emlé
kezet. Pedig n<.>m volt köny
nyű a gőzösön szolgálni 
Nyáron a meleg, télen a hi
deg kínzott bennünket. Ami
kor a ta1talék gépeken fűtöt
tem a kéziféket is k<.>llPtt te
kPrgetm. A szolgálat végére 
már megfájdult a. derék és a 
tenyéren 1s sajgott egy-két 
vérhólyag. Akkoriban elő
fordult, hogy 50-60 órát 1s tá
vol kellett toltrnem a család
tól. Ma már a korsz,•rű vil
lany- és dízelmozdonyokon 
könnyPbb a szolgálat. Én 
1966-ban kerültem a dízelre. 

Prekopcsák Mihály sok 
fiatalt nevelt JÓ vasutassá. 
Lelkusmeretes, odaadó 
munkáját több kitüntetéssel 
1s elismerték. BüszkP arra. 
hogy a harmincöt t'sztende1, 
balesetmentes vasúti szolgá
lati ideje alatt eg:,,szer sem 
késett el, mindig pontosan 
Jelenkezett szolgálattftelrE' 

Simon Ödön 

technikus - számára hozzáfér
h<.>tő továbbképzés, mely fnss 
szakmai ismeretPket nyújt, se
gíti a speciális tudás megszerzé
sét. 

Az országban sok helyütt és 
váltakozó sikerrel folyik szak
mai továbbképzés, egy-egy vál
lalat belső mfü,zak1 tanfolya
mok segítségével igyekszik be
hozni lemaradását. Csakhogy e 
tanfolyamok lehetséges előadói
nak általában ugyancsak szük
ségük lenne a legfrissPbb elmé
leti és gyakorlati ismeretekre, 
hiszen műszaki alapismereteik
re esetleg nem tegnap tettek 
szert 

A műszaki értelmiség egyik 
legi;;mertebb, de talán nem kel
lőképpen kihasznált tovább
képzési lehetősége a Budapestz 
Műszaki Egyetem Mérnök To
i-ábbképző Intézetében folyó 
munka. Ebbe szeretnénk bete
kintést adni, segítve ezáltal egy
részt a vállalatok vezetőit, más
részt a műszakiak választását: 
hogyan ta1thatnak lépést a leg
fnssebb technikai, technológ1a1 
ismeretekkel, hogyan őrizhetik 
meg szellemi frissességüket, 
hogyan alkalmazhatják a tech
nikai újdonságokat munkájuk
ban. 

Dr. Horváth Attila, a Mér
nök Továbbképző Intézet 1gaz
gatóJa így Jellemzi az intézet 
munkáját. 

Érdeklődéssel olvastam a 
Magyar Vasutas 1985. novem
ber 14-i számában megjelent 
Vitatható utasítások című c1k
ket . .Vártam a vezérigazgatóság 
illetékeseinek a válaszát is, de 
hiába. 

Egyetértek a cikk szerzőjével, 
hiszen amiről írt, az aktuális. 
.. Az új F2-es számú utasítás és 
a menetrendfüggelék szennt a 
vonatok rendes terhelése a szol
gálati menetrendkönyv 8. táblá
zatában található. amelynél na
gyobb terhelésű vonatok is köz
lekedtethetők a VI. táblázatban 
megadott értékig ... " - olvas
hattuk a cikkben. Ez a nem egé
szen szakszerü fogalmazás az
óta 1s sok vitát kavart, mert a 
mozdonyszemélyzet általában 
nem vállal a „rendesnél" na
gyobb terhelést. 

Gözösterheléssel 

A szerző adatokkal bizonyít
ja, hogy a szolgálati menetrend
könyv - például Veszprém és 
Székesfehérvár viszonylatban 
-. csak a legnagyobb terhelési 
szakaszra ad útmutatást, terhe
lési határt, amelynek az a kö
vetkezménye, hogy az M62-es so
rozatú mozdonyok Várpalota és 
Székesfehérvár közötti kisebb 
terhelési szakaszon, megközelí
tően olyan súlyú vonatokat to
vábbítanak, mint valamikor a 
324-es és a 328-as sorozatú gő
zösök. 

A többévi tapasztalatok azt 
bizonyítják. hogy a menetrend
függelék 6A és 6B táblázataiból 
nem határozható meg a megen
gedhető legnagyobb vonattsr
helés, valammt a viszonylato
kon adódó szakaszok rendes 
terhelése. 

A menetrendfüggelék 6. táb
lázatában ez olvasható: ,.A 6A, 
a 6B és a 6C táblázatok azokat 
a megengedhető legnagyobb 
vonatterheléseket tartalmaz
zák. amelyeket túllépni nem 
szabad. 

A 6A táblázat a vontatójár
müre jellemző, kritikus sebes
ség fölé felgyorsítható vonatter
helések legnagyobb értékeit 
tartalmazza, a terhelési szakasz 
függYényé ben. ' 

A 6B táblázat a vontatójármű 

megengedhető tartós igénybe
vétele alapján előírt legna
gyobb vonatterheléseket ta1tal
mazza, a terhelési szakasz függ
vényében. 

A 6C táblázat a vonókészülék 
igénybevétele alapján megen
gedhető legnagyobb vonatter
heléseket tartalmazza a terhelé1 
szakasz függvényében 

Kinek a feladata? 

A menetrend/ üggelékben 
azonban nem található, kinek 
a feladata a megengedhető leg
nagyobb vonatterhelés megha
tározása. Feltételezem, hogy ez 
a tehervonat indulása előtt a 
forgalmista, a vonat- és a moz
donyvewtő önként vállalt fel
adata lehet. A vonatterhelés 
megállapításakor tehát, valaki
nek az előbbi táblázatok alap
ján kell a legkisebb értéket a 
legnagyobb terhelésnek tekm
teni. figyelem be véve még a 
6/II táblázatban feltüntetett 
vontatómotorokra megengedett 
legnagyobb áramfelvételt is. 

A V43-as, 3000 LE névleges 
teljesítményű villamos moz
donyra a 6A táblázat I. terhelési 
szakaszon 4000 tonna. a 6B táb
lázat 60 km/óra sebességnél 
ugyancsak 4000 tonna súlyú vo
nat továbbítását engedélyezi. 

A 4000 tonna súlyú vonat I. 
terhelési szakaszon, 60 km/óra 
sebességgel való továbbításá
hoz 4025 LE tartós teljesítmény 
szükséges. 

Másik példa: A V63-as. 5000 
LE névleges teljesítményű vil
lanymozdonyra a 6A táblázat I 
terhelési szakaszon 4800 tonna, 
a 6B táblázat, 70 km/óra sebes
ségen ugyancsak 4800 tonna 
súlyú vonat továbbítását enge
délyezi. Pedig ilyen súlyú vonat 
vontatásához 6326 LE tartós tel
jesítmény szukséges 

Hasonló a helyzet a dízelmoz
donyokat illetően is. A leírtak 
alapJán egyértelműen megálla
pítható, hogy a 6A és a 6B táb
lázatokba írt „A vonatok meg
engedhető legnagyobb vonat
terheléseket •· a mozdonyok 
nem képesek vontatni! Ezért el
ismerést érdemelnek mmdazok 
a mozdony- és vonatvezetők, 
forgalmi szolgálattevők, akik 1s-

A rárosi ranghoz méltóan 

merve a mozdony vonóerejét -
a vonalismeretük birtokában, a 
lejtv1szonyok kihasználásával 
- a rendes terhelésnél na
gyobb súlyú vonatokat továb
bítanak a mozdony károsodá
sa nélkül. 

Felmerül azonban a kérdés: a 
táblázatok szerkesztó1 miért ir
tak irreálisan nagy súlyú vona
tokat a különböző mozdonytí
pusokhoz? 

Így ráfizetünk 

Jogosan h1ányo!Ja a szerző, a 
Vitatható utasítások című cik
kében, hogy mind a szolgálat1 
menetrendkönyvekben, mmd 
pedig a menetrendfuggelékben 
nem található a viszonylatok 
kisebb terhelési szakaszaira 
engedélyezett rendes vonatter
helés. Ennek hiánya okozza azt, 
hogy nagy teljesítményű moz
donyok olyan súlyú vonatokat 
visznek egyes viszonylatokban. 
mint valamikor a gőzösök. 

A terhelési szakasz és a se
besség függvénye alapján ké
szült táblázat hiánya fékezi az 
elegymozgást, csökkenti a vo
nóerő kihasználását, növeh az 
energiafogyasztást. a munka
erő-felhasználást stb. 

Elgondolkodtató még az 1s, 
hogy az említett táblázatokban 
feltüntetett vonatsúlyok nem 
kötelező érzJényűek, azok csak 
ajánlásoknak tekinthetők! 
Minden műszaki utasításnak 
egyértelműnek, végrehajtható
nak kell lenni! 

A menetrendfüggelék a vo
natforgalom gépészeti utasítá
sa. Az üzembiztos vontatás 
megköveteli, hogy a menPt
rendfüggelék 6. táblázata - a 
terhelési szakaszok és a sebes
ség függvényében - azokat a 
vonatsúlyokat tartalmazza 
amelyeket a vontatójárművek a 
terhelési próbákon kelló bizton
sággal ·vontattak. Ennek bevc -
zetése megszüntetné a több éve 
tartó vitákat. és nem utobósor• 
ban lehetővé tenné a mozdo
nyok jobb kihasználását. 

Jlarmati Sándor, 
a közlekedési tudományok 

kandidátusa, a vasutas
szakszervezet társadalmi 

munkatársa 

- A magyar vállalatok gép
parkjának műszaki szím•onala 
jelentősen elmarad az élvonal
tól és a rajtuk előállított termé
kek minősége, korszerűsége is 
azt mutatja, hogy még a meglé
vő lehetőségeinket sem hasz
náljuk kz maradéktalanul. A 
műszaki fejlesztés jelene és jö
vője mára az érdeklődés közép
pontjába került. Olyan mértékű 
technikai, technológ1a1 korszak
váltás zaJhk a VJlágban, ami
lyenre az ipan forradalmak óta 
nem volt példa. Hogy mást ne 
említsek. a m1kroelektronika, 
az automatizálás, a számítás
technika mai életünk minden 
terúlPtét meghatározza. és bár
mennyire magas színvonalú az 
egyetemi, főiskolai oktatás, az 
ott szerzett tudással egyetlen 
mérnök, egyetlen műszaki sem 
elégedhet meg. Az pontosan az 
induláshoz elég. Ahhoz, hogy 
pályára kerüljön valaki Ahhoz 
azonban kevés, hogy végig 1s 
futhassa vele a pályát 30-40 
éven át Azt hihetnék, hogy ez 
minden iparvállalati vezető, 
minden műszaki számára 
egyé1telmű. Sajnos, a tapaszta
lataink nem a legkedvezőbbek . 
Ahogy a gazdálkodás feltételei 
szigorodnak, úgy szorul háttér
be a szellemi megújulásra. a 
legúJabb technikai ismeret 
megszerzésére való hajlandó
ság. A vállalatok egy részénél 
felesleges pluszköltségnek te
kintik a szakmai továbbkép
zést, és éppen arról feledkeznek 
meg, milyen óriási lehetőségek 
rE'Jlen<.>k a „szellemi kapacitá
sokban ". 

Korszerűsítik Tokaj állolllást 
Az év eleJén ismét városi ran

got kapott TokaJ nagyközség. 
Bodrogi Józsefet, a vasútállo
más főnökét arról faggatom, 
hogy mit jelent a tcirténelm1 
borvidék és a vasút életében a 
városi cím? 

- Jószennt semmit, mert 
egyelőre minden a megszokott 
kerékvágásban halad - mond
Ja. - Munkánk nagyobb részét 

---------------------------, 

Brigádvezetők tanácskozása 
a miskolci járműjavítóban 

A miskolci járműjavítóban 
február 5-én tartották a szocia
lista brigádvezetők tanácskozá
sát. Siklósi László szb-titkár 
üdvözlőszavai után Fülöp Péter 
igazgató ismertette az elmúlt év 
termelési eredményeit és a leg
fontosabb teendőket. 

Elmondotta többek között, 
hogy teljesítették a teherkocsik 
Javításának tervét. Több mint 
hatezer korszerü ütközőkészü
léket gyártottak és alakítottak 
át. Tavaly 15 ezernél is több 
vasút1kocs1-kerékpárt javítot
tak, és terven felül PlvégPzték 
hatezer kerékpár különleges 
Vizsgálatát. A teherkocsik javí
tásának átfutási idejét öt szá
zalékkal csökkentették. 

Az üzem árbevételi és nyere
ségtervét is teljesítette. A fenn
tartási költségek felhasználása 
�orán másfél százalékos megta-

karítást értek el. A vállalt egy
százalékos energiamegtakarí
tást öt százalékra tE'IJesítették 
A járműjavítók közótt1 verseny
ben 8:� üzem megpályázta a Ki
váló lJzem címet. 

Az igazgató tájékoztatója 
után Siklósi László szb-titkár 
javasolta, hogy a kollektívák az 
idén 1s vállalJanak két kommu
nista műszakot. A bevétel 40 
százalékát a nyugdíjasok segé
lyezésére, 40 százalékát szociál
po!Itika1 célokra, 20 százalékát 
pedig ifjúságpoht1kai célok 
megvalósítására fordítják. A ja
vaslatot a brigádvpzetők elfo
gadták. 

Az érteke11et után az igazga
tó pénzjutalmat adott át a mun
kában élenjáró szocialista bn
gádoknak. 

Pál István 

a személyszállítás forgalma ad
ja. Naponta itt 44 személyszállí
tó vonat robog át. vagyis két 
pár gyors és húsz pár személy
szállító szerelvény. 

- Mi várható a város Jövőjét 
illetően a tokaJ1 vasútállomá
son? 

- i">o. erre már konkrét és 
örvendetes választ tudok adm 
- mosolyog-. és sorolJa min
dennap várjuk, hogy felL•onul
janak az építőmunkások. 
l.: gyanis elfogadott terv és be-
ruházási költségvetés van arra, 
hogy Tokajban - híréhez mél
tó korszerű, új vasútállomás 
épüljön. EzzE'l egy időben az 
idevezető út állapotán is javíta
nak, és ha kész lesz minden, el
végzik a parkosítást 1s. Szórni 
szépek leszünk. Sőt a nagy épít
kezés folytán arra 1s sor kerúl, 
hogy a háromemeletes vízto
ronyban vendégszobákat ala
kítsanak k1, ahol maJd alföldi 
kollégáink üdülhetnek, élvezhe
tik a hegyvidék, a Tisza és Bod
rog folyók szépsé_gét. 

Közbekérdeznék még, de az 
állomásfőnök az ablakhoz tes
sékel, amm át alig 500 méter
nyire, az új városnegyedben 
látható egy fns�en felhúzott, 
már tető alatt lévő négyemele
tes épület. Tizenkét szolgálati 
lakás, amit ebben az évben át is 
adnak. 

Az állomás tizenkét dolgozója 
korszerű szolgálati lakásokban 
lakik majd, de sajnos a négy
emeletes szolgálati házakba 
nem terveztek központi fútést. 

- Már több fórumon meg
próbáltuk az tlletékeseket meg
győzni arról, hogy az 1lye11 
építkezés ma már nemcsak 
korszerűtlen, hanem az enrr
gzatakarékosság szempontjá
ból káros. Arról nem 1s szólva, 
hogy akik az emeletPken kap 
nak majd lakást. hogy fogJák 
felhordani hft nélkül télen a tü
zelőjüket. RemélJuk hogy a la
v1telezők még idejében méltá
nyolják a panaszt. 

Az áruszállítással Kapcsolat
ban az állomásfőnök elmondot
ta, hogy ebben a kisvárosban. 
ahol nincs jelentősebb termelö 
nagyüzem, nem lesz több fuva
rozandó áru sem. A személy
szállítási forgalmat viszont IP
hetne növelni Várható, hogy a 
jövőben az idegenforgalom To
kajban is felvirágzik. Régebben 
itt egyhetes szüreti mulatságo
kat rendeztek, amire npmcsak 
az ország különböző részeiből 
sereglettek az <.>mberek. hanem 
még Pánzsból 1s! A v1lághíni 
borvidék festfü tájaira m•mcsak 
a szüret idején fohetne külöm·o
natokat mdítam, hanem - az 
1degenforgalm1 mtézm{•ny('kkl'l 
összehangolva - az év bárnw
ly1k szakában. 

Lehet, hogy néhány év múl
va kevés lesz majd a hat sínpár. 
Jó lenne, ha az új állomásépü
lethez kapcsolódna még egy
két mellékvágány 1s. ahol a To
kajba érkező tunsták szer<.>lvt
nye várná vissza utasait. 

Dávid József 
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Ittasság mÍatt elbo�sátva KÉREM A KÖVETKEZŐT! 

Ha baj van a ,,motorral''. A Magyar Államvasutak Ér
tesítője fegyelmi határozatok 
rovatában tucatjával olvasha
tók példák a szolgálati helye
hn elkövetett fegyelmi vétsé
gekröl. s az ezzel kapcsolatos 
intézkedésekről. A legtöbb eset
ben csak annyit említ a közle
mény. hogy ittasság miatt szol
gálati főnöke kit. mikor. hol bo
csátott el szolgálatból. Az ese
tek gyakoriságából arra lehet 
következtetni. hogy a fegyelmi 
eljárások ellenérP. a munkahe
lyPken 1s egyre többen fogyasz
tanak szeszes italt. Érthetetlen 
ez. hiszen Plég gyakran súlyos 
sérülés. nc·mritkán halál az it
tasság következménye. 

A szakszervezeti munkavé
delmi ellenőrök feljegyzésének 
tintája m<;g alig száradt meg 
azokon a jegyzőkönyveken. 
amelyek a sátoraljaújhelyi kon
ténerrakodás, a szentesi kocsi
rendezési munka közben el
swnvedett súlyos sérülés, illet
VE' halálespt tényét rögzítik. 
Vésztőn a kétágú létra tetejéről 
esett le a szegedi ÉHF festője. 
Mindhárom psetben alkoholos 
bPfolyásoltsá� volt a baleset 
oka. De a sor tovább is folytat
hat6. 

1985-ben a munkahelyeken 
történt baleseteknek több mint 
felét az ital okozta. Alkalom az 
ivásra mindig kínálkozik. Ha 
kiforrott az új bor. vagy névnap 
van. mindig visznek kóstolót a 
szolgálati helyre. Nem tanulnak 
a tragédiákkal végződő balese
tekből sem. Pedig köztudott: a 

vasút veszélyes üzem! 
Az alkoholt fogyasztó ember 

figyelmen kívül hagyja az uta
sítást: például azt, hogy csak ál
ló vagonokat szabad összekap
csolni, hogy járó motorral nem 
lehet targoncát őrizetlenül 
hagyni. hogy a munkavédelmi 
eszközök viselése nem szíves
ség, hanem kötelesség, és így 
tovább. 

A gyakori ellenőrzések sem 
elég eredményesek, hiszen min
denki mellé nem lehet ellenőrt 
állítani. Az viszont joggal elvár
ható mmden vezetőtől, hogy ne 
legyenek elnézőek az alkoholos 
bef olyásoltsággal szolgálatra 
jelentkezőkkel, a munkahelyen 
italt fogyasztókkal szemben. 
Még akkor sem. ha az elegy
áramlás egyenetlenségei miatt 
esetleg több szabad idejük van 
átmenetileg az embereknek. 

Manapság gyakran rosszné
ven veszik. ha valaki felhívja 

· Rendhagyó vetélkedő 

kollégája - uram bocsá ·, vezető
je - figyelmét a munkahelyi al
koholfogyasztás veszélyeire. Az 
ilyen munkatársakat nemritkán 
kiközösítik a munkahelyi kol
lektívák. 

Az említett vésztői baleset 
után. a festő munkatársa takar
gatni próbálta az ügyet azzal a 
nem titkolt szándékkal, hogy 
talán nem derül fény a munka
helyi italozásra. Az ilyen szoli
daritás nagyon káros. Szeren
csére. a festő életét a gyors or
vosi beavatkozás megmentette, 
de vajon a következő esetben 
segít-e a szerencse? 

A munkahelyi balesetek igazi 
okainak leplezése csak kibúvás 
a felelősség alól. Ha egymás 
testi épségének védelméről van 
szó, nem várhat egymásra kol
léga vagy szakszervezeti tiszt
ségviselő, gazdasági vezető, 
vagy jó barát. Embertársi köte
lességünk a munkahelyen egy
mást figyelmeztetni a veszé
lyekre. 

Ne engedjük az ittas embert 
dolgozni! Saját testi épségün
ket is védjük, ha szigorúbban 
fellépünk a munkahelyi italozás 
ellen. 

Orosz Károly 

Búcsú a vasúttól 

A közelmúltban nyugdíjasbú
csúztatót tartottak Ferencváros
ban. N egyvenkilencen köszöntek 
el a nagy múltú pályaudvartól. Az 
ünnepségen megjelent G.9ldgru
ber Pál, a ferencvárosi KUF szb
titkára is. 

- Jó napot, Kovács bácsi' 
Mi a panasza? 

- Jó napot. doktor úr! Hát a 
,,motor", azzal van a baj. Ki kel
lene cserélni már. 

- Jobban kellett volna vi
gyázni rá' Most is érzem, hogy 
dohányzott: Pálinkát is ivott? 

- Hát mi örömöm van né
kem már az életben? 

- A legnagyobb öröm az 
egészség. Már volt egy infark
tusa, a szív-koszorúerei bete
gek. ezért jobban kellene vi
gyáznia magára. 

- Tulajdonképpen mi az én 
betegségem, doktor úr? 

- No, majd elmagyarázom. 
A szív percenként átlag hetve
net „ver". Olyan. mint egy 
pumpa, így tartja fenn a vérke
ringésünket. A szívizomzatnak 
ehhez a munkához a szívkoszo
rúerek szállítják a vért, az oxi
gént. Ha ezek az erek elmesze
sednek, szűkülnek. ellátási za
varokat okoznak szívünk mű
ködésében. Ha hirtelen elzáró
dik !:!gy-egy érszakasz. elhal a 
szívizom, ez pedig infarktushoz 
vezet. 

- Ez volt nekem? !v!itől? 
- A koszorúerek működé-

sét. kitágulását és összehúzódá
sát is idegrendszerünk szabá
lyozza. A hirtelen vagy tartós 
környezeti hatások hatnak az 
idegrendszerünkre. következés
képp a szív koszorúereire is. 
A hatás érgörcsben nyilvánul 
meg, ez oxigénhiányt okoz, ami 
szívritmuszavarhoz vezet. Is
mernünk kell alkalmazkodóké
pességünket. hogy köztünk és a 

környezetünk között az egész
séges egyensúlyt meg tudjuk 
tartani. 

- Arról én nem tehetek, 
hogy lépten-nyomon felidegesí
tenek' 

- Arról nem Kovács bácsi, 
de arról igen. hogy hány ciga
rettát szív el. és mennyi alko
holt iszik. A szívkoszorúér-be
tegségek száma a fiatalabb kor
osztályok között 1s évről évre 
nő. Hazánkban évente közel 28 
ezer ember kap szívmfarktust, 
és a betegek fele egy éven belül 
meghal. A rokkantak 40,6 szá
zaléka a szív- és érrendszeri be
tegségek miatt válik munka
képtelenné. A szívkoszorúér
betegség már szinte - népbe
tegség. 

- Biztosan valami vírus 
okozza a bajt? 

- A betegséget nem egy 
kórokozó okozza. Több tényező 
felelős a bajokért. Ezeket ne
vezzük rizikófaktoroknak. Mi
nél több van belőlük, annál na
gyobb a betegség kockázata és 
súlyosabb a lefolyásuk. Az 
egyértelmű rizikófaktorok: do
hányzás, elhízás, magas vér
zsírtartalom, magas vérnyo
más, mozgásszegény életmód, 
alkoholfogyasztás. Egy ilyen ri
zikófaktor kétszeresére. néha 
többszörösére növelt a veszé
lyeztetettséget. Tudnunk kell. 
hogy hazánkban a szívkoszorú
ér-elmeszesedések a 35-55 év 
közötti férfiaknál járványszerű
en veszélyezteti ezeknek a kor
osztályoknak az életét. 

- Az orvostudomány még 

• •  

nem találta meg ezek ellen a 
megfelelő gyógyszert'? 

- A rizikófaktorokat ismer
ve, ellene lehet és kell is véd<>
kezni. Nemcsak gyógyszerek
kel! A szív mindenkinek az él!'t
módja eredőjeképpen marad 
egészséges. vagy lesz v&gzete
sen veszélyeztetett. A Központi 
Statisztikai Hivatal adatai sw
rint 1976 és 1982 között. hat év 
alatt az ország gyógyszerkölts{·
gel 1723.4 millió forintról 2887.3 
millió forintra. vagyis több mint 
egymilliárd forinttal Pmelk<>d
tek. Férfilakosságunk halálozá
sa ennek ellenére világviszony
latban 1s az elsők között van. 

- Látja. doktor úr! Ezt okoz
za a hajsza. ez a rohanó élet' 

- Kovács bácsi! Ne csapjuk 
be egymást. Nem lehet min
dent a rohanó életre. meg a haj
szára fogni. Egészségesen kelle
ne élnünk. Egészséges életmó
dot folytatni. célszerűen táplál
kozni, a pihenést pihenésre fel
használni. nem a kocsmában 
.. regenerálódni„ alkoholos álla
potban, nem nyugtatókat. alta
tókat szedni. Magának is volt 
már egy infarktusa, de dohány
zik. iszik. és elvárja. hugy az or
vos és az orvostudomány ennek 
ellenére egészségesen tartsa. 
Így van? 

- Így van. doktor úr Köszö
nöm a jó tanácsokat. 

- Gyógyszert most nem 
írok fel. Minden magán múlik. 
Kovács bácsi. 

Kérem a következőt' 
Dr. Veress Sándor 

Kolosi István állomásfőnök 
mondott köszönetet a vasutat 
több évtizedig hűségesen szolgáló 
váltókezelők. ·tolatásvezetők. ko
csirendezők, és a más posztokon 
becsülettel helytálló dolgozók 

Hetente egy délután az övék 

J munkájáért. akik az ország külön
böző települé'séitől. • például Vá
mosgyörkről. Adácsról. Kun-

Klubot kaptak a pécsi nyugdíjasok 
-

/ 

-

\ KRE�Z-vetélkedő �őztt>�t>i 

A Közlekedésbiztonsági Ta
nács dunakeszi szervezete és a 
helvi járműjavító 1972 óta min
de� évben· megrendezi 
KRESZ- és munkavédelmi ve
télki>dősorozatát. 

szentmiklósról. · Karácsondról. 
\• 

Galgahévízről. Bagról jártak Fe
renc be. Most vonult nyugdíjba az 
állami díjas Angyalosi Gyula vál-

A pécsi igazgatóság szakszer
vezeti irodájában fogad Bosz
nai Ferenc, a szakszervezeti bi
zottság nyugdíjascsoportjának 
gazdasági felelőse. 

(Fotó: Lőrinezné) 

tóban közel nyolcvan emelőbe
rendezés üzemel. ezért egy for
góvázműhelyt ábrázoló rajzon 
több mint tíz hibát kellett felis
merniük a versenyzőknek. 

A munkavédelmi vetélkedés
ben a legkevesebb hibát a 
Szárnyaskerék II. szocialista 
brigád csapata vétette. amely 
egyben a győzelmüket is jelen
tette a Komorov és a Szárnyas
kerék I. szocialista brigád előtt. 

tókezelő és Bagi Sándor kocsi
rendező is. 

Az állomásfőnök búcsúszavai 
után Bene Pál főbizalmi köszönte 
meg áldozatos munkájukat, a fia
taloknak is példát mutató hi•;a
tásszeretetüket. Ezután Dévai 
Katalin harmonikaművész szóra
koztatta az ünnepelteket. 

* 

- A nyugdíjasok önálló 
alapszervezetbe tartoznak. Ho
gyan jött létre ez a közösség? -
kérdezem. 

- 1983-ban született ez a 
forma. A nyugdíjba vonulók 
nem akartak elszakadni egy
mástól. barátaiktól. és ez lát
szott alkalmasnak a hídszerep 
betöltésére. Jelenlegi létszá
munk 179. 

- Miről tud beszámolrli a ta
goknak ez a kis szervezet? 

, , , - Meglepően sok minden-
Huszonhe! vast:tast bucsuzta�- ről. Egy kis közösség mindig 
tak februar 15-en a Keleti pa- mozgékonyabb. mindenki min
lyaudv�ron. :öbb�égük ne- denkit személyesen ismer. így 
gyeds_zaza� utan s�allt le a ten- könnyebben lehet kedvet csi
gelxro_l. Ma!yus Peter 41, _Nagy nálni a közös programokhoz. 
Matya_s 39 ev1g kez;lte a Jegye- Tavaly februárban nyugdíjas
ket, m1g Nagy Istvan 39, Vasas találkozót szerveztünk, felkutat
Zoltán pe�ig 35 évig volt moz- tuk a korábban nyugdíjazott. 
donyvezeto. de a közösségbe nem járó. volt 

• < 

kollégáir.kat. Megtudtuk kinek is - meglepődtünk. hogy mi 
van szüksége külső segítségre. lyen kevesen ismertük a tükék 
Programjaink között szerepelt (bennszülött pécsiek) közül ar
egészségügyi előadás. vetített borétumunkat. a Pintér-kertet. 
képes műsor. Tavasszal megis- melyet tulajdonosa egykor a va
mételtük az előző évi győri k1-- kok intézetének adományozott. 
rándulásunkat. Nyáron a Duna- Tavasszal Szombathely-Kő
kanyar látnivalóit tekintettük szeg les� az úticélunk. Úgy üte
meg: Esztergom, Visegrád, mezzük az utazást, hogy akkor 
Nagymaros, Szentendre vendé- jussunk el a Jeli és Kám1 arbo
ge1 voltunk. rétumokba. amikor a Rhodo-

A két-három napos távollétek dendronok virágzanak. 
lebonyolítása - főleg a fő- - Mi magyarázza a botam-
idényben - elhúzódó szervező- kával való szoros kapcsolatot? 
munkát jelentenek. Felbecsül- - A természettel való kap
hetetlen ilyenkor a kapott segít- csolat idősebb korban nagyobb 
ség. Jó kapcsolatot alakítottunk hangsúlyt kap. Igyekszünk be
ki a váci vasutasok nyugdíjas- iktatni mindig egy kis „jó leve
csoportjával, s köszönet illeti a gőt". tavaszi. őszi erdőt kirán
szentendrei HÉV állomásfőnö- dulásainkba. A részvétel termé
két is. problémánk megoldásá- szelesen függ egészségtől. csa
ért. Jártunk szűkebb hazánk- ládi elfoglaltságtól. de a 60-70 
ban is. Baranya megye templo- fős lelkes kis közösségből 20-30 
mainak. múzeumainak látvá- érdeklődőre mindig számítha
nyosságai. s az ősborókásban tunk. 
tett séta egyaránt szolgálták _ November 18-a jelentős művelődésünket és pihenésün- nap volt a nyugdíjascsoport éle
ket. Tettünk sétautakat Pécsett tében. 

- A vezetőség ismét találko-
zott, hogy a jövő évi teendőket 

A KBT és az üzem vezetői is 
időben felismerték, hogy a mo
torizáció térhódításával egyre 
több veszély leselkedik a volán 
mögött ülőkre és a gyalogosok
ra egyaránt. Különösen igaz ez, 
ha a gépkocsik számának növe
kedésével együtt nem fejlődik 
vezetési kultúránk. A munka
helyeken 1s gyakran kerülhet 
veszélybe az ember, ha figyel
men kívül hagyja a munkavé
delmi előírásokat. Ezek a kérdé
sek szerepeltek többek között a 
legutóbbi vetélkedősorozat té
mái között, amelynek döntőjét 
január 23-án rendezték a jár
müja\'Ítóban. A selejtezőkön in
duló 112 szocialista brigádból 
47 háromtagú csapat jutott a 
döntőbe. 

Boros József százados, a 
KBT Dunakeszi városi titkára 
elismerően szólt a vasutasokkal 
kialakult jó együttműködésről, 
arról. hogy a közel másfél évti
zed alatt széles körben ismer
tették meg a KRESZ-t olyanok
kal is. akik nem rendelkeznek 
gépjárművezetői engedéllyel. 

A játékosok felkészültségére 
jellemző. hogy a KRESZ-vetél
kedésben három csapat érte el 
a maximális pontszámot. Eb
ben a kategóriában a győzelmet 
a József Attila szocialista bri
gád szerezte meg. mert ők gaz
dálkodtak legjobban a verseny
idővel. Mögöttük a Kandó Kál
mán és a Szárnyaskerék I. szo
cialista brigád csapata végzett. 

Az oktatótiszt elköszönt 
megbeszélje. Molnár Géza, a 
vasutas művelődési ház igazga
tója felajánlott egy kisebb ter
met. ahol hetente egy délután 
találkozhatunk. beszélgethe
tünk. Aztán a jó ötletet még egy 
követte: klubot alakítottunk. 
Önként vállalkozókból öttagú 
vezetőséget választottunk. s fel
vettük volt miniszterünk -
egykori pécsi igazgatónk - dr. 
Csanádi György nevét. 

A versenyzők felfrissítették a 
munkavédelmi tudnivalókat, 
még jobban elmélyítették a biz
tonságos munkát segítő elméle
ti ismereteket. Az üzem sajátos
ságamak megfelelő kérdésekre 
kellett válaszolni. A járműjaví- Vetési Imre 

Tű•r,édelnai hiállítás 
§11Sonabathelyen 

Elsö ízben rendezett tűzvé
delmi kiállítást a szombathelyi 
körwti üzemfőnökség. A vasi 
megyeszékhely Bejárók klubjá
nak a galériáján január 11-től 
22-ig volt látható a bemutató. 
A 30 nagyméretű tűzvédelmi 
tabló mellett a kiállítók bemu
tatták az üzemfőnökség tűzvé
delmi tevékenységét. Két al
bumban és több fényképes tab
lón láthatóak voltak az elmúlt 

időszak figyelemreméltó tűzese
tei. valamint a vasutas önkén
tes tűzoltók munkája. 

A kiállítás nemcsak a vasuta
soknak szólt. A bemutatóval az 
utazóközönség figyelmét is fel 
kívánták hívni a MÁV tűzvé
delmi tevékenységére, valamint 
az utasok felvilágosításával a 
széles körű megelőzésre is. 

Sz.Jakab 

Szolgálati idejének utolsó 
napjait tölti a debreceni épület
és · hídfenntartó főnökségen 
Nagy Imre, az energetikusok 
oktatótísztje. aki pályafutását 
1944-ben órabéres pályamun
kásként kezdte a nyíregyházi 
osztálymérnökségen. A felsza
badulás után részt vett az újjá
építésben szülőfalujában, Bal
kányban, valamint Nyíregyhá
za állomáson. 

A felszabadulás nemcsak a 
létbiztonságot, az állandó mun
kahelyet jelentette a szegény 
családból származó, törekvő fia-

talember számára, hanem a ta-
11ulás, a kiemelkedés lehetősé
gét is. 

Szaktanfolyamokat végzett, 
csoportvezetői, munkavezetői 
beosztásba került a nyíregyházi 
állomásfőnökségen, ahol szak
mai munkáját élmunkás és 
sztahanovista kitüntetésekkel 
ismerték el. Az állandó tanu
lás, munka mellett a mozgalmi 
tevékenységre is jutott ideje. 
1949-ben tagja lett a pártnak. 

A személyzeti tanfolyam si
keres elvégzése után személy
zeti ügyintézői munkakört lá
tott el. majd csoportvezetőnek 
nevezték ki a debreceni építési 
főnökségen. 

1957-ben a kétéves műszaki 
tisztképző tanfolyam elvégzésé
re kapott lehetőséget. A sikeres 
vizsgák után szolgálati helyén 
művezetői, majd építésvezetői 
beosztásba került. A tanulást 
most sem hagyta abba. Elvé
gezte a vasútépítő- és pálya
fenntartási technikumot. Sokol
dalú 

.
ismereteit a debreceni dMi 

pályafenntartási főnökség okta-

tót1szti munkakörében kama
toztatta 1962-től 1968-ig, majd 
ugyanitt vonalkezelői teendőket 
látott el. 

1974-ben a MÁV Északi Pá
lyafenntartási Főnökség létszá
mába helvezték át. 1977-ben ezt 
a főnökséget átszervezték, épü
let- és hídfenntartó főnökséggé. 
Itt Nagy Imre először műszaki 
csoportvezető beosztást kapott. 
Jelenleg az energetikus oktató
tiszti munkakört látja el. s veze
tője a Péchy Mihály szocialista 
brigádnak. amely az 1984. évi 
munka alapján elnyerte a Fő
nökség Kiváló Szocialista Bri
gádja kitüntető címet. 

Nyugdíjba vonulása alkalmá
ból Imre bácsi a brigádtól egy 
citerát kapott ajándékba, ami
vel majd hangulatosabbá vará
zsolhatja a Bocskai-kertben töl
tendő csendes estéket. Több év
tizeden át végzett kiváló tevé
kenységéé1t a közelmúltban a 
Munka Érdemrend bronz foko
zatával tüntették ki. 

Nagy Ildikó 

A művelődési ház a klubta
gok rendelkezésére Hí-Fi-to
rony használatot. videokazetta
kölcsönzést. előadás-szervezést 
is kínált. Eddig 24 szakszen:e
zeti tagunk kérte a klubtagsá
got. Közkívánatra összE>állt az 
első előadás-sorozat. témái: 
Naprendszerünk keletkezése, 
(1alaxisok-galaxishalmazok, 
Eletkeresés a naprendszerben 
címmel. Egy nyugdíjas főisko
lai tanár tartja majd az előadá
sokat. 

- Anyagiakban mennyire 
terheli a résztvevőket ez az új 
..szolgáltatás"? 

- A tagsági díj és a haszná
lati díjak fizetése alól a nyugdí
jasklub tagsága felmentést kap. 

Klencz Tiborné 
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Könyvtárnézohen Kiskunhalason 
A k1skunhalas1 vasutas mű

velődési ház sokféle szórako
zást kínál. A könyvtárban közel 
n) olc€·zer-nyolcszáz kötet várja 
a k1kapc:;olódásra vágyókat. 

- Sajnos nem nagy alapte
rulet áll rendelkezésünkre, így 
aztán helyben oh·asásra nincs 
lehetőség. Szerencsére három 
hf'lyf'n '._ Kun:;zentm1klós-Tas
son. Kiskőrösön és helyben, a 
V1llamo:; Vonalfőnökségen -
van letéti konyvtárunk. ami 
r{>szben mentesíti könvvtárun
kat tájékoztat Szalcii József 
kon:, vtáros - Jelenleg 1013 ol
vasónk van, ennek fele vas
utas, a tóbbi a közeli lakótelep
ról Jár ide könyret kólcsö
rwzm. 

Az olvasók egy része a műve
�őd{>si házban tartandó különfé
'.E.' tanfolyamok hallgatóiból ke
rul ki. részükre m1 biztosítjuk a 
szukséges szakirodalmat. 

Milyen a könyvtár válasz
téka. s mit keresnek a kölcsbn
zok? 

Amikor 1984 nyarán a ta
nán pályát felcserPltem a 
kt nyvtárral. nem a legjobb ál
lapotot találtam. Hiányosak vol
tak a lexikonsorok. neves klasz
mkus költőktől egyetlen művet 
sem találtam, s a korábbi selej
t('ZPsek sem voltak mindig kel
loen átgondoltak. Első és leg
fontosabb teendőm a hiányzó 

könyvek pótlása, s az újak be
szerzése volt. Ma már megfele
lő választékkal fogadjuk az ér
deklődőket. Elsősorban a szak
irodalmat és szépirodalmi mű
veket tudunk ajánlani. Termé
szetesen lexikonok, kötelező és 
ajánlott diákolvasmányok, szó
tárak, nyelvkönyvek is megta
lálhatók polcainkon. Keresettek 
a biológia témájú könyvek, az 
útikönyvek, a magyar klasszi
kusok művei, népszerűek a kri
mik és a gverekek körében a 
különféle m�séskönyvek. Érde
kességként említem. hogy az 
épületben folyó marxista kö
zépiskola hallgatói közül egyre 
többen keresik a politikai témá
jú szakirodalmat. amit az el
múlt években széles körben si
került beszereznünk. Nem ritka 
az olyan eset, amikor felkeres
nek bennünket olyan könyve
kért 1s, amelyeket a városban 
máshol nem találnak meg. 

- Mennyit költhetnek fej
lesztésre? 

- Az elmúlt évben huszon
ötezer forintot kaptunk a 
könyvtár fejlesztésére, ezt az 
összeget a művelődési ház saját 
bevételéből megtoldotta. Idén 
harmincezer forintért vásárol
hatunk könyveket. Az ideális 
összeg viszont 35-38 ezer fo
nnt lenne. 

- A művelődési ház rendez-

Fiatalok a művelődési házban 
Swgeden. a vasutasok műve

löd{>s1 háza megfiatalodott. Ez 
lPmérhető abból is. hogy az itt 
tevékenykedő művészeti cso
portokban egyre több fiatal 
'iZorgo:;kodik. Benkö Andrasné 
igazgatónő elmondotta. hogy az 
elmúlt évek munkája kezd be
Prni Egyre eredményesebben 
dolgoznak az egyes csoportok. s 
mind többen látogatják a város
n.;sz egyetlen művelődési intéz
ményét 

Megfiatalodott a MÁV „Ha
zánk·' Munkáskórusa. amely az 

1dé>n áprilisban Hódmezővásár
hdyen megtartott minősítő ver
senyen .,Fesztivál„ minősítést 
nyert. Az 50 tagú kórus tagjai
b61 tizenkét tagú kamarakórus 
alakult. amel�. idehaza és a kö
zelmúltban az NSZK-ban szép 
:.1kert ért el. 

A művelődési házzal szom
szédos általános iskolából 1s so
kan keresik fel öket. Közülük 
kerülnek k1 elsősorban a kezdő 
és haladó néptáncgyermekcso
port tagjai. Természetesen szép 
számmal akadnak itt vasutas
gyerekek 1s. 

Képzőművészet, körük 1s 
eredményesen dolgozik. Nyug
díjasklubjukba több mint szá
zan járnak rendszeresen és 
könyvtáruknak is négyszáz 
rendszeres olvasója van. Aztán 
itt vannak a gyermekprogra
mok. Rendszeresek a hétvégi 
gyermekfoglalkozások. a film
vetítések. 

S még egy fiatalokkal kap
csolata<; hír. Szeptember 24-én 
átadták az ifjúsági szobát. ahol 
a szabad idő hasznos eltöltésé
re, baráti találkozókra, tapasz
talatcserékre és ismerkedésre 
lesz lehetőség. 

vénye1 hatással vannak-e a 
könyvtárra? 

_: Igen. Említettem már a 
különböző tanfolyamokat, ame
lyek révén ez évben már 48-an 
kérték felvételüket. Aztán a kü
lönböző vetélkedők alkalmával 
sokan kopognak be a könyvtár
ba. 

- Milyen jellegű vetélkedő
ket. rendezvényeket tartanak? 

- A vasutas szocialista bri
gádok vetélkedőjét kell elsősor
ban említeni. amihez tőlünk vit
ték ki a szakirodalmat. A pálya
fenntartási főnökséggel évek 
óta közösen rendezzük meg a 
.,Munka és műveltség" vetélke
dőt. amelyen 13 brigád vesz 
részt. Egyébként a pályafenn
tartás1akkal együttműködési 
szerződésünk 1s van. Két éve 
minden vasárnap délután 
.,Szellemi árverés ''-t tartunk. 
E vetélkedőnek 15-20 fő állan
dó törzsközönsége van, akik a 
verseny előtt és után is főleg a 
lexikonokat forgatják. Mini

galéria" címmel rendszeresen 
képzőművészeti kiállítást ren
dezünk. ahol fotókat, grafikákat 
és szobrokat állítunk ki, ilyen
kor az e témáJú könyvek iránt 
nő meg a kereslet. De a más jel
legű vetélkedőkhöz szükséges 
irodalmat. folyóiratokat 1s bizto
sítjuk. 

Gellért József 

- \'e,,,zélyes'>t'gi pótlt'k itt nem 
jár! 

(Fekett' l!>lván rajzai) 

Megjelent az Impulzus 
A Műszaki és Természettudo

mányi Egyesületek Szövetségé
nek Országos Elnöksége - fi
gyelemmell a műszak, értelmi
ség előtt álló megnövekedett 
feladatokra - úgy határozott, 
hogy széles körű célkitűzések
kel. új szakmai közéleti fórumot 
teremt nemcsak tagságának, 
hanem az egész magyar reálér
telmiségnek. Így indult útjára a 
kéthetenként megjelenő Impul
zus. 

Vámos Tibor akadémikus. a 
szerkesztőbizottság elnöke így 
fogalmazta meg az Impulzus in
dításának okait: .,Szükség van 
olyan lapra, amelyben a mű
szaki értelmiség önmagáról és 
önmagának szól, igyekszik fel
tárni és mozgósító javaslatai
val előrelendíteni azokat a fel
tételeket, amelyek a reálértel
miséget alkalmassá teszik tör
ténelmi feladatára. hogy vezes
se az ország műszaki f elzárkó
zását." 

gondolatébresztő esszék. viták. 
könyvismertetők és kritikák. 
műszaki tudósítások, hírek. 
Rendszeresen foglalkozik a lap 
a jövőkutatás kérdér,ével, a ha-
ditechnikával, az 1pan forma
tervezéssel. 

Az Impulzus iránt nóvekszík 
a társadalmi érdeklődés A ta
pasztalatok arra mutatnak. 
hogy a kéthetente megJelenő 64 
oldalas kiadvány igen sokrétű 
információi nemcsak a mérnők
társadalomban találtak befoga
dásra. A lap a technikai c1vtlizá
ció hazai és külföldi híreivel. el
méleti és mindennapi gondjai
nak megírásával. viták közlésé
vel vonzza mindazokat 1s, akik
nek munkaterve az ÚJ műszaki 
koncepciók termékreváltása és 
napjaink e versenypályáján az 
új iránti fogékonysággal tevé
kenykednek, a technika világá
ban élnek. Az is jó tapasztalat. 
hogy ahol műszakiak dolgoz-
nak, ahol Jelen van a technika. 
ott nélkülözhetetlen tájékozta-
tó. gondolatébresztő. cselekvés-

11 

Jó t'�ltételPk küztitt 

Pécsi vasútmodellezffk 

A pécsi Szabó István Úttórő
házban több mint 20 éve műkö
dik vasútmodellező szakkör. 
Eredetileg a Mecsekben terve
zett úttörővasút utánpótlását kí
vánták a szakkörrel megoldani, 
később azonban megváltozott a 
terv, mivel az úttörővasút sem 
valósult meg úgy, ahogyan azt 
elképzelték. 

A szakkön muuka jellege így 
megváltozott, mégpedig a leg
szerencsésebb pillanatban: 
ezekben az években kezdte áni
sítani a kereskedelem az úgy
nevezett HO-típusú modelleket. 
A gyerekek gyorsan megbarát
koztak velük: a terepasztal-épí
tés mindmáig a legnépszerűbb 
munka a szakkörben. 

A terepasztal-építéshez szűk• 
séges elemi barkácsolási isme
reteket két csoportban tanulják 
meg a gyerekek. A kezdők egy 
tanéven át ismerkednek az el
méleti tudnivalókkal; az egyes 
foglalkozásokat filmvetítések 
színesítik. Ezenkívül a kezdő 
csoportok minden évben elláto
gatnak a pécsi főpályaudvarra 
és a vontatási telepre. ahol az 
igazgatóság szakemberei ma
gyarázzák el a pályaudvar 
munkáját. mutatják be a model
lezhető létesítményeket. 

A ,.tanulóév" után haladó 
csoportba kerülnek a gyerekek, 
ahol a foglalkozások már kötet
lenebbek. A csoport egy része 
bekapcsolódik a terepasztal
építés egyes fázisaiba, a töb
biek pedig egyéni választás 

Barcs János 

alapján dolgoznak. Ebb('n a 
munkamegosztásban kts szak
mai m1kroközösség('k alakul
nak k1, munkáJuk így válik ha
tékonnyá és színvonalassá. 

A vasútmodefü•zés oktatásá
ban btzonvos korlátokat 1s fi
gyelembe kell venm. GyerekPk
ről lévén szó, alkalmazkodni 
kell életkorukból adódó 1sm€ -
retszintjükhöz. Nem alkalmaz
hatók például olyan megoldá
sok, amelyek az IC-techmkán 
alapulnak A szakkörben hasz• 
nálatos Zeuke Polymatic-prog
ram (az NDK-ban dolgozták k1) 
teljes mértékben az általános is
kola tananyagához kapcsolódik 

A szakkörben az oktatási ft>l
adatok mellett, de annak része· 
ként egy úgynevezett N terep
asztal-együttes építésén dolgoz
nak. Egy ilyen típusú terepasz
tal - azon felül, hogy építé<;e 
során rengeteg gyakorlati fo
gást lehet megtanulni JO, 
reprezentálja a szakkón munka 
színvonalát. 

A pécsi szakkör tavaly óta 
dolgozik az új Úttörőházban, JÓ 
feltételek között: egy 80 négy
zetméteres helyiségben, aho! 
raktáruk és géptermük 1s van 
Szerszámok tekintetében se-m 
állnak rosszul: EMCO miniesz
tergától a MiniTool típusú bar
kácsgéptg sokféle ugye:. k1, 
géppel dolgozhatnak a gye-re
kek. Készülhetnek az .. ,gazt·· 
vasutash1vatásra ... 

Horváth Tamás 

FEBRUÁR 

Elolvadt már csöndben a hó, 
az egész határ sárban áll, 
duzzad· a kenderáztató, 
menekül már a február. 

Kantár nélkül fut a tájról; 
kergü.lt szél söpör utána, 
jön az új tavaszi mámor, 
lélegzik a búzatábla. 

A nyíres is ébredni kezd, 
rügy pörsen az ágak hegyén. 
Fut a sok barázdagerezd. 
egymást ölelL·e. könnyedén. A fiatalítás jelei mutatkoznak 

a fúvóswnekarnál 1s. A 35 tagú 
ZPnekar ma már stabil gárdából 
áll é:; elismerésre méltóan sze
repel. Minden évben ott van
nak a vasutas területi fúvósze
nekan találkozón. s a szegedi 
rendezvények állandó szerep-
101. A korábbi rézfúvós ötösük 
ÚJJáalakult, s ma már mint 
klasszikus zenekari ötös mű
kodnek Ugyancsak most ala
kult meg a gyermek citerazene
kar 1s. 

S hogy mennym szükséges 
ez a szoba. azt a 17 KISZ-alap
szervezetben tevékenykedő 
hatszáz fiatal tudná leginkább 
megmondani. Új otthonukban 
rendszeres programokat tervez
nek. a szórakozásra pedig a szí
nes tv, videoberendezés. lemez
játszó és más társasjátékok áll
nak rendelkezésükre. 

Az Impulzus feladatának te
kinti az alkotó értelmiség haté
kony segítését a műszaki-gaz
dasági problémák megoldásá
ban. az új gondolatok. megkö
zelítésmódok. a technika, újítá
sok szüntelen keresésében. 
azoknak a körülményeknek a 
feltárásában, amelyek segítik a 
műszaki fejlődést. A lapban 
megtalálhatók a műszaki tevé
kenységben hasznosítható. 

re inspiráló hasznos „segédesz- --------------------------

A gavallér 

1 KépzC'IJe, milyen jó férjem 
v,1n' Tegnap negyed kiló csoko
ládét hozott. 

Az semmi Az én férjem a 
múltkor három vagon csokolá
dét hozott. 

- Gratulálok. gavallér em
bu M1 a maga férje? 

Mozdonyvezető ... 

Illetlen kérdés 

A vonaton az egyik utas így 
,;zó. a mellette ülő fiatalember
hez· 

- Elnézést, uram' Olvassa 
dZ uJságot, amelyen til? 

Pénztári párbeszéd 

- Kérek két jegyet. 
- Hova'1 

Oda 1s, meg vissza 1s. 
De mégis, hova akar utaz-

n1' 
Hát lagziba' 
És hol lesz az a lagzi? 

Ha jó idő lesz. akkor sá-
1an. ha rossz. akkor a ház

-111' 

Gellért József 

- Mondja, van még egy - De igen, csakhogy - ta-
ilyen hülye a családban. mint x1s vagyok .. 
maga? 

- Sógor. gyere csak ide .. ! 

A szokás hatalma 

A vonatfülkében egy öreg
ember előhúzza a pipáját. 

- Megengedik. hogy rá
gyújtsak? 

- Érezze magát otthon. bá
csikám - válaszolja az egyik 
útitársnő. 

- Vagy úgy! - sóhajt fel az 
öreg és elteszi a pipáját. 

Az út hossza 

Kern tudná megmutatni 
nekem a vasútállomásra vezr,tő 
legrövidebb utat? 

Sajnos, nem' 
- Ön talán nem 1devalós1? 

Találós 

Papa. találd ki, melyik vo
nat késik a legtöbbet? 

- Melyik, fiacskám? 
- Az. amelyiket még tavaly 

karácsonyra ígértél 1 

Szakállas vicc 

Jó napot kívánok! Tessék 
mondani, jól megyek itt az állo
más felé? Szeretném elcsípni a 
hatórás gyorst 1 

- Menjen csak nyugodtan. 
Ha a falu bikáját most vezetik 
hazafelé. akár az ötórás sze
mélyt is elérheti. 

Logikus 

A réswg oda botorkál a vasúti 
pénztárhoz. 

köz·· az Impulzus. 
A lap szerkesztősége a min

dig aktuális tematika alakításá
hoz köszönettel fogad minden 
véleménynyilvánítást és javas
latot jobbító szándékú törekvé
seinek hasznára. hogy még ha
tékonyabb segítője lehessen a 
műszaki fejlődésnek. 

- Kérek egy retúrt 
mondja. 

- Hová? - kérdezi a pénz
táros 

- Hová? Hová? Hát. ide 
. 

? vissza .... 

Így érthető 

Az étkezőkocsiban a vendég 
megkérdezi a pincértől: 

Szabad itt dohánvozni? 
- Nem - hangzik ·a válasz 
- Hát akkor ezt kik hagyták 

itt? - mutat a vendég egy ciga
rettacsikkekkel teh hamutartó
ra. 

- Azok a vendégek. akik 
nem kérdezték meg' 

Szerencsétlenség 

- Történt már veled vasúti 
szerencsétlenség? 

- Igen ... Egy alagútban az 
apát csókoltam meg a.lánya he
lyett 1 

Gyűjtötte: 
Hegedüs Ferenc 

FELHÍVÁS 
A VIII. Fővárost Szakszervezet, Ifjúsági Napok keretéb('n a 

Szakszervezetek Budapesti Tanácsa, a KISZ Budapesti Bizottsá
ga. a Fővárosi Közlekedésbiztonsági Tanács és az Országos Mun
kavédelmi Főfelügyelőség Fővárost Munkavédelmi Felügyelősé
ge 

munkavédelmi, közlekedésbiztonsági és a szabadidős bal
esetmegelőzési ismeretekből vetélkedőt hirdet. 
A vetélkedő célja a balesetek megelózése érdekében a fiata

lok munka- és egészségvédelmi. közlekedésb1ztonság1, valamint 
a szabadidős balesetelhárítási ismereteinek bővítése, azok gya
korlati alkalmazásának megismertetése. 

A vetélkedőn részt vehetnek a budapesti gazdálkodó szerve
zetek 3 tagú csapatat. A csapattagok életkora nem haladhatJa 
meg a 35 évet és munkavédelmi beosztású vezető vagy dolgozó, 
valamint gépkocsi-előadó a \"etélkedőn nem vehet részt. 

A verseny lebonyolítása: 

1. A vetélkedőn részt vevő csapatoknak pilyázatot kell készi
tem - ez egyben a vetélkedőre jelentkezés módja - a következő 
egyik témakörből. tetszés szerinti választással: 

- munkavédelem 
- kózlekedésbiztonság. 
E témakörökből részletes pályázati kiírás készül. A pályázati 

kiírás levélben vagy személyesen igényelhető 1986. február 
15-től a Szakszervezetek Budapesti Tanácsánál 1415 Budape,;t, 
Dózsa György út 84/b. A pályázatokat 1986. máJus 15-ig kell bc>
küldem. 

2. A beküldött pályázatokat bírálóbizottság értékeli. 
3. A legjobb pályázatot beküldő 15 csapat részt vesz az 1986. 

szeptemberében megrendezésre kerülő. nyilvános dontőben. 

A döntőben részt vevő csapatok díjazása: 
Első díj 15 OOO Ft 
Második díj: 12 OOO Ft 
Harmadik díj: 9 OOO Ft 
Negyedik díj: 6 OOO Ft 
Öt0dik díj. 4 500 Ft 
Hatodik díj: 3 600 Ft 

A helyezést el nem ért csapatok tárgyjutalomban részesul· 
nek. 

Budapest, 1986. január 
SZIX Üpt>ratív Bizottság 
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Egy brigád 

tizenöt , 

eve 
Eperjeske átrakó pályaudva• 

ron a Váci Mihály szocialista 
brigád a közelmúltban ünne· 
pelte megalakulásának 15. év· 
fordulóját. 

- 1972-ben nyolcan alakí· 
tottuk a brigádot - mondja Po
kol Attila bngádvezető. - Van 
közöttünk váltókezelő, baleset· 
vizsgáló, állomás1rányító. ve· 
zénylő, hogy csak pár beosztást 
említsek. Ha társadalmi mun· 
kára van szükség. mindig kéz· 
né! vagyunk. 

Nehéz lenne felsorolni, hogy 
megalakulásuk óta hol és 
mennyi társadalmi munkát vé· 
geztek. Szívesen vállalnak mm· 
dent, ami az üzem munkáját se· 
gíti. Állandó kapcsolatuk van a 
tuzséri téesszel is. Gyakran vé· 
geznek különféle mezőgazdasá· 
gi munkát. Ott vannak a külön· 
féle vetélkedőkön, a nőnapi és a 
vasutasnapi rendezvényeken. 
Rendszeres véradók. Vállalták 
a Ma9yar Vasutas és a Záho
nyi Atrakó című újság terjesz· 
tését 1s. Legutóbb részt vettek 
az MHSZ·lőtér építésében. Ta· 
valy öt széles kocsi átrakását 
végezték el társadalmi munká· 
ban. Jó kapcsolatot teremtettek 
Bátyu állomás szovjet vasutasa• 
ival. Gyakran szerveznek ta· 
pasztalatcsere·látogatásokat. 

Van közöttük tanácstag. 
KISZ·, szakszervezeti és párt· 
vezetőségi tag. sőt munkásőr és 
önkéntes rendőr is. A fizikai 
munka mellett a tanulásban is 
élenjárnak. Hárman már elvé· 
gezték a marxista-leninista esti 
egyetemet. ketten pedig tiszt· 
képzőre járnak. 

Példamutató, élenjáró mun· 
kájukért elnyerték a MÁV Ki· 
váló Brigádja kitüntetést is. 

Hatvani véradók 

kitüntetése 

A hatvam csomóponton nagy 
hagyományai vannak az önkÉ.n
tes véradásnak. A szép hagyo
mányok bizonyítéka. hogy feb
ruár 19-én Miskolcon, a Tiszai 
pályaudvar szociális épületében 
kitüntetési ünnepséget tartot· 
tak. A Vöröskereszt városi, illet· 
ve vasutas alapszervezeteinek 
vezetősége 51 önkéntes véradót 
tüntetett ki. Közülük hárman 
50-szeres. öten 30-szoros, tizen· 
ketten 20-szoros, tizenheten 
15-szörös. tizennégyen pedig 
10-szeres véradók. A miskolci 
igazgatóság összesen 60 ezer fo. 
1inttal jutalmazta a hatvani vas· 
utas véradókat. 

Vízszintes: 1. A bevételek növelésé
nek elengedhetetlen feltétele a vas• 
úton. (Folytatása a 47. függőlegesben.) 
13. Peru fővárosa 14. Ilyen ár 1s van. 
15. Tanya. 16. Olasz város. 18. Váci 
gyár 19. Teherkocsi a lóvasúton. 20. 
Közép németül. 21. Felfortyan. fel ... 
22. Japán gyógyszeres szelencék. 23. 

. . ratívum. latm gyakorító ige. 25. Mi· 
atyánk kezdete. 26. Vegyi elem. 27. 
Dél-amer1ka1 aranynyúl. 29. Betűpót
lással német város. 30. Keverve int. 31 
D1szítö. 33. Kis ház. 34. Járda. 35. 
Nagycsalád, törzs. 36. Izzó kőzet. 38. 
Indulatban van. 39. Német sör. 41. 
Szovjet nép. 43. Ilyen anyag a palánta. 
46. Hajó páratlan bPtűí. 47. Edgar Al
lan 49. Végek nélkül vitat. 50. 
Számnév 51 Azonos betűk. 52. Mon
szunban megtalálható. 54. E1dam ke
verve. 57. . . Hans1 (1875-1934) oszt
rák színésznő. 59. Nem a lánya. 60. 
Balkáni nép. 61 Afrikai főváros. 63. 
Facipő. 

Függőleges: 1. Könnyű fém. 2. Fran
cia d1vatáruslány. 3. Televíziós adócső. 
4 Ilyen hangszeren játszott Tinódi 
Lantos Sebestyén. 5. Egész. 6 .... nap
per. gyermekrabló. 7 .... Publius Cor
nehus (55-120) római történetíró. 8. 
E. C M. 9. Római 51. 10. Román fürdő
helv. 11. Biztat. tettre késztet. 12. Ha
talmasnál is.nagyobb. 17. Kevert eke. 
19. Végtelen komp. 23. Valóban. 24. 
Éter és alkohol gyöke. 27. TettereJe. 
28. Olasz. 31. A kést köszörüli. 32. Ő 
dsárolt 35 Nagv ellpntéte. 37. Kato· 
naság része. 40. Olasz folyó. 42. LófaJ
ta. 44 ... . lel. gún:,,rat. 45. A monda 
sznrnt Zeus anyja. 46. Zala._ .. dunán
tU1 község. 48. Fordítva az Arpád-ház 
ósanyJa. 51. Kevert bamba. 53. Erdélyt 
ln!_ ó. 55 . B1en Phu. 56. Becézett 
nö1 n,•,·. 58. Részben hesseget. 60. 
l':Pm fölé. 62. Azonos betűk 63. Hang
talanul kPI. 
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Klubközgyűlés a kitérőgyári lövészeknél 
, 

1s zateres 

Az MHSZ kitérőgyári vas
utaslövészklu b (Gyöngyös) köz· 
gyűlésén közel kilencvenen vet· 
tek részt. Jelen volt dr. Pintér 
István, az MHSZ Heyes megyei 
vezetőségének titkára. valamint 
a gyár párt· és gazdasági veze· 
tése is képviseltette magát. 

Belkovics Béla klubtitkár 
gondosan összeállított beszá· 
molójában elsőként az elmúlt öt 
év eredményeit ismertette, 
majd részletesebben „zólt az 
1984-85-ös időszakban végzett 
munkáról. Fél évtized alatt a 
klub életében jelentős változá· 
sok történtek. miközben lassan 
javult a létesítményi ellátottság, 
gyengült a versenyzo1 gárda 
összetétele. Kiemelkedő ered· 
mények az 1981-83-as évek· 
ben születtek. amikor még 
együtt volt az a 15·18 tagú. sa· 
ját nevelésű versenyzői élgár· 
da. amely a klub gerincét alkot· 
ta. Ekkor sorozatban nyerték a 
nemzetközi versenyeket. s több 
MHSZ-. illetve országos bajno· 
ki címet hódítottak el ... 
1984-85-ben az eredményes· 
ségben visszaesPs történt. 
Egyedül Rácz Györgyinek sike· 
rült hagyományainkat folytat· 

Jó dolgozó, 

jó sportoló 

A celldömölki vasutas-mun· 
kás sportegyesületben évtize• 
dek óta megválasztják a Jó 
dolgozó, jó sportoló címre ér· 
demes versenyzőt. A tavalyi 
eredmények alapján ezúttal a 
sportegyesület labdarúgója 
Boznánski Gábor kapta a ki• 
tüntető címet és a vele járó 
vándorserleget. 

Beküldendő: vízszintes 1. és folyta• 
tásaként a függőleges 47. 

Beküldési határidő: március 10. 
A megfejtéseket a szerkesztőség cí

mére kérjük küldeni. 
Az előző keresztrejtvény helyes 

megfejtése: Folyamatokba épített el
Jenörzés. Következetes számonkérés. 

lö 
nia. aki a puskás számok egy1· 
kében bajnokságot nyert. 

A korábbi jó eredmények el· 
maradásának több oka is van. 
Mindenekelőtt az, hogy négy 
válogatott sportoló jobb feltéte· 
lekkel rendelkező klubokhoz 
igazolt. s emellett a múlt év ja• 
nuárjában négy első osztályú. 
illetve aranyjelvényes sportlövő 
munkahelyi elfoglaltsága miatt 
,.leállt... A visszaesés okainak 
elemzésekor nem szabad elhal!· 
gatm azt sem. hogy a nyolcva· 
nas évek első felében elmaradt 
a tervszerű, tudatos utánpótlás· 
nevelés, akikből most tudnák 
pótolni a kiesett versenyző· 
ket ... 

A titkár hangsúlyozta: 
- Ezt a nagy visszaesést 

már nem lehet a létesítmény 
mostoha körülményeire fogni, a 
hibát az edzők szakmai munká· 
jában 1s keresni kell. 1986-ban 
feltétlenül előbbre l<ell lépni, 
a1nelyhez nagy segítséget ad· 
hat az átadás előtt álló, 16 lőál· 
lásos új légpuska-, illetve a 
nyolc lőállásos téliesített kitérö• 
gyári lőtér. 

A klub hat iskolai lövészszak· 
kört és három szakosztályt (ser· 
dülő, ·puskás, pisztolyos) mű· 

ködtets A fiatalok közül kiemel· 
kedő teljesítményt nyújtottak a 
mátrafüredi iskola lövészei, 
akik az általános iskolák részé· 
re kiírt országos bajnokságon 
leán:v· és fiúcsapatban az élme· 
zőnyben végeztek. A serdülőko
rú versenyzők mezőnyéből Ja
kab Julianna, Kasza Ferenc, 
Veres Zsuzsanna, Rostás Jó
zsef és Halász Éva szorgalmas 
gyakorlással a jövő reménysé· 
gévé válhat. Az ifjúság honvé· 
delmi nevelése mellett a klub· 
vezetők fő feladata továbbra is 
a minőségi sportmunka szinten 
tartása. illetve továbbfejlesz
tése. 

Az idei feladatok között sze· 
repel annak a versenyzői gár· 
dának a kialakítása, amely a 
későbbiekben a klubot vissza· 
juttatja az „A·· kategóriába. 

A klubközgyűlésen jutalmat 
kapott: Pataki József, Fodor 
Béla és Szőke Csaba edző, a 
sportolók közül Nagy Tibor, 
Bognár Ákos, Jáger Jácint, Me
gyesi Adrienn és Jakab Julian
na. Az MHSZ központ jutalmá· 
ban részesült Tóth József edző, 
Rácz Györgyi sportoló és Bel
kovics Béla klubtitkár. 

Szigetváry József 

Hidegben nem jó edzeni 
A hatvani Kimzsi Vasutas SC NB II-es női és NB III-as férfi 

csapat játékosai az elmúlt években tisztes eredményeket értek el, 
többször is dobogós helyre kerültek. Eredményeik értékét növeli 
az a tény. hogy edzéseiket fűtetlen helyiségben tartották. 

A vasutas sportolók ígéretet kaptak, hogy még ebben az év· 
ben kicserélik a régi kazánt: 650 ezer forintért új fűtőberendezést 
szerelnek fel. A fűtött teremben tartott edzések remflhetőleg az 
eredményeken is meglátszanak majd ... 

Szűcs Ferenc 

Elöszállítás Kiskunhalason 
A kiskunhalasi körzeti üzem· 

főnökségnek ez évi kocsiigé• 
nyes terve 2.1 millió tonnára 
szól. Ahhoz, hogy e jelentős 
mennyiségű árut időben eljut
tassák a megrendelőkhöz, szük· 
séges, hogy az év minden hó
napját jól kihasználják. Különö· 
sen érvényes ez az előszállítás 
időszakában. Annál is inkább, 
mivel az üzemfőnökség terüle• 
tén olyan jelentős kavicsbera· 
kóhelyek vannak. mint például 
Délegyháza, Kiskunlacháza, 
Baja, Dunavecse, Szalkszent
márton. Nem mindegy tehát, 
hogy honnan mennyi árut ad· 
nak fel. 

Suba László kereskedelmi 
üzemfőnök-helyettes elmondot· 

Egy-egy könyvet nyertek a lapunk 
1-2. számában megjelent keresztrejt• 
vény helyes megfejtéséért: L'tas1 An
dor Baja. Szabadság u 71. Jantyik Já
nosné Muronv, Juhász u. 12 .. Paska 
Károly Esztergom. Kiss János u. 32„ 

Gere István Hejőbába, Néphadsereg 
u. 75., Házi Józsefné Budapest, Xóg
rádkövesd u. 9 . 

ta. hogy január 25-ig több mint 
60 ezer tonna árut adtak fel te• 
rületükön, ebből közel 20 ezer 
tonna a szezonális kedvez· 
ménnyel feladott árukból került 
ki. Az előzetes felmérések sze· 
rint csupán kavicsból az emlí· 
tett berakóhelyekről március 
végéig közel 400 ezer tonnát 
terveznek elszállítani. 

Az üzemfőnökség kereske
delmi szakemberei az elmúlt 
hetekben felkeresték a fogadó 
vállalatokat és tájékoztatták 
őket az előszállítási kedvezmé· 
nyekről, előnyökről. Tárg_yalá· 
sokat folytatnak a Közúti Epítő 
Vállalattal annak érdekében, 
hogy a Kiskunhalason lévő ke· 
verőtelep részére érkező mint· 
egy 27 ezer tonna kavics na· 
gyobb részét vasúton hozzák le 
Kiskunlacházáról és Soltról. Ha 
szükséges. külön fordavonatot 
1s forgalomba állítanak. Baján 
pedig azt szeretnék elérni. hogy 
a Komlóról érkező kőfordavo· 
natokat kirakás után kaviccsal 
megrakva küldjék vissza a Du· 
nántúlra. 

G. J_ 

Konferencia 

Pécsett 

A veszélyes áruk közúti szál
lításáról rendeztek konferenciát 
Pécsett február 11-12-én. A ta· 
nácskozást a Közlekedéstudo· 
mányi Egyesület szervezte az· 
zal a céllal, hogy növelje a köz· 
útjainkon áthaladó veszélyes 
áruk forgalom biztonságát. 

MAGVAR VASUTAS 

a Vasutasok S1.aks2erv<>z,·tfn<>k lapJa 
S2rrkeS2l1 a swrkesztő b1wttsá)/ 
F�lelós S2<"rkí>s7.t<'t Vis, F('f't'Ot..' 

Szerk„sztöség 
1068 Budapt'Sl Vl .. Bt•nczúr u 41 

• Telt•fon, váro,,1. 229-872 
ü:wmi: IY-77 

Kiadja t's IN'J<'SZl1 
a Népsiava Lap- t<s Könvvk,adó 

1964 Bp. VU .. Rákóczi 
0

út M 
T<'i<'fon: 224·810 

L<-vélc[m 1964 Bp. Pf. 32 
F"lelős kiadó. 

KtsS Jenö 111az11ató 
Elófw•t<'s1 diJ egy évn·· 42.· fonnt 
Egys:támlaszám MNB - - 215-96 430 

86-807 Spkra Lapnyomda. 
Buda))t'st 

Fel„lős V<'ZelÓ: 
Csondes Zoltán Vt"Zéngazgató 

lSSN 0460-6000 

Új szovjet villanymozdony. 
Novocserkasszkban megkezdő· 
dött egy új típusú villanymoz· 
dony sorozatgyártása. A gép 
egyaránt jól bírja a közép-ázs1a1 
sivatagi hőséget és a mínusz 60 
Celsius fokos szibériai fagyokat 
is. Irányítási rendszere automa· 
t1kus. új elveken működő futó· 
szerkezete pedig a hagyomá
nyos mozdonyokhoz képest ke· 
vésbé veszi igénybe a vasúti pá· 
lyát. Az első sorozat darabjai 
már közlekednek. 

* 

Megújuló állomások. Az el• 
múlt öt esztendőben korszerű· 
södött a vasúti pálya Szombat· 
hely és Kőszeg között. A kor· 
szerűsítéssel egyidejűleg sorra 
tatarozzák az állomások épüle· 
te1t. A kőszegi állomást mintegy 
tízmillió fonntból részben átépí· 
tik. illetve felújítják. A magas 
peron építése befejeződött, még 
az idén befejezik az állomás fel· 
újítását. A munkák befejeztével 
a századforduló mdóházainak 
stílusát idézi majd a kőszegi ál· 
lomás. 

* 

Nagyjavítás. A Landler Jenő 
járműjavítóban az idén három· 

1986. FEBRL'AR 2í. 

Véradók. Sopronban az év el• 
ső véradására január 7-én ke• 
rült sor a GYSEV Igazgatósá• 
gon. A Vöröskereszt városi 
szervezete által meghirdetett 
akción. 130 GYSEV• és MÁV
dolgozó összesen 50 liter vért 
adott térítésmentesen. 

* 

Könyvbarátok Hatvanban. 
Az elmúlt évben háromezer-öt· 
száz látogatója volt a Hatván 
csomóponton működő fiók
könyvtárnak. Az olvasók közül 
328-an voltak az újonnan be
iratkozók. Az új olvasók tobor• 
zásában Béres Gáborné könvv· 
táras vállalt nagy szerepet. · 

* 

Korszerű konyha. Dombfvá
ron, a vontatási főnökség szom• 
szédságában korszerű üzemi 
konyha építését kezdték meg a 
közelmúltban. Jelenleg az üze
mi konyha második szintjén 
dolgoznak az építők. A tervek 
szerint az év végén befejezik 

F építkezést, a modern konyhán 
ezer vasutasnak fognak majd 
főzni. 

* 

száz tehervagon nagyjavítását Orvosi előadás. A szombatv�gzi� el. Egy-egy kocsi fel_új_í· helyi járműjavító nyugdíjas· tasa _at�agosan, 400 munkaorat klubjában február 24-én dr. vesz 1genybe, es 200 ezer fonnt- Szabó István üzemorvos tartott ba kerül. A megjavított kocsik előadást az időskorúakat külö· ú�abb . tizen�t évig vehetnek nösen károsító dohányzás ártalreszt b1ztonsagosan a forgalom· mairól, valamint a kávé· és tea• ban. fogyasztás egészségügyi kövPt

* 

Tudományos előadás. Tapol· 
cán, a Közlekedési Tudomá· 
nyos Egyesület helyi szerveze· 
tének rendezésében, a közel· 
múltban előadás hangzott el az 
utastájékoztatás rendszeréről és 
egyéb vasúti kérdésekről. Az 
előadó Szabó Béla főtanácsos, a 
vezérigazgatóság dolgozója 
volt. 

* 

Érettségi találkozó. A Bebrits 
Lajos Vasútforgalmi Szakkö· 
zépiskola 1976-ban, levelező ta
gozaton végzett hallgatói érett
ségi találkozót szerveznek má· 
jusban Szegeden. Kérik az ér· 
dekelteket, hogy a 01-36-78 szá• 
mú telefonon jelentkezzenek. 

kezményeiről. 

* 

Előadás. Tapolcán, a Batsá
nyi János művelődési kö.:pont 
vasutas nyugdíjas klubjában 
Ráday Mihály, az ismert televí• 
z1ós személyiség tartott elő· 
adást városvédő munkájáról a 
közelmúltban. 

* 

Tanulmányút. A MÁV Ide
genforgalmi és Szállítmányozá
si Igazgatóság szakmai bemuta· 
tótval egybekötött tanulmány· 
utat szervezett február 26-án 
A bemutató célja a MÁV• 
TOURS által a Balaton idegen· 
forgalmába bekapcsolt új szál· 
láshelyek megismertetése volt. 

Lakás�sere 

Elcserélném Budapest XV ker., Rá
kos úti egy plusz két félszobás. telefo
nos MÁV-bérlakásomat Bp. Délt pá• 
lvaudvar körnvékén lévő kisebb taná
csi lakásra. Érdeklódni lehet a 697-803 
telefonszámon. 

Elcserélném debreceni háromszo
bás. összkomfortos, tanácsi lakásomat 
budapesti. egy plusz két félszobás 
vagy nagy méretü. másfél szobás taná
csira. Fóti Mihályné, 4026 Debrecen, 
Darabos u 8. VU'40. 

négyzetméteres, komfortos. kertes csa
ládi házam Budapesten vagy környé
kén 2 s_?obás tanácsi vagy MÁV-bérla
kásra. Erdek.lődm levélben: Csathó Já
nos. Vámosgyörk. Martinovics u. 17. 

Építkezők figyelmébe! Gyömrőn az 
állomáshoz két percre. az Imre u. 119.f 
sz. alatt 200 négyszögöles te!Pk beke
rítve, víz. villany be�ötve, építési 
anyaggal együtt eladó. Erdeklődn: le
het: a 220-426'121 város, vagy a 19-íi 
121-es mellékén, üzemi telefonon, Sza
bóné. 

Elcserélném budapesti 54 négy�et-
méteres. kétszobás. gázfűtéses MA V- Elcserélnénk a főváros közelét-en, bérl;ikásomat nagyobb tanácsi lakás• Gyömrő nagyközségben levő. 2.5 szo-ra. Erdeklődm telefonon: 662-841 bás, 200 négyszögöles. kertes csai"J1 , , . .. . . ház:mkat fővárosi vagy főváros közeli Elcserelnem b�d?1, magasfoldsz1;1tJ, • OTP-. illetve szövetkezeti lakásra, napos. parkra nezo, 42. 

nég)'.zetmete- esetleg tanács1ra. Érdeklődni lehet a res, komfortos MÁV-berlakasom k1- 68-80 vagy 831-700/183 Karácsonv sebb, egyszobás, komfortos vagy gar- Sándor 
· 

zon tanácsi lakásra MA V-dolgozóval. 
Budai lakás előnyben. Érdeklődm le
het 18-21 óra között a 758-755 tele· 
fonszámon. 

Elcserélnénk két budai lakást. Az 
egyik 42 négyzetméteres. komfortos, 
magasföldszm.tJ, napos. parkra néző. 
egyszobás MAY-bérlakás. a másik 38 
négyzetméteres összkomfortos, telefo
nos. napos, belső kertre néző. II. eme
leti. erkélyes tanacsi lakás. Kérünk 
kétszobás, komfortos. 60-70 négyzet
méteres. telefo_nos tanácsi lakást. lehe
tőleg Budán. Erdeklődm lehet 18-21 
óra között a 758-755 telefonszámon. 

Elcserélném 55 négyzetméteres vi
lágos. gázfűtéses MAV-bérlakáso

0

mat 
taP�csi lakásra MÁV-dolgozóval. Filep Gyorgy. 1087 Rudapest. Kerepes, út 5. 
IV. ép. II. em. 40. Érdeklődni lehet 17 
óra után a 370-897 telefonszámon. 

Elcserélném vámosgyörki (vasutál
Jomáshoz közel) két és félszobás. 90 

Elcserélném miskolc1, kPtszobás. 
összkomfortos tanácsi lakásomat bu
dapestite. lehetőleg kétszobás MÁV
l;>érlakásra. több megoldás is t'.-rdPkel. 
Erdeklődni lehet. Kovács Tibor. Mis
kolc. Vörösmarty u. 3 VII1i3. 

A MÁV debreceni pályafenntartási 
főnökség háromszobás. komfortos pá
lyam�steri lakást hirdet (Debn•cpn -
Tiszafüred közötti vonal) Ho11obágy 
állomáson. A lakó részére f Plügyeleti 
pályamesteri beosztást biztosítunk. 
Debrecen-Ohatpusztakócs v1,zony• 
latban. 

Elcserélnénk. Kőbánya-Kispest 
metróállomáshoz öt percre Jpvő 140 
négyzetméteres. kétlakásos, ÖSoZrl.'>m
fortos. telefonos családi házunkat (100 
négyszögöles telekkel. melléképület
tel) két szoba hallos. összkomfortos, te· 
lefonos lakásra. budai előnyben. Ér
deklődni lehet a 274-412-Ps tP!efonsz.-1· 
mon. 
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Egyeztető tárgyalás Ungváron 
Élénkül a magyar-szovjet forgalom 

A közlekedési és külkereske
delmi irányítók, a vállalatok 
képviselői részvételével február 
15-én Ungváron zárult az a há
romnapos tárgyalássorozat, 
amc•lyen a magyar-szovjet 
szállítási volumeneket határoz
ták meg 1986-ra. A záró jegyző
könyvet Onozó György közle
kedési m1mszterhelyettes írta 
alá. A magyar delegáció tagja 
volt Mészáros András MÁV ve
zéngazgató-helyettes is. 

Az értékelés szennt tavaly lé
nyegesen Jobb volt a szállítás, 
mint az előző években. A vas
utak eleget tettek feladataik
nak. a felkínált árukat továbbí
tották. Időszakonként a terme
lés ütemtelensége, a szezonali
tás és az időjárás okozta nehéz
ségek miatt, feszültségek kelet
keztek a szállításban. év végére 
azonban semmiféle korlátozás 
nem gátolja a magyar export 
teljesítését. 

Ebben az évben jóval több 

áru elszállítására kell számíta
muk a fuvarozóknak. A két or
szág közötti forgalom nem egé
szen tíz százalfkkal nő, ennél 
nagyobb a tranz1tszállítás bővü
lése. Különösen a vasúti szállí
tásoknál. elsősorban az export
nál szükséges a szoros, operatív 
kapcsolat a külkereskedőkkel. 
a szovjet partnerrel. 

A Szovjetunióból vasúton be
lépő áruforgalom - a megkö
tött kormányszintű és más 
egyezmények alapján - mint
egy 20 százalékkal bővül. Ha
zánkba tízmillió tonnán felül ér
kezik áru. a Jugoszláviába, 
Ausztriába és más európai or
szágokba irányuló tranzitszállí
tás kétmillió tonna körül alakul. 
Ennek fogadására a záhonyi át
rakókörzetben a megfelelő ka
pacitások rendelkezésre állnak. 
A magyar importon belül nő a 
műtrágya. a szén, a koksz és a 
cement mennyisége. A vasérc
szállítások növekedése a hazai 
vállalatok igényeitől függ. 

Az áruk1lépés minden C'ddigi 
csúcsot mC'gdönt a maga több 
mint ötmillió tonnájával. A ma
gyar exportban ezen belül a 
timföldszállítás E>melkedik szá
mottPvően. a 200 ezer tonnás 
nö\'ekE>déssel 530 ezer tonnára. 
Ugyancsak növekszik a mező
gazdasági és élelm1szeripar1 
cikkek szállítása. A magyar 
vasút is közreműködik, hogy a 
határ túloldalán fenntartás nél
kül fogadják az árukat. Ennek 
jegyében egymillió tonnát szé
les nyomtál'Ú szovjet vagonok
ba raknak, illetve tengelyátsze
reléssel továbbítanak. A konté
neres áruszállítás f élm1lhó ton
nát tesz ki. Ebben szállítják pél
dául a nagyobb áruvédelmet kí
vánó üveges konzerveket. italo
kat, c1pö- és bőrdíszművekC't. 

A csővE'zetékes é� a vízi szál
lítás az előző év szintjén marad. 
A közúti szállításra nz értéke
sebb áruk fU\·arozása jut. 

L. B. 

A tartós tél is közrejátszott 

Februárban naérséhlődteh 

a vasút teljesítnaényei 
Februárban a vasúti áruszál

lítás kedvezőtlen időjárási kö
rülmények között bonyolódott 
le. A fagyveszélyes tömegáruk 
feladása erősi:>n lecsökkent. Az 
előszá!lítási kedvezményt az 
időjárás következtében csak 
igen kevés fuvaroztató tudta ki
használni. Ennek következté
ben 

csak 8 millió 8 ezer tonna 
árut szállított el a vasút. 

Ez a bázishoz viszonyítva 104.7. 
a tervC't alapul véve pedig 93.5 
százalékos teljesítésnek felel 
meg. Az árutonna-kilométer 
előwtes értéke 109. illetve 97 
százalékosan alakult. 

A vonatfeloszlatások száma a 
báz1sérték egyharmadára, a k1 
nC'm állított kocsik mennyisége 
pedig a felére csökkent. Jelen
tősm - mintegy 40 százalékkal 
- csökkent a géprr> várás 
eseteinek a száma 1s. A korsze
rű tehervonati mozdonyok ki
használása az eh·árás alatt ma
radt. A napi hasznos futás telje
sítmény, a villamosmozdonyok 
esetében 102,7 illetve 99.7, a 
k1steljesítményű dízelmozdo
nyoknál 98. míg a nagyteljesít
ményű dízelmozdonyok eseté
ben a teljesítés mértékc> a bázis
hoz nszonyítva 95. 7, a tervet 
alapul véve 96 százalékos volt. 

Előzetes adatok szerint 
februárban 17 millió 600 
ezer utast szállított a \'asút, 

ami a báz1sérték 98.3 százaléká
nak, n tE'I-VC'ZPtt ért{,k 98.H szá
zalékának ft>lel meg. Az utaski
lométer-telJesítmény 102,3, il
letve 99.4 százalékos. A sze
mélyszállítás mmösége - a 
menetrend szennti közlekedést 
alapul véve - a bázishoz ké
pest kedvezően alakult. A sze
méh·szállító vonatok menet
rendszerűsége 1.1 százalékkal 
javult. Az egy késetten közleke
dett személyszállító vonatra ju
tó fajlagos késési idő is közel 
hét perccel csökkent 

A belföldi forgalomban 4 mii-•-------------------------

hó 707 ezer tonna áru került 
vasúti feladásra. ami a tavaly 
februári mennyiségnél ugyan 
105 ezer tonnával több. a terve
zett értéknél viszont 353 ezer 
tonnával kevesebb. 

Az exportáru-szállítás a ter
vezettnek megfelelően alakult. 
Az elszállított 831 ezer tonna a 
bázisnál 10 százalékkal. a terve
zettnél pedig 3 százalékkal ma
gasabb. 

A behozatali forgalom 122 
százalékosan. illetve 100.5 szá
zalékosan alakult. 

A tranzitáru-forgalom csök
kenő tendenciája sajnálatos mó
don az elmúlt hónapban sem 
állt meg. A MÁV hálózatát énn
tö 

tranzitáruk volumene feb
ruárban már az egymillió 

tonnát sem érte el. 

A viszonyítási alapoknál a 
megfelelő teljesítés mértéke 89. 
1lletw 80 százalékos volt. 

Az áruszállítás minősége ja
vuló tendenciát mutatott. A te
herkocsik térbeni kihasználása. 
statikus terhelése a bázisidősza
ki értéknél 1. a tervezettnél pe
dig 4 százalékkal volt maga
sabb. A kocsiforduló idő értéke 
a bázishoz viszonyítva 12, a ter
VPZPttnél 4 százalékkal maga
sabi. volt. 

Kommunista műszak Csapon 
A Szovjetunió Kommumsta Pártja XXVII. kongresszusa 

tiszteletére nemzetközi kommunista műszakot szervc>ztek a szov
jet vasutasok. A záhonyi üzemigazgatóság szolgálati helyeiről 45 
tagú küldöttség vett részt az átrakásban. A vasutasok 31 kocsit 
raktak meg társadalmi munkában. Mellettük több száz szovjet 
vasutas szorgoskodott a február 15-1 akcióban, hogy ezzel is tanú
jelét adja elkötelezettségének. Képünkön a nemzetközi brigád át
rakás közben. (Elek Emil felvétele) 

KITÜNTETÉSEK 

A nemzetközi nőnap 
alkalmából 

A nemwtközi nőnap alkal
mából március 6-án k1tüntetés1 
ünneps�gC't tartottak a MÁV 
V Pzérigazgatóságon. 

Az elnökségben helyPt foglalt 
Urbán Lajos közlekPdés1 mi
niszter. dr. Bajusz Rezső, a 
MÁV veéngazgatója, Kurucz 
Tamás. a VI. kPrület1 pártbi
zottság titkára, dr. Juhász Zol
tán, a vasutas-szakszervPZC't tit
kára és Nagy Károly, a MÁV 
Vezérigazgatóság pártb1zottsá· 
gának titkára. 

Az ünnepséget Szemők Béla, 
a MÁV általános vezéngazgató
helyettest> nyitotta meg. maJd 
Ambrus András vezéngazgató
helyettes mondott ünnepi be
szédet. 

Az ünnepi beszéd utún Ur
bán LaJOS közlekPdés1 mm,sz· 
ter, illetve dr. Bajusz Rezső, a 
MÁV VPzérigazgatója k1tüntPtt'· 
seket adott át. (A kituntetettek 
névsorát lapunk 3. oldalán ko
zöljük.) 

l rhán l.njm, közlt·kc·dé-.i mini-.JCtc•r átadja a kitünteté,.,t llönif.t 
Ltclkán.uk, n �zédwn)i-h1•1-,,-,i úttörő,a-.út fönökhc-l�1·tt1·-.ém·k 

(Lal'l.kó Ildikó fc-h{>tel,•i) 

Tavaszvárás Nyíregyházán 
A nyírPgyházi üzemfönökség 

280 kilométeres vonalszakaszán 
és 32 állomásán 2150 ember 
dolgozik. A februán kemény h1· 
deg nehezítette a munkát, dP a 
vasutasok remélték, hogy ha· 
marosan jön a tavasz. 

- A januári szállítási ter
vünket néhány tized százalék
kal túlteljPsítettük. de február· 
ban négyezer tonnával kevC'• 

lát elvégzPtt negyven fiatalkorú 
gyPn;ket tanítunk a lC"gszüksé
�esebb vasúu tudnivalókra 
Amikorra 18 évesek lesznek 
már vállalhatJák a vá.tókewl6 
a kocsirendező, a jegyvizsgáló, 
vagy a vonatvPZetö IJeosztúst 

Hol van az iskola? 
Nem éppen 1deáh„ he·

lyen Eg� volt katonai barak• 

ban, de ha vállalkozásunk s1kC'
rül, később kellemesebb körül
ményeket teremtunk maJd. 
A tanulók többsége lány. DC' 
nagyon lelkesek A szociális 
JUttatasokon kit:ul havonta 800 
forint tanulmányi segelyben is 
részesülnek. 

Dávid József 

sebbel szállítottunk - mondja.---------------------------

Jászai Sándor, az üzemfőnök
ség veZC'tőjc>. 

- Ennek a kocsihiány volt 
az oka'? 

- Nem. Ma például az 
üzemfőnökség te,ületén )pvÖ 32 
állomásról összesen 182 kocsi
igénylés érkezett. Ennek a dup· 
láját 1s adhattuk volna. 

- Mivel magyarázható még
is a lemaradás? 

- Elsősorban azzal, hogy a 
február rzagyon hideg i•olt. A 

területünkön nincs nagyobb 
bányaüzem, csak a tarcah kőbá
nya, amely más időszakban na
pi kétezC'r tonna szállításhoz 
kér kocsit. Tegnap csak 300 ton
nára szólt a megrC'ndelés. 
A tóbb1 üzemek is kl'wsebb 
árut termeltek a szokottnál. 
Burgonyát, zöldséget, almát 
sem ideális szállítani mínusz 
5-10 fokos hidegben. A papír
gyárban is az év elején javítot
ták a gépeket, ezért naponta 
csak 50 kocsit igényPltek. 
A konzervgyámak is elég télen 
hptmtP 25 hűtökocs1. 

- A gondok ellenére sikerül 
teljesíteni az első negyedévi ter• 
vet? 

- A lemaradás szerintem 
behozható. Ha jó idő lC'sz. a tée
szek is több árut szállíttatnak. 

- Okoz-e gondot a munka-
erőhiány? 

- Úlenleg még igen, de re
méljük, hogy hamarosan több 
fiatal jön hozzánk. Üzemfönök
ségünk ugyanis indított egy 
tanfolyamot. Az általt.nos isko-

Nemzetközi tanácskozás 

a vasúti menetrendről 

A MÁV és a velP swmszPdos 
vasutak mmden évben egyezte
tik a vonatok menl'trC'ndJét, ösz
szeállítását, és a közlekedési 
időszakokat. E tárgyalásokra a 
vasutak megegyezése alapján 
páros évC'kben hazánkban. míg 
a páratlan években külföldön 
kerül sor. A korább, évek gya
korlatában a szakértői megbe
szélések színhelve mindenkor a 
rendező ország· fővárosa volt. 
Tavaly már az osztrák és a JU· 
goszlá\· vasutak is változtattak 
ezen a hagyományon. s tdén 
ilyen okok mzatt esett a válasz
tás Szegedre. 

Szegeden, a vasútigazgató• 
ság épületében február 4-6-a 
között az osztrák és a magyar, 
míg 5-7-P közótt a Jugoszláv 
és magyar vasutak közótt vol
tak a szakértÓ! szmtü tárgyalá· 
sok. Ezek lényegében egymás• 
tói függC"tlen, de párhuzamosan 
folyó megbC'szélésPk voltak. 
Magyar n>szrill a tanácskozá• 
son a MÁV Vezérigazgatóság 
menetrC'ndi és forgalomszervP• 
zési osztályának és a GYSEV 
érdekelt szakértői vettek részt. 

A tanácskozás elozménye1ről 
és menetéről Gittinger Tibor 
osztályvezető-helyettes elmon• 
dotta, hogy ezeken a kétoldalú 
menetrend-egyeztető tárgyalá· 

sokon kerülnek pontosításra a 
többoldalú nemzetközi értekez
letek mc.'gállapodása1. Az 
1986/87. évi menetrendekre vo• 
natkozóan az E>lmúlt évben már 
tobb tárgyalás volt. Így a szo
cialista vasutakon közlekedő 
nemzetközi személyszállító vo
natok menetrendjének tervezf
sPre júniusban a lengyel vas• 
utak, a tE>hervonatokra augusz• 
tusban a bolgár vasutak, míg az 
európai szemPlyszállító vonatok 
szakértői ülését szeptemberben 
Pánzsban, az UIC rendE>zésé
ben tartották. 

Ugyancsak Pánzs ad otthont 
novemberben az európai teher
vonatokról szóló konferE>nc1á
nak. Idén Januárban Jugoszlá
viában ül6sezett a szocialista 
vasutak nemzetkö21 helyelosztó 
konferpnc1ája. Ezt a fontos 
egyeztető munkát az énntett 
vasutak folvamatosan tovább 
vég21k. FC'bi'.-uár 11-én Kolozs
várott tartották a román és ma
gyar, Pozsonyban pedig a cseh
szlovák és magyar vasút közötti 
tárgyalásokat, ezt követi márci
usban a szovjet vasutakkal való 
egyeztetés. E tanácskozássoro
zaton felvetett kérdések végül 
az új menetrendben realizálód
nak majd. 

G.J. 
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Reflektorfényben 

A vasutas-szakszervezet 
nemzetközi munkája 

A magyar szakszervezeti 
mozgalom a bonyolultabbá vált 
belső és a kedvezőtlenebb, el
lentmondásosabb külső körül
mények ellenére 1985-ben is ér
tékes és eredményes nemzetkö
zi munkát végzett. Szakszerve
zetünk - a maga szerény esz
közeivel és lehetőségeivel - ré
szese volt ezeknek az eredmé
nyeknek. eleget tett a ráháruló 
feladatoknak. 

Nemzetközi tevékenységün
ket az elmúlt évben szakszerve
zetünk X. kongresszusának ha
tározatai alapján végeztük. 
Főbb céljaink ebben az időszak
ban is változatlanul a már ki
alakult kapcsolataink tovább
fejlesztésére. és erősítésére, a 
nemzetközi szakszervezeti moz
galomban megnyilvánuló egy
ségtörekvések segítésére, a kü
lönböző irányzatú szakszerve
zetek közös cselekvésének ki
bontakoztatására, a szocialista 
építőmunka és e munkában 
szakszervezetünk tevékenysé
gének, eredményeinek bemuta
tására. és a szocializmus valósá
ga iránti fokozódó megismerési 
igény kielégítésére irányultak. 

Két- és többoldalú 
kapcsolatok 

Szakszervezetünk tekintélye 
a nemzetközi szakszervezeti 
mozgalomban mind a két-, 
mind pedig a többoldalú kap
csolatok keretében tovább erő
södött. Ez a körülmény további, 
az eddigieknél is szakszerűbb 
tevékenységet követel tőlünk 
minden területen. 

A szocialista országok vas
utas-szakszervezeteivel kapcso
lqtainkat a sokoldalú és baráti 
együttműködés további erősíté
se. valamint a közös érdekű 
kérdésekben az együttes állás
pontra törekvés jellemzi. Válto
zatlanul fontosnak tartjuk a 
szovjet vasutas-szakszervezet
tel kialakított széles körű 
együttműködést. Ez a különbö
ző nemzetközi fórumokon, 
többoldalú találkozókon is kife
jezésre jutott. Létrejött a kap
csolat az újjászerveződött len
gyel vasutas-szakszervezettel. 
A lengyel delegációval folyta
tott tárgyalásokon elhangzott 
az a kívánság, hogy rendszeres
sé kell tenni a kétoldalú találko
zókat és a területi szervek kö
zötti tapasztalatcserét. A kétol
dalú kapcsolatok fejlesztésének 
fontos elemeként vetődött fel a 
felnőtt és gyermek csereüdülte
tés. Ezen kívül szakszerveze
tünk - a lengyel fél kérésére 
- vállalta tíz lengyel szakszer
vezeti aktivista alapfokú köz
gazdasági képzését. 

ponti Vállalati Bizottságának 
meghívása alapján öt dél-fran
ciaországi üdülőhelyet tekintett 
meg. A látogatás eredménye
ként. felnőtt csereüdültetési 
szerződés megkötésére került 
sor. A francia vendéglátók 
többször is hangsúlyozták: az 
is céljuk a csereüdültetéssel, 
hogy hozzájáruljanak a valós 
,, szocializmuskép" kialakításá
hoz a francia vasutasok köré
ben. A hazánkban járt francia 
küldöttség elsősorban szakszer
vezetünk termelést és gazdál
kodást segítő tevékenységét, 
valamint az üzemi demokrácia 
fórumrendszerének működését 
tanulmányozta. 

Új és hagyományos 
delegációcserék 

1984-ben a görögországi Pán
hellén Vasutas Szakszervezet 
javasolta a szakszervezetünkkel 
való kapcsolat felvételét. Ezt 
követően meghívták szakszer
vezetünk kéttagú delegációját 
az együttműködés lehetőségei
nek megvizsgálására. Vezető 
szintű küldöttségünk látogatása 
során tanulmányozta a görög 
vasút és a vasutas-szakszerve
zet helyzetét, törekvéseit, vala
mint a görög belpolitikai élet 
aktuális kérdéseit. Megegyezés 

született a két szervezet közötti 
rendszeres kapcsolat kialakítá
sára. kulturális és sportdelegá
ciók későbbi cseréjére, vala
mint a kölcsönös gyermeküdül
tetésre. 

A hagyományossá vált ifjúsá
gi delegációcserék keretében 
1985-ben is osztrák és NSZK
beli vasutas fiatalok látogattak 
hazánkba, illetve jártak magyar 
vasutas fiatalok Ausztnában és 

az NSZK-ban. A látogatások 
során a külföldi és a magyar fia
talok kölcsönösen megismer
kedtek az adott országokban 
működő vasutas-szakszerveze
tek ifjúsági munkájával, a to
vábbképzés és elhelyezkedés 
lehetőségeivel. 

Kétoldalú kapcsolataink ke
retében látogatást tett még ha
zánkban - szakszervezetünk 
vendégeként - az Angol Vas
utas Szakszervezet (ASLEF) és 

az Új-Zélandi Vasutas Szak
szervezet főtitkára, valamint a 
Svéd Vasutas Szakszervezet 
Stockholmi Területi Szervezeté
nek négytagú delegációja. 

Szakszervezetünket vezető 
szintű delegáció képviselte a 
finn vasutasok és a mozdonyve
zetők kongresszusain, továbbá 
a belga vasutas-szakszervezet 
rendkívüli kongresszusán. 

Tavaly Moszkvában volt az 

ENSZ által hirdetett nők évti
zede eredményeinek értékelé
se. A közlekedésben dolgozó 
nők képviselői három fő téma 
keretében tekintették át a nők 
helyzetének alakulását: a mun
ka, a szakszervezeti mozgalom 
és a róluk való szakszervezeti 
gondoskodás területén. 

Több évi szünet után, tavaly 
először találkoztak szakszerve
zetünk és a Jugoszláv Közleke
dési és Távközlési Dolgozók 
Szövetségének képviselői. A 
megbeszéléseken a vendéglá
tók részletesen tájékoztattak 
Jugoszlávia belpolitikai és gaz-
dasági helyzetéről. gondjaikról. Budapesten ülésezett a Köz-

i' lekedési és Szállítási SzakszerBete)ünté�t . adtak a jug�sz av 
vezetek Nemzetközi Szövetsé-önigazgatas1 rendszerukben 

működő szakszervezetről. gének Vasutas Ágazati Bízott-
A fejlett tőkés országok osz- sága, amely elemezte saját tevé

tályharcos szakszervezeteivel kenységét az eltelt négy év tük
együttműködésünk változatla- rében. A résztvevők megtár
nul stabil, tartalmában fejlődő gyalták az akcióprogram kor
(pl. a béke és leszerelés terüle- szerűsítését és megemlékeztek 
tén). Általános tapasztalatunk, a fasizmus feletti győzelem 40. 
hogy a lengyel konszolidáció, a évfordulójáról. 
lengyel szakszervezeti mozga- Ugyancsak Moszkvában tar
lom újjászerveződésének eltérő totta XIX. ülését a Vasutas Sze
megítélése miatt tapasztalható minármm munkacsoportja tíz 

nézeteltérések hatása sem befo- ország vasutas-, illetve közleke
lyásolta kapcsolatainkat. A gö- dési szakszervezetének képvi
rög vasutas-szakszervezettel seletével. A szervezeti kérdések 
például tovább bővült kapcso- megbeszélése után megegyez
lataink köre. A közeljövőben tek az 1986-os szeminárium na
várható a dán és az egyiptomi pirendjében. A szeminánum el
vasutas-szakszervezettel való nöke Ernst Haar (NSZK), tisz
érdemi kapcsolat feltétele is. teletbeli elnök pedig Alphonse 

Az elmúlt évben kéttagú ma- Tonneaux lesz. Az ülés résztve
gyar. illetve francia delegá�ió vői ;gyönt'.:t�en hangsúlyozták: 
tett látogatást Franc1aorszag- tovabb erosodtek a vasutasok 
ban, illetve Magyarországon. nemzetközi szakszervezeti kap
A magyar küldöttség az SNCF csolatai. az egység és a szolida
(Francia Államvasutak) Köz- ritás. 

Tavaly Szófiában tanácskoz
tak a közlekedési lapok főszer
kesztői. A konferencián a tech
nikai haladás és a tudományos 

fejlődés közlekedésben kifejtett 
hatását vitatták meg. 

Az év legnagyobb szabású 
nemzetközi rendezvénye a Köz
lekedési és Szállítási Szakszer
vezetek Nemzetközi Szövetsé
gének IX. nemzetközi szakmai 
konferenciája volt Prágában. 
A konferencián 69 ország 116 
szervezetének 226 küldötte vett 
részt. Szakszervezetünket 
négytagú delegáció képviselte. 
A tanácskozáson többek között 
megtárgyalták a közlekedési 
dolgozókkal kapcsolatos idősze
rű kérdéseket, a következő idő
szak akcióprogramját, és meg
választották a Nemzetközi Szö
vetség vezető testületeit, szer
veit. A konferencia javasolta, 
hogy az 1984. évi bécsi béke- és 
leszerelési konferencia szelle
mében, tovább kell folytatni a 
harcot Európa és a világ bizton
ságáért. A Vasutas Ágazati Bi
zottság ülésén ismét Koszorus 
Ferenc főtitkárt kérték fel a bi
zottság elnöki teendőinek ellá
tására. 

A területi mtéző bizottságok 
az 1985-ös évben is cselekvő ré
szesei voltak szakszervezetünk 
nemzetközi munkájának, a 
nemzetközi programok lebo
nyolításának. Ezen a téren kü
lönösen kiemelkedő tevékeny
séget fejtett ki a záhonyi terüle
ti intéző bizottság, amely a 
nagy hagyományokkal rendel
kező határforgalmi munkaver
senybe újabb állomásokat vont 
be. 

Üdültetés, 
kultúra, sport 

Szakszervezeti kapcsolataink 
ápolásának sajátos módja a vas
utasok gyerekeinek külföldi 
csereüdültetése. Az eddigi oszt
rák, NDK-s, szovjet, lengyel és 

olasz gyermekcsoportok mellett 
megindult a felnőtt csereüdülte
tés is. A kísérleti jelleggel 
1984-ben megkötött felnőtt cse
reüdültetési szerződés tapaszta
latai alapján - és a külföldi 
partnerek igényének helyt adva 

lengyel. olasz, francia, 
NSZK-beli és algériai vasuta
sok töltöttek két hetet a boglár
lellei vasutasüdülőben. Az 
üdültetett külföldi gyermekek 
száma 262 volt, a felnőtteké 
138. 

Kulturális cserekapcsolata
ink keretében 9 együttes ki
utaztatására és hat amatőr mű
vészeti csoport fogadására ke
rült sor. 

Részt vettünk a Nemzetközi 
Vasutas Sportszövetség (USIC) 
által szervezett bajnokságokon 
Franciaországban, Csehszlo
vákiában, Szovjetunióban és 

Bulgáriában. A csapatverse
nyeken elért eredmények spor
tolóink alapos felkészülését iga
zolják. 

Nemzetközi propaganda-
munkánk során társadalmi és 

gazdasági fejlődésünk eredmé
nyeinek reális és őszinte bemu
tatására törekedtünk. A hoz
zánk látogató külföldi delegá
ciókat szakszervezetünk vezetői 
informálták népgazdaságunk 
helyzetéről, a magyar vasút fel
adatairól és gondjairól, szak
szervezetünk munkájáról. 

Nemzetközi propagandánk 
része volt a szociálturisztikai 
csoportoknak adott tájékoztató. 
A SZOT szociálturisztikai iro
dájának szervezésében hat or
szágból - Ausztria, Belgium, 
Finnország, Japán, NSZK és 

Olaszország - hét csoportban 
256 vasutas tett látogatást köz
pontunkban, s tekintett meg 
egy-egy vasúti szolgálati helyet. 

Az elkövetkezendő időszak 
feladatait szakszervezetünk XI. 
kongresszusának a nemzetközi 
munkára vonatkozó fejezete ha
tározza meg. 

Baranyai Zoltán 

Nem űrhajóval, mozdonnyal 

·Negyven fordulat a föld körül 
A moszkvai rendező-pálya
udvaron dolgozó Viktor 
Szokolov mozdonyvezető 
nevét Moszkván kívül sok 
más szovjet városban is jól 
ismerik. A kiváló újítót az 
ésszerüsítési javaslataiért, 
kezdeményezéseiért két 
alkalommal tüntették ki a 
Szocialista Munka Hőse 
címmel. V Szokolov kül
döttként részt vett az 
SZKP XXVII. kongresszu
sán. 

Négy évtizede vezet moz
donyt. Ez alatt az idő alatt jelen
tős változások történtek a 
moszkvai rendező-pályaudvar 
életében. Új műszaki berende
zések és korszerű technológiák 
segítik a mozdonyvezetők mun
káját. Számos újdonság Szoko
lov közvetlen munkájának az 

eredménye. Kezdeményezője 
volt például az ötezer, majd ké
sőbb a tízezer tonnás szerelvé
nyek vontatásának. 

Két mozdonnyal 

A mozdonyvezető már hosz
szú idő óta azon a véleményen 
volt, hogy a nehéz szerelvénye
ket rövid távokon is érdemes 

közlekedtetni. Ehhez azonban 
új vezetési rendszért kell alkal
mazni, amelynél két - a szerel
vény elejére és végére kapcsolt 
- mozdony fejti ki a szükséges 
vonó-, illetve tolóerőt. Ilyen sze
relvény-össze kapcsolás megfe
lelő teljesítményeket biztosít 
ahhoz, hogy a többtonnányi 
árut az előre meghatározott idő
ben a rendeltetési helyére fuva
rozzák. Fokozható továbbá a 
haladási sebesség és csökkent
hető az energiafelhasználás. 

1980 márciusában a Rjazany 
melletti Ribnoje állomásról 
Moszkva felé indult az akkori 
időkben rekordsúlyúnak szá
mító 10 152 tonnás szerelvény. 
Ez a nap hosszú ideig emléke
zetes marad Szokolov számára. 

- Rögtön megéreztem a 
,,hátam mögötti" két és fél kilo
méternyi hosszúságú szerel
vény súlyát - emlékezik Szo
kolov. - Ezt próbáld meg meg
mozdítani! A másik mozdony 
vezetője az egyik tanítványom, 
Dimitrij Bogdanov volt, akivel 
az egész úton rádiókapcsolat
ban álltam. Természetesen iz
gultunk, annak ellenére. hogy 
alaposan felkészültünk erre a 
kísérletre. Be kellett bizonyíta
nunk a gyakorlatban 1s a számí-

tásaink helyességét. A kísérle
tet figyelemmel kísérték a Köz
lekedésügyi Minisztériumban 
is, hiszen ennek sikerétől füg
gött mindenekelőtt, hogy gya
korlati bevezetésre kerül-e az új 
vontatási rendszer. Természete
sen nem akarom most a kísérlet 
minden mozzanatát felelevení
teni. A lényeg, hogy sikeresen, 
menetrend szerint érkeztük 
Moszkvába. 

Az első úton elért kiemelkedő 
eredmény megerősítéseként 
Szokolov néhány nap múlva 
ugyanezen a vonalon egy másik 
nehézszerelvény vontatását is 

elvégezte. Ezúttal Jurij Csuma
csenko - szintén a Szocialista 
Munka Hőse - volt a második 
mozdony vezetője. 

Szerelvényóriás 

A moszkvai rendező-pálya
udvar vasutasainak új kezde
ményezése széles visszhangra 
talált az ország többi vasútvo
nalain is. Szokolov társaival -
D. Bogdanovval és J. Csuma
csenkóval - ma a 15 ezer ton
nát 1s meghaladó szerelvények 
vontatási tervein dolgozik. 

- A szibériai vasutasok jó 
példáját vettük alapul, akik a 
világon elsőként 30 ezer tonnát 
meghaladó szerelvény vontatá
sát végezték el három mozdony 
segítségével - mondta Szoko
lov. - Ennek a szerelvénynek 
a hossza megközelítette az 
öt kilométert. Még Szibéria 
méreteihez viszonyítva is 

szerelvényóriásról van szó. 
Ilyen feladatok végrehajtásá
hoz a mozdonyvezetők, a disz
pécserek és más vasúti szolgá
latok pontosan összehangolt 

munkájára van szükség. A gaz
daság széles körű intenzifikálá
sának körülményei között óriási 
jelentősége van a népgazdasági 
teheráru-fuvarozás felgyorsítá
sának. Ismeretes, hogy „A 
Szovjetunió 1986-1990. évekre 
és a 2000. évig te11edő időszak
ra vonatkozó társadalmi és gaz
dasági fejlesztési fő irányainak 
tervezete" 1s nagy súlyt fektet 
az áruszállítás fejlesztésére. 

Szokolov nyughatatlan ter
mészetű ember, aki nem szeret 
megpihenni az egyszer elért 
eredményen. Minden útról kü
lön nyilvántartást is vezet: fel
jegyzi az áru mennyiségét, a 
vagonok számát, a megállóhe
lyek és várakozások számát 
stb. Ezeket a számadatokat 40 
mozdonyvezető és 200 segéd
mozdonyvezető tanítványán kí
vül megismerteti a mérnökök
kel és a könyvelőkkel is. 

Takarékosabban 

Szokolov a közelmúltban fel
szólalt a taggyűlésen és a kom
munistáknak megvitatásra Ja
vasolta a takarékosság lehető
ségét. .,Véleményem szennt a 
mi üzemegységünk és az egész 
ország számára egyaránt jóval 
kifizetődőbb a technikai eszkö
zök takarékos, gazdaságos üze
meltetése. mmt azok javítása -
mondta. Ezért javaslom, 
hogy minden mozdonyvezető 
vegye át szocialista megőrzésre 
a mozdonyát és a vontatandó 
szerelvényt.·· 

A kezdeményezést elfogadta 
a taggyűlés, a Közlekedésügyi 
Minisztérium kollégiuma pedig 
javasolta más közlekedési ága
zatokra való kiterjesztését is. 

. . .  Egy alkalommal Georgij 
Beregovoj űrhajós altábornagy 
megkérdezte V. Szokolovtól, 
hogy összesen hány kilométert 
tett meg vasúton élete során? 
A mozdonyvezető azonnal kész 

volt a válasszal: több mint két
milliót. .. De hiszen ez megfelel 
negyven fordulatnak a Föld kö
rül az űrben" - csodálkozott el 
az űrhajós. 

E találkozás óta Viktor Szo
kolov újabb tíz „fordulatot" tett 
meg. ,.Nem vagyunk űrhajósok 
- mondta -, de egy esztendő 
alatt másfél fordulatot megte
szünk bolygónk körül.·· 

Szergej Lagodszkij 
- APN -

Megtartotta évi közgyíílését 
a vasutas eszperantó szakosztály 

A Magyar Eszperantó Szö
vetség vasutas szakosztálya 
február 15-én tartotta meg évi 
közgyűlését szakszervezetünk 
nagy tanácstermében. Az ülé
sen jelen voltak a külföldi társ
szervezetek képviselői is. 

A vezetőség beszámolójában 
részletesen ismertette az utolsó 
választás óta eltelt öt év ered
ményeit, a szervezeti fejlődést. 
a nyelvoktatás eredményeit, 
művelődési tevékenységet, va
lamint a szakmai, állami és tár
sadalmi szervezetekkel való 
kapcsolatot. Külön és részlete
sen foglalkozott a beszámoló az 
eszperantó közelgő, százéves 

jubileumának előkészületeivel. 
A pénzügyi beszámoló és az 

idei költségvetési terv ismerte
tése után először a külföldi ven
dégek szóltak hozzá. 

Valamennyien köszöntötték 

nató c. eszperantó lap egy erre 
vonatkozó mondatát: ,,Nem 
örököltük szüleinktől a világot, 
hanem kölcsönvettük azt gyer
mekeinktől . . . " 

A szakcsoportok küldöttei is 

hozzászóltak, kiegészítették az 

egyébként alapos és részletes 

beszámolót saját csoportjuk 
konkrét eredményeivel. 

Ködmön Károlyné a MESZ 
elnöksége nevében értékelte a 
vasutas szakosztály munkáját 
és megállapította, hogy a hazai 
mozgalomban a vasutasok tevé
kenysége a legeredményesebb. 

A. vasutas-szakszervezet ne
vében Hegedűs Károly köszön
tötte a munkaülést. gratulált az 

eredményekhez és a vasutas
szakszervezet nevében meg
ígérte. hogy a jövőben is hatha-

tósan segítik a magyar vasutas 

eszperantisták tevékenységét. 
Dr. Pethes Imre, a vasutas 

szakosztály alelnöke külön mél
tatta dr. Bácskai István mun
kásságát, aki megszervezte a 
magyar vasutas eszperantista 
mozgalmat, nemzetközi kapcso
latokat épített ki és színvonalas 

szakmai lapot hozott létre. 
Az alelnök javasolta a mun

kaülésnek, hogy dr. Bácskai 
Istvánt tiszteletbeli elnökének 
válassza meg a közgyűlés. Ja
vaslatát taps követte. A vasutas 

szakosztály tiszteletbeli elnöke 
dr. Bácskai István lett. 

Ezt követően a közgyűlés 
megválasztotta a tisztségviselő
ket az elkövetkező öt évre. el
nökké Gulyás Istvánt válasz
tották 

Patay János 

saját szervezetük nevében a...--------------------------
közgyűlést, és röviden ismertet
ték a magyar szervezettel való 
együttműködés eredményeit. 
Joachim Giessner úr, a Nem
zetközi Vasutas Eszperantó 
Szövetség (IFEF) elnöke hang
súlyozta, hogy az IFEF mindig 
nagy figyelemmel kísérte a ma
gyar vasutas eszperantisták cél
tudatos munkáját. Kiemelte a 
magyar eszperantisták követke
zetes békeharcát. Idézte a Mo-

Emlékezés dr. Soproni Józsefre 
Dr. Soproni József, a Vasutasok Szakszervezete egykori tit

kára születésének 60. évfordulója alkalmából a Vasutasok Szak
szervezete és a MÁV Vezérigazgatóság koszorúzási ünnepséget 
rendezett február 26-án a rákoskeresztúri temetőben lévő sírnál. 
Dr. Soproni József munkásságát Kajcsa József alelnök méltatta, 
majd a vasutas-szakszervezet központi vezetősége nevében elhe
lyezte a megemlékezés koszorúját. A MÁV Vezérigazgatóság ne
vében Szemők Béla általános vezérigazgató-helyettes helyezett el 
koszorút. 
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a nemzetközi nőnap alkalmából 
Kitüntetések a nemzetközi nönapon. 

Kíemelkedö szakmai és társadalmi te
vékenységük elismeréseként a közle
kedési miniszter 

KIVÁLÓ VASUTAS 
kitüntetésben részesítette: Bálint Te
réz személypénztárost, Pécs KÜF: Be
nö Sándorné esztergályost, Landler 
Jenö MÁV Jármüjavító Üzem: Béres 
Tiborné takarítónöt, Debrecen KÜF; 
Elek Zoltánné vezetö óvónöt, Záhonv 
Cig.; Fehé_r Istvánné ügyintézöt. BÜ
dapest MAV Bevételell. Ig., Horváth 
Istvánné vizsgáló fökalauzt, Miskolc 
KÜF; Hönig Etelka szolgálati fönökhe
lyettes·Ü�emvezetöt, Mf.. V Széchenyi
heg:1n Uttörövasút Uzemfönökség: 
Nyin Lffeszlóné üzemelszámolót, Mis
kolc MAV ÉHF; Szele Györgyné ügy
mtézöt, Szombathely Ig., 

Dr. Bajm,z Rez,.,ő, a �I .\ \ vezérigazgatója átadja a kitüntetést 
Koplányi Józsefné balasr,,agyarmati forgalmi szolgálattevőnek 

(Laczkó Ildikó fehétele) 

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT 
kitüntetésben részesítette: Árkai And
rás.né tervezömérnököt. Budapest 
:v1A VTI: B9tos Nándorné személyzeti 
vezetőt, MAV TBKF, Fatalin Józsefné 
darukezel(i_t, Szombathely MÁV Jár
müjavító Uzem, Jókai Jánosné szaká
csot. Kecskemét KÜF.; Juhász Tibor
né osztályvezető-helyettest, Vasutasok 
Szakszervezete; Kocsis Sándorné rak
tárkezelót, Budapest - Nyugati szer
tárfőnökség; Koutny Lajosné személy
zeti és munkaü_gy1 vezetőt, Budapest 
- Nyugati KUF: Kovács Lászlóné 
portást, Dombóvár Üzemfónökség; 
Kókai Mána portást, Szentes MÁV 
Ép. Főn.; Kristóf Bertalanné főszaká
csot. Nyíregyháza KÜF; K_urdi Margit 
takarítónőt, Hatvan KUF: Lelesz 
Györgyné takarítónőt, Budapest MÁV 
Balparti Ép. fennt. Főn.; Lencse Ernő
né áruirányítót, Szeged Ig. Üzemirá
nyító Közp.; Mikuhk Ottóné ügyinté
zőt. Debrecen Ig„ Móker Gyuláné ko
csitlsztítót, Szolnok KÜF; Németh 
GY).lláné müszerészt, Szombathely 
MAV BFf., Pázmány Ferencné ügyin
tézőt, MA V Vezérig.; Schubert Lajos
né köbözót, Püspökladány Fatelepító 
Főn.; Stofán Györgyné személyzeti és 
oktatási vezetőt, Budapest MA V Híd
ép. Főn., Szabó Béláné ügyintézőt, Bu
dapest lg., Szücs M�rgit raktárkezelőt, 
S.zombathely MAV Jármüjavító 
Uzem, Varkoly Pálné ügyintézőt, Mis
kolc lg., 

DICSÉRETBEN 
részesítette Boros Sándorné vonatfel
vevót. Záhony Üig., Csók Ervin Lász
lóné raktárnokot, Székesfehérvár 
KÜF; Kántor József.né esztergályost, 
S.zékesfehérvár MA V J ármüjavító 
Uzem, Káplár; Mihályné titkárnőt. Bu
dapest MA V Ep. Főn„ Kiss Pálné sza
kácsot, Füzesabony KÜF; Marka Gé
záné ügyintézőt, MÁV KSZH: Nagyné 
Vágó Teréz számviteli vezetőt, Püs
pökladány KÜF, Lázár Péterné cso
portvezetőt, Győr Pft., Sümegi Lajos-

né kocsitakarítót. Szombathelv KÜF· 
Szeles Sándorné pályamunkást. Szek'. 
szárd Pft. 

A MÁV vezéngazgatója 

DICSÉRETBEN 
részesítette Adamek Mártonné rak
tárkezelót, Vác Szertárfón : Alth Ka· 
milla zenekari tagot, Budapest MÁV 
Szimfonikusok Zeneka1i Főn.; Bakos 
Ferencné élelmezésvezetőt, Vasutasok 
Általános Biztosító Egyesülete: Barna 
Istvánné titkárnőt. Gyöngyös MÁV 
Kit. gyártó ÜzerJJ. Bánki Mátyásné 
munkást. Pécs MAV BFF: Bárány Já
nosné raktárkezelót. Budapest MÁV 
Északi Orsz. Osztószert. Főn.: Berecz
ki . Józsefné ügyintézőt, Dombóvár 
MAV Vili. Vonalfőn.; Bojtos Istvánné 
raktárkezelót, Balassagyarmat Szer
tárfón.: Boros Károlyné vonatmenesz
tó-térfel�,gyázót, Záhony Úig.; Botka 
Sándorné osztálytitkárt, Szeged Ig .. 
Bo1os Jánosné műszerészt. Szeged 
MA V ;)FF; Budai Lászlóné ügyvitel
ell., MAV Vig.; Budavári Istvánné cso
portvezetőt, Vasutasok Ált. Bizt. Egy„ 

Dalos Edéné ügyintézöt, MÁV Rpalo
ta Óvoda és Bölcsöde; Decsi Györgyné 
ügymtézót, Pécs Számv. Főn.; Dévé
nyiné dr. Gulyás G�bnella Jogügyi ve
zetőt, Debrecen MAV Ép. Főn.; Faze
kas Jórsefné konyhai dolgozó. Jászki
sér MAV Ép. gép. jav., Galvács Lajos
né csoportvezetőt, Miskolc MÁV Jár
műjavító Ü., Gerh�s Albertné ügyinté
z_őt, Debrecen MAV BFF; Hadn_agy 
Akosné kocsitakarítót. Tapolca KUF , 
Hantóné Papp Edit Mána raktárkeze· 
lót, Celldömölk MÁV Ép. Főn.: Kato
na. Gyyláné raktárkezelőt, Budapest 
MAV Ep. Gép.t. Fön.; Kelemen Fe
rencné adminisztrátort, Kazincbarcika 
KÜF; Kesztyüs Józsefné kocsitisztítót, 
Pécs KUF; rlr. Kneiszl Pimska jogse
gélyszolgálat-vezetőt. Vasutasok Szak
szervezete Közp. Hiv. Int., Kocsis Sán
dorné vételező üzPmraktárost. Duna
keszi MÁV Járműjavító Ü.: Koplányi 
Józsefné forgalm_1 szolgálattevőt. Ba
lassagyarmat KUF; Kozák Istvánné 

Az Északi Járműjavító műszerésze volt 

raktárk, :előt. Szolnok MÁV Szert 
főn : Kudomrák Erzsébet menellrányí
tót. Budapest lg. Üzemir. Közp.; 
Kundra Jánosné raktári munkást. 
Miskolc Osztószert. főn.; Létay Zsu
zsanna ügyintézőt. Budapest lg.; Lé
vai Lászlóné takarítónőt. MÁV gárdo
nyi családi üd.: Nagy Istvánné vonat
kezelót, Szerencs KUF; Oláh Józsefné 
betanított munkást, Debrecen MÁV 
ÉHF.: Opoczkl Sándorné betanított 
kertészt, Budapest MÁV Ép. fennt. 
Főn.: Ozsvát Enka ügyvitelellátót, 
Vasutasok Szakszervezete; Őszmé 
Völcsey Gyöngyi forgalomvezetőt. 
MAV ldegenforg. és Szállitm. lg , 
Pass Lffeszlóné segédmunkást, Debre
cen MA V Pft„ Petyán Sándorné adat
rögzítőt,_ Budapest MÁV Számítás
techn. U .. Piroska Ferencné _forgalmi 
szolgálattevőt. Kecskemét KUF; Réfi 
Béláné ügyintézőt, MÁV Vig.: Sala
mQn Imréné szakoktatót, Veszprém 
KUF. Sándor Istvánné osztálvvezetó 
ápolónőt. Szolnok MÁV Kórház és 
Rend. Int.: Sárdi Jánosné vonatátve
vót. Budapest Ferencváros KCF. 
Starnfeld Ivánné pályamestert, Teréz
városi Pft.: Szabó Zoltánné takarító
nőt. Záhony Ü1g .. Tóth Tiborné mű
szaki átvevőt, Budapest MÁV GTAC: 
Töyiski Lajosné óvónőt, Debrecen 
MAV napközi otlh. óvoda; Uti Antalné 
konyhalányt, Budapest Keleti KÜF; 
Varga Miklósné takarítónőt Szombat
hely Vasútig. Házkezelősége. 

A nemzetközi nőnap alkalmából 
1986. március 7-én a szakszervezeti 
mozgalomban vé�zett erPdményes 
munkáiukért kitúntetésben részesül
tek: 

A Szakszervezeti '.\-lunkáért arany 
fokozatát kapta: Kevács Sándorné, a 
Békéscsabai Pft Főn üzemgazdasági 
ügyin!., szb gazdasági felelős. 

A Szakszervezeti '.\-lunkáért ezüst 
fokozatát kapták. Papp LaJosné, a Zá
honyi GRF teljesítményk1értékelő, 
szb szátn\'izsgáló biz. tagja .. Kovácsné 
Homoródy Beáta, az Utasellátó pénz
ügyi oszt vez., a vszb mellett működő 
közgazdasági biz vezető. 

A szakszervezeti mozgalomnak 

nyugdíjasan is aktivistája marad 
Solti Jmre, az Északi Jármű

javító Uzem műszerésze 1985 
végén nyugdíjba ment. Tíz évig 
volt a szakszervezeti bizottság 
tagja. 1945 márciusában, 20 
éves korában került a vasúthoz. 
A háborús károk helyreállítása
kor a budapesti távirdaintéző
ségnél dolgozott. 1947 őszén B 
listára került. Munkahelye 
megszűnt. Ekkor határozta el. 
hogy elhelyezkedik az Északi f 
Főműhelybe 

- Amikor jelentkeztem, az t 
ügyintéző azt mondotta. hogy 
műszerészre nincs szükség. de 
ha ismerek olyan barátot. aki
nek kovács vagy esztergályos a 
szakmája, azt fölveszi. A folyo
són elgondolkodtam a hallotta
kon és elhatároztam, hogy je
lentkezem esztergályosnak. hi
szen olyan kisiparosnál tanul
tam a műszerészszakmát, ahol 
a nyersanyagtól a késztermékig 
minden munkafolyamatot is
merni kellett. Ismét bementem 
az irodába. és elmondtam. hogy 
esztergálni is tudok. Masnap 
már a VI. osztály armatúra
eszterga-részlegénél dolgoz
tam. A gőzmondonyok friss- és 
fáradtgőzlövettyűit esztergál
tam. Néhány hónap múlva 
megválasztottak szakszerveze
ti bizalminak. 

Tizenhat évig volt bizalmi. 
Később más tisztséget is ellá
tott. Megbízták gazdasági 
felelősn€·k. műhelybizottsági tit
kárnak, az utóbbi tíz évben pe
dig a szociálpolitikai felelős tisz
tét látta el. Nyolc évig kereske
delmi. társadalmi e�:�nőr volt. 

Az akkori mostoha körül
mények sok gondot okoztak -
folytatja. - Előfordult. hogy az 
esztergapadon lévő hűtővíz 
munka közben megfagyott. 
Reggelente fél órát kellett járat
ni a gépeket, hogy intenzíven 
dolgozhassunk. 1954 tavaszán 
végre egy fűtheto műhelyrészt 
kaptunk. 

1951-ben nevezték ki csopoii
vezetőnek. HJ63-ban, amikor a 
gőzmozdonyjavítás megszűnt. 
15 évi esztergályos tevékenység 
után ismét folytathatta eredeti 
szakmáját. A műszerészcsoport 
profilja a villamos és dízelmoz
donyok műszereinek javítása 
volt. Azóta sokat változtak a 
munka- és szociális körülmé
nyek. Korszerű öltözők, mos
dók. hűtőszekrények állnak a 
dolgozók rendelkezPsére. 

Solti Imre huszonhárom évig 
volt tagja a Béke szocialista bri-

gádnak. A legutóbbi kongresz
szusi vetélkedőn sikeresen sze
repeltek. Két tagja hozzájárult 
az üzem győzelméhez az orszá
gos vasutasdöntőn. Kétszer 
nyerték el a MÁV Kiváló Bri
gádja megtisztelő címet. 

- KyugdíJasként mivel tölti 
a szabadidejét? 

- A szakszervezeti mozga
lommal továbbra is tartom a 
kapcsolatot. Pécel! lakos va
gyok. Az ottani nyugdíjascso
porthoz tartozom. és már kér
ték, hogy vállaljam el a bizalmi 
tisztséget. S mint nyugdíjas, a 
társadalmi ellenőn munkát is 
vállalom. Szeretek olvasni, bar
kácsolni is. 

Solti Imrét nyugdíjba vonulá
sa alkalmából a Szakszervezeti 
Munkáért arany fokozatával 
tüntették ki. 

Székelyhidi Ferenc 

Kongresszusok után 
Beszélgeté_� Varga Gyulánéval, 

a Nyugati Körzeti Uzemfőnökség szb-titkárával 

Varga Gyuláné tavaly április 
óta a Nyugati Körzeti Üzemfő
nökség szakszervezti bizottsá
gának titkára. Vasutas pályafu
tását 1969-ben kezdte: volt 
anyagelszámoló, bérelszámoló, 
bércsoportvezető. később szám
viteli vezető. A váltás: 1981, ak
kor lett politikai munkatárs. 
Elvégezte a Marxizmus-Leni
nizmus Esti Egyetem politikai 
gazdaságtan szakosítóját. Je
lenleg harmadéves hallgató a 
Politikai Főiskolán. A budapes
ti területi intézőbizottság nőb1-
zottságának vezetője. Tagja a 
VI. kerületi pártbizottság fe
gyelmi bizottságának is. Legkö
zelebbi feladatainak egyike: 
megírni a vasutas-szakszerve
zet információs rendszerét. Ez a 
szakdolgozati témája a Politikai 
Főiskolán. 

Magdika - Varga Gyulánét 
így szólítják a Nyugati pályaud
var területén - vérbeli vas
utas. Teleírt füzetet vesz elő. 

- Látja, ezt mind a kong
resszuson jegyzeteltem. Nem 
túlzok, ha azt mondom, életem 
nagy élményei közt tartom szá
mon a magyar szakszervezetek 
XXV. kongresszusát, ahol meg
hívottként vehettem részt. 
A vasutas-szakszervezet kong
resszusán nem voltam ott. de a 
m1 küldöttünk, Guthy Csaba 
beszámolt a leglényegesebb 
eseményekről. .. 

A Nyugati Körzeti Uzemfő
nökséghez a pályaudvaron kí-

vül a műszaki kocsiszolgálat, a 
kőbányai teherpályudvar, to
vábbá Kőbánya-Kispest. Pest
lőrinc, Kispest és Pestimre állo
mások tartoznak. Mintegy száz 
munkakörben csaknem másfél 
ezer vasutas végzi a munkát. 
A tíz évvel ezelőtt indult re
konstrukció eredményeként 
megszépült a pályaudvar· épüle
te. Sajnos a szociális körülmé
nyek nem a legjobbak. Például 
a 17-es, 18-as vágányok közötti 
épületben 600 ember öltözik -
rossz körülmények között. A 
biztosítóberendezések is elavul
tak. 1927-ben építették. Pedig 
nagy a vonatforgalom, 19 vágá
nyon 126 vonat indul és ugyan
ennyi érkezik ide naponta. 
Nagy a munkaerőhiány is. Az 
I-es irányítótoronyból „szök
nek'' az emberek. A műszaki 
kocs1szolgálatnál dolgozó 450 
vasutas nagyon rossz munka
körülmények között tevékeny
kedik, pedig 627 személykocsi 
műszaki állapotáért felelősek. 

- Nálunk nemcsak felelős
ség, hanem rang is bizalminak, 
főbizalminak lenni - jegyzi 
meg Varga Gyuláné. - Az 

utóbbi időben megnőtt a szak
szervezet tekintélye, helyre ke
rült partneri szerepe. Jó a gaz
dasági vezetés és a szakszerve
zet kapcsolata. tisztázottak a 
szakszervezet döntési. vélemé
nyezési. egyetértési. kezdemé
nyezési és állásfoglalási jogkö
rei, s ezt ismerik a bizalmiak is. 

A tiszafüredi építésvezetőségen 

A gazdasági vezetők, valamint 
a párt- és a KISZ-szervezet 
megbeszélésein a szakszervezet 
képviselője is ott van. A szak
szervezeti tanácskozásokon is 
jelen vannak a partner gazda
sági, párt-. és KISZ-vezetők. 
Természetesen ez nem formális 
jelenlét. Érdemi vitákban kns
tályosodik ki a megalapozott 
döntés. 

1982-ben és 84-ben méltán 
nyerték el a Kiváló Üzemfőnök
ség címet. amit 1985. évi mun
kájuk alapján ismét megpályáz
tak. A budapesti igazgatóság te
rületi versenyén - Ferencvá
ros mögött - másodikok lettek 
a tavalyi brigádvetélkedőn. Az 
szb-titkár a legnagyobb ered
ménynek azt tartja. hogy a dol
gozók 92 százalékát kitevő 
szakszervezeti tagságot sikerült 
bevonni a gondok orvoslásába. 
sikerült nv1tottá tenni a szak
szervezet · politikai munkáját. 
S ez nem kis eredmény. ha fi. 
gyelembe vesszük, hogy másfél 
ezer dolgozó nyolcvan százalé
ka ingázó. Mégis az összdolgo
zók kétharmada törzsgárdatag
nak számít. 

Érdekes helyi kísérletnek te
kinthető, hogy az idén „A szak
szervezeti bizottság dicsérete" 
címmel helyi kitütetést alapítot
tak. Ezzel a legjobb bizalmia
kat. reszortosokat, aktivistákat 
tüntetik ki. 

B. Gy. 

Munkásgyűlés, cigányparlament 

A debreceni építési főnökség 
2. számú felépítményi építésve
zetőségének tiszafüredi telephe
lyén február 19-én munkásgyű
léssel egybekötött cigányparla
mentet tartottak. Hagyomány 
már, hogy Széles Károly igaz
gató a társadalmi szervek veze
tőivel együtt. az év elején, vé
gigjárta az építésvezetőségeket. 
Az építési szakszolgálat „ubor
ka szezonja" lehetőséget nyújt 
az előző évi munka során szer
zett tapasztalatok elemzésére. 
az elhangzottakat pedig hasz
nosítani lehet az új évben. 

A tiszafüredi építésvezető
ségnek nincs állandó telephe
lye. szinte „albérlője„ a főnök
ségnek. Volt már Püspökla
dányban, Tiszafüreden. Szolno
kon. Egerfarmoson, Mezőtár
kányban telephelye. Az idén 

felvonulnak Maglód-Újszász 
térségében. Tevékenységük ki
emelkedő a főnökségen belül. 

A vándorlás az építésvezető
ség munkaerőhelyzetére is rá
nyomja a bélyegét. Nagyon so
kan nem vállalják. hogy mun
kásszálláson lakjanak és heten
te csak egyszer láthassák csa
ládjukat. A régi dolgozók 1s be
lefáradtak a vándorlásba. Van
nak itt bagamériek, kunmada
rasiak, tlszafürediek, püspökla
dányiak. debreceniek stb. 

A munkásgyűlést Béres Fe
renc alapszervezeti párttitkár 
nyitotta meg, majd Papp Sán
dor építésvezető ismertette az 
építésvezetőség 1985. évi ered
ményeit, a legfontosabb felada
tokat. 

A hozzászólásokra Széles Ká
roly igazgató és Papp Sándor 

Küldöttválasztás 

a vállalati tanácsba 

Az Utasellátó Vállalat vezeté
sét a jövőben vállalati tanács 
látja el. A 26 tagú testület felét 
a vállalat egyes vezetői adják. s 
13 tagot a szakszervezet irányí
tásával a dolgozók választanak. 

Győr-Sopron, Vas és Zala 
megye közel 600 dolgozót fog
lalkoztató kollektívája egy sze
mélyt delegálhat a tanácsba. 
Ennek a megválasztására -
csakúgy, mint az ország más ré
szein - február utolsó szaka
szában, részgyűlések formájá
ban került sor. 

A szombathelyi igazgatóság
hoz tartozó három megyében a 
vállalati jelölőbizottság Füri 
Zsuzsát, a 901-es Számú He-
gyeshalmi Utastouríst üzletve
zető-helyettesét javasolta a ta
nácsba. 

Február 20-án, 21-én és 
22-én, hét helyen tartottak jelö
lő és egyben választó részgyűlé
seket. 584 választásra jogosult elkövetkezendő öt esztendőben 
közül 450-en szavaztak. Az elő- az alig 30 esztendős, felsőfokú 
írt, kötelező 2/3-os részvétellel szakmai végzettséggel rendel
szemben, a dolgozók 77,1 száza- kező, párton kívüli, szocialista 
léka élt demokratikus jogával. brigádvezető, kiváló dolgozó 
Egy érvénytelen és egy más üzletvezető-helyettes képviseli 
személyre adott szavazat mel- a nyugat-dunántúli utasellátó
lett 448-an voksoltak Füri Zsu- sokat az új típusú vállalatveze
zsára, és választották meg a tői testületben. 
vállalati tanács tagjának. Így az Sz. Jakab 

építésvezető válaszolt, majd 
ebéden látták vendégül a meg
jelenteket. 

A délutáni program tanév
nyitóval kezdődött. Az építésve
zetőségen ugyanis 14 analfabé
ta van, 28-nak pedig nincs meg 
a 3-4. osztályos végzettsége. 
Ezek számára indított az építés
vezetőség munkaidőn belül ok
tatást. A tiszafüredi Kossuth Té
n Általános Iskola igazgatója, 
Fekete Sándor és munkatársai 
vállalták az alapismereti tanfo
lyam vezetését. A tantermet. a 
tanszereket. az építési főnökség 
biztosítja. sőt az építésvezető
ség még „tanfelügyelőt" is ad. 
hogy megakadályozzák az iga
zolatlan mulasztást, a lógást, 
mert a tanulókat a főnökség fi
zeti. 

G.G. 

KISZ-esek 

tanácskozása 

Figyelemre méltó 
eredmények 

A miskolci MÁV KISZ-bi
zottság januárban tartotta kül
döttértekezletét. Dicházi Tibor 
titkár értékelte a végzett mun
kát, eredményeket. Elmondotta 
többek között, hogy a KISZ
alapszervezetek. választott 
tisztségviselők segítségével év
ről évre eredményesebben dol
goztak. 

A KISZ-fiatalok elsőként 
vesznek részt a kommunista 
műszakokon. Figyelemre méltó 
eredményeket értek el az ifjúsá
gi brigádok a hazánk felszaba
dulása 40. és a XIII. pártkong
resszus tiszteletére indított 
munkaversenyben. Társadalmi 
munkát végeztek a Mályi tó 
mellett az oktatási létesítmény 
építésénél. Már hagyomány, 
hogy a fiatalok részt vesznek a 
különböző szintű vetélkedőkön 
is. Ezeken többször értek el jó 
eredményt. 

A KISZ-küldötté1iekezlet 
Dtcházi Tibort - szakvonali 
megbízatása miatt felmentette 
tisztségéből. Titkárnak Tóth Ti
bort választották. 

K. I. 
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Mit kell tudni? Csapdát állítottak a rendészek 

A jóhiszemű jogcím nélküli 
lakáshasználatról a , .. a 

Sokan megfogalmazták ellen
zésüket a címben olvasható fo
galommal kapcsolatban. Szóvá 
tették szakszervezetünk XI. 
kongresszusán, de a panaszos 
levelek tekintélyes része is erről 
szól. 

A fogalom magyarázatához 
induljunk ki a lakásbérleti szer
ződés szövegéből: 

„Felek a jelen lakásbérleti 
szerződést a kiutalásnak 
megfelelően - a szerződéskötő 
bérlő államvasúti munkaviszo
nya megszűnésének bekövet
keztéig terjedő időre szólóan 
kötik.•· 

A szerződés tehát egyfelől 
feltételt, másfelől időhatáro
zást tartalmaz, mely szennt, ha 
a bérlő az államvasúti munka
viszonyát a kiutalástól számí
tott 10 éven belül a nyugdíjazás 
kivételével bármely okból és 
módon megszünteti, elhelyezé
sére nem tarthat igényt. Vagy
is: ha a bérlő 10 éven át megtar
totta munkaviszonyát, a szerző
dés már csak az említett felté
telt tartalmazza, az időhatáro
zást nem. Ezek alapján: ha 10 
év után szünteti meg a munka
viszonyát a vasutas, lakásbérle
ti jogviszonya megszűnik és jó
hiszemű jogcím nélküli lakás
használóvá válik, aki megfelelő 
elhelyezésre tart igényt. 

A jóhiszemű jogcím nélküli 
lakáshasználat viszont már ko
rántsem azonos a bérlői jogál
lással; következményei érintik 

Szobtól Dunakesziig 

a lakáscsere. a befogadás és a 
korszerűsítés intézményeit. 

Senki sem vitatja: a kiala
kult helyzet hátrányos mind a 
bérbeadónak, mind a volt bér
lőből lett használónak. A 
MÁV-lakások 52 százalékában 
nem bérlők. hanem használók 
laknak (nyugdíjasok. illetve 
nem vasúti dolgozók) 

Elsősorban a nyugdíjasok 
tartják sérelmesnek az elneve
zést, az ő gondjuk látszik a leg
nehezebben megoldhatónak. 
A fő probléma - amire már 
utaltunk - a lakáscsere. a kor
szerűsítés és a befogadás tekin
tetében van. Az ezzel kapcsola
tos jogszabályi gátakat általá
ban úgy ítéli meg a közvéle
mény, hogy azok ellentmonda
nak az egyén és a társadalom 
érdekeinek. A kialakult helyze
ten a bérbeadó különféle állás
foglalásokkal igyekszik segíte
ni. de ismeretesek olyan példák 
is, hogy az érintettek a bíróság
hoz fordultak panaszuk orvos
lásáért. 

Mi a teendő ebben a helyzet
ben? A hatályos jogszabályok 
adnak-e lehetőséget a gond 
megoldására? 

A jogszabályok (amelyeknek 
JSmertetésétől ezúttal eltekm
tek) lehetővé teszik. hogy a vál
lalati bérlakás bérlője a kiuta
lástól számított 10 év eltelte 
után, nyugdíjazása előtt kérel
met nyújtson be a bérleti jogvi
szony határozatlan idejű mó-

A gyon körzeti üzemfőnök
dosítására. A bérbeadó ennek ség három rendészét; Midiczki 
a kérelemnek köteles eleget Imre parancsnokot, Hécz Lász
tenm. feltéve, ha nincs kizáró ló és Winkler Károly rendésze
ok. Másképpen fogalmazva: az ket a budapesti igazgatóság ka
a bérlő fordulhat a fenti kérés- tanai osztálya február 18-án 
se! a bérbeadóhoz. akivel szem- pénzjutalomban részesítette, 
ben nem állnak fenn kizáró mert januárban véget vetettek 
okok. (Ezekről a MÁV Igazga- egy dézsmálássorozatnak. 
tóságokon dolgozó ügyintézők - Hogyan sikerült elfogni a 
kötelesek felvilágosítást adni!) tolvajokat? - kérdezem a pa-

Van még egy fontos feltétel: rancsnoktól. 
vállalni kell a lakás-használat- - Az utóbbi két évben több
bavételi díj befizetését, amelyet ször jelezték nekünk, hogy a 
a határozott idejű bérleti szerző- győri pályaudvaron a vagonok
désnél nem kellett megfizetni, ból értékes árukat tulajdoníta
vagy ha tévesen megfizették - nak el. Rendszeresen tartot
volt rá példa' - a bérbeadó tunk ellenőrzéseket, a tettese
visszatérítette. (Itt kell megje- ket mégsem sikerült leleplezni. 
gyeznünk, hogv a vasútigazga- Taktikát változtattunk: rend

tóság részletfizetési kedvez- szeres feljegyzéseket készítet

ményt, illetve halasztást adhat,' tünk a dézsmálások időpontjá

amelyre külön megállapodást ról, hogy behatároljuk, melyik 

kell kötni.) fordában törik fel a vagonokat. 

B f · , ··1 · g bál k Ezt sikerült megállapítani. Ez-e eJezesu : a JO sza yo . tá dt , h, MÁV I k' ·· - t 't' u n nem mara mas atra, a , a asugyi_ ,u aSI as ren- mint hogy szigorúbban ellenő-delkezese1 megadJak azt a lehe- . .. k k t f d, k t • , h 1- "kb , nzzu azo a a or a a , ame-toseget. ogy az e ozo en va- 1 kb , , , 'lt 1 kb , 'd h , ye en a mar gyanussa va zo t esete en es mo on a ata- ,1 k • d 1 zt k t ·d ·,, b, J"· • • szeme ye 1s o go a . rozot I eJu er 01 Jogviszony Az I k , ··1 ·k h , ti ·d ·,, , 'Jt a apos mun a vegu s1 er-ataroza an I eJuve va ozzon, 1 .,rt J , 8 , H' L' elkerülve ezzel a jóhiszemű jog- r: Ja · . anuar �an ecz asz-

cím nélküli lakáshasználat ki- 10 es Wmkl:r Karoly az� a fel-

1 k 1, , t adatot kapták, hogy a palyaud-a a u asa . h 1 · d • · 't ( d' ' 
, , .. _ , . var e yi ren ezoJe a ezsma-

Veleme1;yunk _sze�1,nt az erm- lások leggyakoribb színhelyét) 
teJtek m�ab_b v:1lla!Jak. a h_as_z- állandóan figyeljék. 
nálatbaveteh d1J f;legf1zetese�. A további részleteket a lelep
mmthogy szembenezzenek a J0 Jezők mesélték el. 
hiszemű jogcím nélküli lakás _ Huszonhárom óra is el
használat összes hátrányaival. múlott már, amikor az említett 

Dr. Borsik János területen megkezdtük a por
tyánkat - mondja Hécz László. 
- A helyi rendezőről tudni 
kell. hogy nincs kerítése, és kö
zel van a közúthoz. Utunk so-

Személykocsik futópróbája 
rán találkoztunk Kovács Ká
rollyal, a GYSEV egyik vonat
vezetőjével, akit jelenlétünk 
szemmel láthatóan megzavart. 

Az ablakokról vakítóan csil
lan vissza a téli napfény, a ko
csikban ragyogó tisztaság. a fül
kék kellemesen melegek. 
A Szobról Dunakesziig közleke
dő kocsipróbamenet résztvevő
je vagyok. Útközben Szabó Jó
zseffel, a Dunakeszi Járműjaví
tó futópróba-vezetőjével és Gé
czi Bélával, az üzem meósával 
beszélgetünk. 

- Mit vizsgálnak a futópró
bán? 

- Gyakorta előfordulnak Mi látszólag erre ügyet sem ve-
ilyen esetek? tettünk. A szokott utunkon 

- Mikor kell futópróbát tar
tani? - kérdezem Szabó Józse
fet. 

- Amikor az !llető gyárrész
leg elkészül a kocsinál esedékes 
munkákkal. a meó átveszi, 
majd a kijelölt időpontban meg
tartjuk a futópróbát. Dunake
szin jelenleg főjavítást. főVIzs
gát és futójavítást végeznek. 
Ami itt a szerelvényt alkotja, 
azok részben főjavításos, rész
ben fővizsgás kocsik. Egyéb
ként a százkilométeres sebes
ség alatt közlekedő kocsiknál 
- mint például az ingaszerel
vényekbe sorolt Bhv-típusok -
nem kell futópróbát tartani. 

- Még mielőtt elindulnánk, 
fékpróbát tartunk. Megvizsgál
juk a fűtést. a világítást és az 
egyéb berendezéseket. Menet 
közben figyeljük a kocsi járá
sát, az akkumulátortöltést. 
Üzem- és üzletb1ztonság1 szem
pontokat szem előtt tartva. min
den részletre kiterjedő vizsgála
tot tartunk. 

- Említette az üzletbizton-

- Dunakeszin az utóbbi idő
ben változott a szemlélet -
mondja Géczi Béla. - A meny
nyisség helyett a minőség ke
rült előtérbe. Ennek is köszön
hető. hogy kevés kocsit kell 
visszavmm. Üzembiztonság 
szempontjából nem emlékszem, 
hogy valaha is probléma lett 
volna. 

- Ez a szerelvény. amivel 
ságot. Ezen mit kell érteni? most utazunk, megfelel a köve-

- Üzletbiztonságon azt ér- telményeknek? 
t�m, hogy Du�akeszin. a, g�ár- - Egyetlen kocsi ki\•ételé
re�zlegekne_k ugy kell elk:szit�- vel. megfelel. Ha megérkezünk. 
muk a kocsikat, hogy a raford1- kijavítjuk a hibát. 
tási költségek a lehető legala-
csonyabbak legyenek. többlet- - A fll;tópróba után mikor 
költségek utólagosan ne merül- vehetik 1genybe az utasok a ko
jenek fel. Vagyis az üzemből k1- csikat? 
adott kocsik garanciális időn - A mi tapasztalatamk sze
belül ne szoruljanak javításra. rint - ha vidéki honállomású 
Ebből következik az is. hogy ha kocsiról van szó - egy-két hét 
a futópróbán egy kocsi nem fe- múlva. 
lel meg. azt semmiképpen nem 
helyezzük forgalomba. - gerecsei -

.\z országos Ér<'- és ..\sványbányák pilisvörösvári ÜZE'mt'gységénél 800-1000 tonna kőport. sú
rolószE'rt. nyt'rs dolomitot raknak naponta vagonokba. A hán}a dolgozói a ,·a„utasokkal közöst'n 
kija,·ítják a hib�s kocsikat. s így 15 százalékkal több anyagot tudnak E'lszállítani. Képünkön ra-

kodáshoz állítanak be <'g}" vagont 
(Séra �ándor Í!'h·.) 

mentünk tovább. Később arra 
lettünk figyelmesek, hogy Ko
vács átbújik az egyik kocsi 

Útátjáró

ellenőrzések 

Vácott és környékén a közel
múltban a városi rendőrkapi
tányság. valamint a budapesti 
vasútigazgatóság illetékes szak
vezetői vasúti sorompóellenőr
zést tartottak a forgalmasabb 
út-vasút kereszteződésekben. 
Az akció része volt annak a ko
rábbi megállapodásnak, ame
lyet a Pest megyei Rendőrkapi
tányság kötött a MÁV Buda
pesti Igazgatósággal. 

Az ellenőrzés során arra vol
tak kíváncsiak, hogy a sorom
pók az előírásoknak megfelelő
en működnek-e, és természete
sen azt is megfigyelték, hogy a 
gépjárművek, a kerékpárosok, 
a gyalogosok tiszteletben tart
ják-e a villogó vörös fényt, 
amelynek figyelmen kívül ha
gyása már sok tragédiát oko
zott. A most felülvizsgált útátjá
rók közül az úgynevezett AS. 
296 számú (Vác-Göd között) a 
leghírhedtebb, ahol három év
vel ezelőtt egy személygépkocsi 
került a robogó vonat alá, az 
autó három utasa szörnyethalt. 

Az ellenőrök rangrejtve (ci
vilru�ában) végezték munkáju
kat. !gy sikerült megfigyelni, 
hogy az arra közlekedő jármű
vek vezetői önszántukból tart
ják-e be a szabályokat. 

Az akció során a rendőrség 
és a vasút munkatársai elége
detten nyugtázták. hogy megfi
gyelésük során egyetlen gépko
csi sem próbálkozott áthajtani a 
villogó vörös fénynél. Akadt 
azonban két gyalogos, akik a 
Vác-Göd közötti sorompón a ti
los jelzésen mentek át. Igaz, a 
két szabálysértő, mielőtt a sí
nekre lépett, alaposan körülné
zett. mégis 100-100 forintjukba 
került a körülbelül másfél per
ces időmegtakarítás . .. 

Gréczi Ferencné, a katonai osztály csoportvezetője Hé<'Z László 
rendésznek átnyújtja a megérdemelt jutalmat 

alatt, és hamarosan találkozott 
Csóka Géza féklakatossal, aki 
szintén a GYSEV állományába 
tartozik. Mi rejtekhelyről figyel
tük őket, és láttuk. hogy Ko
vács egy dobozt vesz át Csóká
tól, aki később kiment az útra 
és ott beült egy várakozó Tra
bantba és elhajtottak: a kezé
ben lévő doboz tele volt hősza
bályozós vasalóval, amit a Fe
rencvárosból érkező szerel
vényből loptak el. 

- Mit tesz ilyenkor egy ren
dész? 

- Én azt mondtam neki, 
hogy te vasalótolvaj, gyere csak 
velem az őrbódéba és tisztáz
zuk a történteket. Ő jött velünk 
ellenkezés nélkül. Az őrbódéból 
felhívtam az állomást és kértem 
az ügyeletest, hogy hívja a 
rendőrséget. A járőrök gyorsan 
megérkeztek. 

- A rendőrség a két elköve
tőt, Kovácsot és Csókát letar
tóztatta - tájékoztat a további 
eseményekről Midiczki Imre. A 

Trabant gazdájának kilétét ne
hezebb volt megállapítani, 
mert a kocsit székesfehérvári 
tulajdonosa fél évvel ezelőtt el-

(Sárközy György felvétele) 

adta Győrbe, de azt még nem 
írták át az új tulajdonos nevé
re. Reggelre azonban a rendőr
ség már megtudta a valódi tu
lajdonos adatait, akiről kiderült, 
hogy ő az orgazda. 

Az elfogott dézsmálók min
dent beismertek, sőt a többi 11 
társuk nevét is kiadták. Az ezt 
követő házkutatások és vallo
mások alapján mintegy 450 
ezer forint kárt állapított meg a 
rendőrség. Az évek során eltu
lajdonított tárgyak között volt 
kínai porcelán étkészlet, már
kás cipők, ingek, italok, cigaret
ták stb. 

- Sajnos az utóbbi években 
a vasúton lazult a rakodási fe
gyelem, ami könnyíti a tolva
jok dolgát - magyarázza Mi
diczki Imre. - A raktárnokok 
sokszor szemet hunynak a sza
bálytalanságok láttán. Több 
társadalmi vagyonőrre lenne 
szükség, mert a hivatásos ren
dészek nem lehetnek ott minde
nütt. Mi például tizenkilencen • 
vagyunk és Hegyeshalomig, il
letve Rajkáig ellenőrizzük a vo
nalak_at. 

Séra Sándor 

EGY POHÁR BOR 
Évekkel ezelőtt történt. A. és 

G. állomások között egy moz
donyvonat közel 80 kilométeres 
sebességgel ráütközött az előtte 
forgalmi okból álló, üres sze
mélyszerelvényre. Az ütközés 
következtében mindkét dolgozó 
megsérült, de nem életveszélye
sen. Milliós nagyságrendű volt 
az anyagi kár. 

Balesetvizsgálóként én is a 
helyszínre utaztam. Az első kér
désünk az volt: 

- Hogyan történt a baleset? 
- Elszunnyadtunk - mond-

ta a mozdonyvezető. 
Meglepett az őszintesége. 

A helyszínelés után a bizottság 
megállapította, hogy a gép 
éberségi berendezése rossz 
volt. Már a vontatási telepről 
is így járt ki. A mozdonysze
mélyzet menet közben elaludt, 
ezért figyelmen kívül hagyta a 
megállj állású térközjelzőt. 

A sérült mozdonyvezetőt ké
sőbb lakásán hallgattuk ki és a 
beszélgetést magnetofonra rög-

LJ 

�li történt veled'? 
Megbíráltam a főnököt ... 

zítettük. Őszintesége nem vál
tozott -. belátta a hibáját és 
mindenről részletesen beszá
molt. 

A kihallgatás vegen azt 
mondta, hogy szeretne bennün
ket megkínálni egy pohár bor
ral. Én az ivásnak még a gondo
lata ellen is tiltakoztam, de idő
sebb és nagy szakmai tekintély
nek örvendő kollégám arcán 
nyoma sem volt a tiltakozás
nak. 

Ezt látva megkértem őt, hogy 
vigyük ki a gépkocsiba a táskát 
és a magnót. Célom az volt, 
hogy útközben lebeszélem a 
szándékáról. Kollégám azon
ban elmagyarázta, hogy képzel
jem magam a mozdonyvezető 
helyébe. Ő volt a hibás a bal
esetért. Mmdent elmondott a 
kihallgatáson. Tudja azt is, 
hogy ezért büntetést kap, szá
mol a következményekkel. De. 
hogy a borát se fogadják el. az 
már nagy sértés lenne .. . 

Borsik János 

1 

" 

(Kesztyűs Feren<' rajza) 
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HAROMNEGYED ÉV ELTELTÉVEL 

Tavaly, lapunk 9. és 10. szá
mában Őszintén a Keletiről 
címmel riportot közöltünk, 
amelyben a nagy személypálya
udvar gondjairól számoltunk be 
olvasóinknak. Június 13-i szá
munkban közzé tettük Nagy 
Lajosnak, a budapesti igazgató
ság helyettes vezetőjének hoz
zászólását, aki levelében töb
bek között leszögezte: 

„A budapesti igazgatóság a 
cikk megjelenésével, tartalmá
val egyetért, azt időszerűnek 
tartja, hiszen a Keleti pályaud
var állóeszközeinek leromlott 
állapota, rontja az utaskiszolgá
lás minőségét, és a biztonság 
megtartása is nagy erőfeszítése
ket igényel ... " 

Érdekelt bennünket, hogy mi 
történt azóta. 

Javultak-e a munka- és szo
ciális körülmények, változott-e 
a dolgozók közérzete? Lázár 
István, a körzeti üzemfőnökség 
szb-titkára tájékoztatott. 

Csoda történt? 

- A riport megjelenése óta 
nagyon sok pozitív változás 
történt - mondja. - A MÁV 
Vezérigazgatóság és a buda
pesti igazgatóság sok érdemi 
intézkedést tett. Nagyon örü
lünk ennek. A dolgozók közér
zete is javult. 

Együtt vesszük sorra a riport 
fontosabb megállapításait. ,,A 
vonatkísérő laktanya évszáza
dos épületét már korszerűsítik 
ugyan, de a múlt hangulata ott 
rekedt a bezárt ajtók mögött" 
- írtam. ,,Az építői kapacitást 
és morált ismerve a vasutasok 
reménykednek: hátha csoda 
történik. A vállalt határidőre 
befejezik az átalakítást." 

- Tényleg csoda történt -
jelenti ki Lázár István. - Az 
építők eddig kifogástalanul dol
goztak. A laktanya első ·szintje 
határidőre elkészült. Hamaro
sa� birtokba vehetik a vasuta
sok. Utána kezdik a második 
szmt korszerűsítését. 

A százlábú híd környékén „a 
vágányok között műanyagzacs
kókkal, hulladékpapírral szalad 
a szél. A nemzetközi vonatok 
utasai az ablakon kitekintve itt 
szerzik Budapestről az első be
nyomást." 

- Helytálló volt ez az észre
vétel is - mondja. - Évtizedes 
gondot sikerült orvosolnunk. 
Szerződést kötött a budapesti 

Portrévázlat 

Ezt a nagy elismerést tükröző 
becenevet az utazószemélyzet 
ragasztotta Eőri Józsefre, a Ke
leti vontatási üzemegység ve
zénylő felvigyázójára. Elsősor
ban azért, mert a vasutasok 
nem tudnak tőle olyat kémi a 
vezénylésekkel kapcsolatban, 
amit ne teljesítene. 

- Úgy tudom, ön Sza
badegyházán született. Ho
gyan került a Keletibe? 

- A családban nem volt 
vasutas. Apám a szabadegyházi 
:-;zeszgyárban dolgozott főgé
pészként. Negyvenötben meg
halt, ettől kezdve anyám nevelt 
Pngem és nővéremet. Negyven
hétben én is a szeszgyárba sze
gődtem géplakatosinasnak. 
A szakma megszerzése után 
egyik unokatestvérem ajánlotta 
a pusztaszabolcsi fűtőházat, 
közbenjárására föl is vettek 
mozdonylakatosnak. Később 
fűtőként utaztam. A mozdony
vezetői tanfolyamot ezerkilenc
százötvenhétben végeztem el. 
Négy év múlva megszűnt a 
pusztaszabolcsi fűtőház. Akkor 
úgy döntöttem, hogy Budapes
ten próbálok szerencsét. A fűtő
házak közül a Keleti látszott a 
legszimpatikusabbnak. Itt há
rom évig utaztam gőzösön, 
majd elküldtek villanymoz
dony-vezetői tanfolyamra. utá
na villanygépeken jártam het
venkettőig. Ebben az időben 

igazgatóság az ócsai Vörös Ok
tóber Termelőszövetkezet taka
rító csoportjával. Naponta 10-12 
ember takarít a vágányok kö
zött. összegyűjtik a szemetet, s 
a közelben lévő pőre kocsikon 
lévő konténerekbe hordják. 
Most már tiszta a környék. 
Nem szalad a szél a hulladék
papírral. A szocialista brigádok
nak sem kell már társadalmi 
munkában takarítani. 

- Öt évvel ezelőtt rádió adó
vevőt kaptak a tolató csapatok. 
de az elromlott készülékek javí
tására sokat kellett vámi. 
Okoz-e még gondot a rádióhi
ány? 

- Már nem. Tavaly, az ün
nepi forgalom kezdetére kap
tunk hat új rádiót. A régiekkel 
együtt most már tizenkettő 
van. Ha el is romlik közülük 
egy-kettő, nem kell idegesked
ni, hogy mikor javítják már 
meg. 

Kedvező változások 

- A vontatási üzemegység 
területén is nagyon mostohák 
voltak a munka- és szociális kö
rülmények. A mosdók és szere
lőcsamokok állapota elhanya
golt. Sikerült-e azóta ezeken az 
áldatlan állapotokon változtat
ni? 

- Kedvező változásokról 
számolhatok be. Február 14-én 
átadták a mozdonyvezetők fel
újított körmosdóját, öltözőjét. 
A munkálatokat egy külső cég 
végezte mindannyiunk megelé
gedésére. Gyorsan és precízen 
dolgoztak. Elkészült a fekete-fe
hér öltöző is, amit szintén 
150-en vehetnek igénybe. 

,,A faszerkezetes mozdonyja
vító színek hatalmas ajtajai le
szakadtak. Sátorponyvát feszí
tettek a helyükre, hogy leg
alább a szél ne kószáljon szaba
don a csarnokban. Az ajtókat 
gerendákkal, állványokkal erő
sítették, hogy rá ne dőljön vala
kire. A radiátorok elégtek, szét
marta a rozsda ... •· - idézem a 
riportot. 

- A télen új ajtókat szerel
tek a régiek helyébe - válaszol 
az szb-titkár. - A fűtési hálóza
tot is felújították. Most már 
nem fúj ki a csöveken a gőz. 
Örömmel számolhatok be arról 
is, hogy már megkezdték a D 
70-es típusú Integra dominó 
biztosítóberendezés telepítésé
nek előkészületeit. Az ezzel 
kapcsolatos tudnivalókról de-

alaposan megfogyatkozott a fel
vigyázói létszám, tőlem meg
kérdezték, hogy vállanám-e. 
Vállaltam. Külsősként kezd
tem, majd bekerültem gépes
nek. Közben elvégeztem a tiszt
képzőt. Hetvenhét decemberé
ben lettem vezénylő fel vigyázó 
és ez vagyok a mai napig is. 

- Mi a különbség a külsős, 
a gépes és a vezénylő felvigyá
zó között? 

cember 17-én adott tájékoztatót 
üzemfőnökségünk vezetőinek, 
a szakszervezeti aktivistáknak 
Fülöp László, a Vezérigazgató
ság biztosítóberendezési és 
automatizálási főosztályának 
vezetője. A berendezés köz
pontja az egykori mosoda épü
letében lesz. Annak kitelepítése 
folyamatos. A pincében már 
fektetik a kábeleket. Megkezd
ték Keleti és Kőbánya-Felső, 
valamint a Keleti és Ferencvá
ros között az önműködő térköz
biztosító berendezés telepítését 
is. A munkálatokat előrelátha
tóan 1987-ben fejezik be. 

- Megszűnnek tehát végre 
a vonóvezetékes és súlykörtés 
váltók. Biztonságosabb lesz a 
forgalom. 

- Lényegesen biztonságo
sabb, hiszen a Dominó beren
dezés könnyíti a személyzet 
munkáját. A korszerűbb techni
kai berendezés kezeléséhez ke
vesebb vasutasra lesz szükség. 
Őket majd más munkakörbe 
helyezzük, s ezáltal lényegesen 
csökkenhet a létszámhiány. 

Van még tennivaló 

- A műszaki kocsiszolgálat 
dolgozóinak munkakörülmé
nyei sem ideálisak. A riport 
megjelenése óta történt-e ott 
változás? 

- Igen. Sikerült javítani a 
munkáltatás alapfeltételeit. Az 
év végén még pénzgondok vol
tak, de szerencsére segített a 
vezérigazgatóság és a budapes
ti igazgatóság. A nemzetközi 
kocsikat most már fedett he
lyen lehet javítani, és dolgozó
ink elkészítették a javításhoz 
nélkülözhetetlen diagnosztikai 
berendezést 1s. Elkészült az ak
kumulátortöltő helyiség, a régi 
akkutöltőket újakra cserélték. 
Sajnos. a műhely továbbra is 
beázik. ki kellene cserélni a te
tőszerkezetet. A műszaki kocsi
szolgálat dolgozóinak öltözője, 
mosdója sajnos még nem felel 
meg a követelményeknek. A 

raktárnokok és a raktári fizi
kai dolgozók öltözőit, mosdóit 
is felújították. 

Összességében megállapítha
tó, hogy a riport megjelenése 
után a Keletiben a munkakö
rülmények sokat javultak, 
amely lehetővé teszi a biztonsá
gosabb és minőségileg jobb 
munkát. 

(kaszala) 

-· A hallottak alapján ítélve 
a vezénylő dolga tűnik a leg
könnyebbnek. 

- Talán így is lenne. ha a 
dolgok az előzetes tervek sze
rint mennének. Csakhogy elő
fordulhatnak megbetegedések. 
indokolt pihenőnapkérések. 
rendkívüli szabadságigények 
és ezerféle gond. amit valahogy 
meg kell oldani. Ilyenkor az
után felborul mindenféle koráb
bi elképzelés, olyanná válik az 
egész, mint a malomjáték: ide
húzok, odahúzok ... , amíg csak 
k1 nem alakul a helyzet. 

- Az utazók körében meny
nyire népszerű a vezénylő felvi
gyázó? 

- Én nem hiszem, hogy ezt 
népszerűségi kérdéssé lehetne 
tenni. Ahol az utazók létszáma 
kétszázötven fölött van, ott 
nem lehet mindenki szájíze 
szerint vezényelni. Nekem ez a 
munkám, ezt kell csinálnom. 
akit meg vezényelek, annak 
szolgálatba kell jönnie. Ami e 
kettő között van. az az egymás 
iránti kölcsönös tisztelet és 
megértés. Szóval nagyobb 
problémák nincsenek, harag
ban sem vagyok senkivel. 

- A külsős a ki- és bejáró 
gépek sorsát intézi, aszerint, 
hogy vizsgálat, vagy javítás 
szükséges-e. A kijáró gépeket 
vonatrajárási időpont szerint 
felsorakoztatja, irányítja a von
tatási telepen történő mozgáso
kat, feszültség alá helyezi a ja
vítóvágányok fölötti felső veze
téket és persze felelős, hogy a 
vonatokra időben gép kerüljön. 
A gépes felvigyázó az utóbbi
ban szmtén érdekelt, emellett 
figyelemmel kíséri a műhely
ben történő javításokat, kapcso
latot tart a menet- és mozdony
irányítóval. elvégzi a napi sze
mélyzetelosztást, fogadja a szol
gálatba jelentkező személyze
tet, szükség esetén szondázza a 
dolgozókat. A vezénylő egy hó
napra elkészíti az utazók ve
zénylési grafikonját. Gondosko- , Eöri József pályafutása során 
dik a pihenőnapok és a szabad- háromszor kapott Kiváló Dol
ságok kiadásáróJ., ügyel a szol- gozó kitüntetést. Szolgálati he
gálati órák, a túlórák arányos lyén tisztelik és becsülik. 
elosztására. Gerecsei Zoltán 

A TE1'"\A�T 240 típm,ú uniwrzáfü, peronth,ztító gép télen Í!, jó „zolgálatot tesz. Vezetője, Baláz„ 
József éppen a február "égi nagy havazás nyomait igyek!>zik eltüntetni a peronokról az Üg)e-. ma

!>inával 
(Óvári . .\rpád felvétele) 

Balaton körüli úton 

a MÁVTOURS vezetőivel 

Az idegenforgalmi szakma 
tapasztalt és újdonsült képvise
lői kaptak meghívást a MÁV
TOURS-tól, hogy a vasúti turiz
mus Balaton körüli hely�etével 
ismerkedhessenek. A MA V Ide
genforgalmi és Szállítmányozá
si Igazgatósága is letette név
jegykártyáját ezen a találkozón. 
amelyen a közeli jövő és távlati 
célok szerepeltek 

Már ebben az évben komp
lex idegenforgalmi tevékenysé
get kíván folytatni a Balaton
part legforgalmasabb területem 
a MÁVTOURS. Csak a tőkés 
kiutazás szervezésében nem 
vesz részt a vasút utazási irodá
ja, közvetítési jogával azonban 
ezen a területen 1s közreműkö
dik. 

Ahhoz, hogy sikeres idei tu
ristaszezont kezdhessen a ma
gyar tenger partján. minden 
olyan lehetőséget kihasznál, 
amely jó szállást biztosíthat. ki
tűnő étkezést és kulturált pihe
nést nyújthat a jelentkezőknek. 

Igénybe kívánja uenni a szak
szervezeti üdülők szabad ka
pacitását, a biztosító egyesüle
tek férőhelyeit, a MÁV oktatási 
központjait. Elsődleges a vas
úti utazással egybekötött prog
ramok biztosítása. de nmcs ki
zárva az autóbuszos kirándulás, 
sőt a hajóutak sem. 

Íme a lehetőségek közül né
hány, amelyek a vasutasokat is 
érdekelhetik. Közvetlen vízpar
ton fekszik a Volán balatonvilá
gosi üdülője. ahol a sikeres tár
gyalás után 25 kétágyas szoba 
igénybevételére van lehetőség. 
Itt félpenziós ellátást ajánl az 
utazási iroda. Az üdülők részére 
kondicionálóterem, csónakköl
csönzési lehetőség és teniszpá
lya 1s van. A vasutasok üdülőjé
ben is kapott értékesítési lehe
tőséget a MÁVTOURS. Boglár
lellén 284 fő részére van hely 
kétszobás appartmanokban. 
Ezen a helyen a szauna jelent 
újabb szolgáltatást. 

Fizetővendég-szolgáltatást 1s 

Az időszerű feladatokról 

Szabadpártnap a Landler Jenő Járműjavítóban 

Munkásgyűlésnek 1s beillett 
volna a Landler Jenő Járműja
vítóban az a szabadpártnap. 
amelyen az előadó dr. Várszegi 
Gyula vezérigazgató-helyettes 
volt. Azért említettem munkás
gyűlést, mert a délelőtti műszak 
letelte után a szakszervezet 
t1sztségviselfö és a pártcsopor
tok vezetői szmte percek alatt 
megtöltötték a nagy termet. 

Az érdeklődésnek már a sza
badpártnap előtt 1s tanúJelét ad
ták az üzem dolgozói. Több 
mint húsz kérdést kapott a ve
zérigazgató-helyettes. Nem is 
tartott sokáig a vitaindító elő
adás. amelyben a vasút jelenle
gi helyzetéről, a VII. ötéves terv 
célkitűzéseiről, majd pedig a 
járműjavítás feladatairól szólt. 

Több kérdés. hozzászólás is 
elhangzott a szabadpártnapon. 
Gréman Zoltán kérdése a nosz
talgiavonatokkal volt kapcsola
tos. Sági Károlyné a vasút szer
vezettségének javítását. javulá
sát sürgette. Németh István a 
fenntartási és beruházási költ
ségek alakulása miatt szólalt 
fel. a költségek együttes kezelé
se érdekelte. és azok jövőbeni 
lehetőségei iránt érdeklődött. 

Az üzemet közvetlenül érintő 
kérdésekre Kövér Imre igazga
tó adott választ, kiemelve a 
tervteljesítés döntő fontosságát, 
aminek érdekében a műhelyek
től jobb együttműködést. na
gyobb munkafegyelmet és akti
vitást kért. 

(Zelman) 

Dr. \ ár„zt-gi Gyula tájékozlatja a „zabad pártnap ré„zhe"őit 
( \ ..,zerző Ít' I vétt>lt>) 

kínál a vasút utazási irodája, 
mégpedig Balatonedericsen, 
Szigligeten, és Badacsonyto
majban, mintegy kétszáz fő ré
szére. Ezeket a helyeket első
sorban a nyugodt, családias 
környezet kedvelőinek ajánlják. 
A vendégek kívánsága szerint 
fél- és teljes penziót kínál. 

Balatonkenesén, az oktatási 
központban is kellemes pihe
nést kínál a MÁVTOURS. Ez a 
terület alkalmas hét végi ren
dezvények, táborozások tartá
sára is. Két-, négy és hatágyas 
szobák állnak rendelkezésre, a 
ligetben sportpályák fogadják a 
résztvevőket. 

Márciusban az „ Utazás 86" 
kiállításon a MÁVTOURS is 
részt Yesz. Erre az időpontra bi
zonyára elkészül a legfrissebb 
programfüzete 1s, amelyben 
ezekről és a többi utazási lehe
tőségről bővebb felvilágosítást 
nyújt majd az iroda. 

F. Z. 

A rend 

önkéntes őrei 
Mátészalkán a városkörnyék 

és a MÁV önkéntes rendőrPi
nek tartottak továbbképzést a 
közelmúltban. 

A rend önkéntes őrei rend
szerint évente két alkalommal 
találkoznak, hogy kicseréljék 
tapasztalataikat, megbeszéljék 
az aktuális tennivalókat. A to
vábbképzéseken bel- és külpo
litikai kérdésekről kapnak tájé
koztatást, majd szakmai tudni
valók kerülnek napirendre. 

Az önkéntesek elsősorban a 
közrend és a közbiztonság érde
kében dolgoznak a rendön 
szervekkel együttműködve, sok 
esetben azonban önállóan is in
tézkednek. 

A vasutas önkénte� -:11d
őröknek a pályaudvarokon és a 
rakodóterületeken kell fontos 
munkát végezniük. a lopások 
többnyire itt fordulnak elő. 

- Az elmúlt években sok 
volt a dézsmálás Mátészalka 
állomáson - panaszkodik Kiss 
László, a vasúti önkéntesek pa
rancsnoka. - Sajnos. a vasút 
rendészeti szervei nem sok 
eredményt értek el a tettenérés
ben. illetve a felderítésben. Az 
idén sokkal többet és hatéko
nyabban szeretnénk dolgozni. 
Rendszeresen ott leszünk a sze
mélypályaudvaron, a rakodóvá
gányok környékén. Amit lehet, 
saját erőből kívánunk megolda
ni, de esetenként a rendőri szer
vekkel közösen is szervezünk 
majd ellenőrzéseket. A helvzet 
javulását reméljük. 

(Zsoldos) 
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Kórház 

1986. MÁRCIUS 13. 

a varos szélén 
Meghosssabbodott 
a gyed idotartania 

Látogatás a MÁV Tüdőgyógyintézetében 

A népesedéspolitikai határo
zat végrehajtásában, célkitűzé
seinek megvalósításában jelen
tős intézkedés volt az 1985. 
március l-jén bevezetett új tár
sadalombiztosítási ellátás, a 
gyermekgondozási díj. Beveze
tésekor a gyermekgondozási díj 
a terhességi gyermekágyi se
gély folyósításának lejártát kö
vetően, a gyermek egyéves ko
ráig járt. 

A gyermeket váró családok 
kedvezően fogadták az intézke
dést. Ezt mutatja, hogy a vas
utas társadalombiztosítás mű
ködési területén 1985-ben ha
vonta átlagosan 1273-an vették 
igénybe, s a gyermekgondozási 
díj havi átlagösszege 1943 fo
rint. (a gyes közel kétszerese) 
volt. Ezen a címen 29 692 824 

Ft-ot fizettünk ki már az első 
kilenc hónapban az év végéig. 
A gyed kétségkívül több pénzt 
jelent és közelebb van az ifjú 
anyák jobbára kezdő fizetésé
hez mint a gyes. Biztonsági elő
nye is jelentős a gyessel szem
ben, hiszen a gyed beillesz
kedik a társadalombiztosítás 
rendszerébe, nem segély, ha
nem keresetarányos járandó
ság. 

Másfél ét,es horig 

1986. március l-jétől a gyer
mekgondozási díjra jogosultság 
időtartama meghosszabbodik 
és a díj a gyermek másfél éves 
koráig jár. Ennek megfelelően 
gyermekgondozási díjra jogo
sultak mindazok a szülők, akik
nek gyermeke 1986. március 
l-jén a másfél éves kort még 
nem töltötte be, függetlenül at
tól, hogy a gyermekgondozási 
díjat igénybe vették-e vagy 
sem, illetve ha lejárt és ismét 
munkába álltak, vagy gyermek
gondozási segélyben részesül
nek, feltéve, ha rendelkeznek a 
gyedre előírt jogosultsági felté
telekkel. (Az után a gyermek 
után, aki az egyéves életkorát 
januárban betöltötte, gyermek
gondozási díj csak a március 
1-jét követő időre jár.) 

A gyermekgondozási díj a 
másfél esztendő betöltéséig va
ló felemelésével, szülői joggá 
lett. ami azt jelenti, hogy a 
gyermek egyéves kora után -
hasonlóan a gyermekápolási 
táppénzhez és a gyermekgon
dozási segélyhez - bármelyik 
szülő igénybe veheti. A gyer-

Kérem a következőt! 
• 

mek egyéves koráig azonban 
változatlanul csak az anya és az 
egyedülálló apa jogosult a gyer
mekgondozási díjra. 

A gyermekgondozási díj új 
szabálya nemcsak meghosz
szabbította a jogosultság idő
tartamát, hanem bővítette a 
díjra jogosultak körét is. Kiter
jesztette azt a kisiparosokra, 
magánkereskedőkre, ügyvédi-, 
jogtanácsosi-, gazdasági mun
kaközösségek és ipari szakcso
portok tagjaira, a munkavi
szonyban nem álló előadómű
vészekre, a kisiparosok, magán
kereskedők, gazdasági munka
közösségek segítő családtagjai
ra, a szerződéses üzemeltetésű 
üzletek vezetőinek közeli hozzá
tartozóira. 

Kivételes alapon 

Ezen túlmenően egyszerű
södnek is a gyermekgondozási 
díj jogosultsági szabályai. Már
cius l-jétől mindazok, akik tel
jes összegű terhességi-gyer
mekágyi segélyre jogosultak 
(azaz a szülést megelőző két 
éven belül legalább 270 napi 
biztosítási idővel rendelkeznek, 
s ennek alapján 24 héten át az 
átlagkeresetüknek megfelelő 
összegű terhességi-gyermeká
gyi segélyben részesültek). En
nek lejárta után külön igényel
bírálás nélkül vehetik igénybe 
a gyermekgondozási díjat. 

Nem változott és természe
tes, hogy a gyermekgondozás 
céljából fizetés vagy díjazás nél
küli szabadságot kell igénybe 
venni. Ha ezt megkapták, a 
gyermekgondozási díj folyósítá
sáról a társadalombiztosítási 
ügyintézők intézkednek. Nem 
változtak a gyermekgondozási 
díj összegére vonatkozó rendel
kezések sem. Továbbra is érvé
nyes, hogy a gyermekgondozási 
díj napi összege általában a ter
hességi-gyermekágyi segély, 
egyéb esetekben a táppénz 
alapját képező naptán napi át
lagkereset 65 vagy 75 százalé
ka. Változatlanul megmaradt a 
gyermekgondozási díj megha
tározott alsó és felső határa. En
nek megfelelően az egy napra 
eső összege nem lehet keve
sebb az öregségi nyugdíj legki
sebb összegének harmincad ré
szénél (1986-ban 79,- Ft) és 
nem lehet több ennek kétszere
sénél (158,- Ft-nál). Ha azon
ban a terhességi-gyermekágyi 
segély napi összege az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 
harmincad részénél (1986-ban 
79,- Ft-nál) kevesebb, gyer
mekgondozási díj címén ez az 
alacsonyabb összeg jár. Új vi
szont az a lehetőség, hogy eb
ben az esetben az alacsony fize
tésű anyák szociáli� támogatást 
kaphatnak azzal, hogy különös 
méltánylást érdemlő kivételes 
alapon, a Vasutas Társadalom
biztosítási Igazgatóság vezetője 
a gyermekgondozási díjat a mi
nimum összegre kiegyenlítheti. 

Csöhhen a sgsü;/őh 
teherviselése 

A gyermekes családok továb
bi támogatását szolgálja a gyer
mekgondozási segély felemelé
sére tett intézkedés olyan külö
nösen nehéz helyzetben levő 
szülők részére, akiknek állandó 
ápolásra szoruló, tartósan be
teg, illetve testileg vagy szelle
mileg fogyatékos gyermekük 
van. Az ilyen gyermek után ed
dig 1s voltak kedvezmények -
az általános szabályoktól elté
rően - hatéves korig jár a 
gyermekgondozási segély és a 
családi pótlék összege is maga
sabb. havi 1040 Ft. 

1986. március l-jétől ezen túl
menően, a tartósan beteg illető
leg testileg vagy szellemileg fo
gyatékos gyermeket eltartó szü
lők anyagi terheinek enyhítése 
érdekében. a gyermekgondozá
si segély összege az ilyen gyer
mek után megkétszereződik. 
Ennek megfelelően a gyermek 
hatéves koráig a gyermekgon
dozási segély havi összege: az 
első gyermek után 1600 Ft, a 
második gyermek után 1800 Ft. 
a harmadik és minden egyes to
vábbi gyermek után 2000 Ft. 

Ezek az összegek még kiegé
szülnek havi 440 Ft jövedelem
pótlékkal. A magasabb összegű 
gyermekgondozási segélyre 
egyébként azok a szülők jogo
sultak. akik gyermekük után 
magasabb összegű családi pót
lékban is részesülnek. 

A módosított szabályokról a 
Vasutas Társadalombiztosítási 
Igazgatóság, annak területi el
lenőrzési csoportjai, a szolgálati 
főnökségek társadalombiztosí
tási ügyintézŐI a hozzájuk for
dulóknak nemcsak tájékozta
tást adnak. hanem elősegítik az 
igények érvényesítését is. 

Dr. Bordi István 

Etet- és munkaritmusaink 
- Jó napot, doktor úr! 
- Üdvözlöm, asszonyom. 

Foglaljon helyet. Mi a panasza? 
- Nem is tudom, hogy mi a 

bajom. Nem jó a közérzetem, 
de nem tudnám megmondani, 
hogy hol és mi fáj. 

- Nem baj, majd én kérde
zek. Milyen az étkezési szoká
sa? 

- Hát ... reggel egy dup
la, azután rohanok a hivatal
ba, tíz óra körül még egy dup
la. Üzemi ebéd, bevásárlás, va
csorafőzés, jóllakás. Mindenki 
ezt csinálja, nem? 

- Igen, sajnos sokan így él
nek nálunk. Ez az életritmus 
bajt okoz. Rendszerint a rossz 
közérzet az első tünetük. 

- Igen, nekem is rossz a 
közérzetem. 

- A magyar ember. különö
sen ha városi lakos. nem regge
lizik, üres gyomorral kezdi a 
napot, a munkát. Az üres gyo
mor ingerlékennyé teszi az em
bert, mert a vércukorszintje 
ilyenkor alacsony. Az üres 
gyomrú ember különösen érzé
keny a rezgésártalmakra. 

- Akkor tehát az a helyes, 
ha állandóan tele van a gyom
runk! - jegyezte meg a páci
ens. 

- Az sem helyes, mert ak
kor „elnehezedik" az ember. 
csökken az ébersége, lassul a 
reflexe. Fokozódik a teli gyo
mor vérkeringése a többi szer
veink rovására. Elsősorban az 
agy vérellátása csökken; ezzel 
együtt a figyelmünk is. Tehát 
sem az éhség, sem a jóllakott
ság nem egészséges. Haszno
sabb ha gyakrabban, de keve
sebbet eszünk. 

- Munkaidő alatt nincs le
hetőség a gyakoribb táplálko
zásra. 

- Ez igaz. De táplálkozá
sunk célja, hogy az ember vi
szonylag egyenletes teljesít
ményt tudjon nyújtani a mun
kában. A ritmusvégpontokon a 
hangulatunk is labilissá válik. 
Fontos tudni, hogy a teljesít
ményingadozást az ún. bioló
giai ritmus is szabályozza. Kez
detben emelkedik a munkatel
jesítmény, részben a pihenés
kor felhalmozódott energia
többlet miatt. Ez 9-11 között 
éri el maximumát. Ekkor va
gyunk a „csúcson". Ekkor tud
juk a legtöbbet nyújtani. Ez
után fokozatosan csökken a tel
jesítményszint, a készenléti 
éberség, és kb. 13-14 óra kö
zött ez a minimumra eshet visz
sza. Ezt követi egy újabb pozi-

tív fázis, és kora délutánra is
mét emelkedő szakasz jelzi tel
jesítménynövekedésünk foko
zódását, amelynek csúcspontja 
16-18 óra között van. Utána is
mét csökken a teljesítmény, 
melynek mélypontja éjjel két 
óra körül észlelhető. Ettől kezd
ve újból emelkedik a fiziológiás 
teljesítményritmus-görbénk. 

- Nem is gondoltam, hogy 
az étkezés és a közérzet ennyi
re összefügg egymással. 

- Ezen kívül sok minden 
összefügg még a közérzettel. 
Ezért nem kell mindjárt orvos
hoz szaladni, gyógyszereket 
szedni, mert a helyes életmód a 
legjobb gyógyszer a betegség
megelőzésre. Napi ritmusaink
ban van két minimumpont. Ek
kor jelentősen csökken a vér
nyomás, a pulzusszám. Ennek 
oka az agyi vérellátás csökke
nése. amely álmosságot okoz. 
Ekkor leghelyesebb, ha pihe
nünk. 

- Köszönöm a tanácsot, 
doktor úr! Majd megpróbálok 
ennek megfelelően változtatni 
az étkezési szokásaimon, az 
életritmuson. Viszontlátásra. 

- Viszontlátásra, asszo-
nyom I Kérem a következőt! 

Dr. Veress Sándor 

„Mielőtt eljön ide hozzánk a 
város szélére, nézze meg a Ru
das László utcai tüdőgondo
zónkat is" - tanácsolta tele
fonbeszélgetésünkkor dr. Rom
hányi István, a MÁV Tüdő
gyógyintézet igazgató főorvosa. 
Első utam a tüdőgondozóhoz 
vezetett. amelynek tavaly au
gusztus óta dr. Korkes László 
az ügyvezető főorvosa, aki több 
mint 20 évig Szegeden dolgo
zott. Irányításával rövid fél év 
alatt sok mmden megváltozott. 

- Ideérkezésemkor szomo
rú látványt nyújtott az épület
nek ez a szárnya - emlékezik 
dr. Korkes László a kezdeti idő
szakra. - Szerencsére a tataro
záshoz sok segítséget kaptunk 
a kórháztól. Hétvégeken dol
goztak a burkolók és a kőműve
sek. Munkájukkal tehát nem 
zavarták a gyógyítást. Ma már 
tiszta, kulturált környezet fo
gadja az ideérkezőket. 

Az intézmény 

jól.felszerelt 
Mi a feladata a tüdőgon

dozónak? 
- Integrált egységben mű

ködünk a MÁV Tüdőgyógyin
tézettel. A mi dolgunk vala
mennyi asztmás. vagy nehéz 
légzésű vasutas beteg gyógy
szeres ellátása és a vasutas biz
tosítottak táppénzes felülvizs
gálata. A tbc-s betegek kezelése 
nem tartozik hozzánk. Konzíliu
mon döntünk a keresőképesség 
megállapításáról. Indokolt eset
ben javasolhatjuk a beteg rend
kívüli segélyezését. Többnyire 
a hosszabb ideig betegeskedő, 
kisnyugdíjú, idős emberek 
helyzetét akarjuk ily módon 
megkönnyíteni. 

A tüdőgondozó jól felszerelt 
intézmény. Erről magam is 
meggyőződhettem. amikor a fő
orvos körbekalauzolt birodal
mában. A tévékamerás képerő
sítő röntgen segítségével azon
nal észlelhető a tüdő kóros el
változása, anélkül, hogy sugár
zás érné a pácienst. A két tüdő
osztályon összesen 150 ágy áll a 
betegek rendelkezésére. A ke
zelésre szorulóknak nem kell 
várakozniuk, azonnal elhelye
zik őket. 

A citológiai laboratóriumban 
rákszűrést végeznek köpet- és 
egyéb váladékvizsgálat alapján. 
Az elmúlt évben 185-en jöttek 
rákszűrésre. Ez az érdeklődés 
már elég kedvezőnek tekinthe
tő. Infúziós szoba is van, ahol 
egyszerre három személyt tud
nak kezelni az orvosok. Ennek 
előnye, hogy asztmás. fulladá
sos panaszok esetén a betegnek 
nem szükséges hosszabb időre 
befeküdme a kórházba. elég. ha 
reggel idejön, délután már ha
zamehet a családjához. Tavaly 
összesen 485 vasutas részesült 
infúziós kezelésben. 

- Várható-e új szakrendelés 
a közeljövőben? 

- Hamarosan megkezdjük 
a felső légúti allergológiai 
szakrendelést - tájékoztat a fő
orvos. - Ez egyedülálló kezde
ményezésnek számít hazánk
ban. Azoknak a betegeknek a 
gyógyítására vállalkozunk, akik 
túlérzékenyek, és allergikus tü
neteik asztmás eredetűek. 
A különböző ételek okozta al
lergiás megbetegedésekkel 
nem foglalkozunk. 

- Kik vehetik igénybe a tü
dőgondozót? 

- Nyitottan rendelünk. A 
vasutasok az ország bármely 
részéről beutaló nélkül is felke
reshetnek bennünket. Orvosa
inknak két szakvizsgája van. 
Belgyógyászok és tüdőgyógyá
szok. Ez a felkészültség garan
tálja a magas színvonalú gyó
gyítást. 

Festői környezetben 

A Rudas László utcai tüdő
gondozó ból kedvező tapasztala
tokkal indultam a MÁV Tüdő
gyógyintézetbe, amely a fővá
ros XII. kerületében, közvetle
nül Budakeszi szomszédságá
ban épült az ötvenes években. 
Mintegy 900 métert kell gyalo
golni a buszmegállótól. hogy a 
kórházhoz eljussunk. A festői 
környezet és a tiszta levegő egy 
kicsit ellensúlyozta a kutyago
lás miatti bosszúságot. Ám a 
beteg és idős emberek talán 
nem békélnek meg ilyen köny
nyen a kedvezőtlen körülmé
nyekkel. 

Dr. Romhányi István igazga
tó főorvos egyetért velem. 

- Sajnos elkerül bennünket 
a busz - mondja. - Nehéz 
idejutni. Éppen ezért szeretnék 
egyezséget kötni a BKV illeté
keseivel, hogy tegyen a busz 
egy kis kitérőt betegeink érde
kében. 

- Az évek során fokozato
san megváltozott az intézmény
ben dolgozók munkája. Ez a 
kórház ma már nem kizárólag 
tüdőgyógyintézet. Mi ennek a 
magyarázata? 

- Főként az, hogy csökkent 
a tbc-s betegek száma. ugyan
akkor az egyéb légúti panaszok 
Jobban elszaporodtak, mint ko
rábban a tbc. Ehhez igazodva 
módosult a mi tevékenységünk 
1s. Ma már nemcsak a klasszi
kus értelemben vett tüdőgyó
gyászattal foglalkozunk. Mun
kánk sokkal szerteágazóbb és 
sokoldalúbb. Többek között 
működik nálunk ideggyógyá
szat. két tüdőosztály, általános 
és hasi sebészet. Érsebészetün
kön pedig érfestést is alkalma
zunk. Szanatóriumi osztályun
kon a frissen operált betegeket 
helyezzük el. Nemrég megnyi
tottuk a kétágyas intenzív osz
tályt. 

Az elmúlt években új kilenc
emeletes szárnnyal bővült az 
épület. A betegeket többnyire 
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(Tiillő Tibor felvétele) 

kétágyas, fürdőszobás. erké
lyes, panorámás lakosztályok 
várják. 

Milyen az orvosi gárda? 
- Sok a fiatal orvos. 
- Szívesen jönnek ide dol-

gozni a pályakezdők? 
- Tapasztalataim szerint 

igen. Sőt, válogathatunk a je
lentkezők között, hiszen jóval 
többen szeretnének kórházunk
ban elhelyezkedni, mint ahány 
orvosi állásunk van. 

Kevés az ápolónő 

Ugyanez nem mondható el a 
nővérekről. Jelenleg még leg
alább tizenhat ápolónőt tud
nánk foglalkoztatni. De az 
egészségügyi szakközépiskolát 
végzettek közül kevesen vá
lasztják ezt a kórházat, mert 
nem ismenk eléggé a munkán
kat. Sokan azt hiszik, hogy fer
tőző tüdőbetegeket kell ápol
niuk. Ezért kerülnek bennün
ket. 

- Lehet ezen változtatni? 
- Talán. A jövőben a végzős 

egészségügyi szakközépiskolá
sok közül azoknak, akik vállal
ják, hogy idejönnek majd dol
gozni, havonta 1200 forintot jut
tatunk. Reméljük, kezdeménye
zésünk eredményes lesz. Saj
nos nemcsak ápolókból van 
hiány. Kevés a takarító is. Az 
érsebészeten azonban ezt a 
gondot már sikerült megoldani. 
Megtudtam, hogy az osztályról 
néhány nővér más intézmé
nyeknél próbál másodállást vál
lalni. Azt tanácsoltam nekik, ne 
menjenek sehová, inkább taka
rítsanak rendszeresen az érse
bészeten és akkor eloszthatják 
maguk között a takarító bérét. 
Ez a módszer bevált. Talán 
majd máshol is meghonosíthat
juk. 

- Milyen gondok adódnak a 
gyógyító munkában? 

- A legtöbb bajt az okozza. 
hogy bizonyos vizsgálatokat, 
például a kardiológiai, vagy a 
gasztrofi beroszkópia1 vizsgála
tokat más egészségügyi intéz
ményekkel végeztetjük, mert 
nálunk nincs megfelelő beren
dezés és szakember. Ez a meg
oldás költségesnek és időigé
nyesnek bizonyult. Lehet. hogy 
a páciensünk már gyógyult, ám 
a szakvizsgálat eredményének 
visszaérkezéséig még betegállo
mányban kell tartanunk, hiszen 
csak a leletek alapján dönthe
tünk arról, mi a teendő? Ily mó
don mi is hozzájárulunk a táp
pénzes időszak felesleges növe
léséhez. Mégsem tehetünk 
mást. Sőt a jelenlegi helyzeten 
valószínűleg nem tudunk a kö
zeljövőben sem változtatni. A 

bosszúságok ellenére úgy ér
zem, hogy kórházunk dinami
kusan fej lő dik és a gyógyítás 
színvonala megfelel a kor ko
vetelményeinek. 

Csík Ibolya 

Húszesztendős 
a Vasútegészségügy 

Olvasóink előtt kevésbé is
mert a Vasútegészségügy címü 
szaklap. Ez érthető, hiszen -
az impresszum tanulsága sze
rint - alkalmanként csak 1100 
példányt készítenek belőle a 
MÁV Vezéngazgatóság nyom
dájában. 

A szaklap ebben az évben 
lesz húszéves, 1966-ban jelent 
meg először. A korábban éven
te négyszer megjelenő lapot az 
utóbbi időben már csak három
szor adják ki. Az elmúlt húsz év 
alatt három nemzetközi számot 
is összeállított a szerkesztőbi
zottság. 

A szaklapban a vasutasorvo
sok írják le a tapasztalataikat. 
kutatásaik eredményeit, tudo
mányos megfigyeléseiket. A kli
nikai tárgyú dolgozatok mellett 
üzemegészségügyi, gondozási, 
valamint környezetegészség
ügyi, munkaélettani, rehabilitá
ciós témák is szerepelnek olda
lain. A lap a szakembereknek 
tapasztalatcserére ad lehetősé
get. 
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Műsoros délután a szállón 

Február 28-án a rákosrendezői körzeti üzemfőnökség Tatai 
úti munkásszállójának kultúrbizottsága hangulatos délutánt ren
dezett a klubteremben a Magyar Vasutas tudósítói részére 
A program Horváth Zoltán fotókiállításának megnyitásával kez
dődött. majd egyórás irodalmi műsorral folytatódott. Bartis Fe
renc költő saját verseinek előadása után a vasutas tudósítók leg
jobb alkotásait, (verseit, szépprózáit) a szálló színjátszó köre adta 
elő nagy sikerrel. Konferált: dr. Keserű József. 

A kulturális eseményt Igricné Pásztor Mária népművelő 
rendezte. 

/ 

,. 

Szabad jelzővel 
Szabad jelzővel címmel adott 

k1 antológiát a Vasutasok Szak
szervezete, a MÁV központi 
művelődési bizottsága és a bu
dapesti művelődési bizottság. 
Az antológia kétezer példány
ban a budapesti igazgatóság 
házi nyomdájában készült, tár
sadalmi munkában. 

A szépirodalmi antológia 
szerzői vasutasok, akik irodalmi 
ismereteiket autodidakta mó-

don fejlesztették. A kötet szín
vonalán érezhető, hogy egyik
másik szerző csak az első lépé
seket tette meg az irodalomban, 
akadnak azonban érett, kidol
gozott írások is. 

A kezdeményezés feltétlenül 
örvendetes, folytatást érdemlő, 
hiszen a kötet szerzőinek több
sége a Magyar Vasutas tudósí
tója ... 

FELVÉTELI PÁLYÁZAT 
az Országos Munkarédelmi Képző és Toi,ábbképző Intézet 
felsőfokú, t'alamint középfokú munkarédelmi szakképesítő 

tagozataira 

Az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet 
az 1986/87-es tanévre felvételi pályázatot hirdet levelező rendsze
rű munkavédelmi szakképesítő képzésre. A szakmérnöki tagozat
ra okleveles mérnökök, az üzemmérnöki tagozatra valamely mű
szaki főiskolán üzemmérnöki oklevelet szerzett dolgozók jelent
kezhetnek. 

A felsőfokú szakképesítő egyetemi tagozatára a tudomány
egyetemek bölcsészeti, jogtudományi és természettudományi ka
rán, valamint az orvostudományi vagy közgazdasági egyetemen 
szerzett oklevél szükséges. 

A felsőfokú szakképesítő főiskolai tagozatára az államigazga
tási, a tanárképző, az egészségügyi főiskola, valamint a főiskolai 
szintű szakoktatói és a műszaki tanári oklevél, továbbá a Keres
kedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán, a Külkereskedelmi Főis
kolán, a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett oklevél szük
séges. 

Tanulmányi idő a szakmérnöki tagozaton 5 félév, az üzem
mérnöki tagozaton és a felsőfokú szakképesítő tagozaton 4 félév. 

A tanulmányok elvégzése után, sikeres államvizsga esetén a 
szakmérnökjelöltek munkavédelmi szakmérnöki oklevelet, a 
munkavédelmi üzemmérnökjelöltek munkavédelmi üzemmérnö
ki képesítést igazoló bizonyítványt, a felsőfokú szakképesítő tago
zaton felsőfokú munkavédelmi szakképzettséget tanúsító bizo
nyítványt kapnak. 

A hallgatók a felsőfokú tagozaton a munkavédelmi szakkép
zettséggel együtt középfokú tűzvédelmi képesítést 1s szereznek. 

A középfokú munkavédelmi szakképesítő tagozatra jelent
kezhetnek azok a dolgozók, akik szakközépiskolai vagy gimnázi
umi érettségi bizonyítvánnyal és legalább kétéves munkavédel
mi, vagy azzal összefüggő szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A 

tanulmányi idő 2 év. 
A középfokú műszaki szakképesítéssel rendelkező dolgozók

nak csak a második év elvégzése szükséges. A tanulmányi kötele
zettségeknek eleget tett hallgatók az Állami Vizsgáztató Bizott
ság előtt vizsgát tesznek, és középfokú munkavédelmi szakképe
sítő oklevelet kapnak. 

A hallgatókat a 6/1981. (XII. 29.) ÁBMH számú rendelkezés 
alapján, kedvezmények illetik meg: a szakmérnöki, üzemmérnö
ki és felsőfokú szakképesítő tagozatokon a 12. § szerint, a közép
fokú szakképesítő tagozaton a 20. § és 21. § szerint. 

A felsőfokú szakképesítést adó tagozatokra a jelentkezés az 
A. TÜ. 821 a. r. sz. nyomtatványon történik. (Beszerezhetők az 
Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetben és a 
nyomtatványellátó-boltokban.) A jelentkezési nyomtatványt a 
szükséges mellékletekkel és két saját névre címzett borítékkal 
együtt az intézet címére kell küldeni. A felsőfokú tagozaton a 
tandíj félévenként 3500 Ft. 

A középfokú szakképesítő tagozatra a jelentkezési lap és a 
tájékoztató beszerezhető az intézetben, az ágazati iparági szak
szervezetek és a szakszervezetek megyei tanácsai munkavédelmi 
osztályam, továbbá a kihelyezett tagozatokon. A középfokú tago
zaton a tandíj tanévenként 7000 Ft. A tagozatokra a jelentkezési 
lapokat postán kell elküldeni, az Országos Munkavédelmi Képző 
és Továbbképző Intézet címére 1986. május 15-ig. 

Budapesten kívül, kihelyezett szakmérnöki és üzemmérnöki 
tagozat működik a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, továb
bá kihelyezett középfokú tagozatok indulnak - szükség szerint 
- Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, Pécsen, Kaposváron, 
Szombathelyen, Győrben és Székesfehérváron. 

Az oktatás valamennyi tagozaton 1986. szeptemberében kez
dődik. Az intézet címe: Budapest V., Guszev u. 12. 1368 Pf. 200. 

Országos Munkavédelmi 
Képző és Továbbképző Intézet 
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KÖVYVISMERTETÉS 

Vasúti földrajz 

és vasúti történet 
A MÁV Tisztképző és To

vábbképző Intézet új kiadványt 
jelentetett meg a Közlekedési 
Dokumentációs Vállalat gondo
zásában. Dr. Udvarhelyi Dénes 
könyve elsősorban oktatási cél
ra, az intézet hallgatóinak ké
szült, de a vasút története iránt 
érdeklődők is haszonnal forgat
hatják. A felmérések szerint e 
könyvnek az elődjéből sem 
csak az intézet hallgatói tanul
tak, hanem más munkához is 
szívesen merítettek belőle. Kü
lönösen egy-egy vasutasvetél
kedő idején volt nagy keletje a 
könyvnek. 

A vasúti földrajznak mmt a 
gazdasági földrajz egyik ágá
nak az a feladata, hogy az anya
gi javak újratermelésének tér
beli megoszlását vizsgálja, kü
lönös tekintettel a vasút üzemi 
tevékenységére. Az intézet for
galmi és kereskedelmi tagoza
tán éppen ezért fő tantárgy a 
vasúti földrajz. A vasúthálózat 
bizonyos szintű ismerete a 
legegyszerűbb szolgálati beosz-

tásban sem nélkülözhető. 
A szállítások szervezése, a for
galom irányítása, az utasok ki
szolgálása föltételezi a földrajzi 
alapismeret�ket. 

A könyv öt fejezetre tagozó
dik. Az első rész általános isme
reteket, meghatározásokat és 
különböző rendszerezéseket 
tartalmaz. A második fejezet or
szágunk tervezési-gazdasági 
körzeteit vizsgálja a közleke
déssel összefüggésben. Hazán
kat hat tervezési-gazdasági kör
zetre osztja fel; a csoportosítás 
nagyjából a MÁV-igazgatósá
gok előző határainak, Illetve te
rületi szervezettségének felel 
meg. A harmadik rész Magyar
ország vasúthálózatát ismerteti, 
míg a negyedik fejezet a nem
zetközi vasúti összeköttetéseket 
tárgyalja. Az ötödik rész 120 ol
dalon a magyar vasúti hálózat 
kialakulásának és fejlődésének 
történetét foglalja össze. 

A jegyzet több ábrát. tábláza
tot és térképet is tartalmaz. 

Rimóczi Miklós 

A V A TUKI 26. évkönyve 
Ugyancsak a Közlekedési 

Dokumentációs Vállalat gondo
zásában látott napvilágot a Vas
úti Tudományos Kutató Intézet 
1984. évi (sorrendben) 26. év
könyve. A kötet anyagának ge
rincét 12 tanulmány képezi. Né
hány téma: a vasúti kitérőkhöz 
gyártott kísérleti betonaljak 
vizsgálata, a fajlagos energiafo
gyasztás elemzése és összeha
sonlítása a vasúti és közúti szál
lításban, az iparvágányos kon
ténerforgalom vizsgálati ered
ményei - és még sorolhatnánk 
a kitűnően, tudományos alapos
sággal megírt cikkeket. 

A kötet szerkesztője, dr. Pré
csényi Árpád tudományos fő
munkatárs a bevezető részben 
leszögezi, hogy az intézet tevé
kenysé$ét az adott időszakban 
is a MAV Vezérigazgatósága ál
tal kiadott kutatási-fejlesztési. 

operatív és szabványosítási fel
adatterv határozta meg, amely 
a vasúti alágazati és a Közleke
dési Minisztérium ágazati cél
programjai középtávú tervének 
témáin alapult. 

Különös tekintettel szakszer
vezetünknek a közelmúltban 
megtartott XI. kongresszusára. 
feltétlenül kiemelendő a közle
kedési munkásmozgalom ava
tott kutatójának, Gadanecz Bé
lának terjedelmes munkája, 
amely Adatok a Tanácsköztár
saság vasutas mártírjairól és a 
proletárdiktatúra alatti maga
tartásukért elítélt vasutasokról 
címmel jelent meg. 

A 270 oldal terjedelmű mun
kát közel száz ábra, táblázat és 
fotó egészíti ki; a kötetet idegen 
nyelvű - angol, francia, német 
és orosz - összefoglaló zárja. 

H. K. 

Képzőművészeti kiállítás 
Budapest felszabadulásának 

41. évfordulója tiszteletére a 
MÁV gépészeti, technológiai és 
anyagvizsgáló üzem Petőfi 
Sándor szocialista brigádja 
képzőművészeti kiállítást ren
dezett a MÁV Vezérigazgatóság 
tanácstermében. A festménye
ket, grafikákat és szobrokat a 
vasutas-szakszervezet képző
művészeti köre tagjainak alko
tásaiból válogatták a művészeti 
vezetők. 

A kiállítást Szemők Béla, a 

MÁV általános vezéngazgató
helyettese nyitotta meg. Elmon
dotta többek között, hogy a Pe
tőfi brigád és a képzőművészeti 
kör alkotói között szoros a kap
csolat. A brigádból többen tag
jai a körnek. 

E kiállítás lehetővé tette. 
hogy az érdeklődők közelebbről 
1s megismerjék a képzőművé
szeti kör munkáját, a vasutas 
alkotók kulturális tevékenysé
gét. 

A könyvkötészet 
múltja és jelene 

Kiállítás a soproni Lokomotív üdülőben 

A soproni Lokomotív üdülő 
beutaltjai meglepődtek, amikor 
a napi program kapcsán beje
lentették: kiállítás nyílik az elő
csarnokban. Valóban, csakha
mar egy páratlan érdekes ipar
és kultúrtörténeti tárlat szemta
núi lehettek. 

Váci György, a Vácott élő és 
munkálkodó kétszeres 
aranydíjas - könyvkötőmester 
nevét itthon is, a határokon túl 
is ismerik. Remekbe készült 
munkáit ott találjuk az Elnöki 
Tanács, a Minisztertanács hiva
talaiban, a magyar ENSZ-bi
zottságnál, nagykövetségeken. 
Dolgozik tanácsoknak. iskolák
nak, intézményeknek is. 

E mesterséget öt évtizedes 
munkálkodása során művészi 
tökélyre emelte. Aranydíszíté
sű egyedi könyvei eljutottak 
Észak-Amerikába és Afrikába 

is. Bngádnaplóit megtaláljuk 
- a többi között - vasutas kol
lektíváknál 1s. Szülőhelyén, 
Kiskunhalason a MÁVAG 
egyik brigádja tiszteletbeli tag
jává választotta. 

Gyűjti mesterségének régi 
szerszámait, anyagait, doku
mentumait. 1976 májusa óta 
járja az országot A könyvköté
szet múltja és jelene című kiál
lítása. Ezt tekinthették meg a 
soproni üdülőben 1s. 

A Magyar Filmiroda 30 per
ces dokumentumfilmet készí
tett Váci Györgyről Az ember 
nem magáért születik címmel. 

Az Elnöki Tanács a közel
múltban a Munka Érdemrend 
ezüst fokozata kitüntetéssel is
merte el értékes munkálkodá
sát. 

Papp Rezső 

A meloler műhelvében 
(:'\éninger Géza felvétele) 

Ferencváros után Rákosrendezőn is 

Világjárók klubja 
Rákosrendezőn. a Tatai úti 

munkásszállón január 20-án 
megalakult a Világjárók klub
ja. Vezetőjük a szálló népműve
lője. Igricné Pásztor Mária. Tő
le érdeklődtünk a klub céljairól, 
terveiről: 

- Ferencvárosban már egy 
éve működik hasonló klub, az 
ötletet tőlük vettük: sikeres mű
ködésük bátorított bennünket. 
A klub célját lényegében a ne
ve is elárulja: utazni akarunk. 
Első utunkat máris megszer
veztük: Isztambulba megyünk 
március közepén. Két utazás 
közben sem szünetel a klub, 
ilyenkor előadásokat, filmvetí
téseket szervezünk, készülünk 
a következő utazásra. 

- Milyen előnyökkel jár a 
klubtagság? 

- Tagjaink többsége vas
utas, így utazásainkat elsősor
ban vonaton tervezzük. mert az 
olcsóbb. mmt az autóbusz, a re
pülőgépről nem 1s beszélve. 
A szervezés gondja sem a tago
ké. a vezetőség - az útlevél
ügyektől a szállásig és az étkezé
sig - mindent elintéz. Termé
szetesen nemcsak külföldre 
szervezünk utazásokat. hazánk 
tájait is alaposan meg akarjuk 

lü,,, Attila grafikája 

ismerni. A klub megalakulása
kor sokat segített a Magyar Rá
dió: az Ötödik sebesség című 
műsorban néhány perc erejéig 
miénk volt a mikrofon ... 
A műsornak olyan hatása volt, 
hogy pár napra rá, közel százan 
jelentkeztek. 

(sárközi) 

Józsi bácsi 

és a technika 

Józsi bácsi nem talált ka
pust a Keletiben, csak téblá
bolt idegesen. amikor meg
látta az mformációs gépet. 
Gondolta kipróbálja, mit tud 
a gép. Odaballagott. ám mi
előtt megszólalt volna. a gép 
megelőzte: 

- Józsi bácsi! A vonatod 
20 óra 30 perckor indul a 2. 
vágányról. 

Az öreg igencsak elcsodál
kozott, szinte megdöbbent 
azon. hogy a gép anélkül. 
hogy kérdést kapott volna, 
mindjárt a pontos választ 
adta. 

Az öregnek volt még egy 
kis ideje indulásig, ezért ma
radt a gép közelében, hogy 
megfigyelje. 

Hamarosan egy indián ér
kezett, fején hatalmas toll
dísszel. A gép az indián gon
dolatát is kitalálta: 

- Indián! A te vonatod 
az első vágányról indul 21 
órakor. 

Józsi bácsi most már vég
képp megzavarodott. seho
gyan sem értette. mitől 
olyan okos a gép. Elhatároz
ta, hogy túljár a gép eszén 
Megkereste az indiánt. egy 
jó órai alkudozás után meg
vásárolta a fejdíszét, a pom
pázatos, színes tollakat. 

Az indián, tolldíszével a 
fején odament a géphez az
zal az elhatározással. hogy 
most alaposan megleckézteti 
a gépet. de az megelőzte: 

- Józsi! Addig tollász
kodtál, míg elment az utol
só vonatod . . .  
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T uristahíradó ��s az ti' r1 ll • 

Sikeresen zárta 1985-ös túra
évét a MÁV Anyagellátási Igaz
gatóság 228 tagú Lokomotív 
Természetbarát Egyesülete. 
A február 22-én megtartott be
számoló közgyűlésen megjelent 
Barcs László, a MÁV Repülő
klub vezetője is. 

Az egyesület tagjai 1985-ben 
262 túrán vettek részt. közülük 
négyen ezüst. 11-en bronz és 
9-en ifjúsági MTSZ-minősítést 
értek el. Az egyesület 1985-ben 
hirdette meg a Lokomotív 424. 
elnevezésű teljesítménytúrát és 
a „Kisvasutak nyomában" tú
raakciót. Hatvanhárman vettek 
részt a szlovákiai Galántán 
megszervezett húsvéti túrán, és 
három helyszínen várták a Mi
kulás eljövetelét. 

Az egyesület 21 tagú turista 
szakcsoportja februárban téli 
sátoros csúcstúrán vett részt 
Csóványoson. Külföldi magas
hegyi túrákat vezettek Erdély
be. a Csalho-Bucsecs hegysé
gekbe és gerinctúrát a bulgáriai 
Rila hegységben. Túraverseny
eredményeik is említést érde
melnek. A budapesti vasutas 
szakosztályok részvételével 
megrendezték a Lokomotív há
ziversenyt. A II. kerületi termé
szetbarát szakszövetség által 
rendezett országos versenye
ken két első és két második he
lyezést értek el. Összesen ki
lenc versenyen vettek részt, 
ahol 13 dobogós helyezést sze
reztek. 

A Békéscsabai MÁV Nevelő
otthonban lakó százhúsz közép
iskolás lány sportolhat is. Lehe
tőséget nyújt a rendszeres tes
tedzésre a kondicionáló-szoba, 
a kézilabdapálya. és aki úszni 
szeret, a közeli fürdőbe jár. Ta
valy salakkal borított teniszpá
lyát építettek, teniszoktatót is 
fogadott az intézet, hogy való
ban meg is tanulják a játékot. 

Aztán jött a karate ... 

* 

Este hét körül lépek be az 
épületbe. Szőke, piros melegí
tős kislárayt szólítok meg, aki a 
karatéhoz készülődik. Kiderül: 
nem diák, hanem pedagógus, 
Meliska Zsuzsa orosz-magyar 
szakos tanár, aki ősszel kezdte 
el hivatása gyakorlását. 

- A kezdeményezők a lá
nyok voltak - informál a kez
detről -. és október óta karaté
zunk. A záhonyi, másodikos 
Szabadi Mónika már karaté
zott korábban, ő tette a bogarat 
a fülünkbe. Tizenhatan va
gyunk, persze nem mindig tel
jes számban, de tizenkettőnél 
sohasem kevesebben. 

- Elsősorban az önvédelmi 
jellege miatt támogatom ezt a 
sportot - veszi át a szót Bucz
kó Zoltánné igazgató -, hiszen 
sohasem lehet tudni, mikor ke
rül egy lány olyan helyzetbe, 
hogy védenie kell magát. Bor
bíró Zoltán irányításával folyik 

Edzés a tornateremben 

alaposan megmozgatnak, aztán 
következnek az egyre nehe
zebb, intenzívebb gyakorlatok. 

A bemelegítést lazítás követi, 
majd a ,.keményítés'', végül a 
technika, a bonyolult mozdula
tok gyakorlása. Előbb egyéni
leg, aztán párban, amint az 
egyik támad, a másik védeke
zik, majd a szerepek cserélőd
nek. 

Egy órája folyik a munka, de 
nem látszik fáradság a lányo
kon. Zoli páronként nézi, ha 
kell, kijavítja, ha kell, bemutat
ja a mozdulatokat. 

* 

(Fazekas LászJó felvétele) 

Kilenc óra. A lányok csivitel
ve raknak rendet, majd a ripor
ter kedvéért pár szóra még ma
radnak. Bácsi Enikő, Kovács 
Laura, Szabó fldikó, és a többi
ek egyöntetűen állítják: az első 
két hónap volt a legnehezebb. 
Most se könnyű, de már edzet
tebbek. és nagyon megszeret
ték ezt a sportot. 

A legfontosabb a testmozgás, 
az önvédelem. S ha tényleg 
szükség lenne az utóbbira? Az 
ijedtséget - remélhetőleg -
legyűrné, hogy már tudnak va
lamit. Olyat, amit a támadó 
nem. Sokat ügyesedtek, erősöd
tek. És az állandó fegyelem erő
síti a jellemet, az akaratot is. 

Vass Márta A 14 éven aluli gyermekeket 
mozgató tájékozódási futó szak
csoport 14 bronz minősített ver
senyzővel rendelkezik. Az el
múlt évben 184-szer álltak rajt
hoz, és nyolc alkalommal sze
reztek dobogós helyezést. Csa
patversenyben a lányok a Bu
dapest-bajnokság 3. helyét, a fi
úk az 5. helyét, a budapesti vál
tóbajnokságon a fiúk a 2., a lá
nyok a 3. helyet szerezték meg. 

nálunk a heti egy vagy két fog-
.-------------------------

lalkozás. 

* 

A szép, átrendezett tanuló
szoba akár egy kisebb tornate
rem. A lányok mezítláb várják 
a fél nyolckor kezdődő foglalko
zás kezdetét. 

Feláll a sor, velük szemben 
az edző. Mindenki a sarkára ül, 
rövid elmélyedés következik. 
Utána párszor előrehajolnak, 
majd kezdődik a bemelegítés. 
Tetőtől talpig minden testrészt 

Lövészverseny Miskolcon 
A szovjet hadsereg napja al

kalmából február 21-én lövész
versenyt rendeztek Miskolcon a 
MÁV Csokonai utcai lőterén. 
A miskolci igazgatóság hét csa
patot szervezett a különféle 
szolgálati helyekről. A férfiak
nál pisztoly és kispuska, a nők
nél kispuska egyém és csapat
versenyek voltak. 

Valamennyi csapatverseny
ben a járműjavítósok diadal
maskodtak. A férfiaknál pisz
tolyban 25 körrel előzték meg a 
vontatási főnökség csapatát, 
kispuska-csapatversenyben pe
dig 45 körrel voltak jobbak. 
A nők csapatversenyében 36 
körrel lettek elsők a fenntartási 
főnökség csapata előtt. 

Nagy népszerűségnek ör
vend a hagyományos Loko
gyermektábor és vízi tábor is. 
A XVII. kerületi Derkovits 
Gyula Úttörőház ifjúsági cso
portja vándortáboraival kiérde
melte a Magyar Úttörők Szövet
sége dicséretét, öten kapták 
meg az Országos Kerékpáros 
Körtúra emlékjelvényt. A cso
port december l-jétől Úttörő 
bakancsos SK néven kivált az 
egyesületből. 

Tenisztanfolyamot indít a BVSC 

Az egyém versenyben a biz
tosítóberendezési fenntartási 
főnökség csapatának tagjai 
győztek: Török László (pisz
toly). Szabó Béla (kispuska). 
A női kispuska egyéni számá
ban Müller Sándorné (járműja
vító) végzett az első helyen. 1985-ben két személy gyalo

gos bronz fokozatú túravezetői, 
egy vízi túravezetői és három if
júsági túravezetői képesítést 
szerzett. Weidlich Adolf arany
jelvényes túravezető lett. 

Több évtizedes sporttevé
kenysége elismeréseképpen dr. 
Vizkelety Lászlót, a Magyar 
Népköztársaság Sport Érdemé
rem ezüst fokozatával tüntették 
ki. Kiemelkedő társadalmi 
munkájáért Horváth József az 
OTSH vezetőjétől, Buda Ist
vántól dicsérő oklevelet kapott. 

Buskó András 

A BVSC teniszszakosztálya 
versenyzői utánpótlását első
sorban vasutas szülők gyerme
keiből kívánja biztosítani. Ezért 
felvételt hirdetünk 1975. és 
1978. év között született fiúk és 
lányok részére, akik elhivatott
ságot éreznek a teniszsport 
iránt és vállalják a heti kétsze
res edzést. 

A tanfolyam ideje: 1986. áp
rilis 15-től október 15-ig. A tan
folyam díja: Vasutas szülők 
gyermekei részére havi 200 Ft, 
illetve 1200 Ft/idény. Nem vas
utas szülők gyermekei r.észére 
havi 300 Ft, illetve 1800 Ft/ 
idény. A tanfolyamdíjat a be
iratkozáskor egy összegben kell 
kiegyenlíteni. 

A MÁV KOMÁROM KÖRZETI 
ÜZEMFÖNÖKSÉG 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

II. csoportú állomásfőnök-helyettesi 
munkakör betöltésére, 

Tatabánya alsó állomáson 

Fontosabb feladatai: 
az állomás napi üzemviteli feladataink gazdaságos, biztonsá

gos és utasításszerü szervezése, irányítása és ellenörzése, vala
mint a technológiai fegyelem betartásának, az üzemviteli teljesit
mények állandó figyelemmel kísérésének, a feladatokhoz igazodó 
szolgálat ellátásához szükséges munkaerö vezénylésének és ok
tatásának a biztosítása. Az állomásfőnök távolléte esetén annak 
helyettesítése. 

A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési elöírlt-
sok: középfokú politikai képzettség 

szakirányú egyetemi vagy föiskolai állami 
iskolai végzettség 
felsőfokú vasúti (szakirányú) szakképesítés 
6 éves szakmai gyakorlat. 

A munkakör betöltésének időpontja: 1986. április 15. 
A pályázat benyújtásának határideje: 19f:!.6. március 1. 
Helye és cime: MAV Komárom Körzeti Uzemfönökség 

Komárom 2900 
Rákóczi rakpart 6. 

Alapbér: Havi 7000 Ft 

Szükség esetén: kétszoba-komfortos szolgálati lakást biztosítunk. 

A felvétel időpontja: 1986. 
március 15-én 10 órától 13 órá
ig, 16-án 10 órától 13 óráig 
(szombat, vasárnap). 

A felvétel helye: 1142 Buda
pest XIV .. Tatai út 3/b. BVSC 
teniszpálya. Melegítőt és torna
cipőt mindenki hozzon magá
val. 

A tanfolyam után választják 
ki azokat a gyerekeket, akik 
ügyességük. rátermettségük, 
szorgalmuk alapján képviselhe
tik majd a BVSC utánpótlás-ke
retét. 

A Budapesti Vasutas Sport 
Club 

teniszszakosztálya 

A helyezettek oklevelet, az 
egyéni versenyben jól szereplő 
versenyzők ajándéktárgyakat 
kaptak. 

Hibaigazítás 

Lapunk 4. számának 6 .. illet
ve 7. oldalán elírás miatt a kép
aláírásokba hiba csúszott. Az 
M62-esek (mint az a két fotón is 
jól látható) természetesen nem 
villany, hanem dízelmozdo
nyok. 

A MÁV Villamos Felsővezeték 
Építési Főnökség 

a Dél-balatoni vasútvonal villamosítási munkáihoz felsöveze
ték-szereléshez szükséges DM-motorra felvételre keres szak
képzett 

vágánygépkocsi-vezetöt 

Kereseti lehetöség 7000-9000 Ft között. 
Egyéb juttatás: 

díjtalan utazás a MÁV vonalain, 
külföldi utazáshoz szabadjegy, 
munkaruha-ellátás, 
üzemi étkezés, 
ingyenes munkásszállás. 

Jelentkezés személyesen és levélben. Cím: 1106 Budapest, 
Jászberényi u. 90. Munkaügyi csoport. 
Telefon: 01 /21-26 üzemi számon, 

570-800 városi számon. 

Pályaválasztási kiállítás. A 
szombathelyi igazgatóság épü
letében pályaválasztási kiállí
tást rendeztek február végén. 
Tíz nagyméretű tabló, egy 120 
perces videofilm és egy számí
tógép segítségével mutatták be 
a különböző vasúti szolgálati 
helyeket, illetve foglalkozáso
kat. 

Véradónap. Hatvanban az év 
első vérqdónapjára a közelmúlt
ban került sor. Nyolcvanhat 
véradó összesen 44 liter vért 
adott térítésmentesen. 

Nyugdíjasok gyűlése. A szol
noki vasutas-nyugdíjasok feb
ruár elején tartották meg az el
ső félévi taggyűlésüket. A 200 
tagot számláló nyugdíjascso
portnak Horváth István elnök 
tartott ismertetőt az elmúlt év
ben végzett munkáról, tájékoz
tatást adott az idei üdülési lehe
tőségekről, szólt a segélyek kü
lönböző formáiról, válaszolt a 
nyugdíjasok kérdéseire. 

Felújítják a mecseki úttörő
vasutat. A pécsi vidámpark és 
az állatkert között 1962 óta köz
lekedő szerelvényt és a dízel
mozdonyt társadalmi munká
ban újítják fel a dombóvári vas
utasok. A tervek szerint húsvét
tól ismét szállít majd utasokat a 
kisvonat, amelyben ez évtől 
egyenruhás úttörők teljesítenek 
majd szolgálatot. 

Kiállítás. A kecskeméti Ma
gyar Naiv Művészek Múzeumá

1986. MÁRCIUS 13. 

Hol hiányzik? 
Az utóbbi hetekben szerkesz

tőségünkbe több alkalommal 
nagyobb mennyiségű Magyar 
Vasutas érkezett vissza, mert 
útközben a csomagokról lesza
kadt a cimzés, s ezért nem tud
ták a megfelelő szolgálati hely
re juttatni. Kérjük a szakszerve
zeti bizottságokat, hogy ha va
lamelyik lapszámunk nem érke
zett meg, azt telefonon közöl
jék velünk! 

A hiányzó példányokat pos 
tázzuk! 

Új iroda Kaposváron. A 
MÁVTOURS új irodát nyitott 
Kaposváron. A Május 1. utcai 
régi helyiségben a jövőben a 
szállítmányozási részleg műkö
dik, az új, Csokonai utcai iroda 
a MÁV menetjegyirodájaként 
tart nyitva. A MÁVTOURS ka
posvári irodája ezentúl belföldi 
és külföldi utak szervezésével is 
foglalkozik. 

Átépítés. Az idén átépítik a 
fehérvári állomás rendezővágá
nyait és a gurítódombot. A ha
gyományos saruk helyettesíté
sére, az országban elsőként, an
gol gyártmányú hidraulikus fé
kezőelemeket próbálnak ki. 

Klubnapok. A miskolci vas
utas veteránok klubja január
ban Fele sem igaz címmel ve
télkedőt rendezett, s a győzte
sek könyvjutalmat kaptak. Feb
ruárban pedig a klub tagjai ré
szére Miskolczi Sándor, az igaz
gatóság helyettes vezetője tar
tott tájékoztatót a vasút helyze
téről, gondjairól. 

nak anyagából rendeztek kiállí- .-------------
tást Nagykanizsán február 26. 
és március 11-e között. A sike
res kiállítást dr. Bánszky Pál 
múzeumi főigazgató nyitotta 
meg. 

Ipartörténeti emlékek. Az 
idén három régi típusú gőzmoz
donyt újítanak fel a Landler Je
nő Járműjavítóban. Az újra 
üzemképes 370-es, 377-es és 
424-es masinák ipartörténeti 
emlékek. A felújítás költsége 
mintegy 500 ezer-1 millió fo
rint. 

Halálozás 
Február 21-én, 64 éves korá

ban el�unyt Győri Antal nyugdí
jas MAV-főfelügyelő, aki több 
évtizedig dolgozott a hatvani ál
lomáson. Volt forgalmi szolgá
lattevö, térfőnök, személyszállí
tási vezető. Az utóbbi években 
mint vezénylőtiszt végezte lelki
ismeretesen a munkáját. 

Munkatársai, barátai február 
25-én vettek végső búcsút Györi 
Antaltól, kísérték utolsó útjára, 
Jászfényszaru község felső te
metőjében. 

Lakás�sere 

Elcserélném kétszobás, komfortos, 
kertes, Budapest IV. kerületben lévő 
MÁV-bérlakásomat kétszobás buda
pesti tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet 
napközben a 695-068-as telefonszá
mon: Ujváriné 

Elcserélném ;;o négyzetméteres rá
kospalotai MAV-bérlakásomat na
gyobbra. Rákospalotaiak előnyben. 
Minden megoldás érdekel. Telefon· 
534-000 (11-87 m.), üzemi: 42-75 (11-87 
m). Takácsné Hernádi Ildikó. 

Elcserélném Budapest XV. ker., Rá
kos úti egy plusz két félszobás, telefo
nos MÁV-bérlakásomat Bp. Déli pá
lyaudvar környékén lévő kisebb taná
csi lakásra. Érdeklődni lehet a 
697-803-as telefonszámon. 

Elcserélném debreceni háromszo
bás. összkomfortos, tanácsi lakásomat 
budapesti, egy plusz két félszobás 
vagy nagyméretű. másfél szobás taná
csira. Fóti Mihályné. 4026 Debrecen. 
Darabos u. 8. Vll/40. 

Elcserélném budapesti 54 négyzet
méteres. kétszobás, gázfűtéses MÁV
bérl_akásomat nagyobb tanácsi lakás
ra. Erdeklődni a 662-841-es telefonszá
mon. 

Elcserélném budai. magasföldszinti. 
napos. parkra nézq. 42 négyzetméte
res. komfortos MAV-bérlakásom ki
sebb, egyszobás. komfortos vagy gar
zon tanácsi lakásra, MJ\ V-do,lgozóval. 
Budai lakás előnyben. Erdeklödni le
het 8-9.30 és 18-21 óra között a 
758-755-ös telefonszámon. 

Elcserélnénk két budai lakást. Az 
egyik 42 négyzetméteres, komfortos. 
magasföldszin_ti. napos. parkra néző, 
egyszobás MAV-bérlakás, a másik 38 
négyzetméteres, összkomfortos, telefo
nos, napos, belső kertre néző, II. eme
leti. erkélyes tanácsi lakás. Kérünk 
kétszobás, komfortos, 60-70 négyzet
méteres, telefonos tanácsi lakást. lehe
tőleg Budán. Érdeklődni lehet 8-9.30 
és 18-21 óra között a 758-755-ös tele
fonszámon. 

Elcserélném 55 négyzetméteres. vi
lágos. gázfüzéses MAV-bérlakásomat 
tanácsi lakásra MÁV-dolgozóval. Filep 
György. 1087 Budaoest. Kerepesi út 5. 
IV. ép. II. em. 40. Erdeklődni lehet 17 
óra után a 370-897-es telefonszámon. 

Elcserélném vámosgyörki (vasútál-' 
lomáshoz közel) két és félszobás, 90 
négyzetméteres, komfortos. kertes csa
ládi házam Budapesten vagY, környé
kén 2 S]".Obás tanácsi vagy MAV-bérla
kásra. Erdeklődni levélben: Csathó Já
nos, Vámosgyörk. Martinovics u. 17 

Eladnánk Kőbánya-Kispest metró
állomáshoz öt percre lévö 140 négyzet· 
méteres, kétlakásos. összkomfortos, te
lefonos családi házunkat (100 négy
szögöles telekkel, melléképületekkel). 
Kétszoba-hallos, összkomfortos, telefo· 
nos öröklakást beszámítunk. Érdek
lődni lehet egész nap a 274-412-es tele
fonszámon. 

Építkezők figyelmébe! Gyömrőn az 
állomáshoz két percre. az Imre u. 119. 
sz. alatt 200 négyszögöles telek beke
rítve, víz. v1llany bekötve, építési 
anyaggal együtt eladó. Érdeklődni le
het; a 220-426 121 városi vagy a 19-77 
121-es melléken üzemi telefonon. Sza
bóné. 

A MÁV debreceni pályafenntartási 
főnökség háromszobás. komfortos. pá
lyamesteri lakást hirdet (Debrecen
Tiszafüred közötti vonal) Hortobágy 
állomáson. A lakó részére felügyeleti 
pályamesten beosztást biztosítunk. 
Debrecen-Óhatpusztakócs viszony
latban. 
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Ezerkileneszáznyeln:nhat Nemzetközi kapcsolataink 

Ne-.nsetAösi 6éAeév 
A2 Egyesült Nemzetek Szer

vezetének 1982. novemberi, 
majd az ENSZ megalakulásá
nak 40. évfordulóját is ünneplő 
1985. októberi közgyűlés nem
zetközi békeévvé nyilvánította 
1986-ot. 

Függetlenül a nemzetközi 
kapcsolatok jelenlegi állapotá
tól, a békeév meghirdetése 

rendkívül időszerű volt. A2 
ENSZ határozata rámutat arra, 
hogy a békeév céljának elérésé
hez, valamint a béke biztosítá
sához a jövő nemzedéke számá
ra nem elegendő a háborús ve
szély miatti nyugtalanság han
goztatása. A kormányoknak és 
a népeknek konkrét erőfeszíté
seket kell tenniük a béke érde
kében. Az ENSZ főtitkára a 

nemzetközi békeévről szólva 

többek között a következőket 
mondotta: ,,Bár 1986 minden 
valószínűség szerint nem lesz 
a béke éve az egész világon, de 
a békéért vívott harc, a béke 
jellegéből folytatott komoly 
gondolkodás s a béke f enntar
tását célzó intézkedések éve 
kell hogy legyen. A nemzetközi 
békeév programja hozzájárul a 
béke érdekében folyó akciók 
erősödéséhez mindenütt a vilá-
gon. ,, 

S hogy ezekre az akciókra 

mennyire szükség van, azt szin
te sugallja az ENSZ leszerelési 
kérdésekkel foglalkozó osztá
lyán kidolgozott statisztika is. 
Eszerint a világon évente átlag 
20 ezer dollárt költenek egy ka
tonára. Ugyanakkor egy isko
láskorú gyermekre csupán 380 
dollár kiadás jut. A világon 100 
ezer személy közül 556 katona, 
és mindössze 85 az orvosok szá
ma! 

A legyr,erhesés 
értelnaetlen 

pa,sarláll 

Földünkön folytatódott a 

fegyverek felhalmozása, amely
nek mértéke - a szó szoros ér
telmében véve 1s - már a csil
lagos egeket ostromolja. Napja
inkban gyakran idézik a IV. 
századbeli római író, Vegetius 
Renatus híres, hírhedt taná
csát, amelyet .,A hadügyi ren
delkezések foglalata" című 
munkájának előszavában aján
lott a római császároknak: ,,Si 
vis pacem. para bellum" azaz 
,,Ha békét akarsz, készülj a há
borúra!" Ez a formula nem 
más, mint a katonai erőre ala
pozott béke korabeli megfogal
mazása. Ma már nyilvánvaló, 
hogy a fegyverkészletek jelen
legi szintjén a fegyverkezési 
verseny fokozása értelmetlen 
pazarlás és egyáltalán nem sza
vatolja a békét senki számára. 
A2 államok biztonságát általá
ban sem lehet a mind nagyobb 

erejű és mind pusztítóbb fegy
verek felhalmozásával növelni. 

Több mint negyven évvel ez
előtt Bertrand Russel éi. Albert 
Einstein „új gondolkodásmód" 
elfogadását javasolta az emberi
ségnek. Felvetették, hogy „ne 

csak a Kelet és a Nyugat közötti 
ellentétek kerüljenek nyilvá
nosságra, s ne a fegyverek ere
jére támaszkodva szülessenek 

döntések." A két tudós kiáltvá
nyában azt ajánlotta mindenki
nek, hogy bármi legyen is tár
sadalmi helyzetük : munkás, ke
reskedő, földműves, iparos 
vagy más, mindenekelőtt em
bernek érezzék magukat. ,,Gon
doljanak arra - hangsúlyozták 

-, hogy önök az emberi fajhoz 

tartoznak, a többit pedig felejt
sék el." Russel és Einstein nem 
elsőként vélekedtek ilyen mó
don a helyzetről, de átgondol
tabban mérték fel a körülmé
nyeket elődeiknél. Hasonlóan 
gondolkodó elődök között talál
juk például Romain Rolland-t, 
aki 1928-ban felhívást tett köz
zé egy politikai, társadalmi, val
lási, filozófiai és ideológiai néze
tektől független „Béke Interna
cionálé" alapítására, amelyet 

az egész emberiség közös sorsá
ért való aggódás eszméje vezé
rel: ,,Emberek, milyen szép az 
élet! Sorsunk azt kívánja, hogy 
együtt gyötrődjünk és ismer
jünk meg minden szenvedélyt, 
beleértve a politikai szenvedé
lyeket is. Legyünk megértőek és 
ne rövidítsük meg létezésünk 
időtartamát. " 

zett dolgozót képviselő szak
szervezeti világmozgalom is a 

békét tekinti korunk legfonto
sabb kérdésének. Ezért a béke
év valamennyi rendezvényén 
részt kíván venni, és arra törek
szik tagságának mozgósításá
val, hogy a leszerelésért folyó 
világkampány elérje célját. 

A ssahsseri,eseteh 
leglőbb 

hossájárulása 

Romain Rolland felháboro
dott az első világháború alatti 
lövészárokharcok miatt, amely
nek folyamán az egyszerű kato
nák ezrei gyilkolták egymást 
halomra. Russel és Einstein tu
datában voltak annak a semmi 
mással össze nem hasonlítható 
szörnyű veszélynek, amelyet 
egy harmadik világháború az 

emberiségnek jelentene, mert 

ez nem tenne különbséget had
sereg és lakosság között. Negy
ven év múltán azok a gondola
tok, amelyeket e nagy humanis
ták az emberiséget fenyegető 
veszélyről széles körben ter
jesztettek, más jelleget öltöttek, 
de felhívásuk lényege ugyanaz 

maradt, különösen azt köve
tően, hogy a tudósok jól meg
alapozott hipotézist állítottak fel 
a „nukleáris tél"-ről, amely egy 
esetleges atomháború elkerül
hetetlen következménye lenne, 
ahol nincs győztes és legyőzött. 

A2 elmúlt években a magyar 
szakszervezetek sokat tettek a 

dolgozók békeszeretetének erő
sítéséért és mozgósításáért a 

béke megóvására. Sajátos szer
vezeti kereteik között a jövőben 
is a dolgozók alapvető, megha
tározó érdekeként kell foglal
kozniuk a béke védelmével és 
képviseletével. Ennek megfele
lően önálló cselekvési progra
mok kialakítása szükséges. 

A cselekvések alapvető szín
tere a munkahely. Az önálló 
szakszervezeti békemunka so
rán egyértelművé kell tenni a 
tagság előtt, hogy a béke meg
óvására való törekvés a szocia
lizmus lényegéből fakad, s leg
sajátabb nemzeti érdekünk, 
amely minden dolgozótól nagy 
áldozatvállalást és munkahelyi 
helytállást követel. Ezért a jól 
végzett munka a szakszerveze
ti tagság legfó'bb hozzájárulá
sa a béke megőrzéséhez. Az 
emberiség békés jövőjének 

nincs más alternatívája, mint a 

békés egymás mellett élés fenn
tartása és a népek közötti 
együttműködés megerősítése. 
A más népekkel való együttmű
ködésünk és szolidaritásunk 
csak nemzeti önbecsülésünk és 
hazafias elkötelezettségünk fej
lesztésén alapulhat. A egészsé
ges nemzettudat megkívánja a 

szocialista vívmányok és érté
kek fokozottabb megbecsülé
sét, a hazához és annak gond
jaihoz való erőteljesebb kötő
dést, s a gondok megoldásában 
való felelősebb részvételt. 

!Uárciu� 9-f:' é;, 16-a között az Algériai \a!>uta„ok �zak„zerH•zele háromtagú del.-gáf'ió
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DUNAKESZI FIATALOK 

Készülnek a KISZ-kongresszusra 

A béhe naegőnsése 
alap„ető leladat 

A nemzetközi békeévet meg
hirdető nyilatkozat aláhúzza, 
hogy az említett tudományos 
megállapítás is újabb ösztön
zést adhat, és új gondolkodás
módra késztethet a békéért fo
lyó akciókban. Ezért nyilvánva
ló, hogy a béke megőrzése alap
vető és egyetemes feladat és ér
dek. A2 egyetemes érdekeket 
pedig minden más társadalmi 
csoport vagy osztályérdek fölé 
kell helyezni. A2 ENSZ doku
mentuma a továbbiakban a kö
vetkező megállapítást teszi: ,,A 

békét az államok és a népek 
közötti pozitív kapcsolatként 
kell felfogni és kiépíteni, amely. 
a kölcsönös bizalmon, a megér
tésen, az együttműködésen és 
az igazságon alapszik". S te
gyük még hozzá : a béke nem 
csak annyit jelent, hogy éppen 
nincs háború; az előzőeken túl 
a béke fogalmába ugyanúgy 
beletartozik a haza féltő és épí
tő szeretete, mint társadalmi, 
gazdasági és kulturális sikere
ink gyarapítása, az emberi kör
nyezet megóvása és fejlesztése, 
s a kis közösségek belső békéje. 

A nemzetközi békeév céljai
nak elérését döntően befolyá
solhatja a Szovjetunió leszerelé
si javaslata. Mihail Gorbacsov 
január 15-i nyilatkozatában 
megfogalmazott új, nagyszabá
sú kezdeményezés a békéért és 
a nukleáris leszerelésért kedve-

A magyar vasutasok - köz
vetve vagy közvetlenül - szá
mos alkalommal tettek hitet 
azon alapelv mellett, hogy a bé
ke és a társadalmi haladás 
ügye ma minden korábbinál 
erőteljesebben összefonódik. 

A2 idén májusban összehív
ják a Magyar Kommunista Ifjú
sági Szövetség XI. kongresszu
sát. Januártól márciusig tarta
nak a KISZ-alapszervezetek 
értékelő, választó és a kong
resszusi dokumentumokat vita
tó taggyűlései. E nagy jelentő
ségű esemény helyi tapasztala
tairól kérdeztem Nagyné Bősz 
Máriát, a dunakeszi járműjaví
tó üzem KISZ-bizottságának 
titkárát. 

- Mind a kilenc alapszerve
zetünk beszámoló taggyűlései
re az aktivitás, a sokrétű véle
ményformálás volt a jellemző 

- mondja. - A 230 KISZ-ta
gunk mmtegy egyharmada 

mondott véleményt az elmúlt 
évben végzett munkáról. Jól le
hetett érzékelni: a fiatalok tud
ják, hogy a XI. kongresszus 
más lesz, mint a korábbiak vol
tak. 

A dunakeszi fiatalok 1981 óta 
minden évben elnyerték a 

KISZ Központi Bizottsága Ki
váló KISZ-szervezet zászlaját. 
1985-ben 1s számos társadalmi 
munkaakcióban vettek részt. 
Tavaly például 60 tonna fém
hulladékot gyűjtöttek. 

- Később összesítjük a 

KISZ KB által társadalmi vitá
ra bocsátott dokumentumokat 

- folytatja a KISZ-titkár-, de 

már a beszámoló taggyűlése
ken is sokan kifejtették vélemé
nyüket. Örömmel állapították 
meg, hogy a KISZ KB á jövő
ben még nagyobb figyelmet 
fordít a munkásfiatalokra. A 
szervezet megújulásának igé
nyét is helyeslik a fiatalok. Az 

ifjúsági szervezetet vonzóbbá 

kell tenni. Én remélem, hogy a 
pártalapszervezetek további 
iránymutatásával és a KISZ
tagságunkban rejlő értékek ki
aknázásával képesek leszünk 

Különböző nemzetközi konfe- A 1'if oszkvai Rádióban hallottuk 
renciákon, így 1984-ben a bécsi 
nemzetközi békekonferencián, 
vagy Prágában a közlekedési 
szakszervezetek IX. szakmai 
konferenciáján, illetve a közel
múltban szakszervezetünk XI. 

Kozmosz p�lyázat 

kongresszusán is egyértelműen A2 idén április 12-én lesz 25 
kinyilvánították, hogy a béke és éve annak, hogy először járt az 

nemzetközi együttműködés e:11-?er � ,világű:!3en. A világ el
nélkül nincs társadalmi hala- so urhaJosa JunJ Gagann, szov
dás. Csak békés körülmények jet álla1?1p?lgár volt. A jl:1bil:u� 
között fejlődhet normálisan és alkalmabol a Moszkvai Radio 
működhet hatékonyan a közle- �j pályázatot hirdet. Meghívjuk 

kedés. Onöket, hogy vegyenek részt a 

mében a világűr csak a bé
kés együttműködést szol
gálná, és megengedhetet
len lenne a világűr milita
rizálása? 

Kozmosz című pályázatunkon. 
ző lehetőséget teremt a két- és A magyar vasutasok minden 
többoldalú leszerelési és fegy- évben kifejezésre juttatják bé- Kérdéseink : 

3. Milyennek képzeli el az 
űrhajózást a XXI. század 
küszöbén? 

verkorlátozási tárgyalások mi- kevágyukat. Ennek keretei az 1. Mit tud Ön a szovjet-ma-
előbbi eredményes befejezésé- országban működő vasutas bé- gyar nemzetközi legény- Harmadik kérdésünk azok-
hez. A békeév nyitányaként el- kecsoportok százai, amelyek a ségnek a Szojuz szovjet hoz szól, akik szívesen szabad-
hangzott szovjet indítvány szocialista brigádokkal karöltve űrhajón és a Szaljut orbi- jára engedik a fantáziájukat. 
nagy visszhangra talált az élénk közéleti tevékenységet tális állomáson végzett Erre a kérdésre válaszolva hall-
egész világon. A Magyar Or- fejtenek ki környezetükben és munkájáról? gatóink elküldhetik a jövő űr-
szágos Béketanács - csatla- első számú szószólói a béke 

hajóját ábrázoló rajzot. Beszá-
kozva a Békevilágtanács felhí- ügyének. 2. Mit gondol ön arról a szov- molhatnak olyan kutatásokról. 
vásához - részletes programot Baranyai Zoltán jet javaslatról, amely érte!- amelyeket véleményük szerint 
dolgozott ki arra, hogy 1986 majd akkor folytatnak az űrha-
valóban a fordulat, az új gon- ,----------------------------, jósok a repülő laboratóriumok 

dolkodásmód elfogadásának fedélzetén. És elképzelhető az 

éve, a bizalom, a megértés és az 
■l�sut·�s be

"'

keka··,,o··sse
"'

g 
is, hogy hallgatóink közül töb-

együttműködés erősítésének V� u � ben gondolnak a távoli kozmi-
éve, a békeszerető államok és kus utazásokra, más bolygókra 

népek hatékony, közös cselek- alakult Békéscsabán való eljutásra. Egyszóval szár-
vésének esztendeje legyen. En- nyalhat a képzelet. 
nek keretében kerül sor ha- A békéscsabai csomópont tagja - vezetésével kialakítot-
zánkban „békenépszavazásra", KISZ-bizottság kezdeményezé- ták a működés formáját, és 
a májusi békehónapban „béke- sére az év elején a politikai kér- meghatározták a további prog
fesztiválra" és „békehétvégé- dések iránt érdeklődő fiatalok ramokat. A békeközösségnek 

re", ősszel pedig nagyszabású és idősebbek létrehozták a vas- mindenki tagja lehet, aki részt 
békedemonstráció megrendezé- utas békeközösséget. Tették ezt akar venni a béke megőrzéséért 

sére. Mindezek zárórendezvé- többek között azért is, mert az folytatott munkában. 
nye az év végi békekonferencia ENSZ 1986-ot békeévnek nyíl- Márciusban Réti Ervin lesz 
1 vánította. esz. majd a vendégük. A békehónap A közösség szervezett kere-, A Szakszervezeti Világszö- tek között működik. Gonda Jó- alkalmábol „békebazárt" is ren-
vetség is kedvezően fogadta az deznek, találkoznak Békés me-zsef - az üzemfőnökség sze-
ENSZ do„ntését a nemzetko··zi· gye közösségeivel. mélyzeti ügyintézője, KISZ-tit-
békeévről. A 206 millió szerve- kár, az Országos Béketanács Zachaíidesz Jánosné 

A pályázatokat kérjük április 
12-ig adják postára. Ezen a na
pon adásunkban közöljük az 
eredményhirdetés időpontját. 
A pályázatot rangos zsűri bírál
ja �l, élén Georgij Beregovojjal, 
aki az űrhajós- kiképző központ 
egyik vezetője. Kérjük tüntes
sék fel életkorukat és foglalko
zásukat is. A borítékra írják rá : 
Kozmosz pályázat. Címünk : 
Moszkvai Rádió, Magyar osz
tály 

fellendíteni az üzemi KISZ-éle
tet. Ezt bizonyítja az is. hogy a 

230 KISZ-tag közül csupán ket
tőtől vonták meg társaik a bi
zalmat. 

- Hogyan fogadták a fiata
lok a szakszervezetek irányítá
sával működő ifjúsági tagoza
tok létrehozását? 

- Örülünk annak, hogy a 
szakszervezet ezután még job
ban képviseli a fiatalok érde
keit. Az viszont vegyes érzelme
ket váltott ki belőlünk, hogy az 
ifjúsági tagozatok nem alulról 
„építkeztek '' felfelé. Ami a 

programokat illeti, úgy gondol• 
juk, hogy nem lehet élesen el
határolni, hogy a KISZ-tag 
vagy a KISZ-en kívüli fiatal ki
nek a rendezvényén vehet 
részt. Mi azon fáradozunk, hogy 
minél több fiatalt megnyerjünk 
közös ügyünknek. 

Vetési Imre 

Pályaválasztási 
tájékoztató 

Mátészalkán 
A mátészalkai körzeti üzem· 

főnökség mintegy hetven isko
lába küldött értesítést a közel· 
múltban, hogy tájékoztatóval, 
filmvetítéssel is segítsen a vas
út iránt érdeklődő nyolcadiko
sok pályaválasztási gondjain. 
A vasutas hivatásnak nagy ha
gyományai vannak Szatmár· 
ban, ezért is jelentek meg so
kan a kitűnően megszervezett 
tájékoztatón. Közel harminc 
végzős általános iskolás volt kí
váncsi a lehetőségekre és ka
pott bepillantást a vasúti mun
kába két film segítségével. 
(Megjegyezzük, hogy a Mosoly
vonat című, 1957-ben készített 
film az úttörővasútról elavult, a 
gyerekek joggal nevették vé
gig ... ) 

A filmeknél hatásosabb volt 
a különböző szakterületek meg• 
tekintése,· az ott kapott magya
rázatok. Ízelítőt kaptak a for
galmista munkájából, megnéz
hették a vontatási telepet. be
nyomásokat szereztek a pálya
fenntartási munka természeté
ről stb. 

A2 érdeklődő gyerekek azt is 
megtudták, hogy célszerűbb 
először az orvosi viszgálatokat 
elvégeztetni, s ha nincs egész
ségügyi gond, csak ezután be· 
adni a jelentkezési lapot. 

A2 üzemfőnökség vezetése _ 
reméli, hogy a sikeres tájékoz
tató nyomán sokan fognak je· 
lentkezni, nem lesz gond Szat
márban az utánpótlással. 

(Zsoldos) 



1986. MÁRCIUS 26. \IAC\AR \ASlJTAS 

A titokra nent derült fény Az Utasellátónál megalakult 
a 26 tagú yállalati tanács „A jó ember lelkében örök 

derű lakozik" - mondja a 
szállóige, és hogy ez mennyire 
igaz, azt csak akkor tudom 
meg, amikor szemben ülök egy 
veteránnal, aki jó ügyünk mel
lett már 1925-ben hitet tett. 
Párttagkönyvében ugyanis ez a 
dátum áll. Egészen fiatalon há
nyatott élete volt, és csak 
1941-ben lelt végleges munka
helyre Gyórött, a MÁV-nál. Kó
müvessegéd, késóbb a kómű
ves csoport vezetóje lett. Társa
dalmi munkában sokáig ellátta 
a szakszervezeti bizottság elnö
ki tisztét, majd a pártbizottság 
tagjává választották. Ma nyolc
vankét esztendós. Amikor arról 
faggatom, hogy mi jut eszébe a 
régmúltból - emlékeinek fiók
jaiban keresgél, és ez a kis tör
ténelem köszönt vissza öreg 
napjaira ... 

A gyári, Kígyó utcai srácok a 
rongylabdát rúgták a töltés 
melletti réten. Mint minden va
sárnap, ma is a Bercsényi-lige
t1ekkel játszottak. Hol az egyik, 
hol a másik csapat győzött, de 
harag sohasem volt közöttük. 
Ösztönösen összetartottak, hi
szen tudták, valamennyien egy
formák - külvárosiak, nincste
lenek, akiknek bőrfocira nem 
telik, ,.klottgatyások ", mezítlá
basok ... 

Ferkó éppen gólt rúgott, ami
kor Pista. az egyik házbeli, tor
kaszakadtából elkiáltotta ma
gát: 

- Ferkó! Hív a mamád! 
A fiú megtorpant . . . Ha a 

mama hívja, tudta: menme kell. 
Felkapta a partvonal mellé do
bott kockás inget, beletörölte 
vizes fejét és arcát, aztán a foci
mérkőzésen felvett lendülettel 
futásnak eredt. Talpa alatt por
zott a kocsiút ... 

Ferkó szokásához híven, csi
kónyerítéssel fordult be az utca
kapun. Az udvaron senki sem 
ügyelt rá, hiszen a derékig föld
be ásott házban lakó nyolc csa
ládnak soha, semmije sem volt, 
csak sok gyereke. Ferkóéknak 
volt a legtöbb gyerekük: tizen
három. Tizenegy lány és két fiú. 
Édesanyjuk, aki mosónő volt, 
özvegyen nevelte öket, mert 
férjét még 1913-ban elvitte a 
betegség ... 

Ezért sietett haza Ferkó. 
A mama ugyanis sohasem 
üzent hiába. Ilyenkor vagy vi
zet kellett húzni, vagy elhozni a 
sok szennyest a jobb módú csa
ládoktól, vagy visszavinni a 
tiszta. kimosott ruhát. A mama 
ezt már nem bírta. Éppen elég 
volt mosni a sok gyerekre és 
másokra. A pénz is nagyon kel
lett, mert bátyja, Endre, a tető
fedő munkás az ágyúgyárban 
dolgozott, két nóvére: Mariska 
és Juliska a Koestlinben, ö, a 
legkisebb fiú pedig a Vagon
gyárban. Úgy hívták: melegítő
gyerek. A hídszerelde légfékes 
patkóprésgépe mellett dolgo
zott. A hídvázakhoz készítették 
a 16-os és a 20-as szegecseket. 
Ferkó büszke volt arra, hogy 

Ilyenkor csaknem szétvetette 
az idegesség. Amióta felnóttnek 
érezte magát - legalábbis ami
óta dolgozott -, ez volt számá
ra a legnagyobb sértés. Képte
len volt felfogni, megérteni, 
hogy mi a fene titka lehet egy 
vagy több húszévesnek? 

Endre késó este barátjával. 
Janival az udvaron matatott a 
kamra elótt. A „gyerek" három 
nappal késóbb csak azért is 
fényt derített a titkukra ... 
A favágó töke nem úgy állt, 
mint délután. Ahogy elmozdí
totta, szabályos kockakivágást 
talált alatta. Fölötte friss földet. 
Kikaparta és uramfia, egy le
mezládika jött eló. Ferkónak 
majd kiugrott a szíve izgalmá
ban. Vajon mi lehet benne? Ki
szedte, kinyitotta és legna
gyobb meglepetésére papírok 
lapultak benne ... Kézzel írott 
papírok. Ez állt rajtuk: ,,Győr 
városát de sok munkás is lakja, 
piros szegfű nyfük minden ab
lakban . . .  " 

Csaknem hangosan fölneve
tett ezen a gyerekes mókán. 
Szentül hitte, hogy fiúk valami
lyen iskolába vagy tanfolyamra 
járnak, írniuk kellett, és mivel 
helyesírási hibát ejtettek, a ta
nár büntetésból százszor leírat-
ja velük a mondatot ... De mi-
ért kell ezt elásni ... ? Persze, 
mert szégyellik, azért rejtege
tik. 

Az ördög bánJa - gondolta, 
aztán visszatette a dobozt a gö
dörbe, rákaparta a földet és a 
favágó rönköt is helyére billen
tette. 

- Mint mondott Jani? Mi
ért vitték el Endrét? - faggata 
a mamát, mert hirtelen gyanús
sá lett elótte valami ... 

- Azért, mert a gyári portás 
azt mondta a csendóröknek, 
hogy gyanús papírokat látott 
nála ... 

- Gyanús papírokat . . . ? ! 
- kérdezte Ferkó bámészan. és 
ebben a pillanatban minden 
porcikáján átvillant az elóbbi 
sejtés, a kamra elött1 matatás, a 
suttogások ... és mint egy üldö
zött vad. a kamrához rohant ... 
Kíváncsi volt érintetlen-e a fa. 
rönk. mert azok a cédulák ... 
nem 1s a tanár íratta velük, ha
nem ök, csak úgy . . . és azok 
röpcédulák ... Nagy ég! Most 
mit tegyen?! Világos nappal 
van, semmit sem tehet. Majd éj
szaka elöszed1 éa bedobja a Rá
bába ... Ahogy eltervezte, éj
szaka kiosont, kiásta a ládikát, 
bevitte a kamrába és gyufa 
mellett kinyttotta. A ládikában 
két hete még huszonkét cédula 
volt, ugyanazzal a felírással, 
most meg hússzal több és eze
ken a papírokon ez állt: ,,Mun
kát, kenyeret, szabadságot, 48 

órás munkaidőt . . . ! 
Nem, ezt nem lehet bedobni 

a Rábába. Ha megtalálják, End
rét bizonyosan fölakasztják. 
A dobozt visszatette a mélye
désbe, a rönköt fölébe gördítet
te és jobb ötlete nem lévén, az 
egész röpcédulaügyet a vélet
lenre bízta. 

Hajnalban, amikor csörgött a 

vekker, nagyon fáradt volt. 
Még be sem fejezte a mosako
dást, zörgettek. 

- Kinyitni! 
A következö pillanatban két 

civil ruhás idegen lépett a kony
hába, és elvitte Ferkót. A Rá
kóczi utcába vitték, a rendör
ségre. A bútorozatlan szobában 
egyedül maradt egy nagydarab 
emberrel. 

- Térdre' - üvöltötte. -
Majd te megmondod, hogy hol 
vannak a röpcédulák! 

- Milyen röpcédulák? 
- Kuss' Pofa be! Majd ha 

vért okádsz, bevallod 1 
- Nem tudok mit bevallani! 

- kiabálta vissza Ferkó olyan 
hangosan, hogy maga is megle
pődött. Erre úgy arcul ütötte, 
hogy a földre esett. Mind a két 
kezével az olajos padlóra tá
maszkodott, de mielőtt felállha
tott volna, kezére lépett a pofo
zó ember. 

- Ezzel a mancsoddal dug
tad el a röpcédulákat, igaz?' -
üvöltötte ... és ekkor Ferkónak Ko!tzorÚ!, Fert"nc főtitkár kö;;zönti az újonnan választott vállalati tanác�ot 
eszébe jutott a mondat, amitől 
mindig feldühödött: a „gyerek 
vagy te még! ... 

De jól jött most ez a gondolat! 
- Semmit sem dugtam el, 

hiszen én még gyerek vagyok 
- mondta csendben. Erre a da
gadt megint arcul ütötte, és ki
ment a teremböl. Ferkó egye
dül maradt. Nem tudta, mitöl 
fázik: a hidegtál avagy a féle
lemtól. Szeptember 21-et írtak 
1919-ben. 

Este a nyomozó visszajött és 
Ferkót kilökte az ajtón, ezt ki
áltva utána· 

- Ne kerülj még egyszer a 
kezem közé' 

Korszerű vállalatvezetési for
mára tért át az Utasellátó Válla
lat. A vezetést a jövöben egy 26 
tagú vállalati tanács látja el, 
amelynek felét a legfontosabb 
vállalati vezetők alkotják. A to
vábbi 13-at - a szakszervezet 
irányításával megválasztott -
dolgozót küldöttek alkotják. 

A tanács alakuló ülésére feb
ruár 27-én, Budapesten került 
sor. Ezen megjelent Onozó 
György közlekedési és dr. Spi
lák Ferenc belkereskedelmi mi
niszterhelyettes. Ott volt az ala
kuló ülésen Koszorús Ferenc, a 

vasutas-szakszervezet főtitkára 
is. 

A vállalati tanács alakuló ülé
se elsönek nyílt szavazással, 
tagjai sorából egyhangúlag 
megválasztotta elnökét és el
nökhelyettesét. Az elöbbi dr. 
Szabolcsi István, a jogügyi osz
tály vezetöje, az utóbbi Sipos 
Józsefné, az ellenörzési osztály 
munkatársa lett. Ezután Marosi 
Béla vszb-titkár, a vállalati ta
nácsot elökészítő bizottság el
nöke vázolta az eddig végzett 
munkát, majd ismertette a vál
lalat jelenlegi vezérigazgatójá-

nak. dr. Sebes Miklósnak a te
vékenységét. Dr. Sebes Miklós 
1982 óta áll az országos nagy
vállalat élén Ez idő óta dinami
kusan nótt az árbevétel és meg
négyszerezódött a vállalati nye
reség. Új szolgáltatásokat ve
zettek be, javult az ellátás. 

A tanács tagjai - titkos sza
vazással egybehangzóan 
1991 végéig megerősítették be
osztásában dr. Sebes Miklóst, 
az Utasellátó Vállalat vezéngaz
gatóját. 

Sz. J. I. 
Ferkó nem került, igaz hóna- ----------------------------------------

pokig háborgatták még „röpcé-
dulaügyben ", háromszor be is 
vitték a rendörségre, de a da
gadttal már nem találkozott. 
Hogy Endre sem vallott, az is 
bizonyos volt, mert a farönk 
alatt a ládika még 1921-ben is 
ott volt, érintetlenül. 

Endrét 1919. november 21-én 
temették el. .. Tüdő- és mellhár
tyagyulladásban halt meg" -
a rendörségen. 

Ferkó feketelistára került. 

• 

1957. január 17-én nem vélet
lenül fogott fegyvert a munká
sok hatalmának védelméért. 
Akkor lett munkásór, és azóta, 
nyolcvankét évesen 1s aktív 
harcos - hú az elveihez, hű a 
társakhoz. Bec:;ületes mun
káséletéért, a közösségért vég
zett munkájáért többször ka
pott kitüntetést. 

A nehéz évek, a sanvarú élet 
egyik szerény elismerése az az 
igazolvány, amelyet állandónak 
magánál hord. A kicsi piros 
könyvecskében ez áll: 

..... A Magyar Népköztársa
ság Elnöki Tanácsának titkár
sága ... Igazolom, hogy 

Országos vezetői értekezlet 
Március 10-én, Budapesten a 

METESZ székházában orszá
gos vezetÖI értekezletet rende
zett az Utasellátó Vállalat. A kö
zel 350 különbözó szintű gazda
sági, politikai vezető és szak
szervezeti tisztségviselő elött 
dr. Sebes Miklós vezérigazgató 
mondott vitaindítót. 

Az ország legnagyobb ven
déglátóipari vállalata 1985-ben 
2 milliárd 860 millió forint ár
bevételt ért el. Ez az előzó évt
nél 194 millió forinttal, azaz 7,3 
százalékkal több. 

A vezérigazgató részletesen 
értékelte az egyes üzletágak. 
valamint a területi igazgatósá
gok eredményeit. A vállalat az 
árbevételének a növelésén kí
vül, az árrés kedvező alakításá
val. valamint a költségek csök
kentésével most ért el a legna
gyobb, 108,5 millió forint nye
reséget. A dolgozók bérszínvo
nala tavaly 6,5 százalékkal nőtt. 

Dr. Sebes Miklós a vállalat 
elótt álló legfontosabb feladat
nak az alapellátás növelését, a 
színvonal emelését tűzte célul. 

\ 

Vermesy Sándor. az l ta!teUátó Vállalat k.-re!>kt>delmi igaz!l:atója 
megnyitja a tanác&kozást 

Az idén nyáron már a svédor
szági síneken is megjelenik az 
Utasellátó. A vállalat ebben az 
évben 3 milliárd forint forga
lomra számít. 

A beszámolót követó vitában 
12-en mondták el véleménvü
ket és adtak hasznosítható ·ja
vaslatokat. 

Sz.Jakab 

Schlőgl Ferenc a Tanácsköz- e:=== 

társaság �mlékérem tulajdo-
nosa . . 

Sindulár Anna 

Erika 1980-ban jelentke
zett új munkahelyén, újra 
mozdonyszámadónak. 

dolgozhat, pénzt kereshet - -------------------------
már rá 1s számíthat a család: 

Csaholó kutya jelzi a ka
puban, hogy valaki bebocsá
tásra vár. A csengetésre két 
szőke fiúcska és a házigazda 
nyit ajtót. A tágas, nagy szo
bában az ülógarnitúra és az 
új szekrénysor ötletes elhe
lyezése elegendö mozgási le
hetőséget hagy a három fiú
nak és a kislánynak. 

Erika 

kitüntetése 
- Nem volt könnyű a be

illeszkedés. A teljesen isme
retlen emberek között a régi 
gyakorlat már mit sem ért. 
Mindent elölról kellett kez
deni - mondja. 

1918. szeptember 28-tól ... 
Reggel hattól este hatig melegí
tett. Egyetlen szórakozása volt 
a vasárnap délutáni foci. Most 
abban zavarták meg. 

- Itt vagyok, ragyogo,k, 
mint a fekete szurok - kiáltot
ta tréfásan a konyhaajtó előtt, 
de mire a mondókát befejezte, 
már összeharapta a száját, mert 
meglátta édesanyját kisírt 
szemmel, kétségbeesetten. Kö
rülötte a többi gyerek. 

- Mi történt? - kérdezte li
hegve. 

- Elvitték, édes istenem, el
vitték .. 

- Kit? 

- Endrét ... a csendőrök ... 
Az előbb volt itt Jani, az mesél
te. Éppen a tetön dolgoztak ... 
még délelőtt . . . Azért nem 
jött . .. 

Ferkó nem értett a politiká
hoz. Amikor Endre és a barátai 
együtt voltak és ö odasettenke
dett, érdeklődött, mindig csak 
ezt válaszolták neki: 

- No, lódulj! Mit bámész
kodsz itt? Gyerek vagy te még. 

Kilencvenévesen is 

töretlen lendülettel 
Ez év november 3-án tölti be 

90. életévét Molnár Károly, 
akit Hatvanban és környékén 
jól ismernek a vasutasok, hi
szen hosszú évtizedek óta vesz 
részt a közéletben. 

Édesapja gyári munkás volt 
és a tízgyermekes családban ö 
volt a legidösebb. Az elemi is
kolát kitűnö eredménnyel fejez
te be, mégsem tanulhatott to
vább, mert az anyagi szükség 
már gyerekként munkába szólí
totta. Tizenkét évesen arató
munkás volt Halmaj község
ben, szerény keresetével segí
tette népes családját. 

A Tanácsköztársaság idején 
agitátorként működött, amiért 
később, a fehér terror idején 
megbüntették. 

A felszabadulás után fordult 
jobbra az élete. A földművelö
désügyi miniszter megbízásá
ból segítette a sajtó munkáját: 

Hatvanból és környékéról kül
dött színesen megírt tudósításo
kat az Új Magyar Föld és a Ma
gyar MezC.:gazdaság című újsá
goknak . .,Fizetségül" díjtalanul 
kapta a lapokat ... 

Később Lónnc1 nagyközség
ben dolgozott több bizottság
ban. a szakszervezetben pedig 
a nyugdíjas csoport bizalmija
ként tevékenykedett Karcsi bá
csi több évtizedes mozgalmi te
vékenységét számtalan kitünte
tés fémjelzi. 

Nyughatatlan mozgalmi 
szenvedélyessége ma is töret
len, amire jó bizonyíték, hogy a 
hatvani vasutasok nyugdíjas· 
csoportjának legutóbbi. tavaszi 
gyűlésén is felszólalt. Bölcs sza
vakkal elemezte a nyugdíjasok 
helyzetét, használható ötleteket 
adott a munka javításához. 

(Szűcs) 

A gyerekek néhány 'percig 
produkálják magukat, és 
amikor úgy érzik, hogy ele
get mutattak a vendégnek, a 
másik két szobában keres
nek elfoglaltságot. 

- Most már beszélgethe
tünk - mondja mosolyogva 
a csinos, szóke fiatalasszony, 
de egy mozdulattal férjét is 
figyelmezteti a vendéglátás 
feladataira. 

Májercsik Antalné lány
kon nevén Zombori Erika 
ízig-vérig vasutas családból 
származik. Édesapja moz
donyvezetó volt Jászapáti
ban, édesanyja vasúti tiszt 
Jászdózsán. 

- Kezdetben nem volt 
célom a vasút - vallja be 
ószintén. Szüleit korán el
vesztette, ezért nagyapjánál 
nevelkedett. 

A jó tanuló, jó sportoló 
lányt felvették testnevelés
földrajz szakra. Mégsem lett 
fóiskolás, mert a diákszere
lem ből házasság lett. 

- A férjem már másod
éves múegyetem1sta volt, 
amikor munkát vállaltam. 
Mivel a vasutat szüleim ré
vén jól ismertem, csak eb
ben a közösségben tudtam 
elképzelni magamat. 

Az élet furcsasága és igaz
sága, hogy mozdonyszám
adónak vették fel Jászapáti• 
ba. Két évet dolgozott, ami
kor megszületett az elsö fiú, 
majd még követte kettó és 
végül 1979-ben a kislány. 

A véletlen - ma már sze
rencsének tartják, mert 
megszerették Mátészalkát 
- a keleti országrész fiatal 
városába szólította Májer
csik Antalt, a fiatal vízügyi 
mérnököt. 

Voltak akik biztatták, de 
akadtak bizalmatlanok 1s. 
A kezdeti nehézségek után 
hamar elismert egyénisége 
lett a számviteli kollektívá
nak. Megválasztották a szo
cialista brigád vezetőjének, s 
a munka. a négy gyermek, a 
család gondja mellett Erika 
kirándulást, társadalmi 
munkát. vetélkedöt szerve
zett. 

A kis közösség Deli Ág
nes, Jakab Klára és Lőrinc 
Istvánné mindent szívesen 
csmál. Tőlük tudom, ók 
mondták: így sokkal köny
nyebb! 

A nemzetközi nőnap al
kalmából munkatársai ja
vaslatára Májercsik Antalné 
Kiváló Dolgozó kitüntetést 
vehetett át. Megérdemelte 
az 1smerést. 

Zsoldos Barnabás 
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A tudomány már bizonyította 

A passzív dohányzás is ártalmas 
Napjainkban a tömegkom

munikációs eszközök egyre töb
bet foglalkoznak a dohányzás 
ártalmaival, de sajnos nem sok 
sikerrel. Pedig a jogalkotók is 
hadat üzentek e káros szenve
délynek. A Munka Törvény
könyvében olvashatjuk a mun
káltatók és a munkavállalók ez
zel kapcsolatos kötelmeit: ,,A 
munkáltató köteles a munka 
megfelelö. egészséges feltételeit 
biztosítani.·· A Munka Törvény
könyvének a munkavédelem
mel foglalkozó fejezete pedig 
így rendelkezik: 

,,Az egészséges és biztonsá
gos munkavégzés feltételeinek 
biztosítása a munkáltató fel
adata." 

Füstmentes 
munkahelyeket 

A munkáltatókat és a munka
vállalókat egyaránt kötelezett
ség terheli tehát a munkavég
zéssel kapcsolatos rendelkezés 
szerint, amely a következö: ,,A 
dolgozónak munkatársaival 
együtt kell működnie és mun
káját úgy kell végeznie, vala
mint általában olyan maga
tartást kell tanúsítania, hogy 
az más egészségét és testi épsé
gét ne veszélyeztesse, munká
ját ne zavarja . . . " 

A tudomány már bizonyítot
ta, hogy az úgynevezett passzív 
dohányzás is ártalmas. A dohá
nyos által kilehelt mellékfüst
ben sokféle rákkeltö anyag van, 
amelyek közül a legveszélye
sebb a benzpirén és a nitrozoa
min. A mellékfüsttel szennye
zett levegö négyszer-ötször 
annyi penzpirént és ötvenszer 
annyi nitrozoamint tartalmaz, 
mint a föfüst. A nitrozoamin 
olyan óriási mennyiségben ke
letkezik a cigaretta parazsában, 
hogy például egy füstös helyi
ségben a nem dohányzó ember 
is egy óra alatt annyi nitrozoa
mint szív be, mint amennyit 
egy dohányzó 35 filteres ciga
rettával juttat a szervezetébe. 

Ezek után elemezzük a do
hányzást munkajogi szem
pontból. A már említett jogsza
bály megköveteli, hogy a mun
káltató a munkavállaló részére 
biztosítsa a munkavégzés 
egészséges feltételeit. Ebböl kö-

vetkezik, hogy a munkahelynek 
füstmentesnek kell lennie. Saj
nos, nem jellemzö, hogy erröl 
szó esne a felvételnél. Helyes 
lenne, ha az újfelvételes dolgo
zót arról is tájékoztatnák, hogy 
a munka közben joga van a 
tiszta, füstmentes levegöhöz. 

A felvilágosítás hiánya miatt 
nem igénylik, nem követelik 
meg a tiszta levegöt. A nem do
hányzó ember kiszolgáltatott 
helyzetbe kerül. Ragaszkodhat
na ugyan - ha ismerné - az 
egészséges munkakörülményt 
biztosító jogaihoz, de legyünk 
reálisak. Ki látott már olyan be
osztottat, aki a vele egy helyi
ségben dolgozó felettese figyel
mét a füstmentes levegőhöz va
ló jogára merné felhívni. A nem 
dohányzó férfitöl is elvárják a 
dohányzó munkatársnök, hogy 
udvanasság címén tűrje el a le
vegö szennyezettségét. Ez ter
mészetesen fordítva is igaz. 

Előkelő helyen 
a világranglistán 

Ha a munkáltató tiszteletben 
akarná tartani a törvényt, orvo
solhatná a gondot. Például úgy, 
hogy a dohányzókat elkülöníte
né a nem dohányzóktól, vagy 
ha ez nem lehetséges, akkor a 
dohányzást csak meghatározott 
idöközönként, s arra a célra ki
jelölt helyen engedélyezné. 

Sajnos, a fiatalkorú dohányo
sok száma világszerte növek
szik. Hazánk a ranglistán az 
USA, Kanada, Anglia, Japán és 
Írország után a hatodik helyet 
foglalja el. A dohányzók érvelé
se, hogy a dohányzás emberi 
jog, csak addig fogadható el, 
amíg mások károsodását nem 
okozza I Saját egészségéró1 
ugyanis minden ember belátá
sa szerint dönthet. A mások 
egészségének a veszélyeztetése 
azonban már közügy. Dr. 
Czeizel Endre orvosgenetikus 
nyilatkozata szerint a magzat, 
vagy a gyermek dohányzás ál
tal való veszélyeztetését bűn
cselekménynek kellene minösí
teni. 

Tudjuk, hogy a dohányzásról 
nagyon nehéz leszokni, de talán 
némi segítséget adhat, ha köz
zétesszük az Egészségügyi Vi
lágszervezet közelmúltban ki-

Dicséret az országos parancsnoktól 

adott jelentését, miszerint 
évente egymillió ember hal 
meg a dohányzás következté
ben. Ugyancsak a dohányzás 
okozza a tüdörákos megbetege
dések 90, illetve az idült bron
chitises esetek 75 százalékát. 

E káros szenvedély ellen -
mint említettük - sokat tehet
nek a munkáltatók is, hiszen 
különféle szervezési intézkedé
sekkel védeni lehetne a nem 
dohányzók egészségét. Arról 
sem szabad megfeledkezni, 
hogy ha a dolgozó ragaszkodik 
a bevezetőben említett jogsza
bályok betartásához, akkor azt 
a munkaügyi döntőbizottság út
ján érvényesíteni lehet. A tár
sadalom, a munkáltató érdeke 
is a dolgozók egészségének vé
delme! 

Hazánkban is tapasztalható 
már - sajnos, csak szórványo
san -, hogy füstmentes érte
kezleteket tartanak, és néhány 
szórakozóhelyen is megtiltották 
a dohányzást. A tömegközleke
dést bonyolító vállalatok közül 
ki kell emelni a vasutat, hiszen 
a vonatokon már több mint 
száz éve korlátozzák a do
hányzást. A vasúti személydíj
szabás szabályozza, hogy a vas
út területén és a személyszállító 
kocsikban hol szabad és hol til
tott cigarettázni. A példás ren
delkezés hatását azonban, saj
nos, csökkenti a díjszabás szö
vegezésében tett engedmény: 
,, Olyan kocsi folyosóján, 
amelyben dohányzó és nem do
hányzó utasok, továbbá tanu
lók részére fenntartott szaka
szok vannak, a dohányzás 
megengedett. " 

Ez rendszeres vitatéma a do
hányzó és a nemdohányzó uta
sok között. A MALÉV, a MA
HART, a Volán és a BKV is tett 
korlátozó intézkedéseket járata
in a dohányzással kapcsolat
ban. Sokkal többet kellene tö
rődni a különböző munkahelye
ken dolgozók egészségével, 
mert ennek biztosítását jogsza
bályok szavatolják. Csak az a 
baj, hogy kevés helyen tartják 
be azokat! 

Dr. Konkoly Gyula 

,. 

es 
Helytállnak a munkában 

a szolgálatban egyaránt 
Az év első heteiben ünnepé

lyes egységgyűléseket tartottak 
a munkásörök. Ezeken a ren
dezvényeken értékelték az el
végzett munkát, beszélték meg 
a jövöben végzendö feladato
kat. 

Néhány héttel a VI. kerületi 
Bokányi Dezsö nevét viselö 
munkásöregység gyűlése után 
kerestem meg Farkas József 
századparancsnokot, a MÁV 
Anyagellátási Igazgatóság sze
mélyzeti vezetöjét. 

- Igazán nem vagyok di
csekvö természetű, de ezúttal 
is, mint olyan sokszor, csak azt 
mondhatom: az egység vas
utasszázada megérdemelten 
kapott dicséretet az országos 
parancsnoktól. A MÁV Vezér
igazgatóság alegysége hosszú 
évek óta kiválóan dolgozik. 

- A kívülálló azt gondolná, 
hogy a vasutasok amúgy is 
eléggé leterheltek, tehát nem 
vállalkoznak olyan lelkesedés
sel fegyveres szolgálatra, szaba
didejük feláldozására ... 

- A látszat valóban ez, de a 
valóság éppen az ellenkezője. 
Bizonyítékul elég, ha elmon
dom, hogy a munkásőrség ala
pítói között nagyon sok vas
utas volt, s közülük többen még 
ma is aktívak. 

- Többek között Ön is? 
- Számomra teljesen ter-

mészetes volt, hogy az első hívó 
szóra munkásőr lettem. Több
féle oka van ennek. Az egyik 

feltehetően az, hogy gyermek
koromtól kezdve vasutas akar
tam lenni, mivel vonzott a fe
gyelmezett élet. Az „igazi" vas
utas egy picit katona is, már 
ami a szabályok betartását, a 
fegyelmet illeti. A másik ok: az 
ötvenes években voltam kato
na. Nem volt éppen leányálom 
akkoriban katonáskodni. Ami

kor ezekről az évekröl beszélek 
a 26 éves fiamnak, sokszor úgy 
néz rám, mintha nem hinne 
szavaimnak. Sok-sok megpró
báltatáson mentem keresztül if
jú katonaként. Láttam és meg
éltem 56 rettenetét, ezért tud
tam pontosan, hogy mire vállal
kozom, amikor 1957-ben mun
kásőr lettem. Azt hiszem, nyu
godt lelkiismerettel beszélhetek 
társaim nevében is, amikor azt 
mondom: ők is hasonló indíték
ból vállalták a fegyveres szol
gálatot, mint én. Kimondatla
nul is valamennyien valljuk: 56 
tragédiája többé nem fordulhat 
elő! 

- Kik a tagjai a három vas
utasszakasznak? 

- A vasutasság szinte min
den rétege képviselve van a fő
osztályvezetőtől a sarusig. Ter
mészetesen szolgálatban a 
munkahelyi címek, rangok 
semmit sem számítanak. A pa
rancs az parancs, függetlenül 
attól, hogy esetleg egy forgal
mista adja ki egy mérnök főta
nácsosnak. Az egyenruha „de
mokratizmusa" természetes és 
megszokott jelenség nálunk. 

Ezért is jó a légkör és mondhat
ni: derűsek a gyakorlatok. 

- Utánpótlás? 
- Nincsenek gondjaink, bár 

az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy pillanatnyilag a 40-50 év 
közöttiek vannak túlsúlyban. 
Ők már megértek egyet s mást; 
rendszerint ők azok, akik a 
munkahelyen is példamuta
tóan dolgoznak. Jómagam is 
közel vagyok a hatvanhoz, ha
marosan nyugdíjba megyek, 
ameddig azonban az egészsé
gem bírja, egyenruhás mara
dok ... 

- A szolgálat sohasem okoz 
családi konfliktusokat? 

- Olykor előfordul, hogy 
halaszthat2tlan családi esemé
nyek miatt a szolgálati beosz
tásból felmentést kérnek, de ez 
ritka, mint a fehér holló. 
A munkásörfeleségek többnyi
re megértö asszonyok, akik tud
ják, hogy miért és mire vállal
kozik férjük, amikor felölti az 
acélszürke egyenruhát. Nem 
véletlen, hogy az egységpa
rancsnok, Borsány György alá
írásával nemrégiben levelet ka
pott valamennyi vasutas mun
kásőr családja. A levélben meg
köszönte a munkásőrök felesé
geinek a megértő támogatást. 

Szép gesztus volt a levél, de 
talán még szebb az a megbe
csülés. amelyben a vasutas 
munkásőrök részesülnek a min
dennapi életben. 

S.G. 

Számjegyvezérlésű portálmaró 

Az Északi Jármííjavítóban megkezdte próbaüzemelését a SZL\l esztergomi marógépgyárában ké
szített portálmaró, amely nagyméretű munkadarabok (például forgattyússzekrény, forgóváz) meg• 
munkálására is alkalmas. A korszerű, CNC számjegyvezérlésű berendezés századmilliméter pon
tossággal dolgozik. A megmunkáló központ a V43-as sorozatú villanymozdonyok forgóvázainak, 
valamint az M62-es dízelek forgattyússzekrényeinek - az eddiginél lényegesen precízebb - javítá
sát szolgálja 

(Tüttő Tibor felvétele) 

Nemcsak alkatrészhiány okozza 
a V43-asok üzemképtelenségét 
Érdeklődéssel olvastam a 

Magyar Vasutas 1985. novem
ber 14. számában megjelent 
"Megöregedtek a V43-asok" cí

mű interjút. Egyetértek szerző
jével és az Északi. Járműjavító 
igazgatójának azzal a megálla
pításával, hogy napjainkban a 
V43-as gépek megöregedtek. 
Ezeknek a gépeknek a hajtás
rendszere rendkívül bonyolult, 
ezért kényesek a kenőanyagra 
és a méretpontosságra. Az évek 
során kopik a csapágy, a fogas
kerékszekrény, a fogaskerék és 
az egyéb csúszó, súrlódó fe
lület. 

Az elhasználódott alkatré
szek cseréjét akadályozza, hogy 
a nagy értékű fogaskereket az 
ipar nem gyártja. Emiatt a moz
donyok 10 százaléka üzemkép
telen. Ehhez hozzá kell adni a 
vontatási telephelyek 10-20 szá
zalékos javítási állagát is. 

Az interjúból az is megálla
pítható, hogy a V43 sorozatú 
villamos mozdonyok gyakori 
meghibásodása, illetve a nagy 
értékű alkatrészek idő előtti el
használódása a forgóváz és a 
forgóvázba beépített mecha
nikus erőátvitelben keresen
dők. 

Az ötvenes években az üzemi 
tapasztalatok alapján megálla
pították, hogy a V41-42-es és a 
V55 sorozatú villamos mozdo
nyok nem váltották be a hozzá
juk fűzött reményeket, ezért a 
kormányzat licencvásárlást en
gedélyezett. A licenc eladói -
többek között - a monomoto
ros meghajtású, személy- és te
hervonati áttételű, 3200 LE tel
jesítményű, szilícium egyenirá
nyítós mozdonyt ajánlották. 
A MÁV szakértői végül ezt a tí
pust választották, de csak sze
mélyvonati áttétellel. Abban az 
időben, de még ma is, ez a moz
dony korszerű villamos moz
donynak tekinthető. 

A választás alapján a Ganz 
gyár a licencet megvette azzal a 
feltétellel, hogy az első két moz
donyt Franciaországban gyárt
sák le. Azok a hatvanas évek 
elején érkeztek hazánkba. 
A terhelési próbákon a prototí
pusokra jellemző „gyermekbe
tegségek" jelentkeztek. A leg
súlyosabb hibákat a mecha
nikus hajtóműveknél tapasztal-

ták. A hajtómű túlmelegedett. a 
csapágyak kikékültek. Ezért a 
mozdony teljesítményéhez és 
tapadó súlyához képest feltűnő
en kicsi vonatsúlyokat engedé
lyeztek. Például Záhony-Bu
dapest viszonylatra maximum 
1700 tonnát. 

Záhony-Budapest viszony
latban a 424-es sorozatú gőz
mozdonyok egységterhelése 
2000, az M61-62 sorozatú dí
zelmozdonyoknak pedig 2200 
tonna volt. Ugyanakkor az 1350 
LE-s V41, az 1650 LE-s V42 és a 
3200 LE-s V43 sorozatú villa
mos mozdonyokra 1550, 1600 és 
1700 tonna, míg a néhány 
V63-as sorozatú 5000 LE telje
sítményű villamos mozdonyok
ra 2400 tonna súlyú vonatot en
gedélyeztek. Ezekkel a villamos 
mozdonyokkal 15-20 százalék
kal csökkent a vonal tehervona
ti átbocsátóképessége. Ezen a 
fonák helyzeten valamit változ
tatott, hogy később a V43-as so
rozatú mozdonyok terhelését 
2000 tonnára emelték. 

Már ezek az egyszerű össze
hasonlítások 1s azt bizonyítják, 
hogy a V43-as sorozatú mozdo
nyok jelenlegi mechanikus erő
átvitele nem képes a névleges 
teljesítményénél (tapadási sú
lyának megfelelő) nagyobb sú
lyú tehervonatok vontatására, 
elsősorban a forgóváz típushi
bája miatt. 

A 3200 LE teljesítményűnek 
vásárolt 80 tonna tapadó súlyú 
villamos mozdonytól elvárható 
lenne, hogy a 4. terhelési szaka
szokon 40 km/óra sebességgel 
2800-3000 tonna súlyú vonato
kat 2750-3000 LE tartós teljesít
ménnyel, 23,2-25,5 százalékos 
tapadási tényezö kihasználtság
gal biztonsággal vontatni tud
jon. 

A licenceladó által is javasolt 
tehervonati áttétel beépítésével 
ezek a mozdonyok ugyanazt a 
teherforgalmat kevesebb moz
donnyal, lényeges energia- és 
munkaerő-megtakarítással tud
nák lebonyolítani. 

A V43-as sorozatú mozdo
nyok abroncsai 20 OOO km fu
tás után elkoptak. Ugyanakkor 
- a futástechnikai szempont
ból kellemetlenebb - három
tengelyes forgóvázú, 
M61-62-es sorozatú dízelmoz-

donyok egy abronccsal 160 000-
180 OOO km-t futottak. 

Az abroncsok utánesztergálá
sa háromszor lehetséges, utána 
ki kell cserélni. A monomotoros 
meghajtású forgóvázak ab
roncscseréje lényegesen na
gyobb munkával végezhető el, 
mint az egyedi tengelyhajtású 
forgóvázaké. 

Abban az időben több ta
pasztalt mozdonyvezető ba
rátomtól érdeklődtem, hogy mi
nek tulajdonítja a V43-as soro
zatú mozdonyok gyors abroncs
kopását. Egybehangzó véle
mény volt, hogy e mozdonyok 
forgóvázai, amikor vontatnak, 
a két sín közé befeszülve fut
nak. Ez okozza a nagymértékű 
abroncskopást. Ez is a mozdony 
típushibájának tekinthető. Emi
att például nagyobb mértékben 
kopnak a sínek, a fogaskere
kek, a csapágyak, a forgóvázak 
csúszó, súrlódó alkatrészei és 
gyakoribbak a törések. 

Joggal felvethető tehát a kér
dés. hogy ha a V 43-as sorozatú 
mozdony forgóvázainak típus
hibái már két évtizeddel ezelőtt 
is ismertek voltak, miért nem 
intézkedett a MÁV? Erre a kér
désre csak az illetékesek tud
nának válaszolni. 

A MÁV villamos vontatása, 
és a további vonalvillamosítás 
ma még a villamos mozdony ál
lagának több mint 90 százalé
kát kitevő V43-as sorozatú moz
donyokra alapozódik. A 400 vil
lamos mozdony jelenlegi áron 
számolva 19,2 milliárd forint ér
téket képvisel. Az elmúlt évtize
dek üzemi tapasztalatai bizo
nyítják, hogy a V43-asok elekt
romos berendezéseinek fenn
tartása nem okozott gondot. 
Ugyanakkor a forgóváz, az ab
roncsok, a mechanikus erőátvi
tel - típushibák miatt - idő 
előtt elhasználódtak. 

Elismerést érdemel a Magyar 
Vasutas, hogy feltárta a szilik
kel kapcsolatos gondokat és be
mutatta a járműjavító dolgozói
nak a forgóvázak, hajtóművek 
hatékonyabb javítása érdeké
ben kifejtett erőfeszítéseit. 

Harmati Sándor 
a közlekedési tudományok 

kandidátusa. 
a vasutas-szakszervezet 
társadalmi munkatársa 



A WrleJl@ .. té• feltétele 
a• erednaéngea ga„UIAodás 

(Foti,iatás az 1. oldalról,) megítélt 6%-os fejlesztésnek 
l-jétől hajtottuk végre a bérfej- döntő érve volt a szállitóképes
lesztést, s [gy az év els6 három ség javitása. Az pedig köztudo
h6napjában a kifizetett bérek a mású, hogy a romló műszaki 
bérfejlesztés mértékével maga- színvonal mellett mindhárom 
sabbak, mint az elmúlt év azo- tevékenységnél (közlekedés, 
nos időszakának munkabérei. jármújavitó és ép[tőgépipar, 
Lényegében egy tényleges fej- vasútép[tés) a kialakult lét
lődéshez biztos[tunk megfelelő számhiány okozza a szállitási 
összegű forrást. teljes[tmények csökkenését. 

Az áthúzódó hatásra levont Ezért a folyó évi bérfejlesztés
összeg után április l-jétől havi nél elsődleges szempont volt a 
bérekre számítva, átlagosan létszámhiányos, kulcsfontossá-
6,5%-os bérfejlesztés hajtható gú közlekedési munkakörök
végre. ben, valamint az ipari és ép[tési 

A vasút részére az állami gaz- hiányszakmákban dolgozók ki
daságirányító szervek által emelt bérfejlesztése. 

Az átlag feleU 

A munkaerőhelyzet reális ér- zók), a teljesítmény-bértételek 
tékelése azt mutatja, hogy a 50 százalékos emelésével. A ki
munkaerőpiacon érvényesül- emelt bérezéshez itt is és a to
nek a munkaerő árujegyei. Más vábbiakban is nagy hatékony
szóval: csak az a vállalat ma- ságnövelési követelményeket 
radhat versenyben, amelyik a támasztottunk, amelyet teljesít
hiányszakmában - ésszerű ha- ménybér-rendszerrel akarunk 
tárokon belül maradva - olyan elérni. Ezzel az érintett dolgo
szintü béreket kínál, amely zók körében 7 százalékos bér
vonzást gyakorol a mobilizálha- . emelésnek kell megvalósulni. 
tó munkaerőre. A kiemelések Az 1. csoportú rendező pálya
meghatározásánál azonban udvarok köréből kiemelkednek 
alapvető szempont volt, hogy a budapesti rendező pályaud
valóban a legkritikusabb lét- varok, a munkaerőhelyzet 
számhelyzetben lévő területek- okozta feszültségek miatt. Fe
re vonatkozzon, és olyan mér- rencben a kirendelt dolgozók 

. tékü legyen, hogy ne tegye le- foglalkoztatása mellett 1985-
hetetlenné ösztönzési céljaink ben lengyel dolgozók munkál-
elérését a többi területen. tatása is szükségessé vált, mert 

• . . csak így tartható fenn a folya-Osszess�ge�e1! e celr� � át- matos üzemvitel. Ezért a munlagbér szazalekaban kifeJezve kaerővonzást erőteljesebben �mtegy 1 %-os keretet koncen�- kellett javítani. Ezt a MÁV a kiral!unk. Így a vasu_tasf!k . eg�- emelt forgalmi jutalék mintegy szere_5,�%-os alapszi_ntu berfeJ- 30 százalékos emelésével akarja le�ztes afl :.endelkezesre._ Erre a megoldani. Hozzákapcsolódik a szmti_-e epulnek rá a_ kiemeli-- kirendelési jutalom hasonló sek, 1lletv� ez�n a sz�nte� ke_ll arányú növelése, amely a kirenmeg�lda�1 az ?s.szes tobb1 teru- delések önkéntességét hivatott let berfeJlesztéset. elősegíteni. A központi kiemelé-
A kiemelések eddig vázolt sek a körvasúti elegyrendezők

szempontjai alapján az átlagot nél átlagosan 11 százalékos 
meghaladó bérfejlesztésben ré- bérfejlesztéssel járnak. Szintén 
szesülnek az I. csoportú állo- a teljesítménybér-tételek eme
mások elegyrendezői (ponto- lésével (30%) valósul meg az 
sabban az elegyrendezési telje- utazószemélyzet 7 százalékos 
sítménybér-rendszerben dolgo- bérfejlesztése. 

A kiemelések eélja 

mind az új szerve7.et egyetérté- chiában túlzottan el6nyös hely
sével taWkozik. Ezért a kiemelt 2letbe kerültek. 
fejlesztésben részesil16 szerve- A távközlési és biztosftóbe
zet vezet6it61 elvárható, hogy rendezési szakszolgálat dolgo
mur.tkaer6-csáb[tással ne alakít- zói - több más fontos munka
sanak ki társszervezeteknél kör mellett - a mdszaki fejlő
újabb feszültségeket. dés megval6s(tói. Az elektroni-

Lényegében tehát a kiemelé- kai ipar népgazdasági szintll ki
sek alapvető cé)ja a hiányszak- er:nelt fejles� felértékeli e 
mákban meglév6 feszül�gek szakma mdvel61t. A 7,5 azázalé
külső munkavállalók felvételé- kos béremelés cé]ja, hogy mea• 

vel történő feloldása, illetve akadályozza e területen a 

mérséklése volt. hiányszakmák kialakulását. 

Ezen túlmenően két igen fon- Lényegében ezek voltak te-

tos munkakört, illetve foglalko- hát a kiemelt fejlesztés közpon-
tilag elhatározott keretei, mérzási csoportot szintén az átlagot tékei. A munkakörönkénti meg-meghaladó béremelésben kel- állapított kiemelési mérték csak lett részesíteni. a munkakör átlagában. kötele-

Itt nem a létszámhiány - il- ző, így az egyéni fejlesztések 
letve nem elsősorban az - a ki- során ettől lényegesen el lehet, 
emelt fejlesztés indoka. Az el- sőt el is kell térni. Érvényes ez 
sődleges szempont a szakmai a megállapítás a többi dolgozó 
színvonal javitása, mind az ál- számára is, akiknek átlagosan 
lomásfőnökök, mind a távköz- 5,5 százalék áll rendelkezésre. 
lési és biztosítóberendezési Ez nem jelenti azt, hogy min
munkások és műszakiak köré- denki egységesen az alapfej
ben. lesztésben fog részesülni. Diffe-

Az állomásfőnökök körében renciálni lehet és kell szolgála
a kiemelés differenciáltan való- ti főnökségek, üzemek, Joglal
sul meg a szolgálati hely nagy- kozások, munkakörök, csopor
sága és felkészültségük arányá- tok és dolgozók között. 
ban. Így béremelésük mértéke Kötelező jellegű béremelést 
8-13 százalék között alakulhat. csak az alsó bérhatár alatt lévő 
Nem vonatkozik a kiemelés a dolgozóknak kell adni. A bérté
közbeváltó állomásfőnökre, tel alsó határát minden dolgozó 
akik - e pótlólagos jövedelem- alapbérének 1986. december 
forrással - a bérezési hierar- 31-ig el kell érni. 

Alapweté szempont 

A bérfejlesztés konkrét össze
gének megállapításánál alapve
tő szempont a dolgozó munka
fegyelme, a felkészültsége, ak• 
reativitása, a példamutatása, a 
szakmai fejlődése, lényegében 
tehát munkájuk színvonala. 

Kaphat egyéni kiemelt bér· 
fejlesztést a vasút érdekeit min
denkor érvényesítő raktárnok, 
annak ellnére, hogy itt nincs 
kötelező központi kiemelés, és 
kizárható a fejlesztésből a mun
kafegyelmet lazító - egyéb-
ként kiemelt fejlesztésü munka
körben dolgozó - váltókezelő, 
kocsirendező is. 

A differenciált béremelés 

ha a fejlesztés összege az átlag 
alatti. Bátran és közösen kell 
ezt a látszólag nem túl népszerű 
döntést vállalni, a jól dolgozók 
kiemelkedő elismerése és a 
munkafegyelem megszilárdítá
sa céljából. 

A MÁV vezetése - a vas
utas-szakszervezettel egyetér
tésben - arra törekszik, hogy 
további ösztönzési források fel
használásával is segítse elő a 
kiegyensúlyozott vállalati gaz
dálkodás helyreállítását. Ez 
megvalósulha az érdekeltségi 
rendszerek korszerűsítésével, 
új érdekeltségi rendszerek al
kalmazásával, valamint egy 
minőségileg új elismerési for
ma, a vasutasnapi jutalmazás 
rendszeresítésével. 

Az itt felsorolt kiemelések 
azonban csak a kollektív szer· 
ződés elfogadása után hajtha
tók végre, mert kifizetésük 
rendjét az tartalmazza. 

A löemelt bérfejlesztés az 
ipar-építés hiányszakmáiban 
munkakörönként 9-12 százalé
kos szintű átlagos bérnöveke-

csak akkor éri el a célját, ha az 
alapbér megállapítására jogo
sult munkahelyi vezető és az ér
dekképviseletet ellátó szakszer-

dést eredményez. A szúk kör- vezeti bizalmi, megalapozott in
ben és csak meghatározott terű- formációkkal rendelkezik a dol
leteket - ipari üzemeket, építé- gozó képességéről,a vele szem
si főnökségeket - érintő ki- ben támasztott teljesítménykö
emelt bérfejlesztéssel elsősor- vetelményről és a tényleges tel
ban külsli munkavállalók von- jesítményekről. Csak ekkor 
zását kívánja a MAV elösegíte- tudják megindokolni a fejlesz
ni. Belső mozgást csak úgy tés adott összegét. Különösen 
eredményezhet, ha mind a régi, fennáll ennek szükségessége, 

A felsorolt intézkedésekkel 
kettős célt kívánunk elérni: 
egyrészt pótolni az év végi ré
szesedés elmaradása miatti jö
vedelemkiesést, másrészt ezek
kel az ösztönzési forrásokkal 
megteremteni az eredményes 
vállalati gazdálkodás feltéte
leit. 

ZAd6nyi Péter 

Kilzlekedési fórum Érden Zalaegerszeg és Beled a győztes 

Tizenöt első és mááodik cso- sok élmezőnyét a belediek bri-
A Hazafias Népfront trd városi közlekedéssel kapcsolatos infor- portos vasútállomás neve7.ett gádja vezeti a kömaenc:H ú a 

bizottsága és a helyi tanács már- mációk érdeklik 8 lakosságot. 1985-ben a MÁV-Volán komp- lenti brigád elltt. A hat beledi 
ciua 10-én közlekedési fórumot Tongori Imre ismertette többek 1 b . ád k ébé vasutas ta•-1.. 794 ,.. __ 1.:..11.1 
rendezett a városi művelődési között !rd vasúti fejlesztési ter- ex ng O verseny · "-Y 8 M1a11 MTMM 

házban. A fórum vendége Tongo- vét. Beszélt a Kelenföldr61 induló Az eia6 csoportos állornúok 24-et kezelt késettert. Az állo

n Imre, a budapesti vasútigazga- és trden áthaladó új nyomvonal közül ismét a zalaegerszegiek máson megfordult 93 idegen 
tóság vezetője és Tari László, a majdani ép(tésér61 is, amely több lettek az els6k a keszthelyiek szállitó jé'rnu1 közül négyet ke
Volán 20-as vállalat igazgatója ingatlan kisajátításával jár. A ter- el6tt. A 27 tagú zalaegerszegi zelt az el6lrt határid6n túl. Az 
volt vek elkészülte után a vasút és a brigád a 3945 teherltoc:ai közül általuk fuvaromtt űuk mennyi-

;
. 

résztvev6ket Bognár J6.noa �==i :=:e= mindössze 72 :v8iont kezelt ké- sége 53 ezer tennát tett ki. 
tamcselnök köa7.önt6tte. Elmon- A fórum után sokan megtekin- setten. A 206 idegen vagon kö- A � pém;iutalma
dotta. hogy a város lakóinak het- tették a magyar vasút negyvené- zül csupán né8Y'tt � ki kat a közelm�. helyi On
\ren százaléka ingázik rendiize- ves fejlődését bemutató kiállftást, késve. A kollektí'va osszesen nepségek keretében adt4k át a 
esen af6vároai m�elyélr:reés amelyet a VATUKI és a Kel�ti 186 400 tonna árút, anyagot j6 helyezést elmt kolle.ldfvák-
'fissza. Sok a budapesti teJektula,1- csomópont MSZBT tagesoportja mozaatott meg. nak. 

dQn8II .._ Ezért htbetl, boJ1Y a � (.._) A 1liiaadik csoportos�-

11 J 

Külön pa'rilonban .illíton ki a MÁV Toun. Eh&orlNul a -'r 
meghirdetett belfilldi éa kWRAdi útjaikat népuer&ílellék. adtak 
inlormáelólud • látogatóknak 
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A házasság nem vált be 
Budapest-Józsefváros önálló állomás lett 

Budapest-Józsefváros felvé
teli épülete külsőre jelentékte
len pesti vasútállomásnak tű
nik. Ám ez csak a felszín. Ah
hoz, hogy megismerjük a mai 
Józsefvárost, a tevékenység át
tekintésére van szükség. Amit 
az utasok Nagykáta, Kunszent
miklós -Tass felől érkezve lát
hatnak, csekély. Hisz a sze
mélypályaudvari mag mindösz
sze hat vágány és ezeken 38-39 
pár személyvonatot fogadnak. 
Elenyésző a többi feladathoz 
képest. Ennél jelentősebb a 
nemzetközi darabáru-továbbí
tás. Az, hogy Záhonyt követően 
az ország legnagyobb ilyen for
galmát végzi, kevesen tudják. 

A nyitott és fedett kocsik ér
kezővágányaira folyamatosan 
állítják be az export- és import
szállítmányok vagonjait. Rajka, 
Röszke, Záhony, Hegyeshalom, 
Sturovó és a többi határállomá
son belépő árukat itt Józsefben 
vámolják. Miként az innét indu
ló árukat is. Ezért nem meglepő 
a felvételi épület falán a Vám
earancsnokság feliratú tábla. 
Ot vágányon történik a kocsik 
kezelése, vámolása. 

í<.:nnél is nagyobb hatást gya
korolt rám a konténerterminál! 
Ez a vasút legnagyobb konté
nerközpontja. A transkonténe
rek háromemeletes magasság
ba nyúlnak és valóságos utca
sorokat alkotnak. Az óriás tö
megű „fémdoboz"-ok között az 
ember parányinak érzi magát. 

A nyolc konténeres vágá
nyon naponta 140 kocsit kezel
nek. Ebből négyen a transkon
ténerek és négyen a belföldi -
városközi közepes szállítótartá
lyok kezelése történik. 

A 35 tonnás mozgódaru mel
letti 25 tonnás szinte kicsinek 
látszik. A konténerutcákban és 
-tereken, a vágányok között és 
mellett nagy kapacitású targon
cák „száguldoznak". Itt minden 
egyértelműen és céltudatosan 
történik. 

Ám ne vágjunk a dolgok elé. 
Hisz ezt a mozgást közúton egy 
különálló egység tartja rend
szerben; a közúti szállítási 
részleg! Ők a szállítás kocsi
parkjának a gazdái. 70-80 önra
kodó gépkocsi szorgalmasan 
emel magára egy-egy konténert 
és indul célja felé. 

A konténerrel rakott gépko
csik aztán „eltűnnek" a kétmil
liós főváros valamelyik kerüle
tébe és másik rakott vagy üres 
szállítótartállyal térnek vissza. 

Egy másik rész szolgálja ki a 
tehervonati fogadó és iparvá
gány-részlegeket. Mindez nagy 
területen a Mező Imre, a Salgó
tarjáni és a Kőbányai utak 
négyszögében található. 

Kiss Kálmán állomásfőnök
kel a pályaudvar munkájáról 
beszélgetünk. 

- Naponta 3 gyorstehervo
nat érkezik konténerekkel, da
rabáruval rakottan. Aztán jön
nek a helyi tehervonatok: Rá-

Rakodás a józsefvárosi konténer-pályaudvaron 

kosrendezőró1, Ferencbó1, Kő
bánya-Felsőró1. És mi szétren
dezzük, az új vonatokat összeál
lítjuk. Korántsem jelenti, hog_y 
ez ilyen e�yszerű. A Ganz-MA
VAG, az Eszaki Járműjavító, a 
TAURUS Gumiipari Vállalat 
iparvágányainak napi grafiko
nos kiszolgálása is önálló fel
adatot képez. 

Kiteríti az állomás helyszín
rajzát. Nem könnyű eligazodni 
a vonatfogadó, elegyrendező, 
indító-, ipar-, összekötővágá
nyok !/húrjain". 

- Erkeznek vonatok a Kele
tiből, Ferencből, Kőbánya-fel
sőről, Rákosrendezőről, Nagy
kátáról, Kiskunhalasról. Ám ez 
nem minden. Mert az érkező, az 
induló, a mosó, a szerelvényát
adó és áthozó gépek szüntelen 
jönnek-mennek az állomás és a 
keleti vontatási telep között -
magyarázza. A Keletit többször 
kell mentesítenünk, de ha kell 
ők mentesítenek bennünket. Ez 
természetes! Mutatja az épülő 
Postakombinátot, melyre eddig 
650 milliót költöttek. 1988-tól in
nen indulhatnak útjukra posta
vonati rendszerben a napi- és 
hetilapok. 

- Hányan tartják mozgásba 
Józsefvárost? 

- Valamivel többen félezer
nél - mondja a főnök és hozzá
teszi: - sok a hiányzó, a lét
számhiány feszítő gondok elé 
állítja a vezetést. ,, Csak raktár
nokból kellene 80, ma mindösz
sze 43-an tevékenykednek. 

Elmondja még Kiss Kálmán, 
hogy: Adácsról, Karácsondról, 
a halasi és a nagykátai vonalról 
is járnak ide dolgozók. Csupán 
kétszázan élnek Pesten. 

Józsefváros a Budapest-Ke
leti Körzeti Üzemfőnökséghez 
tartozott. Ez a státusza megvál
tozott, mert január l-től „önálló 
állomásfőnökség". Sajátságo
san egyedi ez a státusz! 

Hernádi Márton a délutáni helyzetről tájékoztatja az állomásfö
nököt 

Mi történt? 
A „házasság" nem vált 

be. 
Hernádi Márton intéző a 

transkonténer részleg vezetője 
érkezik. Referál a délutáni hely
zetről. 

- Ha van kocsink és jók a 
gépek, a daruk, a szállítás za
vartalan - mondja. - Az em
berek dolgozni akarnak! 

1980-ban rakott/üres közepes 
konténerből 97 089 darabot ke
zeltek, melyből 92 900 volt a ra
kott. Ugyanakkor a nagy konté
nerből rakott/üres 17 915 volt, 
melyből rakottan 16 136 dara
bot kezeltek. Ezzel szemben 
1985-ben már 109 955 darab kö
zepes konténert kezeltek, ebből 
105 726 darab volt a rakott, míg 
nagy konténerből rakott/üres
ként 25 756 darabot. 

Józsefváros éli önállósága el
ső hónapjait. 

Kiss József, Nagy Béla és 
Santur Pál kocsimesterek veze
tésével három brigád versenyez 
egymással a jobb eredménye
kért. Sajátságos az értékrend-

jük. A teljesítményeket pont
rendszerrel hozzák közös neve
zőre. Aki a legtöbb pontot éri 
el, annak a jutalma lesz a leg
magasabb. Februárban Kiss 
Józsefék 110,23 százalékos 15 
pontos eredményükkel végez
tek az első helyen. 

- Van 1 7 szocialista brigá
dunk - mondja a főnök. Ők je
lentik a húzóerőt. De társadal
mi vezetőink is részesei a mun
kának. A pártszervezet vezetője 
dr. Fülöp Jánosné kereskedel
mi oktatótiszt; a szakszervezeti 
bizottság titkára Kovan János
né kereskedelmi hivatalnok, 
míg a KISZ-fiatalokat Fibeczné 
Kondács Györgyi teljesítmény
normás vezeti. 

Budapest-Józsefváros a má
sodik legnagyobb nemzetközi 
darabáru-kezelő állomásunk. 
Ahol a kapcsolatok kilépnek 
szokásos medrükből. Fuvaro
zókkal, vámosokkal, magánfu
varoztatókkal, nagy ipari komp
lexumokkal kell összehangolni 
a munkát. 

' 
.. 
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Szabó Béla 

A pusztaszabolcsi új, tágas, világos kocsijavító-műhelyben ideális 
körülmények között dolgoznak a szakemberek 

Óvári Árpád felvételei 

1986. MÁRCIUS 26. 

JAPÁN 

A fokozottabb komfort 
nagyobb forgalmat ígér 

A Japán Államvasutak távol
sági gyorshálózatán, a „Shin
kansenen" - amelynek To
kió-Osaka közötti első szaka
szát 1964-ben nyitották meg -
már több mint kétmilliárd utast 
szállítottak el. 

A vasút azon fáradozik, hogy 
ezeknek a vonalaknak forgal
mát tovább növelje, mert gaz
daságosságukat messzemenően 
bizonyítja, hogy az 1982. évi 
816,2 milliárd jen bevétellel 
szemben a ráfordítások csu
pán 450,2 milliárdot tettek ki. 

A nagyobb sebesség és a fo
kozottabb komfort a jövőben 
nagyobb forgalmat ígér. A ki

tűzött max. 260 km/óra sebessé
get az elkövetkező években 
még nem fogják elérni annak 
ellenére, hogy 1979. december 
7-én egy vonat - próbamenet 
alkalmával - elérte az órán
ként 319 km-es sebességet. 
Mindenekelőtt a nagy zajhatás 
és a fokozottabb energiafel
használás jelentenek akadályt a 
maximális sebesség 260 km/h
ra történő emelése előtt. Ezzel 
szemben egyes vonalakon az 
óránkénti 210 km-es sebességet 
1985-ben sikerült 230 km-re 
emelni. A legújabb építésű jár-

műveknél 230 km/óra sebessé
get vettek alapul és az első vo
nalakon, a TOKAIDO- ÉS 
A SANYO „Shinkansen"-nél a 
különösen kényelmes, 16 kocsi
ból álló újszerű motorvonategy
ség forgalomba állítását vették 
tervbe. Ennek az új járműgene
rációnak első vonatai már 1985 
végén forgalomba állnak és 
230/óra sebességgel szállítják 
az utasokat Tokió és Hakata 
között. 

A mai szerelvényekkel ellen
tétben ezek a vonatok kényel
mes ülőhelyeikkel tűnnek ki. 
Az étkezőkocsi és az első kocsi
osztálynak megfelelő zöld ko
csik kétemeletesek lesznek, így 
a felső szintről jó kilátást ígér
nek. Ezeket a kocsikat elfogad
ható székekkel, rádió és zene
hallgatásra szolgáló fülhallga
tókkal és szakaszokkal is ellát
ják. 

A Japán Államvasutak pró
bapályán tovább kísérleteznek 
a mágneses függővasúttal. 
A személyzet nélküli kísérleti 
jármű 1979. december 21-én · 
már elérte a rekordnak számító 
óránkénti 517 km-es sebessé
get. 

Az ÖBB kezdeményezései 

Futárküldemények, 
darabáru háztól házig 
Az osztrák vasút 1986. január 

l-jétől a futárküldeménnyel, 
mint a gyors kiscsomagszállitás 
szinonímájával és egyszerűsé
gével az adminisztratív lebo
nyolításban akar új piacokat 
szerezni. 

Futárküldeményként veszi át 
már 1985 elejétől a 10 kg súlyig 
terjedő csomagokat. Ezeket 
azonban csak fővonalakon, te
hát a nyugati és a déli vasútvo
nalon és néhány kijelölt csatla
kozáson szállítja, amelyeken a 
szállítási határidő azonos a vo
nat menetidejével hozzáadva 
egy órát a vonat beérkezésétől 
számítva. 

A futárküldemény és az 1986. 
október l-jén életbe lépő nagy 
darabárureform keretében be
vezetendő „Bahn Expressz ext
ra" között van átfedés, de az 
utóbbi esetében a súlyhatár 30 
kg és ezt a vasút az ország 
egész területén szállítja, tehát 
mellékvonalakon is. Ami ennek 
a gyors, bürokráciamentes és 
hatékony szállításnak az árát il
leti, az a hírek szerint „biztosan 
nem lesz alacsony". Egyébként 
valószínűleg átalányárat fog-

nak számítani. Később a szol
gáltatást háztól házig való szál
lítássá fejlesztik. 

A futárküldeménynek a vas
út szolgáltatásába való beépíté
se egy nagyobb darabáru-kon
cepció része, amely „Bahn Exp
ressz" és „Bahn Expressz ext
ra" címmel 1986. október l-jé
vel kerül bevezetésre. A „Bahn 
Expressz" szolgáltatás kereté
ben az ÖBB minden csomagot 
háztól házig szállít, míg a 
,,Bahn Expressz extra" keret
ben darabárut állomásról állo
másra vállal továbbításra 30 kg 
súlyhatárig. 

A reform célja az egységes
ség érdekében az NSZK és 
Svájc darabáru-szállítási rend
szeréhez való alkalmazkodás. 
Az ÖBB határozottan törekszik 
arra, hogy a nem túl távoli jövő
ben nemzetközi viszonylatban 
is szállítson „Bahn Expressz" 
keretben és így csatlakozzék az 
1985 júliusától fennálló, Svájc, 
az NSZK és Franciaország által 
gyakorolt, legnagyobb európai 
darabáru-továbbítási rendszer
hez. 

Henger· alakú vagon 
ömlesztett árunak 

Finnországban az éghajlati 
viszonyok nagyban hátráltat
hatják ömlesztett anyagok ra
kodását, különösen, ha a rako
mány belefagy a vagonba. 
A probléma megoldása érdeké
ben a finn vasút újszerű teher
vagont fejlesztett ki. 

A kocsiszekrény fekvő hen
ger, a végein csapágyakkal és 
a felső felületén csuklós fedéllel 
zárható ürítőnyt1ással. A két 
forgóvázat csak a kocsiszek
rény köti össze egymással, ame
lyet elforduló csapágyakon hor
danak. Ha a fedelet hátrahúz
zák és a csapágyakat felenge
dik reteszelt helyzetükből, a 
henger alakú kocsiszekrény 
mindenestül elfordítható egy 
csavaremelő segítségével. 

Ahogy a vagon az ürítés he
lyére érkezik. kinyitják a fede-

lét és pneumatikus úton két, a 
vágány mellett telepített görgőt 
közelítenek az oldalához. A gör
gők belekapcsolódnak a csavar
emelőkbe, 180° -kal elfordítják a 
hengeres kocsiszekrényt, mire 
az ürítés megtörténik, majd a 
forgatást folytatva újra szállítá
si helyzetbe állítják azt. 

Az első kísérletek szerint egy 
75 kocsiból álló tehervonati sze
relvényt 30 perc alatt ki tudtak 
üríteni, az ürítés sebessége ter
mészetesen függ a bunker befo
gadóképességétől is. Az új meg
oldással lényegesen csökken a 
megfagyott rakomány ürítésé
nek a problémája is. Ebben 
nagymértékben segít a kocsi
szekrény hengeres alakja, hi
szen így csökken az a felület, 
amihez a rakomány tapadhat. 



GYAR s 

Százötven éve alkották A MÁV ANYAGILAG IS ÖSZl"ÖNZI A TANUlÁST 

A vasúton tízéves az elsö magyar vasúti törvényt 
az idegennyelv-oktatás 

Közlekedési törvényhozá-
sunk kiemelkedő jelentőségű 
jogszabályára emlékezhetünk 
az idén: 150 évvel ezelőtt szüle
tett az első magyar vasúti tör
vény. 

Az 1832. évre összehívott ma
gyar országgyűlés - ma már 
hihetetlenül hosszúnak tűnő 
időn át - több mint három 
évig ülésezett. Ennek egyik oka 
az volt, hogy a haladó eszméket 
képviselő liberálisok és a fenn
álló társadalmi rendet védő 
konzervatívok között éles viták 
voltak. A harc akkor még nem 
dőlt el, de az elért szerény ered
mények is egyengették a sza
badságjogok megvalósulásának 
útját. Fontosabb vívmányok 
voltak az építendő Lánchídon 
áthaladók - polgári jogállásra 
tekintet nélküli - adózása (híd
pénz fizetése), a váltótörvény és 
a szempontunkból elsődleges 
jelentőségű, ,,Az ország közja
vát és kereskedését gyarapító 
magános vállalatokról" szóló 
1836. XXV. törvénycikk. 

A múlt század húszas évei
ben a szűk belső piac kedvezőt
len körülményeket teremtett 
hazánkban is. A drága és rossz 
szállítás gátolta, versenyképte
lenné tette a mezőgazdasági ex
portot. Ugyanis a közlekedési 
utak közismerten elhanyagolt 
állapota, a folyók szabályozat
lansága és a vasutak hiánya az 
ország egészséges kereskedel
mének kialakulását nagymér
tékben akadályozta, bénította a 
gazdasági vérkeringést. A ki
bontakozás érdekében a köve
tek (országgyűlési képviselők) 
a közlekedési hálózat kiépítését 
akarták megvalósítani. Szemük 
előtt a fejlettebb külföldi álla
mok példája lebegett, ahol már 
megkezdték a vasutak létesíté
sét (Anglia, Belgium, Németor
szág). 

A közérdekű vállalatok - hi
dak, hajózható csatornák, vas
utak - építésének előfeltétele a 
kisajátítás kérdése volt. Egy lel
kes honatya, Vay János szabol
csi követ indítványára az or
szággyűlés 1836. február 3-tól 
tárgyalta a kisajátítás törvény
be iktatására vonatkozó javas
latot. Az előterjesztés hangsú

melnek a boldogság_ ösvényére lait állást, mert ezzel - a kor
vezetett nemzettől. � boldogi- szellemnek megfelel6en - a 
tó kötelességemnek ismerem e szabad vállalkozásnak biztosít
nevezetes három nap vitatásait hattak utat. A térgyalúi témák 
kimeritőleg közölni - folytatta közül ki kell még emelni azt, 
Kossuth - s ha gyenge tollam hogy a szabad és a kötött tarifá. 
csak egy két kebelben lenne is nak egyaránt akadtak túnoga
szerencsés az előitéletek homá- tói. Végül is a pályatulajdono
lyán átsugározva pislogó mé- sokra bízták a szállftási díjak 
eset nyujtani, három évi fárado- mértékének meghatározását. és 
zásom bőven jutalmazva lesz." ezzel a tarifaszabadság elvét 
(Országgyűlési Tudósítások) mondták ki. Említésre érdemes, 

Az országgyűlés résztvevői mert új vonása törvényeinknek, 
közül sokan idegenkedtek a ki- hogy a vasúti közlekedéssel 
sajátítás gondolatától: nem ér- kapcsolatosan vétlenül okozott 
tették meg, hogy az állam jóléte károkhoz is büntetőjogi követ
és az általános fejlődés biztosi- kezrnényeket fűztek. 
tás& miatt gyakran ütközni kell Az egyes, egyáltalán nem lé
az egyéni érdekkel. Az állam nyegtelen kérdések tisztázása 
szuverenitásából természetsze- után az országgyúlés kijelölte 
rűen következik, hogy az egyé- annak a 13 vonalnak végpont
ni jognak engednie kell, amikor ját, aTMlyek között a �ghatá
az állam olyan feladatával jut rozott feltételek mellett a vasellentétbe, amelynek megoldá- útépítést meg lehet kezdeni. Az 
sát a közérdek követeli. Az ál- engedélyezett vonalak - ame
lamnak ily7n �setekben joga lyek nagy része Pestről indult 
van az egyent Jogától részben, ki és a szomszédos országokkal 
vagy egészben megfosztani, voltak hivatottak összeköttetést 
vagyis kisajátítást alkalmazni. teremteni - az alábbiak: 
So� vitát k�v:töen , sikerült biz- ,, 1. Pestről Bécs felé Ausztria tos1t:1:n! �z _ep1�kezest megelőző határszéléig, 2. Pestről a mak1saJ_atitá�- J�gat., gyar tengeri révpartokig, 3. Nezet_k�l�nbsegek, mu�t��z- Pestről Zimonyig, 4. Pestről ta_k az ep1tes engede!yezes1 JO- Morva és Szilézia széléig, 5. gaval �apcsolatb�n is. � �r- Pestről Galiczia határszéléig, 6. szá�gyul�� �gyams � vasutépit- Pestről Erdélyig Kolozsvár felé, keze��k_iova�agyásat �gy -�ta- 7. Pestről Erdélyig Nagy-Szela kiJelolendo b1zottsag utJán ben felé, 8. Bécstől, illetőleg tei:vezte gyako1;>l�1, hogy �lkot- Ausztriának határszéleitől egymanyos be!oly,asat biztos1t�as- részről a magyar tengeri révsa; !gy el_zarkozott a ko�any partig, másrészről Eszékig és 1gen�e elol,, a�ely ezt a Jog�t így tovább Törökországig, 9. m�g,:mak k1vanta fe�n�m. Bécstől, s illetőleg Ausztriának �esob� azonban a törvenyh�- határszéleitől Magyarországon zas k«:n�elen . volt E:ngedm, keresztül Krakkóig, 10. Nagymert all�spontJának 1�!11ételt Szombattól Kassáig, 11. Kassáhan���tása a� egész törvény tól Krakkóig, 12. Miskolctól GalétreJottet vesz�ly7ztette, voln�. liczia s Oroszország felé, 13. Az �llentétet nem1ké?t ugy hi- Sziszektől a magyar tengeri dalták át, hogy a Jogszabály révpartokig " csak a következő orszá_ggyűlé- · , . 
sig marad érvényben. Jgy, no- _ Kétsé!(lelen, hogy e�ő vasu� 
ha a törvényt ideiglenessé mi- �rvényünknek - történe� 
nősítették, mégis lehetőség Jelentősége mellett -: sok hiá
nyüt a vasútépítés megkezdé- !lYO�sága volt. �otómak még
sére, és ezáltal a kereskedelem is dicsére�re válik, mert az el-

, 'h · J, ·l , , nyomás időszakában szálltak reg o aJtott eJ esztesere. síkra a haladó gondolatok való-Vita merült fel a tekintetben ra váltásáért és úttörői voltak a is, hogy a vasutakat közköltsé- magyar vasúti közlekedés meggen, vagy magánvállalkozás ke- teremtésének retében létesítsék-e. A többség 
ez utóbbi megoldás mellett fog- Dr. Horváth Károly 

A művelődési tárca vezető helyeken gyorsabb és szaksze- (gy lépést tudunk tartani a vaa 
testületei a közelmúltban érté- n'lbb lesz a fuvarlevelek kezelé- úti technika fejl6déaével 18 
kelték az idegennyelv-oktatás se, a kereskedelmi, mdszaki Munkánkhoz nagyon sok mód· 
helyzetét. Az Országos Közmll- ügyintézés. szertani és pedagógiai útmuta
vel6dési Tanács elnökségének A MÁV éppen ezért fordít tást ad dr. Haán GJ,örgy nyel
megállap(tása szerint orszigo- nagy összeget az idegennyelv- vész professzor. 
san nem fejl6dött a kívánt mér- oktatás fejlesztésére - magya-
tékben az idegennyelv-oktatás. rázza Nagy Erzsébet. - A tiszt- Az idegennyelv-oktatást szol
Vajon a vasúton milyen ered- képzőn nyelveket tanuló hall- gálják azok a bővülő kapcsola· 
ményekkel dicsekedhetünk? gatók fizetnek ugyan tandíjat, tok, amelyek az intézet és az 
Ezt kérdeztem Nagy Erzsibet- de a rezsiköltségeket teljes egé- N��-beli Stendhali Járműjavf
tól, a MÁV Tisztképző Intézet szében a MÁV fedezi. A kollek- tó Uzem között kialakultak. Az 
idegennyelv-oktatási csoportjá- tív szerződés vonatkozó rendel- üdülési cserekapcsolatok révén 
nak vezetőj_étől. kezései alapján azt a hallgatót, a múlt évben nyelvtanfolyamra 

- A MA V-nál sem kedvező aki középfokú nyelvvizsgát járó 60 magyar vasutas és csa
az idegen nyelvet beszélők ará- tett, 2000, aki pedig felsőfokú ládja gyakorolhatta a német 
nya. Pedig a tranzitforgalom, a nyelvvizsgát tett, azt 3000 Ft nyelvet. 
határforgalmi kapcsolatok bő- jutalomban kell részesíteni. A 
vülése, a RIC, RIV, UIC, OPW szerb-horvát, a cseh-szlovák és - Milyen igényeket elégit 
és más nemzetközi vasúti szer- a román nyelvvizsgát tett vas- még ki a nyelvi tanszék? 
vezetekben a MÁV képviselete utasok 1500, illetev 2500 Ft ju
s nem utolsósorban a turizmus talmat kapnak. 
növekedése feltétlenül indokol- - Milyen seg(tséget adott 
ná, hogy több vasutas beszéljen még a vasút a korszerű nyelv
idegen nyelvet. A MÁV idoöen oktatáshoz? 
felismerte ezt a követelmén11t, s - A tanszék indításakor be
immár tíz éve létrehozta az szerezhettünk 12 magnót, a ki
idegen nyelvű tanszéket a ejtést és a szókincset egyaránt 
tisztképző intézetben. Erre az gazdag(tó szoftvereket, magnó
intézkedésre azért volt szükség, kazettákat, idegen nyelvű szak
mert a nyelveket beszélő új irodalmat és ismeretterjesztő 
munkavállalókat a vasút nem anyagokat. A személyzeti és ok
tudja megfizetni, másrészt az tatási főosztály segítségével re
ilyen szakemberek iránt nagy- mélhetőleg a közeljövőben kap
mértékben megnőtt a kereslet. juk meg a nyelvoktatásban ma 

A MÁV 1975-ben a tisztképző már nélkülözhetetlen videobe
intézetben 16 tanuló egyidejú rendezést is. Sajnos az elmúlt 
oktatására alkalmas audiovizu- tíz év alatt a tiszképző intézet 
ális nyelvlaboratóriumot létesí- József körúti épületének állapo
tett, s ott német, orosz, angol és ta nagyon sokat romlott. A tan
francia nyelvet oktatnak. Az el- termi berendezések kezdetlege
ső oktatási évben mindössze sek, elavultak. Magnóink közül 
124-en kezdték el a tanfolya- többet selejtezni kellene. Sze
mokat. Az 1985/86-os tanévben rencsénkre a szakfelügyelet ré
pedig már közel négyszázan sa- vén sok ismeretterjesztő anyag
játftják el a nyelvtanfolyamo- hoz jutunk hozzá. Elavult be
kon a négy világnyelv valame- rendezéseinket ellensúlyozza, 
lyikét. hogy az idegennyelv-oktatás 

Az intézetben jelenleg 14 személyi feltételei jók. Óraadó 
nyelvvizsgára felkészítő és 3 tanáraink közül Kovacsicsné 
szinten tartó tanfolyamon van Petrován Antónia, dr. Kovács 
képzés. A növekvő igényeket fi- Andorné, Berecki Gáborné és 
gyelembe véve az idei tanév- Nagyházi Emőke szinte a tan
ben több elo"készitö tanfolyam szék megalakulásától nálunk 
indult angol és német nyelvek- oktatnak. A vasúti szakmai ok
ból. Ezeken az elő�észítő tanfo- tatást felsőfokú nyelvvizsgával 
lyamokon megállapíthatják, rendelkező mérnökök végzik, s 
hogy később kik lesznek képe-
sek az intenzív nyelvoktatás 

- A tanszék a tandíjat fizető 
hallgatókon kívül teljesítette 
eéldául a Jászkiséri Gépjavító 
Uzem kérését is. Nyolchetes 
speciális angol tanfolyamot tar
tottunk a kijelölt dolgozók ré
szére. A japán képtávírós telex
gépet üzemeltető vasutasoknak 
szintén rendeztünk hasonló 
tanfolyamot. A MÁV Idegenfor
galmi és Szállítmányozási Igaz
gatóság hálózatának szervezeti 
kialakítása előtt orosz és német 
nyelvű alapozó tanfolyamokon 
készítettük fel a vasúti idegen
forgalom szervezésére, koordi
nálására, s az ezzel kapcsolatos 
idegen nyelvű ügyintézésre az 
oda helyezett dolgozókat. 

A MÁV Vezérigazgatóság ok
tatási célkitűzései és közműve
lődési irányelvei között a VII. 
ötéves tervben is szerepel az 
idegennyelv-oktatás fejlesztése. 
A koncepció szerint a szállítmá
nyozási és idegenforgalmi fel
datok magasabb színvonalú el
látása érdekében tovább kell 
bővíteni a vasúti szakemberek 
idegen nyelvi ismereteit. Az 
ehhez szükséges feltételeket pe
dig folyamatosan még kedve
zőbbé kell tenni. 

Orosz Károly 

magas követelményeivel meg-.------------------------

lyozta, hogy a magántulajdon ,-----;:�■;::--g
.,

---.. ---------,■--,..------
korlátozásának ezt az eszközét ) 

birkózni. Jórészt ennek köszön
hető, hogy a vasúti hároméves 
nyelvvizsgára felkészítő tanfo
lyamokon az országos átlagnál 
lényegesen kisebb a lemorzso
lódás. 

Idegennyelv-tanfolyam 
Szob állomáson csakis közérdekű vállalkozások 

létrehozása érdekében és meg
felelő kártalanítás mellett kí
vánja alkalmaztatni. A hosszú 
tanácskozást és vitát kiváltó ja
vaslat jelentőségét Kossuth La
jos fejezi ki legszebben: 

,.Örök hála és tisztelet nem
zetünk képviselőinek: ők meg
értették az időnek jeleit, és 
megértették a nemzetnek ha
lasztást nem szenvedő szüksé
geit, s a kisajátitás törvényét el
határozták. Es ha szerencsések 
lesznek kivívni, mit oly dicső
séggel kezdettek, ha bár semmi 
mást nem tettek volna is három 
év alatt, már örök hálát érde-

Mivel nem teljnítettük a tenet, Kovács 12 Jána. kéteaer fo-

Sokan a felkészítő tanfolya
mok eredményességét a nyelv
vizsgát tett hallgatók számával 
mérik. Kétségtelen, hogy ez is 
egyik módja az értékelésnek, de 
ne feledjük, hogy a félbeszakí
tott tanfolyamokon szerzett is
meret is integrálódik. Az idegen 
nyelvű alapismeretek birtoká
ban például a határállomáso
kon, a MÁV Bevétel Ellenőrzé
si Igazgatóságon, a MÁV 
Anyagellátási Igazgatóságon, 
vagy a MÁV Idegenforgalmi és 
Szállítmányozási Igazgatósá
gon és egyéb vasúti szolgálati rintot YiHzaf°azet! (Fekete haván rajaa) 

A MÁV Villamos Felsóvezeték 
Építési Fónökség 
a Dél-Balatoni vasútvonal villamosítási munkáihoz felsöveze
ték szereléshez szükséges DM-motorra felvételre keres szak
képzett 

vágánygépkocsi-vezetöt 

Kereseti lehetőség 7000-9000 Ft között. 
Entiijuttada: 

- díjtalan utazás a MÁV vonalain. 
- külföldi utazáshoz szabadjegy, 

munkaruha-ellátás, 
- üzemi étkezés, 
- ingyenes munkásszállás. 

Jelentkezés személyesen és levélben. Clm: 
Jászberényi u. 90. Munkaügyi caoport. 
,.,_ 01/21-28 üzemi számon, 

570-800 városi számon. 

1108 Budapest, 

: 

Legyen a munkatársunk! 
A Magyar Vasutas februári számában közölt „Az üzemviteli 

folyamatok elemzése" című cikkben szúk körű, de áttekintő ké
pet mutattunk be a szállítási folyamatok összetettségéről. 

Meggyőződésünk, hogy a MÁV üzemviteli feladatokat ellátó 
dolgozói közül számtalan olyan, elsősorban szakirányú felsőfokú 
végzettséggel rendelkező szakember van, akinek igénye a jobbító 
szándékú változtatás, a szállítási folyamatok gazdaságosabbá té
tele. 

E meggyőződésünk reményében szeretnénk ezen szakembe
reket megismerni és alkotótevékenységüket - természetesen 
kölcsönösen egyeztetett anyagi ellenszolgáltatás ellenében -
igénybe venni a folyamatelemzés különböz6 fázisaiban. 

Amennyiben úgy dönt. hogy a team csoportmunkában szíve
sen együttműködne az üzemviteli területen foglalkoztatott szak
emberekkel, akkor szándékát jelezze. 

Levélben: MÁV Vezérigazgatóság 
üzemviteli főosztály 
Jelige: ,.Fol11amatelemzés" 
1940 Budapest. Népköztársas68 útja 73-75. 

Telefon: 01/35-89 
Személyeaen: a MÁV Vezérjgazgatóségon, U. emelet 239-es 

szoba. Részletesebb infonmciót dr. Ivúiyi Imre ad a fenti cfmen 
és telefonazámon. 

Legyen a munkatúaunk! Jelentkezzen! Hfvja az üzemviteli 
f6oezWy. 

Jelentkmsi hatúid6: 1986. áprilu 30. 

Az egyre korszerűsödő sze
mély- és teheráru-forgalom 
nemcsak a technikai és techno
lógiai fejlesztést teszi szüksé
gessé, hanem az idegennyelv
ismeret megszerzését is. Köztu
dott például, hogy Sturovó a 
budapesti igazgatóság legf on
tosabb határállomása, ezért 
igen fontos, hogy milyen az itt 
foglalkoztatott dolgozók szakis
merete, nyelvismerete és visel
kedési kultúrája. Amikor 23 év
vel ezelőtt 1963. májusában át
adták Sturovó közös határállo
mást, a MÁV-dolgozók létszá
ma 200 volt. Azóta ez a szám 
megduplázódott. Jelenleg 400 
magyar vasutas végzi a forgal
mi, kereskedelmi és műszaki 
tennivalóikat, beleértve a ható
sági és határőrizeti szervek te
vékenységét is. Ez a létszám 
28-30 vonatpár folyamatos fel
dolgozását teszi lehetővé. 

Az első szlovák nyelvtanfo
lyam 1983-ban kezdődött, a bu-

dapesti igazgatóság személyzeti 
és munkaügyi osztályának irá
nyítása mellett. Az eltelt két ok
tatási évben huszonkilencen 
tettek alapfokú, négyen közép
fokú, ketten felsőfokú szlovák 
nyelvtJizsgát. A jelenleg műkö
dő nyelvtanfolyamon harminc
hatan készülnek az alapfokú 
vagy magasabb szintú nyelv
vizsga letételére. Közöttük for
galmi szolgálattevők, ügyinté
zők, fuvardíjszámfejtők, kocsi
vizsgálók, géplakatosok, vám
kezelők, oktatótisztek, kereske
delmi segéderők. 

Az eddigi tapasztalatok bizo
nyítják, hogy tovább javult a 
két vasút dolgozóinak munka
kapcsolata és a munkahelyi lég
kör is. Gyakoriak a közös ren
dezvények, illetve cserelátoga
tások. 

Január l-jétől a szlovák 
nyelvtanfolyammal párhuza
mosan német nyelvtanfolyamot 
1s szerveztek. 

Segítség a rászorultaknak 
A múlt év augusztusában nyezés kiszélesedett. Több hó

Veszprém megye egyes telepü- napon keresztül érkeztek a 
léseit ért földrengés sok vas- szakszervezeti bizottsAghoz a 
utascsalád hajlékát is megron- szocialista brigádok által fel
gélta, többekét lerombolta. ajánlott összegek. 
A társadalmi összefogás azon- A területi intéz6 bi2ottság is 
nal segitett a bajba jutottakon, seg(tett. Összesen 920 eur fo
de fOk család, főleg a nyugdíja- rint gyúlt össze. Március 3-án 
sok anyagi helyzete további se- egy széles kön1 ismeretekkel 
gftaéget követelt. rendelkező társadalmi bizoUa68 

ElacSként a /dDe/ Attila di- döntött a kár n a rászorulta4g 
zelazerel6 smcialishl bripd fel- mértékétől függ6en a aegélpk 
hfvúa jutott elil szombathelyi ösazegér6l 86 ektfv '8- DYUCdl• 
igazgatóúg valamennyi szocia- jas vaautascal4d � 
lista� & dolgozó kol- 2000-t61 75 000 l't.·ia � ... 
lektil9'ihaL A bel,i temem.t. rooptA•ban 
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A. rekonstrukció elke�dődött 

Ferencváros újjászületik 
amelynek tagjai az üzemi, mű
szaki szakszolgálatosok, illetve 
a tervező- és kutatóintézetek 

Ferencvárosról szólva, elke
rülhetetlen, hogy ne idézzek 
Moldova népszerű riportköteté
ből. A könyv (Akit a mozdony 
füstje megcsapott ... ) második 
mondata így hangzik: ,.A Fradi 
az ország legnagyobb pályaud
vara: ha leállna, megbénulna 
az egész magyar vasút Záhony
tól Hegyeshalomig." 

képviselői. Ahogy a munkák 
haladnak, úgy fognak bekap
csolódni a különböző külső, va
lamint a vasúti kivitelező szer
vek képviselői is a bizottság 
munkájába. A bizottságot 
egyébként én vezetem; a re-

A gondolat igazságáról még 
azok is hallottak valamit, akik
nek jószerint csak utasként van 
közük a vasúthoz. A Fradi be
szédtéma a laikusok és a szak
emberek körében egyaránt. Ré
gen is az volt, ma is az, a jövő
ben még inkább az lesz. 

konstrukció ügyében vezér
igazgatói biztosként intézke
dem minden kérdésben. 

- Mi a koordinációs bizott
ság feladata? 

- A legfontosabb az, hogy a 
rekonstrukció összes feladatát 
egységes elgondolásként értel
mezze, az egyes részterületek 
műszaki problémáit, építési 

Érvek és ellenérvek munkálatait úgy szervezze Vágánycsere 
meg, hogy a majdan kialakuló, 

Néhány hónapja elkezdődött 
a pályaudvar rekonstrukciója; 
eldöntetett, hogy Ferencváros 
megújul. Nem volt könnyű dön
tés. Az alapos és okos érvek 
mellett jócskán akadtak ellenér
vek is. A terület szűkössége pél
dául azt az elképzelést támogat
ta, hogy hagyják a Fradit elsor
vadni, inkább épüljön egy telje
seu UJ rendező pályaudvar. 
Megvizsgálták ezt a lehetőséget 
az illetékesek, elmentek például 
Bécsbe, ahol már lassan 15 éve 
építgetnek egy új rendezőt. 
A tanulmányozás eredménye 
röviden: az építkezés milliárdo
kat emésztene fel, ráadásul 
olyan hosszú ideig tartana, 
hogy a népgazdaság jelenlegi 
helyzetében felelőtlenség lenne 
belevágni. 

átépített rendező pályaudvar 
egy nagy kapacitású, jó haté-
konysággal működő űzemi ob-
jektum lehessen. 

- Ha jól értettem: a bizott
ság tagjai minden egyes „kapa
vágásnak" tudják a célját, pon
tosabban: a legkisebb részmun
kát is a „nagy egész" szempont
jából kísérik figyelemmel. 

- Ilyen nagyszabású és 
hosszú ideig tartó munkát azt 
hiszem, másképpen nem is le
hetne indítani. Természetesen 
bizonyos részleteket nem lehet 
előre kidolgozni, de a koncepció 
egésze világos. A félreértések 
elkerülése végett: senki se gon
dolja, hogy a beruházás vég
eredményeként egy teijesen 
automatizált Fradi születik, 
amit majd a vezetője reggel be
kapcsol és este, a műszak vé
gén kikapcsol . . . A modern 
technológiának is vannak olyan 
mozzanatai, amelyeket a kor
szerű technika mai állása mel
lett sem lehet gépesíteni. 

- Vagyis: Ferencváros ké

Maradt tehát az eredeti el
képzelés: a meglévőt kell felújí
tani, a behatárolt szűk terüle
ten kell elkezdeni a munkát. 
Nem kis pénzről van szó, ez 
kétségtelen, ám mégis olcsóbb, 
mintha egy teljesen új pályaud
var építésébe fogtak volna. Idő
ben is rövidebb; ha rendkívüli 
események nem gátolják a 
nagyszabású tervet, akkor 
10-12 év múlva a régi Fradinak 
legfeljebb csak az emléke él az 
öreg vasutasok adomáiban ... 

sőbb is sok embernek munkát Elkészült az új lúhúzóvágány 
adó objektum marad? 

De maradjunk a nem éppen 
rózsás jelennél. Egyesek véle
ménye szerint a Fradiban ho
nos technológia oda jutott, hogy 
már egyetlenegy vasutas -
mondjuk egy kocsirendező -
hiányzása is komoly forgalmi 
zavarokat okozhat. Annak elle
nére, hogy a vasút szinte Fe
rencváros körül forog; hogy 
mindenki a rendező anomáliáit 
próbálja enyhíteni, a létszám
gondok változatlanok. Többek 
között ezért dolgoznak lengyel 
vasutasok is a Fradiban, akik
nek munkája ugyan számotte
vő, de az is bizonyos, hogy 
hosszú távon nem megoldás. 

A létszámhiányon csakis egy 
korszerű technológia segíthet; 
egy sereg fizikai munkakör ki
váltása gépekkel, automatiká
val. 

Lehetne még sorolni az átépí
tés mellett szóló érveket, a lé
nyeg azonban most már az, 
hogy az elgondolást a legmaga
sabb szinten is jóváhagyták. 

Koordinációs 
bi,sottság alakult 

- A mindent eldöntő igent 
az Állami Tervbizottság mond-

- Feltétlenül, bár azt kije
lenthetem, hogy az egyik legne
hezebb munkakör, a saruzás 
megszűnik. A célfékberendezé
sekre 4,7 millió dollárt fordítha
tunk, ez közel 250 millió forint. 
Az összeget a Világbank fogja 
hitelezni, a pénz már biztos, a 
versenytárgyalások azonban 
még nem fejeződtek be, ezért 
ma még nem közölhetem, hogy 
végül is milyen gyártmányú, 
megoldású fékrendszert szere
lünk fel. 

Ferencváros 
nem állhat le 

- Ha jól számoltam: húsz 
millió híján 1 milliárd 200 millió 
forintról esett eddig szó, holott 
végeredményben még csak a 
Keleti rendező átépítéséről be
szélt ... 

- Jól számolt, sőt még ezt a 
hatalmas számot is meg tud
nám toldani; és az is igaz, hogy 
a Keleti rendezőről és környé
kéről van szó. Mindez jelzi, 
hogy a magyar vasút történe-

ta ki - tájékoztat Fülöp László 
főosztályvezető. - A részlet
kérdéseket egyeztettük az Or
szágos Tervhivatallal, a Köz!e-
kedési Minisztériummal, az Al
lami Fejlesztési Bankkal. Ami 
bizonyosság: 930 millió forintra 
engedélyünk van. A munkák, 
ha kicsit inkognitóban, de el
kezdődtek még tavaly október 
végén. 

- Hogyan értsem a szót: 
,,inkognitóban"? 

tének egyik legnagyobb vállal
kozásáról van szó. 

Sipkovics Lajos mérnök-köz
gazdász, a Vezérigazgatóság 
műszaki főosztályának csoport
vezetője hívta fel a figyelmet az 
átépítés egyik nagyon fontos 
elemére. Nevezetesen arra, 
hogy a rekonstrukciót működés 
közben kell megvalósítani. 

- Közhely, mégsem árt oly
kor hangoztatni: Ferencváros 
nem állhat le . . .  Az újjáépí
tés részfeladatainak tervezésé
nél ezt maximálisan figyelembe 
kellett vennünk. Persze lesznek 
majd olyan helyzetek, amikor a 
leállás elkerülhetetlen. Az 
egyik legnehezebb időszak 
1987-ben lesz. A Keleti rende
zőt ekkor mintegy 6 hónapig 
kénytelenek leszünk kizárni a 
forgalomból. Addig azonban 
még igen sok a tennivaló. 

- Például? 
- Az új második kijárat 

üzembe helyezése már csak né
hány nap. Közel három kilomé
ternyi vágányt cserélünk ki, 11 
váltót építettünk be, a Gyáli úti 
aluljárót 12,5 méterrel meg
hosszabbítjuk, a villamosfelső-

- Úgy, hogy mindenféle 
,,felhajtás" és csinnadratta nél
kül. Magyarán: nem kürtöltük 
tele a sajtót, hogy milyen nagy
szerű munkákba fogtunk stb. 
Természetesen sajtótájékoztatót 
tartottunk. Elmondtuk, hogy 
alakult egy úgynevezett f erenc
városi koordinációs bizottság, Önjáró markológép segíti a pályaépítést 

vezetékeket telJesen átépít
jük .. Sorolhatnám még, elég 
ha ennyit mondok: december 
végéig mintegy 180 millió fo
rint értékű munkát kell elvé
geznünk. Jó� haladunk, bár a 
februári havazások kicsit kés
leltették a tempót. Ferencvaros
ban sohasem volt könnyű az 
élet, most még tán nehezebb is 
lesz, de sietek hozzátenni: a re
konstrukció érinteni fogja az 
összes fővárosi állomást, mi 
több, jó néhány vidékit is, mint 
például Fehérvárt vagy Miskol
cot. 

- Szokták mondani, hogy 
Ferencváros a vasút szíve. Ha 
ezt a „szívet'" megoperálják, 
megérzi a többi szerv is ... 

- Nehéz és hosszú operáció 
lesz, de megéri a fáradságot. 
A vasút egészségesebb lesz, a 
jövendő nemzedék munkája 
könnyebb és biztonságosabb. 
Ha mindezt megértik a vasuta
sok - és ebben nem kételke
dem! - menni fog a rekonst
rukció nagyobb forgalmi zava
rok nélkül. 

Sárközi Gábor 

-

\ 
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Huszonhat él' a volán mögött 

Pácsonyi "milliomos" 

Kissé elfogódottan ül velem szemben Benkő Antal, a 
szombathelyi járműjavító pácsonyi üzemegységének „mil
liomosa". Közel 30 év szorgalmas és hibátlan munkájának 
eredményeként birtokolja a milliókat - kilométerben ... 
Mert ennyit vezetett balesetmentesen. 

Csendesen mosolyogva tűnődik, amikor arról faggatom, 
hogy emlékszik-e veszélyes helyzetekre, borzongató pilla
natokra? A gépkocsivezető csak tűnődik, azután halkan 
megjegyzi, hogy nincsenek ilyen emlékei. 

- Szerencsés voltam - mondja -, mert azt hiszem 
szerencse nélkül nem tudtam volna 26 évet vezetni úgy, 
hogy még egy koccanásom sem volt. 

Benkő Antal döröskei, de 17 éve már Vasboldogasszonyt 
mondja otthonának, mivel oda nősült. 

- A jó családi légkör nélkülözhetetlen ebben a szak
mában. Az a gépkocsivezető, aki zilált családi körülmé
nyek között él, nem tud megfelelően figyelni. Az én csalá
dom kiegyensúlyozottan él, feleségem megértő, jó feltétele
ket biztosít ahhoz, hogy a volánhoz nyugodtan ülhessek. 

- Miért választotta ezt a szakmát? 
- A hatvanas években, amikor kezdtem, még megbe-

csülték a gépkocsivezetőket, ezért választottam ezt a hiva
tást, a motorok pedig már gyermekkoromban 1s vonzottak. 
Ma már más a helyzet, szerintem a megbecsülésünk nincs 
arányban a munkánkkal, s ez a keresetben is megmutatko
zik. Azért nem panaszkodom. Büszke vagyok, hogy a mun
kakönyvem ben mindeddig csak egyetlen munkahely sze
repel. Szeretném a második milliót is itt, Pácsonyban elér
ni ... 

11 2i • 

Cigányparlament Tuzséron 
A debreceni építési főnökség 

3-as számú építésvezetőségé
nek telephelyén, Tuzséron a kö
zelmúltban cigányparlamentet 
tartottak, amelyen százhúszan 
vettek részt. Széles Károly igaz
gató ismertette a főnökség ered
ményeit, gondjait. 

A 3-as számú felépítményi 
építésvezetőség területén közel 
300 cigány dolgozik, akiknek 
nagyobbik fele 30 éven aluli. Az 
évek során már létrejöttek a Jó

nás, az Iván, a Balog, a Laka
tos cigány dinasztiák, akik 
újabb és újabb fiatalokat hoz
nak a vasúthoz. Legtöbbjük lel
kiismeretesen, becsületesen 
dolgozik. A főnökség sokat tesz 
azért, hogy megtartsák és to
vábbi munkára ösztönözzék 
dolgozóikat. Például rendszeres 

szociális segélyt, fizetési előle
get adnak az arra rászorultak
nak. Anyagi támogatást nyújta
nak a családiház-építőknek, 
korszerű szociális létesítmé
nyekkel, lakókocsikkal teszik 
vonzóbbá a nehéz vasúti mun
kát. 

A szakszervezeti bizottság tö
rődik a hátrányos helyzetű dol
gozókkal, segíti továbbképzésü
ket. Előmunkás-tanfolyamot 
szerveznek például a munká
ban élenjárók részére. Egyre 
többen kapnak különféle kitün
tetéseket is. 

A fórumon több hozzászóló 
tett a munkaszervezéssel és a 
munkaversennyel kapcsolatos 
hasznos javaslatot. 

(Csikay) 

A brigádok is összefogtak 

Két gyermek szeme világáért 
A hódmezővásárhelyi Rostás 

család két gyermekének szemét 
olyan betegség támadta meg, 
amelyet csak műtéttel lehet 
meggyógyítani. A műtéthez 
szükséges műszerrel jelenleg 
még a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem szemészeti klinikája 
sem rendelkezik. 

A szülők munkatársai, a Hó
diköt Sommer szocialista bri
gádjának tagjai megtudták, 
hogy a Vitrectom nevű készü
lékkel megmenthető lenne a 
két kisgyermek szemevilága. 
A készülék 22 ezer dollárba ke
rül. Felhívást tettek közzé, kér
ve, hogy a megye szocialista 

brigádjai kommunista műszak
jaik bevételét ajánlják fel a ké
szülék megvásárlására. 

Ehhez a felhíváshoz csatla
kozott a MÁV Alkalmazottak 
Első Biztosító és Segélyegyesü
lete (EBSE). A Petőfi brigád 
kezdeményezésére 7 brigád 
ajánlotta fel pénzügyi segítsé
gét. Az akció során közel 20 
ezer forintot gyűjtöttek. 

A készülék ára mintegy 1 
millió forint. Az Egészségügyi 
Minisztérium illetékesei meg
ígérték, hogyha forintban ösz
szegyűlik az összeg, megoldják 
a devizára való átváltást, be
szerzik a készüléket. 

Ruházati 
és Cipöboltunkban 

OLCSÓN VÁSÁROLHAT 
használt és új női, 

férfiruhanemüt és cipőt. 

Nyugdíjasok március 24-től 28-ig a nyugdíjasszel
vény bemutatása mellett saját részükre 30%-kal 

olcsóbban vásárolhatnak. 
Az engedmény csak a bőr- és szőrmeárura 

nem vonatkozik. 

Címünk: BÁV Budapest VII., 
· Népszínház u. 11-13. 
Telefon: 131-403 

Várjuk kedves vásárlóinkat! 
Bizományi Áruház Vállalat 



Igazságos rendezést várnak 
A szószólók szemmel látható

an harcokban edzett komoly 
emberek, többségükben kom
munisták, akik jól értik vagy ta
nulmányozzák a dolgok jogsza
bályhátterét is. Ők lépnek Jel el
�ban az igazságos rende
zésért. Olyan felelős, aggódó 
vélemény is elhangzott, hogy az 
• társadalom, amelyiknek 
sondjai, gazdasági természetű 
bajai vannak, és őszintén törek
ezik leküzdeni ezeket, nem hor
dozhat éveken át feszültséggó
lcokat a saját testében. Az ilyes
mi 6röli, szétforgácsolja az em
beri er6ket. 

Egy volt vezet6 beosztású 
ftyu.gdíjastól tudom, hogy maga 
a MÁV Vezérigazgatóság is 
küszködik ezek miatt a guban
cos viswnyok miatt. Régi ren
delete� kötik gúzsba: .kormány• 
!:rendelet, illetve olyanok, ame
;,eket más tárcák hoztak tet6 
ali. Jó, jó, a rendeleteket meg 
�11 tartani. Csakhogy ..• 

Ha egy rendelet mélységesen 
jeértl az emberi önhzetet, akkor 
ut alaposan felül kell vizsgálni. 
A ffilC:iaJi1t11, humanizmus és 

nem fikció,·�• nem � 
�i,,t dátt eo •· 

Lehet6ségek a megoldásra 

Korszerű röntgenfilm-archivélás 
a pécsi TEK Rendeliímtézetében 
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Munkavédelmi szemle 
Mit írnak rólunk? a nyíregyházi csomóponton 

Vasutasok helytállásáról, pél
daadó szolgálatáról, a kemény 
tél okozta megpróbáltatásaik
ról, társadalmi-közéleti tevé
kenységükről szólnak az itt kö
vetkező írások. 

Dolgozók Lapja 

A Komárom megyei napilap 
„A vasút nehéz napjai" című 
riportjában beszámolt arról, 
hogy a zord téli napokon is ki
tartóan, szervezetten dolgoztak 
a vasutasok, noha sokukat ágy
nak döntött az influenza, mások 
a hóakadályok miatt néha nem 
tudtak eljutni kellő időben a 
munkahelyükre. A lap riportere 
a komáromi, a kisbéri pálya
fenntartók, forgalmi szolgálat
tevők dicsérete mellett külön 
kiemelte az oroszlányiak helyt
állását a szén szállításának biz
tosításában. Háromszáz helyre 
szállítanak fűtőanyagot. A szű
kös létszám ellenére, fennaka
dás nélkül tudták ellátni felada
taikat. Ez a jó munkaszervezés
nek, a belső tartalékok feltárá
sának és ésszerű felhasználásá
nak eredménye. 

Vas Népe 

A MÁV szombathelyi igazga
tóságának területén - írja a 
megyei napilap - a kemény 
télben, a nagy havazások idején 
teljes erővel dolgoztak a forga
lom fenntartásáért. Átlag 650 

vasutas szállt szembe a hóval, 
a széllel az állomási berende
zések működtetéséért. Az iga
zán kritikus napokon a honvéd
ségtől is kaptak segítséget, kö
zel száz katona vett részt a hóel
takarításban. A nyílt pályán 
dolgozó nagy teljesítményű hó
ekék és az állomásokon lapát
tal. söprűvel munkálkodó vas
utasok a legkritikusabb hely
zetben is útjára indították a sze
relvényeket, és egy személy
szállító vonat sem akadt el a hó
ban. Nem kellett leállítani az 
árufuvarozást sem, bár az is le
lassult, hiszen nemcsak a közle
kedés, a rendezés is nehézzé 
vált. 

Somogyi Néplap 

A megyei lap „Vasutasok va
sárnapja" című riportjából a 
kaposvári állomás vasárnapi 
műszakjának tevékenységéről 
olvastunk. Íme egy részlet: 

.. Az irányítóközpontból Vá

rai István rendelkező forgalmi 

szolgálattevő is a „kutyatelet", 
a hóesést szidja. Az ő feladata 
az összhangteremtés. Minden 
vonatról, érkezésről, indulásról 
másodpercre tudnia kell, és az 
is a dolga, hogy a vágányteret 
megfelelően biztosítsa a vona
tok közlekedéséhez. 

- Nem vártuk már ezt a ha
vazást, könnyebb vasárnapot 
reméltünk. Így egész napi ke
mény munkával kell a pontos 
vonatindításért dolgoznunk. 
Ezt nem panaszképpen mon
dom, megszoktuk, ez a dol
gunk. 

A vasárnapi műszak munká
ja nyomán a friss hó pillanatok 
alatt a múlté. Mindössze a reg
geli Somogy késett 12 percet. 
A többi vonat rendesen indult, 
a vágányok és a váltók időben 
megtisztítva fogadhatták a jára
tokat." 

Kelet
Magyarország 

A MÁV mátészalkai körzeti 
üzemfőnökségén megélénkült 
az újítási kedv. Az újítási hónap 
keretében meghirdetett ötlet
pályázatra 136 javaslat érke
zett, különösen sok az ügyvitel 
és a kereskedelem területén 
dolgozók köréből. De nemcsak 
egyéni ötleteket tettek a bizott
ság elé, hanem számos szocia
lista brigádból érkezett sok ér
tékes kezdeményezés. A be
adott, beruházást nem igénylő 
javaslatokból harmincat máris 
jutalmaztak. Hat kiemelkedő öt
letet újításkénti kidolgozásra ja
vasolt a bizottság. 

Szolnok megyei 
Néplap 

A rendőri munkát segítő tár
sadalmi együttműködés kiszéle
sítésére a szolnoki csomópon
ton - az országban elsőként -
megelőző bázist hoztak létre. A 
csomóponton már 1981-ben ön
kéntes rendőri század és két 
önálló szakasz tevékenykedett. 
A megelőző bázis megteremté
sével újabb társadalmi önkén
tes segítők csatlakoztak a közös 
munkába. A megelőző bázis 
szakcsoportjai részt vállalnak a 
közbiztonsági, közlekedési, ifjú
ságvédelmi, vagyonvédelmi és 
bűnmegelőzési feladatokból 
egyaránt. Segítséget nyújtanak 
a rendőrségnek a bűncselekmé
nyek felderítésében, a bűncse
lekményeket lehetővé tevő 
okok feltárásában, az élet- és 
vagyonbiztonság megóvásában 

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 
Ásványbányák 
pilisvörösvári üzeme. 

KAPHATÓK: 
a helyszínen 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. 

és a társadalmi tulajdon védel
mében. 

Békés megyei 
Népújság 

A MÁV békéscsabai csomó
pontján és körzetében több 
mint háromezer nyugdíjas él, 
akiknek sorsát körültekintő 
gondossággal követik. A kom
munista műszakokból befolyt 
összegek bizonyos hányadát 
például szociális segélyként 
szétosztják a nyugdíjasok kö
zött. 1985-ben több mint 100 
ezer forintot fordítottak ilyen 
célra. Szakszervezeti üdültetés
ben és a díjmentes, úgyneve
zett szociális üdültetésben is 
igen sokan részesülnek. Más 
formában is segítenek a vasuta
sok. Kevermesen például nyug
díjasok napközi otthona épül a 
községben, melynek elkészültét 
a MÁV szocialista brigádja se
gíti. 

Borsodi Bányász 

A borsodi bányászok hetilap
jának egyik cikke a kocsiállá
sok helyzetét elemzi. A Közpon
ti Osztályozó Szállító és Gépja
vító Üzem tavaly mintegy 11 
millió forint kocsiálláspénzt fi
zetett a MÁV-nak. A szénosztá
lyozóban az elmúlt évben 106 
ezer 900 tehervagon fordult 
meg, ennek majdnem a fele ké
sedelemmel fordult vissza. 
A szerző a továbbiakban a kö
vetkezőket írja: 

,,A MÁV miskolci igazgató
sága az elmúlt évben összesen 
402 millió forintot inkasszált a 
kocsiálláspénzekbó1. Az összeg 
- ammt a vasutasok fogalmaz
nak - évről évre ijesztő mér
tékben növekedik. Négy éve, 
1981-ben még „csak" 181 millió 
volt, s ha ebben az ütemben nö
vekedik, rövidesen elérheti a 
félmilliárdos rekordot. A pénz 
nem boldogítja a vasutasokat. 
Márcsak azért sem, mert a ne
héz milliók sorsáról nem itt 
Miskolcon, hanem a központ
ban, Budapesten döntenek. 
A veszteglő vasúti kocsik vi
szont másutt hiányoznak: nem
egyszer exportszállítmányok 
sorsa forog kockán a késedel
mes rakodás, az enyhén szólva 
is lanyha fogadási készség 
miatt. A vasútnak nem pénz, 
hanem kocsi kell, hogy eleget 
tudjon tenni megrendelői kí
vánságának." 

Összeállította: 
Hegedüs Ferenc 

A nyíregyházi körzeti üzem
főnökség központjában és a 
csomópont szolgálati egységei
nél február 14-én, Szemők Béla 
általános vezérigazgató-helyet
tes vezetésével munkavédelmi 
szemlét tartottak. A helyszíni 
szemle kezdete előtt Jászai 
Sándor üzemfőnök tájékoztatta 
a szemlebizottság tagjait az 
üzemfőnökség 1985. évi ered
ményeiről, az előzetes ellenőr
zéseken megállapított hiányos
ságok felszámolásáról, valamint 
az üzemi baleseti helyzet javítá
sa érdekében tett intézkedések
ről. Elmondotta, hogy a 43 szol
gálati helyből álló üzemfőnök
ség a kulcsfontosságú munka
körökben (vonatvezető, vonat
fékező, jegyvizsgáló, mozdony
vezető, kocsirendező, állomási 
tartalékos stb.) meglévő jelen
tős mérvű létszámhiány ellené
re kedvező gazdasági eredmé
nyeket ért el. 

Az üzemi baleseti adatok -
az előző évhez viszonyítva ked
vezőtlenül alakultak. Meg kell 
jegyezni azonban, hogy 
1985-ben súlyos sérülés nem 
fordult elő. Az üzemfőnökséget 
terhelő tárgyi balesetek száma 
- a bázishoz viszonyítva - 20 
százalékkal javult. 

A beszámoltatási időszakban 
növelték az ellenőrzések, az al
koholszondás vizsgálatok szá
mát. A 9773 elhasznált szondá
ból 173 esetben mutattak ki al
koholos befolyásoltságot, me
lyet fegyelmi eljárás követett. 
A felelősségre vonásoknál öt
szörösére növelték a személyi 
alapbércsökkentést, kétszeresé
re az áthelyezést és háromszo
rosára az elbocsátások számát. 

Jászai Sándor tájékoztató je
lentésében kitért az üzemfőnök
ség munkáját hátráltató ténye
zőkre, fejlesztési szükségletet 
igénylő gondokra is. 

A tájékoztató után a szemle
bizottság a helyszínen vizsgálta 
meg a forgalmi és vontatási 
üzemegységnél, a szertárfőnök
sé�nél, a debreceni ÉHF 3. szá
mu építésvezetőségénél és a 
nyíregyházi pályafenntartási fő
nökségnél foglalkoztatott dolgo
zók munkakörülményeit, a 
munkáltatás biztonságát és kul
turáltságát. 

A bizottság a munkabizottság 
és munkaegészségügy kérdései 
mellett részletesen vizsgálta az 
üzembiztonság helyzetét is. 
Egyöntetű volt a vélemény: az 
előzetes ellenőrzésen feltárt hi
ányosságok túlnyomó többsé
gét felszámolták. Eltűntek az 
építési törmelékek, a fenntartá
si és karbantartási munkák 
után visszamaradt anyagok. 

A MÁV TB Építési Főnökség 

főmérnöki munkakör betöltésére. A főnökség 8/3 kategóriába 
tartozik. 
A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési el6írA
sok: 

középfokú politikai végzettség 
szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség 
felsőfokú vasúti (vagy azzal egyenértékű - elsősorban 
bizt. ber.) szakképesítés 
10 év szakmai gyakorlat 

A munkakör azonnal betöltendő. 
A pélytzat benyújtésénak hatérideje: 1986. május 30. 
A pélyézat,benyújtését az alébbi címre kérjük: 

MÁV TB Epítési Főnökség 
személyzeti és munkaügyi csoport 
Szombathely, Gábor Andor u. 22. 

Bérezés: műszaki igazgatói besorolás szerint 5200 Ft-tól 
11 500 Ft-ig, megállapodás szerint. 
Az egyéb juttatások, kedvezmények, amelyek a MÁV-on belül 
e munkakörrel kapcsolatban érvényben vannak. 
A pélyézat tartalmazza: 

a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri 
besorolását (alapbérét) és jövedelmét, 
eddigi munkahelyeinek és munkaköreinek felsorolását 
(év, hó, nap megjelölésével) 
szakmai és társadalmi (esetleg tudományos) munkáját 
és eredményeit, 
idegen-nyelvtudását, kitüntetéseit, esetleges tudomá
nyos fokozatát, 
részletes önéletrajzát, 
szakképzettségeit, politikai, iskolai végzettségét, ide
gennyelv-ismeretét, egyéb végzettségét tanúsító okirat 
hiteles másolatát, 
terveit, elgondolásait a megpályázott munkakörrel kap
csolatban. 

,f' 

Bejárásra indul a szemlebizottság 

Példás rend fogadta a bizott
ságot a raktári vágányoknál, 
valamint az előrakodó környé
kén. 

A tolatócsapat tagjai, a kocsi
vizsgálók, a saruzók az előírt 
felszerelésben a technológiai 
szabályok megtartásával végez
ték munkájukat. 

Az intézkedések és a terület 
rendbetétele után is maradtak 
azonban rendellenességek, me
lyeket a bizottság tagjai a mun
káltatás biztonságának javítása 
érdekében észrevételeztek. 

A forgalmi üzemegység szol
,gálati helyei például nincsenek 
kellően ellátva az előírt utasí
tásokkal, helyi szabályozások
kal, illetve a meglévők módosí
tása, helyesbítése hiányos. 
Több szolgálati helyen elavult 
elektromos vezetékek, berende
zések üzemelnek. 

A rendezői területen a saru
kidobó vágány üzembiztonsá
gos alkalmazhatósága vizsgá
latra szorul. A saruzási helye
ken nagy a feltöltődés, mely gé
pi beavatkozást igényel. 

A tolatócsapat utasítássze
rűen végezte munkáját, de a 
műveletek befejezése után a to
latásvezető a mozgó gép lépcső
jén tartózkodott. 

A vontatási üzemegység kül
ső és belső rendje, a védőfelsze
relések viselése, a technológiai 
előírások megkövetelése meg
felelő vezetői irányítást, követ-
kezetes munkavédelmi szemlé
letet tükrözött. 

Nem kielégítő egyes méretek
ből az egyen- és munkaruha-el
látás, mely több szakszolgála
tot érint, de gondok vannak a 
kéziszerszámmal való ellátott
ságot illetően is . 

Az ÉHF építésvezetőség fa-

ipari műhelyében nincs elszívó
berendezés, a fűrészélező évek 
óta használhatatlan. Egy vado
nat új faipari lapcsiszoló beren
dezés kihasználatlanul foglalja 
a helyet, pedig sok hasonló fel
adatot végző üzemünkben nagy 
segítséget jelentene. 

A helyszíni szemlét követő 
értékelésen a bizottság tagjai is
mertették a munka és üzemvi
tel biztonságára, a munkakörül
ményekre vonatkozó megálla
pításaikat. 

Szemők Béla vezérigazgató
helyettes összefoglaló értékelé
sében elmondotta, hogy a nyír
egyházi vasúti csomópont az át
lagosnál jobb feltételekkel ren
delkezik. Az előzetes ellenőrzé
sek és az üzembiztonsági, mun
kavédelmi szemle tapasztalatai 
bizonyították, hogy a terület 
dolgozói a politikai, társadalmi 
és gazdasági vezetők irányítá
sával törődnek munkahelyük 
és munkaterületük személyi és 
üzembiztonsági állapotával. 

Az üzemegységeknél a mun
káltatás biztonsága megfelelő, a 
körzeti üzemfőnökség területén 
azonban a jelenleginél is foko
zottabb baleset-megelőző tevé
kenységet kell folytatni. 

A bizottság a körzeti üzemfő
nökség vezetőinek a munkálta
tás biztonságának fokozására, a 
munkakörülmények javítására, 
az alkoholos befolyásoltság 
alatti munka megelőzésére, az 
utasításszerű munka megköve
telésére vonatkozó kezdemé
nyezéseit, erőfeszítéseit és az 
eddigi eredményeiket - ki
hangsúlyozva a vontatási üze
megység kiemelkedő színvona
lát - jónak minősítette. 

Sutyor László 

A Magyar Államvasutak 
Szombathelyi Igazgatósága 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

a tapolcai körzeti üzemfőnökség 
gazdasági üzemfőnök-helyettesi 
munkakörének betöltésére. 

A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési elóírások: 
- középfokú politikai végzettség, 
- szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, 
- felsőfokú vasúti (vagy azzal egyenértékű) szakképesí-

tés, 
10 éves szakmai gyakorlat. 

A pélyézat benyújtésénak hatérideje: 1986. április 10. 

Helye: Máv körzeti üzemfőnökség 
személyzeti és munkaügyi csoport 

Bé_!ezés: a kollektív szerződésben foglaltak szerint. 
Szukség esetén 1986. II. félévi beköltözéssel a lakásmegol
dást elősegítjük. 

A pályázat tartalmazza a 34/1985. évi MÁV Értesítőben a 
pályázattal kapcsolatos „minta" adatait. 

�- pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást 
nyuJt: Tom.bor András, a tapolcai körzeti üzemfőnökség 
személyzet, és munkaügyi csoportvezetője a 07/42-03 tele
fonszámon. 
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ÁPRILIS A MOZIKBAN 

Lassan Inúlik az éllel 
Elmúlt a tél, itt a tavasz 

Egy hétig készültünk az útra. 
Valójában inkább András tüs
ténkedett, mindennap valami
lyen újabb ötlettel jött, s meg
vásároltatta volna a vízre való 
sport.áruk minden fajtáját. úgy 
igyekezett, hogy izgalmából 
mindenki egy tengen útra gon
dolt, mintha papiruszhajónkkal 
az óceánra indulnánk, pedig 
csak a Tiszán terveztünk egy 
utat, Szegedtöl föl egészen To
kajig. 

Indulás elótt lehúzódunk a 
kikötóbe, hogy pitymallatban 
útra keljünk. Ugy számítottuk, 
hogy a reggelit Csongrád alatt, 
a Körös-torokban készítjük el 
és késó délután majd megál
lunk Szolnokon, ott töltjük az 
elsó éjszakát. Másnap hajnal
ban aztán megyünk tovább To
kajnak. 

András, a kormányos álmo
san, fázósan pislogott a móló 
szélén, nézte a rakodást. Éjsza
ka még óránként fölnézett, órá
jának világító számlapJát figyel
te. Ilyenkor pedig elkelne a se
gít5ég, mert a hosszú útra 
mégiscsak sok holmit visz a va
donba készüló hajós: sátrat. 
élelmet, V1Zestömlót, tartalék 
üzemanyagot, halászfölszere
lést, butánpalackot, gáztűzhe
lyet, világításhoz lámpákat és 
még mindenféle apró, nélkülöz
hetetlen dolgokat. 

Elkészültem a pakolással, 
lassan kihúztunk a mólótól, s 
aztán a folyó közepén megin
dultunk. Fürgén pörgött a mo
tor, néhány perc múlva elhagy
tuk a várost. Visszanéztem a 
Bertalan-emlékmútól és hango
san azt mondtam: ,,Na, te flasz
teros város, két hétig nem lá
tunk, úgy élünk majd, mint 
óseink Pusztaszer környékén, a 
vérszerzódés idején!" Megbo
rostásodik az állunk, mire haza
érünk. András ugyan Itthon 
sem borotválkozik, a bajusz he
lyén még csak pölyhödzik a kö
zelgő legénykor jele. Tizennégy 
esztendős, de olyan megbízha
tóan kezeli a nagy motorcsóna
kot, mint hozzáértő felnőtt em
ber. Eltanulta a szükséges is
mereteket és most már egyedül 
is kiviszi a garázsból, végiglós
tat vele a város alatt a Tiszán. s 
ha elég magas a víz a Maroson, 
kedve szerint elszalad Makóig. 

Magas termetű, széles vállú 
fiú. Finom ívű ovális arca. bar
na szeme belsó érdeklódést tük
röz. Amióta megtanulta a betű
ket, annyit és annyűélét olva
sott, hogy néha zavarba hoz a 
kérdéseivel. Három esztendeje 
mondja, hogy legszívesebben 
régészetet tanulna, az óskort 
szeretné kutatm Afrikában meg 
Ázsiában. Komolyan gondol er
re a mesterségre, mert olvas
mányai között jelentés helyet 
kapnak a különbözó korokról 
szóló, népszerű leírások. Két 
esztendeje megkért, hogy ha 
nem terhel vele, hozzak néhány 
követ Babilonból, meg az 
egyiptomi piramisoktól, s bó
vebben érdeklódjek a kalifátu
sok koráról, meg a fáraók vilá
gáról és mondjam el, amit hal
lottam. Eleget is tettem a kérés
nek és viszonzásképpen elvál
lalta a kormányos/ teendóket. 

Barátságunk forrása azonban 
nem a babiloni kövekből ered, 
hanem a mesékból. Régóta igaz 
történetekról beszélek - me
sék címén-, és most már csak 
a valódi események érdeklik. 
A sok történet, amit évek alatt 
elmeséltem, ragaszkodóvá tette 
a fiút, és igazi jó barátok let
tünk. 

Látom, hogy most bóbiskol 
mellette, alig figyeli az utat, pe
dig ha rászaladunk a víz alatt 
úszó tuskóra, gerendára, letörik 
a motor alsó része, vagy a csiga 
levele. Megijedtem ettól a rossz 
gondolattól, annyi készülódés 
után milyen szomorúság lenne 
számunkra, ha lerobbanna a 
masinánk. 

Nézzed csak, András, mi
lyen szép a virradat' - szól
tam, hogy elhajtsam az álmát. 

Látom - dünnyögte, de 
továbbra sem figyelte az utat. 

- Te, ráhajtasz valamire, 
nézd, milyen gazos a víz! 

- Nézek én. 
Finom pára nngatódzott a fo

lyó fölött. A partmenti füzesek
ben a madarak tnllázó zenével 
köszöntötték a fák tetejére érke
zó vörös napot. Suhanó sirályok 
libbentek föl, aztán lecsaptak a 
sima vízre, hogy elcsípjék a 
gyanútlan apró halat. A vad
gazdaság nagy nyárfaerdójé
ben kakukk szólt, és gyors lib
benéssel a túlsó partra húzott 
fölöttünk a sárgangópár. 

Élénkzöld színeivel ébredt a 
táj, frissen. derűsen, burjánzott 
az ártéri vadon. A júniusi nap 
még nem tikkasztotta el a buja, 
dús növényzetet. A szomorúfü
zek mélybe hajoltak, hosszúra 
nyúlt, zöld gallyakkal simogat
ták a folyót. A tápéi komp után 
természetes az ártéri vadon, 
emben kéz nem művelt benne. 

- Cika 1 Vedd át a kor
mán:,1, lefekszem - fordult fe
lém a konnánvos, és választ 
sem várva. hátrament és lefe
küdt a hajó alJába. 

- Jól van, barátom, húzd 
magadra a melegítót, mert hát
ra vág a szél. 

Algyőnél befejezték már a 
víz szélére épített hídpillér 
munkálatait. Csöndesen állt a 
keszon. a nagy műhelydaru, 
meg a vontatógózösök, csak az 
éjjeliórök ógyelegtek a parton, 
várták a váltást. Ha ilyen for
másan haladnak, nemsokára el
készül ez a híd is. A ludvári szi
vattyú 1s pihent, pedig most 
kellene húznia a vizet, magas a 
folyó, nincs tilalom. Kilenc óra 
után meg nem érdemes öntöz
ni, mert fölhevul a vetemény és 
a hideg víz kárt tesz benne. 

Előttem egy nagy hal dobta 
föl magát, s szép ívben vissza
hanyatlott. Jó fogás lenne, csak 
idő nmcs. Alig értem oda, ahol 
a hosszú harcsa lewgózött, a 
motorból sistergó, sivító hang 
csapott ki, s aztán rángatózó 
nyikorgással megállt. András 
fölült és értetlenül nézett rám. 

Elütóttünk egy ónás1 har-
csát. 

Az nem lehet. Tuskóra 
szaladtál? 

- Nem hiszem. 
A motort néztük. Finom vö

rös por kavargott a víz fölött, a 
csónak hátulja olyan lett, mmt
ha téglaport szórtunk volna be
le. Égett, órölt bakelitszagot 
árasztott a masina. A folyó sod

Az évszakok változása egyf e
lól azt jelenti, hogy lekerülnek 

a nyár legszebb két hete most rólunk a meleg sapkák, prémes 
itt pusztult. kabátok, vastag sálak, másfelól 

- Visszamegyünk! - szól- azt is, hogy sűrűbben kimerész
tam keményen. - Beszélünk kedünk a kellemesen fűtött szo
Vidáccsal, a szerelóvel, egy nap bából, s nemcsak túrára indu
alatt esztergál egy másikat. lunk a hegyekbe, hanem a mo-
Holnapután újra indulunk. ziba is inkább elmegyünk, mint 

A kormányos hallgatott. akkor, amikor hull a hó, hideg 
- Rendben van? - kérdez- szelek fújnak. 

tem erélyesen. Persze meg kell válogat-

- Mit tehetünk. nunk: hová váltsunk jegyet! 

Magamban én is átkoztam az Nem mintha különösebb tu-
életet, embert, istent, fiberkere- domány lenne ez, csupán arról 
ket, mert ez is csak velem for- van szó, hogy aki színházban 
dul elő. Úgy húztam a lapátot, akar szórakozni (kikapcsolód
hogy mmden haragom bele- ni), az ne a Hamletre üljön be! 
menjen. Szótlanul haladtunk el Magyarán: vegyük komolyan a 
a keszon mellett, aztán elenged- filmet is, és ha hangulatunknak 
tem a csónakot, csurogjon, vi- megfelelóen keresünk progra
gye a víz sodra. mot, bizonyosan kevesebb csa-

- Majd én átveszem, aztán lódás ér. 
evezek. A hónap 14 bemutatója 

- Ha akarod . . . minderre tekintettel van. Leg-
- Micsoda visító hangja volt alább is abban az értelemben, 

ennek a motornak - szólt a hogy a négy hétre szétoszló kí
kormányos, és átvette a lapátot. nálat 10 nemzet legkülönfélébb 

- Furcsa. Harminc eszten- műfajhoz tartozó alkotásait 
deje hallottam utoljára ezt a sorakoztatja fel: kinek-kinek 
kellemetlen hangot. A szalagfű- ízlése szerint. 
rész zakatolt, sivalkodott így, Kezdjük talán a könnyed, 
amikor vasat vagy szöget ért a szórakoztató produkciókkal. So
fában. kan szeretik az olyan típusú fil-

- Legalább mesélj valamit, meket, amire azt lehet monda-
hogy jobban múljon az idó' m: jó kis marhaság volt. Másfél 

Tíz óra felé lent vagyunk. óra mulatság, némi izgalommal 
- Kösz . . . körítve. Ez volna az olasz Nincs 
- Hiába kösz vagy nem kettő négy nélkül. A kettó: a 

kösz. Ez huszonegy kilométer. nálunk igencsak népszerű Bud 
- Na jól van, ne mérgelódj! Spencer és Terence Hill kettós, 
- Nem mérgelódöm, de ez a akik, mint köztudomású, ango-

visító-riasztó hang szinte meg- los hangzású nevük ellenére 
rémített. Itália szülöttei. Ami pedig a né-

- Miért? gyet illeti, hát ezúttal kettós sze-
- A híd, a víz látványa és ez repben láthatók. Ők alakítják 

a visító hang emlékezetembe magától értetődóen nemcsak a 
idézte azt az idót, amikor nem két védelemre szoruló millio
tudtam megszabadulni a sza- most, de azt a két keményöklű 
lagfúrész sikongó, síró hangjá- fickót is, akik óket megvédik. 
tói Elkísért haza, éjszaka a fe- A színhely ezúttal Brazília, de a 
jemben nagyobb hangerővel pofonok és verekedések hagyo
zakatolt, mint nappal, amikor mányosan olaszok. Ahogy meg
dolgoztam rajta. Mentem az ut- szoktuk! 
cán, vagy megálltam beszélget- A hónap felújítása: roman
m ismerósökkel, a fejemben tikus kalandtörténet. Az imfolyton sivalkodott, nyögött a már legendás Zorro kalandjéi.1-fűrész, mint a valóságban a nak felújítása. Az alarcos 1gaznégycolos pallók alatt · · · oly ságtevő figurája örökzöld. Hajrég volt. Nevetnem kellene, de danán nagyapáink izgulták vé-
hiába. gig a z., a fekete lovas fordula-

- Abbamaradt_ aztán? tait Douglas Fairbankssal. 
Abba. Nem 1s tudom, ho- Apáink Tyrone Power-ért rág-

gyan. ták a körmüket a sötétben M1, 
Mondd el. az unokák, Alain Delon meg-

- Elmondom. személyesítésében találkozha-
- De úgy mondd, ahogyan tunk a bátor kardforgatóval. 

igazán megtörtént. A korábbi amerikai feldolgozá-
(Folytatjuk.) sokkal ellentétben ez az 1974-es 

verzió olasz-francia közös vál
lalkozásban született. 

A krimi műfajt a csehszlovák 
A borotvás gyilkos, Dusan Kle
in rendezó s Josef Klíma író 
munkája képviseli. Nemcsak 
egy nyomozásnak vagyunk ta
núi s a rejtély megoldásának (ki 
a gyilkos?), de a bűntett nagyon 
is valós társadalmi közegbe van 
ágyazva. Érdekesség. hogy Ta
kács hadnagyot, a nyomozót, 
magyar színész, Ropog József, 
a Komáromi Magyar Területi 
Színház tagja játssza. 

Ugyancsak kalandos história 
a Tiszteletbeli konzul, az angol 
John Mackenzie ízig-vérig mai 
tematikájú politikai töltésű drá
mája. amelynek témája egy me
rész gerillaakció. A valós szín
hely: Argentína (bár a felvéte
lek Mexikóban készültek). 
A két fószerepló: Michael 
Caine és Richard Gere világ
sztárok, míg Christopher 
Hampton a forgatókönyvet 
nem kisebb irodalmi nagyság, 
mint Graham Greene politikai 
krimijéból írta. A Tiszteletbeli 
konzul-t már az igényesebb 
szórakozást kedvelók számára 
ajánlhatjuk, hiszen itt már nem
csak az akciókról s a puszta iz
galomról van szó, hanem a tár
sadalmi és politikai problémák
tól terhes latin amerikai föld
részről s annak lakóiról. 

Két szomszédos ország hét
köznapjai tárulnak elénk a 
szovjet Váratlan fordulat és a 
román Irány a vadászház meg
tekintésekor. Vitalij Kolcov (az 
elóbbi rendezóje) nehéz felada
tot vállalt magára, amikor meg
próbálta a társadalmi proble
matikát összekapcsolni a ma
gánélet gondjaival. S itt emel
kedik túl az értelmiségi szférá
ban (építészek között) pergó 
cselekménysor a megszokott 
termelési témák tucatján. A for
gatókönyv (ha nem is tesz 
egyenlőségjelet a kettő között) 
kihangsúlyozza az otthoni lég
kör jelentóségét is, s hósét a szó 
szoros értelmében a történet vé
ge előtt döntés elé állítja. S ez 
az igazi drámai összeütközés, 
amikor a nézót az foglalkoztat
ja: vajon mer-e, tud-e túl a 
negyvenen Nyesztyerov mér
nök mindkét „fronton" meg
újulni, új életet kezdeni. 

Furcsa történettel jelentke
zett az olasz filmművészet 
egyik nálunk is jól ismert idő
sebb mestere, Dino Risi. A Sze
relmi lázálom sejtelembe hajló, 
groteszk históriája lényegében 

két alakításra épül. Marcella 
Mastroianni és a pályája csú
csán fiatalon elhunyt Romy 
Schneider színes egyénisége 
élettel telíti a fószerepeket.. s hi
telesíti az egész meghökkentő 
játékot. Külön érdekesség, 
hogy Riz Ortolani zeneszerzó 
muzsikáját a jazzkorszak koro
názatlan királya, a 71 esztendós 
Benny Goodmann játssza. 

Három alkalommal is Vihet
jük gyermekeinket moziba. Az 
NDK-s A vitorlás a láthatáron 
izgalmas, de nem külsődleges 
szórakozást ígér. Nehéz időkbe 
(1944) visz vissza egy kisfiú: Pí
anke sorsának alakulásában 
mutatja be azt a másik Német
országot, ahol embernek ma
radni oly nehéz volt. A Kinek 
lesz melege? a havi megszokott 
mesesorozat a legkisebbek szá
mára ígér kellemes egyórát, 
míg a japán Aladdin és a cso
dalámpa a közismert Ezeregy
éjszaka-beh témát dolgozza fel 
rajzfilmnek. 

Szomjas György rendezó 
Falfúró című, napjainkban bo
nyolódó életképe egy olyan em
berről szól, aki a szovjet film 
építész hóséhez hasonlóan ma
ga is válaszút elé kerül. Sem 
házassága, sem munkája nem 
ígér fényes jövőt, éppen ezért 
merészen önállósítja magát, és 
abból óhajt megélni, hogy a 
modem panelházak megfúrha
tatlan falaiba lyukakat fúr 

A hónap filmje a moszkvai 
nemzetközi filmfesztivál díj
nyertes alkotása: a Jöjj és lásd. 
A János jelenéseit idézó cím a 
náci megszállta bjelorusz fal
vak tragédiáját, a fasizmus em
bertelenségét idézi fel valóság
gal sokkolva a nézőket.. A széles 
körű nemzetközi elismerést ki
váltott mű a történeteket Olesz 
Adamovics író dokumentumre
génye alapján ábrázolja, a cse
lekménysor központjába állítva 
egy gyermekhóst, akinek tekin
tete mintegy lefényképezi meg
rázó művészi eróvel a háború 
iszonytató poklát. 

Ugyancsak a megszállás nap
jaiban Lengyelországban Ját
szódik a dokumentumfilmes
ként ismert Jultusz Janicki len
gyel rendezó elsó játékfilmJe, az 
Azon a tavaszon nem sütött a 

nap. Ez a film, valamint az 
elóbb említett JőJj és lásd ünne
pi bemutatóként már egy ízben 
színre került Budapesten. 

Ábel Péter 

ra visszafordította a tehetetlen .------------------------------------------------------
csónakot. 

Evezzél jobbról. 
- Most mi lesz? 

- Kimegyünk a partra. az-
tán megnézzük. 

- Csak nincsen komoly baj? 
- Nem hiszem. 
Figyeltem a kormányost. El

szállt róla az álom, mert olyan 
sebesen húzta a lapátot, mmtha 
versenyezne, pedig a félelem 
hajtotta. Kikötöttünk a bokrok 
alatt, kerestük a hibát. Kiderült 
mindjárt, hogy le kell húzm a 
lendkereket. Nagy üggyel-baj
jal sikerült, mert a csónak rin
gása, mozgása zavarta ezt az 
aprólékos munkát. 

� A fiberkereket megőrölte 
a vaskerék. 

- Itt kijavíthatjuk? 
Tudtam, hogy ezt csak kicse

rélni lehet, mert ilyen kerék 
nmcsen, de nem szóltam. Saj
náltam a kormányost. Láttam, 
hogy minden figyelme itt van, s 
várja. hogy mondjam: ,.Sebaj, 
kicseréljük és megyünk!" 

- Mi a fiber? 
- Hát ki tanul németül? Te 

vagy én? 
Fieber? Tűz ... Tűzkerék? 

Pályázati felhívás 
A Vasutasok Szakszervezete a 36. vasutasnap tiszteletére 

ebben az évben is megrendezi Budapesten a vasutas képzőművé
szek országos kiállítását. A kiállításon a vasutas képzóművészeti 
körök tagjai, tényleges és nyugdíjas vasutasok, valamint család
tagjaik vehetnek részt: festményekkel, grafikákkal, szobrokkal, 
domborművekkel, érmékkel és plakettekkel. 

Minden alkotáson fel kell tüntetni a mű címét, az alkotó ne
vét, pontos lakcímét (irányítószámmal) és munkahelyét. A képe
ket kiállításra alkalmas kerettel kérjük beküldeni. 

Beküldési hatándő: 1986. június 13. Cím: Vasutasok Szak
szervezetének Központi Képzőművészeti Köre, Budapc>st 1081, 
Népszínház u. 29. sz. 

A beérkezó alkotásokat hivatásos művészekból álló szakbi
zottság zsűrizi és tesz javaslatot a díjazásra. A határidő után érke
ző műveket nem zsűriztetjük. A díjak a következók: 

Festészet: 

Grafika: 

Szobrászat: 

Érmek és plakettek: 

I. díj 
II. díj 
II. díj 

III. díj 
III. díj 

I. díj 
II. díj 

III. díj 
I. díj 

II. díj 
III. díj 

I. díj 
II. díj 

5000 Ft 
4000 Ft 
4000 Ft 
3000 Ft 
3000 Ft 
5000 Ft 
4000 Ft 
3000 Ft 
5000 Ft 
4000 Ft 
3000 Ft 
2000 Ft 
1000 Ft Az. Gyújtókerék 

Most mi lesz? 
Mi lesz, m1 lesz ... 

tudom. 

A Vasutasok Szakszervezetének elnöksége különdíjat tűz ki 
Nem olyan műalkotásokra, amelyek a vasút fejlődését, a vasutasok 

megváltozott munka- és életkörülményeit ábrázolják. Csak nem megyünk visz-
sza? 

Alighanem. 
András nem szólt semmit. 

Leült a csónak orrába, s befelé 
nyelte a csalódás fáJdalmát. Ez 
a nagy tervezgetés, készülődés, 
iga21 halászat, bográcsos ételek, 

A különdíjak összege: 

Festészet: 3500 Ft 
Szobrászat: 3500 Ft 
Grafika: 3500 Ft 

A díjak átadására a kiállítás megnyitásakor kerül sor 
Vasutasok Szakszervezete 

Művelődő nyugdíjasok 

Tartalmas klubélet Tapolcán 
Nem tudok arról, hogy az or

szágban működó vasutas nyug
díjasklubokat rangsorolták vol
na, mindenesetre annyi bizo
nyos, hogy a tapolcaiak ebben 
az elképzelt rangsorban valahol 
az elsók között lennének ... Tu
dósítójuk, a sokak által ismert 
és szeretett 85 éves Bognár 
Karcsi bácsi rendszeresen tájé
koztatja szerkesztóségünket a 
klub eseményeiról. 

Kedves hangú, szellemes le
veleiből megtudtuk, hogy a 
Batsánvi János művelődési köz
pont �ilyen tartalmas progra
mokkal szórakoztatja az idós 
vasutasokat. Legutóbb például 
három érdekes elóadásról kap
tunk hírt. 

A városi tanács nyugalmazott 

Bartis Ferenc 

elnökhelyettese a természet és 
környezetvédelem feladatairól 
beszélt: dr. Kárpáti Kázmér 
részletesen ismertette Tapolca 
város terveit a témával kapcso
latban. 

Dr. Gátay Szilárd mémök
fótanácsos elóadására 1s sokan 
voltak kíváncsiak. Az elóadó 
beszélt a balesetek megelózésé
ről. megemlékezett az 50-es 
években történt szolnoki, men
dei és balatonberényi vasúti 
balesetekról. 

Sikert aratott a HNF által 
szervezett elóadás 1s, amelyet 
Wojciech Salaski, a Lengyel 
Nép köztársaság nagykövetségi 
titkára tartott hazájának aktuá
lis gondjairól, a lengyelek törté
nelméről. 

HA 

Ha egyszer puszta: legyen végtelen; 
ha egyszer kőszirt: meredek legyen; 
ha meg folyó: hát zendüljön vad árja; 
ha vulkán: úgy a tüzesőt okádja 
és hogyha ember: álljon ki merészen! 
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MHSZ-bázis Dunakeszin 
Nagykanizsán 
jó évet zárt 

- Nem is olyan régen még a 
föld is izzott itt - mutat körbe 
Solymosi Lajos, az MHSZ du
nakeszi városi vezetőségének 
titkára, miközben terepszemlét 
tartunk a bázison. - A tél be
állta előtt a kerítésünkön túl, a 
vasúti pálya mentén avartűz 
keletkezett, mely vészes gyor
sasággal átterjedt ide, a kispus
kalőtérre is. Percek alatt szinte 
hamuvá égette a lőtér oldalát és 
a végét határoló golyófogó fa
lat. A gyors lokalizálással meg 
tudtuk akadályozni, hogy a tűz 
martalékává ne váljék bázisunk 
épülete, a technikai eszközeink 
és a pisztolylőterünk. 

- A pusztulás nyomát ma 
már alig lehet felfedezni. Úgy 

· 1átom, szépen haladnak az újjá
építéssel. 

- Valóban így van. Jó érzés 
számunkra, hogy a bajban a 
járműjavítósok most is kérő szó 
nélkül sietnek segítségünkre. 
Katona Istvánnak, a MEO ve
zetó'helyettesének irányításá
val társadalmi munkában se
gítik az újjáépítést. A vasuta
sok anyag és szerszámok bizto
sításával enyhítik gondjaikat. 
De emellett szép számban jöt
tek kétkezi munkára szocialis
ta brigádok, KISZ-es fiatalok. 

Egyébként, amikor 1978-ban 
széles körű összefogással egy 
meglehetősen rossz állapotú 
szükséglakásból kialakítottuk 
a városi MHSZ-bázis épület
komplexumát, akkor is Katona 
István volt a munka irányító
ja. Ő az az ember, aki igazán 
szívügyének tekinti az MHSZ
tevékenységet. És mellette 
olyan segító?cész vasutasok 
vannak, mint Csordás Elemér, 
Szűcs István, Gallina Ferenc 
vagy Kelemen Sándor, akik 
mindenkori jelenléte garancia 
arra, hogy a városkörzet 
MHSZ-klubjainak aktivistáival 
együttműködve hamarosan be
fejezzük ezt a kényszerű mun
kát. 

A városi titkár elmondotta, 
hogy a járműjavítósok nemcsak 
a társadalmi munkában járnak 
elöl, a városkörzet 11 honvédel
mi klubja közül kimagaslóan ők 
végzik a legjobb nevelő mun
kát. 

Jánoki Imre klubtitkár har
mincöt éve irányítja elkötelezet
ten, nagy ambícióval azt a 40 
éves klubot, amely az MHSZ 
Kiváló Munkáért aranyfokozat 
tulajdonosa. 

- Milyen szakosztályok mű
ködnek a klubon belül? 

- Lövész-, repülőmodellező-

és a tartalékosok képzését segí
tő szakosztályok köré tömörül
nek azok a vasutasok, akik ér
deklődnek az MHSZ-élet iránt. 

- Vannak érdeklődők? 
- Ahol jó a közösségi szel-

lem, érdekes a szakmai munka 
is, oda szívesen mennek az em
berek. A járműjavítóban így le
het minősíteni az MHSZ-tevé
kenységet. A repülőmodellezők 
Peták Tibor irányításával or
szágosan is jegyzett eredmé
nyeket tudnak felmutatni. Az 
üzemiek mellett általános isko
lásokat is oktatnak, megismer
tetik velük a repülőmodell-ké
szítés műszaki megoldásait. De 
pezsgő az élet a lövészeknél is, 
ahol a tagok mellett, a munka
helyi olimpia idején, alkalom
szerűen többszázan kapcsolód
nak be. 

Beszélgetésünk végén a vá
rosi titkár kérte, hogy feltétlen 
írjak arról a nevelő, felkészítő 
tevékenységről is, melyet a jár
műjavítósok a Városi Ifjú Gár
da század és a 3. számú általá
nos iskola úttörő lövészszakosz
tályban végeznek hosszú évek 
óta. úgy vélem, ez a legkeve
sebb, amit önzetlen munkájuk 
elismeréseként tehetünk. 

Vetési Imre 

a honvédelmi klub 
Jó évet zárt a nagykanizsai 

Sneff József honvédelmi klub. 
A 80 taggal működő klub a vá
rosi és megyei szintű rendezvé
nyeken eredményesen szere
pelt. 

Az összetett honvédelmi ver
seny városi döntőjében két csa
pattal indultak. Párbajlövészet
ben elsők lettek. A tartalékosok 
honvédelmi versenyének városi 
döntőjében csapatban egy első 
és egy negyedik, egyéniben pe
dig egy első, egy harmadik és 
egy negyedik helyezést értek el. 
A megyei döntőn csapatban 
ötödikek lettek. 

A klub minden esetben kép
viseltrtte magát a jelentősebb 
helyi versenyeken is. Indultak 
a Vasutas Lövészkupa verse
nyein, a csomóponti lövészbaj
nokságon és a Forradalmi Ifjú
sági Napok rendezvényein. 

Társadalmi munkában sem 
vallottak szégyent: az MHSZ
lőtér felújításában tevékeny
kedtek. Egy alkalommal nem
zetközi vasutas lövészversenyt 
is szerveztek jugoszláv vasuta
sok részvételével. 

A klub továbbra is eredmé
nyesen kíván szerepelni a váro
si lövészversenyeken. 

Kitüntetés 

A Forradalmi Ifjúsági Napok alka!· 
mából kiemelkedő gazdasági és társa
dalmi munkájuk elismeréséül kitünte
tésben részesültek: 

A Szakszervezeti Munkáért ezüst 
fokozatot kapta: Kaposi Zoltán, a 
szombathelyi igazgatóság villamos 
ügyintézője, szb-tag. 

A Szakszervezeti Munkáért Oklevél 
elismerésben részesült Túróczi Zoltán, 
a Miskolci Körzeti Üzemfőnökség gé
pésztechnikusa, szb ifjúsági felelős. 

Cukrász bemutató. Az 
Utasellátó Vállalat hatvani 
37-es számú üzemegysége cuk
rászüzemének készítményei na
gyon kedveltek Heves, Nógrád, 
Szolnok és Pest megye közsé
geiben. Ebben az évben már 
másodszor rendeztek az állo
más nem dohányzó várótermé

1986. 'MÁRCIUS 28. 

- Nőnapi ünnepségek. He
ves és Nógrád megye vala
mennyi szolgálati helyein szín
vonalas nőnapi ünnepségeket 
rendeztek. A legtöbb helyre a 
gyesen lévő és az utóbbi időben 
nyugdíjba vonult nőket is meg
hívták a megemlékezésre. 

- Nyugdíjasok taggyűlése. 
Március 6-án tartotta beszámo
ló taggyűlését a dunakeszi jár
műjavító üzem önálló nyugdí
jascsoportja a József Attila mű
velődési központban. Az ünne
pélyes taggyűlésen mintegy 200 
nyugdíjas jelent meg. Deák Jó
zsef elnök köszöntötte a megje
lenteket, majd meleg szavakkal 
emlékezett meg a nemzetközi 
nőnapról. Ezután ismertette a 
tavalyi eredményeket és az idei 
legfontosabb feladatokat. 

ben árusítással egybekötött .-------------
cukrászbemutatót. Legutóbb 
március 7-én, a nőnap alkalmá
ból kínálták a finom falatokat, a 
sütemény különlegességeket. 

Kulturális és Sporthét. A 
MÁV Tatai úti munkásszállóján 
Kulturális és Sporthét kezdő-

Halálozás 

--------------------------------------------------------- dött március 24-én. A rendezvé-

Súlyos veszteség érte„a MÁV 
Számítástechnikai Uzemet. 
Február 15-én, 50 éves korában 
váratlanul elhunyt Pohlinger 
László műszaki és üzemeltetési 
igazgatóhelyettes. Névadó Zalaegerszegen Jubileumi közgyűlés 

Negyvenéves Baráth János nevét vette fel 
.. 

a KUF honvédelmi klubja 
a MÁV Modellező Klub 

Zalaegerszegen a körzeti 
üzertúőnökség 20 éve fennálló, 
81 tagot számláló MHSZ Hon
védelmi Klubja két szakosztályt 
működtet. A klub februárban 
Baráth János nevét vette fel. 

A MÁV Modellező Klub fe b-
fogságban. A két világháború ruár 15-én tartotta évi rendes, 
között visszatért az építőiparba, egyben 40 éves jubileumi köz
ott folytatta a forradalmi tevé- gyűlését. Horváth Ernő titkár, 
kenységét. aki egyben a klub alapítója, be-

A felszabadulás után építő- számolójában elmondta, hogy 
munkásként dolgozott a zala- 1946 tavaszán az Északi Jármű
egerszegi vasútállomás újjáépí- javítóban alakult meg a klub. 
tésén. A Törekvés Sportegylet szak-

ző rádió-távirányításos vitorlá
zó időtartam rekordja, mely 5 
óra 8 perc. Ezután sor került az 
1985. evi munkaértékelésre. 
A klub tagjai 4 ifjúsági arany, 2 
ezüst, 1 elsőosztályú és 15 má
sodosztályú minősítést szerez
tek. A klub tagsága 31 aktív és 
15 pártoló tagból áll. 

Baráth János 1885 és 1950 
között élt. Először az építőipar
ban dolgozott, bekapcsolódott a 
munkásmozgalomba, ahol ak
tív vezető szerepet vállalt. 

A február 27-i ünnepi névadó osztályaként kezdte meg műkö- ,-------------

1914-től 19-ig vonatfékező 
volt. 1918. december 8-án alapí
tója, első elnöke volt a Vasúti 
Munkások Országos Szövetsé
ge zalaegerszegi csoportjának. 
Részt vett az MKP megalakítá
sában is. A Tanácsköztársaság 
idején tanúsított magatartásá
ért elbocsátották a MÁV-tól és 
több hónapot töltött vizsgálati 

ülésen a Magyar Honvédelmi dését a Törekvés kultúrházban. 
Szövetség főtitkárának meghí- Később a Bihari úti sporttelep
zásából a névfelvételt engedé- re költöztek, ahonnan 1957-ben 
lyező okiratot Török Sándor, az a MÁV Repülő Klub Thököly 
MHSZ zalaegerszegi városi tit- úti székházába kerültek. Itt 
kára adta át a vasutas klub tit- mint a MÁV Repülő Klub szak
kárának, Choma Attila üzemfő- osztályaként működtek 1968-ig. 
nöknek. Abban az évben az MHSZ ve-

Az eseményen megjelent Ba- zetőségének a javaslatára önál
ráth János két leánya és egy ló modellező klub lett. 
unokája is. Az első sikert az 1948. évi 

Sz.Jakab centenáriumi modellversenyen 
----------------------------. érte el a klub, ahol a csapatver

Cooptourist Kupa 
A Tavaszi Fesztivál rangos sporteseményének számított a 

március 18-20-a között a BVSC Szőnyi úti uszodájában lebonyo
lított Cooptourist Kupa. A kupában olyan rangos vízilabdacsa
patok vettek részt, mint a tavalyi BEK győztes Spandau 04, az 
elődöntőig jutott Jug Dubrovnik. Rajtuk kívül a Vomero Napoli, 
a francia válogatott és a görög Vuliagmeni csapata és a házi
gazda BVSC alkotta a hatos mezőnyt. 

A kupát a BVSC legyőzésével a Jug Dubrovnik nyerte. 

senyt megnyerte. 1979-ben az 
MHSZ Országos Központ „Ki
váló Modellező Klub·· arany fo
kozatával tüntette ki a klubot. 

A 40 év alatt 104 országos 
bajnokságot, 8 vb-i helyezést, 
11 EB-helyezést, 67 nemzeti és 
nemzetközi rekordot állítottak 
fel, amiből jelenleg 4 fennáll. 
Ebből kiemelkedik Stefel Győ-

KERESZTREJTVÉNY 
Vízszintes: 1. Ez anyagpazarlás. 13. Nehéz selyemszövet (ék. fel.). 54. Szín. 

55. Az egészség jele is. 56. Bő. 57. 
Nagy Károly. 58. Kettősbetű. 59. Taga
dás. 

Kémszer. vegyszer. 14 . ... Cajal San
tiago (1852-1934), Nobel-díjas spa· 
nyol anatómus. 15. Egy világrész. 16. 
Egyedül. 17. Nagy páratlan betűi. 18. Beküldendő: vízszintes 1. és függő-
Vak keverve. 19. Igaztalanul vádol. 20. leges 24. 
Ilyen irat is van. 22. Gázoló, költöző 
madár. 23. Ritka férfinév. 24. Részben 
megpihen. 26. . .. András 
(1710-1790), Mária Terézia hadvezé
re. 27. Megállapított árhatár. 28. Törpe 
manó. 30. Szomorú. 31. Tó Olaszor
szágban. 32. Alaszkai folyó. 35. 

Beküldési határidő: április 10. 
A megfejtéseket a szerkesztőség cí

mére kérjük küldeni. 
Az előző keresztrejtvény helyes 

... Nikolaj (1809-1852) neves orosz 1 
író. 37. Tompa fényű féldrágakő. 38. 
Komárom megyei község. 40 .... Mar- 13 tin (1857-1932) német teológus. 41. 
Egyenleg. 43. Ázsiai rostos növény. 44. 
Kerek szám. 45. Női név. 46. Fatörzs· 15 
bői készült csónak Polinéziában. 48. 
Asszonyrag. 49. Korszak (latin). 50. 
SzÁmomra. 51. Labda a hálóban. 53. 
:l1mankó szélei. 54. Kisfaludy Károly 
színműve. 55. Elhalmoz. 57. Szemlélet
mód. 58. Testileg, lelkileg sériilt. 

Függőleges: 1. Arab állam. 2. Fordít
va fen. 3. Orölt takarmány. 4. Csúcsív 
(francia). 5. Hetyke, tiszteletlen. 6. Vo
nat közepe. 7. Hangtalanul les. 8. Do
hányáruda. 9. Afrikai főváros. 10. Ter
més, névelővel. 11. Orosz folyó fordít
va. 12. Német elöljárószó. 16. Szom
széd egy rajzfilmben. 17. Rigó is, ve-

. réb is van ilyen. 19. Oláh vajda Má
tyás idejében. 20. Seg[t. 21. Tehénanti
lop, névelővel. 22. A jó sör teteje. 23. 
Indonéz sziget. 24. A fegyelemlazítás 45 
egyik oka. 25. Ide kell menni annak, 
aki dudás akar lenni. 27. Függ. 29. Le- 49 genda. 33 ... be, görög mitológiai alak. 
34. Restellem. 36. Háború- és halálfőis
ten a germán mitológiában. 38. Kau- 53 
kázusi folyó. 39. Egyesületben van. 42. 
Szóösszetételekben levegővel kapcso
latos. 43. Hamburg is ilyen város. 46. 
... Galdos, Benito (1845-1920) spa

2 3 4 6 7 

megfejtése: A mellékteljesítmények 
díjainak pontos elszámolása. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 4. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Simon Endréné, 
Veszprém, Stronúeld A. u. 7.; Komáro
mi Noémi, Leninváros, Munkácsy u. 
6.; Berecz Zoltán,_Sopron, Templom u. 
10/a.; Munkácsi Agnes, Sajókaza, Bá
nyász u. 52.; Kele Kálmán. Szentmár
tonkáta, Rákóczi út 94. 

9 10 11 12 

nyol regényíró. 47,. A föld sarka. 50. 
A lelátón ül. 51. Uveg, németül. 52 . .Lb:;;;a;;!;,;;=b�===±=::!aa=:!::=:!===±=;:;!;::::=======-I 

Megy a gőzös 
Kanizsára 

Hazánk közlekedéstörténetének 
nagy eseménye volt 1861. április 2-án 
a Déli Vasútvonal megnyitása. A 125 
éves jubileumi évforduló alkalmából 
- április 2-án - egy újra üzemképes
sé tett déli vasúti gőzmozdonnyal ün
nepi különvonatot indítanak a Déli pá· 
lyaudvarról Nagykanizsára. A külön• 
vonat reggel 8.40-kor indul és este 
20.20 órakor érkezik a Délibe. A rész
vételi díj 555 forint. Ebben az ebéd, a 
vacsora és az egész napos program ára 
is 9enne van. Jegyeket a Déliben és a 
MA VTOURS-irodákban lehet elővé
telben váltani. 

Nőnap után 
farsangi mulatság 

A debreceni szertárfőnöksé
gen hagyomány, hogy a nőnapi 
ünnepség után a KISZ-alap
szervezet rendezésében farsan
gi mulatság következik. 

Az idei program március 7-én 
Lente Lajos népdalénekes mű
sorával kezdődött, majd a jel
mezfelvonulás következett. 
A 18 jelmezes között volt: Bre
ki, Röfi, Küldönc, Bubó doktor, 
Vak muzsikus, Pólyásbaba stb. 

A jelmezversenyt követően 
különböző játékos vetélkedők 
szórakoztatták a résztvevőket. 
Volt tejszínhabetetés bekötött 
szemmel, táncverseny, intarziás 
játék gyerekeknek és még sok 
más szórakoztató bohóság. 

A várva várt tombolasorso
lást délután ötkor tartották. 
A cukorkák, csokiszeletek mel
lett számos értékes ajándékot is 
kisorsoltak. A főnyeremény egy 
személyi-szobamérleg volt. 

A hangulatos est diszkómű
sorral ért véget. 

Kaktuszgyűjtők 

A hatvani vasutasok Liszt Fe
renc Művelődési Otthonának 
vezetői több éve segítik a Hat
van és környéke kaktuszgyűjtő
inek egyesületét. amely 
1982-ben alakult. 

A kaktuszgyűjtőknek évente 
több alkalommal tartanak szí
nes diafilmvetítéssel egybekö
tött előadásokat. Az egyesület a 
közeljövőben kiállítást rendez a 
tagok gyűjteményeiből. 

nyek sorában az érdeklődők 
megtekinthetik Telkes Tamás 
grafikus kiállítását, a szálló 
színjátszókörének bemutatóját, 
a Szakszervezetek Művelődési 
Házának Tánc és Illemtan című 
műsorát. A záróműsorban ne
ves művészek - Jákó Vera, 
Cserháti Zsuzsa és mások -
szórakoztatják a szálló lakóit és 
vendégeit. 

Siófoki tervek. A Balaton
parti város tanácsa a közelmúlt
ban fogadta el az 1986. évi ide
iglenes tervét. A beruházások 
között a legnagyobb a vasút vil
lamosításával kapcsolatos. 
A várost is érintő jelentős mun
kákat az idén ősszel kezdi a 
MÁV. A többi között felüljáró 
helyett aluljáró épül, valamint 
új vasúti Sió-híd, s egyéb, a 
vasút üzemeléséhez szükséges 
létesítmények. 

Ganz-motorvonatok a Szov
jetunióba. A Ganz-Mávagban 
szovjet megrendelésre jelenleg 
több négyrészes motorvonatot 
szerelnek. Még az év első fe
lében körülbelül 20 szerelvényt 
átadnak partnerüknek, a máso
dik félévben pedig további tí
zet. 

1935. október 1-jén született, 
a Budapesti Műszaki Egyetem 
Villamosmérnöki Karán szerzett 
diplomát. 1961. júliµs 18-án szer
ződött a Magyar Allamvasutak
hoz, üzemeltetési mérnök be
osztásba. 

Neve, munkája szorosan kap
csolódott a MAV számítástech
nikai fejlődéséhez. Számos kül
földi tanfolyamon vett részt. Ké
pességét a számítógépek üze
meltetésénél műszaki vezető, 
majd üzemegység-vezetőként 
hasznosította. Aldozatvállalása, 
felelősségérzete, kitartása le
gendás volt. Felejthetetlen az a 
küzdelem, amelyet - éjt nap
pallá téve -folytatott egy-egy 
nagyobb számítógéphiba elhárí
tásában. 

19n. július 1-jétől lett a MÁV 
Számítástechnikai Üzem igaz
gatóhelyettese. Számítógép
rendszerek telepítése, építkezé
sek, beruházások, műszaki ellá
tás kérdéseivel foglalkozott eb
ben a beosztásban. Műveltsége, 
nagy szakmai tapasztalata, 
nyelvtudása, tárgyaló- és vita
készségével eredményesen 
képviselte a vasúti számítás
technika érdekeit. Korai halála 
megakadályozta számos fej
lesztési elképzelésének meg
valósításában. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném váci két szoba össz

konúortos, telefonos tanácsi lakásomat 
hasonló budapesti tanácsi lakásra. Ér
deklődni lehet a 13-92, vagy 4 7-56-os 
üzemi telefonszámon. 

Elcserélném kétszobás, komfortos, 
kei;tes, Budapest IV. keriiletben lévő 
MAV-bérlakásomat kétszobás buda
pesti tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet 
napközben a 695-068-as telefonszá
mon: Ujvánné. 

Elcserélném 50 négyzetméteres rA°! 
kospalotai MÁV-bérlakásomat na
gyobbra. Rákospalotaiak előnyben 
Minden megoldás érdekel. Telefon: 
534-000 (11-87 mellék), üzemi: 42-75 
(11-87 m.) Takácsné Hernádi Ildikó. 

Elcserélném Budapest XV. ker., Rá
kos úti _egy plusz két félszobás, telefo· 
nos MA V-bérlakásomat Bp., Déli pá
lyaudvar környékén lévő kisebb taná
csi lakásra. Érdeklődni lehet a 697-803 
telefonszámon. 

Elcserélném debreceni háromszo
bás, összkonúortos, tanácsi lakásomat 
budapesti, egy plusz két félszobás 
vagy nagyméretű, másfél szobás taná
csira. Fóti Mihályné, 4026 Debrecen, 
Darabos u. 8. VII/40. 

Elcserélném budapesti 54 né�et
méteres, kétszobás, gázfűtéses MÁV
bérlakásomat nagyobb tanácsi lakás
ra. Érdeklődni a 662-841-es telefonszá
mon. 

Elcserélném budai, magasföldszinti, 
napos. parkra nézq, 42 négyzetméte
res, konúortos MAV-bérlakásom ki
sebb. egyszobás, konúortos vagy gar
zon tanácsi lakásra, MÁV-dolgozóval. 
Budai lakás előnyben. Érdeklődni le
het 8-9.30 és 18-21 óra között a 
758-755-ös telefonszámon. 

Elcserélnénk két budai lakást. Az 
egyik 42 négyzetméteres, konúortos, 
magasföldszinti, napos. parkra néző 
egyszobás MÁV-bérlakás, a másik 38 
négyzetméteres, összkonúortos, telefo
nos, napos. belső kertre néző II. eme
leti, erkélyes tanácsi lakás.' Kériink 
kétszobás, komfortos, 60-70 négyzet
méteres, telefonos tanácsi lakást lehe
tőleg Budán. Érdeklődni lehet 8:_9.30 
és 18-21 óra között a 758-755-ös tele
fonszámon. 

Elcserélném 55 négyzetméteres. vi· 
lágos, gázfűtéses, MA V-bérlakásomat 
tanácsi lakásra MÁV-dolgozóval. Filep 
György, 1087 Budapest, Kerepesi út 5. 
IV. ép. II. em. 40. Erdeklődni lehet 17 
óra után a 370-897 -es telefonszámon. 

Elcserélném vámosgyörki (vasútál
lomáshoz közel) két és félszobás, 90 
négyzetméteres, konúortos, kertes csa· 
ládi házam Budapesten vagy: környé
kén 2 szobás tanácsi vagy MÁV-bérla· 
kásra. Érdeklődni levélben: Csathó Já
nos, Vámosgyörk, Martinovics u. 17. 

Eladnánk Kőbánya-Kispest metró
állomáshoz közel, 140 négyzetméteres, 
kétlakásos. összkonúortos, telefonos 
családi házunkat (100 négyszögöles te
lekkel, melléképületekkel). Kétszoba· 
hallos, összkomfortos,;,, telefonos örök· 
lakást beszámítunk . .l!;rdeklődni lehet 
egész nap a 274-412-es telefonszámon. 

Építkezők figyelmébe! Gyömrőn az 
állomáshoz két percre, az Imre u. 119. 
sz. alatt 200 négyszögöles telek beke
rítve, víz. villany bekötve, építési 
anyaggal együtt eladó. Érdeklődni le· 
het a 220-426/121 városi vagy a 
19-77/121 melléken, Szabóné. 
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Kitüntetésben részesült 

vasúti szol álati hel ek 
Mint arról lapunk előző szá

mában hlrt adtunk, márciusban 
a központi vezetőség napirend
jén szerepelt a miniszteri kitün
tetésre javasolt szolgálati helyek
ről készült előterjesztés. A testü
let a minisztérium javaslatát el
fogadta. Eszerint a szegedi kör
zeti üzemfönökség a közlekedési 
miniszter és a Vasutasok Szak
szervezete elnöksége által ado
mányozandó 

Kiváló Körzeti 
Ozemfőnökség, 

a MÁV Szombathelyi Jármúja
vltó Üzem 

Kiváló Ozem, 
a MÁV Távközlési és Biztosító
berendezési Építési Főnökség 

Kiváló Főnökség 
kitüntetésben részesül. 

A VI. ötéves teividőszakban, 
illetve az 1985-ös gazdasági év
ben elért eredményei alapján 
dinamikusan fejlődő Utasellátó 

Kiváló Vállalat 
kitüntetésben részesül. 

A közlekedési miniszter 
Elismerő Oklevél 

kitüntetését kapják: a MÁV Ke
lenföldi Körzeti Üzemfőnökség, 
�- MÁV Gyöngyösi Kitérógyártó 
Uzem, a MÁV Villamos Felső
vezeték Építési Főnökség, a 
MÁV Nyíregyházi Körzeti 
Üzemfőnökség. 

A közlekedés 

kiváló brigádjai 
A Közlekedés Kiváló Bri

gádja kitüntetés a középtávú 
tervidőszakban két alkalommal 
adományozható. A VI. ötéves 
teivben első ízben 1983-ban ke
rült kiadásra. Ezúttal az alábbi 
brigádok érdemelték ki ezt a 
rangos kitüntetést: a Szombat-

Állítják az oszlopokat 

helyi Járműjavltó Üzem No
vember 7., a Ferencváros Kör
zeti Üzemfőnökség AUende, a 
Kelenföldi Körzeti Üzemfőnök
ség Mészáros Károly, a Táv
közlési és Biztosltóberendezési 
Építési Főnökség Kun Béla, a 
Sátoraljaújhely Pályafenntartá
si Főnökség Gagarin, a Pécsi 
Körzeti Üzemfőnökség Baross 
Gábor brigádja. 

Tájékoztatásul közöljük, 
hogy ez évben a munkaverseny 
belső elismerési rendszere mó
dosul. Eszerint a szolgálati he
lyek a vasutasnap tiszteletére 
rendezett termelési és szakmai 
vetélkedőn a helyezési sorrend
nek megfelelően nyerik el a ve
zérigazgató szintű Kiváló, illet
ve az Élenjáró Főnökség, Üzem 
stb. kitüntetéseket. Ugyanak
kor kapják meg az arra érde
mes kollektívák a MÁV Kiváló 
�rigádja kitüntetést. 

A székesfehérvári vonalon 

,negkezdéidött a vil/a,nosítás 
Lapunk tavalyi, összevont 

utolsó számában beszámoltunk 
arról, hogy a székesfehéivári 
vonalon megkezdődött a villa
mosítás. Megírtuk, hogy a be
ruházási programot Urbán La
jos közlekedési miniszter jóvá
hagyta, s az előkészületek ta
valy novemberben megkezdőd
tek. 

Az azóta eltelt hónapok során 
jelentősen előrehaladtak a 
munkák. A Tárnok-Marton
vásár-Kápolnásnyék közötti 
vonalszakaszon már alapozzák 
és állítják a felsővezeték-tartó 
oszlopokat. A munkálatokat 
négy ütemben végzik: az első 
utemben Budapest-Székesfe
hérvár-Szabadbattyán között 
teremtik meg a villamos vonta
tás feltételeit. A beruházásnak 
ez a része 740 millió forintba ke-

rül, a teljes programra összesen 
1,8 milliárd forintot teivezett a 
MÁV. Az első ütem befejezését 
1987 végére teivezik, vagyis ek
kor indulhat meg a villamos 
vontatás Budapest és Székesfe
héivár között. 

A februári hidegek ellenére 
teivszerúen haladnak a mun
kák. A munkaterület kijelölésé
nél figyelembe vették, hogy 
ugyanezen a vonalon pályakor
szerúsítési munkák is folynak 
és a villamosítást célszerú a 
már felújított pályán végezni. A 
későbbi építkezéseket úgy üte
mezik, hogy semmiképpen se 
zavarják a Velencei-tavi, illet
ve a balatoni nyári forgalmat. 
Ebben az időszakban a kevéssé 
frekventált dom bóvár-gyéké
nyesi szakaszon dolgoznak 
majd. 

Az utasokat várhatóan az 
érinti majd a legkedvezőbben. 
hogy a villamosítás eredménye
ként a személyvonatok mintegy 
20 perccel hamarabb érik el a 
Balatont, mmt most. Környe
zetvédelmi szempontból is sok 
változást hoz a villamosítás: 
megszűnik az olaj- és füst
szennyezés, nem lesz zaj. 

A villamosításhoz más mun
kák is kapcsolódnak. Így példá
ul a postai és hírközlő vezetéke
ket biztonságos földkábelekben 
helyezik el, az állomásokon kor
szerúsítik a világítást. Ugyan
csak kapcsolódó munkaként át
építik a vágányok felett átívelö 
gyalogos felüljárók egy részét, s 
úgy alakítják ezeket, hogy_ a vil
lamos vontatásnak és a lakos
ság igényeinek egyaránt megfe
leljer.ek. 

9 millió 329 ezer tonna áru 

és 19 millió 390 ezer utas 

A vasúti áruszállítást márci
usban mérsékelt teljesítmények 
jellemezték. A hónap utolsó he
tében ugyan megélénkült a for
galom, de a március elsö fel
ében keletkezett lemaradások 
pótlásához ez kevés volt. 

Összességében a vasút 
9 millió 329 ezer tonna árut 

szállított. 

Ez a mennyiség 96,6 százalék
los bázis- és 94,4 százalékos 
tervteljesítést jelent. Ez abból 
adódik, hogy változatlanul ala
csony volt a belföldi szállítások 
volumene. Az előszállításba be-

Komplexbrigádok 

versenye 

A MÁV -Volán kocsirako
mányos komplex brigád-ver
senynek huszonöt éves múltja 
van. A miskolci vasútigazgató
ság területén összesen húsz 
komplexbrigád működik. E 
mozgalomban a Nógrád, a Bor
sod, a Mátra és a Jászkun Vo
lán Vállalat dolgozói vesznek 
részt. A bngádokat a kezelt ko
csik alapján két kategóriába so
rolták és teljesítményüket min
den évben pontozzák. Az el
múlt évi teljesítményeiket a kö-

vont áruféleségek mennyisége 
sem érte el a várt szintet, első
sorban a vállalatok fogadási bi
zonytalansága miatt. lgy a bel
földi forgalomban vasúton fel
adott áruk mennyisége 

csak 95,5 százalék, illetve 
95,8 százalékos volt. 

Az exportforgalom megköze
lítöen 100 százalékos volt. 
Ugyanakkor továbbra is ala
csony volt az import és a tranzit 
áruforgalom. Annak ellenére, 
hogy az időjárás márciusban vi
szonylag kedvező volt, üzemi 
nehézségek következtében az 

áruszállítás minőségi mutatói 
nem javultak. 

Előzetes adatok szerint már
ciusban 

a vasút 19 millió 390 ezer 
utast szállított. 

Ez a bázisértéknél 0, 7, a terve
zettnél pedig 1 százalékkal 
több. Az utaskilométer-teljesít
mény is kedvezően, 100 száza
lék felett alakult. A személy
szállító vonatok menetrend sze
rinti közlekedlsében is javulás 
volt tapasztalható az elmúlt hó
nap folyamán. 

Röszke állomás nyerte 

a határforgalmi versenyt 
A teherforgalom teivszerűsé

ge Röszke állomáson 1,76 szá
zalékkal volt jobb, itt azonban 
azt a tényt is figyelembe kellett 
venni, hogy a továbbítandó 
elegymennyiség nem a két ha
tárállomáson múlik. 

A kocsikimutatások és átszál
lítási jegyzékek kiállítása mind
két állomáson az előírásoknak 
megfelelöen történt. 

-----· ------------•----------------------.1 zelmúltban Salgótarjánban, a 

Március 19-én értékelték a 
jugoszláv Horgos és Röszke ha
tárállomás 1985 második félévi 
munkaversenyét. Ebben az idő
szakban a forgalom a bázishoz 
képest 8798 kocsival emelke
dett. A vonatok menetrendsze
rúsége pedig a MÁV részéről 
1,48 százalékkal, a JZ részéról 
15,33 százalékkal romlott. Ami 
a kocsitartózkodási időt illeti, 
Röszkén 2,01 órával csökkent, 
Horgoson 1,3 órával nőtt. Rösz
ke az engedélyre várások tekin
tetében is jobb eredményt 
könyvelhet el jugoszláv partne
rénél. 

A célkitűzések és az elért 
eredmények összehasonlítása 
alapján az 1985 második félév 
határforgalmi munkaversenyét 
Röszke állomás nyerte. Nógrád Volán Vállalatnál érté-

kelték. Az első öt helyezettet 
pénzjutalomban részesítik. 

(lereesei) 

A legtöbb pontot elérö brigád t---------------,---------

elnyeri a Vörös Vándorzászlót. 
Miskolci jármfijavitó 

Műszaki konferencia 
és termelési tanácskozások 

Mílszaki konferencián, illetve 
�rmelési tanácskozásokon érté
kelték az elslS neayedévben 
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Szertefoszl·ott anyagi érdekeltség 
Vasutasétteren apolcán 

Élénk érdeklődéssel, határo- kon sehol sem maradt sebes
zott véleménynyilvánításokkal. ségkorlátozásos rész. Munkás
kritikus hangvétellel zajlottak létszámunkat sikerült szinten 
le a szentesi építési főnökségen tartani, ezen belül pályamun
a demokratikus fórumok, a szo- .k:áslétszámunkat még némileg 
cialista brigádvezetők tanácsko- növeltük is. 
zásai, a kollektív szerződés Az elmúlt évben a rendelke
megvitatása. a műszaki konfe- zésre álló munkabérnek kere
rencia és a termelési tanácsko- ken 12 százalékát teljesítmény
zások. re ösztönzéssel célprémium-

Az egyik póluson az eredmé- ként fizettük ki, amely megha
nyek, a munkáskollektívák tet- ladta a 6,7 millió forintot. Ez azt 
tei sorakoznak. amelyekről Asz-. jelentette, hogy minden egyes 
talos József igazgató így szá- fizikai munkásnak átlag 8900 Ft 
molbe: teljesítményprémiumot fizet-

- A VI. ötéves terv idősza- tünk ki. 
kában évről évre fokozódó gaz
dasági nehézségek között kel
lett dolgoznunk. A nehézsége
ket szervezési és irányítási 
munkánk hatékonyságának a 
növelésével sikerült leküzdeni. 
A tervidőszakban kiváló szin
ten végeztük munkánkat. Vá
gány-korszerűsítési terveinket 
minden évben túlteljesítettük. 
Megépítettünk 229.4 kilométer 
vágánj1 és kicseréltünk vagy új 
építésként beépítettünk 213 
csoportkitérőt. Építési technoló
giánkban tovább növekedett a 
gépesítés, amelynek eredmé
nyeként lényegesen lecsökkent 
az élőmunka-ráfordítás. A vá
rosföld1 kötő- és szerelőtelepet 
az ország legnagyobb és legjob
ban gépesített telepévé fejlesz
tettük. 

Az 1985. évi 536 milliós teljes 
kere>sztmetszetű befejezett ter
melésünkön 65 millió forint 
eredményt értünk el. Vala
mennyi munkánkat a gépekkel. 
a szállítószerelvénvekkel és a 
vágányzán idővel ·való takaré
kosság jellemezte. A vágányzá
Ii időnek csak a 78 százalékát 
vettük igénybe. Munkánkkal 
minimálisra csökkentettük az 
építés forgalmat zavaró hatását. 
A téli idő beálltával az általunk 
munkába vett pályaszakaszo-

. 

A szocialista munkaverseny
ben részt vevő brigádjaink tel
jesítménye kiemelkedő volt. 
A brigádoktól minden támoga
tást megkaptunk. ha nehéz fel
adatok megvalósításában segít
séget kértünk tőlük. 

A brigádvezetők tanácskozá
sán nyomott volt a hangulat az 
év végi nyereségrészesedés el
maradása miatt. Rendkívül za
varó és kedvezőtlen, hogy az 
1985-ben gondosan kidolgozott 
és az anyagi érdekeltséghez 
igazított szakszolgálati értékelé
si szabályzatot a MÁV új ver
senyszabályzata miatt nem al
kalmazhattuk. pedig egyszerű 
technikai megoldással tökélete
sen beilleszthető lett volna az 
egységes eljárási szabályzat 400 
pontos rendszerébe. Az egysé
ges eljárási szabályzat alulter
vezésre ösztönöz. Az építési 
szakszolgálat versenyszabály
zata kevesebb szubjektív elbí
rálási lehetőséget tartalmazott. 

Az egységes eljárási szabály
zat a középszervi szakszervezeti 
testületi döntést egy tollvonás
sal érvénytelenítette. az üzemi 
demokráciát leértékelte és a 
dolgozókra demoralizárólag ha
tott. Ilyen esetek nyomán való
ban megkérdőjelezhető a de-

Küzdelmes öt év után 

mokratikus fórumok hatékony
sága. 

Az építési ·főnökségek és üze
mek már 1985-ben is nyereség
érdekeltségi rendszerben dol
goztak. de a jó eredményekért 
és a MÁV veszteségeit mérsék
lő tevékenységükért elismerést 
nem kaptak. A szentesi építési 
főnökség fennállása óta az el
múlt évben a legnagyobb nye
reséget produkálta. A jó munka 
elismerése mégis elmaradt. Mi
ért? Valamennyi főnökségnél és 
üzemnél megkérdezték a fóru
mokon, hogy miért nem lehet 
bevezetni a 40 órás munkahe
tet, amikor itt saját erőből meg
oldható a munkaidő-csökken
tés. Ugyanakkor az üzemvitel
nél adott a lehetőség. pedig ott 
jelenleg is nagy túlóragondok 
vannak. 

Zsilákné Garaczi Katalin 
békéscsabai főbizalmi, az egész 
szolgálat véleményét fejezte ki: 

- A munkásszállítás téríté
sének bevezetése elfogadhatat
lan a dolgozók részéről. A válto
zó munkahelyek önmagukban 
is fokozott terhelést jelentenek. 
A várható térítés máris feszült
séget teremtett az érintett mun
kabrigádoknáL Nem értünk 
egyet a térítés bevezetésével 
azért sem, mert a vasút egyéb
ként is díjmentes munkába já
rást biztosít dolgozói számára. 
A csoportos gyülekezőhelyről 
való munkásszállítás autóbusz
szal vállalati érdek. 

A szentesiek k1itikai észrevé
telei az egész szakszolgálat vé
leményét tükrözik. A vasútépí
tők érdekei sem lehetnek tized
rangú kérdések, mert munká
jukkal a vasút alaptevékenysé
gének a feltételeit biztosítják. 
Háttérbe szorításuk a MÁV ki
törési stratégiájának gyenge 
pontja leh

.
et. 

Fogas Pál 

A tapolcai vasútállomás szomszédságában márciw. 7-én átadták az ezeradag08 konyhát és 
éttermet. A MÁV 26 millió forintért építette az új létesítményt. hogy kulturált étkezési lehe
t&éget tudjon nyújtani a vasutasoknak. A konyha néhány helyi vállalat megrendelé&ét is 
kielégíti. 

(Mátételki András felv.) 

Hárman kitüntetéssel végeztek 
A MÁV Tisztképzőben befejeződött 

az állomásfőnöki tanfolyam 

A MÁV Tisztképző és To
vábbképző Intézetben az elmúlt 
év januárjától szerveztek for
galmi oktató- vezénylő- és ktg
tiszti, menetirányítói és állo
másfőnöki tanfolyamokat. E to
vábbképzés célja az, hogy a 
résztvevőknek bővüljenek 
szakmai ismereteik és megis
merkedjenek az új szervezési 
intézkedésekkel. 

Az intézetben március 7-én 
tartották a második állomásfő

vács Tibor, a Nyugati pályaud
var állomásfőnök-helyettese. 
Dul László szabadszállási és 
Fejes Lajos barcsi állomásfő
nök. A teljesség igénye nélkül 
érdemes kiemelni a jeles rendű 
Balogh Zoltán ferencvárosi, 
Bolla Lászlóné angyalföldi, 
Kiss József vésztői. Tukarcs Já
nos karcagi és Pukánszki Fe
renc orosházi főnököket. illetve 
helyetteseket. 

pontban. valamint a GySEV
nél tartották. 

Ü ·()m()k {·s �on< ok Debrecenben 
nöki tanfolyam záróünnepsé
gét. amelyen megjelent a szak
ágak vezetőin kívül Fodor Ist
ván, az intézet megbízott igaz-

A tanfolyam résztvevőinek ti
zenkét tantárgyból kellett vizs
gázniuk. A gyakorlati foglalko
zásokat Ferencvárosban. a 
helyelosztó és információs köz-

Az intézet a kiemelkedő ered
ményt elért hallgatókat pénzju
talomban részesítette. Az ün
nepség végén Bolla Lászlóné, 
angyalföldi állomásfőnök mon
dott köszönetet társai nevében 
az előadóknak, tanároknak fá
radozásukért. és a lehetőségért, 
hogy részt vehettek ezen a tan
folyamon. Ezután az ország kü
lönböző vasútállomásain na
gyobb tudással. felelősséggel 
teljesítenek majd szolgálatot. 

Sz. B. 

A debrecem körzeti üzemfő
nökség a VI. ötéves terv első 
évében alakult. Az eltelt öt esz
tendő eseményeiről, gondjairól 
Papp Sándor üzemfőnökkel be
szélgettünk. 

millió forint megtakarítást jelen
tett. Az üzemszünetek alkalma
zása öt év alatt 8,6 millió forint 
(üzemanyag és munkabér) 
megtakarítást eredményezett. 

- Mi az, amivel nem elége
dett az üzemfönök? 

- Nem vagyok elégedett a 
személy- és tehervonatok me
netrend szerinti indításával, 
az utazási körülményekkel, a 
kocsitartózkodási idővel. Az 
ezeket az eredményeket szem
léltető mutatók az öt év alatt 
alig változtak. Sajnos a baleseti 
statisztikánk sem ,a legkedve
zőbb. A tárgyi balesetek száma 
ugyan csökkent, de a halálos és 
csonkulásos üzemi baleseteké 
nem. Az öt év alatt csak 

gatója 1s. 
- A legfontosabb a teljesít- . . , .. . . 

ménybérezés kiszélesítése volt. Feher Laszlo, az uzemviteh 
Amíg 1981-ben az f.i,zemfőnök- főosztály helyettes vezetője ér
ség területén 250 vasutast Jog- ték�lte a�t � ��nká�, amelyet 
lalkoztattunk teljesítménybér- az allomasfonokok vegeznek a 
ben addig 1985-re ez a szám szolgálati helyeken. Elmondot
má; négyszázra emelkedett. ta, hogy a követelmények a jö
J elenleg a fizikai létszám 30 vőben még nagyobbak les7i1ek. 
százaléka dolgozik teljesít- s ezzel együtt megnő az állo
ménybérben. Ezáltal hatéko- másfőnökök felelőssége is. 
nyabb lett a vonatok rendezése Ezután Polyhos Mihály tago
és tisztábbak a személyvonatok zatvezető ismertette a tanulmá
is. Ebben az évben mindent el- nyí eredményeket, dicsérte a 
követünk. hogy tovább javulja- hallgatók szorgalmát, hiszen az 
nak a minőségi mutatók. telje- os��ályá�lag 4.06 vo:t. Hárma_n 
sítsük a terveket. hiszen nem kituntetessel. heten Jeles rendu
mindegy, hogy milyen ered- e_n. tizenegye:.1 jó és ugyan�sak 
ménnyel zárjuk a VII. ötéves tizenegyen kozepes eredmeny
terv első évét. nyel fejezték be a tanfolyamot. 

Simon Ödön I A kitüntetettek között volt Ko-

Bolla Lászlóné a tanfolyam hallgatói nevében mond köszönetet a 
tanároknak 

(Ková<'i. l!,tván felvétele) 

- Nehéz. küzdelmes öt év 
van mögöttünk - mondja. -
Közismertek a gazdasági ne
hézségek és a vasút bajai. Ezek 
természetesen a mi munkánkat 
is nehezítették. Szerencsére 
számíthattunk az itt dolgozó 
vasutasok szorgalmára. lelkiis
meretes szolgálatára. Az 1982 
szeptemberében végrehajtott 
személyszállítási tarifaemelés 
miatt � fizető utasszám több 
mint 12 százalékkal esett visz
sza. Szerencsére kedvezőbben 
alakultak az áruszállítási tel
jesítmények. A növekedés üte
me 1981-hez viszonyítva meg
haladta az öt százalékot. A te
hergépkocsik statikus terhelése 
a tervidőszak végére 6,6 száza
lékkal növekedett. Javult a 
mozdonyok üzemkészs6ge, ki
használtsága is. 

1983-ban és 1984-ben nem volt·----------------------------------------------------

- Milyen volt a költséggaz
dálkodás? 

- Önköltségi tervünket - a 
korrekciók figyelembevételével 
- 97,9 százalékra teljesítettük. 
A bruttó költségmegtakarítá
sunk értéke öt év alatt 56,4 mil
lió forint volt. Igyekeztünk a 
költségeket a teljesítményekkel 
arányosan felhasználni. Az üze
meltetési költségkeret 99.6 szá
zalékos teljesítése például tíz-

halálos baleset. Ez arra figyel
meztet bennünket, hogy szigo
rúbban ellenőrizzük a munka
védelmi szabályok betartását, 
szilárdítsuk a fegyelmet. 

- Milyen a kapcsolatuk a 
fuvaroztatókkal? 

- Nagyon jó a kapcsolat. 
Mi mindig fontos feladatnak 
tartottuk a piackutatást, a 
szállíttatókkal való kapcsola
tok erősítését. A kocsihiány 
enyhítése érdekében eredmé
nyesen propagáltuk a konténe
res szállítási lehetőséget is. Az 
exportszállítmányoknak pedig 
mindig zöld utat biztosítottunk. 

- Mit tettek a teljesítmé
nyek növelése érdekében? 

CNC-vezérlésü csúcseszterga 

a szolnoki járműjavítóban 
Január második felében a 

Szolnoki Járműjavító Üzem 
CNC-vezérlésű esztergagépet 
vásárolt. Ezzel lehetővé vált a 
korszerű forgácsoló technológia 
bevezetése. A SZIM gyártmá
eyú csúcseszterga eddig is 

l
gyértelműen bizonyította, 

hogy lényegesen termeléke
nyebben dolgozik, mint a ha
gyományos esztergagép. 

A beüzemelés után várható
ap egyharmadával emelkedik a 
termelékenység, és ez jelentő
sen hozzájárul a forgácsolóka
pacitás bővítéséhez. 

Varga Zoltán jegyvizs
gáló, kocsordi lakos, ezen a na
pon is korán ébredt. 1962 óta 
vasutas. 

,,Az asszony ébred előbb. sze
gény úgy megszokta már, hogy 
akkor se szól, ha éjszaka kettő
kor kelünk. Nem szoktak be
szélni róla, de a vasút nem len
ne meg a vasutas/eleségek nél
kül. Este már elég későn érek 
haza. Most reggel 5.42-kor in
dulunk Nyíregyre, de 50 perc
cel előtte már ki kell állni a vo
nathoz. Aztán még visszajövök 
Mátészalkára, onnan bemegyek 
Debrecenbe, át Nyíregyre. Van 
úgy - és nem is ritkán -, 
hogy megjárom közben Zajtát, 
Csengert. Előfordul persze, 
hogy távolabbra kell menni. 
Mégis meg lehet szokni ezt az 
életet. 

Az én korosztályom még nem 
úgy lett vasutas, hogy elment, 
jelentkezett jegyvizsgálónak, le
vizsgázott és felvették. A vas
utasságnak valamikor nagy 
rangja volt. Vasutasnak lenni 
biztos nyugdíjas állást jelentett. 
Mi még krampácsolóként kezd
tük. Ha jól emlékszem 4,60 fillé
res órabérért. 

(Megjelent a Kelet-Magyarország cí

mű lapban) 

Közel van Szalka, Kocsordon 
kicsit hagyomány is ez, a vasút
hoz szegődni. Nekem lányaim 
vannak, így aztán ezt a hagyo
mányt már nem adom, de hu
szonnégy-huszonöt éves szol
gálat után is azt mondom, 
hogy nagyon jó volt az a rend
szer, amikor a vasútról nekünk 
mindent meg kellett tanul
nunk. Igazából össze se tud
nám számolni hirtelenjében. 
hány tanfolyamon vettem részt. 
Nem is volt az akkor olyan egy
szerű, hogy valakiből vonatve
zető. jegyvizsgáló lehessen. 

Sokszor kérdezik, 
hány kilométert tettem meg ed
dig. Nem számoltam, de azt hi
szem, elmehetnék többszörös 
űrhajósnak. És amikor két út 
között várakozunk, az ember 
megebédel, vacsorázik. harap 
valamit, vagy - erre ritkán 
van idő - pihen valamennyit. 
Ma is azt mondom, nincs két 
egyforma út, ahogyan nincs két 

egyforma utazás sem. Csak a 
tegnapról: egy részeg ember 
verekedni akart. amikor meg
mondtam neki, hogy rossz vo
natra szállt. Nem rajtunk mú
lott. nem a vasúton. hogy né
hány órával később talált csak 
haza. Valamikor egy ilyen vita 
alkalmából, a jegyvizsgáló párt
jára álltak az utasok. Manapság 
a jó érzésű utas legfeljebb hall
gat. az unatkozó már csak a 
műsor kedvéért is a jegyvizs
gáló ellen beszél. 

Azt tőlem senki nem kérdezi 
meg, milyen energiából teljesí
tem azt a plusz száz órát egy 
hónapban. Azt sem tudják. 
hogy manapság nem két-három 
kocsit visz egy-egy jegyvizs
gáló, hanem (mert kevesen va
gyunk) alkalmasint hatot. Vala
mikor úgy tanultam, hogy 
igenis felelős , vagyok az utas 
közérzetéért, de hat kocsiban 
ez lehetetlen. Könnyebb lenne, 
ha az uta7ók akarnának a vas-

utas partnereivé lenni. Nem tu
dom milyen érzésekkel menne 
be a munkahelyére valak_im. ha 
az a hit élne benne, ő itt a közel
lenség. Mi ezt néha így érezzük. 
Pénteken. hétkezdéskor. vagy a 
diákkocsikban. Nézze, én fel
szállok ma - átlagot mondok 
- tíz vonatra. Felelős vagyok 
érte. Nyilvánvaló. hogy a majd 
negyedszázados vasútashűség 
után szeretném úgy csinálni a 
dolgom, hogy ne érhesse szó a 
ház elejét. 

Nem védem azokat a 
kollégákat. akik esetleg most 
kerültek a vasúthoz. akik nem 
járták ki a vasutasiskolát, akik
nek az utas nem több. mint 
egyféle munkatárgy. De vissza
sírom azt az időt, amikor a jegy
vizsgáló, meg az utas valóban 
együtt indult el valahová. Elhi
heti nekem, hogy ez nem pa
nasz. hanem az általános jó ér
zéshez szolgáló kívánság. Vala
mikor éjfélkor majd lefekszem, 
valamiképpen megnyugszom a 
néhány feleslegesen ingerült vi
ta után. Valamit elmesélek a 
feleségemnek, de az is lehet, 
hogy nem fejezem be a történe
tet, mert három órára fel kell 
húzni a vekkert ... 

Feljegyezte: Bartha Gábor 



Fü.gedi J6ue/. a szegedi 
ig._at6ság osztályvezet6je 
tavaly december végét61 
wu,d� Mesapja pálya6r 
�t ti közyetlen cáaládi kö

n hatan voltak vasuta
aok. A mai Orosházaalsó 
megállóhely 6rházában lak
ta,k. Alig érte el az ablakot, 
éie már csocWattal nézte az 
rháznál megálló, majd las

san pöfékelve tovább induló 
vonatokat. Aztán családjá
val Erdélybe került. 

Még csak tizenhat éves 
amikor a Nagyvárádhoz kö
zeli Váradlesen felvették a 
vasútra, a pályafenntartás
hoz. Fiatal segéderőként 
foglalkoztatták, de minden 
vágya az volt, hogy a forga
lomhoz kerüljön. Ez 
1943-ban teljesült Kolozsvá
rott. Itt tette le a távirdavizs
gát, itt járt segédtiszti tanfo
lyamra, majd utána forgalmi 
szolgálattevő lett. Aztán jött 
a háború, a hadifogság, 
ahonnan 1947-ben került ha
za, N agyszénásra. 

Először Csorváson volt 
forgalmi szolgálattevő, majd 
a tisztképző elvégzése után 
Békéscsaba következett, 
ahol vezénylő és oktatótiszti 
feladatokat is ellátott. 1956 
nyarán a szegedi igazgató
ságra helyezték. A forgalmi 
osztályon kocsimtéző, majd 
személyzetis. Két évvel ké
sőbb, 1958-ban átkerült a 
VBO-hoz, ahol nyugdíjazá
sáig dolgozott. Hét évig for
galmi ellenőr, majd egy évti
zeden át balesetvizsgáló, 
1976-tól pedig osztályvezető. 
Közben tanult. képezte ma
gát, közlekedés-üzemmérnö
ki diplomát szerzett. 

- Negyvennégy évet és 
négy hónapot töltöttem a 
vasútnál - emlékezik. -
Ez idő alatt azt csinálhattam, 
amit szerettem. Életem nagy 
részét az emberek nevelésé
vel, oktatásával töltöttem. 
Ide számítom azt a 27 évet 
is, amit a VBO-nál dolgoz
tam, hiszen e munkaköröm
ben is emberekkel kellett 
foglalkoznom. 

A VBO-nál havonta 17-18 
napot töltött a szolgálati he
lyeken sokszor két-három 
napot is távol a családtól. Az 
igazgatóság valamennyi 
szolgálati helyét bejárta. 

Úgy ismeri az állomásokat, 
mint a tenyerét. Ismeri a 
vasutasok gondjait, örömeit. 

- Ma egy balesetvizsgá
lónak már nem elég csupán 
a forgalmi szabályokat is
merni - folytatja Fügedi 
József. - A modern techni
ka, a vonatközlekedést sza
bályozó állomási és vonali 
berendezések, nagyobb tu
dást igényelnek a beosztot
tól és a vezetőtől egyaránt. 
A baleseteket csak fegyel
mezett, az utasítások szelle
mében végzett munkával le
het megelőzni. A helyi veze
tőknek sokkal igényeseb
beknek kell lenniök a mun
ka számonkérésénél. 

Fügedi József nemcsak a 
mindennapi munkában, ha
nem a közéletben is szere
pet vállalt. Volt pártcsoport
bizalmi, propagandista, tíz 
évig az alapszervezet szerve
ző titkára. Munkáját felette
sei is elismerték. Több ki
tüntetés, köztük a Munka 
Érdemrend arany fokozata, 
az Érdemes és a Kiváló Vas
utas tulajdonosa. 

- Mivel tölti nyugdíjas
ként napjait? 

- Ma nincs sokkal több 
időm, mint korábban. Hu
szonöt éve a lakóbizottság 
elnöke vagyok. A különböző 
ügyekben sok hivatalban 
kell kilincselnem. A közel
múltban megalakult vasutas 
nyugdíjasok pártalapszerve
zetének titkára lettem. Azért 
több idő jut már a családra 
is. A feleségemmel többször 
kimehetünk a kertbe, és 
gyakrabban szeretnénk 
utazni is ... 

Gellért József 

Vörös Vándorzászlót kapott 
a miskolci KISZ-bizottság 

A közelmúltban ifjúsági 
nagygyúlést rendeztek Miskol
con, a Tiszai pályaudvar szociá
lis épületében. Tóth Tibor, a 
miskolci igazgatóság KISZ-bi
zottságának titkára emlékezett 
meg a tavaszi történelmi évfor
dulókról, majd kitüntetések át
adására került sor. 

A KISZ Központi Bizottsága 
az eddigi eredményes mun
káért a Vörös Vándorzászlót 
adományozta a miskolci KISZ
bizottságnak, amelyet Szabó 
Aladár, a Borsod Megyei 
KISZ-bizott\ág titkára adott át 
Tóth Tibornak. 

Kiváló KISZ-szervezet zász-

lóval tüntették ki az osztószer
tár-főnökség KISZ-alapszerve
zetét. Ezen kívül két alapszer
vezet kapta meg a KISZ KB Di
csérő oklevelét. 

Három fiatal vehette át az ün
nepségen az aranykoszorús 
KISZ-jelvényt, kettő pedíg a 
KISZ KB Dicsérő oklevelét. 
Ketten Kiváló Munkáért kitün
tetést kaptak. Összesen tizen
nyolcan részesültek vezérigaz
gatói, illetve igazgatói elisme
résben. 

Az ünnepség a MÁV Koncert 
Fúvószenekar műsorával zá
rult. 

Vegyes érzelmekkel 

- Hogyan fogadták az em
berek a teljes[tmények díjazá
sának hírét? 

- Meglehetösen vegyes éT
zelmekkel válaszolta az 
üzemfőnök. - Féltek attól, 
hogy az elvárások esetleg 
aránytalanul megnövekednek, 
egyben reménykedtek abban, 
hogy a fizetésekre kedvező ha
tást gyakorol majd a munkakö
rökben újdonságnak számító 
bérezés. Egy-két hónap eltelté
vel azután már általános meg
elégedéssel nyugtázták, sőt a 
Déliben kifejezetten igénylik a 
teljesítménybérezés kiszélesíté-

Enyedi Jóuef 1olaláavezet6 és Debreceni Gábor kocairendez6 alkotják mMl a caapatol 

sét. Et az igény jogos, hiszen a - Ha egy szolgálati hely 
csökkentett létszámmal végzi el 
feladatait, a normatív létszám
nak megfelelő teljesítménybér 
kifizethető - válaszol az üzem
főnök. - Természetesen előfor
dulhat az is, hogy nincs annyi 
vonat, amennyi biztosíthatná az 
előírt teljesítményeket. Ilyen
kor a kelenföldi viszonyokat te
kintve, jelentös szerephez jut
hat a rendelkező forgalmi szol
gálattevő. Az átmenő vonatok 
elemzését átnézve könnyen sze
rezhet munkát, ha ferencvárosi 
rendeltetésű vonatokat helyben 
oszlat, majd útirányuk szerint 
megrendeztet. Ferencvárosra 
amúgy is ráfér a tehermentesí
tés. 

Javult az eredmény 
Forray Antal rendelkez6 ulasításokal ad 

(Horváth Zohán felvételei) 

,, 
.. 

- Tavaly április óta javult-e 
az üzemfőnökség teljesítmé

..... nye? 

körökben mutatkozó hiányon. 
Az emberek amúgy is túlterhel
tek, többet már nem lehet el
várni tőlük . 

- Mindenképpen hatott rá a 
Németh György láblakezf'lő teljesítménybérezés ösztönző 

munka közben ereje, hiszen - és megint csak 
b a Délit kell kiemelnem - a sze- Feszített tempó an 

Enyedi József tolatásvezető 
1970 óta szolgál Kelenföldön. 
Csapata egyetlen kocsirendező
ból áll. 

- Mit jelent önöknek a telje
sítménybérezés, hiszen keve
sen vannak. 

- Nekünk mindenképpen 
megéri. Azelőtt negyedéven
ként kaptam két-háromszáz fo
rintot, most havonta legalább 
hatszázat. A munka annyival 
nehezebb, hogy amit régen 

négy-öt ember végzett, az most 
kettőnkre hárul. Sokszor vala
mennyi pihenőnapunkat ledol
gozzuk. El lehet képzelni - bár 
mi sem vagyunk még öreg em
berek-, hogy egy-egy éjszakai 
szolgálatból hazatérve az alvá• 
son kívül másra nem jut idő. 

- A túlfeszített tempó nem 
kényszeríti rá a kocsirendezők
re azt a bizonyos munkastílust, 
mely szerint „lökd el, majd 
megfogja a másik kocsi"? 

- Azt azért nem. Ha a kocsi 
siklik, vagy valami törik, rögtön 
rámenne az egész havi teljes[t
ménybér a részkártérítésre. Ne
kem pedig nem mindegy az, 
hogy kilencezret vagy csak 
nyolcat kapok kézhez fizetés
kor. 

Gerecsei Zoltán 

belsőszerelvényesek, vagy az mélyvonati menetrendszerűség 
akkumulátorosok is jelentős 1985-ben 99,4 százalékra nött, 
mértékben hozzájárulhatnak a ami a korábbi évekhez viszo
személyszállító vonatok menet- nyítva előrelépés. Az emberek 
rendszerű indításához. Vannak olyan dolgokra is fölfigyelnek, 
persze ellentmondások is, mivel ami mellett máskor elmentek. 
maga a keretrendszer nem ad Ma, ha a gépkísérő nem akaszt
lehetőséget a megfelelő helyi ja rá a vonatra a gépet, a kocsi
önállóság gyakorlására, holott vizsgáló fékpróba előtt biztos, 
ahány állomás van az üzemfő- hogy megteszi, nehogy emiatt 
nökség területén, annyiféle a késés legyen, mert mások ha
feladat. Márpedig az egyes állo- nyagsága az ő pénzére is kihat. 
mások teljesUménybérhez kö- Kelenföldről tavaly százhar
tött feladatainak meghatározá- mincezer kocsi indult, mintegy 
sához, a bérek valóban teljesít- húszezerrel több, mint koráb
ményarányos elosztásához ban. Az őszi forgalmat különö-
szükség lenne a differenciálás- sen sikeresnek könyvelhetjük.------------------------

ra. ,Telenleg központilag [rják el, és ebben kiemelkedő része 
elő, hogy a személypályaudva- volt a teljesítménybérezé�nek. Segító_társ a tisztségviselőknek 
rokon négyszáz forint az egy fő- Ilyen minimális létszámmal ezt 

A bizalmiak zsebkönyve 
re kifizethető alapösszeg, a ren- a munkát külön anyagi ösztön
dező-pályaudvarokon pedig há- zés nélkül valószínűleg képtele
romszáz forint a norma szerinti nek lettünk volna elvégezni. Ti
kocsimennyiség elindftása ese- zennyolc kocsirendezőnk van, 
tén. ez a szükségesnek csak egyhar- Az ősszel lezajlott szakszer- bizalmi munkával, sorra veszi a - A megnövelt teljesítmény mad része. Kelenföld kapacítá- vezeti választások során a tiszt- bizalmi feladatait, jogait és könem megy-e a technológiai fe- sa lényegesen nagyobb a jelen- ségek 30 százalékába új embe- telességeit, tanácsokkal szolgál gyelem rovására? legi kihasználtságnál, a fizikai rek kerültek. Fontos feladat te- arra is, hogy a bizalmi hogyan - Régi tapasztalat, ,hogy munkaerőhiány miatt azonban hát, hogy az újonnan választott képviselje munkatársainak ér-minden teljes[tményelszámo- nincs lehetőség az állomás telje- tisztsécnriselők m · él előbb al d k ·t A bk ·· bn sítményeinek növelésére, an- l!P• m a- e ei · zse onyv u, meg-
lásban végzett munka magá- posan felkészüljenek a rájuk tudjuk, milyen szerepe van a 
ban h,ordozza a minőség romlá- nak ellenére sem, hogy a tech- váró munkára. Ehhez nyújt se- szakszervezetnek a tervezh-
sának veszélyét - mondja nikai feltételek adottak. gítséget a Népszava Lap- és ben, a munkahelyi demolmicfo 
Tézsla József. - Felületesebbé · - A statisztika szerint Könyvkiadó új kiadványaival, erosítésM,en, a munkaversent,. 
válhat a kocsik, a vonatok vizs- 1985-ben a vasúton megállt az amelyek közül az egyik legje- a brigádmozgalom ú az ujíl6-
gálata, egy-egy kocsi nem abba elvándorlás, sőt kismérükú lét- lentósebb „A szakszervezeü b1- mozgalom szen,ez,sében. Fog
a vonatba kerül, ahová rendel- számemelkedés is tapasztalha- zalmiak zsebkönyve" cimll ösz- lalkozik továbbá az élet- fa 
tetése szerint sorozni kellett tó. Mit érzékel ebből Kelenföld? szeállftás. munkakorülményekel kapcao
volna. Itt az ellen6rz,st keU - Azt, hogy az esetleges lét- A zsebkönyv most megjelent latos feladatokkal és különböz6 
szigorítani. Sokkal jobban oda számnövekedés els6sorban 4tdolgozott kiad4sa mmden munkajogi kérdésekkel. 
kell figyelni a lazaságokra, vég- nem a /izOcdi áUománr,m vo- olyan kérdésre v'1aszt ad, 
eredményben nem kizárólag az natkozik, mert nálunk � to- amellyel munldja sOf6n a bital- zs!kö�;'�
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a cél, hogy a kocsik elmenje- vabbra is csökken., A kocs�n- mi rendszeresen t.a1MkozUL t6t.árs leh _; ... .., nek. dez6k többsége a n�gdljkor- A kön,v többek k6dtt Attekinti et .. ..._en 
- A teljesftményeket nagy határ közelében van. Űj dolgo- a szakszervaeti- mka\ értel- � és 

tis
=el6 8� 

mértékben befolyásolhatják ob- z6k ugyan jelentkeznek, de mezi az e�IUai, d6-'8i, vf. dés érdeke�
ea 

... , .. 1h-.. 1r jekllv lmrillm<!nyek. PfldiW a _...hllnapmúlva mlr keve-r � kifm- ..,.........,... 
létszémhiány, vagy ha nincs set találni bel6lük. A teljaít- eti és kifotrf� � • �_8!'._!azdlláli •--
elegend6 feldoliozható mhl11bb �n nem� a -���•et-- fte� 18. 
elegy . . �Cl�� ---•Wírliiffd.._W:,• 







Vetélkedőre 

készülnek 

A munkaverseny-mozgalom
nak a székes/ ehérvári pálya
fenntartási főnökségnél is ha
gyományai vannak. Tavalyi 
eredményeik jól bizonyítják ezt. 
Az elérhető 400 pontból, 317-et 
szereztek meg. A termelési cé
lokat tekintve, a gépi kitérősza
bályozási terv teljesítése 101,2 
százalék, az ágyazatrostálási 
terv vkm teljesítése 103,6 száza
lék, az éves fenntartási prog
ram teljesítése vonalkilométer
ben 246,5 (!) százalékos volt. 
A gazdálkodás költségcsökken
tő terveit tekintve, a főnökség a 
megszerezhető 60 pontból 57-et 
ért el. 

Csökkent az egy üzemi bal
esetre jutó kiesett munkanapok 
száma, kevesebb üzemi baleset 
volt. csonkulásos pedig egyálta
lán nem fordult elő. 

Kommunista múszakot ta
valy négy alkalommal szervez
tek, az érte kapott. összesen 
23 651 forintot az Országos Bé
ketanács békealapja javára fi
zették be. Az októberben szer
vezett társadalmi munkában 
166-an v�ttek részt és 1024 órát 
teljesítettek. 

A főnökség brigádjai jelenleg 
az április 15-i vetélkedőre ké
szülnek. A brigádok a szellemi 
vetélkedö keret.ében elsősorban 
saját gazdasági és közösségi fel
adataikról adnak számot. A bri
gádok jutalmazására összesen 
48 ezer forintot szánnak. 

Kertész István 

Ifjú vasutasok 

vetélkedője 

A szombathelvi Haladás Mű
velődési Házba� a közelmúlt
ban tartották meg három me
gye ifjú vasutasainak vetélke
dőjét. Szombathelyről három, 
Celldömölkről kettő. Tapolcá
ról egy csapat nevezett. Az ötta
gú csapatok tesztlapokat töltöt
tek ki. szakmai és politikai kér
désekre válaszoltak, valamint 
játékos feladatokat oldottak 
meg. 

A vetélkedő győztesei a ven
déglátó szombathelyiek lettek. 

A zsűri elnöke, Müller László 
körzeti üzemfőnök a vetélkedő 
zárszavaként méltatta a fiatalok 
teljesítményét, gratulált a győz
teseknek. 

Kiváló 

KI SZ-szervezet 

A Miskolci Jármüjavító Üzem 
KISZ-fiataljai az elmúlt évi ki
emelkedő munkájukért Kiváló 
KISZ-szervezet kitüntetést kap
tak, amelyet a közelmúltban 
tartott küldöttgyulésen adott át 
a városi KISZ-bizottság képvi
selője. 

'.\1AGYAR VASL"TAS 

A motoros sárkányrepülés úttörője 

Építeni és repülni 
"A repülés csodálatos dolog! 

Különösen az, amikor az em
ber saját építésű szerkezettel 
emelkedhet a levegőbe ... " -
hallottam nem egyszer ffiács 
Ferenctő� az MHSZ MÁV 
Repülő és Ejtőernyős Klub 
sárkányrepülő-szakosztályának 
vezetőjétől. S eddigi életútját, 
eredményeit ismerve aligha 
vonható kétségbe, hogy ez a 
meggyőződése, lelkesedésének, 
újító kedvének elsődleges moz
gatója. 

Még csupán az általános is
kola alsó tagozatába járt, ami
kor sorra .készítette a különféle 
repülőmodelleket, s álmában 
gyakran maga is a levegőbe 
emelkedett. 13 éves korában az
tán elhatározta: Lilienthal pél
dáját követve ő is szárnyakat 
készít magának, s megpróbál 
ébren is repülni. Természete
sen a napraforgószárból és cso
magolópapírból összetákolt 
szerkezet már az első háztetőről 
való „startnál" összetört, de 
nem adta fel. Megbízhatóbb 
építőanyagot szerzett, a kalan
dokra könnyen kapható bará
tokkal a közeli homokbányába 
járt „repülni". Igaz, valójában 
csak zuhantak a négy-öt méte
res magasságból, de az a né
hány másodperc is nagyszerű 
élményt, illúziót jelentett szá
mukra. 

Bár a repülés továbbra is 
vonzotta, évtizedeknek kellett 
eltelnie ahhoz, hogy a hamu 
alatt izzó parázs ismét fellob
banjon . . . Ez éppen tíz évvel 
ezelőtt, 1976-ban történt. 
A „szikrát" egy repülőszaklap
ban felfedezett fotó jelentette, 
mely külföldön készült sár
kányrepülőt ábrázolt. A lehető
ség, hogy - gépipari techniku
si, műszerész és esztergályos 
szakképzettsége lévén - akár 
otthon, a műhelyében is meg
építheti ezt a repülő szerkeze
tet, rendkívül fellelkesítette. 
Olyannyira, hogy még abban 
az évben - a hármashatárhe
gyi „úttörők" segítségével -
két vitorlázó sárkányrepülőt 
épített magának. S néhány hó
nappal később már a ,,C'' vizs
ga feltételét jelentő tízperces 
időtartamú repülést is sikerült 
teljesítenie. 

A következő évben Magyar
országon elsőként repült vitor
lázósárkánnyal távot, s nyolc 
kilométeres rekordjával egyben 
az Eger Kupa versenyt is meg
nyerte. Később 22 kilométerre 
javította ezt a rekordját, 
1983-ban pedig 65 kilométeres 
távrepülésével teljesítette a sár
kányrepülők ezüstkoszorús jel
vényének megszerzéséhez 
szükséges utolsó feltételt is. 

Saját építésű sárkányaival 
egymás után érte el a figyelem
re méltó sikereket. Ezen felbá
torodva, 1978-ban megépítette 
az első hazai motoros sárkányt, 
mellyel 800 11'!.éter magasra tu
dott felemelkedni. Két évvel 
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IDács Ferenc a motoros sárkányrepillőhen 

Repülő és Ejtőernyős K;lub 
sárkányrepülő-szakosztályát, 

melynek azóta is elismert veze
tője. A lelkes kollektívában szá
mos tehetséges partnert, segítő
társat talált - köztük Jádi Zol
tánt - újító elképzelései meg
valósításához. 

Egy év sem telt el, s elkészült 
a 80 kilopond tolóerős motorral 
felszerelt sárkánya, mellyel 
1981. november 15-én - Euró
pában először - megvalósítot
ta a vitorlázósárkány vontatá
sát. Bravúrját először a francia 
sportolók ismételték meg - fél 
évvel később. Ő viszont akkor 
már a 120 kilopond tolóerősre 
cserélt motor segítségével, 1000 
méter magasba tudta !elvontat
ni vitorlázósárkánnyal repülő 
társait. Nem sokkal később, 
kétszemélyesre átalakított szer
kezetén már utast is vitt magá
val: először Esztert, a feleségét, 
majd Andreát, az akkor 14 
éves lányát. Ezzel is igyekezett 
némi kárpótlást adni számukra 
azért a sok távollétért, elfoglalt
ságért, amely együtt jár a gé
pek építésével, korszerűsítésé
vel, a repüléssel ... 

1983 áprilisában 4150 méte
res magassági rekordot ért el, 
majd fél évvel később, novem
ber 7-én, a világon először az ő 
motoros sárkányából hajtottak 
végre ejtőernyős ugrást. 

A repülés tudományának 
sokoldalúbb elsajátítása érde
kében 1984 tavaszán elkezdte a 
vitorlázórepülő-kiképzést s köz
ben megépítette első ultraköny
nyű repülőgépét, felkészült 
újabb elképzeléseinek megvaló
sítására. Az eredmények pedig 
hamarosan beértek, s a szak
mai berkekben már senki sem 

(A szerző felvétele) 

lepődött meg, amikor a múlt év 
tavaszán Hlács Ferenc újabb 
bevált kísérleteiről hallott. A vi
lágon elsőként kezdte meg mo
toros sárkányán a műszerrepü
lő-kiképzést, egy hónappal ké
sőbb pedig már két utast - ter
mészetesen először ismét a fele
ségét és a lányát - vitte magá
val sétarepülésre, az immár há
romszemélyesre bővített moto
ros sárkányán. S júliusban vi
torlázó repülőgéppel is teljesí
tette az ezüstkoszorús jelvény 
harmadik feltételét, majd a vi
torlázórepülő szakszolgálati en
gedély megszerzése után fel
szállhatott a Pirat típusú repü
lőgéppel . . . Ez pedig szintén 
bravúrnak számít a sárkányre
pülők körében. 

Ugyancsak a tavalyi év kró
nikájához tartozik. hogy a kis 
magasságon történő repülés 
biztonságának fokozása érdeké
ben, az elmúlt év őszén Szeder 
Ferenc ejtőernyős-oktatóval si
keres próbadobásokat végeztek 
- motoros sárkányából - a 
Szeder-féle gyorsan nyíló ejtő
ernyővel. 

Közben megkezdte legújabb 
saját építésű szerkezetének, a 
Rally 2B ultrakönnyű repülő
gép berepülését is. S ezzel a ha
zai repülősport legújabb formá
jának kifejlesztői, úttörői közé 
is beírta a nevét. Idei tervei 
közt szerepel a négyszemé
lyes(!) motoros sárkány meg
építése . . . Aligha kétséges, 
hogy rövidesen ismét valami 
nagyszerű siker kapcsán hall
hatunk a MÁV-osok kiváló 
szakmai felkészültségű sportre
pülőjéről. 

Büki Péter 

később megalakította a MÁV·--------------------------

A mozgás élménye 

A MÁV Y""""'- FMVIIZlltía „Népszava '86" futóverseny 
t,,ídsi FónöklB/I. A tavaszi tömegsport egyik 

hagyományos rendezvénye a 
Népszava futóversenye, ame
lyet a Népszava Lap- és Könyy
kiadó valamint a SZOT Testne
velési és Sportosztálya közösen 
szervez. 

A budapesti Építők-pálya 
előtt a Népliget sétánya a rajt 
helye. 1986. április 26-án, szom
baton 9 órakor indul az első fu
tam: a családi futás. Szülők és 
gyermek(ek) 1600 méteres tá
von vetélkedhetnek: melyik 
család szedi fürgébben a lábát? 
A nők futásának rajtja fél tíz, 
nekik 2500 méteres távval, egy 
körrel kell megbirkózniuk. Az 
5000 méteres pályán a férfiak 
bizonyíthatnak - tíz órakor in
duló mezőnyük zárja a ver
senyt. 

A „Népszava '86" futóverse
nyen mindenki részt vehet, aki
nek egészségi állapota megen-

gedi a futásban való részvételt. 
A negyedik alkalommal meg
rendezett verseny legjobbjai 
(nem igazolt versenyzők) cseh
szlovákiai, bulgáriai és romá
niai futóversenyen szerepelhet
nek. A. résztvevők és a helyezet
tek között értékes díjakat is sor
solnak a rendezők. 

Az előző évekhez hasonlóan 
számítanak a futás lelkes bará
tainak megjelenésére. Minden
kit szeretettel vár a Népszava, 
hiszen az Építők pályáján felál
lított színpad gazdag - díjtalan 
- szórakoztató programot is kí
nál. 

Iskolák, testületek, intézmé
nyek és üzemek csoportos indu
lása esetén a legtöbb létszám
mal szereplők külön jutalom
ban részesülnek. 

A résztvevők mindenképpen 
gazdagodnak, a legfőbb nyere
mény: a mozgás élménye! 

Pályaválasztási tájékoztató 
A záhonyi általános iskola nyolcadikosainak tartottak pálya

választási előadást a közelmúltban. Gonda Tibor oktatási előadó 
tartott tájékoztatást az üzem hiányszakmáiról, a vállalati szak
munkásképzésről, a MÁV ösztöndíjrendszeréről, s a munkahelyi 
továbbtanulás lehetőségeiről. Az előadást az üzemigazgatóságot 
bemutató hangosított diaprogram színesítette. 

Az üzem különböző MÁV- és egyéb szakmai kiadványokkal 
segíti a következő évfolyamok tanulóinak pályaválasztását. 

Új menetjegyiroda. Márci
us első hetében új menetjegy
irodát avattak Szolnokon. 
A belvárosban lévő irodában 
hazai és külföldi utakra is befi
zethetnek a megye lakosai. 
A MÁVTOURS az általános is
kolások számára is kínál prog
ramokat, vállalja a tananyag
hoz kapcsolódó kirándulások 
megszervezését. 

Emlékkiállítás. A győri cso
mópont művelődési házának 
könyvtárában Berzsenyi emlék
kiállítás volt a közelmúltban. 
A ritka dokumentumokat be
mutató gyűjtemény Kecskemé
ti Lajos nyugdíjas vasutas tulaj
dona, aki a költő szülőföldjén 
gyűjtötte az értékes relikviákat. 

Klubavatás. Új nyugdíjas
klubot avattak Isaszegen márci
us elején. A klub létrehozásá
ban szerepet vállalt a miskolci 
vasútigazgatóság, a helyi állo
másfőnökség, a vasutas-szak
szervezet és a helyi tanács. Az 
Isaszegen élő 250 nyugdíjas 
vasutas társadalmi munkát is 
vállalt: betonoztak, vakoltak, 
majd kitakarították, kicsinosí
tották az állomás területén lévő 
szobát. 

Előadás. Tapolcán, a Batsá
nyi János Művelődési Központ 
vasutas nyugdíjasklubjában dr. 
Rédiger Béla, nyugalmazott fő
gyógyszerész tartott előadást az 
öregeket érintő egészségügyi 
kérdésekről. 

Csónakázótó. Kőszegen, a 
MÁV Nevelőotthonban csóna
kázótavat alakítanak ki. A föld
munkákat már ősszel elvégez
ték, jelenleg a stég építését vég
zik. Az őszi tanévkezdetre kész 
lesz a társadalmi munkában lé
tesített tó. 

Nyugdíjas-búcsúztató. Gö-
döllőn, a VI. gépesített mozgó 
pályamesteri szakasz dolgozói a 
nyugalomba vonuló Tolmácsi 
József kőműves tiszteletére ren
deztek ünnepséget. Buskó And
rás, a G MPSZ vezetője méltatta 
több évtizedes, lelkiismeretes 
munkáját, majd átadta a kollek
tíva ajándékát. Az ünnepségen 
több, régebben nyugáíjba vo
nult vasutas is részt vett. 

Koszorúzás. Az isaszegi I. 
számú főpályamesteri szakasz 
XIII. kongresszus szocialista 
brigádja március 15-én megko
szorúzta a helyi 1848-as emlék
művet és részt vett a szabad
ságharc emlékére rendezett ün
nepségen. 

Nyugdíjasok köszöntése. A 
debreceni járműjavító művelő
dési központjában a közelmúlt
ban köszöntötték az 1985-ben 
nyugdíjba vonult vasut9sokat. 
A hagyományokhoz híven, az 
ünnepségre meghívtak 5 vete
rán nyugdíjast is. Az üzem szb
titkára, Tóth Tivadar méltatta a 
nyugdíjba vonult vasutasok 
helytállását. Az emléklapok és 
az üzem ajándékainak átadása 
után vacsora és műsoros est kö
vetkezett. 

Nyugdíjasok taggyűlése. A 
hatvani csomóponton a közel
múltban tartották a nyugdíja
sok ez évi taggyűlését. Balogh 
László, a csoport elnöke ismer
tette a tavalyi munkát, illetve az 
idei terveket. 

Köszönetnyilvánítás. Köszönetet 
mondok mindazoknak, akik szeretett 
halottunk Garaba Istvánné elhunyta 
alkalmából részvétüket nyilvánították, 
utolsó útjára elkísérték és fájdalma
mat enyhíteni igyekeztek. Garaba Ist
ván, Göd-felső vasútállomás. 

t.kásesere 

Elcserélném nagykanizsai, 47 négy
zetméteres, gázfűtéses, IV. emeleti, 
másfél szoba plusz étkezófülkés, tele
fonos tanácsi lakásomat hasonló adott
ságú budapesti tanácsi vagy MÁV-la
kásra. Érdeklődni lehet a nagykanizsai 
12-594-es telefonszámon. 

Elcserélném vámosgyörki (vasútál
lomáshoz közel) két- és fél szobás. 90 
négyzetméteres, komfortos. kertes csa
ládi házam Budapesten vagY, környé
kén 2 szobás tanácsi vagy MAV-bérla
kásra. Érdeklődni levélben: Csathó Já
nos, Vámosgyörk, Martinovics u. 17. 

Elcserélném 47 négyzetméteres, Eladnánk Kőbánya-Kispest metró-
másfél szobás, összkomfortos Buda- állomáshoz közeli, 140 négyzetméte
pest, Rákos úton lévő MÁV-bérlakása- res, kétlakásos, összkomfortos. telefo
mat bármilyen !Jétszobásra. Rákospa- nos családi házunkat (100 négyszögö: 
lotai előnyben. Erdeklődni munkaidő- tes telekkel, melléképületekkel). Két
ben a 174-407 vagy 14-85-ös telefon- szoba-hallos. összkomfortos telefonos 
számon. öröklakást beszámítunk. Érdeklődni 

Elcserélnénk Budapesttől 50 kilo
méterre, 350 négyszögöles telken lévó, 
főútvonali. kétszobás, komfortos csalá
di házunkat budaJ?esti. legalább 60 
négyzetméteres MAV-lakásra. Levél
cím: Lente Gábor, 2192 Hévízgyörk. 
Ady E. u. 73. 

Elcserélném váci kétszobás, össz
komfortos, telefonos tanácsi lakásomat 
hasonló budapesti tanácsi lakásra. Ér
deklődni lehet a 13-92, vagy 47-56-os 
üzemi telefonszámon. 

Elcserélném kétszobás. komfortos. 
kei;tes, Budapest IV. kerületében lévő 
MAV-bérlakásomat kétszobás buda
pesti tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet 
napközben a 695-068-as telefonszá
mon. Ujváriné. 

Elc:serélnénr �O négyzetméteres rá
kospalotai MA V-bérlakásomat na
gyobbra. Rákospalotaiak előnyben. 
Minden megoldás érdekel. Telefon: 
534-000 (11-87 mellék), üzemi: 42-75 
(11-87 m.). Takácsné Hernádi Ildikó. 

Elcserélném Budapest XV. ker., Rá
kos úti egy- plusz két félszobás, telefo
nos MÁV-bérlakásomat Bp. Déli pá
lyaudvar környékén lévő kisebb taná
csi lakásra. Érdeklődni lehet a 697-803 
telefonszámon. 

Elcserélném Gyömró, Imre u. 119. 
sz. alatti 200 négyszögöles telket, félig 
kész épülettel (építóanyaggal, víz, vil
lan_y bekötve) budapesti tanácsi vagy 
MAV-bérlakásra. Érdeklődni lehet: a 
220-426/121, vagy a 19-57/121 telefon-
számon, Szabóné. 

lehet a 274-412-es telefonszámon. 

Elcserélném budapesti 54 négy�et
méteres, kétszobás, gázfűtéses MAV
bér�akásomat nagyobb tanácsi lakás
ra. Erdeklődni a 662-841-es telefonszá
mon. 

Elcserélném 55 négyzetméteres, vi
lágos, gázflltéses MA V-bérlakásomat 
tanácsi lakásra MÁV-dolgozóval. Filep 
György, 1087 Budapest, Kerepesi út 5. 
IV. ép. II. em. 40. Erdeklődni lehet 17 
óra után a 370-897-es telefonszámon. 
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Az első neg,.edév 01érlege szerint 

A tervesettnél l.evesebb árut 

ssállított a vasút 

A lemaradás oka: a fuvaroztatók többsége nem élt 
az előszállitási kedvezménnyel 

A vasúti áruszállítást az első 
negyedévben csökkenő tenden
cia jellemezte. Annak ellenére, 
hogy az időjárás február kivéte
lével viszonylag kedvezett a 
szállításoknak, jelentős lemara
dások voltak a belföldi, vala
mint a tranzitforgalomban. 
A vasút három hónap alatt 

26 millió 582 ezer tonna árut 
szállított, amely a bázisszintet 
ugyan meghaladja - a terve
zettnek viszont csak 97,4 száza
léka. 

Lemaradás a belföldi és a 
tranzit áruforgalomban jelent
kezett. Pedig a belföldi árufor
galomban alkalmazott előszállí
tási kedvezményrendszert a 
vasút fokozottan készítette elő. 
Legjelentősebb változásként a 
fuvardíjkedvezmény mértékét 
20 százalékra emelte. Ennek el
lenére csökkent a belföldi áru
forgalom. Az 1984. évi előszállí
tási tonnamennyiséget alapul 
véve, ebben az évben 1,2 millió 
tonna lemaradás volt tapasz
talható. Csökkent a fuvarozási 
igény, elsősorban a fogadó vál
lalatoknál tapasztalt év eleji bi
zonytalanság, másodsorban az 
építőanyagok iránt mutatkozó 
alacsonyabb kereslet következ
tében. A tranzit áruforgalom
ban is, mindkét viszonyítási 
alaphoz képest, mintegy 5 szá
zalékos lemaradás mutatkozott. 

Hazánk külkereskedelmi 

dett a Szovjetunióba, illetve 
azon keresztül más országokba 
irányuló áruforgalom is. 

A szovjet vasutakra kilépett 
normál nyomtávú rakott teher
kocsik száma 25 százalékkal 
volt magasabb, mint 1985 első 
negyedévében. 

Hozzájárult ehhez a szovjet 
vasút fogadási készségének ör
vendetes javulása. 

Az áruszállítás minősége egy
részt kedvezően, másrészt ked
vezőtlenül alakult. Annak elle
nére, hogy a vonatfeloszlatások, 
géprevárások, valamint a gép
ácsorgások száma a tavalyihoz 
viszonyítva jelentősen csök
kent, az elegymozgás lelasssult. 
A hálózaton nagy mennyiségű 
rakott teherkocsi gyűlt össze, s 

így a kocsiforduló idő a terve
zetthez képest mintegy 8 szá
zalékkal növekedett. Ugyanak
kor a rakodásokhoz ki nem állí
tott kocsik mennyisége a múlt 
évinek egyharmadára csök
kent, ami egyben fuvarigény
csökkenést is jelent. 

A vasút a tehervonatok to
vábbításához rendelkezésre 
álló, viszonylag kevés - nagy
teljesítményű mozdonyparkját 
- elsősorban a villamos moz
donyok esetében megfelelően 
kihasználta. A napi hasznos fu-

tásteljesítmény értéke az 1985 
első negyedéhez viszonyítva 
több mint 3 százalékkal emel
kedett. Nagyobb gondot jelen
tett viszont a mozdonypark to
vábbi állagromlása, amit a javí
tási százalék jelentős emelkedé
se mutat. 

Összességében elmondható, 
hogy a vasúti áruszállítás szem
pontjából az első negyedév 
nem volt kedvező. 

Előzetes adatok szerint 
az év első negyedévében a 

vasút 56 millió 207 ezer utast 
szállított el. 

Ez a várakozásnak megfelelő
en 100,2 százalékos bázis-, illet
ve tervteljesítésnek felel meg. 
Az utaskilométer-teljesítmény 
is megfelelő volt. Értéke a bá
zisszintet meghaladta, a terve
zettől pedig csak 0,2 százalék
kal maradt el. 

A személyszállítás minősége 
- a menetrend szerinti közle
kedés alapján - a bázisidő
szakhoz viszonyítva nagymér
tékben javult. A késetten közle
kedett személ;yszállító vonatok 
aránya több mint 1 százalékkal 
csökkent. A fajlagos késési idő 
a tavalyi 34,1 percről 27,8 perc
re csökkent. Legjelentősebb 
menetrendszerűségi javulás a 
nemzetközi expresszvonatok 
közlekedésében volt. 

kapcsolatainak bővülésével, ,---------------------------

az első negyedévben kedve
zően alakult az export és im
port áruforgalom. 

Az országból vasúton expor
tált 2 millió 658 ezer tonna áru a 
tavalyinak, illetve a tervezett
nek egyaránt 102,2 százaléka. 
Külföldről 5 millió 456 ezer ton
na áru érkezett vasúton, ami 16 
százalékkal több a bázis, illetve 
a tervezett mennyiségnél. 

A záhonyi átrakótérség áru
forgalmát is az intenzív növeke
dés jellemezte. A szovjet vasút
ról belépett áruk mennyisége 
közel 40 százalékkal volt több 
mint az elmúlt év hasonló idő
szakában. Jelentősen emelke-

Megy a gőzös 
Kanizsára 

A Déli vasút 125. éves jubile
uma alkalmából április 2-án 
ünnepséget rendeztek és 
emléktáblát avattak a Déli 
pályaudvaron, Székesfehér
vár és Nagykanizsa állomá
sokon. Ebből az alkalomból 
gőzös vontatta külön vona
tot indítottak Székesfehér
várra. illetve Nagykanizsá
ra. (Az évfordulóról szóló 
összeállításunk a 6., 7. olda-

lon.) 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Olcsóbb és jobb hatásfokú 
Infragázfűtés Székesfehérváron 

Korszerűsítik a székesfehér
vári járműjavító műhelycsarno
kának fűtését. A költségesebb, 
hagyományos gőzfűtés helyett 
irányított infragázfűtésre tér
nek át. A földgázzal működő, 
nagy teljesítményű hősugárzók 
az irányukba eső felületeket fű
tik, és az infrasugarak azokról 
visszaverődve melegítenek. 

Az új fűtési rendszer üzemel
tetési költsége húsz százalékkal 
olcsóbb, mint a hagyományos 

gőzfűtésé, a hatásfoka pedig 
harminc százalékkal jobb. Kü
lön előnye még az, hogy bekap
csoláskor azonnal a kívánt me
leget adja, így a műszakok vé
geztével vagy munkaszüneti 
napokon teljesen leállhat a fű
tés. 

A székesfehérvári járműjaví
tóban összesen 250 darab hősu
gárzót szerelnek fel. Az új rend
szerű, energiatakarékos fűtésre 
15 millió forintot költenek. 

, 

Eljen Május 1 ! 

A záhonyi üzemigazgatóság 
kettős kitüntetése 

A Magyar Vasutas április Az elmúlt években a szállítá-
9-én megjelent számának első , si feladatok teljesítésében ki
oldalán ismertettük azoknak a emelkedő eredményt elért zá
szolgálati helyeknek, szocialista ho�_yi üzemigazgatóság a Kivá
brigádoknak a névsorát, ame- ló Uzemigazgatóság, a Nemzet
lyek Kiváló Üzemfőnökség, Ki- közi Munkaverseny Élenjáró 
váló Üzem, Kiváló Főnökség ki- Kollektívája, a Szovjet Szak
tüntetésben, a közlekedési mi- szervezetek Központi Vezetősé

niszter Elismerő Oklevél kitün- gének Vörös Vándorzászlaja 
után most méltán érdemelte ki 
az MSZMP KB Kongresszusi 
és az MT-SZOT Vörös zászla
ját. 

tetésében, illetve a Közlekedés 
Kiváló Brigádja kitüntetésben 
részesülnek. 

A vasutas szocialista brigá
dok közül a nyíregyházi körzeti 
üzemfőnökség Baross Gábor, a 
kecskeméti körzeti üzemfőnök
ség Kossuth és á szombathelyi 
körzeti üzemfőnökség Lugansz

kij szocialista brigádja az 
MSZMP KB Kongresszusi Ok

levél és a Magyar Népköztár

saság Kiváló Brigádja kitünte
tésben részesül. 

Közlekedés '86 
t:l'.t!Oi'S 18 
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Urbán Lajos közlekedési miniszter dr. Nagy Ervin miniszterhelyettes és dr. Bajusz Rezs(S vezér
igazgató társaságában megtekinti a vasút kiállítását. (Tudósításunk az 5. oldalon.) 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

Pályázati felhÍ'vásra 

Ssegedi niegállapodások 

a rakodások gyorsítására 
A MÁV ez évi kereskedelem

politikai célkitűzései között ki
emelt jelentőséggel szerepel a 
fuvaroztatóknak nyújtandó 
szolgáltatások körének bővítése 
és színvonalának emelése. En
nek megvalósítása érdekében 
tervbe vették, hogy legalább 24 
állomáson március végéig a 
MÁV megszervezi a kocsirako
mányú küldemények vasútállo
mási oda- és viszafuvarozását. 
Ezzel egyrészt erősíteni akarják 
a vasút szolgáltatói jellegét, bő
vítve a szolgáltatások körét, 
másrészt segíteni kívánják a te
herkocsik gyorsabb rakodását, 

ezáltal a hatékonyabb kocsigaz
dálkodást. 

Az említett célok megvalósí
tása érdekében a MÁV Vezér
igazgatósága a vasútigazgatósá
gok, a záhonyi üzemigazgató
ság és a MÁV Idegenforgalmi 
és Szállítmányozási Igazgató
ság részére pályázatot hirde
tett a vasútállomási oda- és el
fuvarozás végzésére alkalmas 
társulások létrehozására. 

A pályázati felhívás alapján a 
szegedi igazgatóság területén is 
megvizsgálták, hogy milyen le
hetőségek vannak ilyen társulá
sok alakítására. A körzeti üzem
főnökségek és állomásfőnöksé
gek bevonásával felmérték, 
hogy melyek azok a késetten 
rakodó vállalatok, amelyeknek 
nincs a Volánnal állomási oda
és elfuvarozási szerződése, s 
ezeken az állomásokon van-e 
lehetőség a vgmk-k, magánfu
varozók, szakcsoportok, társu
lások szolgáltatásainak igény
bevételére. Széles körű egyezte
tések eredményeként március 
28-ig 11 állomáson 24 fuvarozó 
vállalta a rendszeres állomási 
oda- és elfuvarozást. Ezekkel 
együttműködési megállapodást 
kötöttek. 

Szeged-Rókus állomáson 
például egy magánfuvarozó 
végzi a Tisza Élelmiszer és Ve-

gyi Nagykereskedelmi Vállalat
nak az oda- és elfuvarozást. Ho
gyan? - arról Fogas Pál keres
kedelmi állomásfőnök-helyet
testől kértünk felvilágosítást: 

- A vállalat részére állomá
sunkra jelentős mennyisegu 
liszt, cukor, étolaj, mosószer, 
déligyümölcs, esetenként italá
ru és más kereskedelmi jellegű 
áru érkezik. Ennek ellenére 
nincs gondunk a kocsik kiraká
sával. A megállapodás alapján 
egy magánfuvarozó végzi az 
áruk kirakását és elfuvarozá
sát. A rakodást folyamatosan, 
éjjel-nappal és hétvégeken is 
végzi, kocsiálláspénz-mentesen. 
Ú ey érzem, ez nemcsak a 
MAV-nak, hanem a vállalatnak 
is kedvező. 

A szegedi igazgatóság terüle
tén tehát sikeresnek mondható 
a pályázati felhívást követő 
szervezés. Annál is inkább, mi
vel a pályázat elküldése után 
újabb két állomáson hét fuva
roztatóval kötöttek megállapo
dást és több állomáson folya
matban van hasonló megálla
podások megkötése. A szegedi 
tapasztalatok is mutatják, hogy 
érdemes odafigyelni a szolgál
tatások körének bővítésére. 

(gellért) 

Ülést tartott az elnökség 
Lapzárta után, április 17-én ülést tartott az elnökség. A testü

let megtárgyalta a szakszervezetünk XI. kongresszusa határoza
tainak végrehajtásával kapcsolatos, feladattervét, valamint az 

A napirenden szerepelt még a szakszervezeti tagság oktatá
sának, a tisztségviselők képzésének 1986/87. évi programja az el-
múlt évi üdültetés tapasztalatai, és az idei üdülőjegyek elosztása, 

lidei agitációs és propaganda feladatokat. 

._ __________________________________________________ _.továbbá a május 1-i kitüntetések odaítélése. 
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Május elseje munkásünnep 
A Munka Lovagjai nevű 

szervezet 1886. május elsejére 
országos munkabeszüntetést 
hirdetett az Egyesült Államok
ban. Május elsejének addig 
nem volt különösebb jelentősé
ge, hacsak mint régi, középkori, 
sőt kereszténység előtti öröm
ünnepnek nem. Aznap 340 ezer 
amerikai munkás nem jelent 
meg a munkahelyén. Akkori
ban ugyanis Chicago járt az 
amerikai munkásmozgalom 
élén, mivel sok olyan kivándo
rolt munkás élt ott, akik ismer
ték a szocialista eszméket. Már 
két esztendeje követték egy
mást a zavargások Chicagóban 
egyetlen cél, a nyolcórás mun
kanap érdekében. Az ipari for
radalom lázában égő Egyesült 
Államokban a „normális" mun
kaidő hajnaltól késő délutánig 
tartott ekkoriban, átlagban tíz
tizenegy órát dolgoztak. A bér
munkások létszáma ugyanek
kor már hét-nyolcmillió lehe
tett, közöttük félmilliónál több 
tíz-tizennégy éves kisfiú és le
ányka robotolt látástól vakulá
sig. 

A tüntetés emlékére 

Chicagóban tehát különösen 
nagy volt a feszültség, s amikor 
1886. május elsején a sztrájk
ban álló munkások békésen 
meneteltek a „Haymarket"-on 
a nyolcórás munkaidőt követel
ve, a rendőrség brutális eszkö
zökkel vérbe fojtotta a tünte
tést, és a mozgalom négy veze
tőjét halálra ítélték. Az 
1889-ben újjászerveződő nem
zetközi szervezet, a II. Interna
cionálé, a párizsi alakuló kong
resszuson a chicagói tüntetés 
emlékére ünneppé nyilvánítot
ta május elsejét: a munkásosz
tály ünnepévé. ,,A kongresszus 
kimondta, hogy meghatározott 
napon minden nemzet proletár
sága a munkásvédelem mellett, 
minden helységben nagyszabá
sú tüntetést rendezzen. E nap 
1890. május elseje legyen." 

Az eltelt száz év osztályhar
cainak tapasztalatai igazolták, 
hogy a dolgozók ereje szerve
zettségük fokában és egységük
ben rejlik mind nemzeti, mind 
pedig nemzetközi szinten. Ezen 
időszak alatt a tőkés országok 
uralkodó osztályai habozás nél
kül nyúltak az elnyomás és a 
megfélemlítés legkülönbözőbb 
eszközeihez és módszereihez, 
hogy a dolgozókat a jogaikért 
folyó küzdelem felhagyására 
kényszerítsék, hogy szétzúzzák 
egységüket és szolidaritásukat. 

kaszát nyitotta meg: a kapita
lizmusból a szocializmusba 
való átmenet korszakát. Az 

orosz proletariátus, miután ma
gához ragadta a politikai hatal
mat, elsőnek a világon megal
kotta a munkások és parasztok 
államát, amely radikális válto
zást idézett elő a világban: a 
kapitalizmus osztatlan uralma 
véget ért. Az orosz forradalom a 
nemzetközi életben soha nem 
látott mérvű szolidaritási hullá
mot váltott ki. A munkásság az 
októberi forradalom sikerét a 
világ proletariátusa legjelentő
sebb győzelmének, a dolgozók 
döntő sikerének tekintette a tő
ke elleni harcban. 

Először szabadon 

A magyar szervezett dolgo
zók a múlt század végén és a 
századfordulót követően nehéz 
körülmények között, a terror 
légkörében ünnepelhették má
jus elsejét. A felvonulások, tün
tetések, gyűlések gyakran vé
res összecsapásokba torkolltak. 
A magyarországi Tanácsköztár
saság kikiáltását követően a 
magyar munkásság 1919-ben 
először szabadon ünnepelhe
tett. Május elsejére megjelent a 
Forradalmi Kormányzótanács 
rendelete, amely ,,. . . május 
elsejét, a világ forradalmi pro
letariátusa nemzetközi egysé
gének emléknapját a proletár
állam ünnepévé avatja. E na
pon minden munka szünetel." 
Az első magyar munkáshatal
mat 133 napos fennállása után 
a külső intervenció ereje meg
döntötte. A negyedszázados 
horthysta rendszer időszaká
ban a proletariátus ismét a be
avatkozásra kész rendőrök, 
csendőrök „árnyékában" ünne
pelhetett. 

A nemzetközi munkásmoz
galmat súlyos csapás érte a fa
siszta diktatúrák győzelmével, 
amelyek néhány évvel később 
kirobbantották a második világ
háborút. A diktatúrák okkal te
kintették a szocializmust első 
számú ellenségüknek, ezért cé
lul tűzték ki, hogy letörlik a tér
képről a világ első szocialista ál
lamát, a monopoltőke osztatlan 
uralmának visszaállítása érde
kében. Ebben a harcban, amely 
a monopolista tőke legreakció
sabb erői és a társadalmi hala
dás erői között folyt, a nemzet
közi munkásmozgalom döntő 
módon járult hozzá a fasizmus 
szétzúzásához. 

A szocialista országok közös-S ami igaz volt száz évvel ez- ségének megjelenése a máso-előtt, az igaz napjainkban 1s. dik világháborút követő évek-Szinte megszámlálhatatlan 
azoknak a május elsejei tünteté- ben, nagy hatáSt gyakorolt az 

erőviszonyok későbbi alakuláseknek a száma, amelyeket erő-
szakkal szétvertek. Ezek ellené- sára a világban. A szocialista 

közösség országainak eredmére jelenleg, a tőkés országok nyei pedig kedvező feltételeket 

Ugyanakkor naivság lenne fi
gyelmen kívül hagyni, hogy a 
kapitalizmus - még ha törté
nelmileg pusztulásra is van ítél
ve - széles körű lehetőségek
kel rendelkezik ahhoz, hogy a 
profit növelése érdekében fo
kozza a dolgozók kizsákmányo
lását és biztosítsa továbblépé
sét. A dolgozók kizsákmányolá
sának nemzetközi eszközei, a 
transznacionális vállalatok vi
lágviszonylatban állandóan erő
södnek, és módszereik, ame
lyekkel a profitot nap mint nap 
kiszipolyozzák az adott ország
ból, mind kifinomultabbá és 
agyafúrtabbá válnak. A dolgo
zók, harcukon keresztül, ese
tenként mégis elérik, hogy a 
munkaadókat részleges enged
ményekre kényszerítsék. Ám a 
tőkés igyekszik gyorsan vissza
vonni az engedményeket és ez
zel együtt fellépni a szakszer
vezetek ellen. Ekesen bizonyít
ják ezt az utóbbi években az 
Egyesült Államokban, Nagy
Britanniában és más tőkés or
szágokban hozott szakszerve
zet-ellenes törvények. 

Az idén századszor 

A nemzetközi szakszervezeti 
mozgalom ebben az évben szá
zadszor készül arra, hogy meg
ünnepelje május 1-jét. S teszi 
ezt olyan körülmények között, 
amelyet a kapitalizmus növek
vő válsága és a fegyverkezési 
verseny fokozódása jellemez. 
Ez még inkább szükségessé te
szi, hogy a világ 400 millió tagot 
számláló szakszervezetei össze
fogva más békeszerető és hala
dó erőkkel, demokratikus meg
oldást találjanak a válságra és 
elhárítsák az emberiséget fe
nyegető háborús veszélyt. 
A Szakszervezeti Világszövet
ség, amely megalakulásától 
kezdve harcol a szakszervezeti 
mozgalom legszélesebb egysé
géért, felhívta a Szabad Szak
szervezetek Nemzetközi Szö
vetségét, a Munka Világszövet
ségét és más nemzetközi szak
szervezeti szervezeteket, hogy 
tegyék félre az egymást elvá
lasztó ellentéteket és cseleked
jenek együtt, hogy megment
sék a világot egy nukleáris ka
tasztrófától. Ez lehetővé tenné, 
hogy a hadikiadások által el
nyelt hatalmas összegeket a 
gazdasági és társadalmi szük
ségletek kielégítésére fordítsák. 

Hazánkban az elmúlt négy 
évtizedben megtartott május el
sejei ünnepségek tartalma nap
jainkig változatlan: munkásün
nep, nemzetközi ünnep és 

egyúttal harci ünnep is. S bár 
a felszabadulás utáni májusi de
monstrációk jellege megválto
zott, tartalma mégis változat
lan: megőrizte osztályjellegét és 
a nemzetközi szolidaritás szelle
mét. 

Baranyai Zoltán 
többségében a dolgozók kivív- teremtettek ahhoz, hogy a gyar
ták, hogy hivatalosan megemlé- mati országok népei elnyerjék 
kezhessenek május elsejéről. nemzeti függetlenségüket és si- 1,, _______ , __ _ 
Ezt a nagy eredményt hosszú kerre vigyék a nemzeti szuvere
és elkeseredett harcban érték nitásért és a társadalmi fejlődé
el. Ugyanakkor a tőkés hatalom sért folytatott harcukat. Számos 
nem mondott le arról, hogy ezt fejlődő országban, amely a szo
az ünnepet megfossza osztály- cialista orientációjú fejlődés harcos jellegétől s az „osztály- mellett döntött, évről évre nö
együttműködés" és a „szociális vekszik a munkásosztály létszá
béke" koncepciójával helyette- ma. 
sítse. Ezen túlmenően törekszik 
arra is, hogy a dolgozók nem- A kapitalista országok na
zetközi osztályszolidaritásának gyon sok dolgozója tisztában 
elvét szembeállítsa a naciona- van azzal, hogy a tőkés rend
lista önzéssel és a faji előítéle- szer - elsősorban ellentmon
tekkel a „divide et impera" azaz dásai miatt - képtelen kielégí
,,oszd meg és uralkodj!" jól be- tő módon megoldani a dolgo
vált módszere szerint. zóknak a válság által előidézett 

A nemzetközi szakszervezeti legjelentősebb gazdasági és tár
mozgalom napjainkban hatal- sadalmi problémáit. Mivel a tő
mas erőt képvisel. Szilárd pozí- kés gazdaságirányítás alapvető 
cióinak eredményeként képes kritériuma továbbra is a profit
befolyásolni az emberiség előtt szerzés, a tudományos és tech
álló nagy problémák rendezé- nikai forradalom ahelyett, hogy 
sét. Több évtizedes harcra volt a dolgozók élet- és munkakö
szükség ahhoz, hogy a nemzet- rülményeinek javulását ered
közi munkásmozgalom élcsapa- ményezné, egyre növekvő 
ta tudatára ébredjen történelmi munkanélküliséget jelent. A tő
küldetésének: egy igazsago- kés kormányok, hogy csökkent
sabb társadalmi rend kialakítá- sék az állami költségvetés defi
sa. citjét, amely a szakadatlanul 

Az orosz proletariátus volt az növekvő katonai kiadások miatt 
első, amely széttörte a tőkés ki- keletkezett, a szociális progra
zsákmányolás béklyóit. Lenin mok megnyirbálásához folya
pártjának vezetésével győze- modtak. Ezek az antiszociális 
lemre vitte a XX. század legje- intézkedések tovább súlyosbí
lentősebb eseményét, a nagy tották a dolgozók életkörülmé
októberi szocialista forradalmat nyeit és fokozták a létbizonyta
és a történelmi fejlődés új sza- lanságot. 

A népi diplomácia törekvései 
Beszélgetés Fodor Istvánnal, az Országos Béketanács titkárával 

Az ENSZ az 1982. évi köz
gyűlésén 1985. október 24-től 
meghirdette a Nemzetközi Bé
keévet. Mit jelent ez a mostani 
nemzetközi politikai helyzet
ben? - kérdezem Fodor Ist
vántól, az Országos Béketanács 
titkárától. 

- A Nemzetközi Békeév 
gondolata összefügg azzal, 
hogy tavaly volt az ENSZ meg
alakulásának 40. évfordulója. 
Ebből az alkalomból tette közzé 
békefelhívását az ENSZ. Fenn
állása óta ez a legegyeteme
sebb, legnemesebb cél, hiszen a 
béke megvédelmezésére min
denki mozgósítható. Az akcióév 
még jobban a figyelem közép
pontjába állítja a béke ügyét. 
Az ENSZ a békeév meghirdeté
sekor kifejezésre juttatta, hogy 
a kormányok és a közvélemény 
segítségére egyaránt számít. 
Ebből az alkalomból hazánk
ban megalakult a Nemzetközi 
Békeév Magyar Nemzeti Bi
zottsága, amelyben minden 
társadalmi szervezet képviselte
ti magát. Ám az 1982-es köz
gyűlés óta sok minden történt. 
A NATO-tagállamok területére 
közepes hatótávolságú atom
fegyvereket telepítettek. Ebben 
az időszakban fokozottabban 
fenyegette a világot a háború. 
úgy tűnt, hogy a diplomáciai 
párbeszéd megszakad a szocia
lista és a kapitalista világrend
szer között. De a szocialista tá
bor megegyezésre törekvésé
nek köszönhetően 1985-ben lét
rejött a genfi csúcstalálkozó. 
A reményteljes enyhülés érde
kében azonban szükséges a 
meglévő akadályok elhárítása. 

- Mit tehet, egyáltalán te
het-e valamit a békemozgalom? 

- Tapasztalataink szerint 
Nyugat-Európában, ha plura
lista módon is, de valódi erőt 
képviselnek a békemozgalmak. 
Ahol csak tehetik, hallatják 
hangjukat. Akadályozzák az 
atomfegyverek telepítését, kife
jezésre juttatják az emberek bé
kevágyát. A békemozgalom, 
vagyis a népi diplomácia világ
szerte politikai tényezővé, szá
mításon kívül nem hagyható 
erővé vált. Tudósok, orvosok 
fognak össze a nukleáris fegy
verkezés ellen, hiszen a háború, 
a pusztítás ellenkezik hivatá
sukkal. Fontos például, hogy a 
pedagógusok békére, békesze
retetre neveljék a felnövő nem
zedéket. Hazánkban ugyancsak 
figyelemre méltó és nemzetkö-

zileg is elismert a békemozga
lom. Az egész társadalmat érin
tő döntések meghozatala előtt 
meghallgatják az illetékesek az 
Országos Béketanács tagjainak 
véleményét is. 

- Milyen feladatok hárul
nak ebben az évben az Orszá
gos Béketanácsra? 

- Mi nem szervezünk külön 
programokat, hanem elsősor
ban a helyi kezdeményezések
hez, béketendenciákhoz kívá
nunk segítséget nyújtani. Eb
ben az évben rendkívül sok 
rendezvény lesz hazánkban. Jól 
felkészült, kellően tájékoztatott 
munkatársakat küldünk a ren
dezvényekre, olyanokat, akik 
igyekeznek minden érdeklődő 
kérdésére válaszolni. Egy-egy 
ilyen akción több száz ember 
vesz részt. Ez jó jel, hiszen arra 
törekszünk, hogy aktívabban 
politizáljanak az emberek. Segí
teni szeretnénk mindenkinek 
eligazodni a világpolitikai hely
zetben. 

- Ez nem könnyű feladat. 
- Így igaz. A nemzetközi 

politika időnként igen változa
tos és csalfa arcát mutatja fe
lénk. Nem az a lényeg, hogy 
mindig és mindenről kifogásta
lan értesüléseink legyenek és 
bölcsen eligazítsuk az embere
ket a politika útvesztőiben. Sok
kal inkább az a dolgunk, hogy 
ne uralkodjon el az emberek 
között a kiábrándultság, a 
minden mindegy hangulat, ha
nem cselekvő, tenniakaró, küz
dő emberek éljenek országunk
ban. A tömeg, a közvélemény 
ereje formálhatja a látszólag tá
volinak és hatáskörén kívül eső 
politikai döntéseket. 

- Milyenek az Országos Bé
ketanács nemzetközi kapcsola
tai? 

- A békemozgalomnak vi
lágméretűvé kell válm ahhoz, 
hogy betölthesse vállalt felada
tát. Eredményes nemzetközi bé
kemozgalmat csak stabil nem
zeti mozgalmakra támaszkodva 
lehet kialakítani. Éppen ezért 
nagyon fontosak a nemzetközi 
kapcsolatok. Mintegy három
száz békemozgalommal tartjuk 
a kapcsolatot, mindez a ma
gyar békemozgalom elismeré
sét, megbecsülését jelenti. 

Hazánkban a szakszervezete
ken belül önálló arculatú béke
mozgalom kezd kibontakozni. 
A szakszervezetek kiterjedt 
nemzetközi kapcsolatai jó lehe
tőséget kínálnak az együttmű-

ködés további szélesítésére. A 
békemozgalom önálló arcula
tának legkarakterisztikusabb 
formája éppen a vasutas-szak
szervezet munkájában fedez
hető Jel. A vasutasok nemzetkö
zi egymásrautaltsága minden
képpen segíti a nemzetközi bé
kemozgalom fejlődését. E moz
galom legfontosabb elemei 
ugyanis a bizalom erősítése, az 
egymáshoz való közeledés, a se
gítőkészség, a szolidaritás. Nos, 
ez a vasútnál, minden más 
munkaterületnél fokozottabban 
jelentkezik. A MÁV-nál már 
eddig is sok békecsoport ala
kult és igen jól és lelkesen dol
goznak. 

- Említene néhány példát? 
- Jó ötletnek bizonyult a 

béke-vándorkiállítás. Ez egy 
feliratokkal, képekkel, tablók
kal felszerelt vasúti kocsi volt, 
amely bejárta az egész orszá
got. Igy több ezer ember sze
rezhetett tudomást a nemzetkö
zi békemozgalom célkitűzései
ről, programjairól. Ezen kívül a 
Keleti pályaudvaron tevékeny
kedő békecsoport békeszava
zást rendezett. Plakátokat he
lyeztek el a pályaudvaron az 
emberek békevágyát kifejező 
programokkal, javaslatokkal. 
Aki egyetért, aláírhatja, aki 
akarja, saját véleményét, javas
latait is hozzáírhatja, vagyis to
vábbi gondolatokkal gazdagít
hatja. A vasutasok a nemzetkö
zi vonatokon is propagálják a 
békemozgalom törekvéseit, cél
jait. 

Jó kezdeményezésnek tart
juk a belföldi békevonatok indí
tását. A múlt év második felé
ben Ceglédre indított a MÁV 
békevonatot. Népszerűek a bé
kegyűlések is. A közelmúltban 
a ferencvárosi körzeti üzemfő
nökség Állami díjas brigádja 
rendezett békegyűlést, amelyen 
ismertették a nemzetközi célki
tűzéseket. Az emberek békesze
retetét az is jól tükrözi, hogy a 
MÁV-nál több mint 100 Béke 
szocialista brigád dolgozik. 

Végezetül azt is szeretném el
mondani, hogy a hazai rendez
vényeknél a rendezőgárda 
többnyire a vasutasokból ver
buválódik. Fegyelmezettek, kö
telességtudók, számítani lehet 
rájuk. Érzik, hogy a Jel világo
sító munka nélkülözhetetlen, 
hiszen a béke mindnyájunk 
ügye - fejezte be a beszélge
tést Fodor István. 

-esik-

Egy a tizenegyezerhol 
Szovjet vendég a budapesti igazgatóságon 

Hazánk felszabadulásának pesti vasút-igazgatóságon. Az 
41. évfordulója alkalmából ked- igazgatási és jogi osztály párt
ves vendéget fogadtak a buda- alapszervezetének meghívásá

ra Ny. I. Zabelkin, a Szovjet
unió hőse találkozott a központi 
szolgálat munkatársaival. 

A bensőséges hangulatú ün
nepségen dr. Katona István 
üdvözölte a megjelenteket, 
majd néhány szóval ismertette 
az 1945 előtti történelmi helyze
tet; kitért azokra a változásokra 
is, amelyek a Vörös Hadsereg 
felszabadító harcai nyomán 
valósultak meg hazánkban. 

Ny. I. Zabelkin elmondta, 
hogy a Szovjetunió Hőse címet 
akkor kapta meg, amikor Hitler 
parancsba adta, hogy a Dnye
pertől továbbhátrálni nem sza
bad. Ez 1943-ban történt, ami
kor Zabelkin néhány társával 

átkelt a folyón és Szasinovka fa
lunál egy iskolában - nem kis 
kockázattal - megsemmisített 
egyszakasznyi ellenséget. 
A háború befejezése után az is
kolát róla nevezték el. 

A sok izgalmas történet el
mondása után az érdeklődők 
azt is megtudták, hogy Zabel
kin négy hónapja a Fáklya cí
mű lap főszerkesztőjeként ha
zánkban dolgozik. 

Az érdekfeszítő visszaemlé
kezés után a vendég készsége
sen válaszolt a kérdésekre, töb
bek között megemlítette, hogy 
a nagy honvédő háborúban 
mintegy 11 ezren érdemelték ki 
a Szovjetunió Hőse címmel járó 
aranycsillagot. 

(séra) 

-

Ny. 1. Zabelkin élménveiről beszél 
· (Óvári .-\rpád felvétele) 
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A darulakatos 
érdemrendje 

A Nyugati pályaudvar 
épülettömbje mögött a mű
szaki kocsiszolgálat egyik 
évszázados üzemében dol
goznak az asztalosok, laka
tosok, festők, villanyszere
lők, kovácsok, targoncajaví
tók, dekorációsok Galbács 
Sándor műhelyfőnök irányí
tásával. A legkülönfélébb 
szakmák képviselői között 
vannak még itt mérlegjaví
tók és műszerészek is. Vala
mikor száznál is többen dol
goztak a műhelyben, jelen
leg alig harmincegynéhá
nyan. 

Somogyvári Mátyás da
rulakatos mosolygós, ízes
beszédű, zömök, gyorsmoz
gású ember. Bakancs, kék 
munkaruha, karimájától 
megszabadított fejfedő a 
szerelése. A legrégebbi szak
embereket, akik 25-30 éve 
keresik kenyerüket a mű
helyben, könnyen felsorolja: 
Dudás József targoncalaka
tos, Nagy Béla villanyszere
lő, Póra Ferenc általános la
katos, Veres M. Gabriella, a 
mérlegjavítók üzemvezetője, 
Rácz Ferenc és Vasadi Jó
zsef mérlegjavítók. 

Bármerre nézek, a mű
helyben rend és tisztaság. 
Azt bizonyítja ez, hogy az itt 
dolgozók szeretik munkahe
lyüket, törődnek környeze
tükkel. 

- Jó itt a hangulat -
jegyzi meg kísérőm. - Segí
tünk egymásnak, mindenki 
ismeri a másik gondját, ba
ját. 

A mellettünk elsiető kollé
gák előre köszönnek So
mogyvári Mátyásnak, aki 
hazánk felszabadulásának 
41. évfordulója alkalmából a 
MÁV Vezérigazgatóságon 
vette át a Munka Érdem
rend bronz fokozata kitün
tetést. 

- Nem tagadom, büszke 
vagyok erre a kitüntetésre. 

Somogyvári Mátyás nép
szerű ember. Ő vezeti a Rá
kóczi Ferenc brigádot, a la
katosok csoportvezetője és 
főbizalmi. Nem győzi hang
súlyozni, hogy a kollektíva 

segítsége, támogatása nél
kül nem tudna igazán helyt
állni a munkában, ezért a 
kapott kitüntetés az ő mun
kájuk elismerése, becsülése 
is. 

- Hogyan lett főbizalmi? 
- kérdezem. 

- A rakodógép-karban-
tartó műhelyben korábban 
szakszervezeti bizalmi vol
tam, s 1980-ban választottak 
meg főbizalminak. Féltem a 
nagyobb felelősségtől, de a 
Balatonkenesén tartott két
hetes felkészítő tanfolyam 
után már nagyobb lett az 
önbizalmam. A főnökök, a 
munkatársak is biztattak, 
bátorítottak. Nem voltak 
konfliktusok. 

- Úgy hallottam, hogy 
tavaly mégis le akart kö
szönni. 

- Igen, mert a sok elfog
laltság miatt úgy éreztem, 
hogy nem tudom kifogásta
lanul ellátni a feladatom. 
Ötvennyolc éves vagyok. 
Harmincnyolc éve dolgozom 
a vasútnál. Ez az első mun
kahelyem. Minden reggel fél 
négykor kelek, hogy Vácról 
időben beérjek a műhelybe. 
A brigád- és csoportvezetői 
teendők is sok gonddal jár
nak, de a munkatársak vé
gül meggyőztek és 1985-ben 
ismét megválasztottak főbi
zalminak. Sokat segít ne
kem Póra Ferenc és Pető 
Károly bizalmi. A gazdasági 
vezetőkkel is jó a kapcsolat. 
Ha gondom van, szívesen ad 
tanácsot Györe Géza, a mű
szaki kocsiszolgálat vezető 
főbizalmija is ... 

B.Gy. 

MAGYAR VASUTAS 

A krízis 
már elmúlt 

A Keleti vontatásnál 
nincs 111ozdonyvezetii-hiány 

A nyolcvanas évek elejére a 
munkaerőhiány helyenként 
utolérte az egykor álmok csú
csának tekintett mozdonyveze
tői szakmát is. Hogy ez így tör
tént, abban nem kevés szerepe 
volt a kulcsfontosságú munka
körök létszámfeltöltését célzó 
,,reformoknak", amelyek beve
zetésével ugyan nem lett több 
kocsirendező, sarus, viszont a 
fiatalok szemében népszerűt
lenné tette a mozdonyvezetői 
foglalkozást. A vontatás ma 
sem heverte ki mindenütt ezt a 
,,stresszt". 

A Keleti nem tartozik a lét
számhiánnyal küszködő szolgá
lati főnökségek közé. Hogy mi
ként sikerült megteremteniök a 
jelenlegi egyensúlyi helyzetet, 
arról Láposi Jánost, a Keleti 
vontatási üzemegység üzemel
tetési csoportvezetőjét kérd,e
zem. 

- Valóban, mi is átéltünk 
egyfajta krízist, amely elsősor
ban mozdonyvezető-utánpótlás 
számszerű csökkenésében je
lentkezett. Mi azonban olyan 
szerencsés helyzetben vagyunk 
- és ez talán nem tűnik „háztá
ji" sovinizmusnak -, hogy a 

Keleti, mint név, még mindig 
jól hangzik, híre, vonzereje még 
most is a régi. Mindez persze 
egymagában nem lenne elegen
dő, sokat nyom a latban az is, 
hogy vasúton belül a vontatási 
utazószolgálat az a terület, 
amely igaz, túlórákkal 
együtt - biztosítja az emberek 
megfelelő, a létfenntartáshoz, 
sőt a viszonylagos jóléthez elen
gedhetetlenül fontos jövedel • 
mének megszerzését. Erre már 
a fiatalok is rájöttek. Így ma a 
nyugdíjba vonuló mozdonyve
zetó'k pótlása nem ütközik na
gyobb nehézségekbe, sőt a gya
kornoklétszám valamelyest 
meg is haladja azt. Valószínű
nek tartom, hogy a jövőben to
vább növekszik majd azoknak 
a fiataloknak a száma, akik a 
mozdonyvezetést választják 
élethivatásuknak. 

- Említette a Keleti, illetve 
a szakma vonzerejét. Volt már 
arra is példa, hogy fiatal moz
donyvezetők előtt néhány év 
utazást követően egyszercsak 
eloszlott a „varázs", sokan há
tat fordítottak nemcsak a szak
mának, hanem a vasútnak is. 
Mit lehet tenni, hogy a pillanat-

Munkaverseny a MÁV 
•• 

, es az OBB vasutasai között 
Tíz éve, hogy a MÁV és az 

osztrák vasút Hegyeshalomban 
egyfajta munkaverseny-kap
csolatot alakított ki. A verseny
feltételek természetesen nem 
különböznek a bevált formák
tól. A cél ebben a versenyben is 
az áru- és személyszállító vona
tok pontos közlekedtetése, a fu
varozási idők betartása, a hozzá 
tartozó okmányok gyors és átte
kinthető kitöltése stb. 

Hegyeshalom állomás kultúr
termében a közelmúltban érté
kelték a munkaverseny ered
ményeit. Ezek alapján: a múlt 
évben 200 ezer, áruval megra
kott vagont fogadtak és bocsá
tottak útjukra a MÁV és az 
ÖBB vasutasai. Külön értékel
ték a nagyarányú személyfor-

galmat, amely naponta 27 vo
natpárt jelent. Ebben a kategó
riában a magyar vasutasok vol
tak a jobbak. 

A határforgalmi együttműkö
dést jól érzékelteti, hogy a mun
kaverseny értékelésében részt 
vett Johann Bröthaler, az ÖBB 
bécsi kereskedelmi igazgatósá
gának igazgatója, Rudolf Guth 
szállítási osztályvezető, László 
Szigeti, a Hegyeshalomban dol
gozó osztrák vasutasok vezetője 
és Tongori Imre, a budapesti 
vasútigazgatóság vezetője. 

A munkaverseny-értékelés 
alkalmából a két vasútigazga
tóság vezetői megbeszélték a 
MÁV és az ÖBB soron követke
ző feladatait. 

(S. R.) 

nyí létszámnövekedés ne for
duljon ismét a visszájára? 

- Mi elsősorban a saját te
rületünkön tudunk tenni a 
mozdonyvezetó'k megtartása 
érdekében. Itt első helyen a 
munkakörülmények és a szo-

és tizennegyedik órákra plusz 
harminc forint elszámolását 
biztosította. A mozdonyveze
tó'k többsége végül is megértet
te, hogy a népszerűtlen lépést a 
vasút kényszerhelyzete tette 
szükségessé. 

ciális ellátottság javítását emlí- _ Mit várnak az új ötéves teném. Fontos lépésnek tartom tervidőszaktól? az öltözők, fürdők korszerűsíté-
sét, a mozdonyszín téli fűtésé- - Elsősorban a járműpark 
nek átszerelését. A munkakö- műszaki állapotának javulásá
rülmények javítását szolgálják ra számítunk, legalábbis az 
az új beszerzésű V63-as és egészséges optimizmusom azt 
V43-as sorozatú villamos moz- diktálja, hogy központi intéz
donyok. Alapvetően a V43- kedéssel javítani kell a jelenle
asokkal sincs baj, néhány gé- gi helyzeten. Ezért lenne ez 
pen azonban magasabb a zaj- fontos, mert a további romlás 
szint a megengedettnél, kirívó már a katasztrófa árnyékát ve
esetekben ez már-már az elvi- títené előre. A vontatási üzem
selhetetlenség határát súrolja. egységet tovább kell fejleszteni, 
E téren mindenképpen megol- hogy a kor színvonalának meg
dást kell találni. felelő technikával, technológiá-

- A CSM-szolgálat tizen- val tudjunk dolgozni. Remél
négy órára való fölemelését a jük, hogy az utazószemélyzet 
mozdonyvezetők többsége a létszáma továbbra sem csök
személyes érdekeik elleni intéz- ken, ebből következően le tud
kedésnek tekintette. A Keleti- juk szorítani a távolléti és a 
ben miként reagáltak rá az uta- szolgálati órák számát. Még va
zók? lamit, az utazószemélyzet részé-

- Nem örültek neki. A fe- re is szeretnénk bidosítani a 
szült helyzetet valamelyest szombat-vasárnap kettős pihe
csak a következő rendelet eny- nőnapok kiadását. 
hítette, amely a tizenharmadik 

Hűség és megbízhatóság 

-Ge-

A kettes torony 

váltókezeliije 

körülmények között lehet 
számítani ... 

- Ezt a munkát sem le
het rutinból végezni 

mondja váltóállítás közben. 
Váltófelvágásnál, ha 

nem szól a társunk, Lehet, 
hogy é']?pen nálam történik 
a baj. Eppen ezért a szolgá
latot csak próbaállítás után 
lehet átvenni. 

Gondos, lelkiismeretes 

Koordinációs 

tanácskozás 
Gyerekek szolgálatban 

"" munkájának bizony sokan 
köszönhetik az életüket. 
A történet vagy másfél évti
zeddel ezelőtt játszódott ... 
Késő éjszaka volt. Hosszú, 
szénnel megrakott szerel
vény érkezett a pápai pálya
udvarra. Dombó Emő, szo
kása szerint, gondosan meg
nézte a tehervonatot. Fél-

A Fővárosi Munkavédelmi 
Felügyelőség minden esztendő
ben koordinációs értekezleten 
tárgyalja meg a budapesti vas
út-igazgatóság munkavédelmi, 
illetve baleseti helyzetét. A már 
hagyományosnak számító ösz
szejövetelt az idén Komárom
ban rendezték, ahol megjelent 
Lantos Géza, a Közlekedési Mi
nisztérium munkavédelmi veze
tője és Tongori Imre vasútigaz
gató. Az értekezleten Dornai 

Tibor, a Fővárosi Munkavédel
mi Felügyelőség vezetője elnö
költ. 

Elsőként Orosházi Ferenc, a 
komáromi körzeti üzemfőnök
ség vezetője számolt be az 
üzemfőnökség területén végzett 
munkáról. Kitért azokra a té
nyezőkre is, amelyek negatívan 
hatnak az üzembiztonságra, il
letve a balesetek alakulására. 
Tavaly 146 embernél állapítot
tak meg szolgálat közben ittas
ságot. Azon az állomáson, ahol 
ilyet tapasztalnak, 5 százalékot 
levonnak a szolgálati hely pré
miumösszegéből. 

Az értekezleten elemezték a 
vasútigazgatóság baleseti sta
tisztikáját is: 1985-ben a három 
napon túl gyógyuló balesetek 
száma 3 százalékkal nőtt, ebből 
következően a kiesett munka
napok száma is emelkedett. 
A súlyos, csonkulásos tragédiák 
száma csökkent, ugyanez 
mondható el a halálos üzemi 
balesetekről is. 

A koordinációs értekezlet be
fejezése után a résztvevők a ko
máromi pályaudvaron megte
kintették a gurítási művelete
ket. 

Az idén lesz 40 éves a ma
gyar úttörőmozgalom, s enn�k 
keretében működik a MA V 

Széchenyi-hegyi Úttörővasút. 
A budai hegyekben létrehozott 
kisvasutat szeretik a gyerekek 
és a felnőttek egyaránt. Az 
1948-ban épített Úttörővasút 
Budapest egyik idegenforgalmi 
nevezetessége lett. 

A vasút mindig is vonzotta a 
gyermekeket. Hajdanában a 
legnagyobb élmények közé tar
tozott felülni egy gőzösre; volt 
idő, amikor minden második 
gyermek mozdonyvezető akart 
lenni ... 

- Nos, ha mozdonyvezető 
nem is, de forgalmista, kalauz, 
váltókezelő vagy távírász lehet 
az a srác, aki jól tanul - leg
alább négyes rendűnek kell 
lenni! -, egészséges, és közel 
lakik a kisvasúthoz - tájékoz
tat Sásdi Zoltán üzemfőnök. -
Az egészség nagyon fontos, 
mert a gyerekek felelős beosz
tásban dolgoznak, ez pedig álló
képesség nélkül nem megy. 
Szolgálatra reggel 7-re kell je
lentkezniük, s ez egy tízéves fi
úcskának nem is olyan könnyű. 
Évente két alkalommal, szep
temberben és februárban vár
juk a jelentkezőket a távozó 
nyolcadikosok pótlására. A je
lentkezési lapokat elküldjük az 
iskoláknak, ahol az iskola javas
lata alapján, a szülőkkel meg
beszélve küldik vissza hozzánk. 
A szerencsés jelentkezők négy 
hónapos tanfolyamra kerül
nek. A foglalkozásokat délután, 
illetve hétvégeken tartjuk, te
hát az iskolai tanítással nem üt-

közik a tanfolyam. A sikeres 
vizsgák után jöhet a szolgálat. 
Az úttörővasutasok általában 
15 naponként dolgoznak, de a 
nyári üdülések idején sűrűbb a 
szolgálat. A gyerekek munkáját 
természetesen felnőtt vasuta
sok és ifivezetők segítik, ellen
őrzik. A gyerekek nemcsak a 
kisvasúton, hanem más tábo
rokban, mint például Zánkán 
vagy Tatán is teljesítenek szol
gálatot. Mivel az említett helye
ken nincs úttörővasút, marad a 
postaszolgálat, amelyből szin
tén vizsgát kell tenni. 

Akik az úttörővasútnál jól 
dolgoznak, kitüntetést, jutalom
üdülést kaphatnak. A pajtások 
voltak már Franciaországban, 
Finnországban és a környező 
országokban. Az üzemfőnöksé
gen berendezett múzeum a kül
földi kisvasutakkal tartott kap
csolatokat reprezentálja. Látha
tók ott a társvasutak úttörőjel
vényei, egyenruhái, különféle 
emblémák, a kapcsolatok meg
annyi tárg_yi bizonyítékai. 

- Az Uttörővasútnál töltött 
idő mennyire meghatározó a 
gyerekek életében? 

- A nyolcadikos diákok kö
zül évente körülbelül 20-25-en 
tanulnak tovább valamelyik 
közlekedési középiskolában. 
Ami számunkra megnyugtató: 
azok is megállják a helyüket, 
akik végül is nem lesznek vas
utasok. A gyermekkorban vég
zett felelősségteljes munka pe
dagógiai értéke felbecsülhetet
len! 

A hűvösvölgyi végállomáson 
találkoztam Boráros András
sal, Pelikán Andreával és Rigó 

Eszterrel. András a legidősebb, 
ő már nyolcadikos, ,,régi" vas
utas. 

- Ötödikesként kerültem az 
Úttörővasútra és eddig már hat
van szolgálatom volt. Voltam 
forgalmi szolgálattevő, naplózó 
és váltókezelő. Kedvenc helyem 
a Széchenyi-hegyi állomás, 
mert ott az irányítótoronyban 
önállóan dolgozhatok. 

Andrea az Ilku Pál általános 
iskola hatodik osztályos tanuló
ja. 

- Engem a jegyvizsgálói 
munkakör érdekel a leginkább. 
Az tetszik benne, hogy utasok 
között vagyok, akik sokat kér
deznek és nekem illik minden 
kérdésükre válaszolnom. 

Eszter szintén hatodikos, a 
Mérnök utcai iskolába jár. 

- A testvérem úttörővas
utas volt, az ő példája nyomán 
választottam én is ezt a szép 
hivatást. A testvérem már „iga
zi" vasutas, jelzőberendezések
kel foglalkozik. Lehet, hogy én 
sem teszek másként, ha nagy 
leszek ... 

Az elmúlt évtizedek során 
kissé megöregedett a pálya. 
A személygépkocsik, kismozdo
nyok felújításával nincs gond, 
sőt az épületek is rendben van
nak. Tavaly kicserélték a váltó
kat, új kitérőket telepítettek, de 
mindez kevés. A vízelvezetés, a 
hidak és átereszek karbantartá
sa is fontos. A felújítási mun
kák ma is tartanak, a munkála
tok felett védnökséget vállalt a 
vezérigazgatóság KISZ-bizott-
sága. 

Kavalecz Imre 

Miközben Dombó Ernővel hangosan felszisszen: ,,Hi-
ányzik a zárlámpa!!!" Vébeszélgetek, minduntalan el- gigfutott az agyán: leszakadt tűnődöm. Vajon a mai fiata-

lokban van-e annyi kitartás, a vonat vége. Mint később 
kiderült, 18 szeneskocsi a szorgalom, áldozatkészség a pályán vesztegelt. Utána szakma iránt, mint ebben az meg jött a személyvonat ... 58 éves férfiban? Hogy va- Lélekjelenlétének, gyors in-jon az ember génjeiben tézkedésének volt köszönhehordja-e azt a hűséget, ami tő, hogy időben megállt a munkájához fűzi? Vagy a személyvonat is. családi háttér a meghatáro-

zó? A Béke szocialista brigád 
Pápán a II-es toronyban, tagja 24 éve. Az aranyfoko-

24 éve teljesít szolgálatot zatot a szakvonali munka 
mint változókezelő. A sze- mellett azzal érték el, hogy 
gény családból származó fi- rengeteg társadalmi munkát 
út, mint annyi más társát, az vállaltak a városért. Segítet
egyenruha és a szabadjegy tek a várkastély parkosításá
vonzotta a MÁV-hoz. No ban, fásítottak, s szorgos
meg a szabadnap, mert így kodtak bölcsődénél is. Ál
legalább tudott apjának se- landóan többletvállalásra 
gíteni a földeken. 21 évesen ösztönözték egymást. Dom
került a vasúthoz. Négy évig bó Emő energiafelelős is. 
pályamunkás volt a csornai „ Otthon is égve hagyod a 
vonalon, a Pápa-Szany- lámpát?" - vonja kérdőre 
Rábaszentandrás közötti társait, ha azt látja, hogy fe
szakaszon. Megszerezte a leslegesen világít valahol az 
pályakocsi-vezetői vizsgát is. égő ... 

Amikor a forgalomhoz Két év múlva közel 42 év kérte magát, Oroszlányba szolgálattal a háta mögött küldt'k t ln K't zt -" ,e anu 1;, . ,e es ef;. megy nyugdíjba. Fizetése don at „24-?e? Jart "szo}ga- 5800-6500 forint között latba. A probara tevo hona-
pok se vették el a kedvét. 
Azután 55-től 62-ig mint tar
talékos váltókezelő, jó né
hány vonalat bejárt. Közben 
volt kapus, málházó, s ha 
létszámgond van, ma is vál
lal kocsirendezői szolgálatot. 
Nem tud nemet mondani. 
Igaz, nem is akart soha, hi
szen a vasúttal összeforrt az 
élete. Persze errefelé is úgy 
van, az idősebbekre minden 

van, de azért hozzáteszi: ,,A 
felelősséget kívánó munkát 
jobban meg kellene fizetni." 
Felesége két éve korkedvez
ménnyel került nyugdíjba. 
Ő 29 évet töltött a Textil
gyárban. 

Mindketten hűségükkel, 
megbízható munkájukkal 
vívták ki kollégáik elismeré
sét. 

Mátételki András 
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Szakképzettségük: A vasúti kocsi a MÁV te.rmelöeszköze 
Vasúti üzemvitel-ellátó szakmunkás KTG-tanfolyam a MÁV Tisztképző és Továbbképző Intézetében 

Látogatás a Pécsi Oktatási Főnökségen 

A pécsi oktatási főnökségen 
három bentlakásos és négy le
velező csoportot fogadhatnak 
egyszerre kb. 30-30 jelentkező
vel. A bentlakásos tanfolyamok 
szervezésénél számba veszik a 
hallgatók lakhelyének távolsá
gát. A pécsiek otthonról járhat
nak be, a Pécs környékieknek 
is engedélyezik a napi beuta
zást, de a messzebbről beiskolá
zottaknak igénybe kell venniök 
a lakóotthoni elhelyezést. 

- Milyen az élet a tanfolya
mon? - kérdezem Hideg Ist
vántól, az oktatási főnökség ve
zetőjétől. 

- Minden csoportnak meg
van a maga önkormányzata, 
kéthavonta tanfolyamgyűlést 
és tanfolyamonként két alka
lommal előadótestületi értekez
letet tartunk. A házirend tör
vény. A kollektív együttélés 
szabályai mindenkire kötelező
ek. 

Egész nap 
az iskolapadban 

- Hogyan telik a tanfolya
misták egy napja? 

- Reggel fél nyolctól dél
után fél ötig vesznek részt elő
adásokon. A tananyag nehéz, 
csak rendszeres esti tanulással 
érhető el jó eredmény. 

- A most befejezett szak
munkástanfolyamról Miha Mi

hály tanfolyamvezetőtől a kö
vetkező tájékoztatást kaptam. 

- A régi tanfolyamisták le
adták, az újak még nem véte
lezték fel a könyveket. A vasúti 
üzemvitel-ellátó szakmunkás
tanfolyam tananyaga politikai
szakmai ismeretekből, munka
védelemből s gyakorlati okta
tásból áll. Azoknak a hallgatók
nak, akik sikeresen vizsgáznak, 
a munkakönyvükbe a szakkép
zettség rovatba „ vasúti üzem
vitel-ellátó szakmunkás" be
jegyzés kerül. 

- Milyen feltételhez kötő
dött a tanfolyamon való részvé
tel? 

- Általános iskolai végzett
ség, betöltött 18. életév és egyé
ves vasúti gyakorlat. 

- És a fizetés? 
- Előző munkabérük utolsó 

negyedévi átlaga. 
- Mennyi ideig tart a tanfo

lyam? 
Hét hónap. Akinek volt 

még 1985-ös szabadsága, kive-

hette. A szakmai gyakorlat to
vábbi három hónap. 

- Mi lesz a „mesterdarab"? 
- célzok az ipari tanulók vizs-
gamunkájára. 

- Az orvosilag első csopor
tos hallgatókból forgalmi szol
gálattevők lesznek, így náluk 
az önállósító letétele teszi fel a 
koronát. A gyakorlati képzés is 
ennek megfelelően tagozódik 
- egy hónap kereskedelmi is
meretre. egy hónap a forgalmi 
szolgálat pontosítására, és az 
utolsó egy hónap felkészülés az 
önállósító letételére. 

- És már írja is a munka
ügy a munkakönyvbe a szak
képzettséget - vetem közbe. 

- Ez mégsem ilyen egysze
rű. Bár tagadhatatlan, hogy ek
korra a hallgató már alkalmas 
sokféle vasúti munka elvégzé
sére, de a minősítés még csak 
ez után következik. 

- A minősítők milyen szem
pontok alapján bírálnak? 

- A jelölt a gyakorlati 
munkahelyre „ minősítési 
lap "-ot visz magával. A szolgá
lati főnök erre írja munkavéde
lem, szakértelem, fegyelem, 
pontosság, teljesítmény, politi
kai ismeret, szakmai ismeret, 
gyakorlati ismeret „tantár
gyak"-ból a véleményét. A vizs
gabizottság tagjai ennek alap
ján - az írásbeli vizsgát meg
előzően - ellenőrző kérdéseket 
tehetnek fel a jelölteknek, s ér
demjeggyel minősíthetnek. Ez 
az osztályzat kerül a szakmun
kásvizsga jegyzőkönyvébe. 

Vizsgázni 
bizottság előtt kell 

- Bukás is előfordulhat? 
- Ha a minősítési lap adatai 

és az ellenőrző kérdésekre adott 
válasz egybevetése alapján a 
,,gyakorlatból elégtelen minősí
tés"-t ad a bizottság, a jelölt a 
vizsgát nem folytathatja. 

- Hét hónap hosszú idő, bi
zonyára születtek tartós barát
ságok? 

- Tanfolyamunkon 21 férfi 
és 8 nő vett részt. Az itt szövő
dött ismeretségből van már egy 
házaspárunk s további négy je
gyespárunk. Együtt tanultak, s 
gyakorlatra is egy helyre kér
ték magukat. Meglátjuk. Nem
csak a bizottság vizsgáztat, az 
élet is. 

- Zolnai Géza jelölttel az 
utcán futottam össze. Hallot-

tam, hogy tanfolyamelsőként 
zárta az elméleti anyagot, most 
hogyan tovább? 

- Volt még tavalyi szabad
ságom, segítek apósoméknak a 
kertet rendbe hozni. Azt mond
ták az előadók, hogy aki ezt a 
tanfolyamot elvégzi, az kihúz
hatja magát. Nem kis dolog 
ennyit tanulni, hiszen utána ott 
leszek, mintha ipari tanuló let
tem volna három évig. 

- Úgy tudom, elsősorban 
forgalmi szolgálattevők lesz
nek. 

- Igen, de vizsgázni akkor 
is kell. Négy éve vagyok vas
utas, túl a katonaságon. A tiszt
képzőre is szeretnék feljutni. 
Azt mondták, hogy nekünk 
ezek után már az is könnyebb 
lesz. Csak komolyan kell venni. 

Az egy szakma 
már nem elég 

Hauser Lászlóné a pécsi 
igazgatóság kereskedelmi és 
szállítási osztályának árudíjsza
bási ügyintézője 100 óra tan
anyagot „adott le" a tanfolya
mon. 

- Érdekes feladatra vállal
koztam. Mindig arra töreked
tem, hogy bármiről beszélek, 
vasutat tanítsak. Ma hajlamo
sak az emberek arra, hogy elég 
nekik az egy vizsga, az egy 
szakma. Pedig nem elég. Még 
akkor sem, ha megvan a saját 
munkakörük. Kis állomáson 
sokszor marad magára a szol
gálattevő - főnöke távollété
ben, vagy éjszakai forgalomban 
-, amikor személyek, áruk sor
sáról kell döntenie. Olyan hoz
záállásra számíthatunk a jövő 
vasutasaitól, amilyenre tanít
juk őket, amilyet akár ezen a 
tanfolyamon is, elöljáróiktól lát
hatnak. 

- Most, túljutva az első év 
küszöbén, eredményesnek íté
li-e meg ezt a felújított forgal
mi-kereskedelmi szaktanfolya
mot? 

- Feltétlenül. De azt azért 
hozzátenném, hogy rendkívüli 
akaraterővel dolgoztak a hall
gatók az utasítások, szabályok 
elsajátításáért. Április l-jén in
dult a következő tanfolyam. An

nak már kilenc hónapos lesz az 
elméleti felkészülési ideje, s 
csak azután következik a há
rom hónapos gyakorlat. 

Klencz Tiborné 

- Aki a vasúthoz szegődik, 
készüljön fel arra, hogy őszülő 
fejjel is tanulásra fogják időn
ként ... 

Azt hiszem, nem nehéz kita
lálni, hogy a fenti mondat a 
MÁV Tisztképző és Tovább
képző Intézetében hangzott el. 
Az intézet egyik tanárával, Pál
fi István nyugalmazott ktg-osz
tályvezetőhelyettessel beszél
gettem, a következménye pedig 
az lett, hogy hamarosan az 
egyik előadóteremben találtam 
magamat, s végighallgattam 
egy előadást a ktg-tanfolya
mon. 

Bevallom, nem éreztem vala
mi fényesen magam; csak úgy 
röpködtek a számomra ismeret
len vagy alig ismert kifejezé
sek: kocsisürgetés, szabályelle
nes kocsifelhasználás, kocsifor
duló-idő és hasonlók ... 

A hallgatók, voltak vagy öt
venen, jegyzetelték Pálfi István 
szavait, sűrűn bólogattak, lát
szott rajtuk, hogy nem idegen a 
téma. Erthető, hiszen a tanfo
lyam hallgatóinak többsége a 
mindennapi munkája során ko
csielosztással foglalkozik. 

- Miért szervezték a tanfo-

lyamot? - kérdeztem az intézet 
megbízott igazgatóját, Fodor 
Istvánt. 

- Utoljára öt évvel ezelőtt 
volt hasonló tanfolyam, azóta 
történt néhány változás, ezért 
szerveztük meg. A hallgatók 
olyan információk birtokába 
jutnak, amelyeket a munkahe
lyen bajosan tudhatnának meg, 
illetve a napi teendőik során 
csak a kocsigazdálkodás ellent
mondásait érzékelik, az okokat 
és a miérteket az esetek többsé
gében nem tudják. A tanfo
lyam jó alkalom arra, hogy 
széles körű ismereteket szerez
zenek az aktuális helyzetró1. 
Meggyőződésem, hogy a vizs
gák után a munkahelyeken ma
gabiztosan tevékenykednek, az 
itt szerzett tudás bizonyosan 
megtérül. Vasutasok számára 
közhely, de talán nem árt időn
ként hangoztatni: a vasúti ko
csi a MA V termelési eszköze. 
Nem mindegy tehát, hogy ezt a 
jelentős értékű eszközállo
mányt hogyan használjuk fel. 
Az „okos" kocsigazdálkodás 
pénzt jelent, s a MA V pillanat
nyi helyzetében, azt hiszem, 
nem árt hangsúlyozni a keres
kedelmi szemléletet. 

Pályal.ors•erűsítés 
Bál.as és Pécel l.ö•ött 

A Rákos-Pécel közötti vas
útvonalon nagyarányú pályare
konstrukció kezdődött. A közel
múltban indult korszerűsítési 
munkálatokat az tette szüksé
gessé, hogy ezen a vonalon 
utoljára a hatvanas évek elején 
végeztek nagyobb méretű kar
bantartást. A pálya viszont 
meglehetősen túlterhelt, napon
ta mintegy 190 szerelvény gör
dül át rajta. 

A munkálatok részleteiről 
Siklósi Attila, a rekonstrukció 
felelőse elmondta, hogy csak
nem 23 kilométeren teljesen új 
vágányt fektetnek le; az eddigi 
48 kilogrammos sínek helyébe 
54,5 kilogrammosokat raknak 
le. Közben több műtárgyat is 
felújítanak, illetve teljesen újat 
építenek. Közülük a legszámot
tevőbb a Rákos-patak hídja (Rá
kos és Rákosliget között), ame
lyet teljesen átépítenek. Ezen
kívül Rákoscsabán új aluljáró 
készül, amely a település két 
részéhez, valamint a peronok
hoz biztosít balesetmentes köz
lekedést. Ez nem csupán az uta
sok és a lakosság biztonságát 

szolgálja majd, hanem ezáltal 
gyorsabb lesz az ottani vonatok 
mozgása is. Ennek munkálatait 
terv szerint ez év júliusában 
kezdik meg és a jövő esztendő 
végére fejezik be. 

A rekonstrukció során a rá
kos-pataki hídnál, Rákoscsaba 
és Rákosliget térségében, vala
mint Pécel előtt megszüntetik. 
pontosabban nyújtottabbá te
szik a forgalmat lassító kis su
garú íveket. Ezzel a távolság is 
csökken néhány száz méterrel, 
és így a vonatok nag,Jobb se
bességgel haladhatnak majd. 

A rekonstrukció tervezői gon
doltak a pályán áthaladó közúti 
kereszteződések biztonságára 
is; a vonal mentén lebontanak 
minden olyan építményt, ame
lyek az előírt úgynevezett rálá
tási háromszöget takarják. 

A 622 millió forintba kerülő 
munkálatokat a MÁV Budapes
ti Építési Főnökség, a MÁV Vil
lamos Felsővezeték Építési Fő
nökség, a Mélyépítő Vállalat és 
a Balparti Biztosítóberendezési 
Főnökség dolgozói végzik. 

Negyvenöt év a vasút szolgálatában 
Szerény, halk szavú, segítő

kész ember. Sok vasutas ismeri, 
tiszteli mint tanítómestert, mint 
barátot, elvtársat, vagy mint ve
zetőt. Az életben mindig a lé
nyeges dolgok, kérdések érde
kelték. Ezernyi szállal kötő
dik a vasúthoz. Nagyon sok 
vasutasban ébresztette fel a ta
nulás iránti vágyat, a marxista 
tanok iránti érdeklődést. Bol
dog, elégedett embernek vall
hatja magát, hiszen egész életé
ben azzal foglalkozott, amihez 
kedve volt, amit igazán szere
tett. 

A Baranyi 
dinasztia 

Vasutas dinasztiából szár
mazom, az ereimben is vasutas 
vér folyik - mondja önmagáról 
Baranyi István, a miskolci 
igazgatóság oktatási főnökségé
nek vezetője. - Olyan családi 
légkörben, miliőben nevelked
tem, hogy a pályaválasztásom 
nem is lehetett kétséges. Vas
utas akartam lenni. A négy pol
gári elvégzése után protekció
val vettek fel pályamunkásnak 
Sátoraljaújhelyre. Apám és 
nagybátyám vállalta értem a 

felelősséget. Édesapám segéd
mozdonyvezető volt akkor. 

- A családból hányan vá
lasztották élethivatásnak a vas
utat? 

- Nem is olyan könnyű ezt 
összeszámolni. Öten vagyunk 
testvérek; két lány és három 
fiú. Egy kivételével mindannyi
an vasutasok lettünk. Vasuta
sok lettek a feleségek, a lányok 
férjei, a gyerekek . . . Szóval a 
Baranyi dinasztiából tizennyol
can választották a sínek világát. 
Ha a három generáció minden 
tagja élne, most például Mező
kövesd állomáson ellátna min
den szolgálatot. 

A háború után az apja, a 
nagybátyja, a testvérei és ter
mészetesen ő is részt vett a vas
út újjáépítésében. István egész 
életét a tanulásnak és a tanítás
nak szentelte. A dolgozók ke
reskedelmi iskolájában, később 
pedig a különböző szintű pártis
kolákon gyarapította tudását. 
Oktató-nevelői képességeire 
felfigyeltek a környezetében. 
Szolgálati érdekből ezért gyak
ran kellett költöznie egyik vá
rosból a másikba. 1948-ban ke
rült a miskolci pályafenntartási 
főnökséghez, egy évvel később 
pedig már a miskolci vasútigaz
gatóságon dolgozott. Később 

Keszthelyre vezényelték, ahol 
az úgynevezett párttitkárképző 
iskolán hasznosították tapaszta
latait, tudását. Dolgozott a 
MÁV Vezérigazgatóság vasút
politikai főosztályán is. 

Tanfolyamok 
a kocsedóban 

- 1953-ban kerültem vissza 
Miskolcra - folytatja. - Az 
igazgatóság személyzeti és ok
tatási osztályának csoportve
zetője, késóöb pedig helyettes 
vezetője lettem. A vasutasok 
képzésének irányítása, szerve
zése volt a legfontosabb felada
tom. A tanfolyamok akkoriban 
az úgynevezett kocsedóban, a 
rendező mellett, egykori felvo
nulási épületekben voltak. Az 
volt az oktatási központ. Ott ta
nítottuk - nehéz körülmények 
között - a vasutasokat. Szeren
csére ez már csak emlék. 

- Mikor bízták meg az okta
tási főnökség vezetésével? 

- Rövid ideig megbízott 
osztályvezetői teendőket láttam 
el, majd 1983-ban kineveztek az 
oktatási főnökség vezetőjének. 
A főfoglalkozás mellett húsz 
évig tanítottam filozófiát a 
marxista-leninista egyetemen. 

- Az oktatási főnökség jól 
felszerelt épületében bizonyára 
könnyebb az oktató munka, 
mint a kocsedóban. 

- A körülmények lényege
sen jobbak, csak a zsúfoltság 
okoz néha sok gondot. Vasúti 
érdekből ugyanis kénytelenek 
vagyunk a különféle tanfolya
mokra az eredetileg tervezett 
optimális létszám háromszoro
sát is felvenni. Előfordult, hogy 
egy időben hét tanfolyamon 
180-200 vasutas tanult. flyen
kor a laboratóriumot is tante
remnek használtuk. Évente ál
talában hatszázan szereznek itt 
különféle képesítést. A debre
ceni, a szegedi és a budapesti 
igazgatósághoz tartozó vasuta
sok is tanulnak nálunk. 

Jegyvizsgálóból 
nincs hiány 

Van-e köze az oktatási fő
nökségnek ahhoz, hogy az igaz
gatóság területén valamelyik 
szakmában, beosztásban nin
csenek utánpótlásgondok? 

- Mi képezzük ki a jegy
vizsyálókat is, s nagyon örülök 
annak, hogy az utóbbi években 
területünkön nincs jegyvizsgá
lóhiány. Sok nő választotta 

élethivatásnak ezt a szakmát. 
A kalauzok 60-70 százaléka nő. 
Közülük sokan vonatvezető
ként is megállják a helyüket. 
Sikerült jó kapcsolatot kialakí
tanunk a miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetemmel is. Az in
tézmény tanárai segítik a vas
utas fiatalok Távközlési Műsza
ki Főiskolára való felkészítését. 

Baranyi Istvánnak a családi 
kör nemcsak a vasút iránti 
vonzalmát erősítette, hanem 
megalapozta elkötelezettségét a 
marxista eszmék iránt is. Édes
apja, a baloldali érzelmű bará
taival már a harmincas évek
ben megünnepelte május else
jét. Tagja volt a kommunista 
pártnak. Érthető hát, hogy ő is 
követte apja példáját. Az idén, 
június 10-én lesz 60 éves. Negy
venöt esztendőt töltött a vasút 
szolgálatában. 

Csorba Barnabás 

- A hallgatók nem érzik 
,,nyűgnek" a tanulást - kap
csolódik a beszélgetésbe Poly
hos Mihály tagozatvezető -, 
Valamennyien szívesen jöttek, 
szolgálati helyük semmiféle 
akadályt nem támasztott. 

A tagozatvezető szavait iga
zolta az a két hallgató, akikkel 
sikerült szót váltanom. 

Kovács Gyuláné a budapesti 
igazgatóságon dolgozik. 

- A régebben szerzett tu
dást sohasem árt felfrissíteni, 
már csak ezért is érdemes volt 
eljönni, de hallottam olyan in
formációkat is, amelyek az új
donság erejével hatottak. 

Csete Árpád Csornáról jött, 
forgalmi szolgálattevő a 
GYSEV-nél. 

- Érdekes előadásokat hal
lottam. Úgy vélem, minden for
galmistának illik tudni a kocsi
gazdálkodás általános elveit. 

A csornai forgalmista szavait 
csengő szakította félbe. A hall
gatók, közöttük néhány őszülő 
hajú „diák", bevonultak az elő
adóterembe, hogy Pálfi tanár úr 
vezetésével a kocsisürgetés 
,,rejtelmeibe" mélyedjenek ... 

S.G. 

A megállóhelyen 
csendes az élet 
Ha vannak az országnak pe

riferikus területei, Tompa és 
környéke biztosan közéjük tar
tozik. Kiskunhalast elhagyva 
valahogy megcsöndesül az élet. 
Ahogy mondják: erre még a 
madár is csak háromnapi hi
deg élelemmel repül keresz
tül . .. 

Maga a község mintegy öt
hat kilométernyi távolságra fek
szik a budapest-kelebiai fővo
naltól. Megállójában Kelebia 
felé hat, Kiskunhalas felé pedig 
öt vonat áll meg naponta. 
A megállóhoz elszórt házak kö
zött kanyargó, keskeny út ve
zet, ha valami szembejön, az 
egyik járműnek le kell térnie a 
március-április táján mindig sá
ros padkára. A síneken és a 
fénysorompón innen apró vé
gyesbolt áll, ajtaját félóránként 
nyitja egy-egy vásárló. 

Autóbusz nem jár ki idáig, a 
legfontosabb kiegészítő közle
kedési eszköz a kerékpár. Aki 
makacsul a fejébe vette, hogy 
vonattal utazik, az kibiciklizik a 
,.vasútra". 

A körülményekhez igazodva 
Tompán csak úgynevezett KM
es, korlátozott távolságra szóló 
menetjegyeket adnak ki a hét
végeken, egyéb piros betűs ün
nepnapokon még azt sem. 
Ilyenkor a vonaton a kalauztól 
kell jegyet vennie a felszálló
nak. De kik is szállnak vonatra 
ebben a kietlen pusztaságban? 

- Reggelente a Halasra járó 
diákok, munkások és a környé
ken lakó vasutasok - válaszol 
Berkó Istvánné jegykiadó. -
Számuk kevés, mert az autó
busz a falu közepén összeszedi 
az utasokat. A piaci napokon, 
szerdán és pénteken többen vá
lasztják a vasutat, no és persze 
a nagyobb ünnepek előtt, bár 
már itt is érezni lehet a saját ko
csi térhódítását. A havonta el
adott jegyek száma is erősen 
változik. Van, amikor négyezer 
forinttal zárok, van úgy, hogy a 
bevétel a kétezer forintot is alig 
haladja meg ... 

(gerecsei) 

Vándorzászló-átadás. A so
moskőújfalui művelődési ház
ban a közelmúltban tartották a 
határforgalmi versenyben érde
keltek vándorzászló-átadási ün
nepségét. A csehszlovákiai állo
másfőnök helyettese, Balcó 
András adta át a náluk egy éve 
őrzött zászlót Sztánic Jánosnak, 
a somoskőújfalui állomásfőnök
nek. Az ünnepségen részt vett 
Hernádi István, a miskolci vas

'útigazgatóság vezetője. Az ün
neplő vasutasokat Dévai Nagy 
Kamilla és Pelsőczi László szó
rakoztatták műsorukkal. 



·-··········· 
-··········· ·••-········· 

:
1
:mmimmig 

Útátjárók 
Az útátjáróknak a vasúti-köz

úti szintbeli kereszteződések-

MELLÉKLETE 

Miért maradt el 
az év végi részesedés? 

nek a vasúti és a közúti forga- , , 
lom biztonságos lebonyolítását lrta: Dr. Bajusz Rezs6, a MAY vezérigazgatója 
kell szolgálnia. Ezt részben for-
galomtechnikai megoldásokkal Dolgozóink előtt is ismeretes, 1985-ben 120 millió forint ter- A felsorolt követelmények 
- különféle jelzésekkel, bizto- hogy - az általános szabályo- ven felüli költségnövekedést je- teljesítése érdekében a követ
sltóberendezésekkel - rész- zást61 eltérő, a MÁV-ot megille- lentettek. A teherkocsik músza- kező főbb területeken szeret
_ben a két közlekedési pálya ke- tő keqvezmények ellenére - a ki állapotának romlása miatt nénk emelni a teljesítménybé-

Rajtunk mullk 
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VASUTI 

A múlt század utolsó évtize
deivel foglalkozó történészek 
megegyeznek abban, hogy a 
dualista monarchia viszonylag 
kedvező keretet és jelentős tá
mogatást nyújtott a gazdasági 
fellendülésnek, elősegítette a 
kor civilizációs vívmányainak 
terjedését. A gondolat igazolá
sára rendszerint a vasútépítés 
felvirágzásának kérdéseit tag
lalják. A módszer érthető, hi
szen az 1850-70-es években 
valóságos vasútépítési „láz " 
volt Magyarországon. Ekkor 
adták át az Osztrák Államvas
út-társaság Szeged-Temes
vár-Baziás szakaszát, a Tisza
vidéki Vasút Szolnok-Debre
cen-Miskolc-Kassa szaka
szát, valamint a Déli Vasút Bu
da-Nagykanizsa és a magyar 
országhatáron át Trieszt felé fu
tó vágányait. 

A 125 éves évfordulóját ezek
ben a hetekben ünneplő Bu
da-Kanizsa vasútvonal jelen
tőségét a kortársak is felismer
ték. A kor vitathatatlanul legte
kintélyesebb és legolvasottabb 
lapja, a Pesti Napló gyakran 
közölt tudósításokat a vasútról, 
munkatársai nem hiányoztak a 
vasúttal kapcsolatos fontosabb 
eseményekről. A lap munkatár
sai jól tudták és igen meggyőző
en fejtegették, hogy az új vasút
vonalak megnyitása túlmutat 
önmagán, szerepe nemcsak a 
közlekedésben alapvető. 

A lap egyik vezető munkatár
sa, Salamon Ferenc ott volt az 
úgynevezett „próbameneten ". 
Az újság 1861. március 22-i szá
mában így írt az eseményről: 

"
A buda-kanizsa vonal azt 

jelenti, hogy Magyarország 
egyenes vasúti összeköttetés
ben áll a tengerrel. Eddig Bécs 
felé kellett fölkerülnünk Pest
ről, hogy onnan a Semmerin
gen át Triestbe jussanak áru
czikkeink, a mi főleg nyers ter
ményekben nagyon költséges 
volt. 

A világ piaczával való egye
nes összeköttetésünkön kívül 
igen nevezetes az, hogy szelle
mileg is közelebb jutottunk a 
külső nemzetekhez, az angol
hoz, francziához, s főleg az 
olaszhoz, mely utóbbira nézve 
csak annyit kell megjegyez
nem, hogy Budán fölülve a vas
útra, egy nap alatt Triestbe, 

másfél nap alatt Velenczébe 
utazhatunk igen csekély költ
séggel." 

A kor igényeinek megfelelő
en a lap gyakran közölt bűnü
gyi tárgyú cikkeket is. Az 
Ödenburger Intelligenz und 
Anzeigblatt-ból átvett egyik írá
sából idézünk: 

,,A legújabb idők óta több, 
igen veszélyes rablótámadás 
történt ezen a vonalon, s amint 
egy bodajki levelezőnktől érte
sülünk, néhány erős és felfegy
verezett rablóbanda legköze
lebb a vasúti kasszákra figyelt 
fel. U gyannyira, hogy mint le
velezőnk jelenti, már attól kell 
tartani, hogy az egyáltalán nem 
nehéz, 3-4 kocsiból álló sze
mélyvonatokat ellenjelzéssel 
megállítják és kirabolhatják. 
Többek között elmeséli ugyanő, 
hogy Moha mellett a bakonyi 
erdőben éjjel már több pályaőrt 
megtámadtak ilyen bandák, s 
halállal való fenyegetéssel ala
posan megtudakolták tőlük a 
vasúti körülményeket és a nagy 
pénzesládák pontos leírását. 
Igy például a 46-os őrt június
ban már ötször, a 43-as őrt egy
szer érte rablótámadás. Emiatt 
az előbbi szolgálatát felmonda
ni és elbocsájtását kérni kény
szerült. Példáját még többen 
követik, mert a rablók a halállal 
való fenyegetéssel meghagyják 
nekik, hogy megjelenésükről a 
legmélyebben hallgassanak. 
A lakosság egyöntetűen kérje, 
hogy adják kezébe azokat az 
eszközöket, amelyekkel magu
kat és az új vasútvonal forgal
mát ezekkel a rablótámadással 
szemben megvédhetik." 

A szállítással már akkor is 
gondok voltak. A lap 1861. má
jus 15-i számában olvasható a 
következő tudósítás: 

,,. . . olyan nagy az anyag
szállítás belső Magyarország
ból, hogy valósággal phisicai 
Lehetetlenség a sok árut a meg
kívántató gyorsasággal tovább 
szállítani, s naponkint mint
egy 6000 mázsa marad föl. Az 
anyagok elszállíttatásának Le
hetetlensége pedig azon okból 
származik, mert a Schmidt-féle 
gyár elégésénél a déli vaspálya 
több száz kocsija Leégett." 

A vasúttal együtt sajnos ha
marosan jelentkeztek a balese-
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tek is. A Pesti Napló természe
tesen ezeket sem hagyja ki köz
leményeiből: 

várvavárt idő, egy intésre né
gyen is szaladtak a csengettyű
höz jelt adni, s a vonat elrobo
gott, mialatt az indító hivatal
nok a „megy a gőzös, megy a 
gőzös Kanizsára" című dalt 
dúdolta." 

Mielőtt folytatnánk az idéze
tet, itt jegyezzük meg, hogy az 
utasok kívánságára a Déli pá
lyaudvarról Nagykanizsára in
duló vonatokat április 2-től nem 
a hagyományos szignállal, ha
nem az említett dallammal bo
csájtják útjára ... 

Visszatérve a Fővárosi Lapok 
cikkéhez, kiderül, hogy miért 
volt a nagy sietség és szokatlan 
udvariasság: 

,,. . . aztán valamennyi hiva-
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„A Keszthely és Komárom 
város közötti vasúti szerencsét
lenségre nézve bővebben írhat
juk, hogy az a két tehervonat 
ütközése által történt. Ezek 
egyikének vezetője ugyanis el
aludta a keszthelyi állomást, 
hol a szemközt jövő vonatot be 
kellett volna várnia, s folyton 
szunyókálva, vonatja tovább 
haladott. A szembe jövő vonat 
vezetője, éj Lévén, csak későn 
vette észre a szemközt robogó 
mozdonyt, mindazonáltal vo
natját a legnagyobb hidegvérű
séggel, mennyire lehetett, lassí
tá, sőt hátrafelé igyekezett indí
tani, de a sebesen szemberoha
nó mozdony mégis bele ütkö
zött. Ennek vezetője, s személy
zete, mihelyt fölébredtek, éle
tük mentésére gondolván, leug
ráltak. Mindkét gép erős rom
bolást szenvedett, több teherko
csi teljesen szétzúzatott. A sebe
sültek 26-án reggel Székesfe
hérvárra szállíttattak. Közülük 
3-4-nek sebe halálos." 

talnok, szolgálatmentes kalauz, Duda _ fthérdrl iráay 1 , »pakker« stb. az állomásfőnök R • ir g e I E, t e  
f ekénár-l■•al iráay , 

A kor politikai hangulatát jól 
érzékelteti az alábbi közle
mény, amely a lap 1861. októ
ber 9-i számában olvasható: 

,,Egyébiránt hallottuk azt is, 
hogy a déli államvaspályán két 
távírdai hivatalnok - magyar 
fiúk - egymásnak magyarul 
távírván, midőn ezt az igazgató
ság megtudta, rendeletet kül
dött rájuk, hogy ha magyarul 
mernek még egyszer távírni, 
bár egymás között és saját ma
gánügyeikben, azonnal kitétet
nek hivatalaikból." 

Az újság, bár ntkán közölt 
hírmagyarázatot, ezúttal kivételt 
tett, és a tudósítás végére egy 
kérdést toldott, imigyen: ,,Hát 
ehhez mit szóljunk?" Ennél tö
mörebb kommentárt aligha ta
lálhattak volna ... 

A következő, nagyobb terje
delmű cikk a Fővárosi Lapok 
1881. március 8-i számában je
lent meg: 

„Soha sem volt tapasztalható 
oly gyors és pontos kiszolgálta
tása a vasúti jegyeknek a budai 
indóháznál, mint szombaton es
te a hét óra utáni vonat indulá
sa alkalmával. A személypénz
tárnál, hol máskor két hivatal
nok működött, s várakoztatta 
a nagyszámú türelmetlen kö
zönséget, most hatan is dolgoz
tak, minél gyorsabban igyekez
vén kielégíteni az utasokat, s 
még a máskor nem valami ud
varias kalauzok is minden 
egyes utast majdnem ölbe vit
tek a coupéba. A vonalmozgósí
tási tiszt alig bírta bevárni a hét 
óra negyvenöt percet, hogy az 
utolsó vonatot elindíthassa Ka
nizsa felé. Végre elérkezett a 
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hol a déli vasút helybéli tisztvi- 3fo, april 1&-,a 1861. A tár&a•ág. selői tartották táncestélyüket, .-------------------------mely minden tekintetben kitű-
nően sikerült. A mulatság, te
kintettel arra, hogy a háromne
gyed kilenc órakor érkező vo
nattal is jöttek vendégek az es
télyre, kilenc óra után kezdő
dött. Közönség oly nagy szám
ban volt jelen, hogy a teremben 
mozogni is alig lehetett. 

A táncdarabokat a Károly ro
mán fejedelem nevét viselő ez
red zenekara játszotta, s az első 
négyest két kolonnéban hat
vannégy pár táncolta. A mulat
ság, melyen Brahm Miksa üz
letigazgató is megjelent, reggel 
hat órakor ért véget. Ekkor is
mét régi állapotba hozták az in
dóházat, s a reggeli vonattal 
utazók csak a hátramaradt fosz
lányokból gyaníthatták, hogy 
itt talán bál volt." 

A tudósítás írója, mai kollé
gájához hasonlóan, nem állhat
ta meg cikkét egy kis tüskével 
kiegészíteni: 

,, Vajjon a reggeli vonat elin
dítása alkalmával is olyan 
gyorsak voltak-e a vasúti hiva
talnokok, s a vonat el is in
dult-e pontosan, arról hallgat 
a krónika." 

Tallózásunkat a Pesti Napló 
egyik cikkéből vett gondolatá
val zárjuk: 

„Hála Istennek, Letűnt azon 
tehetetlenség kora hazánkban, 
midőn csak evődtünk magunk
ban, csak meddő zúgolódással 
tápláltuk szívünkben az ellen
és rokonszenveket. Eljött a tet
tek ideje, mely képesít, hogyha 
valami bánt, tegyünk is róla. 
Így a dolgokat is sokkal nyu
godtabban, elfogulatlanabbul 
vizsgálhatjuk." 

A tavi gőzhajózás 
és a vasút kapcsolata 

A jeles évforduló Bor Ferenc, Zamárdi felső állomásfőnöke 
kutatási kedvét is felkeltette. Régi könyveket és folyóiratokat 
böngészve érdekes adatokra bukkant, s ezeket feldolgozva be
küldte szerkesztőségünknek. Írásából következzék egy részlet: 

„A tavi gőzhajózás kezdete györgy), Boglár, Szántód és 
előtt Boglárra és Szántódra ter- Székesfehérvár állomásokon 
veztek kikötőt, de a járatok állt meg. A vonalon kezdetben 
rendszeres megindulásakor, 14 állomás létesült. A vonatok 
1847-ben már Fonyódon is part- eleinte csak néhány helyen, el
ra szállhattak. A kiépülő vasút- sősorban az országúti postaállo
vonal forgalma később a meg- mások miatt időztek. 
levő hajóállomásokhoz csatla- Az emberek kezdték felfedez
kozott. A balatoni gőzhajózás ni az üdülési lehetőségeket, las-
1861-ben - első ízben - Szán- san kialakultak a nyaralótele
tódon kapcsolódott a vasúthoz. pek. Az egyik legelső fürdőhely 
A vízpart akkor még egész kö- Szántódon fejlődött ki. A siófoki 
zel volt az állomáshoz, s hosszú fürdőélet csak a zsilip elkészül
deszkahídon lehetett elérni a te után kezdődött, s az első vil
csónakot, amely a mélyebb ví- latulajdonos egy vasúti mér
zen álló „Kisfaludy"-hoz, a Ba- nök, Dorninger Vilmos volt. 
laton egyetlen kerekes gőzhajó- A vonal megnyitását követő 
jához vitte az utasokat. A vas- első években a 10. sorozatú 
kos cölöpök maradványai ala- mozdonyok továbbították a vo
csony vízállás esetén még ma is natokat. Ezek a gőzösök az 
láthatók. A hajó 1863-ig, a siófo- 1853/54. években a bécsi Has
ki zsilip és hajóállomás elké- well gyárban - még fatüzelés
szültéig naponta átjárt Füredről re - készültek, sátor nélkül, 
Szántódra, mivel az északi par- ami azt jelentette. hogy a moz
ton akkor még nem üzemelt donyszemélyzet szabadban vé· 
vasút. Az első balatoni külön- gezte munkáját. Az 1860-as 
vonat hirdetménye már évek közepétől ugyan kezdték 
1861-ben meghívja a budai em- felszerelni a mozdonysátortető
bereket egy füredi kirándulás- ket, de a személyzet számára ez 
ra, melynek indulását augusz- alig jelentett védelmet, mert 
tus 10-re tűzték ki, szántódi ha- elöl erősen kivágott homlokfal-
jócsatlakozással. lal készültek. 

A megnyitás előtt egy ünnepi A mai kor embere a korszerű 
vonat 1861. március 20-án in- villany- és dízelmozdonyok lát· 
dult Kanizsáról Budára, s tán nosztalgiával gondol a gőzö
Keszthely (ma Balatonszent- sök régi világára." 
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Megmentett emléktábla 
Az évforduló méltó megünnepléséhez a fonyódi főpálya

mesteri szakasz vasutasai is hozzájárultak. Nagy József, a 
szakasz vezetője az egyf.ori 103-as számú őrház helyére 
épített felvételi épület közelében nem mindennapi leletre 
bukkant. Egy márványtáblát talált, amelyről kiderítette, 
hogy az a felvételi épület homlokzatát díszítette, s 
1944-ben készítették. Az' épület felújításakor az emléktáb
lával nem törődtek, szemétbe került. 

A szakasz szocialista brigádjai felújították az emléktáb
lát és visszahelyezték eredeti helyére. A nosztalgiavonat 
utasai olvashatták elsőként az emléktábla szövegét: 

"
Ennek az állomási épületnek helyén állott az egykori 

Déli Vasút Társaság 103. számú őrháza, amely központja 
volt a Bélatelep létesülése előtti időszak Fonyód fürdő- és 
társadalmi életének, ahonnét Bélatelep létesítésének esz
méje is kiindult. Ezt az emléktáblát hálás emlékezésük je
léül Bélatelep alapításának 50 éves évfordulója alkalmá
ból Bélatelep közönsége, a fonyódi fürdőzők és ezek le
származottjai állították az Úrnak 1944-ik esztendrjében." 

Nagy Antal Géza 

Tongori Imre. a budapesti igazgatóság vezet6je beszédét mondja ._ _____________________ .. 

A Déli pályaudvar csarno
kában Tongori Imre, a buda
pesti igazgatóság vezetője a Bu
dá-Kanizsa vonal megnyitásá
n� történetileg érdekes mozza
natait elevenítette fel. Szólt 
Karl von Etzel vasútmérnök
rol, aki az engedélyokmányok-

lós, a Székesfehérvári Városi 
Tanács elnöke mondott beszé
det, illetve avatta fel az emlék
táblát. Tongori Imre vasútigaz
gató emléklapot adott át Rácz 
Alpárnak, a körzeti üzemfőnök
ség vezetőjének. 

Nagykanizsáig még sok ál
lomáson lehetett látni érdeklő
dőket, akik köszöntötték a gó

. zöst. Láthatóan mindenkit meg
bűvölt a látvány. 

Szabó Miklós Tapolcáról 
utazott fel még hajnalban, hogy 
az emlékvonat utasa lehessen. 
A tapolcai vontatási üzemegy
ség technológusa a gőzmozdo
nyok „szerelmese". Alig tud
tam vele pár szót váltani, mind
untalan a mozdonyt vizslatta, 
fényképezőgépének zárja pedig 
ugyancsak sűrűn kattogott .. 

Élmény az utasoknak 

Találkoztam idős vasuta

• 1Bft1án;:a � f6i,.._ .. �-SóPton~ 
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-�-vu.�. 
sz6gi•� kö��®ce•�� 
ve1 foilalkozott, � a ju� '1Íol11Asi magaaépj 
Déli Vasútról a � alakítása. Ebben az h 
mondotta: lamosítás is 

- A Déli Vasút �-- a A villamos vontatéa 
vonal melllJlitúAtQl. ·:� és kömyezetkím.él6 előny 
nagy súlyt 'fekt.etett 8""' tii,a miel6bbi hasznosítása 
a balatoni tájakra �gnyerjels a MÁV részlea- üzemme 
széles körben odavonzza az uta- tásokat tervez a vonalon. Az.
zóköwnséget. Ezt bizonyítja, s6 szakasz Szabadbattyúiw 
hogy már a megnyitás évének 1987-ig készül el. 
nyarán számos különvonatot A Közlekedési Múzeum • 
hirdettek meg „élvezeti vona- adott lehetőségek mellett a kiál
tok", később „kéjvonatok" né- lításon igyekezett a magyar 
ven és ezekre számottev6 díj- vasút történetének e rendldvül 
szabási kedvezményt biztosítot- izgalmas szakaszáról eredeti 
tak. A Balaton déli partján az dokumentumok, fényképek, 
addig jelentéktelen települések tárgyi anyag összegyűjtésével 
nevet és rangot kaptak. Szép, a minél több ismeretet adni. A ki
táj hangulatához illó állomásé- állításnak talán a legértékesebb 
pületeik is hozzájárultak az ide- darabja az 1856-ban kelt nhnet 
genforgalom fellendítéséhez. nyelvű engedélyokmány, arru 
Siófok például 1868-ban városi voltaképpen csak az építési elő
rangot kapott. munkálatokig eljutott Ferenc 

Említésre méltó a Déli Vasút József Keleti Vaspálya Társasá
Társaság vontatójárműparkja. gé, amely a Széchenyi István 
Ezen a vonalszakaszon kezdet- által kezdeményezett önálló 
ben 4 tehervonati, 6 személyvo- magyar közlekedéspolitika foly
nati és 2 gyorsvonati mozdony- tatására tett utolsó, már erőtlen 
nyal indult meg a forgalom. Há- kísérletet. Természetesen szá
rom nagy fűtőház látta el a ké- mos más vasúti emlék és a leg
sóbb típusban is egyre bővülő újabb törekvések tárgyai is gaz. 
járművek kiszolgálását: a bu- dagítják a kiállítást.· 
dai, a székesfehérvári és a Dr. Bajusz Rezsó beszéde 
nagykanizsai. után a vendégek megtekintet-

Az egykori Déli Vasút Társa- ték a kiállítást. 
ság, amely 1923-tól a Duna- V. F. 

Dr. Bajusz Reu6 ismerkedik a kiállítással 

• ban felsorolt vonalak építésé
nek sorrendjére és a már meg
lévő vonalak összekapcsolására 
kitűnő üzleti érzéket tanúsító 
javaslatokat tett megbízóinak. 
1857 tavaszán a mérnökök már 
a vonal kitazésén dolgoztak. 
Kmben Etzel átvette az időköz
ben megalakult „ Cs. kir. szab. 
déU állam-, lombard-velencei 
ú középitáliai vasút társa
s6g" -ot, amelyet röviden „olasz 
vaaút"-nak vagy "déli vas
út"-nak neveztek hazánkban. 
A vonal építési munkái jó ütem
ben haladtak, 1861. február kö
zepén Buda-Székesfehérvár, 
.illetve Kanizsa-Siófok között 
JDár próbavonatok közlekedtek. 
,A teherforgalom március 22-én, 
a személy pedig április elsején 
indult a 221 kilométer hosszú 
vonalon. A két végponti indó
házzal együtt 16 állomása volt a 
vonalnak. A forgalmat 48 moz
donnyal bonyolították. 

Jól érezték magukat az 
utasok is. A Kanizsáig közle�e
dó különvonatra közel kéts2ilí
zan váltották meg az 555 forih
tos oda-vissza útra szóló jegyet. 
Két angol fiatalember különö
sen el volt ragadtatva. Stefan 
MacgiU és Christopher Sulli
van a MÁVTOURS egyik ízlé
ses prospektusában olvastak az 
útról és habozás nélkül rohan
tak jegyet váltani. Főképpen az 
tetszett nekik, hogy a szerel

sokkal is. Finta bácsi 76 éves, a'-----------------------

A korabeli menetrendeket 
tanulmányozva szembetűnő, 
hogy a nagyobb csomóponto
kon (Székesfehérváron, Kani
Wn ) a személyszállitó vonatok 
�zkodási ideje mindössze 
U-15 perc volt, s ez a rövid id6 
piagában foglalta az összes mű
-1d, f9l'ialmi ténykedést, az 
'lltasforgalmi igények kismlgá
lúAt. 

Oszl ,csúoalorga/om 
11/ckor la volt 

Lovas Gyula besúlláara � �ényt egy 191�-ben gyáJ't?tt 
fel u 11■eeok•• oreg mozdony huzza, a kocsik-

ban pedig 20. századi kényelem 
tűnt egy korabeli egyenruhás és luxuskiszolgálás volt. (V ajob 
vasutas, kezében csengő és így tudnak-e az angol fiataleml»
invitálta a jelenlév6ket: rek arról, hogy 1861. március 

„Fölkéretik a nagyérdemű 22-én az első te_hervonattal 50 
utazóközönség, hogy aki már ezer méro kukoncát szállítottak 
megvette és lebillegeltette a je- éppen egy angol úr megbízásá-
gyit, az foglalja el a helit!" ból?) 

A "bennfentesek" tudták, 
hogy az uniformis Lovas Gyu
lát, az ismert vasúttörténészt 
takarja, aki ízes, nyugat-dun
tántúli tájszólással irányította 
az utasokat a jubileumi emlék
vonatokhoz. Az egyik Székesfe
hérvmg, a másik Nagykanizsá
ig közlekedett, de mindkét sze
relvényt g&ös húzta. 

Már a Déli pályaudvaron 
sok néz6je akadt az ipartörténe
tileg is értékes, ám kifogástala
nul működ.6 g6zösöknek. (A 
Landlel' Jen6 Jánn(ijavitó mun
kiáhk ázaktudúát dicsérik, 

. 6k (qftoít:Ak fel a .,rieóta nem 
Ton�n Imre idáétt e .kfiilekid6 gépeket.) A szerel,, 

:nieite,,. .aeuu,.,, 1861. október � n:omteniltt lelke& vasút
adí'A4Ml. � tl#Jr,- baritok �: .Martonvásó

� lioO a „budíi � flm gyerelíék int.eg�� t6lük l-:� 4,naMÍ ma,, ge á várótel'em-
�t t.. � ��- l4tüt6 ... " A__,, --��- � � 

•�va
; tabi, 

18.Jcivq-

GYSEV-nél szolgált hosszú év
tizedekig: 

- Életemben a gőzös volt 
a meghatározó, azért jöttem, 
hogy visszaidézzem a régi idő
ket, az ifjúságomat. 

A szervezést, az utasellá
tást mindenki dicsérte; az étke
zőkocsi-pincérek udvariassága, 
a felszolgált ételek és italok, 
mind-mind élményszámba 
mentek. 

Nagykanizsára érve szép 
számú közönség, élükön a vá
ros vezetőivel, fogadták a vonat 
utasait. Itt is emlékbeszéd kö
vetkezett, és egy érdekes, m1l
vészi domborművet avattak fel 
a vonal megnyitásának emléké-
�-

A közönség soraiban ott Boldi bácsit, azután csak annyit 
volt Imrei Boldizsár is, aki jegyeztek meg, hogy szép a g6z-
1922-ben(!) szerezte meg a moz- mozdony és nem akármilyen 
donyvezetői engedélyt. Közel látvány, de a dízel és a villiu»' 
húsz esztendeig járt a Buda- mégiscsak más és különben 11 a 
Kanizsa vonalon, végül egész- gózösökre aligha akadna fűt.6 
ségügyi okok miatt volt kényte- ebben a modem világban ... 
len megválni a vasúttól. Már Visszaútban, amikor is az 
több mint negyven éve nyugdí- emlékvonatot már nem g6zöa 
jas, de elmondása szerint nincs hanem egy M-62-es dízelm� 
olyan nap az életében, hogy ne dony vontatta, ezek a szavak 
gondolna a vasútra, a régi uta- foglalkoztattak. Nem vitatom 
zások emléke kitörölhetetlenül igazságukat, ugyanakkor jó ér
él benne. Arra a legbüszkébb, zés tölt el, hogy nem feledjük a 
hogy unokája, Szokol József is régit ... és egy-egy jeles évfor
mozdonyvezet.6 lett, igaz, ó már duló alkalmából nosztalgiavo
a g6wshöz nem ért igazán. nat indul emlékező és emlékez-

Az emlékvonat gózmozdo- tető utazásokra ... 
nyának vezet.6je, a fűtők és a re
szortos tisztelettel köswntötték 
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„Vállalásaink telje ét 
ik" 

A Közlekedés l'iváló Brigádj 

bármikor számo Milldig a fedélzeten 
_ Beszélgetés Varga Györggyel, 

a MAV Villamos FelslJvezeték l:pítésl FlJnökség vezetlJJével 

Napjainkban gyakran olvas
hatunk, hallhatunk olyan válla
latokról, amelyek különböző 
okok miatt nem teljesítik határ
időre vállalásukat. Különösen 
az építőiparban gyakori, hogy 
ezt vagy azt az épületet nem si
került átadni az ígért időpont
ban. A vezetők ilyenkor anyag
és munkaerőhiányra vagy 
egyéb tényezőkre, akadályokra 
hivatkoznak. A MÁV Villamos 
Felsővezeték Építési Főnökség 
azon kevesek közé tartozik, 
ahol ismeretlen a határidő-mó
dosítás, az adott szó, az ígéret 
megszegése. 

Félreértés ne essék: nem ha
jósokról kívánunk szólni, ha
nem mozdonyvezetőkről. Ak
kor hogyan került a címbe a 
„fedélzet" szó? Nos úgy, hogy 
Szepesi József, a ferencvárosi 
vontatási üzemegység Allende 
szocialista brigádjának volt ve
zetője találkozásunkkor némi 
töprengés után így jellemezte a 
kollektívát: 

- A Fradiban mindenki is
mer bennünket, ami nem cso
da, hiszen hosszú évek óta 
együtt "húzzuk az igát". Ki
tüntetéseink számát hirtelen el 
sem tudnám sorolni. Kemé
nyen dolgozunk, mindig a fe
délzeten ... 

Vagyis a vezérállásban, de 
mondhatnék éppenséggel 

, ,,konyhát" is. Az utóbbi kifeje
r":"-,,í"'--- zés sem ismeretlen előttük. 

Felsővezetéktartó betonoszlopok állítása 

gyei Általános Építőipari Szö
vetkezeti Közös Vállalatot, 
amely az alapozási munkálato
kat végzi. A MÁV Beruházási 
Irodával és a MÁVTI-val is kor
rekt a kapcsolat. 

- A VI. ötéves tervben hány 
milliárd forint értékű munkát 
végzett a főnökség? 

A 12 tagú brigádban sokan 
vannak, akik gőzösön kezdték a 
szolgálatot; a legtöbb gőzmoz
donyvezető ,pedig konyhának 
nevezte a vezérállást. 

Papp István is így nevezte. 
Még az ötvenes évek elején sze
gődött a vasúthoz, előbb fűtő
ként dolgozott. Számára a gő
zös nem érdekesség és ipartör
ténet, hanem a közelmúlt em
bert próbáló munkahelye volt. 

- Ne nevessen ki, de én 
sokszor gondolok a gőzösök vi
lágára. Fizikailag ugyan nehe
zebb volt a mozdonyvezető dol
ga, ez tagadhatatlan, de a fizi
kai fáradtságot sokkal köny
nyebb kipihenni, mint az idegit. 

- Egyetértek Pistával 

Farkas Iván mozdonyvezető kilencévi gőzösszolgálat után ke
rült dízelmozdonyra. Az Allende brigád tagjaival baráti kapcso

latban van, gyakran egymást váltják a mozdonyon. 
(Horváth Zoltán felvétele) 

kellenek az ünnepek, és persze 
az asszonyt sem akarják más
naponként látni ... Nehéz is az 
ifjaknak megmagyarázni, 
hogy a vasút mindig vasút, 
hétköznapokon ·és ünnepeken 
is. 

- Nekem sikerült meggyőz
ni a fiamat - mondja büszkén 
Hádinger János. - Az idén 
érettségizik a Mechwartban. 
Egyszer elvittem magammal 
mozdonyon Szegedre, tetszett a 
srácnak, bár elfáradt, a vezérál
lásból alig tudott leszállni. Saj
nos a mozdonyvezetó'/c régi 
rangja tűnóöen van, a mai gye
rekek nem tülekednek úgy, 
mint mi ezelőtt 20-30 évvel; ak
koriban minden második gye
rek mozdonyvezető akart lenni. 

Rossz a propaganda 'i.s -
veszi át a szót Szepesi József, 
aki tavaly óta nyugdíjas, a bri
gádvezetői tisztet akkor adta át 
Hádinger Jánosnak. - A moz
donyvezető munkájának szép
ségeiró1 kellene többet beszél
ni: arról, hogy felemelő érzés 
tudni, az utasokért mi fele
lünk. Nyilvánvaló, hogy a ne
hézségeket sem kell elhallgatni, 
de újabban alig esik szó a hiva
tástudatról. 

Józsi bácsi szavai nyomán ki
sebb vita kerekedik, többször is 
elhangzik egy szó: vasutasszív. 
Az Allende brigád tagjaiban 
vasutasszív dobog. 

Sárközi Gábor 

- Tőlünk bárki számon kér
heti vállalásaink teljesítését, az 
általunk épített felsővezetéket 
eddig még mindig üzembe le
hetett helyezni a tervezett ha
táridőre mondja Varga 
György igazgató. - Én azt hi
szem, hogy most, a közlekedési 
miniszter elismerő oklevelét 
sem csupán egyévi teljesítmé
nyünk alapján kapjuk, hanem a 
VI. ötéves tervben végzett ered
ményes munkánkért. Az elmúlt 
öt esztendő alatt sikeresen befe
jeztük a Budapest-Pécs közöt
ti vonal villamosítását. Szocia
lista brigádjaink a kongresszu
sok tiszteletére felajánlásokat 
tettek, s ennek köszönhető, 
hogy a vonalat egy hónappal a 
határidő előtt (1985. november 
30-ra), Pécs felszabadulásának 
az évfordulójára átadhattuk a 
forgalomnak. 

- Öt év alatt általában más
fél-két milliárd forint értékű 
munkát végzünk. Az ilyen érté
kű villamosítás évenként 25 
ezer tonna dízelolaj megtakarí
tását teszi lehetővé. Ez a MÁV
nak jelentős önköltség-megta
karítást eredményez. Az elmúlt 
esztendőben a felsővezeték-épí
tési tervünket 106,8 százalékra 
teljesítettük. Javult az eszközki
használás, és 8,1 százalékkal a 
termelékenység is. A legfigye
lemreméltóbb az árbevételi 
terv 68 százalékos túlteljesítése. 
Több mint 28 százalékkal csök
kent a túlórák száma is. 

szól közbe Pénzes Károly, aki..-------------------------

- Ez a kimagasló teljesít
mény elképzelhetetlen példás 
munkaszervezés nélkül. 

- Valóban így van, hiszen 
ha nem teljesítettük volna az 
évenkénti tervet, semmilyen 
hajrával sem tudtuk volna be
hozni a lemaradást. Minden év 
elején munkásgyűlésen ismer
tetjük a legfontosabb feladato
kat. A tizenöt szocialista brigá
dunk azok ismeretében teszi 
meg a konkrét felajánlásokat, 
amelyek általában a határidők 
lerövidítésére vonatkoznak. 
A MÁV-nál egyedül a mi fönök
ségünk foglalkozik a vonalak 
villamosításával és a nagyobb 
rekonstrukciókkal. Ez különö
sen nagy felelősséget jelent. 

- A felsővezeték-szerelés 
gyorsasága, minősége mennyi
ben múlik a szakszolgálatok
kal, alvállalkozókkal való 
együttműködéstó1? 

- Átgondolt, jó munkaszer
vezés nélkül ezek az eredmé
nyek bizonyára elképzelhetet
lenek lettek volna. 

- Igen, hiszen a munka fel
tételeinek biztosítása alapvető 
követelmény. Öt építésvezető
ségünk tevékenységét tökélete
sen összehangoltuk. Nálunk is
meretlen az anyaghiány is. 
Anyagcsoportunk dolgozói köz
vetlenül érdekeltek abban, 
hogy a szereléshez szükséges 
anyagokat, alkatrészeket idő
ben beszerezzék. Az öt eszten
dő alatt sok új technológiai eljá
rást is bevezettünk, amelyek se
gítségével gyorsult és javult a 
munka minősége. A hatéko
nyabb korrózióvédelem érdeké
ben például fémszóró berende
zést állítottunk üzembe. A gé
pek és a vágányzárak jobb ki
használása is a munkaszerve
zés eredménye. A MÁV új nye
reségérdekeltségi rendszerében 

A felsővezetékszerelés különö
sen télen teszi próbára az em

bereket 

most húsz százalékkal túltelje
sítettük. 

- Milyen feladatok várnak 
a főnökségre a VII. ötéves terv
ben? 

- Az elmúlt évben meg
kezdtük a GySEV villammosí
tását, valamint a dél-balatoni 
vonalét. A szerelést Sopronig 
1987. június 30-ra, Ébenfurtig 
pedig 1988. június 30-ra kell be
fejezni. A dél-balatoni vonalat 
Szabadbattyányig 1987. decem
ber 31-re, a vonal teljes hosszá
ban Nagykanizsáig 1990. de
cember 31-re szeretnék villa
mosítani. E határidők betartá
sát garantáljuk. Ígéretünket, 
vállalásaink teljesítését bárki 
számon kérheti. 

- E tervek megvalósításá
hoz kívánunk sikerekben gaz
dag öt esztendőt a főnökség va
lamennyi dolgozójának. 

Kaszala Sándor 

tíz évig dolgozott gőzösön. - A 

villamos mozdonyon, illetve a 
dízelen akkora a zaj, hogy a 
szolgálat után még sokáig zúg 
az ember feje, olyan fáradtsá
got érez, mintha nem 12 órát, 
hanem legalább két napot dol
gozott volna egyhuzamban. 

- Brigádunk tagjai havon
ta átlag 250-260 órát töltenek a 
gépen - jegyzi meg Hádinger 
János brigádvezető. - A kere
setünk ehhez viszonyítva nem 
magas. Tudom, hogy nem mon
dok újdonságot, mégsem árt 
hangoztatni: bérünk nem éri el 
az ipari átlagot. Pedig gyakran 
a fejünkhöz vágják - főleg a 
laikusok, akiknek csak utas
ként van közük a vasúthoz -
hogy ne szóljunk egy szót sem, 
mert a borítékban 10 ezernél 
többet is hazaviszünk. Szó se 
róla, megvan a 10 darab ezres, 
de kérdem én: nem érdemeljük 
meg?! 

- És arról miért nem beszél
nek, hogy itt nincsenek ünne-
pek, és sokat vagyunk távol a 
családtól? - kérdezi némi indu-
lattal a hangjában Elek Imre, 
aki Karácsond községből jár be 
hasonlóan Papp Istvánhoz. -
A hosszú és könnyűnek nem 
nevezhető szolgálat miatt került 
veszélybe az utánpótlás. A fia
taloknak kell a szabad szombat, 

- Jó partnerkapcsolat nél
kül el sem képzelhető a sikeres 
munka. Szeretném az együtt
működés példájaként említeni 
a pécsi igazgatóságot. Az építés 
idején mintaszerűen szervezte a 
forgalmat, tervezte a vágányzá
rakat, egyszóval ideális segítő
társ volt. Ugyanez mondható el 
az alvállalkozóinkra is. Több 
éves tapasztalat alapján dicsér
hetem a Bács-Kiskun Megyei 
Építőipari és Szerelő Vállalatot, 
amely az oszlopokat és geren
dákat gyártja, vagy a Pest Me-

mi megtaláltuk a számításun- ,---------------------------J 

kat, amit bizonyít az is, hogy a 
jóváhagyott nyereségtervet 

A főnökség határidő előtt fejezte be a Budapest-Pécs vasútvo
nal villamosításáL A szerel6k gyor& és precíz munkát végeztek 

Kiváló KISZ-szervezet 
Kitüntették a szegedi vasutas KISZ-eseket 

A közelmúltban tartotta veze
tőségválasztó küldöttértekezle
tét a szegedi üzemi KISZ-bi
zottság. E tanácskozáson adták 
át a szegedi fiataloknak a KISZ 
Központi Bizottsága által ado
mányozott "Kiváló KISZ-szer
vezet" kitüntetést. A vasutas 
KISZ-bizottság munkájáról 
Borbély József titkár elmondot
ta, hogy területükön 17 alap
szervezetben 561 fiatal tevé
kenykedik, szervezettségük el
éri az 53 százalékot. 

Tavaly is nagy részt vállaltak 
a gazdasági feladatok teljesíté
séből. Közel 170-en vettek részt 
a vetélkedősorozatokon, ame
lyen magas szakmai felkészült
ségről adtak számot. A KISZ
esek 90 százaléka vett részt 
kommunista műszakokban, 
mintegy százan szocialista és if. 
júsági brigádokban dolgoznak, 
többen az újitómozgalomban is 
tevékenykednek. A KISZ-bi
zottság mellett működő 11 tagú 

FMKT-testület is hallatott ma
gáról. 

Az üzemei KISZ-bizottság 
mindig arra törekedett, hogy a 
legalkalmasabb fiatalokat java
solják a párt tagjai közé. Jelen
tős eredményként könyvelhető 
el, hogy az elmúlt két évben 30 
fiatal KISZ-ajánlással került a 
párt soraiba. A szegedi csomó
ponton ma 118 fiatal párttag 
dolgozik. 

Jól funkcionál a KISZ érdek
védelmi, érdekképviseleti tevé
kenysége. Rendszeresen szer
veztek politikai, kulturális ren
dezvényeket, a vasutas művelő
dési házban ifjúsági szobát is 
kialakítottak. Sportrendezvé
nyeiknek (labdarúgótorna, te
ke, asztalitenisz, sakk, lövészet 
stb.) mindig nagy sikere volt. 
Még egy említésre méltó ered
mény: az egyik általános iskolá
ban közel százezer forint értékű 
társadalmi munkát végeztek. 

(gellért) 

A szolnoki járműjavító fiataljai 

Hatodszor érdemelték ki 
a KISZ KB Vörös Vándorzászlaját 
A szolnoki jám:űjavító KISZ

es fiataljai március 21-én nagy
gyűlésen emlékeztek meg az if
júsági szövetség zászlóbontásá
nak 29. évfordulójáról, s vették 
át a KISZ-szervezeteknek ad
ható legmagasabb kitüntetést, 
a KISZ KB Vörös Vándorzász
laját. 

A szolnoki fiatalok immár ha
todszor érdemelték ki ezt a ma
gas kitüntetést. Az üzem tevé
kenységében, a sikerekben is 
nagy szerepe van a fiataloknak, 
a 15 alapszervezetnek. Ezekben 
fizikai munkások, szakmunkás
tanulók és értelmiségiek dol
goznak együtt. Rendszeresen 
és nagy számban vesznek részt 

a termelés hatékonyságát szol
gáló Alkotó Ifjúság pályázaton 
és az újítómozgalomban. 
A „ Versenyezzünk a millió
kért" elnevezésű anyag- és 
energiatakarékossági akcióban 
csaknem egy tonna fémhulladé
kot gyűjtöttek össze további fel
dolgozásra. 

A szorgalmas munkából, kö
zösségi összetartásból született 
sikereket méltatta a nagygyűlés 
ünnepi szónoka, Timár Gyula, 
az üzemi pártbizottság titkára, 
majd Szücs István, a KISZ KB 
Ifjúmunkás Tanácsának titkára 
adta át a vándorzászlót a KISZ
szervezetnek. 

Olcsó és korszerű 
ragasztóanyag 
a TERRANOVA 
csemperagasztó 

Kiv616an alkalmas metlachik, 
csempék, fagy6116 
burkolatok ragaszt6s6ra. 

Gy6rtja: 
Országos Ere- és Asványbányák 
Dunántúli Müveí 
2085 Pilisvörösvár, Fö út 130. 
Telefon: 28-30--022 
Telex: 22-5206 

Kapható: 
� 25, 50 ko-08 k-,elésben 
a gyjrtó m6nél 
és B ..... t XIII., Meder u. 8. sz. alatti 
� üamúnknél. 
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VASUTASOK ÉS VASASOK 

Fél szavakból is értik egymást 
Látogatóban a hatszoros kiváló munkásórszázadnál 

A Györe Gyula vezette kilencszeres kiváló szakasz Kaffai Albert rajának tagjai munkahelyükön 
konténereket javitanak. 

A Vörös Csillag Érdemrend- városi pályaudvaron dolgozik. 
del kitüntetett budapesti VIII. Van közöttük mozdonyvezető, 
kerületi Asztalos János mun- forgalmista, vontatási főnök, 
kásőregység vasutasok és vasa- részlegvezető és kocsilakatos 
sok alkotta hatszoros kiváló is. Itt nincs szakmai soviniz
századának körletében szemlé- mus, különbség a vasas szak
lődöm. A falakon a század éle- munkás és vasutas között. Ezt a 
tét bemutató tablók sora. A fo- szövetséget a munkásmozgalmi 
tókon a kiképzés pillanatai: hagyományok, az elvtársi kap
éleslövészet, harcászati gya- csolatok éltetik. Fél szavakból 
korlat. Erős akaratot sugárzó is értik egymást. A munkahe
arcok, fegyelmezett, kiszámított lyen is példamutató emberek, 
mozdulatok. Távolabb színes hiszen az egyenruha fegyelem
rajzok gyönyörködtetik a sze- re is kötelez ... 
met. A szakaszok családi kirán- A munkásőrök nemcsak a 
dulásairól, meghitt, baráti talál- fegyveres szolgálatban jeles
kozóiról vallanak. Egy másik kednek, hanem a közéletben is. 
tablón nyolc portré. Alapító Szabad idejüket áldozzák má
munkásőrök, példaképek. Kö- sokért. Délutánok, éjszakák a 
zöttük van a század parancsno- családtól távol. Amíg mások gé
ka is: Kovács János, a MÁV ve- emkázni vagy szórakozni indul
zérigazgatóság katonai főosztá- nak, ők - belső parancsnak en
lyának helyettes vezetője, aki gedelmeskedve - mennek a 
most a munkásőrélet hétköz- gyakorlatokra, sietnek a gon
napjairól tájékoztat. dokkal küszködők segítségére. 

_ A század tagjai a vasas Mindezért nem jár órabér, pré
és vasutas forradalmi hagyo- mium, kitüntetés. Nem is ezért 
mányok méltó folytatói _ ma- teszik. Önfeláldozó tettükhöz 

gyarázza. _ A legidősebb ala- erőt, támogatást a munkáső

pító munkásőr Gerócs Pál, rök igazi hátországa, a család 

nyolcvannyolc éves. Másfél esz- adja. A megértő feleségek, fér

tendeje annak, hogy visszavo- jek, gyerekek. 

nult készenléti tartalékállo- Gyerekek. Nem véletlen, 
mányba. Nálunk a legkülönfé- hogy mindent megtesznek ér
lébb beosztásban dolgozók for- tűk. A vasutasok és vasasok 
gatják a fegyvert. Vezérigazga- százada is sok száz órát áldozott 
tót, lakatost, kocsirendezőt, sőt rájuk. A II. kerületi Béke Neve

még kisiparost is, igaz barát- lőotthon állami gondozottjait 
sággal köti össze a testület ko- gyakran korrepetálják matema
héziós ereje. tikából, fizikából. történelem-

ből. A hétvégeken romos pincét 
- Kik alkotják a század varázsoltak klubszobává és át-magját? építették a kultúrtermet. A szü-
- Ma már a század 64 szá- lői szeretetet nem ismerő gyer

zaléka vasutas. Többségük a mekeknek szereztek ezzel örö
Keleti csomóponton és a józsef- met. 

Kommentár nélkül 
Farkas Gyula 37 éves, több szakmával is rendelkező, Szőlős

telepen lakó fiatalember úgy döntött, hogy elszegődik a vasút
hoz. Jegykiadó akart lenni a szőlőstelepi megállóhelyen. (Szó
lóstelep a 120-as vonalon Sülysáp és Tápiószecső között talál
ható. - A szerk.) Természetesen a sülysápi állomásfőnökkel, 
mivel Szőlőstelep oda tartozik, megbeszélte a dolgot. A fiatal
ember korábban már dolgozott a vasútnál, tehát tudta, hogy a 
felvétel miféle tennivalókkal jár. Ezért is utazott Szolnokra or-
vosi vizsgálatra . . _ . • , Itt kezdődtek a bajok. Az orvos szmtevesztonek mmos1tette 
Farkas Gyulát, aki ezen nem lepődött meg, hiszen azt már ko
rábban is megállapították. Ez a fogyatékossága (ha ugyan az?) 
sohasem akadályozta a munkában. Tavaly óta jogosítvánnyal 
rendelkezik, rendszeresen vezet autót. Az orvos ennek ellené
re alkalmatlannak találta a jegykiadói szolgálatra. 

Farkas felülvizsgálatot kért. Budapestre utazott, a vezérigaz
gatósági rendelőben megvizsgálták és megállapították, hogy 
a színtévesztés ugyan fennáll, de ettöl n:'ég_elyégezheti a je�y
kiadói munkát. A felülvizsgálat eredmenyerol, annak rendJe
módja szerint hivatalos írást kapott. 

A dolognak azonban méQ ni�cs vége . .. . . . 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

Felújították a Villám utcai ál
lami leánynevelő intézet épüle
tének villamos- és gázvezeték 
rendszerét, kifestették a tanter
meket és a hálószobákat. Az 
Asztalos János parkban pedig 
az általuk ültetett facsemeték 
dicsérik szorgalmukat, adnak 
hűsítő árnyat néhány év múlva 
a pihenni vágyóknak. 

- A század Györe Gyula ál
tal vezetett kilencszeres kiváló 
szakaszának tagjai, akik a mű
szaki kocsiszolgálati részlegben 
dolgoznak Józsefvárosban, az 
utóbbi három évben két és fél
millió forint értékű társadalmi 
munkát végeztek a szolgálati 
helyeken - jegyzi meg Kovács 
János. - Jobbá tették a szociá
lis körülményeket, esztétiku
sabbá, szebbé a munkahelye
ket. A kommunista szombato
kon vasúti személykocsikat ja
vítanak, takarítanak. Sokrétű 
közéleti tevékenységüknek ez 
csak a töredéke. A munkás
őrök, a pályaudvarok közbiz
tonsága érdekében, gyakran 
járőröznek a rendőrökkel közö
sen. Az utóbbi öt esztendőben a 
század tagjai 75 500 órát dolgoz
tak társadalmi munkában. Eb
ből húszezer órát a gyerekek, 
öregek érdekében tevékeny
kedtek. 

Eddig sok rangos kitüntetés
sel ismerte el társadalmunk e 
század munkásőreinek kima
gasló munkáját. A Vasas Szak
szervezetben lévő körletük ajtá
ján olvasható az alábbi felirat: 
„Köszönjük szocialista hazánk 
szolgálatát!" 

(Kaszala) 

Márványtábla 

a névadó 

tiszteletére 

Bensőséges ünnepségre ke
rült sor április 2-án a dombóvá
ri körzeti üzemfőnökség villa
mos csarnokában. A Zay Dezső 
villamos KISZ-alapszervezet 
névadója születésének 100. év
fordulóján márványtáblát leple
zett le. Az ünnepségen részt 
vettek a főnökség politikai és 
gazdasági vezetői. 

A koszorúzást követő avató
beszédet Bérces Károly, a 
KISZ-alapszervezet titkára tar
totta, méltatva Zay Dezső élet-

A hivatalos iratra tévedesbol nem a 1egyk1ado, hanem a 
jegyvizsgáló szót írták rá. Amikor viss�ar:,ent_ a szolnoki rende
lőbe az elírást észrevették, de nem 1av1tottak k1, hanem arra 
kérték a fiatalembert, hogy utazzon ismét a fővárosba és ott 
kérje a helyesbítést. Nem tehetet! .�át mást, ismét vo�at_ra _ült. 
A MÁV Vezérigazgatóság rendeloJeben elmondta, m1 tortent. 
Ekkor újabb meglepetés érte A szolnoki főorvostól üzenet 
várta, amely szerint: ne is próbál�oz�on �z állás�al, ;71ert Szó
lóstelep mint megállóhely nem letez,k, kovetkezeskeppen oda 
jegykiadó sem kell ... 

Farkas Gyula lehangoltan távozott a Vezérigazgatóság ren
delójéből. A kiábrándító felvételi k�l';'.ária közepe�t; csa� az 
volt számára megnyugtato, hogy Szolostelep megallohely ige
nis létezik ... 

J útját, aki a Tanácsköztársaság 
idején a 44. Vörösdandár pa
rancsnoka volt Dombóváron. 
Fő feladata a Pécs-Dombóvár 
vasútvonal védelme, valamint 
Baranya területén az ellenforra-

A történtekhez, úgy hiszem, fölösleges kommentárt fűzni. 
S. G. 

dalmi erők fékentartása volt. 

Zay Dezső életét áldozta a 
Tanácsköztársaságért, 1919. au
gusztus 11-én Prónay utasításá
ra Simontornyán kivégezték. 

MEZÖKÖVESD HATARABAN 

Megszépült a MÁV-üdülő 
A MÁV mezőkövesdi üdülő

jét - sok vasutas és különösen 
a törzsvendégek bánatára - a 
múlt év őszén bezárták. 
A gyógy- és strandfürdők tő
szomszédságában lévő épület
tömböt kőművesek és festők, 
villany- és központifűtés-szere
lők vették birtokukba. A külön
böző vállalatok munkáját 
egyeztető és ellenőrző Vargyasi 
Andor, a miskolci vasútigazga
tóság egykori osztályvezetője, 
jelenlegi tanácsadója így em
lékszik vissza: 

- Az üdülő generál-kar
bantartását és korszerűsítését 
1985. október 9-én kezdtük. A 
szennyvízvezeték-hálózatot be
kötöttük a városi vezetékbe. Ez 
- a nagyobb higiénia mellett 
- évente 600 ezer forint megta-
karítást jelent. A magasnyomá
sú gőzről a szabályozható me
legvízfűtésre térünk át. Ez is a 
takarékosságot szolgálja. Elvé
geztük a szokásos karbantar
tást, a helyiségek falainak, abla
kainak festését, mázolását, több 
helyen a falaknak csempével 
való burkolását. 

Határidőre 

elkészültek 

A közel 5 millió forint értékű 
karbantartást és korszerúsítést 
- elsősorban a központifűtés
szerelők, a kőművesek és festők 
jó munkája eredményeként -
határidőre, ez év március 25-re 
befejezték. A következő napon 
már megérkezett az üdülők első 
csoportja. Pogány Dezsőné, az 
üdülő helyettes vezetője a hiva
tását szerető ember örömével 
kalauzol, mutatja, hol s hogyan 
szépítették meg a szakmunká
sok a jeles épületet. 

- Jelenleg 38 szoba áll a pi
henni és gyógyulni vágyó vas
utasok és azok hozzátartozói 
rendelkezésére. A főidényben 

tíznaponként - 100-110 
vasutas és hozzátartozó váltja 
egymást. Nyáron természete
sen iskoláskorú gyermekeikkel 
a családosok jönnek. 

A Mezőkövesd külterületén 
lévő, gyorsan épülő üdülőtelep 
igen népszerű. Az ország külön
böző területén lakó, dolgozó 
vasutasok találkoznak itt össze, 
s meglehetősen szép számú a 
törzsüdülők aránya. Ennek ma-

A székesfehérvári körzeti 
üzemféinökség vontatási 
üzemegységénél a mozdony
állúokból és a javítómúhe
lyekb61 a fordítókorong se
gíjséaével (felső képünk) 
oonan kijutnak a 1épek a 
vonalakra. Biróczi József 
koaiviDtáltS (lent) munka 

közben. 
(Hordth Zoltán felvételei) 

gyarázataként az itt dolgozók 
szinte csodának tűnő eseteket 
sorolnak fel. 

- 1982-ben egy 48-50 év kö
rüli férfi megérkezésekor kétrét 
görnyedve s egy hét múlva 
egyenes testtartással járt -
mesélte Pogány Dezsőné, majd 
így folytatta: - Sokan vissza
járnak. Emlékszem egy vendé
günkre. Nőgyógyászati gondja 
volt. Mindig mondta: úgy sze
retne egy gyereket, de már a re
ménye is szertefoszlott ... Né

hány év múlva újból megjelent 
- két gyerekével. Nála boldo
gabb anyával ntkán lehet talál
kozni. 

Bejegyzések 
a vendégkönyvbe 

A portán szolgálatot teljesítő 
(vagy kisegítő) asszonyka oda
szól: 

- Én a 24-esre emlék
szem .. 

- Ez valami kódszám? 
- Egy vasutasasszony toló-

kocsival érkezett. Bottal is csak 
kínlódva tudott arrébb mozdul
ni. Két hét múlva saját lábán 
utazott el ... Ha jön, előre jelzi: 
a 24-es szobához ragaszko
dik ... 

A vendégkönyvben is sok 
ilyen feljegyzést olvastam. 
Egyik asszony leírta, hogy ide
jövetelekor nemhogy a tollat, 
de a kanalat se tudta megfog
ni, a reuma görcsbe merevítet
te ujjait. Az üdülési turnus vé
gén már nemcsak a tollal tu
dott bánni, hanem a búcsúes
tén táncra is perdült. Ő írta: 
ha valaki neki ezt jósolja, 
hát . . .  

Dr. Kovács Miklós, a Borsod 
MegyE:i Vízművek igazgatója 
azt hangsúlyozza: szó sincs itt 
csodáról. 

- A kénnel s a különféle 
sókkal - egyebek közt kalci
ummal, nátriummal, vassal. 
magnéziummal - telített víz
nek gyulladáscsökkentő hatása 
van. Ez vonatkozik a gyomor-, 
a bél-, a vesemedence-gyulla
dásra, a női betegségekre. 
Emellett a reumatikus fájdal
mak egyik legjobb gyógyszere. 
Ennek bizonysága, hogy az év 
közepe táján adják át a több tíz
millió forintos költséggel épülő 
reumakórházat. 

A 16-17 hektáros gyógy- és 

strandfürdő az év különböző 
szakában betölti funkcióit. Kez
dődik a zárt medencével, a gyó
gyászati résszel. Télen csak ez. 
működik. Itt és a vasutasüdülö
ben orvosok segítenek a gyó
gyításban. 

Nyári szezonban a szabad
ban lévő kis, a nagy, a körme
dence és a hullámfürdő szolgál
ja a pihenést. Naponta 10-12 
ezer ember veszi ezt igénybe. 
A vasutasoknak .,protekciójuk ,. 
van. A MÁV-üdülőtől pár lé
pésnyire van egy kiskapu, ezen 
a heti, a havi bérlettel annyi
szor és akkor lépnek a strand 
területére, térnek vissza az épü
letbe, ahányszor csak jólesik. 

A MÁV-üdülőt valaha az ala
pozta meg, hogy a miskolci 
igazgatóság dolgozói néhány 
szobácskát építettek. Ezekhez 
új és új „fészkeket" ragasztot
tak. Így jutottak el a harminc
nyolcig, amelyet az ország bár
hol lakó vasutasa igénybe ve
het. 

Harmincnyolc 
plusz kettő 

Most mintha elölről kezdőd
ne ... 

A harmincnyolchoz most jön 
a plusz kettő. Ennek megint ér
dekes eredete. története van. 
Juhász Kálmán, a miskolci pá
lyafenntartási főnökség vezető
je mondja: 

- Pártunk XIII. kongresz
szusa és a hazánk felszabadulá
sának 40. évfordulója alkalmá
ból szervezett országos szocia
lista brigádversenybe főnöksé
günk kollektívái is bekapcso
lódtak. Igazgatósági szinten az 
első, az elődöntőben a második 
helyre kerültünk. Főnökségünk 
10 tagú közössége az országos 
döntó'ben kiérdemelte a VI. he
lyezést a vele járó 3 millió f o
rinttal. Ebből - más szociális 
gondunk megoldása mellett -
közel másfél milliós költséggel 
két szobát építettünk az üdülő
telep hátulsó részén. Erre a mi 
embereinknek nagy szükségük 
van. 

A kövesdi üdülő kialakítása, 
korszerűsítése elválaszthatat
lan Vargyasi Andor személyé
től, energikus, következetes te
vékenységétől. 

Csorba Barnabás 
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Májusi mozikalauz 
Nem akarom időjárás-jelen

téssel kezdem, de óhatatlanul 
ezzel kell bevezetnem. A hő
mérséklet és a moziba járás 
ugyanis bármilyen furcsán 
hangzik is, összefügg. A néző
tér - ez köztudott - télen telik 
meg. Ahogy melegszik, úgy 

szaporodnak a szabadtéri prog
ramok, veszít varázsából a vetí
tés a zárt helyiségben. A megál
lapítást alátámasztja az a tény, 
hogy a harmincas években 
ilyenkor kikerült az ajtókra a 
nyári szünet felirat. Persze már 
akkor is feltalálták a kertmozi
kat, de ez az élvezet meg a zá
porok szeszélyétől függött. Ha 
eleredt: félbeszakadt az elő
adás! Manapság nincsl:!n kü
lönbség az évszakok között, s 
egész évben teljes az üzem. 
Legfeljebb annak, aki összeál
lítja a műsorrendet szükséges 
figyelembe vennie: mit mutat a 
hőmérő. No ne keressen senki 
kulönösebb esztétikai összefüg
glst: elégedjünk meg annyival, 
hogy ilyenkor az igények némi
leg lejjebb srófolódnak, és a 
szórakozás fokozottan kerül elő
térbe a művészi élmény rovásá
ra. Több vígjáték, szatíra, ka
landos-izgalmas produkció sze
repel a programban (annak re
ményében), hogy így inkább 
megtelnek a széksorok. 

Drámai művek 

Mindaz, amit elmondtam, 
már májusra is érvényes. Eb
ben a hónapban tíz ország stú
dióiban készült tizennégy film
ből válogathatunk. A drámai 
művek, a háborús tematika az 
első két hétre összpontosul. 

A magyarázat? 

tosabban az azt követő nehéz Két rége0bi vadnyugati tör
időket, a lengyel falu zűrzava- ténet elégíti ki a kalandtémák 
ros, banditaharcok dúlta hét- iránti igényeket. Az amerikai 
köznapjait, az új �ilág születé- Vad banda a pár esztendeje el
sét idézi az első filmes rendező: hunyt indián származású Sam 
Henryk Bielski filmdrámája,• Peckinpah rendező úgyneve
amelynek központi figurája Jo- zett kemény westernje. Véres 
zef Lopuch közkatona. Szeren- fordulatai, naturalizmusba haj
esésnek mondható fickó ő, hi- 16 ábrázolásmódja egyeseknek 
szen túlélte a véres harcokat. talán szokatlan lesz, de a nyu
De vajon túléli-e a békét is? Er- galomba vonulni akaró bandi
ről szól a Pastorale Heroica ta: Pike utolsó akciójának izgal
tragikus históriája. ma és a reájuk vadászó hajdani 

Nem kevésbé szomorú ese- cimbora, Thorton mesterkedé
ményeket elevenít fel a japán sei azóta már bevonultak a film
Háborúban nőttem fel. Szaito történetbe. Főszereplői: Willi

Szadaro rendező munkája. am Holden, Ernest Borgnine és 
A fordulatos cselekménysor a Robert Ryan. 
háború utolsó évében pereg és Úgyszintén klasszikus mű az 
egy gyermek gondolatvilágá- Egy maréknyi dollárért. A ne
nak megváltozását ábrázolja, vezetes makaroni (vagyis olasz) 
annak szemszögéből mutatva westernt Segio Leone (a Volt 
be a történteket. egyszer egy vadnyugat alkotó-

Kalandos témák 

Természetesen ebben az idő
szakban is kínálkozik könnye
debb szórakozás. Ezzel május 
elsején Bujtor István szolgál. 
Mégpedig hármas minőségben: 
mint rendező-forgatókönyvíró 
és színész. Az elvarázsolt dol
lár a korábbi nagy sikerek, A 
pogány madonna és a Csak 
semmi pánik folytatása. Ezúttal 
is a vasöklű Ötvös Csöpit, a le
leményes nyomozót, a magyar 
Piedonét személyesíti meg. 
Színhely: a Balaton. Tét: renge
teg hamis dollár és az azt előál
lító banda leleplezése. Bujtor 
István partnerei: Kern András, 
Avar István, Frajt Edit, Zenthe 
Ferenc és a kis Kristály Barba
ra. A humor, az izgalom, a pa
rázs verekedések feltehetően a 
jó idő ellenére is telt házakat 
fognak vonzani. 

ja) készítette kitűnő nemzetközi 
sztárgárdával: az amerikai 
Clint Eastwooddal, az olasz 
Gian Maria Volonteval és az 
NSZK-s Marianne Kochhal. 
A dráma: a hős bosszúja! 

Vígjátékok 

Korrajz - egy grúz asszony 
élete - a Végtelen nappalok. 
Rendezője: Lana Gogoberidze 
nemcsak jó filmes, de a nagy 

múlt századi amerikai költő, 
Walt Whitman életének avatott 
tanulmányozója, verseinek 
grúz nyelvű fordítója. 

Napjainkban játszódó vígjá
ték a csehszlovák Egyéniség? 
(Rendezője: Otckar Fuka), hő
se egy egyetemi docens, aki el
ső házasságából született le
ánya jóvoltából összeütközésbe 
kerül mindazzal, amit tanít, s ez 
életében nem várt összeütközé
seket okoz. 

Gyerekeknek szól - hiszen 
ők a legszorgalmasabb moziné
zők a rajzfilmelemekkel 
kombinált kedves, dán Ottó az 
orrszarvú, egy varázslatos ce
ruza teremtette bonyodalmak 
meséje. Egész estés animációs 
mű pedig a történelmi temati
kájú kubai Elpidio Valdes. 

Jobb meghatározás híján 
amolyan rögtönzésfilm a bots-

Műsorok rendelésre 
A KaleidOSZKóp műsoriro

da a hazai kulturális életben 
rangot, elismerést szerzett a kö
zönség és a szakma körében 
egyaránt. 

- Irodánk nevének jelenté
se: tarka, színes, változatos; 
utal műsorkínálatunkra 
moiidja Gárdos András, az iro
da vezetője. - A szóban benne 
van az Országos Szórakoztató
zenei Központ rövidítése is, 
nem véletlenül, hiszen ennek az 
intézménynek önálló részeként 
működünk. A Művelődési és a 
Belkereskedelmi Minisztérium 
kezdeményezésére jött létre 
1983. januárjában. Hármas kö
vetelményt támasztottak ve
lünk szemben: műsoraink felel
jenek meg az igényes, színvo
nalas szórakoztatásnak, javít
sunk a művészek f oglalkozta
tási Lehetőségein, nem utolsó
sorban pedig vállalkozásunk le
gyen nyereséges, hogy anyagi 
hasznunkat a művészeti szak
szervezetek felhasználhassák 
tagságuk javára. 

- Mi az első kérdésük a 
megrendelőhöz? 

- Milyen jellegű műsort 
kér, mikorra kéri, s természete
sen megkérdezzük azt is, hogy 
mennyit szán rá. Más körben 
keresünk, ha ötezer forintja van 
műsorra, megint más körben, 
ha ennek többszörösét is ki tud
ja fizetni. Húszezer forintért 
sztárokat is felléptethetünk, ha 
a megrendelőnek ilyen igényei 
vannak. 

- A hagyományos produk
ciók, a „vendéglátós" műfajok 
mellett mivel bővítették kínála
tukat? 

- Kínálunk komolyabb 
hangvételű, pódiumra, szín
padra tervezett előadásokat, 
gyermekműsorokat, önálló es
teket, rendhagyó irodalomórá
kat, társadalmi ünnepekhez 
kötődő műsorokat, de elképzel
hetőnek tartom például azt is, 
hogy egy speciális közönség
nek, mondjuk vasutasoknak 
tervezünk műsor-összeállítást. 
Ezeken kívül van saját műso
runk Keres Emillel, Bajor Nagy 
Ernővel, a népszerű újságíró
val. 

- Melyik műsoruk aratta a 
legnagyobb sikert? 

- Az Atrium Hyattban ren
dezett autentikus folklór-össze
állításunkért nemzetközi rangú 
és értékű nívódíjat kapott a 
szálloda. 

- Sokszínű kínálatukban 
melyik a legpikánsabb műsor? 

- Egy bikinis lány tánca a 
bárpult előtt ... A lánynak per
sze nemcsak szépnek kell len
nie, táncolni is tudni kell ... 

- Piacbővítésre van lehető
ségük? 

- Vidéken három irodát 
nyitottunk: Pécsett, Szegeden 
és Miskolcon, de tervezünk 
még továbbiakat is. Nem akar
juk elvenni a piacot másoktól, 
inkább felkutatjuk azokat a he
lyeket, ahol még nincs műsor. 

Molnár Márta 

Siklós János könyvéről 
A Népszava Lap- és Könyv

kiadó Vállalat gondozásában 
májusban jelenik meg Siklós 
János: Zilahy Lajos utolsó évei, 
és a Csillagokban élni című kö
tete. 

A szerző e regényében Zi
lahy Lajossal, a húszas-harmin
cas évek egyik legnépszerűbb 
írójával foglalkozik. Történelmi 
értékű tények kerülnek napvi
lágra, hiteles bizonyítékok alap
ján bontakozik ki előttünk egy 

írói pálya. Zilahynak része volt 
a dicsőségben és a nyomorban. 

Életét a ma�ar határtól 120 ki
lométerre, Ujvidék mellett, egy 
szanatóriumban fejezte be. 
A regény ötletes, humoros szto
rik teszik izgalmassá, élvezetes
sé. 

A kötet másik fejezete a Csil
lagokban élni címet viseli. Sik
lós János tárcáit, novelláit, elbe
széléseit tartalmazza. A sorsuk
kal viaskodó kisemberek életét, 
küzdelmeit tárja az olvasó elé. 
Az érdekes, olvasmányos 
könyv esztétikus kivitelezése a 
Szegedi Nyomdát dicséri. 

Könyvpremier 
Hatvanban 

Április 7-én este a miskolci 
MÁV üzemi pártbizottságával 
közösen könyvpremiert szerve
zett Hatvanban az Ady Endre 
Városi Könyvtár. Több évtize
des munkáját dr. Gadanecz Bé
la kandidátus összegezte A vas
utas munkásmozgalom törté
nete c. tanulmánykötetében. 
A könyv gazdag tényanyagával 
forrásértékű alapműve a vas
utasgócpontok, -települések 
helytörténeti kutatásának. Vas
utas település Hatvan város is, 
éppen ezért a rendező szervek 
kötelességüknek érezték, hogy 
a szerző találkozzon azokkal, 
akik személyesen, vagy elődeik 
révén érintettek voltak a tanul
mánykötetben. 

Az élénk érdeklődésről ta
núskodó találkozó részvevői, 
Szelei Lászlóval, a helyi üzemi 
pártbizottság titkárával az élen, 
több kérdéssel fordultak Gada
necz Bélához. Szó esett Baross 
Gábornak - az egykori „vas
miniszter" - személyének a 
megítéléséről, a segélyegyletek 
megalakulásáról, a Vasúti Mun
kások Országos Szövetsége lét
rejöttéről, amelynek helyi cso
portja a könyvben is szerepel. 
Hosszas vitában elemezték a 
vasút társadalmi presztízsének 
jelenbeli csökkenését, az ezt ki
váltó okokat. 

A jelenlévők témakör iránti 
érdeklődését mi sem bizonyítja 
jobban, mint a két és fél órás 
együttlét és a sok kérdés, véle
mény. Megszólalt a vitában Tu
sor János állami díjas moz
donyvezető, aki a családi háttér 
megtartó erejét bizonyító szava
it szó szerint idézte a szerző, 
Moldova György híressé vált, 
Akit a mozdony füstje megcsa
pott e. könyvéből: ,, ... A táska 
jelentős helyet tölt be a forgal
mi utazószemélyzet életében. 
Ritkán étkeznek családi kör
ben. A táskában nemcsak az út
ravalót viszik magukkal, ha
nem a családi tűzhely melegét 
is: az otthontól távol is a feleség 
figyelmes gondoskodása emlé
kezteti őket." 

Kocsis István 

Május 9-én ünnepli a világ a 
győzelem napját, s a nagy vi
lágégés végét. Ezek a műsorok 
erről az eseményről emlékez
nek meg. Közülük is kiemelke
dik a kétrészes szovjet film, A 

part, amely Jurij Bondarev fi
lozofikus mélységű. magyarul 
is megjelent regénye alapján 
készült. Rendezője: az Alek
szandr Alov és Vlagyimir Nau
mov kettős, akiknek nevéhez 
olyan emlékezetes sikerek fű
ződnek, mint a tv-ben sugárzott 
Teherán '43 vagy a Menekülés, 
a Békét az érkezőnek. A törté
net íróhőse: Nyikitin hosszú idő 
után látogat el a mai Német 
Szövetségi Köztársaságba, ahol 
a háború befejezése óta nem 
járt. Itt találkozik valakivel, aki 
ezernyi emléket ébreszt benne. 
A szerelem csupán az egyik 
szál, mellette hangsúlyosan fel
vetődik az emberiség sorsának, 
jövendőjének nagy, mindenkit 
foglalkozató kérdése. Borisz 
Scserbakov (az író megszemé
lyesítője) kitűnő, markáns jel
lemszínész. Partnere: a nálunk 
is jól ismert Natalja Belohvosz
tikova és a német Bernhard 
Wicki. 

Az elvarázsolt dolláron kívül 
még két másik magyar filmet is 
láthatunk e hónapban. A két 
Szurdi - András és Miklós -
rendezte Képvadászok műfaját 
tekintve szatirikus munka. 
Alapötletét a népes 
forgatókönyvírói gárda az emlé
kezetes Szépművészeti Múze
um-beli képrablásból merítette, 
de ennek ellenére az alkotók 
nem lépnek fel dokumentáris 
igénnyel. Főszereplői: Kern 
András, Hollósi Frigyes, Ando
rai Péter és Gáspár Sándor. 
Reméljük, jó szórakozást nyújt 
majd a jegyet váltóknak. 

wanai Hóbortos népség. Készí- ---------------------------------------. tője a Sivatagi show révén jól 

Ugyancsak a háborút - pon-

A Kismaszat burleszkbe haj
ló történetét a Magyar Televízió 
sugározta először. (Akkoriban 
Kismaszat és a gézengúzok 
címmel.) Az elsősorban gyer
mekeknek készült produkció 
konfliktusa egy fiatal külföldi 
turistapár elveszett aprósága 
körül bonyolódik. A szülők ki
nyomozásába bekapcsolódnak 
az ifjú gézengúzok, no meg a ta
xisofőrök. A felnőttek számára 
is mulatságos játék többek kö
zött Bodrogi Gyula számára 
nyújt remek komédiázási lehe
tőséget. 

Kiállítás a kapitányságon 

ismert J amie Uys, aki különféle 
helyzeteket produkált, s felve
vőgépével titokban megörökí
tette a gyanútlan közreműkö
dők mulatságos reakcióit. 

Végül, de nem utolsósorban 
látható lesz májusban az 1910-
ben Rómában játszódó Kicsi, 

de szemtelen című olasz szink
ronizált vígjáték, Sergio Cor
bucci rendező munkája. Hőse 
egy asztaloslegény, aki elősze
retettel játssza az urat, az arisz
tokratát, s nem létező nemessé
gével kérkedik úgy, hogy reá is 
akasztják az Ék gróf nevet. Sor
sa fordultával azonban rá kell 
döbbennie, hogy a kutyabőr 
nem minden! 

Ábel Péter 

Vasutas az amatőrök között 
Nemrégiben színvonalas 

képzőművészeti kiállítás meg
nyitóján vettem részt Budapes
ten a II. Kerületi Rendőrkapi
tányság kultúrtermében. 

Már maga az a tény is megle
pő, hogy egy fegyveres testület 
vállalkozik ilyen kulturális ese
mény rendezésére, az pedig kü
lön érdem, hogy ezúttal amatő
rök kaptak lehetőséget a bemu
tatkozásra. 

A Csávolyi Képzőművészeti 
Kör tagjainak volt már néhány 
kiállítása, de ez számít a legran
gosabbnak: a kiállítás megnyi
tását és a tárlatvezetést Pogány 
Ö. Gábor, a Magyar Nemzeti 
Galéria nyugalmazott főigazga
tója vállalta. 

„A kiállításon látható képek 
- mondta többek között Po
gány Ö. Gábor - természet
centrikusak; a kompozíciók szí
nekben. tárgyakban és figurák
ban mind-mind az embernek a 
természethez való viszonyát 
tükrözik. A motívumok olyan 
egyértelműen közlik a nézővel 
az alkotó mondandóját, hogy a 

képekhez szinte fölösleges a 
szó, a magyarázat." 

A kör tagjai: Füle Antal és 
fia, Péter, Schaner Miklós, 
Mayer Dénes, valamint Zöld
ági Péter és lánya, Csilla. Az 
utóbbiakra külön büszkék lehe
tünk: Zöldági Péter ugyanis 
vasutas, Baján szolgál kocsi
rendezőként . . . 

A kör tagjai egyébként mun
kások, egyikük sem végzett 
művészeti iskolát; szabadide
jükben hódolnak kedvtelésük
nek. Pogány Ö. Gábor szerint 
valamennyien tehetségesek, 
bármelyikük neves festővé, 
szobrásszá válhat. 

Dávíd József 

Apa és lánya. 
(Karff István felvétele) 

A MÁVTOURS 
ajánlatai vasutasoknak! 

Hétvégi nosztalgiavonat Esztergomba 
Részvételi díj, ebéddel és városnézéssel: 195 Ft/fő. 
Időpontok: július és augusztus hónapban. 

Horgászhétvége Tiszalökön 
Szállás a vasútigazgatóság vendégszobáiban. Előzetes horgászjegy-biztosítás. 
Részvételi díj: 370 Ft. 
Időpontok: május 2.-augusztus 31-ig. 

MÁVTOURS üdülőkörzet a Balatonnál: 
Elhelyezés 2-3 ágyas fizetővendég-szobákban, 7 éjszakás turnusokban. 
Badacsonytomajon félpenzióval és vitorlázással. 
Részvételi díj: 1420-2080 Ft-ig. 
Balatonedericsen horgászati lehetőséggel. 
Részvételi díj: 1170 Ft, reggelivel 1400 Ft. 
Időpontok: május 31-szeptember 13-ig. 

Gyógyüdülés 
Hévízen, Bükön, Sárváron, Harkányban, Debrecenben és Parádfürdőn, 8 napos tur
nusokban májustól októberig. 
Szállás komfortos fizetővendég-szobákban. 
Étkezés: teljes vagy félpenzió. 
Részvételi díj: 1200-3100 Ft-ig. 

Külföldi ajánlatainkból: 
Erdélyi körutazás (6 nap, részvételi díj: 5100 Ft). 
Időpont május 1-6-ig. 
Üdülés Mamaián. Utazás fekvőhelyes kocsikban. 
Szállás 2-3 ágyas szállodai szobákban, félpanzióval. 
Részvételi díjak vasutaskedvezménnyel: 
1. osztály 4615-5115 Ft-ig. 

II. osztály 4570-5070 Ft-ig. 
Gyermekeknek: 3095-3380 Ft-ig. 
Időpontok júniustól augusztus végéig. 

Részletes felvilágosítás: 
Budapesten a MÁVTOURS Közönségszolgálatnál (Budapest VI., Népköztársaság 
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- András, nem veszed ész
re, hogy állunk a langóban? 

- Húj, elbambáskodtam. 
- Na, add ide a lapátot, 

most majd én evezek. 
Jó, de szomjas vagyok, Ci-

ka. 
Ott a tömlő, a csónak or

rábarr. 
- Messze vagyunk még? 
- Látod, a nagyfai börtön 

mellett csurgunk. 
Mikor érünk le? 
Még legalább három óra. 
Fürödjünk meg! 
Majd a Lidón, ott lapos a 

homok padka. 
Mi történt azután, hogy a 

csősz elment? 
- Elindultam, de nem értem 

haza. 
Ezt nem értem. 
Mindjárt megérted. 

rám ugrott. Letépte az ingemet 
és a mellembe harapott. A gye
rekek ijedten széjjelszaladtak 
én meg segítségért kiáltoztam. 
A szomszéd, Szögi Balázs sza
badított meg saját kutyánk ha
ragjától. 

Másnap még erősebb nyak
szíjat készített apám és azután 
én büntetésből - akaratlanul 
- kiütöttem a bal szemét. Sírt, 
vinnyogott, fájdalmasan üvöl
tött, úgy mint néha telihold ide
jén, de a sajnálatnak egy szikrá
ja sem lobbant föl bennem. 
Most eszembe jutott a sok-sok 
kínzás és íme: itt áll előttem a 
Bogár kutyánk, örül, játszik ve
lem. Úristen, micsoda különb-

Silklós János 

MAGY A R VAS t· TAS 

még az ellátásnál is fontosabb
nak tartotta azt a szerencsét, 
hogy nem kell többé gondol
kozni, mert ez nagyobb csapás, 
mint az ellc1tás hiánya. Hajlot
tam az átváltozás kívánására én 
is, legalább megszűnne a fejem
ben a sivító zakatolás. 

Addig foglalkozott a szellem
idézéssel, meg az átváltozások 
lehetőségeivel a vályogvető, 
míg aztán egészen kikopott a 
rendes, hétköznapi életből. Már 
régen nem dolgozott. Két esz
tendeje, hogy elhalt az asszony, 
s itt maradt a sok gyerekkel. 
Odavette pótasszonynak Czimi
bi Verát, az meglopta, s aztán 
elszökött tőle. Szögi azóta nem 

csöndesedett néhány pillanatra. 
A vékony levélajtó kivágódott, 
sárga fény ömlött ki széles nya
lábban a sáros, fekete udvarra. 
A nagyobbik fiú ugrott elé me
zítláb a pocsolyába és fájdal
mas, eszelős üvöltéssel segítsé
gért kiáltozott. 

Éreztem, hogy a fejemből el
száll a vér, a gyomrom remegé
se 1s megszűnik, fejemben el
hallgatott a sivítás, s ösztönös 
mozdulattal beordítottam az ab
lakon. 

- Mit csinál, Szögi Balázs? 
Az ajtóhoz léptem és belök

tem a mezítelen gyereket a sár
ból. Riadtan néztek rám, nem 
értették, hogyan kerültem ide. 
Szögi elébem tántorgott, vé
kony, sárga arcából mélyen be
apadt szemE> fényesen tüzelt és 
rám kiáltott: 

* 

Nem siettem, kényelmesen 
mentem az országúton. A ru-

Lassan múlik az éjjel 

- Mars ki innen! 
Megmarkolta az asztalon he

verő fanyelű kést. 
- Tegye le azt a kést 1 -

hám átázott, otthon már nem 
tudtam megszárítani. Alszanak 
és abban az egy kis helyiség-
ben nem lehet tüzet rakni, vac-
kolódni, zorogm. Legföljebb ség van az ember és kutya kö
majd rajtam szárad, vagy meg- zött. Simogattam és rrundenféle 
kérem a mestert, hogy enged- kedvességet mondtam neki. Va
jen el egy órára a kazánház alá. lami őszinte megindultsággal 

- Az országút mentén sötét- bántam eléggé el nem ítélhető 
be bújt kis házak kuporodtak a bűnömet és lehet, hogy megér
hegyes cseréptetők alatt. Esett tette vagy megérezte, mert 
az eső, szomorúságot árasztó, olyan jókedvű hancúrozásba fo
egyhangúságba süllyedt a te- gott, mintha kölyökkorban lett 
lep. Ismerősöm volt ez a bá- volna. 
gyadt, béna éjjel, de azelőtt Múlott az idő, esett az eső és 
nem figyeltem rá, természetes- csöndesedett a fűrész zúgó sí
nek vettem. Úgy közlekedtem a polása. Céltalanul elindultunk, 
vörös téglás járdákon, hogy nem tudtam elhatározni, hogy 
minden kátyút, gödröt vakon hová, merre menjek. Átellen
elkerültem. Utcahosszan csöp- ben, a túloldalon, a tányérica
pentő zajjal csurogtak a csator- szárból kötözött utcai kerítés ré
na nélküli tetők a fehér falak sein lámpafény csillant. Szokat
alá. A keresztutcák átjáró1ban a lan volt, hogy Szögi Balázsék
nyugati szél örvénylő keverés- nál ilyen későn lámpa világol. 
sel szitálta a hideg esőt. Nem Visszafordultam és a keresztjár
villant fény az ablakokban,_ a dán átmentem a túloldalra, arra 
kutyák is elcsöndesedtek. Ej- gondoltam, hogy szellemidézést 
szaka soha nem féltem, de ak- tartanak, de nem értettem, mi
kor éreztem az élettelen csönd ért ilyen későn? A porta elején 
néma erejét. állt Szögi egyszobás viskója, 

A Virág utcában laktunk, egy ablakkal az utcának fordítva. 
féltetős kis épületben. Jókedvű Hallgattam a fénnyel kiszűrő
vinnyogással dörgölődött hoz- dő, tompa, duruzsoló zajt. Néha 
zám a vizes szőrú Bogár ku- egy-egy hangosabban mondott 
tyánk. Este levették a láncról, s szóban fölismertem Szögi hang
ha későn jöttem, mindig elé- ját. 
bem jött. Körbeugrált, aztán Biztosan prédikál a szeren
előrefutott és újra visszajött, csétlenje. Egy ideig én is hittem 
mellső lábával fölkapaszkodott a sokgyerekes vályogvető világ
rám. Gorombán ráförmedtem, jövendölésében, mert nagyon 
amiért besároz az oktalan, bo- bízott abban a foghatatlan igaz
lond jószág, de hangos han- ságban, hogy egyszer majd 
gomtól meglepődtem. Ordítva megjavul, megújul a világ. Ké
zavarom el tőlem azt, aki ra- sőbb azonban már nem vettem 
gaszkodik hozzám. Én vagyok a komolyan a világ megjavítását, 
bolond, nem az öreg kutya. de azért nem nevettem ki a vá
Odahívtam magamhoz, legug- lyogvetőt, mert észrevettem, 
goltam és akáctörzsnek támasz- hogy ez a hit neki jó. Legalább 
tottam a hátam, simogattam a hisz valamiben, mert hit nélkül 
vizes, csatakos kutyát. élni nagyon nehéz. 

Sajnáltam. Nem a hideg esős Tavasz elején beszélgettem 
éjszaka miatt, hanem azért a vele utoljára. akkor elmondta, 
lelketlenségért, amellyel évek hogy jobb élete van a lónak, 
óta fizetek neki; a portánk hű- mint az embernek. Mert m1 ba
séges őrzéséért. Játékból ver- ja van a lónak? Egész nap húz
tem, ásónyéllel szurkáltam, in- za a szekeret, közben etetik, 
gereltem, s ha odacsődültek az itatják, becézgetik, este p1�:n
utcabeli gyerekek, azok 1s botra tetik, reggel fényesre vakarJa_k. 
kaptak és verték, mérgesítették De ki figyel az _ embe1;e? Ki a� 
a láncra kötött kutyát. Egyszer annak enmvalot? Hlaba 1 A lo 
annyira megkínoztuk, hogy dü- fontos, az ember nem fontos. 
hében minden erejét összeszed- Ezért azt kívánta, hogy a gyere
te és nagy nekilódulással elsza- kei változzanak át, le?yen, belő
kította a vastag nyakszíjat és lük ló. Ebben az elvaltozasban 

Tudta 

- Mondja, késik a vonat? 
- Igen, fél órát. 
- Tudtam, hiszen rajta van 

a feleségem, ő pedig nem képes 
idejében érkezni! 

Olvasnivaló 

- Mivel szolgálhatok? 
kérdezi a könyvkereskedő a ve
vőtől. 

- Ne legyen krimi, se re
gény. Ne legyen életrajz, se em-

hogy sem tudja megtalálni a 
fülkéjét. 

- Hát nem jegyezte meg a 
számát? - kérdezi a kalauz. 

- Nem, de arra határozot
tan emlékszem, hogy az abla
kon át nyárfaligeteket láttam. 

lékirat. Nem érdekel a földrajz A szokás hatalma és a történelem sem. 
- Nos az államvasutak me

netrendje' megfelelne? - Mondd, miért küldtétek el 
Sohonyait? Olyan szolgálatkész 
pincér volt. 

Emlékkép 
- Igen, csak megfeledkezett 

arról, hogy étkezőkocsiban dol
gozik a vasúton, s mikor eljött a 

Az étkezőkocsiban való hosz- záróra, kezdte az ajtón kihaji
szas üldögélés után az utas se- gálni a kapatos vendégeket ... 

3. 

foglalkozott mással, csak térí
téssel. Gyűléseken ült, eljárt a 
homoki tanyavilágba, szellem
idézést tartott a parasztoknak. 
A vezeklő, menekülő asszo
nyok, emberek elé varázsolta és 
halálra ítélte a sok világi ellen
séget és megjövendölte a nagy 
pusztulás idejét. Akkor majd 
minden földi bűn megtorlásra 
kerül, s boldogok lesznek, akik 
tisztán éltek. Könyörgött, jajve
székelt. b1bliázott a jehovista ta
nokból, s a valóságos élet ke
gyetlenségéből a révület köny
nyedségébe Vitte a hallgatósá
got. 

Húsvét előtt nagy látomása 
támadt Szögi Balázsnak. Meg
jövendölte a világ végét, meg
adta a pontos időt. Félelme fel
erősödött, s ezután még azt a 
kevéske kis munkát ís elutasí
totta, amelyet a szomszédok 
ajánlottak. V ályogvetőit össze
törte és feltüzelte. Amit 
szellemidézésért kapott a homo
kiaktól, krumplit, hagymát, 
zsírt, lisztet, azt hordta haza, ki
sebb méretű hentesszatyrában. 
Szeptemberben aztán a gyere
keit eltiltotta az iskolától, mert 
ott rosszakat tanítanak. 

* 

A kis szobában hangos kia
bálásba fordult az összefolyt be
széd és gyerektenyér árnyéka 
vetődött a fejkendőnyi ablakra, 
azután egy másik kéz emelke
dett föl és belecsapott az ablak
üvegbe. 

- Segítség! Jaj' Segítség! -
visított valaki az ablakban. 

Megrezzentem. A sivító, za
katoló hang annyira felerősó
dótt a fejemben. mintha fűrész 
előtt állnék. Bementem az ud
varra, oda az ablak mellé. 

- Segítség! 
A sivalkodó kislány elhallga

tott. A tompa, sárga fényben 
véres kezét nézte, azután Szögi 
csapott válla eltakarta előlem 
az ablakot, elhúzta onnan a 
gyereket, az meg jajgató kö
nyörgéssel akart szabadulni a 
kezeiből. A hiszténás zaj el-

Ki a tettes? 

Miután a vonat kiért az alag
útból, így szól a férj: 

- Ha tudtam volna, hogy ez 
az alagút ilyen hosszú, megcsó
kolhattalak volna. 

- Hát nem te voltál az? -
kérdi megdöbbenve a felesége. 

Türelem! 

- Már egy fél órát késik a 
vonat - türelmetlenkedik egy 
utas. 

- Ne aggódjon - nyugtatja 

szóltam rá nyugodt, kemény 
hangon. 

A vályogvető markolászta a 
kopott fanyelet, de nem táma
dott. Állt és meredt tekintettel 
figyelt rám. Csönd volt. Hallot
tam, hogy a kisebbeknek össze
vacog a foguk az ideges féle
lemtől. A füstös fal mellett áll
tak a nagyobbak, a három ki
sebb az ágy szürke ciháján ült. 
A nagyobbik fiú sáros lábbal, 
mozdulatlanul állt az ajtóban, 
odacövekelte a rémület. 

- Tegye le a késtl - mond
tam újra. 

A kés nyele tompán koppant 
az asztalon. Szögi merev tartása 
elernyedt. megrogyott, s nehéz, 
fáradt fordulattal lépett az asz
tal mellett levő ülőkéhez. Fél 
karját az asztalra vetette, s rá
hajtott fővel sírt. 

- Jaj, jaj, jaj édes jó apu
kám, ne ríjon, édesapukám -
simogatták keshedt mellényé
nek a hátát. 

Mindnyájan odamentek, kö
rülállták az asztalt, fehér, cson
tos kezek markolászták Szögi 
Balázs hátát, vékony nyakát, 
tüskés haját. Álltam a piciny 
szoba közepén és nem tudtam, 
mitévő legyek. Az asztal fölé 
akasztott lámpa halvány világa 
ólomszürke színt adott a 
gyerekarcoknak. Olyan furcsá
nak láttam őket, mintha utolsó 
élettevékenységüket végeznék 
e fájdalmas vigasztalóval és ez
után mindjárt elindulnak egy
más után, libasorban a temetői 
csapáson. Elöl megy a nagyob
bik fiú, utána a többiek és a vé
gén bukott testtartással Szögi 
Balázs zárja a sort. 

Lehet, hogy erre készült a vá
lyogvető - gondoltam - a ré
mületben lévők között. 

Megláttam a szürke pöndö
lyös kislány meghasogatott ke
zét. Feketére alvadt vércsomók 
borították be az ujjait, könyékig 
majszolta a vért. 

- Öntsél vizet a lavórba! -
szóltam az ajtóban álló fiúhoz. 

Bizonytalanul rezgő hangom 
olyan idegen volt, mintha vala
ki más közölte volna e gondola
taimat. A gyerek nem mozdult. 

- Vizet! Nem hallottad?! 
Újra zakatolt, sivított a fejem

ben a szalagfűrész. 
Mozdulj már' 

(Folytatjuk) 

meg a vasutas -, a jegye há
rom napig érvényes. 

Önérzet 

- Mondja vádlott, miért lop 
ta el az autót? 

- Mert el akartam érni a vo
natot. 

- És villamossal nem mehe
tett volna az állomásra? 

- Mehettem volna. De pont 
én lopjak el egy villamost? 

Fő a bizalom 

- Magának bizalmasan 
megmondom, hogy jegy nélkül 
utazom - mondja a vonaton 
szomszédjának az egyik utas. 

- Akkor én is őszinte leszek 
magához. Én ellenőr vagyok. 

Összeállította: 
Hegedüs Ferenc 

Balatoni táj. (Kiss Attila rajza) 

Büki Attila 

Éjszakai álom anyámmal 

a hetedik napon 

háromszor teritetted meg az asztalt 
háromszor ment el a vonat 
háromszor sétált veled 
üresen az udvar 

a hetedik napon 

pókok simították az arcod 
az ezüst tükrön 
leveled tántorgó betűi 
adták össze bennem éveid 

a hetedik éjszaka 

ajtód előtt kuporogtam 
félőn mert el akart vinni 
egy furcsa madár az égig 

Ádám Tamás 

Lassított felvétel 
Anyám tollat foszt 
szeret nem szeret 
teát tölt 
alumínium kannából 
s mikor misére 
kondit a csönd 
kezében félbemarad 
a tavasz 
este fiának sző 

gyémánt álmokat 
ki már megtanulta 
a pokróc-szavakat 
rózsafi.izérre fűzni 
anyám parázsló indulattal 
vasalja egyszerűvé napjait 
fekete kendőjében őrzi 
hitének ősz hajszálait 

Barlis Ferenc 

BIZTONSÁG 

Fehéren lángoló 
havasi éjszakák 
üzennek f ényi.ikkel 
naponta utánam; 
sistergő őserdők 
riadóra készen 
állanak vigyázzban 
mindenütt az ég s föld 
jeltelen határán; 
zengő márványszirtek 
figyelik utamat, 
hogy ha eltévednék 
valahol a század 
atomviharában, 
utam az élethez 
(vissza a hegyekbe!) 
újra megtaláljam. 

(Gyilkos-tó) 

.iWadár János 

KÖSZÖNÖM 

az ablakomra mosolygó 
Napot! 
A fényt, 
mely megszépiti 
az életemet. 
Szegényektől kapott 
kincsemet, 
amit 
néked adok, 
kicsi hazám: 
épüljön itt 
a Béke! 
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T uristahíradó 
A vasutas természetbarát 

szakbizottság kiadványaként 
immár ötödször megjelenő „ Tu
ristahíradó" célul tűzte ki a 
vasutas természetjáró-szakosz
tályok egységes sportszemléle
tének kialakítását. Ennek érde
kében lapjam sporttörténeti, 
agitációs-propaganda- és sport
politikai írások mellett aktuális 
turistahírek, TKM-klubélet hí
rt>i, szakbizottsági és szakosztá
lyi események beszámolói je
wnnek meg. 

A természetjáró-szakosztá
lyok ismereteinek bővítése ér
dekében bel- és külföldi útleírá
sokat, tájékozódási és túraveze
tési ismereteket, magatartási 
szabályokat, valamint a termé
szetjáró jogait és kötelességeit 
ís közli. 

A természetjáró-szaksajtó 
írásaiból válogatva, az MTSZ 
,,Túravezető'' című kiadványá
ból és a „Turista Magazin" cik
keiből ad - a vasutasokat érin
tő - tájékoztatást. 

FELHÍVÁS 

A Landler Jenő villamos vo
nalfönökség Széchenyi és 
Landler szocialista brigádja a 
Budapest-Vác közötti vonal 
megnyitásának évfordulója 
tiszteletére vasútvillamosítási 
és jármüjavitó ipartörténeti ki
állítást rendeznek a jármüjaví
tó kultúrházában. 

MAGYAR VASCTAS 

Töinegsportnap Dunakeszin 
A három tavasz jegyében 

A KISZ városi bizottsága ápri
lis 4-én városkörzeti sportnap
pal tisztelgett a hős elődök em
léke előtt. Idén is a Dunakeszi 
Vasutas Sportegyesület adott 
otthont a kilencedik alkalom
mal megtartott rendezvénynek. 

A családi kirándulásra, túrá
zásra is csábító, ragyogó tavaszi 
napon Dunakeszi, Fót és Göd 
ifjúságából több mint három
százan a sportolást választot
ták. Nem 1s bánták: jól szerve
zett programokkal várták őket 
a rendezők, s így mindenki ked
ve és kondíciója szerint sportol
hatott. 

Az MHSZ-bázison a fóti 
gyermekvárosból Nikolics Er
zsébet és Víczena Mónika 
klubtitkárukat, Biácsi Jánost 
avatták be frissen szerzett él
ményeikbe. Bekapcsolódva a 
társalgásba megjegyzem: bizo
nyára jó eredményt értek el. 

- Hogy mennyire lesz jó a 
verseny végéig, nem tudom -
mondja Erzsébet, aki első éves 
óvónőképzős -, de reményke
dem, mivel a lövészetvezető 
szerint érdemes lenne verseny
szerűen folytatnom. 

- Nekem is jól sikerült, pe
dig én is csak először lőttem 
fekvő helyzetből kispuskával -

- mondja Bánki Teréz, a ping
pongverseny női győztese - és 
csak utána jöttem ide. Kint re
mek idő van, ilyenkor azok jön
nek be asztaliteniszezni, akik 
nagyon szeretik ezt a sportágat. 

Frícz Jánost, a Dunakeszi 
VSE atlétáját arról faggatom, 
hogy neki mint városi sportfe
lügyelőnek m1 a véleménye a 
rendezvényről. 

- A legfontosabbakat elér
tük, ma itt olyan fiatalok spor
tolnak, mozognak, akik egyéb
ként kevés időt fordítanak az 
egészséges testmozgásra. Örü
lök, hogy néhány család is elfo
gadta a meghívásunkat, mint 
ahogy a város nagy munkás
üzemeiből, a járműjavítóból és 
a Mechanikai Laboratóriumból 
is sok fiatal eljött. Van egy ta
nulság is számunkra: jövőre az 
általános iskolásokat is meg 
kell hívnunk, hiszen a rendsze
res sportolást egészen fiatalon 
lehet igazán életmódunk részé
vé tenni. 

A tribün mögött, a salakos 
futballpályán öt 10-12 éves fiú 
gyakorolta a kapu elé ívelést. 
Igazi gyermekörömmel élvez
ték, ha a hálóba fejelték a lab
dát. Egy biztos, őket nem kell 
buzdítani, hogy jövőre jöjjenek 

el. A hatodikos Farkas Gábor 
az új labdáját büszkén szoron
gatva egyszuszra mondja, hogy 
a járműjavítóban dolgozó édes
anyja hallott erről a sportnap
ról, így kijött a haverokkal fo
cizni. 

Mellettük, a füvespályán a 
csapatok három helyszínen vív
ták ádáz küzdelmüket a végső 
diadalért a szép számú szurkoló
tábor biztatására. A kora dél
utánig tartó döntő után az egyik 
játékvezetőtől, Dorozsmai La

jostól kértem gyors értékelést. 
A járműjavító művezetője éve
kig tagja volt az országos játék
vezetői keretnek. 

- A korábbi évekhez hason
lóan most is a labdarúgás volt 
a legnépszerűbb sportág 
mondja elismerőleg. 

- Hány csapat indult? 
- Tizenkét 10 tagú csapat. 

A mérkőzések igen izgalmasak 
voltak, néhol megvillant a lab
darúgás igazi szépsége is. 
A végső küzdelmet a város két 
legnagyobb üzeme, a járműja
vító és a Mechanikai Laborató
rium csapata vívta. A két szom
szédvár küzdelméből a vasuta
sok kerültek ki győztesen. 

Vetési Imre 

fűzi hozzá Mónika, majd így,---------------------------

folytatja: 
- Nagyon örülünk, hogy itt 

lehetünk ezen a sportnapon. Jó 
a hangulat és nem kis sikerél
ményben van részünk. 

Megújult tekepálya 

' 

1 
Új vasútállomás épül Tósze

gen. A szegedi igazgatóság és a 
tószegi gazdasági egységek ösz
szefogásával új vasútállomás és 
korszerú rakodópályaudvar 
épül Tószegen mintegy 12 mil
lió forint értékben. A munkákat 
a közelmúltban megkezdték. 

Előadás. A Szervezési és V e
zetési Tudományos Társaság 
nyugdíjasklubjában tartott elő
adást Szegeden Lovász Lázár 
vasútigazgató, A vasút és a gaz
daságosság címmel március kö
zepén. 

Kiállítás. A békéscsabai vas
utas művelődési házban márci
us 24-én a Bűnmegelőzési tár
sadalmi tanács, valamint a Pan
nónia ÁFÉSZ Munkácsy ipari 
szolgáltató szakcsoportja kiállí
tást rendezett. 

1986. ÁPRILIS 23. 

,,Vonalban vagyunk" 
Vasutas ifjúsági vetélkedő 

lesz 1986. május 10-én. A csa
patoknak szóló kérdés: A ma
gyar szakszervezetek X:XV. 
kongresszusa kiket választott 
a vasutasküldöttek közül a 
SZOT tagjai sorába {név és 
szolgálati hely). 

- Jogásznapok. Május 7-től 
9-ig a balatonkenesei gyermek
üdülőben rendezik a II. vasutas 
jogásznapokat. A résztvevők 
előadásokat hallhatnak többek 
között a jogásztovábbképzés ta
pasztalatairól, az üzemi és for
galmi balesetek jogi vonatkozá
sairól, valamint a jogsegélyszol
gálat szerepéről. Május 9-én fó. 
rummal fejeződnek be a jogász
napok. 

- Brigádvetélkedő. A hat
vani szertárfőnökségen a közel
múltban rendezték a szocialista 

Nyugdíjasok taggyűlése. A brigádok vetélkedőjét. A győ
Landler Jenő járműjavító üzem zelmet a II. Rákóczi Ferenc szo
nyugdíjascsoportja március cialista brigád szerezte meg. 
27-én tartotta meg első félévi • Második a Várnai Zseni brigád 
taggyűlését. A beszámolót Mé- lett. 
száras István tartotta, értékelte 
a tavalyi eredményeket, ismer
tette az idei terveket, majd tájé
koztatást adott az idei üdülési 
lehetőségekről. 

Pályázat és kiállítás. A szol-Kérik azokat a kollektívákat, 
illetve dolgozókat, akik régi 
dokumentációk vagy fényké
pek birtokában vannak és haj
landók azokat a rendezőknek 
felajánlani, hogy jelentkezze
nek Pajor Károly (82-76) vagy 
Farkas Lajos (82-60) brigádve
zetöknél. 

Mint a verseny végére kide
rült. joggal örültek a fóti lá
nyok, mivel a nők mezőnyében 
ők végeztek az első két helyen. 

Az asztaliteniszezők a futófo
lyosóban felállított három asz
talon bűvölték a kaucsuklab
dát. A versenybíró, Molnár 
Sándorné, a nevezési listát mu
tatja, miszerint mindössze 
17-en jelentkeztek erre a ver

� noki járműjavító művelődési 
központjában a forradalmi if
júsági napok keretében kiállí
tást rendeztek és átadták az Al

- Újító vasutasok. A hat
van-füzesabonyi pályafenntar
tási főnökségen az elmúlt esz
tendőben 29 újítási javaslatot 
dolgoztak ki a kollektívák. Eb
ből tizenegyet fogadtak el és dí
jaztak. A legtöbb újítást a kál
kápolnai VII. GMPSZ, és a fü. 
zesabonyi II-es főpályamesteri 
szakasz dolgozói küldték be. 

A felajánlott anyagokat a 
rendezők gondosan megőrzik, 
a kiállítás zárása után pedig 
visszaadják a tulajdonosok
nak. 

senyszámra. 
- Én már játszottam gimná

ziumunk kézilabdacsapatában 

Köszönet a szép ünnepségért 1 
A tapolcai negyvenötös párttagok klubja április 2-án megtar

totta hagyományos találkozóját. Sajnos, tavaly óta kettővel csök
kent a klubtagok száma. 

A mostani ünnepi találkozó színhelye a tapolcai Batsányi Já
nos Művelődési Központ klubterme volt, ahol elbeszélgettünk, 
felidéztük a régi napokat, emlékeket. Megjelent közöttünk Tóth 
János, a városi pártbizottság titkára és Bognár Ferenc, a művelő
dési központ képviselője. A megvendégelésünkkel egybekötött 
rendezvényt szervezte Gutschikné Demeter Ibolya. 

Ezúton is köszönetet mondunk a szép ünnepségért! 
Bognár Károly 

Tapolca 

Rangfokozat. 65. Fonnt szélei. 66. 
A cerium kémiai jele. 67. Személyes 
névmás. 

Györgyi András büszkén mutatja a felújított tekepályát. 
(Kép és szöveg: Mátételki András) 

A pápai MÁV SE tekepályáját még 1955-ben építették társa
dalmi munkában. A szakosztály számos jó hírú versenyzőt nevelt 
az elmúlt 30 esztendő folyamán, versenyzői szép sikereket értek 
el. Sajnos a csapattól 1984-ben megvonták a támogatást, a ver
senysport megszűnt. 

A versenyzők nélkül maradt tekepályát a jövőben a tömeg
sport céljaira fogják használni. Györgyi András, a szakosztály el
nöke elmondotta, hogy a pályát nemrégiben felújították, mintegy 
150 ezer forintos költséggel. Úgy tervezik, hogy bérbe adják teké
ző csoportoknak. 

A MÁV SE-nél egyébként 45 tagú vívó- és 12 tagú asztalite
nisz-szakosztály működik. A tömegsportrendezvényeken általá
ban félszázan vesznek részt. 

megfejtése: Indokolatlan anyagvétele
zés. Egyes vezetők közönyössége. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 6. 

Eredményes öt év után 

Vízszintes: 1. Kimeríti a bércsalás 
fogalmát. 13. Bibliai személy. 14. Vál
toztatgató. 15. Magyar Népköztár
saság. 17. Nyitra Szlovákiában. 19. 
Azonos betűk. 21. . . .  tor, összetevő té
nyező. 23. Víznyerő. 24. Dunántúli 
helység. 26. Nem hagy nyugton. 29. 
Mátyás király serege. 31. Latin isme
retlen. 32. Spanyol női név. 33. Transz
jordániai vidék. 34. Majomfajta. 35. Tá
vozás része. 36. Országos Tervhivatal. 
37. Üzem páros betűi. 38. Csonthéjas 
gyümölcs. 39. Igekötő. 41. Tetejére. 42. 
Vízi állat. 44. Heveny, égető, sürgős. 
46. New York négernegyede (ék. fel.). 
48. Végek nélkül művelt, kifinomult. 
50. K-val a végén agyrémek, rémké
pek. 51. Európai nép. 53. Szitál (ék. hi
ány). 54. Latin nem. 55. S. Y. T. 57 
... us, esemény, ügy. 58. Fordított né
velő. 60. Idegen női név. 62. Nemes 
szélei. 63. Helyhatározó. 65. Firenze. 
67. Kellemes ital. 

Beküldendő: vízszintes 1. és függő- számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Révész Berta-

Tanácskozott 

a veteránkluh 

Függőleges: 1. Kimondott betű. 2. 
Oroz. 3. Asszon}Tag. 4. Merev szélek. 
5. Nem hiányzik. 6. Pirosodik a gyü
mólcs. 7. Becézett női név. 8. Ilyen 
kert is van. 9. Spanyol, luxemburgi, 
osztrák autójelzés. 10. Állóvíz. 11. Azo
nos betűk. 12. Jugoszláv folyó. 16. Igaz 
ez? 18. Vissza: repülőjegyet érvénye
sít. 20. A takarékos gazdálkodás egyik 
feltétele. 21. Fakanál azonos betűi. 22. 
Kettős törzsű hajó. 24. Gödényféle 
madarak. 25. Elgondolás. 27. Rábeszé
lö. 28. Okos. 29. A létra része. 30. Tu
dományos tantétel. 32. A 63. sor betűi. 
34. Kérdőszó. 38. Zúz, összeront. 40. 
Pusztítsák' 43. Katalán mássalhang• 
zói. 45. Veszteség. 46. Harang fele. 47. 
. . . Károly (1833-1904). festő. 49. 
Finn-. . . nvelvcsalád. 52. Hívlak. 55. 
Csavar. 56. Vissza; belga város. 59. 
Neves költőnk. 60. Becézett Ilona. 61. 

leges 20, lanné, Záhony GRF SZB., Rigó Zol-
Beküldési határidő: május 12. tán, Szolnok, Fűrész u. 16., Vigh Má-

gf · , k k e é , ria, Szeged, Lomnici u. 28/a., dr. Lo-A me e1tese et a szer esz os g ci- sonczi Ferenc, Sopron, Lejtő u. 1., Ko-mére kérjük küldeni. • váts Judit, Veszprém állomás, 82. Sz. 
Az előző keresztrejtvény helyes Utasellátó. 

Kimondott kettős betű. 62. Tiltószó. 64 . .lb=::!:::=k:=:!=::;::!;=;;:!:=a:!:a:=::!::::=!==a;:;:;:!:=:a:======== 

A budapesti területi bizottság 
javaslata alapján 1981-ben ala
kult meg a nyugdíjas szakszer
vezeti tisztségviselők veterán
klubja. Programjuk olyan tár
sadalmi, politikai és kulturális 
célokat tartalmazott, amelyeket 
a tagok lakóhelyükön, illetve a 
vasúton valósíthattak meg. 

A cél az volt, hogy az egykori 
tis:itségviselők ne szakadjanak 
el a szakszervezeti mozgalom
tól, tapasztalataikat, tudásukat 
továbbra is kamatoztassák. 

Az év elején a budapesti igaz
gatóság tanácstermében adott 
számot a héttagú vezetőség az 
elmúlt öt év munkájáról. A ta
nácskozáson Tihovszky István, 
a budapesti területi intézőbi
zottság titkára adott tájékozta
tót a vasutas-szakszervezet 
szervezeti felépítésében történt 
változásokról, az igazgatóság 
munkájáról, majd a klub prog
ramtervezetét értékelő beszá
moló után megválasztották az 
új vezetőséget. A klub elnöke 
dr. Szabó Miklós lett. Titkárnak 
pedig Tóth Jánosnét választot
ták meg. 

kotó ifjúság-pályázat díjait.,------------
A szakmai kategória első helye-
zettje Samu József volt, aki az 
EMR I-001 típusú kézi elekt
romágneses repedésvizsgáló 
készülékével érdemelte ki a dí
jat. 

Társadalmi összefogás. A 
nagykanizsai 709/2 távközlő 
művezetői egység Ságvári End
re szocialista brigádja csatlako
zott a II. Rákóczi Ferenc brigád 
felhívásához: a hódmezővásár
helyi Rostás család gyermekei 
szeme világának megmentésé
hez szükséges műszer megvéte
léhez 2 ezer forinttal járultak 
hozzá. 

Halálozás 

Hatvanegy éves korában - áp
rilis 8-án elhunyt Utrata Tibor, a 
miskolci területi bizottság nyug
díjas munkavédelmi felügyelője. 
1941-től a miskolci jármüjavító és 
a miskolci vontatási főnökség 
dolgozója volt. 1956-ban lett a te• 
rületi bizottság politikai munka
társa. Eredményes piunkásságát 
több kitüntetéssel (Erdemes Vas
utas, Kiváló Vasutas, Kiváló 
Munkáért, Szakszervezeti Mun
káért arany fokozat) ismerték el. 

Munkatársai, barátai április 
16-án kísérték utolsó útjára a 
miskolci temetőben. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném nagyméretű másfél 

szobás, kertes családiház-jellegű 
MÁV-bérlakásom kisebb tanácsi la
kásra. Érdeklődni lehet a 333-799-es 
telefonszámon (Horváth). 

Elcserélném nagykanizsai, 47 négy
zetméteres, gázfűtéses, IV. emeleti, 
másfél szoba plusz étkezőfülkés, tele
fonos tanácsi lakásomat hasonló adott
ságú budapesti tanácsi vagy MÁV-la
kásra. Érdeklődni lehet a nagykanizsai 
12-594-es telefonszámon. 

Elcserélném 47 négyzetméteres, 
másfél szobás, összkomfortos Buda
pest, Rákos úton lévő MÁV-bérlakáso
mat bármilyen kétszobásra. Rákospa
lotaiak előnyben. Érdeklődni munka
időben a 174-407 vagy 14-85-ös tele
fonszámon. 

Elcserélnénk Budapesttől 50 kilo
méterre, 350 négyszögöles telken lévő, 
főútvonali, kétszobás, komfortos csalá
di házunkat budaQesti, legalább 60 
négyzetméteres MA V-lakásra. Levél
cím: Lente Gábor, 2192 Hévízgyörk, 
Ady E. u. 73. 

Elcserélném kétszobás, komfortos, 
kertes, Budapest IV. kerületében lévő 
MÁV-bérlakásomat kétszobás buda
pesti tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet 
napközben a 695-068-as városi és 
84-56 üzemi telefonszámon, Ujváriné. 

Elcserélném 50 négyzetméteres rá
kospalotai MÁV-bérlakásomat na
gyobbra. Rákospalotaiak előnyben. 
Minden megoldás érdekel. Telefon: 
534-000 (11-87 mellék), üzemi: 42-75 
(11-87 mellék). Takácsné Hernádi Ildi
kó. 

Elcserélném Budapest XV. ker., Rá
kos úti !!gy plusz kiét félszobás, telefo
nos MAV-bérlakásomat Bp. Déli pá
lyaudvar környékén lévő kisebb taná
csi lakásra. Érdeklődni lehet a 
697-803-as telefonszámon. 

Elcserélném budapesti 54 né�et
méteres, kétszobás, gázfűtéses MÁV
bérlakásomat nagyobb tanácsi lakás
ra. Érdeklődni a 662-841-es telefonszá
mon lehet. 

F.lcserélném Gyömrő, Imre u. 119. 
sz. alatti 200 négyszögöles telket, félig 
kész épülettel (építőanyaggal, víz, vil
lan_y bekötve) budapesti tanácsi vagy 
MAV-bérlakásra. Érdeklődni lehet: a 
220-426/121, vagy a 19-57/121 telefon
számon, Szabóné. 

Elcserélném budai, magasföldszinti, 
napos, parkra néző, 42 négyzetméte
res, komfortos MÁV-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 
758-755-ös 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, komfortos, 60-70 négyzet
méteres, telefonos tanácsi lakást, lehe
tőleg Budán. Érdeklődni lehet 8-9.30 
és 18-21 óra között a 758-755-ös tele
fonszámon. 

Eladnánk Kőbánya-Kispest metró
állomáshoz közeli, 140 négyzetméte
res, kétlakásos, összkomfortos, telefo
nos családi házunkat (100 négyszögö
les telken, melléképületekkel). Kétszo
ba-hallos, összkomfortos, telefonos 
öröklakást beszámítunk. Érdeklődni 
lehet a 274-412-es telefonszámon. 

Elcserélném 55 négyzetméteres, vi
lágos, gázfűtéses MAV-bérlakásomat 
tanácsi lakásra MÁV-dolgozóval. Filep 
György, 1087 Budapest, Kerepesi út 5. 
IV. ép. II. em. 40. Erdeklődni lehet 17 
óra után a 370-897-es telefonszámon. 

MAGYAR VASUTAS 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

A felszabadulási és kongresz
szusi munkaverseny legmaga
sabb kitüntetésével. az 
MSZMP Központi Blzottságá
na½ zászlajával j_utalmazták a 
MAV Záhonyi Uzemigazgató
ságot. amely a múlt évi kiemel
kedö teljesítményei alapján el-
nyerte a Minisztertanács és a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsa Elnöksége vörös zászlaját 
is. Az ünnepségre, melyen más
fél ezer dolgozó vett részt, ápri
lis 28-án került sor Záhonyban, 
a vontatási fönökség csarnoká
ban. 

XXX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM ÁRA: 1,50 FORINT 1986. MÁJUS 14. 
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Ulést tartott az elnökség 
Az elnökségben foglalt helyet 

Czinege Lajos, az MSZMP Köz
ponti Bizottságának tagja. mi
niszterelnök-helyettes, Urbán 
Lajos közlekedési mm1szter, 
Koszorus Ferenc, a Vasutasok 
Szakszervezetének főtitkára. 
Varga Gyula, a megyei pártbi
zottság elsö titkára. Bánóczi 
Gyula megyei tanácselnök. 
Nagy László, az SZMT titkára, 
dr. Bajusz Rezső, a Magyar Ál
lamvasutak vezéngazgatója, Iz

jaszlav Baljaszinszkij, a Szov
jetunió debreceni fökonzulja és 
Jevgenyij Litvinov, a Szovjet-

Szakszervezetünk elnöksége 
április 1 7-én ülést tartott. A tes
tület megvitatta, majd az el
hangzott észrevételekkel kiegé
szítve elfogadta a Vasutasok 
Szakszervezete XI. kongresszu
sa határozatainak végrehajtásá
ra készült feladattervet. 

Ezután az agitációs és propa
gandamunkáról, majd a szak
szervezeti tagság politikai okta
tásának, valamint a tisztségvi
selök képzésének 1986/87. évi 
programjáról készült elöterjesz
téseket vitatták meg az elnök
ség tagjai. Az agitációs és pro
pagandamunkával kapcsolatos 
elöterjesztés vitájában sokan 

mondták el észrevételüket, ja
vaslatukat. A többi között az is 
elhangzott, hogy az éves terv
ben konkrétabban kell megfo
galmazni az alapszervezetek 
feladatait, továbbá azt, hogy 
mit hogyan kell csinálni. 

Az elnökség a vitában el
hangzott javaslatok figyelembe
vételével elfogadta az elöter
jesztése ket. 

A szakszervezeti választások 
után kialakult irányítási rend
szer indokolttá tette a nyugdí
jas alapszervezetek patronálá
sának korszerűsítését. A szer
vezési és káderosztály 15 tagú 
nyugdíjas intézőbizottság létre-

Az áprilisi gyorsmérleg szerint: 

hozását javasolta, melyet az el
nökség elfogadott. A bizottság 
tagjait a nyugdíjas alapszerve
zetek elnökeiböl és föbizalmijai
ból megalakuló testület nyílt 
szavazással. öt évre választja 
majd meg. Az intézöbizottság 
székhelye Budapest VI., 
Bajcsy-Zsilinszky út 25. szám 
alatt található. 

Az elnökség végezetül elfo
gadta az 1985. évi üdültetés ta
pasztalatairól, továbbá az 1986. 
évi üdülöjegyek felosztásáról 
készült beszámoló jelentést. (Az 

ez évi üdülési lehetőségekről 
olvasóinkat lapunk 6. oldalán, 
önálló cikkben tájékoztatjuk.) 

Rigó Zoltán üzemigazgató büszkén emeli maj!;a„ha a kongre .. ,.zu�i 
zászlót 

(C„á„zár {.saba felv�tele) 

unió magyarországi kereskedel- vasútigazgató, Mihail Spak, a 
mi kirendeltségének vezetőhe- CSD kassai vasútigazgatója. 
lyettese, Marat Grabszkij, lvoVI (Folytatás az 5. oldalon.) 

Napirenden az együttműködés 

Budapesten tanácskoztak 

a MÁV és a dán vasutak vezetői 

Brigádjuhileum 

Megélénkült a forgalom, 
javultak a minoségi, mutatók 

Dr. Bajusz Rezsőnek, a MÁV 
vezérigazgatójának a meghívá
sára április 22-én hazánkba lá
togatott a Dán Államvasutak 
(DBS) küldöttsége, melyet Ole 
Andersen vezérigazgató veze
tett. 

ta, hogy az új komp jobb kap
csolatot teremt Svédország, Dá
nia és az NSZK között. 

A két vasút együttműködésé
nek lehetösége is szóba került. 
A két vasút utazási irodáinak 
bevonásával fejleszteni lehet az 
idegenforgalmat és a nemzetkö
zi árufuvarozás részarányának 
növelésére is van lehetőség. 

A Hatvan-füzesabonyi pá
lyafenntartási fönökség Kál
Kápolnán székelő. VII. számú 
gépesített mozgó föpályameste
ri szakaszának Petőfi Sándor 
szocialista brigádja 20 évvel ez
elött alakult. Ebböl az alkalom
ból rendeztek bensőséges han
gulatú ünnepséget április 
30-án, amelynek során Mezi Jó
zsef bngádvezetö felelevenítet
te a két évtized emlékezetesebb 
eseményeit. A brigád ötször 
bronz, háromszor ezüst, két al
kalommal pedig arany fokoza
tot szerzett. Egy esetben elnyer
ték a MÁV Kiváló Brigádja ki
tüntetö címet is. A közelmúlt
ban lezajlott vetélkedőn is kitű
nően szerepeltek: első helyezést 
értek el, így ismét pályázhat
nak a Kiváló Brigád címre. 

Növekvő teljesítmény, javuló 
tendencia jellemezte az elmúlt 
hónapban a vasúti áruszállítást. 
Az áprilisban elszállított 9 mil
lió 874 ezer tonna áru a tavalyi 
év hasonló idöszakánál 6,2 szá
zalékkal, a tervezettnél pedig 
2,3 százalékkal több. Az áruton
nakilométer-teljesítmény 100,7, 
illetve 102,3 százalékosan ala
kult. 

Az áruszállítás forgalman
kénti megoszlásában áprilisban 
jelentös változás történt. Ör
vendetesen megnött a nagy fu
varoztató vállalatok szállítási 
igénye. Ennek következtében 
hosszú idő óta először emelke
dett a belföldi áruforgalom vo
lumene 100 százalék fölé. A 
vasúton feladott 6 millió 53 ezer 
tonna áru 110,7 százalékos bá
zis és 107 százalékos tervteljesí
tésnek felel meg. Jelentös volt a 
magyar exportáruk mennyisé
ge is. A kiviteli forgalomban el
szállított 1 millió 29 ezer tonna 
exportáru mind a tavaly áprili
si, mind a tervezett mennyiség
nél 14-15 százalékkal több. 

Az áruforgalomban az elsö 
negyedévben meglehetősen 

magas importáru-forgalom is 
mérséklődött. Az országba vas
úton beérkezett importáruk 
mennyisége 3-4 százalékkal 
volt alacsonyabb az elmúlt év 
hasonló idöszakánál, illetve a 
tervezett értéknél. 

A már több év óta tartó ked
vezötlen tendencia áprilisban is 
érvényesült a tranzit áruforga
lomban. A MÁV-on átmenö 
áruk mennyisége a bázisnál kö
zel 10 százalékkal, a tervnél pe
dig közel 20 százalékkal volt ke
vesebb. 

Áprilisban sokat javult az 
áruszállítás minösége. A ki nem 
állított kocsik mennyisége 67 
százalékkal csökkent. Az elegy
mozgás felgyorsult, a kocsifor
duló idő értéke 4,4 napra csök
kent, ami 16 százalékkal alacso
nyabb a tavaly áprilisi értéknél. 

A tehervonatok forgalma is 
kedvezöbb körülmények között 
bonyolódott le. A vonatfelosztá
sok száma a bázisidöszak 
mennyiségének mindössze 13 
százaléka volt. Ezen belül a ki
lépő vonatfeloszlatások 11 szá
zalékra csökkentek. A korszerű 
tehervonati mozdonyok kihasz
nálása is megfelelt az elvárá-

soknak. A napi hasznos futás
teljesítményük a villamos moz
donyok esetében közel 1 száza
lékkal, a nagy teljesítményű dí
zelmozdonyoknál pedig több 
mint 2 százalékkal volt maga
sabb a tervezett értéknél. Hoz
zájárult a futásteljesítmény nö
vekedéséhez a gépre várás ese
teinek 18 százalékos, a gép
ácsorgások számának 67 száza
lékos csökkenése. 

A vendégeknek dr. Bajusz 
Rezső adott tájékoztatást közle
kedésünk jelenlegi helyzetéröl, 
a vasút szerepéröl, a személy
és áruszállítás lehetöségeiröl. 
Ezután Ole Andersen, magyar 
kollégájához hasonlóan, ismer
tette a Dán Államvasutak fel
adatait, beszámolt az épülö 
kompösszeköttetésröl. Elmond-

A tárgyalások után a vendé
gek Csárádi Jánosnak, a gépé
szeti és járműfenntartási föosz
tály vezetöjének kalauzolásával 
az Északi Járműjavítóba láto
gattak. 

Két hónap elteltével az is 
megállapítható, hogy az úgyne
vezett kötött forda szerinti te
hervonat-továbbítás is meghoz
ta a várt eredményt. Határállomások versenye 

A jubileumi ünnepségen 
részt vettek a Dózsa György 
brigád tagjai is, akikkel együtt
működve szeretnének a terve
zett kommunista műszakokon 
kívül további két társadalmi 
munkanapot szervezni, s ennek 
bevételét kulturális célokra for
dítani. Elözetes adatok szerint ápri

lisban 19 millió 700 ezer utast 
szállított a vasút. Ez 99,5 száza
lékos bázis és 100 százalékos 
tervteljesítésnek felel meg. Az 
utaskilométer-teljesítmény 95-
96 százalékos volt. 

A személyszállítás minösége, 
a menetrend szerinti közleke
dést alapul véve, az elmúlt hó
napban jelentősen javult. Növe
kedett a menetrend szerint köz
lekedett személyszállító vona
tok száma, az átlagos késési idö 
a bázisszinten alakult. 

A budapesti igazgatóság és a 
CSD pozsonyi keleti igazgató
ság közös határállomásain dol
gozó vasutasok, valamint a két 
központi szolgálat menetirányi
tói évek óta részt vesznek a 
nemzetközi szocialista munka
versenyben. Az idén április 
18-án értékelték a komáromi és 
a kormárnói vasutasok elmúlt 
eVI eredményeit, amelynek 
alapján a magyarok bizonyul
tak jobbnak. 

Másnap, április 19-én a Raj
ka-Rusovce határállomások 

Ünneplő vasutasok 

A vasutasok százai vonultak fel május l-jén az or�zág külön
böző városaiban. Budapesten is büszkén vonultak a <'�aládta
gokkal együtt a Dózsa György úton, a főváro" dolgozóival 
együtt. A környékről sokan vonattal érkeztek a vidám majáfü,. 
ra. Mint k�peinken is látható, a ferencváro"i é„ a budapesti 

építési főnökség vasulasai a dí„ztrihünök előtt vonulnak 
(Horváth Zoltán felvételei) 

dolgozóinak versenyeredmé-
nyeit hirdették ki. Itt a szomszé-i---------------. 

dok bizonyultak jobbnak, s a 
vándorzászló Rusovce állomás
ra került. 

A legnagyobb magyar
csehszlovák határállomáson 
(Szobon és Sturovóban - Pár
kánynánán) a magyaroknak 
kedvezett a szerencse. 

A központi szolgálatok me
netirányítói közötti versenyben 
minden feltételt magasabb szin
ten teljesítettek a magyarok, 
mint a pozsonyi kollégáik. 

Édesanyák 
köszöntése 

A győn vasutasok Arany 
János Művelödési Házában 
május 4-én anyák napi ün
nepséget rendezett a körzeti 
üzemfönökség szakszerveze
ti bizottsága. A köszöntök el
hangzása után az ALFA La
kásszínház társulata adott 
sikeres műsort. 
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Iutüntetések 

Május 1. all.alniából 

Kajcsa József ünnepi beszédét mondja 

A munka ünnepe alkalmá-
ból, április 29-én szakszervezeti 
tisztségviselőket tüntettek ki a 
vasutas-szakszervezet Benczúr 
utcai székházában. Az ünnepsé
gen Kajcsa József, szakszerve
zetünk alelnöke emlékezett 
meg május elsejéről. Ünnepi 
beszéde után Koszorus Ferenc 
főtitkár adta át a Szakszervezeti 
Munkáért kitüntetés arany és 
ezüst fokozatát. 

S•ahs•e,-,,e•eti 
Munhá.ért 

arany loho•at 

kitüntetést kapta Batu Mihály, az 
Utasellátó V. Budapesti Ter. Ig. hálóza
ti ellenór, szb-tag, Borbély Béláné, a 
MÁV Záhonyi Gépesített Rakodási 
Fön. munkaügyi ügyintézó, az szb gaz
dasági felelóse, Dányi Pálné, a Békés
csabai Művelódési Ház vezetóje, Deb
receni Ferencné, a MÁV Budapesti Ig. 
ügymtézóje, az szb kultúrbiz. tagja, 
Debrecem Józsefné, a MÁV Tisztképzó 
Int. admimszt., szb gazd. fel., Döcher 
Józsefné, a Bp. Nyugati KÜF személy· 
és árupénztárosa, szb-tag, Fehér Já
nos, a Dombóvári Pft. műszaki ügy
mt., szb-titkár. Gál András, a Debrece
ni Intézó Biz. politikai munkatársa, 
Gecse Alfréd, a MÁV Vezérigazgató· 
ság oszt. vez., szb közgazd. biz. vez., 
Gere Sándor, a Nagykanizsai KÜF 
anyagraktárosa, szb-tag, TI-elnök, 
Germán István, a Dunakeszi Jj. Üzem 
kárpitosa, szb-tag, fóbizalmi, dr. Ha
lász György, a Vasutasok Szakszerve
zete Jogi Iroda vez., Ivanics Gyula, a 
MÁV Építógépjavító Üzem szb-titkára, 

· Juhász Ferencné, a Nyíregyházi KÜF 
szb gazdasági ügyint.,Juhász István, a 
MÁV Kitérógyártó Üzem csop. vez., 
szakszervezeti fóbizalmi, Kapronczai 
János, a Szombathelyi Ig. vezetóje, 
Keserű Árpád, a Pécsi KÜF szb-titká
ra. dr. Kölcsei István, a Miskolci Ig. 
ügyint., szb-propagandistája. a területi 
IB információfelelöse, Lippai Gyula, 
nyugdíjas. a szombathelyi nyugd. 
csop. elnöke, Monostori József, a Ka
zincbarcikai KÜF balesetvizsg., szb-el
nök. Otrokocsi József, a MÁV Szak- és 
Szerelóip. Fón. asztalos csop. vez., szb· 
elnök, Papik Gézáné, a Záhonyi Szál
lítmányozási Fón. szállítmányozási 
csop. vez., szb-tag, Pásku Jenó, a vas
utas-szakszervezet munkavédelmi
munkaegészségügyi és környezetvé
delmi oszt. vez., Pethó Károlyné, a 
Nyíregyházi V illamosvonal Felügyeló
ség anyaggazdálkodója, szb gazd. fel., 
Pirisi András, a Kiskunhalasi KÜF 
raktárnoka, szakszervezeti fóbizalmi, 
Püspöki Imre, a Bp. Ferencvárosi 
KÜF tmk-lakatosa, szakszervezeti bi
zalmi, Skultéti Emánuel, a Vasutasok 
Szakszervezete Járműjavító Üzemek 
Int. Biz. politikai munkatársa, Somo
gyi Julianna nyugdíjas, a Vasutasok 
Szakszervezete szervezési és káder
oszt. részfoglalk. kádernyilvántartója, 
Szabó Sándor, a Szentesi KÜF ktg. 
csop. vez., szb-elnök, Szekeres Mihály, 
a Szolnoki Járműjav. Üzem lakatos 
csop. vez., szakszervezeti fóbizalmi, 
szb-elnök, Tóth Sándor, nyugdíjas, a 
celldömölki nyugdíjas-szakszerv. csop. 
elnöke, Varga Béláné, a Miskolci Ép. 
Híd. Fón. vszt-ügyintézóje, szb-nófele
lós, Visi Ferenc, a Magyar Vasutas fe
lelós szerkesztóje. 

S•ahs•e,-,,e•eti 
Munl,á.ért 

e•iist lol,o•at 

Koszorus Ferenc főtitkár átnyújtja a kitüntetést Lippai Gyula nyugdí
jasnak 

csop. vez., szb-tag, TI-elnök, Csizma
zia Béláné, a Szombathelyi KÜF szb 
politikai munkatársa, Dékány István, 
a Rákosrendezói KÜF művezetóje, 
szb-elnök, Farkas Ferencné. a Nagy· 
kamzsai Pft. Fón. ügymt., szb. gazd. 
fel.. Ferge Gáborné, az Utasellátó V 
Debreceni Ter. Ig., gazd. csop. vez .. 
szb-titkár, Gál György, a Bp. Ferenc
városi Pft., elómunkása, szakszerveze· 
ti bizalmi. Hermann Sándor, a Buda
pesti Vasútig. kárpitosa, szakszervezeti 
fóbizalmi, Horváth Ernó. a Kiskunha
lasi KÜF szb-elnöke, Horváth István 
nyugdíjas, a szolnoki nyugdíjas önálló 
csop. elnöke, Horváth István, a Szol
noki KÜF festó-mázolója, szakszerve
zeti fóbizalmi, Jenei Ferenc, a Debre
ceni Járműjav. Üzem lakatos csop. 
vez., szakszervezeti fóbizalmi, Kecskés 
Ferenc, a Bp. TBÉF anyaggazdálkodó
ja, szb-elnök, Kocsis Istvánné, a Vas· 
utasok Szakszervezete oktatási csoport 
ügyintézóje, Koltai Györgyné, a Közle
kedési Múzeum csop. vez. szb-elnöke. 
Kovács István, a Vasutasok Szakszer
vezete szervezési és káderosztály kihe
lyezett pol. munkatársa, Kovács Jó
zsefné, a MÁV Balparti Biztosítóber. 
és Fenntart. Fón. műszerésze, szak
szervezeti bizalmi, Kovács Sándor. a 
Dombóvári KÜF szb-titkára, Kvaszta 
Sándorné nyugdíjas fóbizalmi, a Vas
utasok Szakszervezete kv-tagja, Laka
tos István, a GYSEV Ig. pénzügyi 
csop. vez., szb-titkára. Mészáros J á
nos, a Hatvani KÜF kocsivizsgálója. 
fóbizalmi-helyettes, Nagy Józsefné 
nyugdíjas, a Debreceni Vasutas Klub 
részfoglalkozású balettoktatója, Ned
vig Tivadarné, a Zalaeger!,zegi KÜF 
anyaggazdálkodási vez., szakszerveze
ti aktíva, Pál Gábor, a Vasutasok Szak
szervezete Budapesti Ter. Jnt. Biz. pol. 

(Skocla László felvételei) 

munkatársa, Polgár László, a Szom
bathelyi KÜF üzemfónök-helyettese, 
szb számvizsg. biz. elnöke. Pólik And
rásné. a Miskolci Ter. Int. Biz. politikai 
munkatársa, Rózsahegyi Zoltán, a 
MÁV Központi Felépítményvizsgáló 
Fón. anyagátvevó csop. vez., szb-tag, 
Sárosi László, a Záhonyi vontatási fó
nökség mozdonyreszortosa, a ZáhonYJ 
Ter. IB mozdonyvez. rétegbiz. vez., 
Szabó Ignácné, a MÁV Északi Jármű
javító Üzem utókalkulátora, szb üdülé
si fel., Turóczi Tibor, a Tuzsér állomás
fón. forg. szolgálattevóje, szb-titkár, 
Várszegi Károly, a MÁV Anyagellátási 
Ig. szb-titkára, dr Záhonyi Györgyné, 
a MÁV Gépészeti Technológiai és 
Anyagvizsgáló Üzem átvevó csop. 
vez., szakszervezeti bizalmihelyettes, 
Pelyhe László, a Miskolci Ép. Fón. szb
titkára. 

AXI. 
Öiét,es Te,-,, 
Éln1unhása 

kitüntetést kapta: Németh Lászlé>, a 
Vasutasok Szakszervezete közgazdasá
gi oszt. politikai munkatársa, Zsadányi 
Péter. a MÁV Vezérigazgatóság mun
kaügyi és szociálpol. főosztály bérgaz• 
dálkodási csop. vez., Tóth János, a 
MÁV Vezérigazgatóság Munkaügyi és 
Szociálpol. Fóosztály oszt. vez. helyet
tese. Herczeg Gábor, a MÁV Záhonyi 
Üzemig. személyzeti és munkaügyi 
oszt. helyettes vez., II. Polgár Józ.,ef, a 
Debreceni KÜF mozdonyvezetóje. Fe
kete Sándor, a Bp. Keleti KÜF moz
donyvezetóje, Koller László, a Bp. Fe· 
rencváros KÜF kocsivizsgáló csop. 
vez. 

Kitüntetett 
propagandista 

Hagyomány, hogy Lenin születésnapján kitüntetik a párt- és 
a szakszervezeti mozgalom propagandistáit; azokat, akik több 
ezer társuk közül is kiemelkednek szorgalmukkal és hozzáérté
sükkel. 

A kitüntetettek között volt Barta János, a szolnoki körzeti 
üzemfőnökség kocsiszolgálati müvezetője, aki a Szakszerve
zeti Munkáért kitüntetés ezüst fokozatát vehette át a SZOT 
székházában. 

- Lassan negyven éve dolgozom a mozgalomban, 1953 óta 
párttag vagyok, propagandistaként 1972-tól dolgozom -
mondja. - Úgy vélem, hogy a gazdasági, a politikai és a szak
szervezeti munka nem különíthető el; nem hiszem, hogy ezek 
közül igazán jól csak az egyiket, vagy a másikat lehet csinálni. 
Erről számtalanszor meggyőződhettem. A szolnoki rendező
ben nem könnyü a munka, a vagonok rakományigazítás miatt 
gyakran állnak, s nekem ez fáj ... A propagandista, vélemé
nyem szerint, akkor dolgozik jól, ha munkájában példamutató; 
ha magatartása nyomán munkatársai sem türik a lazítást, a 
hanyag munkát. 

Szóval: szakszervezeti propagandistának lenni: magatartás
formai 

(Borsik) 

kitüntetést kapta: Bayer Istvánné, a 
Szentesi KÜF műszaki ügyint., szak
szervezeti fóbizalmi-helyettes, dr. Bán
kuti Mihályné, nyugdíjas, a MÁV Tü
dőgyógyint. és Gondozó szb volt gazd. 
fel., Bernhardt Józsefné a Celldömölki 
Ép. Főn. munkaügyi ügyint., szb. 
gazd. biz. tagja. Boidányi Zoltá�.né, a 
balatorlfenyvesi MAV Vállalati Udülö 
volt vezetóje, nyugdíjas, Bognár Gyu
J,a, a Székesfehérvári KÜF szb politi
kai munkatársa, Bósz József. a Duna
keszi Jármüj.iv. Üzem szb-titkára, 
Csurgai László. a Dombóvári KÜF ,._ __________________________ _, 

Kitüntetettek között 
a dunakeszi majálison 

Dunakeszin közel tízezer em
ber színpompás felvonulással 
köszöntötte a nemzetközi mun
kásosztály legnagyobb ünne
pét, május elsejét. A rendezők a 
majális helyszínén, a lóverseny
pályán szórakoztató, kulturális, 
sportprogramok, játékos vetél
kedők sokaságával. kellemes 
kikapcsolódással. örömteli 
órákkal ajándékozták meg az 
üzemek, intézmények dolgozó
it, a város apraját-nagyját. 

Az egy napra épített hatal
mas pavilonváros főutcájában 
található a MÁV-kolónia. A jár
műjavítósok földjére lépő em
ber szeme örömmel nyugtáz
hatta: a vasutasok gyermeksze
rető emberek. Játék halastavat 
telepítettek, a gyermekek ki
próbálhatták célbadobó ügyes
ségüket, megcsodálhatták az 
MHSZ üzemi repülőmodellező
szakosztály bemutatóját. 

Beljebb, a felnőttek birodal
mában a finomságokat kínáló 
asztalokat körülülve beszélget
nek, heverésznek a szülők, a 
munkatársak. A jó hangulatú 
társaság egyik csoportja, az V. 
gyárrészleg forgóvázműhelyé
ből, a József Attila szocialista 
brigád. Felszabadult vidámsá
guk különösen érthető, hiszen 
most nyerték el második alka
lommal a MÁV Kiváló Brigádja 
címet. 

- Mi tagadás, jól érezzük 
magunkat - mondja az asztal
társaság ra��dős tagja, Baka 
Flórián. - Orülünk az elisme
résnek, ma egy kicsit pihenünk, 
ünnepelünk a munkatársakkal 
és családtagjaikkal együtt. Ne
kem is itt vannak a lányomék 
az unokákkal. 

A brigádtagtárs Gerecse La
jos azt fejtegeti, hogy az ünnep 
után, a munkás hétköznapokon 
jól végzett munkával újra bizo
nyítják: méltó helyre került az 
elismerés. 

- Nem titkolt célunk: a 
Közlekedés Kiváló Brigádja 
cím elérése - mondja határo
zottan a zömök férfi. aki har
mincnégy éve jött el a szülő
földről, a dunántúli Ukkról Du
nakeszire géplakatosinasnak. 

- Szinte valamennyien több 
évtizede, fiatalemberként ér
keztek ide. Távol a család mele
gétől, albérletben vagy mun
kásszállón éltek, míg nem csa
ládot alapítottak - avat be sor-

suk megismerésébe művezető
jük, Matány Gábor, majd így 
folytatja: - Szorgos munkájuk 
révén ma már ebből a 22 tagú 
alkatrész-cserejavító kollektí
vából majdnem mindegyikük 
itt telepedett le, ide kötődnek. 
Példaként említhetem a hajdú
sági Sólyom Gábort is, aki 22 
éve dolgozik nálunk, abból hú
szat hegesztőként. Sajnos a sze
me már nem a régi. de mégis 
csinálja. mert tudja. hogy szük
ség van rá mmt CO-s feltöltő 
hegesztőre. Jó szakember, 1gaz1 
csapatember, mint a társai. 
Olyan egyszerű emberek ők, 
akiknek nem a míves beszéd a 
kenyerük, de a munkájuk annál 
inkább. Újításaikkal csökken
tették a féktípusok fajtáit, az üt
közők alkatrészeinél nagy érté
kű importmegtakarítást értek 
el. És akkor még nem is beszél
tem a nehéz fizikai munkát he
lyettesítő kisgépek „megálmo
dásáról ··. a forgóvázak egysége
sítésével elért jelentős anyagta
karékosságról. 

- Valóban úgy van, ahogy 
Gábor mondja - kapcsolódik 
be a beszélgetésbe Gerecse La
josné. - Megszerettük ezt a 
dunakanyari települést, ottho
nunkká vált. A férjem, Lajos, 
az üzemi társadalmi munkája 
mellett, a szűkebb lakókörze
tünkben is igen sokat dolgozik. 
Látom. szívesen csinálja. és én 
is örülök. hogy másokon segít. 

A másik feleség, Matány Gá
borné arról beszél, hogy milyen 
jól érzi magát a férje munkatár
sai között. 

- Budapesten dolgozom, de 
minden évben itt vonulok fel. 
A társaság hangulata kitűnő, s 
a programok is színvonalasak. 

A brigád vezetője, Kiss Jó
zsef eddig csendben hallgatta 
beszélgetésünket, s amikor 
megszólal ő is társait méltatja. 
Véletlenül sem hozza szóba az ő 
irányító szerepét. pedig kollégái 
szerint oroszlánrésze van az 
eredményben. 

- Számunkra egyértelmű, 
hogy amit elértünk, azt a jó kö
zösségi szellemnek, a csapat
munkának köszönhetjük. Mun
katársaim gazdasági feladataik 
maradéktalan teljesítésén túl 
gyermekintézményekben szor
goskodnak szabadidejükben, 
munkásőrként is becsülettel 
helytállnak a szolgálatban. 
A vgmk-ból származó kerese-

tük egy részéből rászoruló em
bereket segítenek. A héten ti
zenketten voltak véradáson. 
A többiek szinte kétszeresen 
dolgoztak, mert tudják: társaik

kal együtt nemes ügyet szolgál
nak. 

Kiss Józsefékhez hasonlóan a 

közösség értékeit gyarapították 
Hénap Józsefék is. A fagépmű
hely Május 1. szocialista bri
gádja a város valamennyi mun
kakollektívája közül az elmúlt 
egy évben a legtöbb társadalmi 
munkával Járult a település fej
lődéséhez, melyért elnyerték a 
városi pártbizottság és a Szak
szervezetek Városi Szakmaközi 
Bizottsága által 1981-ben alapí
tott vörös vándorzászlót. 

- Nem gondoltunk mi ilyen 
erkölcsi elismerésre, csak tet

tük a magunk dolgát - mond
ja tömören a püspökszilágyi 
Kardos Pál, aki kora reggel el
jött otthonról, hogy munkatár
saival együtt ünnepelhessen. 

Az egyre nagyobb jelentőség
gel bíró társadalmi összefogás
ról beszélgetünk, miközben ér
kezik Nagy Lajosné, a szakma
közi bizottság titkára, s arról tá
jékoztat bennünket: a zsun 
döntése alapján ebben az év
ben is a járműjavító üzem kol
lektívája nyerte el a legdekora
tívabb, a legszervezettebben 
felvonuló üzemet megillető 
vándorzászlót. Az örömhír hal
latán körülöttünk, velünk 
együtt többen tapsolnak elis
merőleg. Újra az asztalosbrigád 
tevékenysége a beszédtéma, 
amelyről a városi titkár - a 
művezető Boda Jánossal 
együtt - elismeréssel szól. Kü
lön hangsúlyozzák a tizenkét 
tagú brigád teljesítményében 
azt, hogy a városi úttörők szobi 
táborába készített két faházon 
kiemelkedő munkát végeztek. 
De a városszépítő akciókban, 
szemléltető eszközök készítésé
ben, oktatási intézmények kar
bantartási munkálatainál is je
leskedtek. Egyénenként 50 tár
sadalmi munkaórát teljesítet
tek. 

Hazafelé tartva még egy ki
csit a !;Y.erekek között nézelőd
tem. Onfeledten játszottak. 
A kilencéves Máté Gabriella 
boldogan mutatta édesanyjá
nak, hogy kifogta a 63-as számú 
nyerő ,,halat''. 

Vetési Imre 

·A békéért Pécsi fúvósok 

jugoszláviai 

vendégszereplése 
Sokszor felmerül a kérdés, 

mit tehetünk, mit tehet az 
egyes ember a békéért? 

Vannak, akik arra hivatkoz
nak, hogy nem ő, nem ők dön
tik el a béke sorsát. Kicsinek ér
zik magukat is, lehetőségeiket 
is a békemozgalomban. Viszont 
a másik oldalon ott vannak 
azok a milliók, akik hiszik, mert 
hinniük kell, hogy rajtuk is 
múlik a béke, a békeharc sike
re. 

Ha sokszor - látva a giganti
kus fegyverkezési versenyt -
már-már úgy érzi az ember, 
hogy tehetetlen a fegyverek 
,,árnyékában", egyszer csak re

Az USA nagykövetségének 
címzett levélben követelik, 
hogy szüntessék meg a „csillag
háború'' pusztító eszközeinek 
gyártását, hadrendbe állítását. 

Idézünk a levélből: 

„Követeljük, hogy a minden 
embert megillető létbiztonság
tál ne fosszanak meg bennün
ket! S azokat az esztelenül elté
kozolt milliárdokat, amelyek 
csak világkatasztrófát és szen
vedést okozhatnak, fordítsák a 
békés, boldog jövő biztosításá-
ra. 

Dr. Borsik János 

Április 15-én, a jugoszláv 
vasutasnap alkalmából a test
vérváros Eszék vendé_gszerep
lésre hívta a Pécsi MA V Kon
certfúvós Zenekart. A pécsi fú
vósok a Srdan Petrov Vasutas 
Amatőr Művészeti Együttes 
múlt nyári vendégszereplését 
viszonozták. 

A program térzenével kezdő
dött, délután pedig az eszéki 
színházban adott sikeres kon
certet a zenekar. 

Bolf Jutka 

ménykedve kapja föl a fejét,,--------------------------
mert hall egy kezdeményezés
ről, és érzi: vannak akik ugyan
úgy aggódnak a békéért

1 
ag

gódnak és tenni akarnak. Es ha 
találkozik ezekkel az emberek
kel megkönnyebbülve veszi 
észre az érzelmi azonosulást, a 
hitet, hogy lehet vagy kell tenni 
valamit a békéért. 

A kiskunfélegyházi villamos 
vonalfőnökség Kandó Kálmán 
szocialista brigádja ez év janu
árjában felhívással fordult a 
MÁV· villamos vonalfelügyelő
ségekhez és kirendeltségeik
hez, aktív békemunkára szólít
va őket. (Erről lapunk február 
13-i számában röviden már 
hírt adtunk. A szerk.) 

Aláírásokat gyűjtöttek, s eze
ket eljuttatták az Amerikai 
Egyesült Államok budapesti 
nagykövetségére és az Orszá
gos Béketanácshoz. 

Emléktáblát avattak Hatvanban 

a Széchenyi Szakközépiskolában 

Emléktáblát avattak Hatvan
ban április 21-én, a Széchenyi 
István Szakközépiskolában. Az 
iskola tavaly novemberben vet
te fel a magyar történelem ki
magasló személyiségének ne
vét. 

Az emléktábla márványba 
vésett betűi az iskola legfonto
sabb adatait tartalmazzák; azt, 
hogy az épületet 1967-ben ad
ták át s mintegy tizenöt évig 
gimnáziumként is működött. Ez 
utóbbi képzés 1978-ban meg
szűnt, ekkor indult meg az isko
lában a vasútforgalmi ágazat. 
az iskola elnevezése ekkor mó-

dosult közgazdasági, közlekedé
si szakközépiskolára. Az iskola 
vezetése 1984 őszén döntött 
úgy, hogy nevet ad, illetve ne
vet kér az iskolának. A ·névadá
si kérelem hamarosan teljesült, 
az elmúlt évtől kezdődően Szé
chenyi István nevét viseli az is
kola. 

Az emléktábla avatási ün
nepségén Szokodi Ferenc, a vá
rosi pártbizottság első titkára 
méltatta az iskola névadójának 
érdemeit, majd a szakközépis
kola irodalmi színpadának mű
sora következett. 

Dr. Szelei Béla 



1986. MÁJUS 14. 

AKTUÁLIS PORTRÉ 

Az alállomási 
csoportvezető 

Woinisek Mátyás, a Tata• 
bánya-alsó Villamos Vonal
vezetóség kimlei alállomásá
nak felsóvezeték-szereló cso
portvezetóje április 4. alkal
mából Vezérigazgatói Dicsé
retben részesült. 

- Harminchat éves va
gyok, ezerkilencszázhat
vannyolc májusában jöttem 
dolgozni a kimlei alállomás
ra - mondja magáról Woi
nisek Mátyás. - A szer
számkészítói szakmunkás
vizsga letétele után a tizen
ötös autójavítónál kezdtem 
karosszérialakatosként. Az 
ötforintos órabért kevesell
tem, az alállomáson viszont 
megadták a hetet. Így aztán 
egy percig sem gondolkod
tam, annak ellenére, hogy a 
fedett műhelyben és a sza
bad ég alatt végzett munka 
között óriási kényelmi kü
lönbség van. Ám tizennyolc 
éves korában még minden 
nehézséggel képes megbir
kózni az ember, én sem vol
tam ezzel másképpen. Jóval 
több lett a fizetés, meg az
után nem kellett többé 
Gyórbe ingázni. 

Persze nem akartam én 
örök életemben felsóveze
ték-szereló maradni. Beirat
koztam a gyóri villamosipari 
szakközépiskolába, de a ka
tonai behívó keresztülhúzta 
számításaimat. Leszerelés 
után pedig megnósültem, 
egymás után jött a két gye
rek, ekkor meg már inkább 
a családommal töltöttem el a 
szabadidómet. Csoportveze
tőnek hetvenhétben nevez
tek ki, azóta végzem a terü
letünkhöz tartozó felsőveze
téki munkák - karbantar
tások, javítások, üzemzavar
elhárítások - közvetlen irá
nyítását. 

A m1 foglalkozásunk nem 
tartozik a vasút „slágerszak
mái" közé - ecseteli az alál
lomási tevékenység árnyol• 
dalait Womisek Mátyás. -

Azt hiszem, ha rangsorol
nának bennünket, mi vala
hol a pályamunkások után 
foglalnánk helyet. Ebben 
nyilván az is közrejátszik, 
hogy a felsóvezeték karban· 
tartása nem olyan látványos 
mint a vonatösszeállitás, 
vagy a vonatok továbbítása. 
A felsővezeték-szerelóket 
csak akkor veszik észre, ha 
leszakad a „drót", kimarad a 
feszültség. A hátrány sajnos 
megmutatkozik a bérezés
ben is. Noha nem keresünk 
kevesebbet a vasúti átlag
nál, a munka nehézsége kö
zel sincs elismerve. Hogy 

milyen érzés esóben, szél
ben, mínusz húszfokos hi
degben odafönt egyensú
lyozni, csak az tudhatja. aki 
nap mint nap ezt csinálja. 
Bennünket itt Kimlén nem 
érintett az elmúlt évek tech
nikai-technológiai fejlódése 
sem, a karbantartást még 
mindig az öreg DM-motor
ral, tornyos fakocsikról vé
gezzük, gépesítésről sem na
gyon beszélhetünk. Talán az 
elkövetkezendá hónapok e 
területen is hoznak némi 
változást. 

- Ami szabadidóm meg
marad, azt szakszervezeti és 
brigádmunkával töltöm -
válaszol az utolsó kérdésre 
Woinisek Mátyás. - Bizal
minak nemrégen választot
tak meg, előtte vezetőségi 
tag voltam tíz évig. Szocia
lista brigádunk vezetését 
ugyancsak a közelmúltban 
vettem át. Munkámat több
ször elismerték. Hetvenhat
ban kiváló dolgozó lettem, 
amit Igazgatói Dicséret kö
vetett. A Vezérigazgatói Di
cséret kissé váratlanul ért, 
az örömöt siettem megoszta
ni a családdal, mert én azt 
hiszem, a jól végzett munka, 
a kitüntetés egy kicsit a csa
lád érdeme 1s ... 

(g. z.) 

Veteránok köszöntése 

A szakszervezeti mozgalomban 50, illetve 60 éve tevékeny
kedó veteránokat köszöntötték szakszervezetünk központjában 
április 25-én. 

Az• 1dós vasutasok érdemeit Dénes Sándor osztályvezetó 
méltatta, majd Kajcsa József alelnök okleveleket, illetve pénzju
talmakat adott át. A családias hangulatú ünnepséget a MA V 
Benczúr utcai óvodájának műsora színesítette. 

Kajci.a Józ„ef átadja a jutalmakat 

MAG\ AR \ ASl TAS 3 

A vasutasnap tiszteletére 

Szocialista brigádok 
szellemi vetélkedője 

Pro Urbe 
díjat kapott 

a brigád 
A közelmúltban adták át 

Nagykanizsán a Pro Urbe ki
tüntetéseket. Mint köztudott, 
ezt a rangos elismerést azok 
kapják, akik évtizedeken ke
resztül tevékenykednek a város 
fejlesztéséért, szépítéséért. Az 
idei kitüntetettek között volt a 
körzeti üzemfónökség vontatási 
üzemegységének József Attila 
szocialista brigádja is. 

A 36. vasutasnap, illetve a 
Pest-Vác közötti vasútvonal 
megnyitásának 140. évfordulója 
tiszteletére számos szolgálati 
helyen rendeztek szellemi ve
télkedót. 

A rákosrendezői körzeti 
üzemfőnökségen a brigádok 
termelési vállalásaik alapján el
ért eredményeikkel nevezhet
tek a versenybe: pontszámaik 
70 százalékát ez adta. A Szo
bon, Vácott, valamint a Hámán 
Kató vontatási üzemegységben 
rendezett elődöntők után 45 bri
gád (az első tizenöt helyezett) 
jutott tovább a BVSC székházá
ban tartott üzenúőnökségi dön
tőbe. Az elődöntőkhöz hasonló

A kollektíva tagjainak több
sége harmincéves. 

an az öttagú csapatoknak szak- A Kellner Sándor mátészalkai forgalmi brigád tagjai örülnek a dobo-
mai és politikai kérdéseket tar- gós helyezésnek 

- Évente általában 1400 óra 
társadalmi munkát végzünk -
mondja Dezső Ferenc brigád
tag. - Pedig munkaterületünk 
Nagykanizsától Kiscséri-pusz
táig felöleli a Balaton déli part
jának vasútvonalát, sót az 
újabb átszervezés óta a marcali 
leágazó szakaszt is. Nagy szük
ség van a villanyszerelókre, a 
karbantartó lakatosokra. A ki
szállások gyakran 10-12 órásak. 

talmazó tesztlapokat kellett ki-
tölteniük. majd a zsűri tett fel 
kérdéseket a versenyzóknek. 

A döntőn a Hámán Kató von
tatási üzemegység Károlyi Mi
hály szocialista brigádja szerez
te meg az elsó helyet. Jutalmul 
4400 forintot kaptak. 

A döntő elsó három helye
zettje a MÁV Kiváló Brigádja, a 
IV -VII. helyezést elérók az 
Üzenúónökség Kiváló Brigádja, 
további 17 brigád pedig az 
Üzenúónökség Élenjáró Bri
gádja kitüntető címet érdemel
ték ki. 

A székesfehérvári pálya
fenntartási főnökségen április 
11-én tartották a vetélkedót, 
amelyre 13 szocialista brigád 
nevezett. 

(Z�oldo,., Barna felvétele) 

Első helyezett a Béke, máso
dik a dr. Münnich Ferenc, har
madik az Alba Regia brigád 
lett. Az elsó hét helyezett bri
gád összesen 75 ezer forint ju-

.\z Északi Járműjavító el�ő hel,ezett Landler Jenő brigádja 
(Tüuö Tibor felvétele) 

talmat kapott. Az igazgatósági legtöbbet 47 5 pontot szerez-
vetélkedón 10 tagú csapat kép- tek. 

' ' 

viseli a fehérváriakat. A dombóvári üzemf őnöksé-
B��éscsa bá';, az 19�5. �vi �r- gen április 17-én rendezték a 

meles1 eredmenyek ert:k:lese vetélkedót. A versengésben 46 
�tán ":ár�ms 17-20-a koz�tt az szocialista brigád vett részt. 
uz�núonoks�g 8 szolgálati he� A vetélkedón a sárbogárdi Pe
lye': tart.ot�k .. m:g a szellemi tőfi Sándor szocialista brigád 
vetelkedo elodont01t. Szervezet- lett az elsó a dombóvári Baross 
te�, gondosan �lókészítve k�- Gábor brigád a második, az 
s�lh.ettek a b:1g�do�. az ero- ugyancsak dombóvári József 
probaz:a. A felkeszulés1 1�ós�a.k- Attila (vontatásnál dolgozó) 
ban ket al�alommal !elkesz1ton brigád a harmadik. Az első há
vehe_tte� reszt, ah�l társ�da,lo�- rom helyezett brigád összesen 
polibka1, munkavedelm1 kerde- 60 ezer forintot kapott. 
sek1;>ól, me�hívott előadók_���- A nagykanizsaí pályafenn
t�ttek az ismeretek elsaJabta- tartási főnökségen rendezett 
sat. vetélkedón a barcsi fópálya-

A legjobbak elméleti felké- mesten szakasz Landler Jenő 
szülé!e .. az elődönt9k _u_tán se;fi szocialista brigádja diadalmas
��Jezodott be. , �prilis 2-an kotlott. Őket követte a fonyódi 
UJabb_ megbeszelest, a, meg- vonalgondozók Petőfi bngádja, 
adott 1rod�l�akb�l «;lőadast tar- illetve az ugyancsak fonyódi 
tottak a dontos bngadtagoknak. Latinca Sándor szocialista bri
A döntőre ápnlis 12-én került gád. A legjobb brigádokat 48 

helyezettje között összesen 120 
ezer forintot osztottak szét, de a 
további helyezettek, illetve a ki
emelkedó munkát végzó brigá
dok is kaptak összesen 70 ezer 
forintot. 

Az Északi Járműjavító Üzem 
április 14-én. a Törekvés Műve
lődési Központban tartotta a 
szakmai-politikai vetélkedó 
üzemi döntőjét. Az elmúlt évi 
termelési eredmények és a se
lejtezőn elért pontszámok alap
ján a döntóbe tizenhat csapat 
jutott. 

A döntót nagy érdeklódés kí
sérte. A gyózelmet a fizikai dol
gozók fiataljaiból alakult csa
pat, a Landler Jenő szocialista 
brigád képviselfö szerezték 
meg. Második a Béke, a harma
dik pedig az Eötvös Loránd bri
gád lett. 

- A városfejlesztésre, a tár
sadalmi munkára azonban min
dig szakítunk idót - veszi át a 
szót Éberhardt István brigád
vezetó. - Mi akkor érezzük 
igazán jól magunkat, ha segít
hetünk. Már februárban tíz ját
szótéri hintát készítettünk a vá
rosnak. Az egyik kollégánk az 
MHSZ-nél rádiózik. Kérésére a 
klubnak most készítünk egy 22 
méter magas antennatartót. 
A déli vasútvonal fennállásá
nak 125. évfordulója tiszteletére 
rendezett kiállításon négyszáz 
órát dolgoztunk. Már a tizedik 
éve kötünk szerzódést a vasuta
sok Kodály Zoltán Művelódési 
Házával és a napközis óvodával 
a különféle munkák elvégzésé
re. A városban több gyermekin
tézményt is patronálunk. 

A brigád a társadalmi mun
káért kapott jutalmakat is köz
hasznú célokra fordítja. Élenjá
rói a munkahelyi környezetük 
fejlesztésének. Természetesen 
egymásnak is segítenek. Egy 
emberként veszenk részt a la
kásépítésben, hétvégi ház bóví
tésében, épülettatarozásban. 

A brigád több tagjának társa
dalmi megbízatása is van, Schi
fer Tibor például munkásór és 
szakszervezeti bizalmi; Zsiga 
Ferenc munkásőr, párttitkár és 
tanácstag; Placskó Józsefné 
pártcsoport-bizalmi; Horogh 
Gyula pedig szakszervezeti bi
zalmihelyettes. A kollektíva az 
elmúlt öt esztendóben három
szor nyerte el a MÁV Kiváló 
Brigádja címet. A mostani Pro 
Urbe díj pedig újabb elismeré
se közhasznú munkálkodásuk
nak, közéleti tevékenységük
nek. 

Győri András 
sor. ezer forinttal jutalmazták. 

A gazdasági eredményekért , ., . , .--------------------------
és a brigádéletre adott 149 A hatvan_-_salgota"TJ'!;m _pa-

ponthoz a szellemi vetélkedón lyafenntartasi , .t,,onoksegen 
44,5 pontot gyűjtött a Bebrits• szervezett vetel�edon a IX. 
Lajos szocialista brigád, és az ko�gresszus b�gad_ b1zon�lt a 
összesített 193,5 ponttal az elsó legi?bbnak, masod1k a f oz�ef 
helyen végzett. A brigád tagjai Attila, h.ar_ma

l
d1k 

A
a Sagvan 

mozdonyvezetók, brigádvezetó- Endre. bngad ett.. helyezet-
jük: Fekete József. tek itt 1s 48 ezer fonntot kaptak. 

A döntő második helyzettje a A mátészalkai üzemfőnöksé-
nagyvasúti villamosjármű-sze- gen 44 brigád mdult a vetélke
relókből álló József Attila szo- dön. A selejtezók után 14 csapat 
cialista brigád 192 ponttal. vehetett részt a mátészalkai gé
A harmadik helyen 188 ponttal pészeti szakközépiskola torna
a Radnóti Miklós szocialista termében rendezett döntón. 
brigád végzett. a brigád tagjai Az igen szoros versenyben 
az üzemfónökség személyzeti végül az elsó helyet a MÁV Ki
és munkaügyi csoportjának váló Brigádja kitüntetó cím tu
ügyintézői, akik a szellemi ve- lajdonosa, a Kölcsey brigád sze
télkedőn elérhető 50 pontból a rezte meg. A verseny első nyolc 

Új menetjegyiroda Szolnokon 
Március 10-én új menetjegy

irodát adták át Szolnokon, a vá
ros központjában, az úgyneve
zett Árkádsor alatt. A MÁV
nak már korábban is működött 
irodája a Domus Áruház áruki
adó teherkapujánál, de az nem 
váltotta be a hozzá fűzött remé
nyeket, mert a pénztárosok fél 
nyolctól kilencig az állomáson 
vártak az áruház nyitására. Ad
dig ugyams nem kezdhették a 

helybiztosítás sem volt zavarta
lan.· 

Társadalmi összefogással 

az alkoholizmus ellen 
A Landler Jenő MÁV Járműjavító Művelódési Háza adott 

otthont április 19-én Társadalmi összefogással az alkoholizmus 
ellen című jótékony célú országos rendezvénynek. A házigazdák, 
a Magyar Vöröskereszt IV. kerületi vezetősége, a IV. kerületi Al
koholizmus Elleni Klub Bizottság, a Fóvárosi Alkoholizmus Elle
ni Klub Bizottság, a X. kerületi Móricz Zsigmond Művelődési 
Ház Citerabarátok Klubja, több IV. kerületi vállalat, továbbá fő
városi művészek és művészegyüttesek összefogásával és közre
működésével lebonyolított rendezvény teljes bevételét a !óvárosi 
alkoholizmus ellem klubok által létrehozott jogi, rehabilitációs és 
szociális szolgálat számlájára utalták át. 

Óvodá,-ok viráft1tal köszöntik a veteránokat munkát. Ráadásul nem volt 
(Óvári .\rpád fehétt>lei) közvetlen postai telefon, és a 

Most végre a város központ
jában, ideális körülmények kö
zött működhet az iroda. Az itt 
dolgozók a menetjegyek eladá
sán kívül - az Idegenforgalmi 
és Szállítmányozási Igazgató
ság területi irodájaként - ide
genforgalmi programok szerve
zésével, szállítmányozási fel
adatokkal 1s foglalkoznak, 
amely hatékonyan segíti a 
MÁV új üzletpolitikai elképze
léseinek megvalósulását. A dterabarátklub együttese !IZÓrakoztatja a közönséget 
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SZOMBATHELY 

-

A ll f 

Kapronczai Jáno� ünnepi beszédét mondja 

Az 1985. éVI teljesítményei 
alapján a MÁV Szombathelyi 
Igazgatósága kiérdemelte a 
MÁV Vezérigazgatóság és a 
Vasutasok Szakszervezete által 
adományozott MÁV Kiváló 
Igazgatósága kitüntető címét. 

A kitüntetés átadására április 
25-én Szombathelyen, a megyei 
művelődési és ifjúsági központ 
színháztermében került sor. 
Me_gjelent dr. Bajusz Rezső, a 
MA V vezéngazgatója, dr. Ju
hász Zoltán, a vasutas-szak
szervezet titkára, Molnár Ist
ván, az MSZMP Vas Megyei 
Bizottságának titkára, Szele Fe
renc, a Vas Megye Tanácsának 
általános elnökhelyettese és 
Nagy Károly, a MÁV Vezér
igazgatóság pártbizottságának 
titkára. 

Hajas Endrének, a területi 
szakszervezeti intézőbizottság 
titkárának megnyitója után 
Kapronczai János vasútigazga
tó mondott beszédet. Elmondot
ta. hogy az előirányzott 10,1 
millió tonna áruval szemben 
10,6 millió tonnát szállítottak. 
A kocsiigényes áruszállítási ter
vet 103,7 százalékra, a bevételi 
tervet 102,8 százalékra teljesí
tették. 575 millió forint felhasz
nálásával a VI. ötéves terv leg
nagyobb éves beruházási tervét 
zárták. 

- A személyszállításban 
csak szintentartásként értékel
hetjük eredményeinket - foly
tatta. Felvételi épületeink kar
bantartása tervszerűen halad, a 
beruházások eredményekép· 
pen Keszthelyen, Zalaegersze
gen megépült magas peronok, a 

társadalmi munkában végzett 
parkosítások, takarítások, az 
utasfogadás körülményeit tet· 
ték jobbá. Az utazási feltételek 
javítása érdekében a menetren
dek összeállításánál töreked
tünk a menetidő csökkentésére, 
a csatlakozási lehetőségek jobb 
kialakítására. A kocsitakarítást 
a folyamatos létszámhiány mi
att, sajnos csak vgmk-k alakítá
sával tudtuk biztosítani, annak 
ellenére, hogy a gépesítésre ki
emelt figyelmet fordítottunk. 
Közvetlen kocsit közlekedte
tünk Szombathely és Graz kö
zött. Budapest-Szombathely 
viszonylatában, egyelőre kísér
leti jelleggel, hfilókocsit közle
kedtetünk. 

Beszélt a vasútigazgató arról 
is, hogy a pálya-, a híd- és ma
gasépítési fenntartásoknál a 
tervnek megfelelően végezték a 
munkálatokat. A nagygépes ki
térőszabályozások számának és 
az egyéb gépi javítások időtar
tamának a csökkenése, vala
mint az ütemtelen anyagszállí
tás, a folyamatos létszám és rá
fordítási lehetőségek csökkené
se • ellenére, a pályajellemzők 
szinten tartása sikerült, a pá
lyák állapota nem romlott. 

Az épület- és hídfenntartási 
főnökségnek jelentős pluszter· 
helést okozott a Berhida térsé
gében bekövetkezett földren
gés. A helyreállítás a tervezett 
munkák átcsoportosítását tette 
szükségessé. A távközlő és biz
tosítóberendezések jóságfoka 
már évek óta 100 százalék felett 
alakult. 

Az üzembiztonságról szólva 
elmondotta, hogy bár a maga-

sabb csoportokba sorolt esemé
nyek száma nem csökkent, köz
feltűnést keltő baleset nem for
dult elő. A munkáltatási feltéte
lek javítása, a munkabiztonsági 
tényezők jobbá tétele, a követ
kezetes ellenőrző tevékenység, 
a munkavédelmi és űzemszem· 
lék is hozzájárultak, hogy üze
mi baleseti helyzetünk javuljon. 
Halálos üzemi baleset nem for
dult elő és az 1000 főre jutó bal
eseti jelzőszám - 12,76 század 
- hosszú idő óta nem volt ilyen 
jó. 

Megállt a létszámcsökkenés 
az igazgatóság területén. Igaz, a 
frekventált területeken válto
zatlanul nehéz a helyzet. 
A munkaerő-utánpótlás biztosí
tása érdekében kifejtett erőfe
szítések eddig nem jártak ered
ménnyel. 

Szociális és munkavédelmi 
beruházásokra 18 millió forin
tot fordítottak. Arra töreked
tek, hogy ezek a beruházások jó 
hatással legyenek a létszámgaz
dálkodásra. Ezért az időjárás vi
szontagságainak kitett munka
helyekre áldoztak többet. 

A vasútigazgató ünnepi be
szédének elhangzása után dr. 
Bajusz Rezső és dr. Juhász Zol
tán átadták az oklevelet Kap
ronczai Jánosnak és Hajas End
rének, a területi intézőbizottság 
titkárának. 

A szombathelyi vasútigazga
tóság munkáját ezt követően 
dr. Bajusz Rezső és Molnár Ist· 
ván értékelte. A kitüntetések és 
jutalmak átadása után kultúr
műsorral zárult az ünnepség. 

Sz. Jakab István 

SZEGED 

A 

A szegedi igazgatóság dolgo
zói a kongresszusi és felszaba
dulási munkaversenyben, az 
1985. évi eredmények alapján 
kiérdemelték a MÁV vezérigaz
gatója és a Vasutasok Szakszer
vezete által adományozott a 
,,MÁV Élenjáró Igazgatósága" 
oklevél kitüntetést. Az elisme
rés átadására április 24-én ke
rült sor Szegeden, a vasutasok 
művelődési házában rendezett 
ünnepségen. Dr. Lugosi József, 
a területi intézőbizottság titkára 
köszöntötte az ünneplő vasuta· 
sokat, a megjelent vendégeket, 
köztük Koszorus Ferencet, a 
Vasutasok Szakszervezete főtit
kárát, Szemó'k Béla általános 
vezéngazgató-helyettest, dr. 
Bartha Lászlót, az MSZMP 
Csongrád Megyei és Szakol
czai Pált, az MSZMP Bács-Kis
kun Megyei Bizottságának tit
kárát, valamint Turcsikné Süli 
Máriát, a KISZ Csongrád Me· 
gyei Bizottságának titkárát. 
A köszöntő után Lovász Lázár 
vasútigazgató mondott ünnepi 
beszédet. 

Bevezetőjében szólt azokról a 
kedvezőtlen körülményekről, 
gazdasági nehézségekről, me
lyek fokozott erőfeszítésre kész
tették az igazgatóság dolgozóit. 
A nehézségek ellenére sikeres
nek ítélte az 1985-ös év munká
ját. Elmondotta, hogy a sze
mélyszállításban a nagymérvű 
utascsökkenés megállt. Tavaly 
20,1 millió utast szállítottak. 
Nőtt az átlagos utazási távolság, 
5,5 százalékkal a gyorsvonato
kon utazók száma. Tovább ja
vult - a nemzetközi vonatok 
kivételével - a személyszállító 
vonatok menetrendszerűsége. 
Nagy gondot fordítottak az állo
mások és a szerelvények tiszta
ságára, ami a személykocsik 
műszaki állapota miatt egyre 
nehezebben biztosítható. Lajos
mizse állomáson kocsijavító
tisztító bázist alakítottak ki. 
Újabb 13 állomáson szereltek 
fel utastájékoztató berendezést, 
Békéscsabán és Kelebián pedig 
bevezették az idegen nyelvű 
utastájékoztatást. Tavaly 20 ál
lomás felvételi épületét újítot
ták fel, ezek közül kiemelkedik 
a műemlékvédelmi és idegen
forgalmi jelentőségű Kalocsa 
állomásé. Folyamatosan vizs
gálták a vonatok kihasználtsá
gát és rugalmasan alkalmaz
kodtak az utazási szokásokhoz. 
Megkülönböztetett figyelemmel 
kísérték a kirándulóhelyekre és 
az országos látogatottságú ese
ményekre, mint például a sze-
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Szemők Béla átadja az oklevelet Lovász Lázár vasútigazgatónak 

lőtlensége. Sok gondot okozott 
az elegymozgás lelassulása, az 
operativitás fokozódása az 
üzemviteli munkában, a vasúti 
járművek romló műszaki álla
potának szinten tartása, és a 
közlekedés biztonságának meg
őrzése. Ilyen körülmények kö
zött - a tervezettnél 5,4 száza
lékkal kevesebb dolgozó kocsi
parkkal - az áruszállítási ter
vet 10 millió 688 ezer tonna el
szállításával, 3,8 százalékkal 
túlteljesítették. A kocsiigényes 
áruknál 146 ezer, ezen belül az 
exportforgalomban 103 ezer 
tonnával szállítottak többet az 
előirányzottnál. A heti szállítási 
egyenlőtlenségek enyhítésére 
bővítették a 7 napos kocsimeg
rendelési rendszerben elfuvaro
zott árumennyiséget, ami az 
előző évinek kétszerese volt. 
Növelték az árukezelési helyek 
kiszolgálásának tervszerűségét, 
Békéscsaba állomást megnyi
tották a 20 tonnás konténer-, 
míg Mezőtúrt a nemzetközi da
rabáru-forgalomra. Több új 
iparvágány épült, zömében a 
fuvaroztatók anyagi hozzájáru
lásával. Eszközeik jobb kihasz
nálásával javították a kocsifor
duló-időt, a kocsik statikus ter
helését, csökkentették az ide
gen kocsik tartózkodási idejét. 

Tovább javították a vasuta
sok élet- és munkakörülménye
it. Több mint 20 millió forinttal 
segítették a lakásgondok enyhí
tését. Jó eredményeket értek el 
a kongresszusi és jubileumi 
munkaverseny-mozgalomban, 

ötszáz szocialista bngád közel 
hatezer dolgozója tett munka
felajánlásokat. 

Szemó'k Béla vezérigazgató
helyettes elismerően szólt a sze
gedi kollektíva munkájáról, 
amely évek óta egyenletes. Kér
te az igazgatóság dolgozóit, 
hogy a mostani munkalendüle
tet folytatva továbbra is segít
sék a vasút munkáját, majd Ko
szorus Ferenccel együtt átadták 
a MÁV Élenjáró Igazgatósága 
címet tanúsító oklevelet Lovász 
Lázárnak és dr. Lugosi József
nek. 

Bács-Kiskun, Békés és 
Csongrád megye párt- és álla
mi, valamint tömegszervezetei. 
továbbá a fuvaroztatók nevé
ben Szakolczai Pál köszöntötte 
a kitüntetett igazgatóságot, 
méltatta az itt dolgozók helytál
lását. 

Ezt követően kitüntetések, el
ismerések átadására került sor. 
Ezen az ünnepségen adták át 
Kiskunfélegyháza állomás 15 
tagú Kossuth szocialista brigád
jának az MSZMP KB oklevelét 
és a Magyar Népköztársaság 
Kiváló Brigádja kitüntetést. 
Kiváló Munkáért kitüntetést 
hárman, vezérigazgatói Dicsé
retet pedig öten kaptak. 

Kedves és szép pillanatai vol~ 
tak az ünnepségnek, amikor a 
Juhász Gyula Gyakorló Álta
lános Iskola úttörői virággal 
köszöntötték az elnökség tag
jait. 

Az ünnepséget színvonalas 
kultúrműsor zárta, amelyben 
Fodor Zsóka és Gregor József, 
a Szegedi Nemzeti Színház mű
vészei, valamint a művelődési 
ház kamarakórusa lépett fel, 
nagy sikerrel. 

Gellért József 

gedi szabadtéri játékokra láto-
,-----------------------

gatók zavartalan utazását. 
Intézkedéseik ellenére az 

igazgatóság területén is fokozó
dott a szállítások évközi egyen-

Sátoraljaújhelyi pályafenntartók 

ÖT ÉV ALATT Foiskolások Záhonyban 

Kilencedik éve elsők 

a munkaversenyben 

Ötszörösére néitt 
a konténerforgalom 

Nemzetközi tanácskozás Pécsett 

Április 14-18. között Pécs 
adott otthont a Nemzetközi Kö
zös Konténerhasználati Ta
nács (SZPK) 31. ülésének. Ma
gyarország számára igen nagy 
jelentősége van annak a közö
sen üzemeltetett, 20 tonnás 
konténerparknak, mely lehető
vé teszi a konténerek szabad 
felhasználását a tagországok 
bármelyikében. A tagországok
ban az elmúlt évben félmillió 
nagykonténert raktak meg. Ez 
a mennyiség két és félszerese 
az öt évvel ezelőttinek. Magyar
országon 1985-ben 39 OOO kon
ténert raktak meg exportáruk
kal, az importforgalomban 
47 OOO konténer érkezett hoz
zánk. Ez ötszöröse az öt évvel 
ezelőtti mennyiségnek, így a 
forgalomnövekedés ütemében 
hazánk az első helyen áll. 

ta a Magyar Államvasutak. 
A konténerben továbbítható 
magyar külkereskedelmi áruk 
körében jelentős az olyan mező
gazgasági termékek (konzerv, 
italáru) aránya, melyek a téli 
szállítási időszakban fagyve
szély miatt konténerben nem 
fuvarozhatók. Ezért a MÁV-nál 
ezekben a hónapokban több
ezer darab szabad konténer áll 
üresen. 

Az első negyedévben 50 szá
zalékos kedvezménnyel kínálta 
a MÁV a nagykonténereket, de 
még így is sok konténerbe rak
ható áru hagyományos módon 
hagyta el az országot. 

A Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Főiskola hallgatóinak 
egy csoportja, dr. Kisbakonyi 
József igazgató vezetésével a 
közelmúltban kétnapos látoga
tást tett Záhonyban. 

A Közlekedési és Postaüzemi 
Intézet vezető oktatóiból és a 
III. évfolyamos vasútüzemi sza
kos hallgatókból álló csoport
nak Sipos István üzemigazga
tó-helyettes tartott tájékoztatót 
az üzemigazgatóság munkájá
ról, a dolgozók élet- és munka
körülményeiről és a fejlesztési 

tervekről. Ezután a hallgatók 
Záhonyban, Eperjeskén és Fé
nyeslitkén ismerkedtek a kör
zet forgalmi és átrakói technoló
giáival, a legfontosabb létesít
ményekkel, valamint a számí
tástechnikai üzemegység mun
kájával. 

Ez a tapasztalatcsere is jól 
szolgálta az elméleti képzés és a 
gyakorlat összhangját, a felső
oktatási intézmény és az üzem 
szakmai kapcsolatainak erősíté
sét. 

Iván István 

A 450 dolgozót számláló sá
toraljaújhelyi pályafenntartási 
főnökség sorozatos sikerekkel 
dicsekedhet. 1976-tól kiváló 
szintű teljesítményekkel tesz 
eleget feladatának. Ezt fémjelzi 
az eddig megkapott nyolc ki
tüntetés is. 1985-öt is kiváló tel
jesítménnyel zárták. 

A Miskolc-Sátoraljaújhely 
közötti vonal a felépítményi 
mérések adatai szerint kifogás
talan állapotban van. A karban
tartás minősége 19 százalékkal 
jobb a kiváló szint előírásánál. 
Tavaly összesen több mint 30 
kilométer hosszúságban cserél
ték ki a megkopott síneket, 
ezenkívül 11 ezer betonaljat, 
2600 talpfát építettek be a tönk
rementek helyett. A régi, 48 ki
logrammos síneket a Sze
rencs-Hidasnémeti közötti 
mellékvonalon építették be. Az 
ott közlekedő tehervonatok 

' most már teljes terheléssel köz
lekedhetnek. 

A főnökség egyéb eredmé
nyei is említést érdemelnek. Az 
ágyazatrostálásban például 18, 
a gépikitérő-szabályozásban pe
dig 49 százalékkal értek el jobb 
eredményt a tervezettől. A régi 
sínek újbóli hasznosítása, be-

Az összes vasúti exportáruk 5 
százalékát, 655 ezer tonnát 
nagykonténerekben továbbítot-

Nemcsak a MÁV, de az egész 
magyar népgazdaság érdeke, 
hogy a nagykonténerek szabad 
kapacitását a fuvaroztatók az 
ipari árukkal (bór, textil, bútor, 
alkatrészek) nagyobb mérték
ben használják ki. Ezt célozza 11 

az áprilisi tanácskozás is. A főiskola hallgatói a záhonyi üzemlátogatáson építése több mint nyolc és fél 

millió forint megtakarítást ered
ményezett. 

A dolgozók 75 százaléka 22 
brigádban végzi munkáját. Az 
élenjárók közé tartozik a Bara
nyi Ferenc által vezetett, jár· 
művezetők és rakodók alkotta 
19 tagú Gagarin brigád. Az el· 
múlt évi kiemelkedő tevékeny
ségük alapján az idén kapták 
meg a Közlekedés Kiváló Bri
gádja címet. A kollektíva ta
valy a felépítménycserékhez 
szükséges anyagokat a terve· 
zettől 19 nappal előbb szállítot
ta a helyszínre. Amikor nincs 
elegendő rakodómunkás, akkor 
a járművezetők is segítenek, 
akiknek egyébként vasúti gé
pekre érvényes jogosítványuk 
is van. A hajtó- és kenőanyag
megtakarításuk több mint 110 
ezer forint volt. 

A Kardos Imre vezetésével 
dolgozó (technikusokból, mér
nökökből szervezett) Lenin szo• 
cialista brigád érdeme, hogy 
több száz órával csökkentek a 
vágányzárak. Ezt a munkálatok 
jó előkészítésével érték el. 

A főnökség a miskolci igazga• 
tóság négy pályafenntartási fő• 
nöksége közül már 9. éve az el
ső a munkaversenyben. 

Csorba Barnabás 



ta ellátó sikersorozata 

� n. � temd6••aliban 
�ser. lcaptale kiNló címet 

Maro.i Béla ub-titkár k&aöati aa ilnnepeég réutvn6it 

A vendéglátásban kevés vál
lalat dicsekedhet olyan sikerso
rozattal, mint az Utasellátó. Ez, 
a közismerten nehéz köriilmé
nyek között dolgozó nagyválla
lat a VI. ötéves tervidőszakban 
is meg tudott újulni és négy al
kalommal, 1983-tól sorozatban 
nyerte el a kiváló címet. 

A vállalat 1985. évi munkájá
val kiérdemelt kitüntetést ápri
lis 22-én, az MTESZ székházá
ban rendezett ünnepségen ad
ták áL Az ünnepséget Marosi 
Béla, a vállalati szakszeIVezeti 
bizottság titkára nyitotta meg. 
Köszöntötte a megjelenteket, 
köztük az elnökségben helyet 
foglaló Katona Imrét, az 
MSZMP KB tagját, az Elnöki 
Tanács titkárát, Hoós Jánost, az 
MSZMP KB tagját, az Orszá
gos TeIVhivatal államtitkárát, 
Győri, Lajost, a budapesti párt
bizottság gazdaságpolitikai osz
tályának vezetöjét, Szőcs Ist
vá.nnét, az V. kerületi pártbi
zottság első titkárát, Koszorus 
Ferencet, a vasutas-szakszeIVe
zet főtitkárát, Onozó György 
közlekedési miniszterhelyettest 
és Vincze Imre belkereskedel
mi miniszterhelyettest. 

A megnyitó után dr. Sebes 
Miklós, a vállalat vezérigazga
tója mondott ünnepi beszédet. 
Bevezetöjében méltatta május 
elseje jelentöségét, majd részle
tesen beszámolt a vállalat mun
kájáról, elért eredményeiről. 

ge a VI. ötéves teIVben, az áru
forgalmat meghaladó mérték
ben, átlagosan évi 10,8 száza
lékkal nőtt. Ez azt eredményez
te, hogy áruforgalmunk 2 mil
liárd 189 millió forintról, 2 mil
liárd 863 millió forintra, azaz 
egyharmadával emelkedett. Az 
alaptevékenységünkre jellemző 
dinamizmus biztosította szá
munkra, hogy az ország legna
gyobb vendéglátóipari vállalata 
maradjunk. 

Amikor a vállalat vezérigaz
gatója az elért eredményekről 
beszélt, nem hagyta figyelmen 
kívül a munkaverseny húzóere
jének számító szocialista bri
gádmozgalmat. 

- A vállalati célkitúzések 
megvalósításához, mint minden 
tervidőszakban, az elmúlt gaz
dasági évben is nagymértékben 
hozzájárultak a verseny élenjá
rói - mondotta -. Az MSZMP 
XIII. kongresszusa és hazánk 
felszabadulásának 40. évfordu
lója tiszteletére indított munka
versenyhez közel 50 üzem és a 
szocialista brigádok 80 százalé
ka csatlakozott. Szocialista bri
gádjaink szép számban vettek 
részt a vasút és a különböző vá
rosok által szeIVezett akció
programokban is. 

A vezérigazgató a verseny 
élenjárói közül név szerint is 
említett néhányat, majd beszé
de végén arra hívta fel a válla
lati kollektíva figyelmét, hogy a 
kitüntetéshez méltóan végezzék 
továbbra is a munkájukat, mert 
nemcsak a felettes szeIVek, ha
nem az utazóközönség is joggal 
várja a szolgáltatások színvona
lának továbbnövelését. 

Az ünnepi beszéd után Ono
zó György közlekedési minisz
terhelyettes és Koszorus Fe
renc főtitkár átadta a kitünte
tést fémjelző oklevelet dr. Se
bes Miklósnak. 

Ezután Onozó György kor
mány- és miniszteri kitüneteté
seket adott át. A Munka Ér
demrend arany fokozatát kap
ta: dr. Sebes Miklós vezérigaz
gató és Széles Péter gazdasági 
igazgató, tizenegyen kaptak Ki
váló Munkáért kitüntetést és 
négyen részesültek Miniszteri 
Dicséretben. 

A vállalati kitüntetéseket dr. 
Sebes Miklós vezérigazgató ad
ta át. A Vállalat Kiváló Igazga
tósága címet a szombathelyi te
rületi igazgatóság nyerte el, 
megelőzve a miskolciakat. 
A Vállalat Kiváló Üzeme címet 
29 üzem érdemelte ki. 

V. F. 

- Eredményeinket alapte
vékenységünk színvonalának 
emelésével, aktív üzletpolitiká
val, új szolgáltatások bevezeté
sévvel és a szűkös fejlesztési le
hetőségeink ésszeril felhaszná
lásával értük el - hangsúlyoz
ta. - Értékesítési árbevételünk 
a VI. ötéves tervidőszakban di
namikusan növekedett. Vállala
tunk az egyre nehezedő külső 
köriilmények ellenére is túltel
jesítette teIVét. A népgazdasági 
célkitűzésekkel összhangban fi
gyelemre méltó eredményeket 
htQnk el a konvertibili:8 valuta- o..a- Gy&wy és Kouorua Fenne ..,....w dr. Sebe& Miklóenak a 
uerz6 tevékenység fe,ilesztésé- dllalad lddlntetésba 
,reL Vállalatunk tennelékenysé- (Skoda Lúd6 relritelei) 

Kiváló területi igazgatóság 

(FolytQtás az 1. oldalról.) 
A megjelenteket Genka In

ván, az üzemi pútbizottaág t:it
kára köszöntötte. A naolYllW
sen Rig6 ZoUán ilzemipzpt6 
számolt be a végzett munkAról 
Elmondta, hogy az átrak6könet 
áruforgalméban is éIVényesül
tek azok a népgazdasági törek
vések, amelyek az import mér
séklésére és a magyar export 
dinamikus növelésére irinyul
tak. f gy a belépés tfzszázalékoe 
csökkenése mellett az export 41 
százalékkal emelkedett. Szerve
zési intézkedésekkel, a műszak
rend változtatásával, társadal
mimunka-akciókkal, technoló
giai korszerűsítésekkel tettek 
eleget a feladatoknak, s a teIV
idószak végére a szállitási fe
szültségeket feloldották, jutott 
erő a széles nyomtávú szovjet 
vagonokba történő rakodásra 
is. pesség javításában, miközben Külön kiemelendő, hogy a ver-

A beruházási tevékenység ar- ll vállalati gazdálkodási feltéte- $eny csúcspontjait akkor érték 
ra irányult, hogy minél hatéko- Jek és magatartás - többek kö- el, amikor a legnagyobb szük
nyabb, a nehéz fizikai munkát �tt a szaltályozók gyors válto- lég volt a dolgozók áldozatril
kiváltó legyen az átrakás, az ti miatt - sokszor nem esett lalására. Csakis a jobb, szakve-
árutovábbítás. Elkészült a ten- be a központi elképzelések- nlbb, céltudatos és hatékony 
gelyátszerelő csarnok, csigás és , aminek egyik eredménye, munkával boldogulhatunk, gaz-
kaparólapátos mütrágyaátrakót hogy az utóbbi időben a teljesít- dagodhatunk - emelte ki Czi
állítottak be, fedett kézi átrakó rnényekkel nem alátámasztot- nege Lajos, aki a Magyar Szo
védi a munkásokat az időjárás tan növekedtek a bérek. A múlt cialista Munkáspárt Központi 
viszontagságaitól. Mintegy évi kedvezőtlen jelenségek az Bizottságának kongresszusi 
százmillió forint értékben nö- idén nem ismétlődhetnek meg, zászlóját Gerócs Istvánnak, a 

velték az egyéb szolgáltatáso- ezért a párt és a kormány a gaz- Minisztertanács és a Szakszer
kat is. dasági élet fellendítésére egy vezetek Országos Tanácsa El-

Az üzemigazgatóság több sor intézkedést tett és tesz. nöksége vörös zászlaját Rigó 
mint hétezer fős kollektívája A kormány elnökhelyettese Zoltánnak adta át. 
példamutatóan dolgozott, ki- szólt arról is, milyen tényezők A munkában élenjáróknak 
emelkedő egyéni és brigádtelje- alapján érdemelték ki a záhonyi Urbán Lajos miniszter és dr. 
sítményeket ért el. Bekapcso- körzet vasutasai a magas elia- Bajusz Rezsó vezérigaz�t6 
lódtak a ,,,27 sikeres dekáddal merést. Záhony közvetlenül is, adott át kitüntetéseket. A MÁV 
az SZKP XXVII. kongresszu- jelképesen is kapocs a nagy Kiváló Brigádja és a Nemzetkö
sának méltó fogadásáért"' in- testvérhez: a Szovjetunióhoz zi Munkaverseny Élenjáró Bri
duló határon túli versenybe is. fűződő barátságunkban, s egy- gádja címet nyerte el a Tóth 
A vállalások teljesítését lehető- ben legnagyobb külkereskedel- Márton vezette eperjeskei Lo
vé tette a szovjet vasút javuló mi partnerünkhöz. Jól érzékel- komotiv szocialista brigád, a 
fogadási készsége és a jelentős teti ezt, hogy hazánk vasúti MÁ. V Kiváló Brigádja címet a 
exportrakodás. Jó politikai lég- szállitást igénylő exportforgal- vontatási főnökség Tóth Fenmc 
körben, a munkahelyi demok- mának mintegy húsz százalé- vezette Kandó Kálmán szocia
rácia szélesedésével érték el az kát, importforgalmának több, lista brigádja. 
eredményeket. mint 40 s�é�t, tranzitfor- . A záhonyi vasutasoknak gra-

A nagygyúlésen beszédet �almán8:k koz�l ti� százalé�� tulált Marat Grabszkij, a szov
mondott Czinege Lajos minisz- itt fo�adJák és indítják. A vasuti jet vasutak lvovi igazgatója, aki 
terelnök-helyettes is, aki tolmá- szállításban, az árumozgatás- kiemelte a baráti kapcsolatok 
csolta a Központi Bizottság, a ban is szisztematikusan kell tö- szükségességét az eredményes 
kormány és a SZOT jókivánsá- rekedni az új módszerek alkal- munkában, aminek jele, hogy 
gait. A szónok megemlékezett a rnazására, a szakmai ismeretek az év eddig eltelt időszakában 
munka ünnepéról, a munkaver- bővítésére. E követelményeket is nagyobb mennyiségeket szál
seny sok szép sikeréről. Részle- itt megértették, ennek is kö- lltottak el a korábbiaknál. 
tesen szólt hazánk gazdasági szönhetó, hogy az előző tervidó
helyzetéról. szakhoz képest a széles nyom-

- A verseny hozzájárult távú kocsik átlagos tartózkodási 
céljaink megvalósításához, ideje tiz százalékkal csökkent, a 
azonban a múlt évi fejlődés el- rakodógépek kihasználtsága 71 
maradt a várttól, s az idei ín- százalékkal emelkedett, nőtt a 
dulás sem volt sikeres - hang- tehervonatok átlagos terhelése. 
súlyozta. - A tervektől való el- A kézi árumozgatás arányának 
maradás okai közé tartozik, számottevő csökkenése az em
hogy a gyorsan változó külső berekról való gondoskodást jel
és belső körülményekhez Las- zi. 
san alkalmazkodtunk, nem ér- A munkaversenyben részt 
tünk el számottevő eredménye- vevő 408 szocialista brigád 3300 
ket a termékszerkezet változta- tagja a többletfelajánlások ré
tásában, a piac- és versenyké- vén járult hozzá a sikerekhez. 

Kiváló főnökség 

* 

Záhonyi látogatása során a 
körzet néhány jelentős létesft
ményével is megismerkedett 
Czinege Lajos miniszterelnök
helyettes. Bemutatták neki a 
tengelyátszerelő csarnokot, a 
fedett kézi és gépi átrakót, 
Eperjeske rendező pályaudvar 
automata mérlegét és az átrakó 
pályaudvar egyes berendezése
iL 

Lányi Botond 

As igényekhes gyonan, 
rugalmaaan alkalmadodnak 
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Igények és lehetőségek Kérem a következőt! 

A szervezet vitaminszükségletét 
nem tablettával kell kielégíteni 

A szakszervezeti üdültetés napos és árnyoldalai 

Szakszervezetünk szociálpoli
tikai tevékenységének szerves 
része az üdültetés, mely a 
SZOT és a vállalataink által 
üzemeltetett üdülőkre terjed ki. 
A SZOT által biztosított lehető
ségek 1986-ban nem érik el az 
előző évi szintet, így összes 
üdültetési lehetőségeink mint
egy 5 százalékkal csökkentek. 

Ez évben a szakszervezeti 
munka irányításában bekövet
kezett változások hatására mó
dosult az üdülőjegy-elosztás el
ve és gyakorlata. A felnőtt- és 
családos beutalójegyek felosztá
sát a MÁV Számítástechnikai 
Üzem közreműködésével, gépi 
úton végeztük. A SZOT-beu
talók elosztásánál az alapszer
vek létszámarányát vettük fi
gyelembe, a nyugdíjasok köré
ben azonban családos és külföl
di üdülőjegy nem került felosz
tásra. A vállalati üdülőjegyek 
felosztásánál a balatoni üdülő
vel rendelkező alapszerveink
nek a központi elosztású balato
ni üdülőkben férőhelyet nem 
biztosítottunk. 

A gépi elosztásnak pozitív és 
negatív tapasztalata egyaránt 
volt. A legtöbb probléma abból 
eredt, hogy a létszámarányos
ság miatt a 40-50 fős kis alap
szervezeteink nem kaptak be
utalót. Gondot jelentett még, 
hogy a jegyelosztásnál a tájjel
leget nem vették figyelembe, 
ezáltal üdültetési felelőseink 
munkája esetenként nehezebbé 
vált. A nagy létszámú alapszer
vezetektől beérkezett informá
ciók alapvetően kedvezőek, itt 
az üdülőjegyek mennyisége és 
választéka egyaránt megnőtt. 

Nem elhanyagolható a jegy
kiadás ideje és az ezzel kapcso
latos adminisztrációs munka 

csökkenése sem. Az üdülője
gyek 1987. évi felosztásánál, az 
eddigi tapasztalatokra támasz
kodva. törekednünk kell az el
osztást végző gépi program fi
nomítására. tökéletesítésére. 
A központi jegyelosztású üdü
lőkben kiemelt figyelmet fordí
tunk a tervszerű fenntartási és 
korszerűsítési tevékenységre. 
Ápnlisban befejeződött a mező
kövesdi családi üdülő rekonst
rukciója, így több mint féléves 
kényszerszünet után a folyama
tos üzem ismét megindult. 
A boglárlellei családi üdülőben 
folyamatosan felújításra, illetve 
cserére kerülnek a felszerelési 
és berendezési tárgyak, s ez év
ben sor kerül a fűtési rendszer 
teljes korszerűsítésére is. 

Üdültetési politikánk fontos 
területe a gyermeküdültetés. 
Rendelkezésre álló lehetősége
inket leszűkítette. hogy a tatai 
gyermektábort az idén be kel
lett zárnunk, mivel jelenlegi ál
lapotában a tűzrendészeti elő
írásoknak nem felelt meg. Kö
vetkezményeként mintegy 800 
gyermek üdültetési lehetőség�
ről kellett lemondanunk. Uj 
színfoltot jelent gyermeküdülte
tésünkben a farkashegyi repü
lőszaktábor beindítása. A MÁV 
Repülő és Ejtőernyős Klubbal 
kötött szerződésünk eredmé
nyeként 5 napos turnusokban 
40 vasutasgyermek táboroztatá
sára nyílik lehetőség. 

Ma a 15-18 évesek szerve
zett üdültetése fehér folt az 
üdültetési munkánkban. Ezen 
kívánunk változtatni akkor. 
amikor ez évben kísérleti jelleg
gel megszervezzük a fiatalok 
békéscsabai táborát. 

Dolgozóink körében az ér
deklődés középpontjában áll-

nak a kölcsönösségi alapon biz
tosított külföldi gyermek-csere
üdültetések. A megkötött szer
ződések alapján 252 gyermek 
üdülhet olasz. osztrák, német, 
lengyel és szovjet partnereink
nél. Sajnos lehetőségeink mesz
sze elmaradnak az igényektől. 
A külföldi üdültetés kiterjeszté
se érdekében tárgyalásokat 
folytatunk a görög vasutas
szakszervezettel. Amennyiben 
ezek sikeresen végződnek, to
vábbi 25 gyermek külföldi 
üdültetésére nyílik lehetőség. 

A rászorultsági elv érvénye
sítéseként az idén lehetőséget 
biztosítunk a nagycsaládosok 
és nehéz szociális körülmények 
között élő gyermekek térít1s
mentes üdültetésére. A MA V 

jóléti és kulturális alapjából e 
célra 150 ezer forintot irányoz
tunk elő. A térítésmentes üdül
tetésre vonatkozó keretszámok 
az üdülőjegyekhez hasonlóan 
az alapszervezetekhez kerültek 
leosztásra. A személyre szóló 
odaítélésnél meghatározó az 
egy főre eső jövedelem (ez a 
2500 forintot nem haladhatja 
meg), valamint a szülő munka
helyi magatartása. Ettől az in
tézkedéstől azt reméljük, hogy 
olyan családokat. illetve gyer
mekeket is pihenési lehetőség
hez juttatunk, akiknél eddig el
sősorban anyagi okok nehezí
tették az üdültetést. 

Tudjuk, hogy üdültetési lehe
tőségeink a jelentkező igények 
maradéktalan kielégítésére 
nem elegendőek. Legnagyobb 
gondunk, a nyári főszezoni 
igények kielégítése, melynek 
korlátja létesítményeink kapa
citása. 

Tivald Attiláné 1 

- Jó napot, doktor úr! 
- Üdvözlöm, János bácsi. 

Foglaljon helyet! M1 a panasza? 
- Olvastam, hogy a szerve

zetnek sok vitaminra van szük
sége. Ilyenkor tavasszal még 
kevés a zöldség, gyümölcs, 
ezért szeretném, ha receptre ír
na nekem vitaminokat, mert 
másképpen nem adnak annyit, 
amennyi kellene. 

- Kilószámra bizony nem is 
adják a vitaminokat, de nem is 
szükséges, mert nem tablettá
val kell kielégíteni vttamin
szükségletünket, hanem helyes 
táplálkozással. Ilyenkor ta
vasszal is hozzájuthatunk a 
megfelelő mennyiségű vitamin
hoz. 

- Hogyan? 
- Elsősorban azt kell tudni, 

hogy mik azok a vitaminok. 
Olyan anyagok, amelyeket a 
szervezet nem tud készíteni, 
ezért direkt, vagy elővitamin 
formájában kell megszerez
nünk. A vitaminok nem táp
anyagok, nem építőanyagul 
szolgálnak, hanem speciális 
élettani feladatokat töltenek be, 
leggyakrabban a sejt anyagcse
réjében, például a fermentek al
katrészeként. Egyoldalú táplál
kozás esetén úgynevezett hi
ánybetegségek keletkeznek, 
például beri-beri, skorbut stb. 
A teljes vitaminhiány nagyon 
ritka. Aki egyoldalúan táplálko
zik, annak a fertőzésekkel 
szemben is nagyobb a fogé
konysága. Gyomor- és béltüne
tek, bőrbetegségek léphetnek 
fel. 

- Normális táplálkozással a 
szervezet elegendő vitamin
mennyiséget kap? 

- Igen. A vttaminok nagy 
adagjai többnyire hatástalanok, 
az egészséget nem javítják. Vi
tamintúladagolástól nem kell 
tartani. A vttaminokat két cso
portba soroljuk: zsírban oldódó
akra (A-, D-. E-. K-vitaminok), 
és vízben oldódóakra (B-, C-, 
P-vitammok) Ez utóbbiak 
könnvebben szívódnak fel. de 
hamarabb kiürülnek a szerve
zetből. 

- Csak nem sajnálja tőlem 
a vttamintablettákat, doktor úr? 

- Nem sajnálom, csak 
rendszeres fogyasztásukat ki
fogásolom, hiszen a táplálékkal 
is elegendő vitaminhoz jutunk. 
A búzakorpa például igen gaz
dag E-vitaminban. C-vitamin 
sem csak a citromban és egyéb 
gyümölcsben van, hanem a 
burgonyában is. Nálunk sajnos 
elég alacsony az évi burgonya
fogyasztás. Növényi rostokat is 
keveset fogyasztunk. A vörös 
káposzta például nagyobb táp
értékű, mint a fejes káposzta. 
Különösen magas a C-vitamm
tartalma, de sok karotin is van 
benne, ami az A-vitamin elővi
taminja. Az A-vitamin bőséges 
forrása a máj. Nyáron elegendő 
belőle naponta 15 gramm, télen 
ennek a kétszeresét kellene fo
gyasztanunk, hogy kielégítsük 
szervezetünk napi 2 mg-os A
vitamin-igényét. Ez a vttamm 
fokozza szervezetünk ellenállá-

sát, és javítja a szem látóképes
ségét is. 

Az E-vttamin pedig nemcsak 
„a szerelem vitaminja", bár a 
szaporodásban is igen nagy sze
repe van. Az egészséges ember 
vörös vértestjeinek élettartama 
120 nap. E-vitamin-hiány miatt 
ezt az időt nem tudják megérni. 
A tojássárgája, a tej és a fejes 
saláta is sok E-vitamint tartal
maz. A margarint nálunk is E
vitaminnal dúsítják. Ebből a vi
taminból a napi szükségletünk 
15-30 mg. Néha egy kis élesztő 
fogyasztása is ajánlatos. 

Még valamit a P-vitaminról. 
A paprika és őrleménye sok P
vitamint tartalmaz. Ez a perme
abilitás - áteresztőképesség -
első betűje. A P-vitamin növeli 
a vér hajszálereinek ellenállá
sát, és csökkenti áteresztőké
pességüket. Belső vérzések 
megelőzésére és gyógyítására is 
alkalmas. Közvetve a szív mű
ködésére is hatással van. A fű
szerpaprikának a P-vitamin a 
legértékesebb alkotóeleme. 
A példákból is látható tehát, 
hogy nem érdemes tablettafor
mában szedni a vitaminokat, hi
szen azok jelen vannak élelmi
szereinkben. 

- Akkor most hiába jöttem 
önhöz, doktor úr! 

- A jó tanács is sokat ér. Ha 

megfogadja, amit elmondtam, 
nem lesz szüksége tablettákra. 
Viszontlátásra, János bácsi! Ké
rem a következőt! 

Dr. Veres Sándor 

------------------------, 
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/� Felértékelt életbiztosítások 
Ismeretes, hogy ez év január 

elsejétől az Állami Biztosító az 
eddigi évi két százalékról négy 
százalékra emelte a különböző 
életbiztosítások felértékelésé
nek mértékét. 

Szász Andrástól, az ÁB osz
tályvezető-helyettesétől azt kér
tük: számoljunk együtt, hogy 
mit is jelent az emelkedés egy
egy biztosításnál az ügyfelek 
számára. 

egészítendő a hivatalos nyugdí
jat, a harmadikban pedig több 
mint 1584 forintot. s így tovább. 

éreznek a család legifjabb tag
jai iránt, mint a szülők, és ezért 
anyagi áldozatot is hoznak. 

---@-----/ 

/ 

Egészségügyi 
hónap 

Győrben 
A győri körzeti üzemfőnöksé

gen a megyei és a helyi Vörös
kereszt szervezet - az áprilisi 
egészségügyi hónap keretében 
- előadássorozatokat rende
zett, amelyek többsége a helyes 
életmódra, a káros szenvedé
lyek következményeire hívta 
fel a figyelmet. 

Az életbiztosítások minden 
lehetőségre kiterjedő választé
kából először azt vettük példá
nak, amikor az ügyfél nyugdíjá
nak kiegészítését várja a bizto
sítástól. Azokról van szó többek 
között, akik az úgynevezett bor
ravalós szakmákban dolgoz
nak, vagyis jövedelmük egy ré
sze nem nyugdíjjárulékos. Le
gyen példánk főszereplője egy 
45 esztendős férfi, aki úgy dön
tött, hogy havi 390 forintért -
ennyi az általa kiválasztott biz
tosítási formának a díja - ezt a 
gondoskodást vásárolja meg 
magának. Számolva azzal, hogy 
ha a megközelítőleg négyezer 
forintos havi pluszjövedelme a 
fizetési szalagján szerepelne, 
akkor körülbelül a biztosítási 
díjnak megfelelő nyugdíjjáru
lék terhelné, méltányosnak is 
találta a biztosítást. 

A gyermekeikért hosszú táv
ra felelősséget vállaló szülők, 
akiknél fontos szempont a csa
lád anyagi biztonságának meg
teremtése, lehetnek második 
példánk szereplői. Vegyük ala
pul, hogy a gondoskodás-élet
biztosítási szerződést a gyer
mek megszületésekor kötik 
meg, az apa ekkor mondjuk 
harmincesztendős. A biztosítás 
díja havi 800 forint, s ennek fe
jében a 18 évesre cseperedett 
gyerek 405 160 forintot kap 
kézhez a biztosítótól. (A szerző
dést kétszázezer forintra kötöt
ték, a növekedést a 4%-os 
összegemelkedés eredményez
te.) 

Természetesen hosszan le
hetne sorolni még a példákat, 
de fogadjuk meg végül Szász 
András tanácsát: mielőtt elha
tároznánk magunkat valame
lyik életbiztosítás megkötésére, 
kérjünk alapos tájékoztatást, s 
minden körülményünket, éle
tünk további lehetőségeit mér
legelve válasszunk. Kánikulában 

Sokan vettek részt a nőgyó
gyászati szűrővizsgálatokon. Si
keres volt az egészségügyi fel
világosító könyvek vására is. 

Most lépjünk előre 15 évet az 
időben: példánk főszereplőjé
nek ekkor egy. összeg_ben 
180 090 forintot fizet az Alla
mi Biztosító. De választhatja a 
havi 1454 forintnyi járadékot is. 
Ha emellett dönt, tudnia kell, 
hogy ez az összeg is minden év
ben négy százalékkal emelke
dik majd. Vagyis: második 
nyugdíjas évében már 1514 fo
rintot hoz havonta a postás, ki-

Szerepeljen példánkban az a 
tragikus lehetőség is, amelynél 
a biztosítást kötő szülő életét 
veszti. Ebben az esetben a 
gyermeknek jár az évente négy 
százalékkal emelkedett biztosí
tási összeg, s ettől kezdve 18 
éves koráig árvajáradékot kap 
az Állami Biztosítótól. Ennek 
havi összege a 4 százalékkal 
emelt biztosítási összeg másfél 
százaléka, vagyis: a 200 ezer fo
rintos biztosításnál több mint 
háromezer forint, természete
sen ez is növekedik négy száza
lékkal. Mindezektől függetlenül 
a gyermek 18 éves korában az 
alapbiztosítás emelt összegét is 
megkapja. 

Érdemes megemlíteni, hogy 
ezt a fajta gondoskodás-élet
biztosítást nagyszülő is meg
kötheti az unokája javára, s 
szép számú példa igazolja: van
nak nagyapák és nagyanyák, 
akik legalább olyan felelősséget 

Önkéntes tűzoltók versenye 
A Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság április 25-én önkéntes 

tűzoltóversenyt rendezett a IX. kerületi sportkombinátban. 
A versenyen 151 csapat vett részt. köztük a Keleti üzemfőnökség 
vontatási üzemegységének tizenegy tagú csapata is. A vasutas 
tűzoltók - a VIII. kerületiek közül - a kismotoros, 800 literes 
kategóriában a harmadik helyen végeztek. 

A csapat eddig a kerületben tíz alkalommal volt az első. 
(s) 

A MÁV Szegedi Igazgatóság 
PÁLYÁZATOT HIRDET 
üzemfönöki munkakör betöltésére, 
a Vésztő Körzeti Üzemfönökségen 
A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési 
előírások: 
- középfokú politikai végzettség, 
- szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzett-
ség, 
- felsőfokú vasúti (vagy azzal egyenértékű) 

szakképesítés, 
- 10 éves szakmai gyakorlat 
A munkakör betöltésének időpontja: 1986. szeptem
ber 1 
A pályázat benyújtásának határideje: 1986. június 30. 
Helye: MÁV Igazgatóság Szeged, személyzeti és munkaügyi 

osztály, 6701 Szeged, Lenin krt. 28-30. 
Bérezés: üzemfőnök 23040814-11005 FEOR MÁV besorolás, 

5700-12 500 Ft-ig. Prémium és egyéb juttatások 
az érvényben lévő rendeletek szerint. Lakást bizto
sítunk. 

A pályázat tartalmazza: 
- a pályázó munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását 

(alapbérét és jövedelmét), 
eddigi munkahelyeinek és munkaköreinek felsorolását (év, 
hó. nap megjelöléssel), 
szakmai és társadalmi munkáját és annak eredményeit, 
kitüntetéseit, 
részletes önéletrajzát, 
szakképzettségeit, iskolai és politikai iskolai végzettségét, 
idegennyelv-ismeretét, egyéb végzettségét tanúsító okmá
nyok hiteles másolatát, 
terveit, elgondolásait a megpályázott munkakörrel kapcso
latban. 

A pályázókkal személyes elbeszélgetésre is sor kerül. A dön
tésről írásban értesítést adunk. 
Felvilágosítást ad Balogh József személyzeti és munkaügyi 
osztályvezető-helyettes. Telefon: 06-15-07 

(Fekete Sándor rajza) 

Olcsó és korszerű 
ragasztóanyag 
a TERRANOVA 

csemperagasztó 

Kiválóan alkalmas metlachik, 
csempék, fagyálló 
burkolatok ragasztására. 

Gyártja: 
Országos Érc- és Ásványbányák 
Dunántúli Művei 
2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. 
Telefon: 26-30-022 
Telex: 22-5206 

Kapható: 
5, 25, 50 kg-os kiszerelésben 
a gyártó münél 
és Budapest XIII., Meder u. 8. sz. alatti 
anyagellátó üzemünknél. 

Termelői ára: 
5 kg-os kiszerelésben 
25 kg-os kiszerelésben 
50 kg-os kiszerelésben 

50,- Ft 
175,- R 
325,- Ft 



Silcl6s János 

Lassan 1núlik az éijel 
4. 

A MÁV Szimfonikusok 
Franciaországban 
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REFLEKTO Közös sportnap 

Szombathelyen 

Április 19-én tartották közös 
sportnapjukat a MÁV Szombat
helyi Épület- és Hídfenntartó 
Főnökség, valamint a győri ÉP
FU szombathelyi főnökségének 
dolgozói. Két helyszínen - a 
Haladás sporttelepén, és a Ha
ladás Művelődési Házban -
három sportágban 160-an mér
ték össze tudásukat. 

a Dunakeszi Vasutas SE 
atlétikai szakosztálya 

Kommunista műszak. A hat
van-salgótar3áni pályafenntar
tási főnökség három szocialista 
brigádja a hatvani csomópon
ton kommunista műszakot vál
lalt. A brigádok magasépítmé
nyi munkát végeztek, amellyel 
elősegítették a horgásztanya 
mielőbbi felépítését is. A mun
káért a gazdasági egység veze
tője elismerését fejezte ki. 

A már hagyományos sport
nap nagy érdeklődést váltott ki 
a dolgozók körében, hiszen a 
szombathelyieken kívül Veszp
rémből. Zalaegerszegről, Sop
ronból, Celldömölkről és Sár
várról is érkeztek sportolni vá
gyó fiatalok. 

Az egész napos versenyt kö
vető eredményhirdetés után az 
alábbiak álltak fel a képzeletbe
li dobogó legmagasabb fokára. 

Asztaliteniszben a nőknél 
Maár Lajosné (ÉPFU), férfiak
nál Dobolán Zoltán (ÉPFU) 
végzett az első helyen. 

Tekében a nőknél Koczorné 
Kováts Antónia (ÉHF), a férfi
aknál Köcse János (ÉHF) sze
rezte meg az első helyet. 

Labdarúgásban az ÉHF 2. 
számú építésvezetősége lett a 
győztes. 

lövészverseny 
Pécsett 

Pest megye egyik legpatiná
sabb sportegyesülete, a Duna
keszi Vasutas májusban ün
nepli hatvanadik születésnap
ját. Ebből az alkalomból az atlé
ták eredményeivel ismerke
dünk. a szakosztályvezető, 
Markó Róbert segítségével. 

- Egyesületünk születése 
napján a Magyarság SE nevet 
kapta, melyet hosszú éveken 
keresztül megtartott - mondja 
a szakosztályvezető. aki egyko
ron NB I-es asztaliteniszező 
volt, s már tizenegy éve irányít
ja a vasutas atlétákat. - Egy 
igazi atlétabarát, Káldos Endre 
maga köré vonzotta az igen ne
héz munkát végző, sportolni vá
gyó fiatalokat. Ebben az időben 
,,csak" a sport szeretete, a bizo
nyítási vágy hajtotta a vasutas 
atlétákat. Edző nélkül, egymást 
segítve edzettek, versenyeztek. 
A harmincas, negyvenes évek
ben Pest megyét járva hetente 
egyszer a MASZ vándoredzője 
Lichtenecker László segítette 
őket szakmai tanácsaival. 

- Ilyen felkészüléssel mi
lyen eredményeket értek el? 

- Tehetségük és szorgal
muk révén, a különböző futó
számokban sorra nyerték az or
szágos vasutas bajnokságokat. 

- A felszabadulás milyen 

Rózsavölgyi, Iharos összeállítá
sú váltóban 4 x 1500 m-en vi
lágrekordot futottak. 

- A szép sikerekkel együtt, 
gondolom, azért mégis az 
1952-es év számít mérföldkő
nek a szakosztály életében. 
amikons neves edzőt szerződ
tettek. 

- Nem is akárkit. Híres 
Lászlót, az egykori jónevű fu
tót. Szakmai munkája rövid idő 
alatt a bajnoki eredményekben 
is megmutatkozott. Jó edző volt 
a másik futó, Villási Károly is, 
akinek két tanítványa, Czettner 
Katalin és Nemesházi Imre if
júsági válogatott lett. Az utóbbi 
később az Izzó színeiben nyolc
szoros felnőtt válogatott volt. 

A hatvanas évek közepétől 
Keszthelyi János szakosztály
vezető, és Kundlya János edző 
irányításával dolgoztak az atlé
ták. Kundlyáék felism_erték azt. 
hogy akkor adnak igazán vala
mi pluszt a sportolóknak, ha az 
edzéseken kívül az sem közöm
bös számukra: hogyan tanul
nak, milyen az iskola és a szü
lők kapcsolata. A nevelő tevé
kenység az atlétika tömegesíté
sével szép eredményeket ho
zott. Ebben a szakosztályban 
jutottak el a válogatottságig: 
Kristóf Ferenc, Bene János, 

Dobos Péter, Hollovics Katalin 
és Tölgyesi Ferenc. Büszkék 
vagyunk Szendrei Sándorra is, 
aki 1982-ben országos csúccsal 
nyerte a kismaratonit. Egykori 
versenyzőnk a napokban nyer
te meg a 3. IBUSZ-maratonit és 
a New York-i maratonira szóló 
repülőjegyet - igaz. mint a Bu
dapesti Honvéd atlétája. 

- A születésnap az ünnepi 
visszaemlékezés mellett jó alka
lom arra is, hogy a jövőről is szó 
essék. 

- Ma már örömmel mond
hatom, hogy ideális körülmé
nyek között sportolhat a szak
osztály 130 atlétája. Fiataljaink 
1984-ben birtokukba vehették a 
123 méteres futófolyosót, így té
len is adott az alapozási lehető
ség. A lelkes, szakmailag felké
szült edzői gárda tagjai: Kovács 
György, Fritz János és Kund
lya János az egykon tanívány. 
Maracskó Pál vezetőedző irá
nyításával dolgoznak. Edzőink 
szívesen vállalják a kisegyesü
letek nevelő, a tehetségeket fel
fedező szerepét. S napjainkban 
is vannak tehetséges verseny
zőink, akik közül mindenkép
pen ide kívánkozik a magasug
ró Farkas Rita és a hármasug
ró Janovszki Zoltán neve. 

Vetési Imre 

Idős vasutas köszöntése. Mis
kolcon, az önálló nyugdíjascso
port taggyűlésén köszöntötték 
Gyapai Lajos veterán szakszer
vezeti tagot, aki ezekben a na
pokban töltötte be a 90. élet
évét, a szakszervezeti mozga
lomban pedig 70 éve tevékeny
kedik. 

Vendégségben. Hagyomány
nyá vált, hogy a záhonyi úttörő
munkásőr szakaszegység tagjai 
évente egy alkalommal meglá
togatják a határőrőrsöt. Az úttö
rőket Dojsánszki Ferenc fogad
ta, ismertette a határőrök mun
káját, bemutatta a felszerelést, 
megismertette a pajtásokat a 
katonák mindennapi életével, 
szórakozási lehetőségeikkel. 
A látogatás kutyabemutatóval 
fejeződött be. 

A Vasutasok Szakszerve
zete pécsi területi tömeg
sportbizottsága a pécsi vas
útigazgatóság szakszerveze
ti bizottságával és a helyi 
Magyar Honvédelmi Szövet
séggel közösen április 12-én 
területi lövészversenyt ren
dezett a Mecseki Brcbányá
szati Vállalat lőterén. 

változást hozott az atlétikai __________________________ _ 

Környezetszépítés. A hat
van-salgótarjáni pályafenntar
tási főnökség 15 szocialista bri
gádja összesen 375 díszfát ülte
tett el a közelmúltban. Az akci
ót a szakszervezeti bizottság, il
letve a gazdasági vezetés kez
deményezte a környezet védel
me, szépítése érdekében. 

A versenyen jó eredmé
nyek születtek. Az országos 
versenyre öten jutottak to
vább: Varga Dénes (Gyéké
nyes), Vaska István (Nagy
kanizsa), Imhof Iván (Dom
bóvár), Molnár Géza (Pécs) 
és Tótfalvi István (Nagyka
nizsa). 

A felkészülésükhöz a szer
vezők biztosították a fegy
vert, lőszert. pályát, vala
mint a szolgálatmentessé
get. 

szakosztály életében? 
- Edzőnk továbbra sem 

volt. De tehetséges versenyző
ink jó eredményeket értek el. 
Kiemelkedik Villási Károly tíz 
vasutas bajnoki győzelmével. 
Kiválóságunk öt alkalommal 
magára ölthette a címeres mezt 
is. Tagja volt annak a győztes 
csapatnak, amely 1947-ben Mi
lánóban, tizenhét év után le
győzte az olaszokat. Ő nyerte az 
1500 m-es síkfutást. 

- Az edzőktől tudom, hogy 
egy másik tehetség is ebben az 
egyesületben kezdte bontogatni 
szárnyait. 

- Igen, a negyvenes évek
ben újabb kitűnő ifjúsági ver
senyzőnk tűnt fel. Béres Ernő 
ifiként szép sikereket ért el ná
lunk, de később, már a TF szí
neiben a helsinki olimpián 5000 
m-en a 7. helyen végzett. A kö
vetkező évben a Béres, Garau_,_ 

Szegeden rangja van 
a honvédelmi munkának 

A szegedi igazgatóság épüle
tében két honvédelmi klub mű
ködik, melyek április 11-én ösz
szegezték elmúlt évi munkáju
kat. A beszámolóból kitűnt, 
hogy a vasutasklubok eleget 
tettek kötelezettségüknek, részt 
vettek a felsőbb MHSZ-szervek 
által kiírt versenyeken, s ott jó 
eredményeket értek el. Szege
den rangja és tekintélye van az 
igazgatósági kluboknak. 

A dr. Münnich Ferenc tarta
lékos klub az elmúlt évben is 
végrehajtotta a tartalékos utó
képzés éves tervét. Felkészült 
előadókkal, filmvetítésekkel tet
ték érdekessé az egyes foglalko
zásokat. Ott voltak a különböző 
honvédelmi bemutatókon, éles-

lövészeten, beneveztek az élen
járó klub mozgalomba is. 

A Zalka Máté lövészklubot a 
városi vezetőség bázisklubnak 
jelölte ki, s rájuk bízta a sorkö
teles fiatalok 80 órás előkészítő 
tanfolyamának megtartását, 
ami most befejezéséhez közele
dik. Legutóbb pedig elvállalták 
az egyik szegedi általános isko
la patronálását, ahol a honvé
delmi nevelő munka mellett 
sort kerítenek arra is, hogy 
filmvetítések alkalmával a vas
utat népszerűsítő filmeket is 
lássanak a gyerekek. És még 
egy eredmény: az igazgatóság 
épületében az elmúlt hetekben 
két szocialista brigád is felvette 
az MHSZ előnevet. 

Három érmes helyezés 
Szolnoki ökölvívósikerek 

a középfokú tanintézetek bajnokságán 

Szolnokon a tiszaligeti sport
csarnokban április 7-től 10-ig 
rendezték meg a középfokú 
tanintézetek immár hagyomá
nyos országos ökölvívó-bajnok
ságát. Ez évben csak serdülő 
korcsoportban rendezték meg a 
küzdelmeket. A Szolnoki 605-ös 
és 633-as Ipari Szakmunkás
képző Intézet és Szakközépis
kola képviseletében, a Szolnoki 
MÁV-MTE öt fiatalja lépett szo
rítóba. Közülük hárman érme
sek lettek. Legsikeresebben 
szerepelt a 42,5 kg-os súlycso
portban Nász Zoltán (605-ös 

Ipari Szakmunkásképző Intézet 
Szolnok), aki súlycsoportjában 
aranyérmet szerzett. Ezenkívül 
ő vehette át a Szolnok megye 
legeredményesebb versenyző
jének járó különdíjat is. 40 kg
ban: Szöllősi Zoltán (605-ös 
Ipari Szakmunkásképző Intézet 
Szolnok) ezüstérmes lett, míg 
48 kg-ban: Pató Attila (633-as 
Ipari Szakmunkásképző Intézet 
Szolnok) szintén ezüstérmet 
szerzett. 

A versenyzők edzője: Balogh 
András, a Szolnoki MÁV-MTE 
ökölvívóinak vezetőedzője. 

ÉLENJÁRÓ SZERVEZET 
Kitüntették a budapesti igazgatóság .HHSZ-klubját 

A budapesti vasútigazgató
ság MHSZ-klubját eddigi ered
ményes tevékenységéért Élen
járó Szervezet kitüntetésben 
részesítették. A kitüntetést ápri
lis 28-án Batta Frigyes, az 
MHSZ VIII. kerületi titkára ad
ta át Móricz Dezső titkárnak. 
Az ünnepségen jelen volt Ton
gori Imre vasútigazgató és 
Pady Géza, az igazgatóság 
pártbizottságának titkára is. 

Móricz Dezső a klub eredmé
nyeiről, törekvéseiről beszélt. 

Hangsúlyozta, hogy az igazga
tóság pártbizottsága és a gazda
sági vezetők erkölcsileg és 
anyagilag is támogatják a klu
bot. A KISZ-szel kötött együtt
működési szerződés alapján 
egyre több fiatal vesz részt a 
honvédelmi nevelő munkában. 
Más tömegszervezetekkel is jó 
a kapcsolatuk. 

Az ünnepségen több klubtag 
tárgy- és pénzjutalmat kapott. 

S. R. 

Előadás nyugdíjasoknak. A 
tapolcai Batsányi János Műve
lődési Központban előadást tar
tott a veszprémi Petőfi Színház. 
A vasutasok önálló nyugdíjas
csoportjának A szabin nők el
rablása című darabot játszot
ták, nagy sikerrel. 

Segítség. A székesfehérvári 
körzeti üzemfőnökség 12 tagú 
Jendrassik szocialista brigádja 
600 forinttal járult hozzá a Sze
gedi Orvostudományi Egyetem 
Szemészeti Klinikája részére 
szükséges műszer megvásárlá
sához. 

.JI Elcserélnék budagesti két szoba, 
-1' komfortos, kertes MÁV-bérlakást egy 

szoba, komfortos, tanácsi bérlakásra. 
Érdeklódm lehet: Csizmazia Józsefné, 
Budapest X. kerület, Keresztúri őrház. 

Budapest X. ker. központjában a 
Pataki István Művelődési Központ kö
zelében zöldövezeti, déli fekvésű, 56 
négyzetméter alapterületű két szoba, 
összkomfortos, távfűtéses, hívóliftes, 
telefonos OTP szövetkezeti lakás kész
pénzért, tehermentesen eladó. Érdek
lődni lehet este és délelótt a 27 4-783 te
lefonszámon. Levélcím: Hollós Árpád
né, Budapest 62. 1399. Postafiók 616. 

Az l\tHSZ \111. kerületi titkára átadja az emléklapot Móricz Dezső 
klubtitkárnak 

Elcserélném Pestlőrinc Kavicsbá
nya állomáson lévó két szoba, komfor
tos, kertes MÁV szolgálati lakásom, 
budapesti két szoba, komfortos tanácsi 
lakásra, szolgálati lakásra jogosult 
MÁV-dolgozóval. Érdeklődni lehet: (Óvári Árpád felvétele) 

Fiatalok napja Szegeden 
Felszabadulásunk ünnepén a 

MÁV szegedi üzemi KISZ-bi
zottsága a KISZ Csongrád Me
gyei és Szeged Városi Bizottsá
gával közösen rendezte meg á 
fiatalok napját Szegeden. az if
júsági házban. A vasutasfiata
lok megyei rendezvényének 
programja délelőtt tíztől este tí
zig tartott. 

A nagy érdeklődéssel kísért 
program Udvaros Dorottya és 
Szolnoki Tibor koncertjével fe
jeződött be. A koncert bevételét 
a battonyai SOS gyermekfalu 
javára ajánlották fel. 

Felhívás 

A rákospalotai MÁV-tele
pen lévö Lenin Úti Általános 
Iskola fennállásának 75. évfor
dulója alkalmából ünnepséget 
és iskolatalálkozót rendezünk 
május 29-én 17 órakor, amely
re szeretettel meghívjuk a volt 
tanárokat és diákokat. Kérjük, 
hogy akiknek korabeli tárgyi 
emlékei vannak, azokat köl
csönözzék számunkra, tegyék 
lehetövé az iskolatörténeti ki
állításon való bemutatását. 
(Címünk: 1155 XV., Lenin út 5. 
Általános iskola.) 

Rózsavölgyi Zoltán, 577-907 telefon
számon, napközben. 

Elcserélném nagyméretű, másfél 
szo_bás, kertes családi ház jellegű 
MAV-bérlakásom kisebb tanácsi la
kásra. Érdeklődni lehet a 333-799-es 
telefonszámon (Horváth). 

Elcserélném nagykanizsai 47 négy
zetméteres, gázfűtéses, IV. emeleti, 
másfél szoba plusz étkezófülkés, tele
fonos tanácsi lakásomat hasonló adott
ságű budapesti, tanácsi vagy MÁV-la
kásra. Érdeklődni lehet a nagykanizsai 
12-594-es telefonszámon. 

Elcserélném 47 négyzetméteres, 
másfél szobás, összkomfortos, Buda
pest, Rákos úton lévő MÁV-bérlakáso
mat bármilyen kétszobásra. Rákospa
lotaiak előnyben. Érdeklődni munka
időben a 174-407 vagy 14-85-ös tele
fonszámon. 

Elcserélnénk Budapesttól 50 kilo
méterre, 350 négyszögöles telken lévő, 
főútvonali, kétszobás, komfortos csalá
di házunkat budapesti, legalább 60 
négyzetméteres MAV-lakásra. Levél
cím: Lente Gábor, 2192' Hévízgyörk, 
Ady E. u. 73. 

Elcserélném budai, magasföldszinti, 
nar,os, parkra néző, 42 négyzetméte
res, komfortos MÁV-bérlakásom ki
sebb, egyszobás, komfortos vagy gar
zon tanácsi lakásra, MÁV-dolgozóval. 
Budai lakás előnyben. Érdeklődni le
het 8-9,30 és 18-21 óra között a 

Tavaszköszöntő címmel ze
nés-verses összeállítással emlé
keztek meg felszabadulásunk 
41. évfordulójáról. Az ünnepi 
műsorban a szegedi Nemzeti 
Színház művészei léptek fel, va
lamint részleteket mutattak be 
a Hair, az Eper és vér című fil
mekből. A gazdag programban 
külpolitikai fórum, gyermek
táncház és vetélkedő, diaporá
ma, karate- és divatbemutató, 
ultibajnokság, vasútmodell-ki
állítás. bűvész-humorista össze
állítás. szabás-varrás tanácsadó 
szolgálat is szerepelt. .__ ____________ , 758-755-ös telefonszámon. 

Vasúttörténeti kiállítás. 
Veszprémben. a középfokú ne
velési központban vasúttörténe
ti kiállítás nyílt április 23-án. 
A 75 éves az észak-balatoni vas

útvonal címmel rendezett kiállí
tást Zentai Gábor. a tapolcai 
művelődési központ igazgatója 
nyitotta meg. 

Nyugdíjasok taggyűlése. A 
salgótarjáni vasutas nyugdíja
sok önálló csoportja április 
24-én tartotta meg az első fél
éves taggyűlését. A gyűlésen 
felszólalt P. Tóth Lajos. a mis
kolci területi bizottság szervező
j,., valamint Lukács István, az 
,zemfőnökség szakszervezeti 

oizottságának tagja, Salgótar
ján állomás főbizalmija. Faze
kas József, a csoport elnöke is
mertette a múlt évben végzett 
munkát, vázolta az idei felada
tokat, beszámolt az üdülési le
hetőségekről, illetve a segélyek
ről. 

Me�j'!l a Tiszai pályaudvar. 
A MA V Epítési Főnökség ápri
lis elején megkezdte a Miskolc
Tiszai pályaudvar bővítését, 
pontosabban a hatvanas évek
ben lebontott keleti szárny fel
építését, és az ez alatt húzódó 
aluljárószakasz szélesítését. Az 
átadási natáridő: 1988. 

Társadalmi munka 

A székesfehérván körzeti 
üzemfőnökség · területén áp
rilis 21. és 26. között több 
mint háromszáz vasutas 
végzett társadalmi munkát a 
szolgálati helyeken. 

Székesfehérvár rendező
pályaudvarán például a ko
csikból kiszóródott árukat 
takarították össze, és meg
tisztították a tárolóvágányo
kat is. Pusztaszabolcson 
szintén összegyűjtötték a pá
lyaudvar területén lévő hul
ladékot, kocsialkatrészeket. 
Több állomáson és megálló
helyen virágosítottak, par
kosítottak, csinosították a 
szolgálati helyeket. 

Elcserélném kétszobás, komfortos, 
kertes, Budapest IV. kerületében lévő 
MÁV-bérlakásomat kétszobás buda· 
pesti tanácsi lakásra. Érdeklc\dm lehet 
napközben a 695-068-as v�rosi és 
84-56 üzemi telefonszámon, Ujváriné. 

Elcserélném 50 négyzetméteres rá
kospalotai MÁV-bérlakásomat na
gyobbra. Rákospalotaiak előnyben. 
Minden megoldás érdekel. Telefon: 
534-000 (11-87 mellék), üzemi: 42-75 
(11-87 mellék). Takácsné Hernádi Ildi· 
kó. 

Elcserélném Gyömrő, Imre u. 119. 
sz. alatti 200 négyszögöles telket, félig 
kész épülettel (építőanyaggal, víz, vil
lan_y bekötve) budapesti tanácsi vagy 
MAY-bérlakásra. Érdeklődni lehet: a 
220-426/121, vagy a 19-57/121 telefon
számon, Szabóné. 

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· 
Jeti, erkélyes tanácsi lakás. Kérünk 
kétszobás, komfortos, 60-70 négyzet· 
méteres, telefonos tanácsi lakást, lehe
tőleg Budán. Érdeklődni lehet 8-9,30 
és 18-21 óra között a 758-755-ös tele· 
fonszámon. 
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KIVÁLÓ ÜZEMFÖNÖKSÉG 
Szegeden az elmúlt teroidőszakban 

háromszor nyerték el a megtisztelő címet 

A szegedi körzeti üzemfőnök
séget az 1985. évi munkája elis
meréseként a közlekedési mi
niszter és a Vasutasok Szak
szervezete elnöksége „Kiváló 
Üzem/őnökség" kitüntetésben 
részesítette. A szegedi vasutas 
kollektiva az utóbbi öt évben 
immár harmadszor érdemelt ki 
ilyen magas elismerést. 

A kitüntetés átadására április 
25-én került sor Szegeden, a 
MÁV Nevelőotthon kultúrter
mében. Az elnöklő Darvas Ti
bor pártvezetőségi titkár kö
szöntötte a megjelenteket és a 
munkával ünneplő dolgozókat. 
A2 elnökségben foglalt helyet 
Klézl Róbert közlekedési mi
niszterhelyettes, Gyócsí Jenő, 
a vasutas-szakszervezet elnöke, 
Ambrus András vezérigazgató
helyettes, dr. Smidt József, a 
Szeged városi pártbizottság tit
kára, Lovász Lázár vasútigaz
gató és dr. Lugosi József, a te
rületi intézőbizottság titkára. 

Az elmúlt évi munkáról Jusz
tin Sándor üzemviteli üzemfő
nök-helyettes számolt be. Töb
bek között elmondotta, hogy ja
vult a személyszállító vonatok 
menetrendszerüsége, csökkent 
a késetten közlekedő vonatok 
száma, f')kozták a szerelvények 
belső és külső tisztaságát, mű
szaki állapotát. Nagy súlyt he
lyeztek az üzletpolitikai kedvez
mények propagálására, a szege
di rendezvényekre látogatók 
utazási igényeinek kielégítésé
re. Ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy bevételi tervüket·3,02 szá
zalékkal túlteljesítették. 

A fuvaroztató vállalatokkal 
való jó együttműködésnek kö
szönhetik, hogy éves áruszállí
tási tervüket közel 970 ezer ton
na áru elszállításával 106,21 
százalékra teljesítették. Éberen 
ügyeltek a munkájukat megha
tározó ásványolaj és termékei, 
valamint a mezőgazdasági ter
mények, elsősorban a gabona, 
a hagyma és a cukorrépa zök
kenőmentes fuvarozására, az 
exportra feladott áruk gyors to
vábbítására. Jelentősen fejlő
dött a konténeres áruforgal
muk. 

Kedvezően alakultak vonta
tási teljesítményeik is. Alapvető 
célkitűzésüket 15, 7 millió 100 
elegytonna-kilométer elérésé
vel 110,4 százalékra teljesítet
ték. A villamosmozdonyok 
üzemkészségének fokozása ér
dekében 19 esetben végeztek 
járműjavítói üzem hatáskörébe 
tartozó javítást. A villamos- és 
motorműhely kollektivája ta
valy 43 mozdonyt javított meg 
terven felül. A szállítási igé
nyek kielégítését segítették az
zal is, hogy a Szeged-Rókuson 
lévő teherkocsimosó telepükön 
tavalv 14 600 teherkocsi mosá
sát és fertőtlenítését végezték 
el. Egész évben a teljesítmé
nyekkel arányos költséggazdál
kodásra törekedtek, 14 millió 
forint megtakarítással zárták az 
évet. 

bileumi munkaverseny-mozga
lomból. Évente több millió fo. 
rint értékű társadalmi munkát 
végeznek a megye területén lé
vő különféle tanintézetekben. 
Szoros kapcsolatot teremtettek 
az Ogyessza testvérváros vasúti 
csomópontjának dolgozóival, 
akikkel közös munkaszerződé
sük is van, tapasztalataikat 
rendszeresen kicserélik. 

A beszámolót követően Klézl 
Róbert miniszterhelyettes az 
adományozók nevében köszön
tötte a szegedi kollektívát. Ki
emelte, hogy az ország üzemfő
nökségei közül egyedül a szege
di kapta meg ezt a magas kitün
tetést. 

Dr. Smidt József városi párt
bizottsági titkár a megye és a 
város vezetői nevében gratulált, 
majd átadta a városi pártbizott
ság első titkárának köszöntőle
velét. Ezt követően a miniszter
helyettes Gyócsi Jenővel kitün
tetéseket adott át. Kiváló Mun
káért kitüntetésben részesült 
Virág István kocsilakatos és 
Széll István állomásfőnök. Mi
niszteri Dicséretet kapott: Dar
vas Tibor pártvezetőségi titkár. 
Vezérigazgatói Dicséretet ka
pott: Papp István kocsirendező, 
Berta József kocsivillamossági 
szerelő, Farkas Pál állomásfő
nök és Kiss Ernőné forgalmi 
szolgálattevő. A MÁV Kiváló 

.. • .. , .. . Brigádja címet a motorműhely, A2 uzemfonokseg tobb mint Hunyadi János szocialista bri-1600 dolgozója, élükön a szocia- gádja vehette át. lista brigádokkal tevékeny részt 
vállaltak a kongresszusi és ju- Gellért József 

Együttműködési megállapodás 

EgyüttmGköd6el megllHapodút írt alj •prllia 17-M *- s.j,Mz Rea6, a MÁV: laflY S. 
bor, az Ikarus: T6lh Lbz/6, • Mogürt vez6rlgapt6Ja '8 71Na l6tnn. • v-.., ipzp
tója. A m-...ll■pocMa 6rtekMben a Szovjetuni6ba hwlyul6 lkania ■ut6buuok 9dllft6-
Nban "11ekelt rillalatok folytatpk a kcribbl 6vekben kialakult eredlMnyN együtt 
mGk6dNt. 

Az emberek békevágya 
nem ismer határokat 

A magyar békemozgalom ha
gyománya, hogy évről évre 
megrendezi a béke és barátság 
hónapot, amelynek kezdete má
jus 9-hez, a győzelem napjához 
kötődik. A békéé,1 küzdő nem
zetközi erők kezdeményezésére 
világszerte az a cél, hogy az 
1986-ot, a nemzetközi békeévet, 
változtassák a fordulat évéi•é, 
a bizalom, a megértés és az 
együttműködés erósitésének, a 
békeszerető államok és népek 
hatékony, közös cselekvésének 
esztendejévé. 

Szorosan és szervesen kap
csolódik a magyarországi béke 
és barátság hónap esemény- és 
akciósorozata is a fenti kezde
ményezéshez, amely szerint az 
ENSZ 1986-ot a béke nemzet
közi évévé nyilvánította. Mind
ez azt is bizonyítja: az emberek 
békevágya nem ismer ország
és világnézeti határokat, s ha 
van a világon közös eszme, cél, 
közös cselekvési lehetőség, ak
kor a béke megteremtésének 
érdeke, az azért való együttes 
küzdelem feltétlenül az. A ma
gyar társadalom osztatlan béke
akarata kapott visszhangot má
jus 8-án a Parlamentben, az Or
szágos Béketanács ünnepi ülé
sén, a béke és barátság hónap 
megnyitóján is, ahol fontos 
megállapítások hangzottak el. 

egyebek között a magyar béke
mozgalom feladatairól, amelyek 
közül a legfontosabb: mozgósí
tani minél több embert a béke 
védelmére. 

Szükség van tehát arra, és ez 
nemcsak a magyar béke és ba
rátság hónap, az 1986-os nem
zetközi békeév időszakának fel
adata, hanem állandó és vissza
térő kötelesség, hogy a töme
gek állandóan hallassák hang
jukat a béke érdekében. Csak 
így lehetséges, hogy a béke hí
veinek legyen és maradjon tü
relme, kitartása a megpróbálta
tásokkal járó időkben a béke 
pozícióinak erősítéséhez. A bé
kéért munkálkodó kormányzati 
körök, szervezett erők mellett 
tehát a társadalmi és tömeg
mozgalmak, köztük a magyar 
békemozgalom is fontos tette
ket vállalt, hogy 1986. kiemel• 
kedő éve legyen a nemzetk&zí 
békemozgalomnak. 

Hozzájárul ehhez a béke és 
barátság hónap programsoroza
ta keretében a kiemelt akciók 
mellett az a több ezerre tehető 
kisebb-nagyobb akció és ese
mény is, amelyeket az OBT és 
sok más közreműködő mozga
lom, szervezet kezdeményezé
sére valósult és valósul meg. A2 
akciók gyűjtőcíme: "Kéznyúj
tás a leszerelésre". 

A magyar békemozgalom jel-

A CSD terve szerint 

A jövö évtöl Hidasnémetiig 

kiépül a villamos felsövezeték 
A csehszlovák vasutak és a 

MÁV illetékesei még ez év ja
nuárban tárgyaltak a miskolc
hidasnémeti vasútvonal villa
mosításáról. A kelet-szlovákiai 
vasútvonal Kassától Csányig 
épült ki. A CSD és a MÁV kö
zötti egyezmény szerint - a 
tervek elkészítése után 
1987-88-ban Csánytól Hidas
németi állomásig, illetve annak 

területén építik ki a villamos 
felsővezetéket. 

A távlati elképzelés szerint -
valószínűleg a VIII. ötéves terv
ben - a villamos felsővezeték 
építésével a határállomásról ha
ladnak majd Miskolc felé. Eh
hez biztosítja az Encsen épülő 
transzformátorállomás a szük
séges 25 ezer volt feszültségű 
áramot. 

Vezérigazgató-helyettesi szemle 
Május 8-án, Szombathely állomáson szemlét tartott Szemők 

Béla, a MÁV vezérigazgatójának általános helyettese, és Csárádi 
János főosztályvezető . . 

A szemle során bejárták a pályaudvar utasok által használt 
területeit, megnézték a személykocsik külső és belső állapotát, 
valamint a kocsimosót. Jártak az új dízelcsarnokban, és megte
kintették a vágányhálózat átépítési munkálatait. 

A bizottság tagjai, akiket elkísért Kapronczai János, a szom
bathelyi vasútigazgatóság vezetője, elismeréssel nyilatkoztak a 
látottakról. Szombathelyen kulturált körülmények várják az uta
sokat. A vasutasok helytállásáról is elismeréssel nyilatkoztak. 

legzetessége az is, hogy ha 
zánkban kibontakozóban, erő
södőben van az önálló arcula
tú békemozgalom, aminek 
egyik legkarakterisztikusabb 
formája a vasutas-szakszerve
zet munkájában fedezhető Jel. 
A vasutasok nemzetközi egy
másrautaltsága is segiti a nem
zetközi békemozgalom erősodé
sét, fejlődését. A MÁV-nál meg
alakult, aktívan dolgozó béke
csoportok tagjai is tisztában 
vannak azzal, hogy a bizalom 
erősítése, az egymáshoz való 
közeledés, a segítőkészség, a 
szolidaritás a m1 munkaterüle
tünknek is fontos jellemzője. 

Kifejezi a békecsoportba tö
mörült és valamennyi vasutas 
békevágyát a sikeres béke ván
dorkiállítás, melynek helyszíne 
egy vasúti kocsi volt és amely 
bejárta az egész országot, a ké
peket, tablókat sok ezren tekin
tett,;k meg. A Keleti pályaudva
ron rendezett békeszavazás, a 
Ceglédre indított MÁV békevo
nat, a békegyűlések sorozata, a 
több mint száz „Béke" szocia
lista brigád és a többi vasutas 
munkáJa, kezdeményezései 
egyaránt bizonyítják: a béke 
mindnyájunk közös ügye, 
amely életünket és jövőnket Je
lenti. 

B.Gy. 

A miskolci jármüjnvítóbnn 

Harminckilenc 
teherkocsi 

terven felül 
A miskolci járműjavító a köz

forgalmú járműpark karbantnr
tási tervét az első negyedévben 
túlteljesítette. Április végén 39 
kocsit adtak terven felül kija
vítva a forgalomnak. A kohá
szati és más szállító vállalatok 
számára végzett teherkocsi-ja
vítási munkákat is terven felül 
teljesítették, az első negyedév
ben 38, április végére pedig 47 
darab közforgalmú és belső 
mozgatású idegen kocsikkal. 

A vasúti szolgálati főnöksé
gek számára végzett szolgálta
tásokat, javításokat is megfele
lően ellátták. A sárospataki 
üzem 33 targonca javítását vé
gezte el. A miskolci üzem Zá
honynak, 42 darab forgóvázat 
javított ki. 

A2 élőmunka hatékonysága 5 
százalékkal nőtt; a feladatokat 
kevesebb létszámmal kellett 
megoldani. A túlórázást sike
rült csaknem a tervezett mér
tékre szorítani. A kocsijavítás, 
-gyártás segítésére az első ne
gyedévben 3250 óra társadalmi 
munkát is felhasznált a jármű
javító. 
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Az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján 

ENSZ-deklaráció egy új 
gazdasági világreridért 

Közel tizenkét éve annak, hogy az Egyesült Nemze
tek Közgyűlése deklarációt és akcióprogramot foga
dott el egy új gazdasági világrend kialakítására. A dek
laráció az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján a 
nemzetközi kapcsolatok demokratizálására szólított fel. 
Az ENSZ-közgyűlés által elfogadott és a nyilatkozatban 
rögzített állásfoglalások ellenére azonban egyik év a 
másik után telt el, és gyakorlatilag semmi előrehal�dás 
nem történt e kérdésben. A tőkés világban ugyanis az 
igazságtalan „régi rend", amely az egyenlőtlen, a 
transznacionális társaságok és bankok által kikénysze
rített kereskedelmi cserén és nyilvánvaló diszkrimináci
ón alapszik, rendkívül súlyos helyzetbe sodorta a fejlő
dő országok dolgozóit és lakóit. 

Romlott 
a helyzet 

A transznacionális társasá
gok és bankok széles körben ki
terjesztették hatalmukat és nö
velték profitjukat. A szegény
ség és a nélkülözés tovább sú
lyosbodott a fejlődő országok
ban, de romlott a helyzet az 
iparilag fejlett tőkés országok
ban is, mert a transznacionális 
társaságok politikája tömeges 
munkanélküliséghez s a dolgo
zó tömegek jövedelmének és 
életszínvonalának csökkenésé
hez vezetett. 

A tőkés világban az új tech
nológiák és felfedezések boldog 
korszaka gyakorlatilag a rabló 
konzorciumok és monopóliu
mok, a spekulánsok ,.boldog 
korszaká"-vá vált. A spekulán
sok által okozott pazarlás és 
pusztítás a munkások és pa
rasztok ezreit sújtja. Szinte va
lamennyi nyersanyag-exportáló 
ország a csőd szélén áll. Például 
a cukor kilónkénti árának 10 
centes esése súlyos károkat 
okozott számos cukortermelő 
országnak. Sok ültetvényt fel 
kellett számolni. Napjainkban a 
dolgozók ezrei élnek nyomor
ban, akiknek léte a cukoripartól 
függ. 

fejlődő országok egymás közötti 
kölcsönös gazdasági kapcsola
tai szakadatlanul fejlődnek. 
Ezek a kapcsolatok mentesek a 
transznacionális társaságok és 
bankok által diktált hátrányos 
feltételektől, az államok közötti 
hosszú távú egyezményeken 
alapulnak, és biztosítják vala
mennyi partner számára a köl
csönös előnyöket. 

Ezen túlmenően szinte min
dennap egyre nyilvánvalóbbá 
válik, hogy a transznacionális 
társaságok által gyakorolt 
egyeduralom és ellenőrzés a 
nemzetközi nyersanyagpiaco
kon óriási vagyonok megszerzé
sének forrása. Az esetek több
ségében a termékek végső érté
kének csupán 10, vagy a leg
jobb esetben 20 százaléka ma
rad a terméket előállító ország
ban. A többit a transznacionális 
vállalatok és bankok nyelik el. 

Szakszervezeti 
javaslatok 

A szakszervezetek számos ja
vaslatot terjesztettek elő külön
böző nemzetközi konferenciá
kon, ahol a fejlődés és az új gaz
dasági világrend kérdéseit tá�
gyalták. Az elmúlt évben Uj 
Delhiben és Havannában meg-Az ónfeldolgozás helyzete tartott regionális konferencián még ros�za1?�: mert a kiterm�- figyelemre méltó javaslatokat lé� k�ltsege� Joval a feldolgozas terjesztettek elő, amelyek iránykoltsege1 ala zuhantak. Ugyan- mutatást adtak a szakszervezeti ez � helyzet � ny_er�anyagter- egységakciókhoz az új gazdasámeles más teruletem is. gi világrend érdekében. A szak-

Az exporttermékek árának szervezetek határozottan ál
jelentős csökkenése miatt a fej- lást foglaltak egy széles körű, 
lődő országok veszteségeit több nemzetközi és regionális gaz
mint 65 milliárd dollárra becsü- dasági együttműködés meUett 
lik 1985-ben. Fennáll annak a és elhatárolták magukat a 
veszélye, hogy a kőolaj árának transznacionális vállalatok és 
további csökkenése valószínű- bankok noekolonialista gazda
leg megkétszerezi, sőt esetleg sági kapcsolataitól. 
megháromszorozza a vesztesé- Amint azt az ENSZ 40. közgeket. gyűlésén elfogadott - a világ-

Becslések szerint napjaink- gazdaság biztonságáról szóló -
ban a fejlődő országok külföldi határozat megállapítja, vala
adósságai több mint 1 OOO milli- mennyi ország számára hasz
árd dollárra rúgnak. Ezek az nos volna egy szilárdabb pénz
országok kénytelenek exportjö- ügyi, kereskedelmi és gazdasá
vedelmük nagy részét adóssá- gi helyzet. A Szovjetunió által a 
guk törlesztésére fordítani. Még közelmúltban az ENSZ-hez be
olyan olajtermelő országok is, nyújtott memorandum a világ
mint Mexikó és Venezuela, gazdaság biztonságáról, konk-

mennek kárba a fegyverkezési 
verseny gyorsítása, többek kö
zött új nukleáris fegyverek elő
állítása és az űr militarizálásá
nak veszélyes terve érdekében, 
amelyeket a társadalmi és gaz
dasági fejlődés szolgálatába ál
lítanának. 

Az ember technológiai és tu
dományos eredményeinek kato
nai célokra történő felhasználá
sa súlyosan veszélyezteti az ál
lamok gazdasági fejlődését, el
sorvasztja a nemzetközi tudo
mányos és műszaki kapcsolato
kat s negatív következmények
kel jár a nemzetközi kapcsola
tok egészére, többek között gaz
dasági téren. 

A memorandum kijelenti, 
hogy a fegyverkezési verseny 
megfékezése, a nukleáris és ve
gyi fegyverekről való lemondás 
és az államok· katonai költség
vetéseinek lényeges csökkenté
se a legreálisabb és legkonkré
tabb eszköze annak, hogy meg
találják azokat az anyagi forrá
sokat, amelyek kielégíthetik a 
fejlődő országok társadalmi és 
gazdasági szükségleteit, segít
ségükkel rendezhetik az elma
radottság globális problémáit, 
megszüntethetik az éhínséget 
és a szegénységet, a járványo
kat és az analfabétizmust a föld 
számos térségében, és kielégít
hetnék az emberiség megnöve
kedett energia-, nyersanyag- és 
élelmiszer-szükségletét. 

Össze kell fogni 

Nemrégiben egy amerikai 
szakszervezeti vezető a csillag
háborús program ellen szólva 
kijelentette: ,,Amíg a világon 
minden órában 100 millió dol
lárt költenek fegyverkezésre, 
vagy támogatnak katonai ösz
szecsapásokat . . . valahol a 
világon minden második má
sodpercben meghal egy gyer
mek rosszultápláltság vagy 
olyan betegségbó1 kifolyólag, 
amelybó1 kigyógyulhatott vol
na ... "

,, 
Ugyanezen idő alatt, 

a világ tíz első f egyvergyártója 
25 százalékos profitot nyer be
j ektetésein . . . " 

Teljesen egyértelmű, hogy 
ezek a fegyvergyártók azok, 
:-.kik támogatják a fegyverkezé
si versenyt és ugyancsak ők 
azok, akik gátolják az új gazda
sági világrend létrehozását, és 
érdekükben áll a „régi rend" 
fenntartása. Az SZVSZ Főtaná
csa 36. ülésének jelentése alá
húzta, hogy a szakszervezetek 
által javasolt „demokratikus al
ternatíva" politikája csak „a 
néptömegek harcának fokozá
sával valósítható meg. Ebben a 
harcban egységes és közös ak
ciókon keresztül össze kell fog
nia a fejlődő, az iparilag fejlett 
tőkés és a szocialista országok 
dolgozóinak és szakszervezetei
nek". 

Baranyai Zoltán 

Zágrábban ke�dte 1906-ban 

A százéves _Peti János köszöntése 
A csurgói tanácsépület házas

ságkötő terme adott reprezenta
tív keretet ahhoz a bensőséges 
hangulatú ünnepséghez, ame
lyet Peti János nyugdíjas vas
utas 100. születésnapja tisztele
tére rendeztek május 12-én. 

Volt torta, természetesen 100 
szál gyertyával a tetején, sok
sok virág, és az asztal díszhe
lyén, a gyermekei körében he
lyet foglaló jubiláns megilletőd
ve gyönyörködött az őt köszön
tő műsoron. Óvodások énekel
tek, táncoltak, verseltek; ked
ves kis műsorukat pedig azzal 
zárták, hogy egy-egy szál tuli
pánt adtak át az ünnepeltnek. 
A köszöntők szünetében a helyi 
zeneiskola növendékeinek 
hangversenye színesítette az 
ünnepséget. 

A ritka jubileumot ünneplő 
idős vasutast először a csurgói 

társadalmi szervek vezetői kö
szöntötték, majd az egykori 
munkahely, a vasút képviseJe
tében Mészöly Ferenc, a MA V 

N yugdíjigazgatóság helyettes 
vezetője, Molnár László, a Vas
utas Biztosító Egyesület elnöke 
és Kukovicza Arpád, a vas
utas-szakszervezet politikai 
munkatársa adott át pénzjutal
mat Peti Jánosnak. Az idős vas
utasról nem feledkeztek meg a 
pécsi vasútigazgatóságon sem: 
Fényes József igazgató levelét 
és pénzjutalmát, valamint a 
gyékényesi üzemfőnökség jókí
vánságait is átadták az ünnep
ségen. 

János bácsi meghatottan 
mondott köszönetet az ünneplé
sért. Néhány szóban fölelevení
tette emlékeit. Elmondta, hogy 
1906-ban kezdte a vasúti szol
gálatot Zágrábban és 1934-ben 
Pécsett fejezte be raktárnok-

Gazdag program, tartalmas szórakozás 

ként. Gyermekei közül az 
1921-ben született Sándor is 
vasutas lett, forgalmistaként 
vonult nyugdíjba. János bácsi 
felesége 1972-ben hunyt el. 

Peti János hosszú évek óta lá
nyánál él, s azt vallja, hogy 
csendes nyugalomban, olvasás
sal, egy kis sétával telnek nap
jai. Sajnos a látása és a hallása 
már nem a legjobb, azért a jó
kedve még nem hagyta cser
ben. Szívesen énekelget, soha
sem unatkozik, mert a lánya va
lóságos „társalkodónői hálóza
tot" szervezett édesapja szóra
koztatására. 

Az ünnepségen nem marad
hatott el az obligát kérdés a ma
gas koráról. Peti János azt vála
szolta, hogy a mértékletesség a 
legfontosabb. Az ifjú vasutaso
kat is erre figyelmezteti. 

Klencz Tiborné 

Nyugdíjasok klubja Záhonyban 

A záhonyi nyugdíjasklub 
minden évben gazdag kulturá
lis és szórakoztató programot 
kínál tagjainak. 1984. decembe
re óta élvezik az üzem gazdasá
gi és társadalmi vezetőinek tá
mogatását is. A hétfői és pénte
ki klubfoglalkozásokon - ame
lyeket a záhonyi VSC klubter
mében tartanak - mindig telt 
ház van. 

Tavaly két alkalommal is 
szerveztek kirándulást Miskolc
ra és a Szatmár megyei Bereg
re. Az autóbuszt az üzemigaz
gatóság kedvezményesen bo
csátotta rendelkezésükre. Az 
autóbuszutakat ismeretterjesztő 
előadások és tréfás vetélkedők 
színesítették. 

Nagy sikert arattak a klub zenés kabaréestjei 

Nagy sikere volt az önálló ka
baréesteknek is. Az énekelni, 
verselni tudó nyugdíjasok több
ször is pódiumra léptek. Vidám 
műsorukat bemutatták a nyír
egyházi vasutas művelődési 
házban működő nyugdíjasklub
nak, legutóbb pedig a helyi mű
velődési házban rendezett nő
napi ünnepségen. 

Az idén a korábbinál is gaz
dagabb művelődési programot 
szervezett a klubvezetőség. Ko
vács József kultúrfelelős irányí
tásával az első negyedévben 
került sor a nyíregyházi műso
ros klubdélutánra és a hagyo
mányos farsangi batyus bálra. 
Áprilisban négytagú csapatok 
részvételével rendezték a nyug
díjasok elmebajnokságát, és 
autóbusz-kirándulást is szer
veztek Kassára. Tisza-parti ran
devú nevet adták a júniusban 
tervezett találkozónak. A nyír
egyházi vasutasok nyugdíjas
klubját látják vendégül. 

Hacsek és Sajó-jelenet 

látogatják többek között a híres 
Vörös Csillag Termelőszövetke
zetet, és a településen alkotó fa
zekasmesterek műhelyeit is. 

Júliusban ismét autóbusz-ki- Csoportok utaznak majd a 

(A szerző felvételei) 

ka-kiállítást és -vásárt rendez
nek az állomás kultúrváróter
mében. Októberben szüreti bá
lon, decemberben zenés klub
esten szórakozhatnak majd a 
nyugdíjasok. 

képtelenek kifizetni adósságu- rét nemzetközi intézkedéseket ,----------------------------------------------------kat. Az .,eladósodás válsága" sürget az új gazdasági világ-

rándulás szerepel a tervükben. Szegedi Szabadtéri Játékokra; 
Nádudvarra utaznak, ahol meg- szeptemberben pedig kézimun- Iván István 

logikus következménye a jelen- rend érdekében. 
legi igazságtalan gazdasági „A feszültség növelését és a 
rendnek, és emiatt a válság nemzetközi problémák katonai 
kezd katasztrofális méreteket erővel történő rendezését célzó 
ölteni. politika képezi a legfóöb aka-

Amint azt az SZVSZ tagszer- dályt a világgazdaság és a 
vezetei és más szakszervezetek nemzetközi gazdasági együtt
is hangsúlyozták, a jelenlegi működés normális fejlődésének 
válság nem egyetemes és nem útjában" - hangsúlyozza a 
is elkerülhetetlen. A szocialista Szovjetunió memoranduma. Je
országok egymás közötti és a lenleg óriási anyagi erőforrások 

Kurgánból érkeztek 

A közelmúltban Hajdú-Bihar megyében tartózkodó 42 
tagú szovjet csoportot látott vendégül a MÁV Járműjavító 
Üzem MSZBT tagcsoportja. A Kurgánból érkezett vendé
gek kiemelkedő munkájuk elismeréseként jutalomból ve
hettek részt a magyarorszá� utazáson. 

A járműjavító üzemben Eles Sándor, az MSZBT-tagcso
port ügyvezető elnöke köszöntötte a vendégeket, majd tájé
koztatót hallgattak meg a gyár fejlődéstörténetéről, terme
lési profiljáról, a munkaverseny-mozgalomról és az 
MSZBT tevékenységéről. A találkozó személyes ismerke
déssel és baráti beszélgetéssel ért véget. 

Esténként az unokáknak mesél 
Látogatóban a kilencvenesztendős Gyapai Lajosnál 

Ojúghfr: Miskolcon, az önálló 
nyugdíjascsoport taggyűlésén a 
közelmúltban köszöntötték Gya

pai Lajos veterán szakszervezeti 
tagot. aki betöltötte 90. életévét. 
A szakszervezeti mozgalomban 
hetven évig tevékenykedett. 

Ebből az alkalomból ünnep
séget rendeztek tiszteletére, 
amelyen átadták a vasutas
szakszervezet díszes oklevelét 

- Koszorús Ferenc főtitkár üd
vözlő soraival -, és 3000 forint 
jutalmat. 

Amikor benyitottam Schön
herz Zoltán utcai lakásának aj
taján, hellyel kínált, s büszkén 
mutatta az oklevelet, majd 
megjegyezte: 

- Mégiscsak érdemes volt 
annyi évig a mozgalomban 
dolgoznom. Nem felejtettek el. 

- Beszéljen az életéről, La
jos bácsi! 

- A ma már Romániához 
tartozó Szatmárhegyen szület
tem kisparaszti családban. He
ten voltunk testvérek. Engem, 
az általános iskola elvégzése 
után Debrecenbe vittek lakatos 
inasnak. Már akkor ott sündö
rögtem a munkásegylet körül, 
de szakszervezeti tag a Vas- és 
Fémmunkásoknál csak Diós
győrben lettem, amikor mint 
katonát - az első világháború 
során - a vasgyárba vezényel
tek. Tüntetések, sztrájkok kö
vették egymást. Feleségem -
aki sajnos már meghalt-, min
dig mondogatta, hogy baj lesz 
ebből, vigyázzak magamra. Én 
azonban ügyeltem arra, hogy 
jól végezzem a munkámat, s 
nem tudtak belém kötni. 

- Hogyan folytatódott a 
harc? 

- A neheze a húszas évek 

végén következett. Akkor már 
családom is volt. Meg kellett 
gondolni, hogy mint bizalmi, 
sőt vezetőségi tag, meddig me
hetek el a követelésekben. Jött 
a második világháború. A diós
győri vasgyár hadiüzem lett. 
Evekig - ahogy mi akkoriban 
mondtuk-, szinte tányérakná
kon lépkedtünk. A háború vége 
felé a németek le akarták sze
relni a gyárat. Megalakult az el
lenálló csoport. Nekünk, szak
szervezeti aktivistáknak ré
szünk volt abban, hogy végül 
nem sikerült a németek elkép
zelése. Az akkori harcostársaim 
közül már kevesen élnek. 

- A felszabadulás végül 
megnyugvást hozott. 

- Az újjáépítés volt a leg
fontosabb feladat. Én az ötve
nes években mentem nyugdíj
ba, azaz, küldtek. Odatelefonál-

tak a munkahelyemre, s közöl
ték, hogy holnaptól nyugdíjban 
vagyok. A feleségem megje
gyezte: ,,Jól elbántak veled, La

jos!" Azért csak bejárogattam a 
munkatársakhoz, a tagságom is 
fenntartottam. Bíztam abban, 
hogy majd csak változik a hely
zet. És változott is. A mai szak
szervezeti mozgalmat már ösz
sze sem lehet hasonlítani az öt
venes évekével. 

- Milyen az egészsége? 
- Nem panaszkodhatom, 

de azért már érzem a kilenc
ven esztendő súlyát. A portán 
két családi ház van. A fiam és a 
lányom is itt lakik. Unokák, 
dédunokák vesznek körül. Es
ténként mesélek nekik a rég
múlt időkről, ifjúságomról, a 
harcokról ... 

Dávid József 
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Bensőséges ünnepségen 

Édesanyák köszöntése 

,,,, 

llj helysetben� 
nagyobb felelősséggel 

Szép tavaszi ünnepeink sorá
ban az anyák napja szerényen 
meghúzódik. Nem nyomtatják 
piros betűvel a naptárban, nem 
kötődnek a naphoz jeles szoká
sok, mégis: az ünneplés egyet
len munkahelyen sem marad 
el. 

A hagyományokhoz híven, 
szakszervezetünk székházában 
sem feledkeztek meg az édes
anyákról. Május 9-én, pénteken 
reggel már lehetett sejteni, 
hogy ez a nap más les�, mint 
egy átlagos munkanap. Unnepi 
ruhába öltözött kislányok buk
kantak fel, az egyik sarokban 
valaki verset suttogott - ké
szült a műsorra. 

Hamarosan kiderült, hogy a 
Kaposvári MÁV Nevelőotthon 
diákjai utaztak a fővárosba, 
hogy egy kitűnően szerkesztett, 
kedvesen előadott műsorral 
lepjék meg a vasutas édes
anyák huszonhat képviselőjét, 
akiket szakszervezetünk meg
hívott az anyák napi ünnepség
re. 

A bensőséges ünnepséget dr. 
Juhász Zoltán, a központi veze
tőség titkára nyitotta meg. Üd
vözlő szavai után Feleki Pál al
elnök ünnepi beszédében meg
vallotta, hogy a kaposvári diá
kok után - akik többek között 
József Attila-verseket mondtak 
- nagyon nehéz közhelyek nél
kül az édesanyákról szólni. Az 
igazi szeretetet és megbecsülést 
szinte lehetetlen prózában kife
jezni. Sokszor egy szál virág, 
egy simogatás többet mond 
minden szónál. Ha mégis be
szélni kell, akkor nem szabad 
kihagyni azt a gondoskodást, 
amelyet államunk nyújt az 
édesanyáknak. A gyes, illetve a 
gyed intézményétől kezdve a 
különféle, az anyai hivatást elis
merő és méltányoló intézkedé
sekig. A vasutas anyák helytál-

A múlt évben a szakszerveze
ti választásokra készülve köz
ponti vezetőségünk 1985. május 
4-i ülésén határozatot hozott 
szakszervezetünk szervezeti fel
építésének módosítására közép
szervi jelleggel a vasútigazgató
ságok, illetve a szakági főosztá
lyok partner szakszervezeti 
szerveként - a bizalmitestület 
és azok szakszervezeti bizottsá
gai helyett - intézőbizottságok 
létrehozására. 

A határozat alapján 1985. no
vember 11-én alakult meg a 23 
tagú debreceni területi intézőbi
zottság, melynek összetételét az 
alapszervezeti titkárok és az új 
testület függetlenített politikai 
munkatársai alkotják. Az inté
zőbizottság mellett 5 munkabi
zottság és 4 szakmai rétegbi
zottság működik. 

Sajátos 
eszközökkel 

Munkamódszerünket, mun
kastílusunkat az új felépítésű 
szervezethez kellett igazítani. 

1 Erre a munkára az intézőbizott
ság tagjai valamennyien alkal
masak, hiszen mint alapszerve
zeti titkárok szolgálati helyükön 
a dolgozókat foglalkoztató kér
désekről a tagság igényéről, el
várásairól ők a legtájékozottab
bak. Így mozgalmi munkájuk
kal jelentősen tudják növelni a 
szakszervezeteknek az esemé
nyekre gyakorolt hatását és élni 

Feleki Pál átadja a jutalmat tudnak a mindenkori lehetősé-
(Tüu6 Tibor felvételei) gekkel. Ez nagyon fontos, mert 

nem várnak jutalmat, 
ges elbánást: csupán 
szeretetet. 

különle- A meghívott édesanyák pénzju
viszont- talomban részesültek. 

Szakszervezetünk alelnöke 
végezetül a nagycsaládosok 
gondjairól beszélt megértően, 
majd átadta az ajándékokat. 

A bensőséges hangulatú ün
nepséget a kaposvári diákok 
kórusának műsora zárta. 

(s) 

a szakszervezeti munkában is 
- csak úgy, mint az élet min
den területén - a szocialista 
építő munka minőségi jegyeit 
kell keresni és alkalmazni. 

lása külön is szót érdemel, hi- .--------------------------

A vasutasok igényei kielégí
tésének is csak egyetlen útja 
van, a hatékonyabb, a jobb 
munka és ebben a szakszerve
zeteknek sajátos eszközeikkel 
kell részt venni. Mozgósítói 
kell, hogy legyünk a munkahe
lyi életnek, a munkaverseny
nek, az újítómozgalomnak, a 
munka- és üzemszervezésnek, 
a szakmai képzésnek, a terme
lés gazdálkodást segítő munká
nak. Segítenünk kell mindazt, 
ami előbbre viszi a személy- és 
áruszállítási feladatok teljesíté
sét. Fel kell lépnünk a szerve
zetlenség, az anyagpazarlás, a 
munkafegyelem megsértése, a 
társadalmi tulajdon megkárosí-

szen a vasúti munka természe
téből adódik, hogy az anyák 
igen gyakran egyedül kénytele
nek megbirkózni a gyermekne
velés felemelő, ám fáradságos 
feladataival. A férj utazik, s 
rendszerint fáradtan érkezik 
haza, a családban azonban rend 
van és nyugalom, mert az édes
anyák többsége megteszi köte
lességét. Mindebben pedig az a 
legszebb, hogy az édesanyák 

A mozgalmat 

Nem reklámszöveg, szabály: 

A MÁV Nyugdíjigazgatóságon 
minden ügyirat fontos 

A vasutas nyugdíjasok száma 
megközelíti a 124 ezret. A kifi
zetett nyugdíjak havi össze$e 
félmilliárd forint. A MA V 

Nyugdíjigazgatóság dolgozói 
mindent megtesznek azért, 
hogy zökkenőmentes legyen az 
ellátás, a nyugdíjasok kiszolgá-
lása. 

Jó a családi háttér 

tói ellen. Tudatosan kell töre
kedni és kezdeményezó1eg fel
lépni a belsó' tartalékok f eltá
rásában. 

Az intézőbizottság megalaku
lásától fél év telt el. Ez alatt az 
idő alatt hat alkalommal ülésez
tünk. Véleményeztük többek 
között a MÁV VII. ötéves tervé
re vonatkozó bérpolitikai, la
káspolitkikai, egyen-, munka-, 
védőruha-, közművelődési, 
üdülési és sportkoncepciónkat. 
Állást foglaltunk az igazgatóság 
1986. évi tervének szolgálati he
lyekre történő lebontásában. 
Napirendre tűztük az előszálli
tások szervezésének tapasztala
tait, értékeltük a MÁV Kollek
tív Szerződés és Igazgatósági 
Függelékének végrehajtását, 
véleményeztük az új kollektív 
szerződés tervezetét. Egyetérté
si jogkörünkben eljárva tár
gyaltuk az 1986. évi bérpolitikai 
intézkedéseket, az egye'> szolgá
lati főnökségekre vonatkozó 
bérfejlesztéseket. Áttekintettük 
a kocsijavító műhelyek és a ko
csivizsgáló szolgálat helyzetét. 

Mindig 
felkészülten 

A tárgyalt napirendek vitája 
minden esetben aktív volt, dön
téseinket, állásfoglalásainkat a 
vita alapján alakítottuk ki. 
Messzemenő következtetéseket 
az int�zőbizottság működéséről 
még korai lenne levonni, azt 
azonban máris tapasztaltuk, 
hogy az alapszervezetek titká
rai felkészülten, a bizalmiak vé
leményét jól ismerve vesznek 
részt üléseinken. Meggyőződ
tünk arról, hogy intézőbizottsá
gaink ülései után titkáraink 
rendszeresen tájékoztatják a 
szakszervezeti bizottság tagjait, 
s a bizalmiakat. 

A munka- és rétegbizottsá
gok szakszerű, véleményező, ja
vaslattevő és kezdeményezó te
vékenysége jelentősen hozzájá
rul az intézőbizottság határoza
tainak kialakításához. A moz
donyvezetői, a forgalmi és ke
reskedelmi, valamint a pálya
fenntartási és biztosítóberende
zési, a műszaki és értelmiségi 
rétegbizottságaink által az 
egyes foglalkozási csoportok sa
játos érdekeinek szakszerű fel
tárása képezte a kollektív szer
ződésről kialakított vélemé
nyünk alapját is. E bizottságok 
bevonása a munkába elősegí-

tette vezető és irányító mun
kánk, érdekvédelmi és érdek
képviseleti tevékenységünk to
vábbi javítását, a tagsággal va
ló kapcsolatunk eró'södését. 

A munka- és rétegbizottsá
gok munkája nyomán nyílik le
hetőség arra, hogy az egyes ré
tegek, szakmák érdekeit mé
lyebben megismerjük, sajátos 
igényeiket a lehetőségekkel 
összhangban rangsoroljuk és 
elégítsük ki. Csak így lehet 
eredményesen képviselni, egy
bevetni és ütköztetni a csoport
és szakmai érdekeket. 

Hatékonyabban 

Az intézőbizottság jogait ér
vényesíteni csak az eszközök és 
források ismeretében lehet. Az 
igent és nemet kimondani, a 
jogos igények kielégítését ké
sóöbre halasztani, a partner 
vasútigazgatóság vezetó'jével 
ésszerű kompromisszumot köt
ni nagy feleló'sség. Ezekben a 
kérdésekben meggyőződésem 
szerint az intézőbizottság méltó 
partnere tud lenni a vasút-igaz
gatóság vezetésének. Hatéko
nyabban tud fellépni, eljárni a 
dolgozók érdekképviseletében 
és védelmében, mint a koráb
ban működő nagy létszámú te
rületi bizalmitestület, melynek 
működésére számos formális 
vonás volt jellemző. 

Az intézőbizottság hatásköré
ben főleg az üzemi munkahelyi 
demokráciával, a termeléssel, 
szállítással, , gazdálkodással, 
fenntartással, szociálpolitiká
val, üzem- és munkaszervezés
sel, üzemegészségüggyel, társa
dalombiztosítással és munkavé
delemmel kapcsolatos felada
tok tartoznak. 

Mindez azonban nem jelenti 
azt, hogy a szervezeti, működé
si, káder-, kulturális, oktatási, 
sport-, pénzügyi és rétegpoliti
kai munkának csak külső szem
lélője legyen az intézőbizottság. 

Az szmt-kel való kapcsolat 
a területpolitikai munkában va
ló részvételünk is megköveteli, 
hogy ezeket a feladatokat is se
gítsük, koordináljuk, és a szak
szervezeti demokrácia fejleszté
se, a bizalmimunka javítása, az 
alapszervezeti munka segítésE:: 
is nap, mint nap része legyen a 
munkánknak. 

Volosinovszkí János, 
a debreceni területi 1b 

titkára 

nem lehet 

Az ügyfélfogadási idő alatt 
szinte percenként nyHik a ka
pu. Idős emberek, feketeruhás 
asszonyok lépnek bizakodva az 
épületbe, hogy tanácsot, felvilá
gosítást kérjenek. Az udvaron 
lévő információs irodában kész
ségesen tájékoztatják az ügyfe
leket. Nem kell emiatt emeletet 
járni, előszobában várakozni. 
Naponta százan - százötvenen 
fordulnak itt meg. 

A mátészalkai forgalmista 
társadalmi megbízatásai 

elfelejteni 

Monostori József, a kazincbarcikai körzeti üzemfőnök
ség szb-elnöke a közelmúltban vonult nyugdíjba. Tapasz
talt, sokat próbált vasutas, aki húsz évig volt a szakszerve
zeti bizottság tisztségviselője. 

- Édesapám mozdonylakatos volt, sokat mesélt a vas
i, utasok életéről - kezdi a visszaemlékezést. - Többször 
i bevitt a munkahelyére. Már gyermekkoromban elhatároz

tam, hogy én is követem példáját. Csak protekcióval sike
rült elhelyezkednem a MÁV-nál. Pályamunkás lettem. 
Még most is a fülemben cseng a csákányok ritmusa. A gé
pek iránt érdeklődő fiú voltam, ezért hamarosan rám bíz
ták a pályamesteri hajtóka kezelését. 

- Hogyan alakult ezután a sorsa? 
- A felszabadulás után megfogadtam, hogy sokat tanu-

lok. Megszereztem az összes vasúti szakvizsgát, és a for
galmi-kereskedelmi szolgálathoz mentem dolgozni. Na
gyon sok beosztásban szolgáltam. Húsz évig voltam oktató 
tiszt. Korán bekapcsolódtam a közéleti munkába is. Vol
tam KISZ-titkár, pártalapszervezeti titkár és az elsők kö
zött léptem a munkásőrség kötelékébe. Egy évtizedig ki
képző parancsnokként oktattam a munkásőröket. 

- Milyen funkciókat töltött be a szakszervezetben? 
- Kezdetben a szakszervezeti oktatást szerveztem, ve-

zettem, majd rám bízták az szb-elnöki teendó'ket is. 
A szakszervezeti munka szeretetére neveltem fiamat, Szi
lárdot is, aki szintén vasutas. Neki adtam át a stafétabo
tot. Sajnos az egészségem már nem a régi, de nyugdíjas
ként is igyekszem segíteni egykori munkatársaimat, hiszen 
a mozgalmi munkát nem lehet egyik napról a másikra ab
bahagyni, elfelejteni ... 

K. I. 

- Nálunk minden ügyirat 
fontos, hiszen emberek sorsa, 
jó vagy rossz közérzete múlik a 
gyorsaságon, a pontos nyug
díjmegáUapításon - tájékoztat 
Tóth Györgyné dr. igazgató. -
A hivatal munkája sokoldalú. 
Nehéz lenne valamennyi tevé
kenységünket felsorolni. Itt ál-

'· 
lapítjuk meg az öregségi, a rok-

1 kantsági és az özvegyi nyugdí
a jakat, a különféle járadékot, el-

látást. A pénzt az OTP-n és a 
Magyar Nemzeti Bankon ke
resztül utaljuk bel- és külföldre. 

- Az ügyfelek elégedettek-e 
az igazgatóság munkájával? 

- Igen. Sok köszönőlevelet 
kaptunk a gyors és precíz ügy
intézésért. A peres ügyekben 
jogi képviseletet is biztosítunk. 
Szoros kapcsolatot tartunk az 
állami, fővárosi és a megyei tár
sadalombiztosítási szervekkel, 
a vasutas-szakszervezet vezető
ivel, a nyugdíjas szervezetek
kel. Természetesen néha mi is 
tévedünk, hibázunk. Arra tö
rekszünk, hogy egyre keve
sebbszer forduljon elő, mert a 
lelkiismeretes, figyelmes, fele
lősségteljes ügyintézés nálunk 
nem reklámszöveg - kötelező 
szabály! 

Pintér Lajos 

Trencsényi János, Mátészal- · 
ka állomás rendelkező forgalmi 
szolgálattevője az édesapjától 
örökölte a vasút szeretetét, aki 
raktárnok volt. Még most is em
lékszik azokra az évekre, ami
kor az ebédet vitte a szolgálati 
helyére. Apja korai halála után 
a Kőszegi MÁV Nevelőotthon 
lakója lett. Az ott töltött évek 
meghatározták későbbi pálya
választását. A szegedi Vasútfor
galmi Technikumban tanult to
vább, majd az érettségi után 
Mátészalka állomáson lett for
galmi gyakornok. Később a 
szomszédos Nagydobos állomá
son kezdte meg önálló forgalmi 
szolgálattevői munkáját. 

- 1973-ban avattak tisztté 
- emlékezik. - Néhány szol-
gálati hely megismerése után 
Záhonyba kértem magam, 
hogy tapasztalatot szerezzek az 
igazi nagy pályaudvarok mun
kájáról is. Sikerült beilleszked
nem a közösségbe, s a fiatalok 
hamarosan KISZ-alapszerveze
ti vezetőségi tagnak választot
tak. Nem sokkal később KISZ
titkár lettem. 

- Gyors karrier. 
- Valóban az - mondja ne-

vetve a beszélgetésünknél jelen 
lévő felesége, Marika. - En

gem „buktatott" meg, hiszen 
addig én voltam a KISZ-titkár. 

Még abban az évbén, 1980-ban 
házasságot kötöttünk. 

Marika is vasutas családból 
származik. Édesapja váltókeze
lőként dolgozott, a nagybátyja 
pedig tagja volt a záhonyi átra
kó állami díjas szocialista bri
gádjának. A fiatal Trencsényi 
család - a mama kérésére -
1982-ben visszaköltözött Máté
szalkára. Jánost hamarosan 
megválasztották főbizalminak 
is, hiszen a munkatársak már 
jól ismerték képességeit. Egy 
év múlva a pártalapszervezet 

vezetőségi tagnak kooptálta, és 
a szakszervezeti bizottság is 
tagjának választotta. 

Ezen kívül tagja a vasutas
szakszervezet központi vezető
sége mellett működő közgazda
sági bizottságnak is. 

A társadalmi megbízatások 
nagy részét szabad időben telje
síti. Ehhez P-yugodt családi hát
teret teremtett felesége, Mari
ka. 

Zsoldos Barnabás 
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A vasutasnap tiszteletére 

. Szocialista brigádok 
szelle,ni vetélkedője 

Szentesen is lezajlott a két fő
nökség szocialista brigádjainak 
vetélkedője, amelyen eldőlt, 
hogy melyik brigádok váromá
nyosai a MÁV Kiváló Brigádja 
kitüntetésnek. 

A körzeti üzemfőnökségen 35 
szocialista brigádból 30 vállal
kozott arra, hogy a vetélkedőn 
összemérve az erőket, megpá
lyázzák a magasabb és munka
helyi szintű szocialista brigádki
tüntetéseket. A távolmaradó öt 
brigád is ott lehetett volna ter
melési eredményeivel a legjob- ; 
bak között, de ... ? 

A munkaidő-kímélés érdeké
ben nem tartottak selejtezőket t 
az üzemfőnökségnél, hanem 
Szentesen 16, Mezőhegyesen 14 
csapattal egyfordulós vetélke
dőt rendeztek. A harminc csa
pat között a tesztlapos játék 
volt a döntő. 

A győzte,., csapat válaszol a kérdésekre 

Első helyen Kunszentmárton 
állomás Lenin szocialista bri
gádja végzett, a megszerezhető 
200 pontból 186 ponttal. A bri
gád tagjai a forgalom és a ke
reskedelem területén dolgoz
nak. Második a szentesi vonta
tási telep Kandó Kálmán szo
cialista brigádja. Őket követi a 
szentesi Törekvés kereskedelmi 
és a Sinoros dízellakatos bri
gád. Az ötödik helyet a mezőhe
gyesi kocsivizsgálók Petőfi bri
gádja foglalta el. Közülük ke
rült k1 a vasutasnapra a MÁV 
Kiváló Brigádja. 

A szentesi építési főnökség
nél mind a 27 brigád részt vett 
a munkaversenyben, és közü
lük a termelési eredményeik 
alapján 11 kapott lehetőséget a 
főnökségi döntőben való rész
vételre. 

A brigádok politikai és szak
mai ismeretekből jól felkészül
tek, de az általános ismeretek
ben gyengébbek voltak. Lénye
gében az itt szerzett vagy vesz
tett pontok alakították ki a vég
ső sorrendet a nagyon szoros 
versenyben. Az első és a negye
dik helyezett csapat pontjai kö
zött mindössze 1,4 pont különb
ség volt. Ez azt is mutatja, hogy 

a négy csapat közül bármelyik 
lehetett volna első. ha a Vlllám
kérdésekből több pontot gyűj
tött volna. 

A vetélkedőn elért összesített 
eredmények alapján a gépállo
más Zalka Máté szocialista bri
gádja lett az első 109,4 ponttal a 
megszerezhető 124 pontból. 
A brigád a vasutasnapra MÁV 
Kiváló Bngád kitüntetésben ré
szesül. A második és harmadik 
helyezett. a gépállomási Maka
renkó és a városföldi állami dí
jas Dózsa szocialista brigád, a 
Főnökség Kiváló Brigádja ki
tüntetést kapott. A negyedik és 
az ötödik helyezett gépállomási 
Korvin és a Petőfi hegesztő bn
gád a Főnökség Élenjáró Bri
gádja kitüntetésben részesült. 
A pályamunkások közül a leg
jobban szereplő városföldi Sza
badság brigád is élenjáró kitün
tetése kapott. A főnökségi dön
tőben részt vevő további brigá
dok a szocialista brigád címmel 
együtt bngádtagonként 500 fo
rint jutalmat kaptak. 

Befejeződött a szombathelyi 
körzeti üzemfőnökségen is a 
szocialista brigádok vetélkedő
je. Az új típusú versengésbe a 
87 szocialista brigád közül 57 
nevezett. 

(A szerző felvétele) 

A vetélkedő elődöntőit Szent
gotthárdon, Körmenden, Sár
váron, Répcelakon, Nagycen
ken, Püspökmolnáriban és 
Szombathelyen tartották. 

A legjobb 25 kollektíva a kö
zelmúltban Szombathelyen a 
vasutasok Haladás Művelődési 
Házának a nagytermében dön
tötte el a végső sorrendet. Az 
országos előírásokon felül, vala
mennyi brigádnak egy fényké
pes vagy rajzos illusztrációval 
színesített szöveges tablón kel
lett röviden bemutatni közössé
gük történetét, életét. (Ezek a 
színvonalas munkák most az 
üzemfőnökség épületének a fo
lyosóit díszítik.) 

A szocialista brigádok vetél
kedőjét a bérszámfejtők Éhen 
Gyula közössége nyert� a von
tatási műszakiak Baross Gábor 
és a rakodógép-karbantartók 
Petőfi Sándor csapata előtt. Az 
első nyolc helyezett a vezérigaz
gatóság 120 ezer forint pénzju
talinán osztozott. Ezen felül a 
körzeti üzemfőnökség - saját 
keretéből - a 9-15. helyen 
végzettek között még 28 ezer fo
rint jutalmat osztott szét. 

Fogas-Sz. Jakab 

A Luganszkij brigád példája 
A szombathelyi körzeti üzem

főnökség vontatási üzemegysé
gének Luganszkij szocialista 
brigádja elnyerte az MSZMP 
KB Kongresszusi Oklevelét és 
a Magyar Népköztársaság Ki
váló Brigádja címet. Ebből az 
alkalomból beszélgettünk a há
rom műszakban dolgozó, mo
torszerelők, esztergályosok és 
hegesztők alkotta kollektíva 
tagjaival. 

- Két évvel az M62-es dízel
mozdonyok megjelenése után, 
1970-ben alakult a brigád -
mondja Dáka János motorsze
relő, szakszervezeti bizalini. -
Névadónk a Szovjetuniónak az 
a városa, ahol ezek a vontató
járművek készülnek. Akkor ti
zenketten voltunk a birgádban, 
többnyire fiatalok, most tízen 
vagyunk. Az alapítótagok közül 
már csak négyen dolgoznak ve
lünk. Az évek során sokan más 
beosztásba kerültek. 

Horváth László brigádveze
tő-helyettes tagja a városi párt
bizottságnak is. Nemrég végez
te el a marxista-leninista 
egyetem szakosítóját. A munka 
mellett hatan végezték el a kö
zépiskolát, ketten pedig a főis
kolát. 

A brigád mindig élenjárt a 
társadalmi munkákban. 1973-
tól 1980-ig patronálták például 
a Martos Flóra úti óvodát. Tíz 
éve immár - évente 600 forint
tal - járulnak hozzá a szom
bathelyi képtár építéséhez. 

- 1977-től működünk 
együtt a mozdony- és motorve
zetők Kandó Kálmán szocialis
ta brigádjával - jegyzi meg 
Sümeg János motorszerelő. -
Ők rendszeresen elmondják ne-

künk észrevételeiket a mozdo
nyok működéséről. Ha rendel
lenességet tapasztalnak, mi 
azonnal kijavítjuk a hibát. En
nek az együttműködésnek az 
eredménye, hogy kevesebb gép 
marad „fekve" a pályán. 

A kollektíva tagjai gyakran 
szerveznek családi kiránduláso
kat. Jártak már együtt Bada
csonyban, Kőszegen és Sopron
ban is. Évente 600-800 forint 
értékű könyvet vásárolnak, 
amelyeket érdeklődési körük
nek megfelelően osztanak szét 
maguk között. 

- A legfontosabb törekvé
sünk természetesen az, hogy 
munkánkht precízen és gyor
san végezzük'- mondja Bohus 
Sándor brigádvezető. - Egy-

egy fődarabcsere alkalmával 
4-5 napot takarítunk meg azál
tal, hogy vasárnap is bejövünk 
dolgozni. Maradéktalanul telje
sítettük a kongresszusi és fel
szabadulási munkaverseny-fel
ajánlásainkat is. A szakmai fel
készültség mércéje az is, hogy 
évente átlag tizenhárom újítást 
dolgozunk ki. 

Bohus Sándor birtokosa 
A szocialista munkaverseny 
győztese szovjet kitüntetésnek 
is. Hárman kiváló ifjú szakmun
kások, nyolcan kiváló dolgozók. 
A brigád tulajdonosa a KISZ 
KB Dicsérő Oklevelének, há
romszor nyerték el a MÁV és 
egyszer a Közlekedés Kiváló 
Brigádja kitüntetést. 

Sz. Jakab István 

Kilencen a kitüntetett Luganszkij brigádból 

Munkásőrök a D�li pályaudvaron 

A parancsnok és beosztottai 
Becző Árpád, a Déli pályaud

var műszaki kocsiszolgálatának 
művezetője aktív közéleti em
ber. A pártalapszervezet titkára 
és az I. kerületi dr. Münich Fe
renc munkásőrzászlóalj egyik 
századának parancsnokhelyet
tese. Hétköznapjairól, pályafu
tásáról a munkahelyén beszél
gettünk. 

- A Landler Jenő Jsirmüja
vítóban kezdődött vasutas pá
lyafutásom emlékezik a 
múltra. - 1957-ben lettem ott 
lakatos ipari tanuló. A sikeres 
vizsgák után a Déli pályaudvar
ra jöttem alvázlakatosnak. Ké
sőbb elvégeztem a gépipari 
technikumot és a tisztképzőt. 
1968-ban határoztam el, hogy 
munkásőr leszek. A határőrség
nél voltam sorkatona, alapos ki
képzést kaptam. A munkásőr
ségnél mindezt jól hasznosítot
tam. Hat évvel ezelőtt elvégez
tem a Marxista-Leninista Esti 
Egyetemet is. Most negyvenhat 
éves vagyok. 

Becző Árpád harminckét vas
utas munkáját irányítja. Majd
nem kétszáz személykocsi kar
bantartása a feladatuk. Gyak
ran a műszak után is ott marad 
túlórázni, vagy társadalmi 
munkát végezni. Két munka
társa - Borbély Andrásné re
szortos és Darvas Dénes jármű
lakatos - szintén a munkásőr
század tagja. 

- Ez előnyös számunkra 

,! 

-

Szolgálat közben. A fiatalabb munkásőr Becző Árpád 

folytatja -, mert gyakran meg 
tudjuk beszélni a munkahelyen 
a munkásőri teendőket, a fegy
veres testületben pedig sokszor 
szót váltunk a vasútról. Napja
inkban már egyre kevesebb fia
tal vállalja e fegyveres testület
ben való szolgálatot, mert sza
badidőben inkább gmk-znak. 

Lakásra vagy telekre gyűjte
nek. 

Becző Árpád felesége szintén 
vasutas. Budafok-Báros állo
máson anyaggazdálkodó. A fia 
a Mechwart András Vasúti 
Szakközépiskolába jelentkezett. 
Lehet, hogy egyszer a fiú is kö
veti majd apja példáját ... 

(Séra) 

A HATVANAS ÉVEKTŐL 

A rend önkéntes őre 
A televízió népszerű Kék 

fény adása idején telefonok szá
zait kell rögzíteni, sok esetben a 
lakosság bejelentései alapján si
kerül ártalmatlanná tenni a ve
szélyes bűnözőket. A rendőrség 
munkájához sokan nyújtanak 
alkalmi segítséget, akadnak 
azonban olyan emberek is, akik 
rendszeresen ezt teszik. Feleki 
Dénes is ilyen ember. Különle
ges tulajdonságai nincsenek, 
csupán az különbözteti meg 
embertársaitól, hogy önként 
vállalkozott arra, hogy a rend
őri munkát folyamatosan támo
gatja. 

Amikor a ferencvárosi kör
zeti üzemfőnökség Aszódi úti 
munkásszállóján megkerestem, 
a portáról a hőközpontba irá
nyítottak. A véletlen azonban 
úgy hozta, hogy nem a munka
helyén, hanem a szálló könyv-
tárában találtam rá. Kiderült, 
hogy Feleki Dénes a vasutas
szakszervezet aktivistájaként 
évek óta könyveket árusít a 
szállón, illetve nemcsak árusít
ja, hanem ajánlja is az olvasni
valót, mert azt tartja, hogy a 
könyvnél nincs nemesebb szJ. 
rakozás. Gyermekkora óta 
nagy könyvbarát. Néhány éve a 
munkahelyi könyvterjesztésért 
SZOT-emlékplakettet kapott. 

- Az olvasó ember azt hi
szem, másképpen látja a vilá
got - vallja Fele ki Dénes -, 
tudatosabban, érzékenyebben 
reagál az eseményekre. Hosszú 
évekkel ezelőtt, amikor még a 
pestimrei tsz-ben dolgoztam, 
rendszerint hajnalban indultam 
munkába VII. kerületi ottho
nomból. Naponta villamosoz-, 
tam, és egyre több rendetlensé
get láttam magam körül. A sze
mem láttára hasogatták fel az 
ülések huzatait, verekedtek, 
szitkozódtak körülöttem az uta
sok. Ekkor érlelődött meg ben
nem, hogy valamit tenni kelle
ne nekem is. Jelentkeztem ön-

tük a rendőrséget, a garázdák 
hamarosan a fogdában elinél
kedhettek tettük következmé
nyeiről. Sok-sok élményemről 
beszélhetnék még, hiszen a 
60-as évektől kezdve rendszere
sen részt veszek a rendőrség 
munkájában, a XVIII. Kerületi 
Rendőrkapitányság bűnügyi 
önkéntes rendőri csoportvezető
je vagyok. 

- Mi a csoport feladata? 
- Fő területünk az ifjúság-

védelem; a fiatalkorúak által 
elkövetett bűncselekmények 
felderítése, illetve az elköveté
sek megelőzése. Csoportunk
ban a munkástól a pedagógusig 
minden réteg képviselve van. 
Ifjúságvédelmi akcióink során 
gyakran akadunk intézetből 
szökött fiatalkorúakra; olyan 

kamaszokra, akik rossz társa
ságba keveredve már elindul
tak a lejtőn. 

Feleki Dénes kiegyensúlyo
zott családi életet él, feleségével 
két kislányukat nevelik. 

- Gyakran segítek gyerme
keimnek matematikában, fizi
kában. Nem vagyok pedagó
gus, de az önkéntes rendőri 
munka kifejlesztett bennem bi
zonyos pedagógiai hajlamokat. 
Megtanultam, hogy a kisiklott 
életű fiatalok hátterében rossz 
családi kapcsolatok, alkoholizá
ló szülők és hasonló anomáliák 
húzódnak. Ez a felismerés is se
gít abban, hogy példát mutas
sak gyermekeimnek és talán 
másoknak is. 

Ilonka Mária 

Építkezők figyelmébe/ 

Akarja házát mielőbb új köntösben látni? 

Használjon Terranova 
nemes- és hőszigetelő 
alapvakolatot ! 

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

GYÁRTJA: 
a MÁV egyik legnagyobb 
szállíttatója, 
az Országos Érc és 
Asványbányák 
pilisvörösvári üzeme. 

kéntes rendőrnek. Nem sokkal KAPHATÓK : felszerelésem után éppen az 
említett villamoson volt a „tűz- a helyszínen és Budapesten 
keresztségem". Egyik hajnal- a XIII. kerület, Meder u. 8. szám. 
ban fiatal vagányok tömegvere- a xv. kerület, kedést provokáltak. Mondanom 
sem kell, az utasok is „beszáll- Mezőhegyesi u. 7-15. szám alatt, 
tak", a helyzet rövid idő után k' .. , á 1 veszélyessé válhatott volna. Né- ezen IVU az orsz Q Va amennyi 
hány bátor utas segítségével le- megyeszékhelyi TÜZÉP-telepén. 
fogtuk a hangadókat, értesítet- ----------:----------------..1 

[ 
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. Eletbe lép as új naenetrend 

Dr. Bajusz Rezs6 tájékoztatóját tartja (Laczkó Ildikó felvétele) 

Az új menetrend szerkesztésekor a MAV szakemberei 
évröl évre arra törekednek, hogy a v�natok indulását a 
változó utazási igényekhez igazítsák: lgy történt ezúttal 
is. Mint azt dr. Bajusz Rezsó, a MAV vezérigazgatója 
hangsúlyozta a Keleti pályaudvar Utasellátó éttermé
ben rendezett sajtótájékoztatón, a menetrendi változ
tatásoknál figyelembe vették az elözö menetrendi idö
szak tapasztalatait és az utazóközönség javaslatait. 
A nemzetközi forgalomban újdonság lesz az lnterexp
ressz vonatok beállítása, ugyanakkor a belföldi forga
lomban megszűnnek azok a vonatok, amelyeket csak 
kevesen vettek igénybe. 

lnterexpressz vonatok 

Az európai vasutak új menet- típusú kocsikból állítják ki a 
rendjüket egységesen június szerelvényeket. 
l-jén léptetik életbe, és 1987. Az új menetrendben INTER
május 30-ig lesz érvényben. Az EXPRESSZ-ként a Hungária 
üzemviteli főosztály 8. A. me- Budapest-Nyugati pályaud
netrendi és forgalomszervezési var-Pozsony-Prága; a Met

osztálya erre a menetrendi idő- rapal Budapest-Nyugati pá
s_zakra elkészitette a Magyar lyaudvar-Pozsony-Prága
Allamvasutak menetrendjét. Berlin; a Varsavia Budapest
A szakszervezetek a korábbi Keleti pályaudvar-Pozsony
évek utaslétszámát vették ala- Varsó között. 
pul, amely, úgy tűnik, 232 mil- A Hungária közvetlen kocsi
liónál megállt. kat továbbít Prága-Berlin kö-

A Transdanubium és a Trakia gyeshalom-Győr, illetve Ko
vonatpárok Budapest-Burgas, márom.-Gyór között személy
illetve Budapest-Várna között vonatok továbbítják. 
megszűnnek. A nyári forgalom ideje alatt a 

Lipcse-Fonyód között a Fa- fejpályaudvarok mentesítése és 
varit expressz a csehszlovákiai forgalmának enyhítése megki
szakaszon rövidebb útvonalon ván bizonyos eltereléseket is. 
közlekedik, melynek hatására Így a Transdanubium és a Tra
több mint három órával, ellen- kia Kőbánya-Kispesten át 
irányból pedig két órával lesz közlekedik. A Trakia Berlin
rövidebb a menettartam. A vo- budapesti vonatrésze Rákospa
natnak lesz egy Balatonfüred- lota-Újpest-Budapest-l'jyu
re közlekedő része is. Ezzel az gati között kiilön menetként 
északi part is bekapcsolódik a közlekedik. Kőbánya-Kíspes
nemzetközi forgalomba. ten át közlekedik hetenként 

Éppen a rugalmas alkalmaz- kétszer a Mamaia és a Panno
kodás tanúsítja, hogy a szom- ni(! mentesítő gyorsvonatpár is. 
szédos Ausztriából érkező Le- Ujdonság, hogy télen a Cra
hár expresszben közvetlen ko- cavia Budapest-Keletitől Za
csíjáratok indulnak Győrbe: kopánéig hetenként háromszor 
Wien-Süd, illetve Bohuminon AcBc kocsit továbbít a síelők 
keresztül. E járatkocsikat He- nagy örömére. 

BeHöldi. közlekedés 

mesi személyvonat. A gyakorla
ti tapasztalatoknak megfelelően 
az egyes idényvonatok a fő
idény elején és végén egy-egy 
héttel megrövidített időszakban 
közlekednek. 

A MÁV IS TAGJA 

Ganz-Tllnézia néven 
vegyesvállalat alakult 

Vasúti berendezések közös gyártásával és értékesítésé-
• vel foglalkozó vegyesvállalat alapításáról írtak alá szerző

dést április kózepén a Ganz-MÁVAG, valamint a MÁV ve
zetői az illetékes tunéziai vállalat képviselőivel. 

A részvénytársasági formációban működő - Ganz
Tunézia nevü - vállalatot egy gabesi gyár területén hoz
zák létre, abból a célból, hogy vasúti kocsikat és berende
zéseket gyártson a fejlődő tunéziai (SNCFT) vasút szá
mára. 

A részvénytársaság a gabesi üzemet és berendezéseit 
1987. január elsejétől kezdve bérli, illetve a tényleges ter
melés is ekkor kezdődik. 

A vegyesvállalat alapítása jó üzleti kilátásokkal kecseg
tet, mivel a Ganz-MÁVAG már régebben beépült Tunéziá
ba. Az ebből eredő előnyöket a MA V korábban csak kevés
sé tudta kihasználni, a Ganz-Tunézia RT révén viszont 
arra is van remény, hogy a MÁV betörjön egyes afrikai pi
acokra. A két magyar vállalat szakemberei ugyanis műsza
ki, szervezési és technológiai segítséget is nyújtanak a 
gyártás megindításához. A MÁV számára ez mindenek
előtt annyit jelent, hogy mozgósítania keU az ifjú, nyelve
ket is beszélő szakembereit, akik Tunéziában megfelelően 
képviselik majd a MÁV, s ezen keresztül népgazdaságunk 
érdekeit. 

Dr. Bajusz Rezső, a MÁV vezérigazgatója április 21-én 
találkozott Zeghal úrral, az SNCFT elnök-vezérigazgatójá
val, amelynek során megbeszélték a legsürgősebb tenniva
lókat, nevezetesen azt, hogy a MÁV-tól mit vár konkrétan 
a tunéziai vasút. Megegyeztek abban, hagy a MÁV elsősor
ban a vanalvillamasításban, a pályaépítésben és külön
böző rendszerek exportjával vesz részt a tunéziai vasút 
fejlesztésében. . 

Az új vegyesvállalat igazgató tanácsában a MA V-ot dr. 
Jánosi Imre, a vezérigazgatóság igazgatási főosztályának 
osztályvezetője képviseli. 

VONALBAN VAGYUNK 

Ismét a pécsiek győztek 

a 

A miskolci vasútigazgatóság 
KISZ-bizottságának kezdemé
nyezésére május 10-én másod
szor rendezték meg a „Vonal
ban vagyunk" elnevezésű vas
utas ifjúsági vetélkedőt. Ez al
kalommal is hét igazgatóság 
mmtegy 700 fiatalja nevezett a 
versenybe. A zsűri - amelynek 
elnöke dr. Bajusz Rezső, a 
MÁV vezérigazgatója volt - a 
vezérigazgatóság épületéből 
mondta be telefonon a kérdése
ket. 

illetve a rendező nevét meg
mondani. A sport sem marad
hatott ki a kérdésekből: a fut
ball-világbajnokságok történe
téből választottak néhányat. 
Gyakorlati feladványként min
den csapatnak el kellett készíte
nie az igazgatóság épületének 
makettjét, illetve HO síneket és 
a megfelelő mozdonyokat adott 
időn belül. 

Négy elméleti és egy gyakor
lati témakörből állították össze 
a kérdéseket. Egyebek között a 
versenyzőknek arra kellett fele
letet adniuk, hogy melyik a leg
rövidebb út Battonyáról Ne
mesmedvesig. 

A politikai feladványok a 
KISZ közelgő Xl. kongresszu
sával voltak kapcsolatosak. 
A kulturális kérdések közül pél
dául videón bejátszott filmek 
részleteiből kellett a film címét, 

A vetélkedőt végig izgalom 
és fiatalos lendület jellemezte. 
Végül a versenyben ismét a ta
valyi győztes, a pécsi igazgató
ság fiataljai vitték el a pálmát. 
Szombathely a második, Debre
cen a harmadik, Budapest a ne
gyedik, Szeged az ötödik, Zá
hony a hatodik, Miskolc csapa
ta pedig a- hetedik lett. 

A csapatok közül az első há
rom helyezettet külföldi, a töb
bieket pedig belföldi utazással 
jutalmazták. 

(séra) A nemzetközi forgalmon be- zött, melyet a Bécsből Berlinbe 
lül, az SZMPSZ viszonylatban közlekedő Vindabana gyorsvo
az előrejelzés szerint 2,4 száza- nat továbbít. Új megoldás, 
lékos utasszám-növekedéssel hogy a vonat közvetlen háló- és 
kell számolni. Különösen nö- fekvőhelyes kocsikat is továb
vekszik az utasok száma a nyári bít Budapest-Malmö, illetve 

A pályafelújítások következ
tében némely törzsvonalon a 
sebesség emelkedésével lehet 
számolni. A sebességcsökkenté
sek száma pedig mérséklődik. 
Gondoltak a szerkesztők arra 
is, hogy a sebességcsökkenté
sek ne érintsék a vonat menet
tartamát, ezért azok ellensúlyo
zására a pályák más szakaszain 
emelték a sebességet. 

A Miskolc-Tiszai-Buda- -------------------------

forgalom alatt. Belgrád-Malmö között. 
A menetrendszerkesztők cél

ja az volt, hogy a korábbi évek 
eredményeit és a jól bevált köz
lekedési gyakorlatot megőriz
zék, egyszersmind rugalmasan 
alkalmazkodjanak a változó 
utazási szokásokhoz. Ennek 
megfelelően 1986-ban a sze
mélyszállító vonatok kilométer
teljesitménye 1,2, átlagos terhe
lése pedig 1,5 százalékkal mér
séklődik. Természetesen a dön
tést gondos előkészítés és elem
zés előzte meg. A kevésbé ki
használtan közlekedő vagy 
egyéb okból gazdaságÍalan vo
natok kivonása a forgalomból 
nem jelent szinvonal-vissza
esést. 

A KGST Közlekedési Bizott
ságának határozata szerint a 
nemzetközi utazások színvonal
emelése érdekében a szocialista 
országok fővárosai között 
1986-1990-ig kialakitják az 
„INTEREXPRESSZ" vonatok 
hálózatát. Ezek a vonatok csök
kentett menettartammal közle
kednek, melyet úgy érnek el, 
hogy a sebességet növelik, a 
határállomási tartózkodásokat 
pedig csökkentik. A vonatok ét
kező- és bisztrókocsikkal közle
kednek. A szolgáltatást azzal is 
kívánják emelni, hogy -azonos 

A Metrapal Budapest-Nyu
gati pályaudvarról 17.05-kor in
dul, és ellenirányból 9 órakor 
érkezik Berlinből Budapest
Nyugati pályaudvarra. Az éj
szakai közlekedés kedvező az 
utazóközönség részére, mivel 
Sturovo határátmenetben a vo
nat Budapest felől 18.05-kor, el
lenkező irányból 7.45-kor érke
zik a határhoz, és a vizsgálatok 
az utasokat nem zavarják. 

A Varsavia Budapest-Kele
ti pályaudvarról 20 órakor in
dul, míg ellenirányból 7.50-kor 
érkezik. Jó megoldás, hogy a 
vonatpár menettartama két órá
val lesz rövidebb a korábbinál. 
Nyárpn naponta, télen hetente 
egy alkalommal indul. 

Más változásoknak is tanúi 
lehetünk. Ilyen, hogy a menet
rendváltozástól szeptember kö
zepéig Curtici átmenetben új 
vonat, a Nesebar expressz köz
lekedik Burgasba és Várnába. 
A Nesebar nevét ma még nem 
ismerik az utasok, várhatóan 
népszerúvé válik, hisz Buda
pest-Nyugatiból 12.20-kor in
dul, és ellenirányból 19.10-kor 
érkezik Budapest-Nyugatiba. 
Szolgáltatása színvonalát jól ér
zékelteti, hogy a vonatban ét
kező-, hálg- és fekhelyes ko
csik egyaránt megtalálhatók. 

A legnagyobb gondot termé
szetesen a pályafelújítással 
együttjáró menetrendi szerve
zési intézkedések jelentik. f gy 
például a Keletiben, Hatvan
ban, a Budapest-Székesfehér
vár közötti vonalon végzett pá
lyaépítési és villamosítási mun
kák zavartalan végzésére már a 
menetrend készítésekor gon
dolni kellett. 

A Budapest Hegyeshalom 
között, a Budapest-Déliből 
10.25-kor induló és ellenirány
ból 18.50-kor érkező soproni 
gyorsvonatok Budapest-He
gyeshalom közötti részét meg
szüntették. Az arra utazók át
szállással folytathatják útjukat. 

A Savaria expressz Ajka ál
lomáson is megáll. Szombat
hely-Szentgotthárd között nö
velték a vonatok számát, így 
mintegy 70 percenként lehet 
utazási lehetőséget találni 
mindkét irányba. 

A Balaton expressz vonatpár 
Budapest és Keszthely közöit 
az eddiginél több helyen áll 
meg. Pénteki napon nem közle
kedik a Budapest-Déli pálya
udvarról 15.15-kor induló fo
nyódi gyorsvonat; továbbá a 
Kőbánya-Kispestről vasárna
pi napokon indult balatonsze-

pest-Keleti és Pécs között köz
lekedő átlósvonat menetrendje 
megváltozott. 

Budapest-Déli pályaudvar
ról 12.35 órai indulással új sze
mélyvonat közlekedik Pécsig. 
Ezzel szemben megszűnik a 
Miskolcról Budapestre 8.23 órá
ra érkező és vissza 20 órakor in
duló gyorsvonatpár. A Buda
pestről 15 órakor induló miskol
ci gyorsvonat szerepét pedig át
veszi a pécs-miskolcí közvet
len vonat. 

Budapest-Keleti és Miskolc 
között indítanak egy távolsági 
személyvonatpárt, melyet Hat
vanig több helyen is megállíta
nak. Ezzel szemben ugyaneb
ben a v,iszonylatban tóbb helyi 
vonatot kihasználatlanság miatt 
megszüntetnek. 

A Sopronból Miskolcra közle
kedő gyorsvonat Budapest
Keletiben az eddig 50 perc he
lyett 30 percet tartózkodik, és 
ezzel menettartama megrövi
dül. A kellő érdeklődés hiányá
ban hétvégi vonatként megszű
nik a Debrecen-Eger-Szil
vásvárad közötti vonat. Helyet
te Debrecen-Eger között két 
pár személyvonat közlekedik 
szilvásváradi csatlakozással. 
• A menetrendváltás egyúttal a 

nyári forgalom nyitánya. Ami
kor változik az utazás szerkeze
te, jellege és a szolgáltatás egé
sze. Erre készülnek ezekben a 
napokban az irányítás, a veze
tés, a végrehajtás dolgozói. 

A budapest-székf'flfehérvári vonalon munkában a jegyvizsgáló 
(Horváth 7..oltán felvétele) 
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RÉGEN MEGÉRETT A REKONSTRUKCIÓRA Egy nai11i mteri elis,nerés 
é a,ni ,nögötte va.,, Megújul a hatvani csomópont 

A tépítik a vágányhál6zatot, emelt szigetperonok 
könnyítik majd az utasok fel- és leszállását 

Nyíregyházán kewés árutonnáwal. de sok ko�siwal dolgoznak 

Ha a korszerúség alapján 
rangsorolnánk vasúti csomó
pontjainkat, a hatvani bizonyo
san valahol hátul kullogna. Pe
dig nem akármilyen forgalmú 
állomásról van szó; naponta 300 
vonat fut át, közel ezer vasutas 
dolgozik itt. A csomópont ré
ges-régen megérett a rekonst
rukcióra, ám csak a legutóbbi 
idókben nyílt lehetóség a tény
leges megújulásra. 

A szakemberek, forgalmi 
szempontból, 1981-ben minden
re kiterjedó alapossággal meg
VJzsgálták a hatvani csomópon
tot. Ekkor csatolták a miskolci 
igazgatósághoz. A vizsgálat so
rán kiderült, hogy az állomás 
rekonstrukciója elkerülhetet
len. 

Az állomás vágányhálózat.át 
nem sokkal a háború után állí
tották helyre. A cél akkoriban 
csak az lehetett, hogy minél 
előbb meginduljon a forgalom. 
Azután minden maradt a régi
ben. Napjainkra az állomás 
elegyfeldolgozó képessége elér
kezett a kritikus határhoz. 
A legfontosabb feladat: ki kell 
cserélni az állomás átmenó fó
vágányait, hogy a Budapest
Miskolc viszonylatban 100 km/ 
óra sebességgel haladhassanak 
át a vonatok. 

- Jelenleg mennyi az enge
dé.yezett áthaladási sebesség? 
- kérdezem Mezei Mátyás állo
n:ásfónököt. 

- Pillanatnyilag 40 km/óra, 
s ez nagyon rontja az állomás 
átbocsátó képességét. A vágá
liyok geometriai elrendezése 
annyira kedvezótlen, hogy egy 
neróben új vágányhálózatot 
kell építenünk. A munkák 
egyébként már 1984 telén el
kezdódtek. Átépítettük a VII
XII. vágányokat, új vágánykap
csolatot létesítettünk Salgótar
ján felól, és elkészült az új jelfo
gó helyiség is. A neheze azon
ban csak ezután következik, hi
szen még hátra van az új liravá
gány kialakítása, amelyhez öt 
l 50 tengelyt befogadó vágányt 
kell építeni. Az utasok le- és fel
szállását könnyíti majd a négy 
emelt szigetperon és az egy 
emelt főperon. 

- A gyalogos felüljáró mel
lett nemrég még ott állt egy 
327-es gózös. A felvételi épület 
fűtésére, melegvíz-ellátásra 
használták. Már nincs rá szük
ség? 

- Némi túlzással azt mond
hatom, hogy az átépítés a gózös 
eltávolításával kezdődött. Mo
dernizáltuk a felvételi épület 
energiaellátását, a gózös „nyu
galomba vonulhatott". A térvi
lágítást is korszerúsítjük majd, 
most azÓnban az átmenő fővá
gányok építése a fontosabb. Az 
év végére elkészül az új I-III 
vágány, közvetlenül az állomás 
előtt. 

- Az állomás biztosítóbe
rendezései sem korszerúek -
jegyzem meg. 

-· Nem vitatom, de erről 
győzödjön meg a forgalmi iro
dában. 

Györgyfi Miklós forgalmista 
elmondta, hogy nincs még egy 
ilyen nagy forgalmú állomás, 

A Nyíregyházi Körzeti Üzem
főnökséghez 300 km hosszú vo
nalrész tartozik. Harmincnyolc 
áru- és személyforgalomra 
egyaránt berendezett szolgálati 
helyen 2567 vasutas dolgozik, 
kettószázhetvennel kevesebb a 
szükségesnél. A hiány elsósor
ban a kulcsfontosságú munka
körökben mutatkozik, moz
donyvezetóból például 33, vo
natvezetőból 56, jegyv1zsgáló
ból 50, fékezóböl 47 kellene ah
hoz, hogy az utazószemélyzetre 
nehezedő terhelés számottevő
en csökkenhessen. Pedig emel
lett még a budapesti rendezópá
lyaudvarokat is kisegítik kocsi
rendezókkel, vonatvezetőkkel. 

llyonaasstó 
gond 

as elar,ultaág 

Katonák h, segítik a pályaépítést a hah·ani <'�omóponton 

Az üzemfónökség legjelentó
sebb állomása Nyíregyháza, 
ahol egy nap alatt 220-240 sze
mély- és tehervonat érkezését
indulását készítik eló. Fontossá
gát kiemeli az a iény, hogy Zá
ttonytól az ország belseje felé 
haladva ez az első nagyobb 
elegyrendező állomás. Ez per
sze nem kizárólagos elóny. 
Gyakori a Záhonyba tartó 
elegy korlátozása, ilyenkor ha
talmas kocsimennyiség képes 
feltorlódni Nyíregyházán, lehe
tetlenné téve más rendeltetésű 
vonatok összeállítását, megne
hezítve a napi hetven iparvá-

ahol helyszíni kézi állítású vál-1 
tókkal dolgoznának. 

- A rekonstrukció mennyi-
ben nehezíti a szolgálatot? � lt 

- Sok bosszúságot, ideges
kedést okoz, de ha befejeződik, 
sokkal könnyebb lesz a dolgom. 
Én 24 éve szegódtem a vasút
hoz, a tizenhatc,dik évet töltöm 
már Hatvanban, de nem taga
dom, az évek során többször is 
eszembe villant, hogy veszem a 
kalapomat, és továbbállok. 
Máskor meg azt gondoltam, 
hogy mennyivel jobb lenne egy 
kisebb állomáson szolgálni. 
Egyik gondolat sem valósult 
meg. Maradtam, és most már 
maradok ís. Kivárom, amíg föl
szerelik az ID-70-es berende
zést. 

Farkas István vonatmenesz
tó-térfelvigyázó is nagyon várja 
ezt a pillanatot. 

- Hortról járok be immáron 
14 éve - mondja. - Úgy isme
rem az állomást, mint a tenye
remet. Sokszor adódtak ,,me
leg" helyzetek, a felújítás is 
nagy terheket ró ránk, de úgy 
vélem, érdemes kivárni a végét. 
Ha már a rosszban kitartot
tam, a jót csak megL•árom . . 

«:....:'ffl gány-kiszolgáló menet rendes 
közlekedtetését. Az egyetlen 
megoldás: a záhonyi vonato
kat elhelyezik valamelyik köz
bülső. állomáson - feltéve, ha 
akad még szabad vágány . . . 

Az elismerések értékét nagy
ban emeb, hogy a munkát mi-

, . • , lyen körülmények között vég-M�g a faatalo�at IS P_�ba_ra, te- 21k. A létszámhiányon túl nyo
SZI a hag}oma?�os kezi valtoa.1- masztó gond Nyíregyháza cso-htus mópont elavultsága. Az 
Nem csoda, hogy rögtön az 1964-ben átadott biztosítóbe
utánpótlás kérdését hozza szó- rendezés a szakemberek szerint 
ba. sem bírja sokáig a megnöveke-

- A helyi, Széchenyi nevét dett forgalmat. Esós időben ál
viseló vasútforgalmi szakközép- landó az üzemzavar, lelassul a 
iskola vezetóivel jó kapcsolat- tolatás, a közlekedés, nehezíti a 
ban vagyunk. Megbeszéltük forgalom zavartalan lebonyolí
velük, hogy az órák egy részét tását, hogy nincs külön rendezó 
az állomáson tartjuk majd. úgy 

és személypályaudvar. Utóbbi 
1élem, hatásosabb, ha a vasutat különösen nagy problémát je
az 1skolapadnál „működés" lent, A személyvonatokat az ál
közben tanulmányOZ?.ák a diá- lomas első hat vágányára fo
kok. 

gadják, magasított peron egyik 
mellett sincs kiépítve. Az átme
nó vonatok ugyancsak a „sze
mélyvágányokon" közleked
nek, az utasokra nézve állandó 
veszélyhelyzetet teremtve. 
Nyíregyházára öt irányból ér
keznek a vonatok, naponta 
mintegy negyvenezer ember 
fordul meg az állomáson. 
A szolgálati vezetók nem titkol
ják, hogy a szerencsének sok 
köze van ahhoz, hogy nem tör
tént mindeddig jelentősebb bal
eset. 

A napi negyvenezer körüli 
utasforgalom különleges köve
telményeket támaszt a kocsik 
tisztaságát illetóen. Mivel tisztf
tóvágány nem áll rendelkezés
re, hiányzik minden egyéb 
technikai felszerelés, primitív 
körülmények között történik a 
kocsik vízzel való feltöltése. Az 
utasokat azonban mitsem ér
deklik a körülmények, és nekik 
is igazuk van, amikor tiszta ko• 
csiban akarnak eljutni úticél
jukhoz. 

A vontatási üzemegység az 
ország legnagyobb „fűtőházai" 
közé tartozik 900 körüli lét
számmal, dízel- és villamos 
mozdonyparkkal, javítóbázis
sal. A mozdonyvezetóknél mu
tatkozó hiány mellett külön 
gond a gépek alkatrésszel való 
ellátottsága, ami sokat ront az 
üzemkészségen és a vontatási 
teljesítményeken. 

.Ninc& naár baj 
a ra1iodá6aal 

Nyíregyházán kiemelt fel
adatként kezelik az idegen ko
csik tartózkodásának minimális 
idóre való csökkentését, a keze
léseket soron kívül végzik. Ha 
idegen kocsi kiürül, a tartalék 
félóra leforgása alatt besorozza 
valamelyik megfelelő vonatba, 
Sikerült személyes jó kapcsola
tok kialakítása révén elérniük, 
hogy a rakodó vállalatoknak se 
legyen f!lindegy, hogy idegen 
vagy MA V-kocsi érkezik a ré
szükre. Nincs már nagyobb baj 
a szombat-vasárnapi• rakodá
sokkal sem. 

Nyíregyházának egyébként 
sajátossága, hogy kevés áruton
nával, sok kocsival dolgozik, hi
szen a föladások jelentós részét 
a papíripar, valamint a perlit-

üzem termékei képviselik, de a 
hungarocell sem tartozik a ne
héz fajsúlyú áruk közé. Ezekböl 
legfeljebb 5 tonnát lehet berak
ni. 

Néhány adat az 1985-ös év
ból. A személyvonati menet
rendszerúség 99,73, a tehervo
natoké 83,01 százalék. Külön 
foglalkoznak és naponként ér
tékelik a kötöttfordás vonato
kat, amelyek teljesítménye 80 
százalék körül mozog. 

Az, üzemf őnökség gondjai 
közé tartozik a sok munkát 
igénylő, de kevés pénzt hozó 
kisvasút, amely a tömeges mé
retű igénybevétel ellenére is rá
fizetéses, teherforgalma el
enyésző. A Balsáig, Dombrád1g 
húzódó keskeny nyomközű há
lózat feje fölül - ami a meg
szüntetést illeti - elvonultak a 
viharfelhők, ám a pál)'a, a gör
dülő- és vonóeszközök elavul
tak, a felújításuk a Jövőre nézve 
elengedhetetlen. 

Megérdenieltél, 
a,z elianaeréat 

Javult az üzemfőnökség fe
gyelmi helyzete is. Míg 
1984-ben 300 fegyelmit adtak 
ki, 1985-ben „mmdössze" 
241-szer kellett fegyelmileg el
járni. A fó fegyelmi vétségek a 
klasszikus kategóriába tartoz
nak: társadalmi tulajdon elleni 
vétség, ittasság . . Ezek miatt 
27 embert kellett elbocsátani 
A tárgyi balesetek száma évek 
óta nem emelkedik, s a szemé
lyi baleseti hely-zetet jellemzi, 
hogy tavaly sem csonkulásos, 
sem halálos baleset nem volt. 

- Egyáltalán nem vagyunk 
kedvezőbb helyzetben, mint a 
környező üzemf önökségek, sőt 
mindent összevet1:e nehezebb 
körülmények kózot kell napon
ta helytállnunk - mondja az 
önkritikus elemzés után Máté 

József üzemviteli üzemfónók
helyettes. - Ennek alapján azt 
hiszem, megérdemelten kaptuk 
a közlekedési miniszter elisme
rő oklevelét. Ez persze nem azt 
jelenti, hogy elégedetten ülünk 
a babérokon, tudjuk, látjuk, 
hogy tennivaló, javítanivaló 
akad még bőven, ez határozza 
meg a következő időszak fel
adatait 1s. 

G. T. Z. 

- Még csak alig egy eszten
deje dolgozom itt - veszi át a 
szót Farkas István „tanítvá
nya", Horváth József váltóke
zeló -, de máris nagyon sokat 
tanultam. Abban biztos va
gyok, hogy a késóbbiek során, 
amikor az állomás felújítása be
fejezódik, hasznomra lesz, hogy 
a szakmát éppen Hatvanban 
kezdtem. Mert aki itt helytáll, 
az másutt is jelesre vizsgázik. 

- Nem félnek attól, hogy ---------------------------------

- Ha néhány év múlva is
mét erre járok: itt fogom talál

'? ru. 
- Az biztos, hogy vasutas 

leszek, de az már nem, hogy 
váltókezeló. Tanulni szeretnék. 
A forgalmi szolgálattevó beosz
tásra pályázom. 

Az állomásfónök szeme fel
csillant az iménti vallomásra. 

egy-egy jó szemü diák mást is 
megfigyel majd? Az elavult be
rendezdésE:'ket, a nem ntka for
galmi anomáliákat? 

- Fennáll ez a veszély, ha 
ugyan az. A mai srácokat már 
nem lehet „etetni", hazugsá
gokkal traktálni. Ismerjék meg 
a vasutat olyannak, amilyen. 
Tudják meg, hogy még a leg
modernebb vasút sem azt jelen
ti, hogy időnként beszólunk a 
telefonba, megnyomunk egy 
gombot, és mmden magától 
megy, mmt a lélegzetvétel .. . 

Nem árt a technika, ez termé
szetes, de a jó vasutas mostoha 
feltételek közepette 1s tud dol
gozni. Példa erre Hatvan. 

Sárközi Gábor 

OZG 0 

• 

Atadták a Kiváló Feltaláló 
és a Kiváló Újító kitüntetéseket 

Az újítómozgalom demokra
tizmusát szolgálta ez évben az a 
kezdeményezés, hogy a Kiváló 
Feltaláló és Kiváló Újító kitün
tetések átadása ne központi ün
nepség keretében, hanem de
centralizáltan történjen. Ezt a 
döntést alapvetően azért hoz
ták, hogy a kitüntetettek erköl
csi elismerése, népszerúsítése 
azon a szakvonali területen és 
közösségben történjen, ahol 
szellemi alkotásaikat létrehoz
ták. A kitüntetéseket azok a ve
zetők adják át, akik egyébként 
is irányítják a dolgozók munká
ját. Az ünnepélyes átadást 25 
szolgálati helyen, vasút-igazga
tóságokon, építési fónöksége
ken, ipari és jármüjavító üze
mekben, május l-je megünnep
lésével összekapcsolva szervez
ték meg. 

Valamennyi esetben a szak
vonali vezetök értékelték terü
letükön az újítómozgalom el
múlt évi eredményeit, ismertet
ték a fennálló problémákat. 

Feltaláló, kitüntetésben egy, megjelent változások országos 
Kiváló Ujító kitüntetésben 132 viszonylatban a várt kedvezö 
vasutas részesült. hatást nem érték el. Oka, hogy 

A kitüntetettek a különböző az elbírálók a Jogszabályi lehe
elismeréseket a gazdasági ered- tőséggel nem megfelelően él
mény, a kifizetett újítási díj, a nek. Ennek ellenére az újító
rendszeres újítói tevékenység mozgalom számszerúsíthető 
al�pján nyerték el. eredményei nem csökkentek. 

Osszesen 133 vasutas :észe- Bizonyítja ezt, hogy 1985-ben a 
sült erkölcsi és a Vasúti Ujítási Közlekedési Mmiszténum vál
Szabályzatban rögzített elisme- lalatai között meghirdetett újí-
résben. . tás!, ,találmányi versenyben a 

A vasúti újítómozgalom MA V - mint legnagyobb ön-
1985-ben elért eredményeit ér- álló vállalat - az A kate_góriá
tékelve kell megemlíteni, hogy ban I. helyezést ért el. lme a 
az újítási rendeletben 1983-ban számok: 

1984 
Benyújtott újitúi javeslatok 
száma 8 618 
Bevezetésre elfogadott 
javulatok szíme 4 654 
Bevezetett újitái 
javaslatok sz6m1 4 639 
V6llalati gazdaúgi eredmény 
(E Ft) 179 908 

A fentiek alapján az újítások 
díjazására több mint 14 millió 
forintot fizetett ki a MÁV. 

1985 1985/84 

8 9 2li 1041/ .. 

4842 104'/, 

4 915 1061/1 

205 514 1141/1 

Eltakarítják a bontásból származó törmeléket 

A 10/1983. (V. 12.) MT rende
let 14. .§ (2), valamint a 
7001/1983. (Sz. K. 6.) QT
SZOT számú együttes irányel
vek alapján a közlekedési mi
niszte� az 0TH elnöke és a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsa egyetértésével Kiváló 

Az újítási r�ndelet és a Vas
úti Újítási Szabályzat arra ösz
tönöz, hogy a kalkulálható, 
számszerúsíthető hasznot hozó 

újítási javaslatok kapjanak 
,,zöld utat" és ezeket a javasla
tokat mielóbb valósítsák meg. 
Itt még sok a tennivaló, mivel 
vasúti szinten a kalkulálható 
alapon elbírált és díjazott Javas
latok száma esak 15 százalékot 
ért el. (Horváth Zoltán frlvételei) 
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gyalföldi hétköznapok 
• • 
Budapest-Angyalföld állo-

más a bal parti körvasút kezdő
pontja. A tiszti tanfolyam vidéki 
hallgatói számára itt nehezen 
megismerhető az elágazások, 
kiágazások, összekötő vágá
nyok és rendezői kapcsolatok 
sora. 

Angyalföldtől két kilométerre 
az Északi összekötő vasúti híd 
íveli át a Dunát. A szomszéd ál
lomás Óbuda, már a jobb parti 
körvasúti állomásnak számít. 
Mindkét állomás az esztergomi 
vonal középállomása. Személy
vonat érkezik, elszomorítóan 
kevés utassal. Az állomásban 
sincs utasmozgás. 

- Ez így van ebben az idő
szakban - mondja Bolla Lász
lóné állomásfőnök. - De ele
gyünk sincs. A Volán is panasz
kodik, hogy nincs áruja. 

Akár a feltúrl 
pesti utcákon 

Bolláné állomásbejárásra in
dul. Elkísérem. Az egyes őr
helyhez vezető rakodótéren 
nyoma sincs a rakodásnak. 
A hetedik vágánynál ágyazatot 
cseréltek. A talaj egyenetlen, 
balesetveszélyes, ezért nem is 
használják. 

Mit mondanak a műszaki-
ak? 

Decemberben azt, hogy 
fagyban nem lehet dolgozni. 
Most meg, hogy Jontosabb 
munkák is vannak. En meg ál
landóan arra figyelmeztetem az 
embereket, hogy óvják egy
mást. De a botlás veszélye 
fennáll. 

Megyünk tovább. A kitérő
csoportoknál talpfahalmaz. 
Talpfát cserélve hagyták ott! 
Amott mély árok és földkúpok. 
A fénysorompó előmunkái. He
tek óta mozdulatlan minden. 
Akár a feltúrt pesti utcákon. 

Az őrhely, ahova ,érkezünk 
kicsiny, kopott és sivár. Siklósi 
Ferenc „váltókezelő" feláll és 
tiszteleg. A váltókezelő valójá
ban nem is az, hanem forgalmi 
szolgálattevő. Mert nincs, aki 
váltót állítson. Az állomás két 
végéhez néha csak egy váltóke
zelő jut. 

- És ilyenkor? 
- Ilyenkor?' Átmegy egyik 

oldalról a másikra. Vagy jobbik 
esetben a külsős forgalmi szol-

gálattevő állítja és gondozza a 
váltókat - mondja természetes 
hangsúllyal. 

Siklósi Ferenc egyébként ha
vonta többször is „beugrik" 
váltókezelőnek. 

Az állapotok egyre rosszab
bak. Fénykorában ennek az ál
lomásnak 146 dolgozója volt. 
Ma a létszámmegszabása 90, és 
vannak negyvenhatan. 

- Igen! Ez egy külön világ 
- mondja meglepődésemet lát-
va. - Itt kell élni, hogy az em
ber megértsen mindent. 

Pedig Angyalföld nem akár
milyen állomás. A tizenkét vá
gányon kívül még kiszolgálnak 
11 iparvágányt is. Egyfős tola
tócsapattal indulnak a menetek. 
A kerület gyáróriásai, a Láng 
Gépgyár, az Újpesti Erőmű, az 
Angyalföldi Erőmű, a Chinoin 
Gyógyszerárugyár,· a Csavar
gyár ipari komplexumai ott 
vannak a hátterben. Sok alap
anyag érkezik: acéláru, szén, 
vaslemez, olaj, félkész- és kész
termék indul vasúton. A Ma
gyar Hajó- és Darugyár portál
darukat, a Chinoin gyógyszer
féleségeket, növényvédő szere
ket indít szocialista és tőkés re
lációba egyaránt. 

lparmenetek 
menetrendszerűen 

- Kik szolgálják ki az üze
meket? 

- Mi! Naponta három me
nettel. Mégpedig megközelítő
en menetrendszerűen. 

Az iparmenetek élénk forgal
mú utcákat kereszteznek. A so
rompókat két öreg nyugdíjas 
csukja, nyitja. Ha nincsenek, 
akkor megáll a menet és a kül
sős teszi ugyanezt, mert ő a me
neteknél a vonatvezető is. És 
így közlekednek Vizafogóra is, 
ahova csak lépésben jutnak el a 
menetek. 

- Nincs rádiónk a tolatás
hoz ! De legalább az utasítást 
adó hangosbemondónk lenne, 
hogy a kihúzott kocsisoroknál 
szót értenének a tolatók -
mondja minden elkeseredettség 
nélkül. 

- 1985-ben 30 százalékkal 
több volt a fuvarjuk, mint a bá
zisévben. Hogy érték el? 

Elmentünk a vállalatok
hoz. Kértük, hogy szállítassa-

nak velünk. A Chinoin, amely 
korábban kamionra állt át, 
visszatért a vasúthoz. Meghív
tuk a szállítási osztályvezetőket. 
A Hajdú Megyei Építőipari Vál
lalat 90 ezer tonnát azért rakott 
vagonokba, mert vállaltuk, 
hogy a „roggyant" vizafogói vá
gányokon is kiszolgáljuk őket. 
Az építkezés helyszínén rakod
tak ki. És a fordavonatokat visz
szaútban is megrakták áruval. 

Az idegen kocsikat Fradiba 
kellene irányítani. De 72 óra is 
eltelik, míg gépet kapnak. El
küldik Dorogon át. A 42.20 órás 
bázissal szemben 32.20 órás így 
a teljesítés. Gyakorlatilag min
den kocsin nyertek 10 órát. És 
ez valutával jár! Ebben a törek
vésükben a Volán is segíti őket, 
mert a kirakásnál először eze
ket a kocsikat üríti ki. 

Kötötffordás 
tehervonatok 

Az üzemviteli viszonyok is ja
vultak. A kötöttfordás vonatok 
rendszeressé váltak. Dorog és 
Rákosrendező között öt pár, 
Angyalföld és Piliscsaba között 
másik két pár hozza-viszi az 
elegyet. 

- Rendben adják az elemzé
seket? 

- Igen! Ma már minden vo
nat előtt jönnek az elemzések. 
Így előre tudjuk, hogy mi fut a 
vonatokban. 

Az idén 65 ezer tonnát kell 
megrakni Angyalföldnek. Kész
termékből, gyógyszerből, gé
pekből. Sok ez! Még akkor is, 
ha látszólag kevés. Mert ide az 
érkeztetés a jellemzőbb. 

- Győzik a munkát? 
- Van négy szocialista bri-

gádunk - mondja a főnökasz
szony. - A kereskedelmieket 
Dékány Imréné részlegvezető, 
a forgalmiakat Gombkötő Lász
ló, Kukor Ferenc és Szabó Jó
zsef vezeti. 

Vraja János a helyettese. 
A kereskedelmi helyettes Hárs 
István. És ezzel teljes a stáb. 

Személyvonat érkezik a Nyu
gati pályaudvarról. A kocsik 
tiszták, de a vonatról hiányzik 
az iránytábla. Sajnos hiányoz
nak az utasok is, akik le- és fel
szálltak volna ... 

Szabó Béla 

Vándormadarakra nincs szükség 
to atas a központi munkaerő-felvétel, irodában 

A Keleti pályaudvar cinkotai 
kapujánál lévő központi mun
kaerő-felvételi irodában udvari
asan fogadják az érdeklődőket. 
Az iroda vezetője, Kocsis Imré
né készségesen ad felvilágosí
tást a munkára jelentkezőknek, 
olykor azonban kénytelen ne
met is mondani. Ottjártamkor 
megfigyelhettem egy ilyen ese
tet. A jelentkező, lehetett vagy 
40-45 éves, olyan munkaköny
vet adott át, ami nem hivatalos 
irathoz, inkább nagyapáink el
nyűtt bibliájához volt hasonla
tos . . . Nem számoltam meg a 
bejegyzett munkahelyeket, 
mindenesetre sok volt, és a je
lentkező ábrázata sem volt ép
pen bizalomgerjesztő. 

- KeU a munkaerő - ma

üzemfőnökségek rendszeresen 
tájékoztatnak bennünket mun
kaerőigényükről, s irodánk ez 
alapján tudja irányítani az új• 
felvételiseket. Irodánkon kívül 
a Nyugatiban, Ferencvárosban, 
Cegléden, Győrben, Komárom
ban és Székesfehérváron műkö
dik még kirendeltségünk. A vi
déki irodák munkatársai rend
szeresen ellátogatnak a terüle
tükön lévő iskolákba, előadáso
kat tartanak, toboroznak. Ta
valy 175 általános, 48 középis
kolát és 30 szakmunkásképző 
intézetet, valamint két katonai 
alakulatot kerestek fel. Az ered
mény még nem ismeretes, de 
bizakodunk, hogy nem volt hiá
bavaló. 

- Terveik? 

- Tárgyalunk a Magyar Te
levízió kereskedelmi igazgató
ságával. Egy videofilmet szeret
nénk készíttetni velük, elképze
lésünk szerint négy, jellegzete
sen vasúti munkakört mutatna 
be a film vonzóan, de a munka 
nehézségeit sem elleplezve. 
A reklámok, illetve a pályavá
lasztási tájékoztatók általában 
sikeresek, hiszen ezek nyomán 
például idén március 31-ig 
1956-an jelentkeztek. A buda
pesti igazgatóság területén vé
gül 1853 jelentkezőt alkalmaz
tak, ebből 437-en az említett 
kulcsfontosságú munkakörök 
valamelyikét foglalták el. Saj
nos, a létszámhiány mégsem 
enyhült, mert sok a kilépő is. 

R. K. I. 
gyarázta Kocsisné -, de ván- •-------------_,,.-----....-------

dormadarakra nincs szüksé
günk. Az ilyen típusú emberek
kel a MÁV csak ráfizethet, hi
szen mire megismernék a vasút 
sajátos munkakörülményeit, 
már továbbállnak. 

- És akik komolyan gondol
ják a vasúti munkát? 

- Minden jelentkező kap 
egy szép kiállítású pályaválasz
tási tájékoztatót (a Közgazdasá
gi és Jogi Könyvkiadó gondozá
sában jelent meg), amiből a leg
fontosabb tudnivalókat megis
merhetik. Mi intézzük a pálya
alkalmassági vizsgára küldés 
adminisztrációját akkor, ha a je
lentkező valamelyik kulcsfon
tosságú munkakörben (kocsi
rendező, sarus, váltókezelő stb.) 
kíván elhelyezkedni. A körzeti 

Akár a gfizö&ök ... 
(Keszty(is Ferenc karikatúrája) 

Örömök és gondok Kelebián 
A felvételi épület környékén 

még érződik a friss vakolat- és 
festékillat. Lassan befejezésé
hez közeledik a két éve tartó 
felújítás, az itt dolgozók nem 
kis megkönnyebbülésére. A fő
nöki irodát viszont éppen most 
meszelik, ezért a kormányzati 
váróban ülünk le beszélgetni 
Asztalos Sándor állomásfőnök
kel. 

- Ki volt a legmagasabb 
rangú állami vezető, aki Kelebi
án megfordult? - kérdezem 
bevezetőképpen. 

- Az állomáson Titó elnök. 
Ez a váróterem nemrégiben ké
szült e� itt a magyar minisz
terelnök töltött tavaly rövid 
időt. 

Veszteglő vagonok 

- Kelebia nem tartozik a 
nagy határállomásaink közé, te
herforgalma azonban jelentős. 
Hogyan boldogulnak a tranzit
tal? 

· - Nehezen, mivel Kelebiára 
- akár a többi határállomásra 
- időnként igen nagy nyomás 
nehezedik. A negyedévek vé
gén, az év végén szállítási csú
csok jelentkeznek. Nyolcvanhat 
első negyedévéhl!n emiatt 
nyolc-tíz, esetenként tizenkét 
vonatot kellett naponta valame
lyik „belső" állomáson félreállí
tani, mert nem tudtunk fogad
ni. Kelebia és Szabadka ki- és 
belépő elegy tekintetében ezer
ezerötven kocsit képes feldol
gozni huszonnégy óra alatt, 
csúcsidőben, amikor telítődnek 
az állomások ez a szám jó ha a 
kilencszázat eléri. Az is igaz vi
szont, hogy mindez elsősorban 
a jugoszlávok fogadási készsé
gén múlik, de nyilván nekik is 
megvannak a maguk problé
mái. Valószínűleg javulni fog a 
helyzet, ha elkészül Szabadkán 
a közös határállomás. 

- Minden határállomáson 
problémát jelent a belföldi fel-

adóállomások nagyvonalúsága, 
amellyel az exportberakásokat 
kezelik. Kelebia hogy áll ezzel? 

- Ezt mi is érezzük, és na
ponta bosszankodunk miatta. 
Itt vannak mindjárt a záhonyi 
megrakások, fuvarlevél-kiállítá
sok. Ma száztíz föltartóztatott 
kocsi áU rakományigazításra, 
átrakásra, számadásra és kü
lönböző hatósági bizonyítvá
nyokra várva. Jelentős az élő
állat-szállítás, hetente változó 
mennyiségben negyven-száz
húsz kocsi. Itt is elkelne egy kis 
odafigyelés a belföldi feladók 
részéről. Utasítás írja elő, hogy 
az ajtókat nyitva kell hagyni, s 
legalább harminc centiméter 
magasságú deszkát kell a nyí
lásban elhelyezni. Erre odatesz
nek tíz-tizenöt centiset, a jugo
szlávok pedig megtagadják az 
átvételt. A közbeeső rendező
pályaudvarokon rendre elvesz
nek a fuvarlevelek, napi átlag
ban három kocsi várakozik 
emiatt. Érdekes módon ünne
pekkor hihetetlenül megszapo
rodik az eltűnt fuvarlevelek 
száma. Húsvétkor harmincöt 
kocsit nem tudtunk emiatt át
küldeni. 

Méz és műtrágya 
Amíg az állomásfőnök a nem 

éppen szívderítő tényeket közli, 
hevenyészett számításba kez
dek. Körülbelül tizenöt határál
lomásunk van, akkor az ünne
pek táján tizenötször harminc
öt. Ez nem kevés. Igen ám, de 
van még többszáz belföldi állo
más is, ahol ilyenformán ezres 
tételekben vesztegelnek a vago
nok, nemcsak, hogy hasznot 
nem hajtva, de idegen kocsik 
esetében óriási kocsiálláspénz
zel terhelve a vasutat. Most 
már egyáltalán nem tartom túl
zásnak azt a példát, amely sze
rint egy-egy több hétig a „para
josban" várakozó idegen kocsi 
rakományostól nem ér annyit, 
amennyit túltartózkodásáért fi
zetni kell. 

Ceg ta arító 

- Tegnap érkezett Kelebiá
ra hét vagon méz, amely az elő
zetes átvétel után ki is ment 
Szabadkára. Ott belülről is 
megvizsgálták a rakományt, 
majd úgy ahogy volt vi.sszauta
sították az egészet, mert a ko-· 
esik műtrágyával szennyezet
tek voltak. Fölmerült egyszer a 
plusz vontatási költség, mivel 
haza kellett hoznunk a hét ko-' 
csit. A dobozokat át kell rakni, 
hogy a takarítást el lehessen 
végezni. Jöjjön, érdemes meg
nézni. 

Kiballagunk a raktári vá
gányhoz. A kocsik többségét 
már kisöpörték. Amelyiket még 
nem, ott a műtrágyán túl fel
tűnnek a minden elképzelést 
nélkülöző rakodás nyomai, egy
más hegyére, hátára dobált kar
tonok. Ami még jobban meg; 
döbbent: a hét kocsiból három 
félig van csak megrakva . . . 
Szakértői becslés szerint ez a 
rakomány négy, négytengelyes 
kocsiba bőven elfért volna. 

Valamit tenni kell! 

- A visszatartott kocsik más 
okból is bonyodalmat okoznak 
- folytatja az állomásfőnök. -
Az állomás· kicsi, bár van há
rom csonkavágányunk, de száz
tíz kocsi nem fér el rajtuk, táro
lás céljára forgalmi vágányokat 
is le kell kötnünk. Én jó ötlet
nek tartanám, ha a föltartózta
tásból eredő plusszköltségeket 
vissza lehetne terhelni a rr.u
lasztást elkövető /eladókra. Tu
dom nem könnyű kibogozni, 
hogy esetenként nem valame- · 
lyik közbülső állomás lelkiism:
retét terheli-e a határállomáso1 
lecsapódó hiányosság, tolatái
ból, gurításból eredő sérülés, 
fuvarokmány elvesztése és ha· 
sonlók. Egy azonban nyilvánva
ló: valamit tenni kell, mert e; 
így tovább nem mehet . . . 

gerecsei 

A kulturált utazásért 
Akik vonaton utaznak, szinte vizsgálót, vonatvezetőt. Monda

természetesnek veszik, hogy a nom sem kell, nagyon restellték 
kocsik utastere, mellékhelyisé- magukat. A takarítóeszközt egy 
gei tiszták legyenek, hogy az zsákba dugva vitték egyik sze
ablakokon ki tudjanak látni, relvényről a másikba, nehogy 
hogy a hulladéktárolót valaki az ismerősök meglássák - foly
időben kitakarítsa. Milyen önző tatja Ulicskáné. 
néha az utazóközönség, hiszen Varróné 19, Ulicskáné 6, Ja
jólesik a tiszta kocsiba beülni, kab Lászlóné 2 éve dolgozik a 
de a kocsitakarítókat mégis le- brigádban. Ceglédberceli kollé
becsüli a közvélemény. ganőjüket, nlés Ferencnét Pilis 

Olykor nemcsak az utasok, állomásra vezényelték ki, mert 
hanem a vasutasok sem értéke- beteg lett az ottani takarítónő. 
lik a takarítók munkáját, s ezt A brigád többi tagja pedig ott
éreztetik is velük. A minap hon pihen, majd este jönnek 
Cegléden szálltam fel az egyik váltani. 
Pest felé induló személyvonat - Mi nemcsak az érkező és 
első kocsijába. Az ajtók nyitva induló szerelvényeken biztosít
voltak, s három takarítónő vé- juk a kulturált utazás egyik fel
gezte dolgát a szolgálati sza- tételét: a tisztaságot, a ceglédi 
kaszban. Aztán, amikor egyi- váróterem utascsarnokát, szo
kük arra kérte az éppen ott ül- ciális épületét is mi takarítjuk. 
dögélő jegyvizsgálót, hogy Éjszakai műszakban hárman 
emelje fel a lábát, mert ki akar- felváltva mossák a személyvo
ja seperni az ülések alól a sze- natok kocsipadlóját, mellékhe
metet, így válaszolt: lyiségeit. Nem a legrokonszen-

- Hajolj le jobban, seperd vesebb munka, de valakinek 
ki úgy! Te vagy a takarító! ezt is meg kell csinálni. S itt 

Meglepődtem férfitársam nem lehet azt mondani, én bri-
megjegyzésén, aztán amikor gádvezető vagyok, csinálja va
hallottam, hogy a fiatalasszo- laki más. Én is együtt dolgozok 
nyok nem hagyják magukat, s a kollégákkal - tájékoztat Var
meglehetősen csípősen „kioszt- róné. Azt is tudom az asszo
ják" az odébb somfordáló jegy: nyoktól, hogy főként a dohány
vizsgálót, egy kicsit szurkoltam zó szakaszok következetlen 
is a kis csapatnak. megszüntetése, majd ismételt 

- Nekünk már nem feltűnő visszaállítása rontotta hangula
az ilyen vélemény, pedig én tukat. Az utasok azóta szana
ugyanolyan vasutas vagyok, szét dobálják a cigarettacsikket, 
mint ő - mondja érces hangon szemetet. Nincs, aki az utasok 
Varró Józsefné, a takarítók bri- közt fegyelmet tartson. 
gádvezetője. Kolléganője, - Mi itt tapasztaljuk, hogy 
Ulicska Sándorné meg büsz- milyen mértékben romlott az 
kén hozzáteszi: állampolgári fegyelem. Főként 

- Ha felöltözünk munka fizetési napokon sok a részeg, 
után, rólunk sem mondják randalírozó utas. Felvágják az 
meg, mit dolgozunk. Csak az a üléseket, szemetelnek, s aztán 
baj, hogy lejáratták ezt a mun- még ők bírálják a vasutat. Saj
katerületet. Volt olyan eset, nos, az újfelvételes kollégák fe
hogy az utazó személyzetből gyelme is egyre rosszabb. So

munkahelyi italozás miatt bün- · kan azt hiszik, hogy itt csak a 
tetésből tettek hozzánk jegy- betétes üvegeket kell összegyűj-

teni. Nem tagadjuk, mi se 
hagyjuk ott, ha megtaláljuk. Jól 
jön az a kis keresetkiegészítés, 
mert fordaszolgálatban sem nö
vekszik a keresetünk öt, öt és 
félezer fölé .. Különben az utazó 
személyzet meg a kocsiszolgála
tosok ugyanúgy gyűjtik az üve
get mint mi, csak nincsenek 
úgy szem előtt. Ha a munkát 
becsülettel elvégzik, én ezért 
nem is szólok az asszonyoknak 
- vette vissza a szót a brigád
vezető. 

Az újabb rendelkezés szerint 
ők rakját fel a szerelvény végé
re a zárlámpákat, jelzőtárcsákat 
is. Művezetőjük gyakran ellen
őrzi munkájukat. Nem minden 
brigádtag lelkesedik ezért, de 
neki ez a feladata, sőt abban 
megegyezett az asszonyok véle
ménye, hogy a szilárdabb fe
gyelemhez még gyakrabban 
kell munkahelyi ellenőrzést tar
tani. 

- Nemcsak a munkahelyi 
feladatok ellátásában tevékeny
kedünk közösen. A közelmúlt
ban az üzemfőnökség többi dol
gozóival együtt a festői Szalaj
ka-völgybe tettünk kirándulást. 
Nagyon tetszett a brigádnak. 
Ott senki sem éreztette velünk, 
hogy az ilyen jelenetek - mint 
ami a szolgálati szakaszban volt 
- a kedvünket szegnék. Há
rom-négy év után megszokja az 
ember, s különben mi is csak 
annyi tiszteletet adunk másnak, 
mint amennyivel minket meg
tisztelnek. Írja csak meg nyu
godtan, hátha a vasutas kollé
gák is elgondolkodnak rajta -
mondták a ceglédi takarltónók, 
aztán tovább folytatták munká
jukat. 

Rajtuk nem múlik, hogy Ceg
lédről minden �onat tisztán in
duljon. 

Orosz Károl31 
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Szolgélatban többször esznek 

A vasutasok étkezési szokásai 

Kérdőíves felmérést végez
tünk a vasutasok között étkezé
si szokásaikról. Ezek ismerete is 
hozzátartozik egészségnevelési 
tevékenységünkhöz. 

A legnagyobb számban a na
pi 3-4 étkezés a jellemző, de be
írtak napi 5-6 étkezést is. Úgy 
tűnik, hogy szolgálatban több
ször esznek a vasutasok mint 
odahaza. Ezt azzal magyaráz
hatjuk, hogy a nem egyenletes 
munka miatt, a magukkal vitt 
ennivalót több részletben fo
gyasztják el. 

Feltünő a semmit nem regge
hzők nagy száma. Ebben nin
csen különbség a szolgálat és a 
szabadnap között. Elégedettek 
lehetünk a tejtermékek fo
gyasztásával, ennek a prakti
kus csomagolás 1s elősegítője. 
A szabadnaposak otthonról ho
zott reggelije kifejezetten zsíros 
ételekből áll. Délelőtt alig van 
kalónafelvétel. A müszakban 
az üzemi étkezés dominál. 
A szabadnaposak üzemi ebéd
jemek VIszonylagosan magas 
számai mögött a nőtlenek, az el
váltak, vagy kényelmi szem
pontok keresendők, ha a fele
ség 1s dolgozik, nem főznek 
odahaza ebédet. Még mindig 
nagyon sokan főznek meleg 
ételt vacsorára. Kevés főzeléket 
esznek, ezzel növényi rostban 
szegényesebb a táplálék, ami 
számos betegség megalapozója 
lehet. 

Vannak-e az általános szoká
sokbn belül a vasutasokra jel
lemző Ptkezési normák, melyek 
a munkák jellegéből következ
nének? 

Életet 
naentett 

a „édősisak 

A védőeszközök használata 
sokszor életet menthet. Bizonyí
totta ezt az április 9-én, Izsák ál
lomáson történt baleset is. La

dányi János vonatfékező a 
77 852-es számú tolatós teher
vonatnál teljesített szolgálatot. 
Hogy le tudja akasztani az 
egyik kocsit, a vonatvezetőtől 
.,nyomást" kért. Amikor megla
zultak a csavarkapcsok, az 
egyik vagon gyaloghídrácsa 
Ladányi János fejére zuhant. 
Szerencsére viselte a sisakot, s 
az - mint a helyszínre érkező 
orvos 1s megállapította - meg
mentette az életét. Csak köny
nyeb b sérülést szenvedett. 

A védősisak alkalmazásának 
hasznosságát bizonyítja egy 
másik baleset is. Március 31-én 
Zsámbok Béla kocsivizsgáló 
Békéscsaba állomáson teljesí
tett szolgálatot. A 70 751-es szá
mú vonat fékpróbájához készü
lődött. A VIII. és a IX. számú 
vágányok között várta, hogy a 
próbát megkezdhesse. Közben 
a II-es tartalék a IX. vágányra 
járt be, és az ürszelvényben álló 
Zsámbok Bélát elütötte. Kire
pült az űrszelvényből, s emiatt 
a I�én 1s megsérült. 

0 nem használta a védősisa
kot, mert a rendelkezés szerint 
a kocsivizsgáló csak akkor köte
les azt a fejére tenni, ha a kocsi 
alá vagy közé megy. 

A rendelkezést talán érdemes 
lenne módosítani 1 

(Gellért) 

- Segély a károsultak
nak. A rákosrendezői körze
ti üzemfőnökség szakszerve
zeti bizottsága gyűjtést ren
dezett a berhidai földrengés 
károsultjai részére. A vas
utasok eddig 71 360 forintot 
fizettek be a csekkszámlára. 

- Kiállítás. A közelmúlt
ban képzőművészeti kiállí
tás nyílt a ferencvárosi vas
utas müvelődési központ
ban. A látogatók a ferencvá
rosi alkotó képzőművészeti 
közösség műveit tekinthetik 
meg. 

Az étkezést a beosztás, a szol
gálat, mint kényszertényezők 
határozzák meg. A MÁV-ra a 
fol::"amatos munka a jellemző, a 
MAV egy „mozgó munkahely". 

A forgalmi szolgálattevőkre 
jellemző a részben hazulról ho
zott, részben vett ételekkel való 
táplálkozás az üzemi étkeztetés
sel párhuzamosan. Az utazás -
utazási táplálkozást követel 
meg, melynek három jellegze
tessége van: 

1. A nem stabil étkezési idő, 
2. A kapható ételekkel szem

beni kiszolgáltatottság. A kor
szerű táplálkozásban 1s kettőn 
áll a vásár· az élelmiszeriparon 
s a kereskedelmen, valamint a 
táplálkozón. 

3. Az étkezési forma. Hiány
zik a táplálkozás hagyomá
nyos, megszokott „szertartá
sa". Sokszor állva, táskából, 
zsebből vagy „zacskóból" ét
keznek. Az étkezés a munka alá 
van rendelve, nemcsak a meny
nyiség-minőség problematikája 
a gond, hanem a munka mellet
ti étkezések napszakonkénti 
nem megfelelő eloszlása is! 

Felméréseink a régi rossz, de 
nemzeti beidegzett étkezési sz9-
kásainkat is tükrözik. A magyar 
étkezési ntmusra jellemző a 
reggeli és a délelőtti étkezések 
alacsony száma, az ilyenkor 
nem kielégítő kalóriabevitel. 
Sokan délig egyáltalán nem 
esznek semmit, esetleg csak fe
ketekávét isznak. M1 a közis
mert tanácsot megfordítva fo
gadjuk meg: úgy vacsorázunk 
mint egy király, úgy ebédelünk 

Üdültetési munkánk régi 
gondja, hogy alapszervezeteink 
egy részénél a beutalójegyek 
nem találnak gazdára, ugyan
akkor más területeken jegy hiá
nyában a dulguzók igényeit 
nem tudják kielégítem. Ennek 
az ellentmondásnak a feloldá
sán szeretnénk segítem azzal, 
hogy lapunkban is közzétesz
szük: hol, milyen beutalók vár
nak gazdára. Néhány alapszer
vezet eladatlan jegy értékesíté
sében már eddig is kérte a szak
szervezet szoc1álpolitikai osztá-

mint egy polgár és úgy reggeli
zünk mint egy koldus - ha 
ugyan reggelizünk. Mi akkor 
kezdünk enni - ha megéhe
zünk, ha „a delet elütötte a to
ronyóra!" Délután eszünk töb
bet és többször, mert az ebéd
del jön meg az étvágyunk. 
A jóllakás érzetéhez nekünk 
nagy mennyiségű étel kell, 
mert csak a teli gyomor szünteti 
meg éhségérzetünket. 

A táplálkozás mint biológiai, 
az étkezés mint társadalmi 
funkció, összhangban kell, 
hogy legyen egymással, és tud
ni kell, hogy a munkateljesít
mények függvényei a ritmusos, 
vagy ritmustalan kalóriabevite
lünk eredője is. 

A MÁV olyan gyár, melynek 
,.futószalagjai" az egész orszá
got átszelik, dolgozóik ezeken 
az utazó szalagokon dolgozva 
- táplálkoznak. A munkájuk 
folyamatos, bár megszakítások
kal az, kalóriabevitelük, étkezé
seik pedig nem mindig van 
szinkronban a munkaritmusuk
kal. A megoldásnak elsősorban 
az emberi tényezője a lényeges. 
Egy bőséges, és nagy kalória
tartalmú reggeli is már igen so
kat javítana a munka és a kaló
riafelvétel megfelelő összhang
ján. 

Reméljük: a vasutasok ezt 
előbb-utóbb megértik, és elfo
gadva az egészségnevelés taná
csait - egészségük érdekében 
alkalmazkodnak sajátos helyze
tükhöz az étkezésben is. 

Dr. Veress Sándor 

lyának a segítségét. A jövőben 
az osztályhoz bejelentett, el
adatlan beutalójegyeket a Ma

gyar Vasutasban is közzétesz
szük, lehetőséget biztosítva ar
ra, hogy más alapszervezetek
hez tartozó dolgozók is igénybe 
vehessék ezeket a jegyeket. 
Igény esetén a megjelölt alap
szervezet útján lehet hozzájutni 
a beutalójegyhez. Most, első al
kalommal az alábbi külföldi és 
belföldi üdülőjegyeket ajánljuk 
olvasóink figyelmébe. 

Külföldi jegyek 

XL 20-XII 03. 

XI. 01-08. 
XI. 01-08. 

XI. 20-XII. 03. 

XII. 09-XII. 22. 

XII. 23-I. 05. 

VI. 01-10. 

XII. 19-I. 01. 
XI. 27-XII. 10. 

VIII. 28-IX. 10. 
X. 29-XI. 11. 
XII. 04-17. 

NDK Hohnstem SZOT, szóló, 5660 Ft. 
Jászkisér, Gépjavító Üzem, telefon: 
02/41-66 
Chopok (csehszl.) SZOT, szóló, 3000 Ft. 
Chopok (csehszl.) SZOT, szóló, 3000 Ft. 
Dombóvár KÜF 05/62-76 

Belföldi jegyek 

Hajdúszoboszló (EBSE), vállalati házaspár, 
1876 Ft. 
Mezökövesd Hőfürdő, vállalati házaspár, 
1876 Ft. 
Mezőkövesd Hőfürdő, vállalati házaspár, 
1876 Ft. 
Celldömölk, nyugdíjascsoport 07 /62-07 
Balatonfenyves, vállalati szóló, 720 Ft. 
Győr, KÜF 02/62-69 
Hévíz. V ABE, vállalati szóló, 1148 Ft. 
Mátraháza, vállalati szóló, 1148 Ft, 2 db. 
Debrecen 03115-72 
Boglárlelle, SZOT, házaspár, 1204 Ft. 
Siófok Ezüstpart, SZOT, házaspár, 1820 Ft. 
Bakonybél, SZOT, szóló, 938 Ft. 
Celldömölk, nyugdíjascsoport 07 /62-07. 

Dehogy nudisták! Nekik az utazás a hobbijuk! 
(Fekete István rajza) 

Csak a sérült a felelös? 
A baleseti jegyzőkiJnyvek tanulságai 

Magyarországon ta\•aly 362 dolgozó vesztette életét üze
mi baleset következtében, to\·ábbi 148-an pedig munkába 
menet, munkából jövet szenvedtek halálos balesetet. 
A népgazdaság egészében összesen több mint 116 ezer 
üzemi baleset történt, a bejelentett foglalkozási megbete
gedések száma meghaladta a kétezret. Az elmúlt évben 
az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések miatt 
3,3 millió táppénzes nap volt, az ezekre kifizetett táppénz 
összege pedig megközelítette a 600 millió forintot. 

hárman. Nyilvánvaló, hogy 
ezeknél a tragédiáknál nem a 
véletlen és nem is csak a dolgo
zók fegyelmezetlensége játszott 
közre, hanem a jól körülhatá
rolható objektív tényezők. Pél
dául a rossz munkakörülmé
nyek, a vezetők elnéző maga
tartása, a formális ellenőrzés. 
Az is általános tapasztalat, 
hogy félvállról veszik az újfel
vételes dolgozók munkavédel
mi oktatását. és felügyeletüket 
munka közben elhanyagolják. 
Emiatt sok újfelvételes sérül 
meg. 

Ez a rövid mérlege hazánk 
1985. évi üzemi baleseti helyze
tének, amit a Minisztertanács 
az Országos Munkavédelmi Fő
felügyelőség előterjesztése 
alapján a közelmúltban tekin
tett át. A kormány értékelése 
szerint az elmúlt ötéves tervidő
szak alatt évről évre csökkent 
- összesen csaknem húszezer
rel - a munkahelyi balesetek 
száma, s ez a munkáltatók meg
előzési tevékenységének sze
rény mértékű javulására utal. 
Ugyanakkor kedvezőtlen. hogy 
jelentősen emelkedett az úti 
balesetek száma - aránya ta
valy megközelítette az összes 
üzemi baleset egyötödét. 

Részletes felmérések készül
tek a MÁV baleseti helyzetéről 
is az elmúlt öt év tapasztalatai 
alapján, amelyről tájékoztattuk 
lapunk olvasóit. A statisztikai 
adatokból megállapítható, hogy 
- az országos felméréshez ha
sonlóan - a vasúton is csök
kent a balesetek száma, az 
utóbbi tizenöt évben folyama
tos javulás tapasztalható. Ha 
azonban a baleseteket kiváltó 
okokat elemezzük, látjuk, hogy 
azok nem sokat változtak az 
évek során. Szinte valamennyi 
összefüggésbe hozható a rossz 
munkakörülményekkel, az el
avult technikai színvonallal, a 
fegyelmezetlenséggel, a figyel
metlenséggel, a gondatlan ma
gatartással. 

Az elmúlt öt évben történt 88 
halálos baleset közül 63 az 
üzemviteli szakszolgálatnál 

következett be. Száznegyvenhat 
vasutast ért csonkulásos bal
eset, amelyből kilencvenegy az 
említett szakszolgálat dolgozó
ja. A munkahelyi rend és fegye
lem hiányára utal az a tény, 
hogy ezek jó része szervezet
tebb és fegyelmezettebb mun
kával elkerülhető lett volna. 

Tanulságosak lehetnek szá
munkra a baleseti jegyzőköny
vekből levont következtetések 
1s. Sajátos szemléletre utal, 
hogy a balesetek többségét csak 
a dolgozó rendellenes maga
tartásával hozzák össze/ üggés
be, mintegy azt sugallva, hogy 
a balesetért kizárólag a sérült 
felelös. A jegyzőkönyvekben a 
balesetet kiváltó okok között a 
leggyakrabban a következőket 
olvashatjuk: figyelmen kívül 
hagyta a baleseti veszélyfor
rást, a sérült utasításellenesen 
dolgozott, fegyelmezetlen volt, 
nem álló helyzetben kapcsolta 
össze a járműveket, ittas volt, 
engedély nélkül végezte mun
káját stb. 

Ezek után indokolt a kérdés: 
miért végzik utasításellenesen 
munkájukat a vasutasok? Miért 
fegyelmezetlenek? Ahol a be
osztottak fegyelmezetlenek, ott 
a vezetők fegyelmezettek, jól 
dolgoznak? Aligha. 

A tervidőszakban az összbal
esetek 7,37 százaléka a jármű
vek tolatása, saruzása közben 
fordult elő. Életét vesztette 22 
tolatásvezető, kocsirendező és 
sarus. Ezekben a munkakörök
ben megcsonkultak harminc-

Az is elgondolkoztatja a szak
szervezeti munkavédelmi ellen
őrt, hogy ha olyan sokan meg
sértik az utasításokat, akkor el
képzelhető, hogy az utasítások 
sem a legjobbak vagy végrehaj
tásuk egy bizonyos technoló
giai folyamat sorá_n lehetetlen. 
Jó példa erre a MA V-nál kiala
kult elegyrendezési technoló
gia. Amikor a szakszervezeti el
lenőrök ennek biztonságát VIZS

gálták, megállapították. hogy 
gyakori az állva kapcsolási mű
veletek megsértése. Ez azonban 
összefüggésbe hozható a tolatá
sok ütemtelenségével, a közvet
len irányítók közömbösségével. 
Ezek gyakran indokolatlan koc
kázatvállalásra kényszerítik a 
kocsirendezőket. 

A tanulság az, hogy a jövő
ben még több figyelmet kell 
fordítani a munkavédelmi ln
bák, mulasztások felszámolásá
ra, a munkakörülmények javí
tására. a megelőzésre. A mun
káltató ebbéli ösztönzésében, 
segítésében továbbra is aktívan 
vesz részt a szakszervezet, hi
szen érdekvédelmi munkájá
nak változatlanul az egyik leg
fontosabb része a dolgozó em
ber egészségének, testi épség�
nek, tartós munkaképességé
nek a megóvása. 

(P.-K.) 

A legkisebb mulasztás is 
tömeges balesetet okozhat 

KülönlegeJen veszélyes 
üzem a MA V. Ezért minden 
dolgozónak oka van arra, hogy 
jobban vigyázzon önmagára és 
embertársaira, közvetlen mun
ka- és utazótársaira. Egyetlen 
apró figyelmetlenség is töme
ges balesetet okozhat. Ezekről a 
gondokról és a vele kapcsolatos 
teendőkről beszélgetünk a győ
ri körzeti üzemfőnökségen 
Szücs Józsefnéral és Surányi 
Zoltánnal, azokkal a szakem
berekkel. akik a balesetek ki
vizsgálásával foglalkoznak a 
győri körzethez tartozó kilenc 
vasútállomáson és két vontatási 
üzemegységnél. 

A MÁV, mint mindenütt az 
országban, a győri körzeti 
üzemfőnökségen is többféle 
módon gondoskodik a balese
tek megelőzéséről. A többi kö
zött: a budapesti igazgatóság 
havonta baleseti értesítöt jelen
tet meg. Ebben részletesen köz
li a legjellemzőbb és legtanulsá
gosabb baleseteket - okulásul 
mindazoknak, akik a MÁV te
rületén dolgoznak. A balesetek 
megelőzéséért az értesítőkön, 
táviratokon és útmutatókon kí
vül a győri körzeti üzemfőnök
ség szervez munkavédelmi kiál
lításokat, vándorkiállításokat, 
vetélkedőket, külön egészség
ügyi előadásokat, filmvetítése-

mélyi balesetből 1980-ban volt úti balesetet: 1984. augusztus 
58, t�valy pedig 76. A személyi 22-én későn érkezett a moson
balesetek utolsó két esztendejét magyarovan vasútállomásra. 
összehasonlítva 1s kiderül ez: Azért, hogy munkahelyére idő-
1984-ben 73 baleset volt. A 73 ben megérkezzék, felugrott a 
balesetből 12 úti baleset, azaz a már mozgásban lévő vonatra. 
munkából jövet és menet tör- Ugrás közben elveszítette 
tént. Az úti balesetekből egy egyensúlyát, és a mozgó vonat
halállal végződött. A balesetek ról visszaesett. Rendkívül nagy 
miatt kiesett napok száma szerencséjének köszönheti, 
2083. Ebből az úti balesetekre hogy nem sodródott a kerekek 
jutott 550 nap. A balesetet szen- alá. és így zúzódásos sérülések
vedett dolgozók táppénze: kel megúszta. 
463 500 forint volt. A közössé- Márkus Györgyöt, a rajkai get és az egyént ért kár azon- vasútállomás kocsirendezőjÉt ban nem ennyi, hanem ennél 1985. szeptember 14-én éjjel fél Jóval több. háromkor érte baleset. Meg-Az 1985-ben történt 76 bal- szegte a balesetvédelmi előíráeset közül nem volt sem halál- sokat: belépett a mozgó kocsik eset. sem csonkulás. Az esetek közé, hogy azokat összekapközött 16 úti baleset volt. Az csalja. Közben az egyik kocsi összes baleset miatt kiesett na- homlokfala úgy megnyomta, pok száma: 1730. Az erre az idő- hogy súlyos sérüléseket szenvere küizetett táppénz összege: dett. A baleset részleteit ele-420 300 forint. A kár természe- mezve kiderült, csak a szerentesen itt is jóval több mind az esés véletlennek köszönheti egyén, mind a közösség számá- azt, hogy életben maradt. Ha a ra. mint a táppénzzel kifejezhe- lökés közben megbotlik, akkor tő összeg. vagy a kerekek alá, vagy a két 

Lássunk két balesetet a két kocsi ütközői közé kerül, és 
esztendő eseményei közül. azonnal szörnyet hal. 

Szeredi Vilmos mosonma- Nem fölösleges tehát a köru1-gyaróvári lakos, a hegyeshalmi tekintő oktatás: a balesetek J{J• vontatási üzemegység moz- vizsgálása, elemzése. 
donylakatosa alapvető szabály 
megszegése miatt szenvedett - Sindulár -

ket. ,-------------------------

Sok példa igazolja, hogy a 
legnagyobb elővigyázatosság, a 
legnagyobb körültekintés, gon
dosság ellenére is vannak bal
esetek. Mindez arra kényszeríti 
a MÁV szakértőit, oktatótisztje
it és mindazokat. akik tehetnek 
a balesetek megelőzéséért, 
hogy a jövőben is keressék azo
kat az új és hatásos módszere
ket, amelyekkel megelőzhetik a 
fegyelmezetlenséget, a gondat
lanságot, mindazokat a „ténye
zőket", amelyek akár csak a 
legkisebb baleset előidézÓI le
hetnek. 

Nézzük a statisztikát: milyen 
balesetek fordulnak elő? Sze-

Munkavédelmi értekezlet 

A hatvani körzeti üzemfőnök
ség május 12-én mu!lkavédelmi 
értekezletet tartott. Ertékelte az 
elmúlt év munkavédelmi, illet
ve baleseti helyzetét. 

Kovács Kálmán üzemfőnök 
beszámolójában elmondta, 
hogy az 1985-ben bekövetkezett 
balesetek száma növekedett az 
előző évhez viszonyítva. A bal
eseti helyzet különösen sokat 
romlott a kocsírendezésnél. Az 
esetek legnagyobb csoportját a 
tolatási és gurítási balesetek al-

kották; 40 százalékkal többet je
gyeztek fel 1985-ben, mmt egy 
évvel korábban. Halálos bal
eset is előfordult tavaly novem
berben. A nagygombosi útátjá
róban három ember vesztett(' 
életét; a vizsgálatok szerint a 
baleset a vasút hibájából tör
tént. 

Biztató, hogy az idén, az első 
negyedévben 11-gyel kevesebb 
baleset volt mint az előző év ha
sonló időszakában. 

Sz. F. 
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Júniusi filmajánlat ISZTAMBULI KÉPESLAP 
1 

Kezdjük statisztikával! A hó
napban négy hét van. A mozik 
tizenegy filmet kínálnak, nyolc 
ország termését. Két· ausztrált, 
két amerikait, egy csehszlová
kot, egy svédet, egy vietnamit, 
egy magyart, egy NDK és egy 
NSZK-belit, s egy franciát. 
Nézzük a műfaji megoszlást: a 
tizenegyből három a vígjáték, 
három a társadalmi dráma. egy 
rajzfilm, egy a katasztrófafilm, 
kettő a krimi, egy a gyermek
krimi. 

A rendezők között van négy, 
filmtörténetileg is jegyzett, úgy
nev�zett nagy név: a svéd Bo 
Widerbert, az amerikai Mark 
Robson, nyugatnémet színek
ben a magyar Radványi Géza 
és ausztrál „mezben•· a jugo
szláv Dusán Makavejev. 

Jól szórakozhatunk 

A bemutatók közül kettő a 
meglettebb korú produkció. 
Közülük elsőnek a kereken 
negyvenhét esztendős (vagyis 
három év múltán fél évszáza
dos) Halálos tavasz-t említe
ném, amelynek tizenegynéhány 
éve született egy új verziója is 
Jugoszláviában, miután első
nek 1935-ben egy Dudás Lász
ló nevű kitűnő amatőrfilmes 
forgatta le a témát. 

A nagy (és végzetes) szere
lem története a maga idejében 
hatalmas vihart kavart. Beszéd
téma volt a „művelt" társasá
gokban, a mozipénztárak előtt 
sorban álltak érte, főszereplőjé
ért Karády Katalinért pedig 
rajongtak a film bolondok. Ka
rády Katalinról vitatkozott 
mindenki, pedig olyan partne
rei akadtak, mint Jávor Pál, 
Somlay Artur, Kamarás Gyu
la, Tasnády flona, Szörényi 
Éva. Igaz akkoriban Zilahy La
jos hasonló című regényét is so
kan olvasták, de a film körül tá
madt hírlapi háborúzás is soka
kat vonzott a nézőtérre. A kora
beli hazai terméshez viszonyít
va Zilahy Lajos és Kalmár 
László t-endező filmje valóban 
másként festett, mint a többi. 
Azóta - nyilvánvalóan jobb, 
művészibb alkotásokat is készí
tettek nálunk, ám ha nem 
1986-os szemmel nézzük dr. Eg
ri István és a végzetes Ralben 
Edit históriáját, azt hiszem jól 
szórakozhatunk, s egy olyan 
korszakot idézhetünk fel, 
amelyről valóban kevés a fogal
munk. 

Ha nem is ilyen öreg, de már 
benne van a korban Radványi 
Géza vígjátéka a kereken hu
szonöt esztendős Nem kell min
dig kaviár. 

MEZŐZOMBOR 

Ismerős ez a cím valahon- érdemes az 1938 és 1955 között 
nan? Természetesen a televízió- készült kisfilmekből álló össze
ból. No, nem ezt láthattuk, ha- állítást a Donald kacsa nyári 
nem a cselekménysornak egy vakációját olyan címen meg
szériaszerű feldolgozását Sieg- nézni, hogy a gyermekemet vi
fried Rauchhal a főszerepben. szem el hozzá! 
A botcsinálta mesterkém Tho- Ugyancsak gyerekfilm (mégmas Lieven eredeti megszemé- pedig gyermekkrimi) az ausztlyesítője világsztár volt O. W. rál BX banditák. Hőse tulajFischer. Partnerei pedig nem donképpen egy mindentudó bi�isebb csillagok, mi1;t a magyar cikli, egy csodajószág, amely Eva Ba�tok,. a nemet Senta „mindenre képes". (Legalább is Berger, es Vic�or de Kowa, a - a forgatókönyvíró s állítólag az francia Jean Rtchard. Ha 1961 ausztrál gyerekek szerint.) Láóta neg�edszázad el is múl_?t�: tatlanban - nem tudni nálunk de, a _vi�a.1:1 ! or�ulat��- a kitu�o árusítanak-e ilyen járműveket sz�nesz1 ��tek es a JO rendezes _ ne foglaljunk állást . Higymit sem oregedett. gyünk inkább Brain Tren-

chard-Smith rendezőnek és for
gatókönyvírónak, akik a régi 

Nagyszerű színészek (nyomoznak a gyerekek és le-
leplezik a bűnöst) meséjét ezzel 

A katasztrófafilm mint műfaj 
az Egyesült Államokban szüle
tett. Lényege - mint neve is 
mutatja - valamiféle rendkívü
li esemény a cselekménysor 
központjában, amitől eláll az 
ember lélegzete. Nos, ez a rend
kívüli esemény egy irtózatos 
erejű földrengés, amely elpusz
títja Los Angeles városát. (Sze
rencsére Hollywood, ahol az 
ilyen filmeket gyártjá, megma
radt!) Mark Robson rendező 
egész sor trükkszakembert, 
kaszkadőrt és magától értetődő
en nagynevű színészeket moz
gósított. 

Hogy kiket? Íme a névsor: 
Charlton Heston, Ava Gard
ner, Walter Matthau, George 
Kennedy, Genevieve Bujold. S, 
ha ehhez hozzávesszük -a brilli
áns technikát, úgy megvan a 
másfél óra izgalom azok számá
ra, akik szeretik az ilyesmit. 

A katasztrófa izgalmától nem 
esik messze a krimi izgalom. 
Erről a svéd Bo Widerbert és a 
francia Patrice Leconte gondos
kodik. Ingmar Bergman tanít
ványa az igényesebb alkotó a 
választott műfajon belül is. 
A mallorcai ember nem csupán 
egy bűnügy története, hanem 
annak társadalmi és politikai 
vetülete. A francia rendező A 
betörés nagymestereben in
kább a kalandos motívumokat 
részesíti előnyben és azzal a 
módszerrel él, hogy újabbat és 
újabbat csavarint a cselek
ménysoron. 

Bár eredetileg gyermekek 
számára készült Donald kacsa, 
neve mégis varázsszó a felnőt
tek előtt is. A hebrencs kis szár
nyas, mint köztudott Walt Dis
ney egyik legnépszerűbb figu
rája. Mindig történik vele vala
mi, mindig póruljár, de közben 
ezernyi ötletrakéta robban, s 
minden olyan mulatságos, hogy 

a járgánnyal megtoldotta. S leg
főképp adjunk nyugodtan fi
únknak. leányunknak, uno
kánknak pénzt, hogy megnéz
hessék. Legfeljebb az a baleset 
érhet bennünket, hogy BX ke
rékpárt fog kérni tőlünk kará-
csonyra. 

,,Cocacola kölykök" 

Ausztráliánál maradva a ju
goszláv Dusan Makavejev, ha
zája filmes fenegyereke - egy 
szatirikus vígjátékkal igyekszik 
a nézők ilyen irányú igényét ki
elégítem. A Cocacola kölykök a 
népszerű ital gyártó cégének 
,.imperialista" törekvéseit mu
tatja be (vagyis inkább gúnyol
ja ki) és rokonszenvünket egy 
makacs öregúr mellé állítja, aki 
üdítőitalt gyártva nem hódol be 
sem a tőkének, sem az erőszak
nak. Makavejev eközben alkal
mat talál arra, hogy egy életmó
dot is szatirizáljon. 

Juliusz Matula csehszlovák 
rendező Választás című társa
dalmi drámáJában mai figurá
kat, életvitelt, problémákat állít 
elénk. Nem vitás, hogy a nézők 
kit is választanak, ki mellé áll
nak hőseik közül. 

Végül két film egészíti ki a 
programot. Az egyiknek az El
nézést néz Ön futballt? című 
NDK produkciónak, amely a 
legutóbbi labdarúgó világbaj
nokság idején játszódik az ad 
aktualitást, hogy most ismét 
labdarúgó világbajnokság köti 
le a mozibajárók figyelmét. Az 
élet szigete című vietnami film 
pedig a múlt és a jelen erőinek 
összeütközését ábrázolja a fel
szabadult terület Dél-Vietnam 
egyik szigetén. 

Ábel Péter 

Tiszta, virágos állomás 
Két kis város - Szerencs és 

Tokaj - között a nagy falu Me
zőzombor vasútállomásán ép
pen csak addig áll a vonat, 
amíg le- és fölszállnak. Pedig 
amolyan csatlakozóállomás is, 
mert aki Nyíregyháza felől Sá
toraljaújhely felé - vagy for
dítva - utazik, nemigen megy 
le. Szerencsre, hacsak nem 
gyorsvonaton ül, hanem Mező
zom boron száll át. 

Én eddig - szűkebb hazánk
ba Tokaj-hegyaljára utazva -
csak a vonat ablakán át néze
gettem a parkkal övezett, most 
meg virágoktól is pompázó kis 
állomást. De nemcsak az én, 
hanem mások tekintete is felvi
dul a szép látványtól. Egy pesti 
asszony meg is jegyezte: 

- Mintha a Balaton partjá
ról varázsolódott volna ide ez 
az állomás. Ott vannak ilyen 
virágos szép tiszta, picinyke 
pályaudvarok. 

Hát igen . . . Magában az 
,,udvar" szóban is benne foglal
tatik az a feltételezés, hogy a 
portájára kényes gazda - jelen 
esetben egy-egy vasútállomás, 
pályaudvar dolgozói - rend
ben, szép tisztán tartják az „ud
varukat". 

Dehát Mezőzomboron 
ahol naponta több mint 100 vo
nat robog keresztül, s köztük 45 
személy meg is- áll-, hogy tud
nak rendet tartani? Mert ami
kor végül is itt leszálltam, a fel
gereblyézett sárga kavicson 
nem hogy eldobott papírt, de 
egy cigarettacsikket, egy gyufa
szálat sem találtam. Pedig itt is 
fel- és leszáll naponta legalább 
kétezer ember. 

Az éppén szolgálatban lévő 
fiatal forgalmista Kovács Csa
ba kis fekete bajuszkája alól 
mosolyogva mondja: 

sp1rjebokor, és nyílnak az ágya
sokban a nyár eleji virágok. 

Üde, pompás kis környezet, 
ahol az utas a mini park padja
in, jó levegőn, tiszta környezet
ben, szinte felüdülve várja a vo
natát. 

A mellékhelyiségek is tiszták. 
A kulturáltságnak ez is jelentős 
mércéje. 

- Van-e személyes felelőse 
ennek a dicséretes rendnek, 
tisztaságnak? 

- Valamennyien felelősek 
vagyunk érte - mondja Ko
vács Csaba telefonálások és 
gyakori vonatfogadások és -in
dítások közben. - Az üzemfő
nökség kertészetéből kapunk 
virágokat, ha kell díszcserjé
ket, de amelyik kollégának 
kertje van, azok otthonról is 
hoznak palántákat. 

- Volt rá eset, amikor az új 
állomásépületet átadták, és a 
kollégák elkezdték parkosítani 
a környéket, egy-egy magáról 
megfeledkezett emberre rá kel
lett szólni ha szemetelt. De ezt 
én is csak hallomásból tudom, 
mert rövid egy éve szolgálok itt. 
Különben ebben a faluban szü- Mintha csak a sajátjuk lenne, 
lettem, az apám is vasutas volt, úgy gondozzák, ápolják, szép 
és én már gyermekkoromban is k?rnyezetüket. Bölcsen teszik, 
ilyennek láttam ezt az állomást. ?!sz:n ,ezze� nem�s�k az ,utazók 

Am"óta átadták .. é ül JO kozerzetet, szeperzéket, kul-
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�� UJ � e- turált magatartását segítik, ha-tet,, megnottek az ezustfe�yok_, s nem életük nagy részét itt töltik a ?1s�bokro_k. Az ?ranyeso, a Ja- el szolgálatban az állomáson. panb1rs mar elvirágzott, most 
habzik fehér virágözönével a Dávid József 

Lapunk a közelmúltban be
számolt arról, hogy Ferencvá
ros után Rákosrendezőn, a Ta
tai úti munkásszállón is meg
alakult a Világjárók klubja. Az 
első utazási program március 
közepén volt. Az úticél Isztam
bul. Negyvenkét budapesti, 
debreceni, kecskeméti és szege
di klubtag vágott neki vonattal 
a hosszú útnak. 

Törökországi úticélunk első 
állomása Edirne, korábban 
Drinápoly. Csoportunk itt ké
nyelmes Mercedes autóbuszba 
szállt át. Az ablakon át gyö
nyörködtünk az égbe szökő kar
csú minaretekben. Edirne leg
szebb épülete a Selimiye-dzsá
mi. E hatalmas templomot 
1569-75 között építették. Ku
polája 31 méter átmérőjű. Az 
impozáns épület imaterének 
sejtelmes hangulatot ad a fes
tett ablakokon át beszűrődő 
fény. A látogatót lenyűgözik az 
imafülke csempéi, a szószék fi
nom márványdíszei. 

Kilátás a tengerre 

Utunk következő állomása 
Tekirdag, vagy ahogy mi ma
gyarok ismerjük, Rodostó. A 
Márvány-tenger melletti kisvá
ros nevezetessége, hogy itt élt 
száműzetésben haláláig II. Rá
kóczi Ferenc. A tengerre néző 
dombon álló ház ma emlékmú
zeum. 

Rodostótól Isztambulig 
utunk nagy része a tengerpart 
mellett vezetett. A felhők közül 
néha kivillanó nap aranyhidat 
varázsolt a víz fölé, amely bera
gyogta a tengerparti nyaraló
kat. Virágzó fák, legelésző bir
kanyájak, üdülők hosszú sora 
között meghúzódó dzsámik, 
csipkézett erkélyű minaretek 
tették hangulatossá a tájat. 

Isztambul Beyazit városré
szében lévő Benler Hotel még a 
legkényesebb igényeket is ki
elégítette. Szobánk ablakából 
gyönyörű kilátás nyílt a tenger
re, ahol több tucatnyi hajó vára
kozott bebocsátásra a kikötőbe. 
A reggel meglepetéssel szol
gált: fél ötkor a csendet a müez
zinek éneke háborította, imá
ra hívták az igaz hitű muzulmá
nokat. Az utcák hamarosan meg
teltek emberekkel és gépko
csikkal. A török gépkocsiveze
tők rendkívül bátran és bizton
ságosan vezetnek. Néha behaj
tanak az egyirányú utcába is, 
szembe a forgalommal. Ilyen
kor pillanatok alatt dugó kelet
kezik. Aztán valaki kiáll a sor
ból, elrendezi a forgalmat, s 
mindenki megy tovább. Ha vé
letlenül odatéved egy rendőr, 

akkor egy csomag Marlboro ci
garetta megteszi a hatását. 

A szállodánkhoz közeli főút 
mentén lévő üzletekben elké
pesztő az árubőség. A vásárló
nak érdemes alkudni. ,,Szer
busz madzsar" felkiáltással 
lépten-nyomon leszólítanak az 
utcai árusok, akik valósággal 
ránk erőszakolják áruikat. Ne
héz előlük kitérni, de pár órai 
séta után már oda sem figye
lünk. A fedett nagy bazár a tu
risták ezreit vonzza. A hatalmas 
csarnokban többek között 21 
üzletház és 3300 üzlet van, 
számtalan utcával. bejárattal. 
A vásárlást megkönnyíti, hogy 
az azonos áruféleségek üzletei 
egy körzetben vannak. A „főut
ca" csupa csillogó aranyüzlet
ből áll. A turista kedvére válo
gathat. 

Becses műemlékek 

Egy városhoz elválaszthatat
lanul hozzátartoznak a műemlé
kek. Az Aja Szófia k!stesíti meg 
leginkább a bizánci keresztény 
kultúrát. A feljegyzések szerint 
tízezer munkás öt esztendő 
alatt építette meg a világ egyik 
legnagyobb, építészeti szem
pontból legművészibb templo
mát, amely másfél évezred után 
is teljes pompájában tündököl. 
A látvány lenyűgöző. A temp
lom déli oldalán jutunk be a ba
zilika 60 méter hosszú belső elő
csarnokába, ahol a márványfal 
és a mennyezet aranymozaik 
bevonata ma is jó állapotban 
van. 

Az Aja Szófiához közel talál
ható a város legnevezetesebb 
tere, a Hippodrom. A tér ki
emelkedő dísze az i. e. V. szá
zadból származó „Kígyós-osz
lop". Itt látható még a díszkút 
és a Theodosius-obeliszk néven 
emlegetett Egyiptomi-oszlop, 
amelyet egy darab lila-gránit
ból faragtak ki. Az oszlop lába
zatát remek művű domborjele
netek borítják. Ugyancsak e té
ren van a város egyik legszebb 
dzsámija, a Kék-Mecset. Nevét 
a belsejét borító, különböző ár
nyalatú kék falicsempékről 
kapta. Az építményt 260 ablak 
világítja meg. 

Az isztambuli tartózkodás 
nem múlhat el a Topkapi Sze
ráj Múzeum megtekintése nél
kül. Az egykori szultáni palota
városban napokat lehetne eltöl
teni, mégis úgy éreznénk, keve
set láttunk. Pár óra alatt megte
kintettük a porcelángyűjte
ményt. az egyedülálló kínai és 
japán gyűjteményt, a szultáni 
konyhát tűzhelyeivel és felsze
relési tárgyaival, a szultáni ru
hákat, valamint a régi órákat és 

Bölény a síneken 
Nem mindennapi élményben volt részük április 14-én a So

mogyszobról Balatonszentgyörgyre utazóknak. A hajnali órák
ban közlekedő Bz motorvonat Böhönye és Mesztegnyő állo
mások között gyorsfékezéssel kényszerült megállni. A vonat
személyzet és az utasok megrökönyödve nézték a szokatlan 
akadályt: egy bölény feküdt a vágányok között! Mégpedig 
olyan méltósággal és nyugalommal, mintha világéletében sí
nek között élt volna. Elfoglalt pozícióját csak hosszú percek 
után adta fel, miután a bátrabb utasok jelzőkürttel és egyéb, 
zajkeltő módon értésére adták, hogy a vonatnak tovább kell 
indulni . .. 

Hamarosan kiderült, hogy a vágyakozó tekintetú, túlságo
san is magányos bölény a mesztegnyői tsz génbankállomá
nyából szökött meg. 

Lehetséges, hogy társtalanságában az öngyilkosságot vá
lasztotta? Nem tudjuk, mindenesetre azóta már a jászol előtt 
ropogtatja a szénát, s talán lelkifurdalással gondol vasúti ka
landjára . 

Jérfés Béla 

Orgonahangversenyek 
Új színfolttal gazdagodott a „Törekvés" Múvelődési Köz

pont múvészeti tevékenysége. A Pataky téri műemlék temp
lomban újabban orgonahangversenyeket rendeznek. Az első 
sikeres hangverseny tavaly tavasszal volt, amikor Elekes Zsu
zsa orgonamúvész és a váci Vox Humana énekkar lépett fel. 
Azóta már több koncertet is rendeztek: Áchim Erzsébet kará
csonyi, Kárpáti József Liszt-programjának tapsolhatott a kö
zönség a közelmúltban. Legutóbb Zeke Lajos orgonafantáziák
kal mutatkozott be. 

Úgy tervezik, hogy hamarosan felléptetik a mai magyar elő
adómúvészet nemzetközileg is egyik legismertebb előadóját 
Lehotka Gábor orgonamüvészt. 

szőtteseket. Legtöbb látnivalót 
a kincstár nyújtotta. A négy 
egymáshoz csatlakozó helység
ben látható többek között I. Ah

med drágakövekkel, gyöngy
házzal és elefántcsonttal díszí
tett baldachinos trónja; kardok, 
díszfegyverek, smaragd és fél
drágakő díszes serlegek. Meg
csodáltuk a híres szultáni kin
cseket: a 86 karátos gyémántot, 
a két, darabonként több mint 
hatezer gyémánttal kirakott ha
talmas arany gyertyatartót, a 
földkerekség két legnagyobb 
csiszolatlan smaragdját, és Is
mail sah drágakövekkel kira
kott indiai aranytrónusát. 

Látványos a fegyver-, és hin
tógyűjtemény, a hárem, a Tuli
pános kert vízmedencéjével és 
szökőkútjával, a Bagdadi ki
oszk türkiz és mélykék fali
csempékkel borított falai, 
gyöngyház- és elefántcsont bo
rítású ajtajai, ablakai. 

Híd a Boszporuszon 

De nemcsak a múlt, a jelen 
építészete is magával ra_gadja a 
turistát. Az Európát Azsiával 
összekötő, a Boszporuszon át
ívelő hatalmas acélhidat 
1973-ban adták át. Az Erzsébet 
hídra emlékeztető acéltornyok 
magassága 165 méter, a híd tel
jes hossza másfél kilométer. 
Középső szakasza a víz fölött 64 
méter magasan van. A kétszer 
háromsávos hídon az ázsiai ol
dalon átkelési díjat kell fizetni. 

A sok látnivaló közül még 
nem szóltam a Rumeli Hisari
erődről, a magyar szempontból 
szomorú emlékeket idéző Hét
toronyról, az Aranyszarv-öböl
ről és az azt átívelő Galata híd
ról. 

Isztambulban az éjszakai élet 
is sok látnivalót kínál. A mula
tók hangulata, az énekesek, az 
egzotikus táncosnők szereplése, 
az egymást váltó zenekarok 
műsora mind megannyi él• 
ményt jelent. Számunkra szo
katlan, ahogy a vendégek elis
merik egy-egy művész szerep
lését: díszdobozba csomagolt 
virágot küldenek neki, vagy pi
ros szegfűt nyújtanak át az éne
kesnek, táncosnőnek, aki aztán 
azt szirmára tépve rászórja a 
vendég fejére. 

Magunkkal hoztuk Isztambul 
varázsát, a város lüktető, 
nyüzsgő hangulatát. A Világjá
rók klubjának programja jó le
hetőséget teremtett az olcsó, 
mégis kulturált vonatos utazás
hoz, tájak és emberek megis
meréséhez, a baráti kapcsola
tok ápolásához. 

Gellért József 

Újjászületést 
remélve 

Ünnepségre készülődnek 
Nagykanizsán a vasutas szín
játszók. Ha nem is sokan, de 
akadnak még, akik emlékeznek 
bemutatkozásukra: 1946-ban 
Gárdonyi Géza Fehér Anna cí
mű színjátékával arattak sikert. 
A bemutatkozást további be
mutatók követték, a csoport já
tékának színvonala egyre emel
kedett, hírük már túljutott a 
megye határain is. Szép sikerei
ket jelzi az is, hogy 1961-ben a 
színjátszó csoport és a rendező
je kiérdemelte a Szocialista 
Kultúráért kitüntetést. Sajnos 
a vasutasokat is elérte az érdek
telenség országos hulláma, sor
ra megszűntek a színjátszó cso
portok, a nagykanizsaiaké is er
re a sorsra jutott. 

A tagok olykor összetalálkoz
tak, s ilyenkor mindig megem
legették a régi sikereket, a han
gulatos próbákat. Az emlékezés 
végül megérlelte a gondolatot: 
a csoport egykori tagjai a közel
jövőben újra találkoznak; mi 
több, színre lépnek! Tervük 
szerint összegyűjtik fellépéseik 
emlékeit, plakátokat, fényképe
ket; megírják a csoport történe
tét. 

Nagy Antal Géza 



ltlmro r6 � ... --�- • 

�J H„1a11: .• ��a''tlntata1't6mellett � �•-
• Jl\bndta ��lrednreinea,nek az A n�·� 

Dt!aai'! -e, �' tia � A 1etelet � 6-a � 

E
t.ottam s esküd-- val. 

L i!016t, ide6llftalak.. a Jie]yemré vvakoztam. N'em énéWt,em m volna, hogy k6nnyes - 8't � .._ vtlifrgátteroaiiaJL" Lehet, hogy tz id6t � m.t6 be- a bemüv._ Szerintem 1.bondja el .W. 

c:ap. � de ez a kije- }yen)� a� és n,apqaban al.t at � de uo .hogy a lém-. �-
léiltla 4!1Y kicsit n6velte a 11'• bajtopttam: �k inlmbb, �� «takarta ti;;bhár- - A Bc,v6t ku�'.l.Maillíh,fVq �,.Ifi �� � n, ,� � • 
t.onlaomat. regeU,, de neni megyek el tn- tyúnra �fi. •v:ftó zakatolú de: 1l �fq(l ezóm'bai;. � fUz - Nem Cilwuak sz6Utott'/"- nen". Mondogattam, mert nem de nem méf1ilml.sz6lni. Vártám, - Miért lnvjam?. elyi. � Jwrqa a �- riilt aor. A nevetett a korminyos jófzden. akartam látni az utdnkat, Szö- hogy mOlt majc;l Int t6rténik. - Ozennék haza, belii � múltban unnepe}.te. tennéllű4· � az o� - Te bety6r, h,t azt te talál- IP Baláát, a g6zfllrészt, Széles Biztám az orvoeban. Kia 1d6 1'k otthon, hogy hov, Tettein. 90, évtordul6)ll Az ének- munlwkórua la. A tad ki. Andrút, a Timt, a hidat . . . múlt6n finom, fehér kezével - A Bog'1Tal üzenne? kart 1898-bah a �vftó érkezett lq,5ruqal a - Mit mondott a mester? nem akartam félni és maaAnyo- megsunogatta boZOl\tos hosazú - HWges, me,blzhat6 tru- doJs� e1lNlet, 111 tlYkon ban vették fel a Délben a ronktér únyélmba san, fBelemmel júni az embe- hajamat. tya. vaau� munkásai .i.td- Karnagyuk .Ladcmo húzódtam, St.éles Andrés mel- rek között. - Itt marad nálunk. Jó he- - Inkébb sürg6nyözQnlt. tották. Már 19.05-ben Egerben Szerepelt méa a � lé. El6ször éppen csak emliteni Szólt a portú fölküldött a lye lesz Majd meggyógyítjuk, - Jó. oruigoe dalvenenyt nyertek. szombathelyi Kanizsai � akartam a bajt és tanácsot kér- félemeletre, s eo nyitott ajtó- elmúlnak a bajok, egészséges Ai amat6regyuttesek között a tya Gimnázium 86 tagú ldny. ni, hogy mitév6 is legyek. Ab- ban vékony arcú, fekete szem- em�r lesz. * legjobbak voltak. kara is. bahagyta a kosztolást és figyel- üveges férfi várt és behívott. Ültem vele szemben a fehér A felszabadulás után IS foly• Baranyai László, a jérm4ja. .. te a mondataimat. Zavaromban Nedves félkabátom letettem a széken, mállott, nedves nadrá- Cika, itt a Lidó! tatóaott sikersorozatuk, • or- vit6 üzem igazgatója méltafta a rosszul kezdtem, messzirc51 in- fogasra, hellyel kintit és finom gom�an. sáros bakan�ommal, - Látom. Azért evezek a szág szinte valamennyi város!- kórus tevékenységét, majd Sza-dultam, össze-vissza beszéltem. csöndes hangon kérdezgetett. �rott, izzadtság __ szagu_ flanel- partra. ban felléptek. Nagy sikerrel b6 László, a megyei tanács 16-- Gyakran úgy érzem - Mindig az arcomat meg a sze- mgben, csíkos, szurke kiskabá- - Hol kössünk ki? s�repeltek �öldon IS: Auszt- el6adója a kimagasló kultunlls mondtam neki-, hogy rám.for- memet nézte, s arra biztatott, tomban és nem éreztem, h�gy - Az elején, a bokrok alatt. riában, Bulgariában, Lengyel- munkáért Pro UTbe emlékpla· dul egyszer az egész föld, há- meséljem el az életemet. Úgy ��bbvaló embernek tekint. _ Oké. országban, Jugoszláviában, az kettet és vázát adott át a Hala• zak, gyárak, emberek és hete- viselkedett, mintha nem is a be- Folszaladt �ennem a hála érze- _ Elkészítjük a reggelit. NDK-ban, Olaszországban és dás kórus karnagyának, Hajba metnek, összenyomnak, s ilyen- tegség érdekelné, hanem a sor- te, elói:9haJ�ltam és meg akar- _ Jó lesz, mert éhes vagyok. a Szovjetunióba!'! is. Kiemelke- Ferencnek. Köszöntötte a kó-kor iszonyatosan félek. Máskor som. Ez az orvos is furcsákat tam csokolm a kezét. _ Szallonnás rántotta meg- dó tevékenységükért megkap- rust Botos Andrósné, a városi meg olyan gondolataim kere- kérdezett, s mindig hozzátette, - ygyan. kéffm' - s,zólt felel? ták a Szocialista Kultúráért ki- tanács művel&lési osztályénak kednek, hogy a sok sűrún járó hogy csak akkor segíthet raj- � es elhuzta az asztalról a 

_ Nagyon. �tetést és a Fes�válkórus el- vezetője is. ember közt elveszel6döm. Olya- tam, ha 6szintén válaszolok. karJát. - Akkor megegyeztünk. lSmerést. BirtokoS8.l a Vas Me-
A kórus több tagja pénzjutal-nok az emberek, mint a szóló-

András a vízbe csapkodott és gye_Tan�a �tal alapított Der-
mat kapott. karók, különállók, idegenek, ki-

kijelentette: kovi�-�Jnak !s. � szolgálják az esztend6t, aztán 
Si"klós János _ Franya a víz. A Jubileunu emlékunnepség-túzre vetik őket. 

- De nem úszunk át a túlsó Két lábon járunk, beszélünk 
is egymással, jár a szánk és be
lül el van dugva egy másik em
ber, egy másik énünk, s annak 
örülünk, ha ehhez a belső 
énünkhöz visszamehetünk, 
mert vele megértő biztonság

A csillagokban élni 

ban vagyunk. 
- Bolond vagy te, fiam. 

Egészen bolond - szakított fél
be a mester. 

Tovább mondtam: a hidat, a 
vizet, az agyban dolgozó szalag
fürész sivitását. 

5. 

- Volt-e a családban elme-
�teg? 

- Nem volt. 
- Volt-e vérbajos? 
- Az sem volt. 
- Járok-e nőkhöz? 
- Nem járok. Nem szólt közbe, s azután 

csöndesen kezdte, úgy vettem 
észre, nehezen fogalmazza meg ha? 

Nem is voltam nőknél so-

a gondolatait. 
- Fiam, a világ úgy van el

rendezve, hogy abban csak az 
marad meg, aki erős, eszes. 
A gyöngéból nem lesz semmi, 
félrelökik az út szélére. Ha el

hágy az erőnk, jobb ha föl
akasztjuk magunkat, a mi szá
munkra nincsen irgalom. Ez a 
mi életünk törvénye. 

- Ne mondjon ilyeneket, 
Bandi bácsi, így is azon gondol
kodom, jobb lenne felkötni ma
gamat. 

- Mondom, hogy tiszta bo
lond vagy. 

- Kinek hiányzok én? 
- Akaratra van szükség, ir-

tózatosan nagy akaratra, mert 
magadon csak te magad segít
hetsz. A bajban meg különösen 
magadra lész utalva. Ezt ne fe
l�tsed soha! 

- Nem felejtem. 
- Aztán ne mondjad a töb-

bieknek az ilyen bajodat! Hall
gatják, odébbmennek, aztán ki
nevetnek, mert ostobák. 

Nem. Van egy lány a tele
pen, akit szeretek, de az nem 
vesz figyelembe engem. 

- Mire gondolok legtöbb
ször és a legszívesebben? 

- Semmire sem gondolok, a 
fejemben lev6 zakatolás nem 
engedi, hogy másra gondoljak. 

- Mi szeretnél lenni? 
Hallgattam. Azt mégsem 

mondhatom, hogy legszíveseb
ben Matuska Szilveszter lennék 
és én is fölrobbantanék egy via
duktot, mert akkor legalább bá
tor embernek ismerne a világ. 

Elmondatta velem, hogy mi
lyen a Virág utca és a lakói és 
kik azok a barátaim, akiknek a 
társaságában fölszabadultan, 
kellemesen érzem magam. 
Megmondtam őszintén, hogy 
nincsenek igazi barát.ajm. Já
rok-e kocsmába és a családban 
van-e alkoholista? - kérdezte 
tőlem. 

Néhány pillanatig gondolko
zott, azután fölállt a székről. 

- Itt marad. Beoltjuk és at
tól majd alszik. 

Két nővér jött és elhívták az 
orvosi szobából. Az egyik visz
szamaradt, a másik elvezetett a 
fürdőbe. Megmutatta a szek
rényt, odarakta a ruhámat. 

- Ha megfürdött, csönges
sen - és magamra hagyott. 

Föltisztálkodtam és a nővér 
megmutatta a kórtermet. Há
rom ágy volt benne. 

- Itt az ágya. Most pedig 
adok egy injekciót, attól elal
szik. Majd reggel megvizsgál
ják az orvosok 

Nem tudtam, mit is feleljek. 
A nővér megigazította a vánko
somat és elment. 

Olyan fáradtságot és álmos
ságot éreztem, hogy alig bírtam 
megmozdítani a kezemet, lába
mat. Nehezebben fordult a gon
dolat is a fejemben. Később az
után teljesem világosan láttam 
magamat. Fehér takaróm a de
rekamig ért, a hátamon feküd
tem és néztem a mennyezetet. 
Az ágy melletti széken ülve lát
tam magamat, kívülről figyel
tem, hogyan fekszem. 

partra. 
- Megint gyámkodunk? 

- Nem gyámkodunk, csak 
mondom. 

- Na jó, mit tehet az ember. 
Behúztuk a hűvösbe, a bok

rok alá. Vastag füzágra fűztem 
a orrkötelet, feszesen, hogy a 
hajó ne billegjen. 

- Megbuggyanok. 
- Gyerünk, majd aztán pa-

kolunk. 
A hús víz simogatásától jobb 

kedvünk lett. Bolondosan lubic
koltunk a folyó közepén. Le
ereszkedtünk egészen a tápéi 
strandig. Amikor visszafelé bal
lagtunk a parton, a kormányos 
megkérdezte, hogy mennyi ide
ig maradtam ott, a klinikán. 
U gy látszik. mégiscsak figyelte 
a történetet. 

- Tavaszig. Szép új ruhát, 
alsóneműt hozott az orvos, ab
ba öltöztem. 

- Csöndesen lépkedtünk a 
finom homokban. fölfelé a csó
nakhoz. 

- Új lett az életem is. Az 
egyik doktor testvérének úri 
szabósága volt a Kígyó utcá
ban. Beajánlott oda, inasnak. Jó 
szakemberek dolgoztak ott. 

- Te is megtanultad a mes-
terséget. 

- Ezt meg honnan tudod? 
- Hallottam. 
- Na, majd varrok neked jö-

vőre szép, igazi divatos ruhát. 
Olyan csinos leszel benne, hogy 
a szülőanyád is elámul. 

- Kösz. 

Sz. Jakab 

- Nem mondom. 
- Néha járok, de nem szere

tem az italt. 

- Miért van az, hogy én 
egyszerre két helyen vagyok? 
- kérdeztem hangosan, de szo
batársaim nem válaszoltak. 
Eszembe jutott, hogy otthon 
nem tudják, mi történhetett ve
lem. Üzenni kellene anyámnak, 
meg a gyárba is. Széles András
nak. Levelet írnék - gondol-

Szótlanul ballagtunk a víz
parton. Szép, tiszta volt az ég
bolt, melegen sütött a nap, lusta 
nyugalomban pompázott az ár
téri vadon. 

Tapsol a közöru.ég 
(Horváth Pál felvételei) 

- Csak azt nem értem, hol a 
jóistenben szedtél föl ilyen fran
cos nyavalyát. Hát te olyan erős 
vagy, mint a vasék. Dolgozzál, 
mindig arra figyelj, ne a fejedre 
meg a füledre. Más orvosság 
nincsen. 

Munka után az úton mellém 
lépett és azt mondta: 

- Menjél el az orvoshoz, ott 
elmondhatod a bajt. 

Járkáltam a városban. Any
nyira elfáradtam, hogy alig bir
tam emelgetni a lábamat. Már 
nem gondoltam semmire, leül
tem a Korzó mozi lépcs6jére és 
elaludtam. Egy rend6r rázta a 
v'1lam s elzavart. Védekeztem, 
hogy beteg vagyok. Akkor meg 
orvoshoz menjek és ne aludjak 
a belváros közepén. Orvoshoz 
menjek? Meghallgat, még az or
vosságot is fölírja, de attól az én 
sorsom nem változik. Na és mi
lyen ol'V08ra tartozik a bajom? 

ÖSztönöm szerint mentem a 
biztosító intézethez, a foorvos 
hivatalának ajtajén bekopog
tam. Magas, kopasz ember fo
pdott, türelmetlenül hallgatta 
• bajomat. Néhény mondat 
ut6n megkérdezte: van-e beteg
lapom. Nem volt. Né�y pilla
nlítil bln6dött, azutAn e'Unildött 
• inúik orvolhoz. Ott addig 
9'rúoztam, míg sorra l1t!QI ke
rilltem. Alacsony, id6e asszony 
yloh az orvo,, mwsen beezBt 

��llell!l. • � kérd--
la, hoO 1,-n el

� Nem 

- Milyen lány az, akit szere
tek? - tért vissza újra az orvos. 

- Szép lány, gimnáziumba 
jár. Olyan magas, mint én, fe
kete szemű, barna bórú, finom 
beszédű, de nem szól hozzám, 
csak a köszönésemet fogadja. 
Biztosan azért van ez, mert én 
szótlan, szomorú természetű va
gyok, szepl6s az arcom és ne
künk igen picinyke házunk 
van, az övéké szép, nagy kőpo
ros ház és az apja börtönőr. Az 
én apám meg soha nem dolgo
zik. A Fülöp Vica, a szomszéd
lény meg mindig átjön hoz
zánk, amikor otthon vagyok, de 
nem beszélek vele, mert büdös 
a szája, s úgy káromkodik, mint 
a kocsis. Anyám is tartóztatott, 
mert szerinte ebb61 a lényből 
nemsok6ra a környék kurvája 
lesz. Meg hát az igazat mondva, 
nekem teljesen kilátástalan az 
életem. Annyian vagyunk ab
ban az egy helyiségben, hogy 
alig férünk egymAstól. Nem is 
igen számolhatok a boldogulás
ra, ezért aztán nem foglalkozom 
lényokkal. 

- Milyen könyveket olva-
sott? 

A Hattyú címeres kastélyt. 
- Mút? 
- Max Brandot. 

OltOnk a ceöndea szobában, 
az orvos � a szememet néz
te. mea u arcomat. Magmnban 
aoronctam uon, boa aomo
i'6,l>ama �. vfi.ony, ... 

Vége 

Fazekas Lajos 

KATICABOGÁR 
Itt van a kezemen 
egy katicabogár. 
Kérdezem, kérdezem, 
most merre, hova száll? 

El.szállhat északra, 
repülhet keletre; 
el is röppen, de csak 
a másik kezemre. 

Itt ül a kezemen, 
meg se rebben szárnya. 
De jó lenne, hogyha 
t6lem el sem szállna! 

Ádám Tamás 

ALKONY 
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A MÁVTOURS ajánlata 
vasutasoknak 

A másfél évvel ezelőtt alakult MÁV idegenforgalmi szer
vezet, a MÁVTOURS most fizetővendég-látással tovább 
bővíti szolgáltatásainak körét. Ennek előfeltétele, hogy 
megfelelő számú fizetővendég-szobával rendelkezzen első
sorban a fővárosban, de a vidéki városokban, falvakban és 
tanyákon is, ahová bel- és külföldi vendégeket lehet elszál
lásolni. 

Elsősorban a vasutasokhoz fordult az iroda azzal a ja
vaslattal, hogy akinek lakása erre alkalmas, tehát akik kü
lön bejáratú szobát tudnak felajánlani megfelelő berende
zéssel együtt, fogadjanak be magukhoz rövidebb-hosszabb 
időre olyan vendégeket, akik utazásukat a MÁVTOURS 
szervezésében bonyolítják. 

A fizetővendégeket lakásukba befogadó családok számá
ra ez az ajánlat előnyös, mert havi jövedelmüket - főleg a 
nyári szezonban, de gyakran egész évben is - jelentős 
összeggel egészíthetik ki. 

A MÁVTOURS-szal való munkatársi kapcsolatnak más 
formái is vannak. Szívesen vennék olyan vasutasok jelent
kezését, akik saját munkahelyükön, szolgálati_ f őnöksé
güknél vagy brigádjaikban hajlandók a MA VTOURS 
programjaira résztvevőket szervezni. Ezek a dolgozók a 
programok értékétől, árától függően 3-5 százalékos jutalé
kot kapnak. A MÁVTOURS programajánlata színes, válto
zatos. A néhány napos belföldi utazástól a hosszabb külföl-
di utakig, sport-, ifjúsági programokig terjed. Biztos, hogy 
az ajánlatok ismeretében a legtöbb kollégánk megtalálja a 
saját magának és családjának megfelelőt - elérhető áron. 

A vasút utazási irodája a MÁV minden dolgozóját, csa
ládtagjaikat és a nyugdíjasokat is potenciális vendégköré
be számítja és bízik abban, hogy szabadságukat, pihenő
idejüket tartalmas programokkal tudja kitölteni. 

Ehhez a szervezőmunkához kérik a vasutasok segítsé
gét, legyenek a MÁVTOURS programjainak helyi értéke
sítői, az iroda megbízottai. 

Mindkét ajánlat ügyében várják a vasutasok írásos je
lentkezését Budapesten a MÁV Közönségszolgálati Irodá
ban, Budapest VI., Népköztársaság útja 35., vidéken pedig 
a MÁVTOURS körzeti és területi irodáiban. 

B. I. 

A kritika jogos, de ... 

Az épületfenntartók 
munkaeréigondjai 

Az utóbbi időben sok kritika 
éri az épületfenntartókat. Vo
natkozik ez a Jobbparti Épület
fenntartó Főnökség 2. számú 
építésvezetőségére is? - kér
deztem Bene István főépítés
vezetőt. 

- A kritikák a legtöbb eset
ben jogosak, bár mentegetőzé
sül felhozhatom, hogy például a 
mi területünkön az épületek 
nagy része régi, mintegy 30 szá
zalékuk 100 esztendősnél is idő
sebb. A kápolnásnyéki, a tárno
ki és a nagytétényi állomásokat 
1866-ban építették, Dinnyés ál
lomást 1890-ben, Moha és Fe
hérvárcsurgó állomásokat pár 
évvel később adták át. A TMK
tervek előírják, hogy 20-25 
évenként az épületeket tataroz
ni kell, mi 1s ennek a tudatában 
készítjük el az éves terveket. 
Ezeket azonban nehéz teljesíte
ni, mivel gyakran előre nem lá
tott munkák akadályozzák az 

Vízszintes: ·l. A VII. ötéves népgaz
dasági terv jelentős célkitűzése. (Foly
tatása a 32 függ_őlegesben.) 13. Szöve
tet készít. 14. Ertelmi képesség. 15. 
Nem fölé. 16. Enyhe, németül. 18. 
Könyvviteli egység. 19. Tanonc. 20. 
.. . ció, boncolás. 22. Élet. 23. Kocká
zat, számsorsjáték. 24. A görög mon
dában pásztor Szicília szigetén. 25. 
A Vasas egykori labdarúgója (fon.) 26. 
Hivatali helyiség. 28. Házasság, nász. 
29. Bikiniben van! 30. Olyan dohány
áru, amelyből a nikotin egy részét ki
vonták. 31. Személyes névmás. 32. Stí
luskezdet. 33. Béke, oroszul. 34. Félig 
lassan. 35. Hím sertés. 36. Fordított 
névelő. 37. Ezüstfehér elem, tárgyrag
gal. 38. Brazil, uruguayi, vatikáni gép
kocsijelzés. 39. Szék, ülés latinul. 40. 
Egyiptom fővárosa. 41. Rendőri ellen
őrzés. 44. Szekéren. 45. Ilyen bírálat is 
van. 46 . ... alkó, benzin. 48. Hangjegy
írás. 49. Fordított férfinév. 50. Befest. 
52. Fordítva: ficsúr, aranyifjú. 53. 
Nagy költőnk, visszaolvasva. 54. Kis 
hadihajó. 56. Fuga fele. 

Függőleges: 1. Házasságbontó férfi. 
2. Semm1tevésben elpusztult ember. 3. 
Portugál szigetcsoport az Atlanti
óceánban. 4. Kimondott betű. 5. El
pusztít. 6. Megtörténik vele. 7. Nem 
megy végig az úton. 8, Visza: csordul
tig. 9. Visszanéz. 10. Emeletrövidítés. 
11. Fehér fém, vegyi elem. 12. Maszk, 
17. Kövér. 19. Latin bíró. 21. Kiakad az 
elején. 23. Határ, határérték. 25. Érvel. 
27. Bárány. 28. Fekete madár. 30. Ber
zsenyi Dániel lakhelye. 31. Sziget az 
Indiai-óceánban. 33. Keret, környezet. 
35. Kristóf tulajdona. 37. Keverve 
izent. 38. Húsos szalonna, angolszalon
na. 39. Dohánykészitmény. 40 . ... tél, 
kevert ital. 42. Az egyik szülődé. 43. 
... kína, Vietnam déli részének régi 
neve. 46. �trend. 47. A ház legfelső ré
sze. 50. Hódolat. 51. Hónaprövidítés. 
54. Méterkezdet. 55. Skálahang. 

eredeti elgondolásokat. Sújt 
bennünket a létszámhiány is. 
Jelenleg 48 fizikai munkással 
rendelkezünk, legalább százat 
azonnal fel tudnánk venni. Öt 
éve nincs tetőfedőnk és ácsunk, 
az építésvezetőségen mindössze 
egyetlen vízszerelő dolgozik ... 

Ebben a helyzetben nem te
hetünk mást, csak azt, hogy a 
munkákat fontosságuk szerint 
rangsoroljuk. Sajnos a körzeti 
üzemfőnökségek, illetve az üze
meltetők a kisebb javításokra 
vonatkozó rendelkezést nem is
merik, nem is alkalmazzák, így 
minden munka ránk hárul. 
Nem ártana, ha az illetékesek 
fellapoznák a MÁV Értesítő 
1984. évi szeptember 18-i szá
mát. A kisebb javítási munkák 
elvégzésére kiadott 107473/1984 
számú rendelet eligazítást nyúj
tana számukra ... 

(Kertész) 

Beküldendő: vízszintes 1. és folyta
tásaként a függőleges 32. 

Beküldési határidő: június 10. 
A megfejtéseket a szerkesztőség cí

mére kérjük küldeni. 
Az előző keresztrejtvény helyes 

megfejtése: El nem végzett munka le
számolása. Szigorú bizonylati fegye
!em. 

MAGYAR VASUTAS 

Tanulmányúton 

� Vasútüzemvitel-ellátó Szakmunkásképző tanfolyam hallgatói 
Edes László előadó vezetésével a közelmúltban tanulmányúton 
voltak a székesfehérvári csomóponton. Megtekintették többek 
között az állomás forgalmi berendezéseit is. 

(Horváth Zoltán felvétele) 

Polgári védelmi gyakorlat 
Ferencváros állomáson április 22-én és 23-án polgári védel

mi komplex gyakorlatot tartottak Kolosi József polgári védelmi 
parancsnok vezetésével. Ennek keretében gyakorolták többek 
között a fedett kocsik mentesítését, a teherkocsik és jelzőberende
zések javítását, továbbá a váltó-helyreállítást és a kitérőcserét. 

A gyakorlaton élenjáró vasutasok oklevelet és jutalmat 
kaptak. 

- Politikai tájékoztató. A 
hatvani csomópont Magyar
Szovjet Baráti Társaságának 
rendezésében politikai tájékoz
tatót szerveztek április 13-án. 
Balogh P. László, az MTI kép
szerkesztőségének vezetője tá
jékoztatta a vasutasokat az 
SZKP XXVIl. kongresszusáról, 
illetve az időszerű politikai kér
désekről. 

- Előadás. A tapolcai Batsá
nyi János Művelődési Központ 
nyugdíjas vasutasainak tartott 
előadást a közelmúltban dr. Hu
berth János körzeti orvos. Érde
kes előadásában az időseket 
érintő egészségügyi tudnivaló
kat taglalta. Az előadást Tápi 
Lajosné klubvezető szervezte. 

- Tisztasági akció. A salgó
tarjáni állomás négy brigádja is 
csatlakozott ahhoz a felhívás
hoz, amelyet a MÁV és a Haza
fias Népfront kezdeményezett a 
vasutasok számára. A felhívás 
célja: rendet, tisztaságot a mun
kahelyeken! A közelmúltban 
tartott kommunista műszakju
kon nagytakarítást végeztek az 
állomáson, illetve a környékén. 
Az állomások közötti vetélke
dés szeptember 29-ig tart. 

- Véradóoap. A miskolci 
körzeti üzemfőnökségen vér
adónapot rendeztek a közel

1986. MÁJUS 28. 

120 kilométeres sebességgel ha
ladnak az utasokat szállító sze
relvények. 

- ,,Nagytakarítás". A zala
egerszegi vasútállomás terüle
tén nagyszabású takarftást vé
geztek a közelmúltban. A társa
dalmi munkában negyvenen 
vettek részt, és közel egy vagon 
szemetet gyűjtöttek össze. 

- Ajáodékműsor. A miskol
ci KÜF szakszervezeti és KISZ
bizottsága ajándékműsorral 
kedveskedett az üzemfőnökség 
szocialista brigádjainak. A dol
gozók és családtagjaik ingyene
sen nézhették meg Voith Ági, 
Mikó István, Benkő Péter és 
Prokopiusz Imre zongoramű
vész műsorát. A több mint ezer 
néző kitűnően szórakozott; az 
esemény kitűnő alkalom volt a 
Vasutasok Szakszervezete és a 
Thália Színház évek óta tartó 
gyümölcsöző kapcsolatának 
ápolásához. 

- Készülődés a nyárra. Az 
Utasellátó Veszprém-So
mogy-Fejér megyei területi 
igazgatósága áru bemutatóval 
egybekötött értekezletet tartott 
május 5-én. Az értekezleten a 
nyári felkészülésről, az áruellá
tásról, a nyitva tartásról esett 
szó; megegyeztek abban, hogy 
nyáron a nyitva tartás igazodni 
fog a menetrendhez. 

Nemzetközi Tájfutó Vasutas Kupa 
múltban. Az akción 500 véradó -------------
vett részt, közöttük Bánkúti IstTata központtal, Kőhányás- re társadalmi rendezői mindent ván, Somogyi János és Tóth puszta térségében, május 2-án, elkövettek azért, hogy a ver- Sándor hatvani vasutasok, akik immár 37. alkalommal. került seny 4 óra alatt lebonyolódhas- ötvenszeres, Petró Lajos mismegrendezésre a hagyományos son. koki vasutas pedig negyventájfutóverseny. A Törekvés SE A résztvevők általános meg- szeres véradók. Valamennyien tájfutó szakosztálya dr. Vizke- elégedésére a Vasutas Kupa jó kiváló véradói oklevelet és ki

lety László elnökletével és Za- pályákon és jó rendezés mellett tüntetést kaptak. kariás Sándor pályakitűző zajlott le. A résztvevők számára munkájával jól sikerült ver- kiosztott programfüzetet hason- - Új pálya. Április végén senyt bonyolított le 31 kategóri- ló eredményértesítő is követte, ünnepélyesen átadták az elmúlt ában és különböző korcsopor- melyből mindenki értesülhetett két hónapban átépftett két és tokban, 10 és 60 év között in- a részletes eredményekről. fél kilométer hosszúságu' Misdult férfiak és nők részvételé-
vel. Rangsoroló és minősítő volt A vasutas versenyzők közül a kol�-F
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Szolnoki MÁV csapata 6. lett. 
A 13/C kategóriában 3. a Törek-

Halálozás 

Elhunyt Szabó Tibor nyugdíjas, a 
Nyugati pályaudvar csomóponti párt
bizottságának tagja. Vasutas pályáját 
a Landler jármújavítóban kezdte 
1948-ban mint lakatos. 1957-ben mű
szaki előadó lett a terézvárosi pálya
fenntartási főnökségen. 1962-től szak
szervezeti titkárként tevékenykedett, 
majd nem sokkal később tagja lett a 
Nyugati pályaudvar csomóponti párt
bizottságának. 1980-ban - betegsége 
miatt - nyugdíjba kényszerült, de po
litikai munkatársként továbbra is ki
vette a részét a munkából. Eredmé
nyes munkásságát több kitüntetéssel 
ismerték el. 

Munkatársai, barátai május 7-én 
kísérték utolsó útjára a maglódi teme
tőben. 

A vasutas szakosztályok kö
zül Szeged, Szentes, Szolnok, 
Pécs és a Törekvés versenyzői 
indultak. A közel 500 szállóven
déget Tatán, a KISZ Oktatási 
Központban helyezték el, mfg a 
budapesti klubok 600 indulója 
Bicskéről közvetlenül utazott a 
Vértesbe a rendezőség által biz
tosított buszokkal. A hegység 
egyik legszebb és legjobb tere
pén bonyolódott le a verseny. 

vés csapata. A 11 éves fiúknál 
Korcsok Pál (Törekvés) győ
zött, míg a 10 éves fiúknál Ve
ress Szabolcs (Törekvés) 3., csa-

Lakáscsere 

A Törekvés rendezőgárdája, 
a Lokomotív TE és a BKV Elő-

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 8. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Komáromi Zol
tán, Újkenéz, Petőfi u. 57., Kovács 
Ágota, Nagykanizsa, Rózsa F. u. 11., 
Bokos Ferencné, Pécs, Melinda u. 31., 
Kis Endréné, Budapest, Kérő u. 4. 
1112, Balázsi István, Kisújszállás, Er
dő u. 3/6 sz. 

patban a Törekvés 2. lett. 

A nők 21/A versenyében Si
pos Etelka (Szolnoki MÁV) 4. 
lett, a 19 éveseknél Varjasi na

na (Törekvés) a 2. helyen vég
zett. A 17 /B csapatversenyben 
a Szegedi Vasutas csapata a 3. 
helyen végzett. A nők 13 éves 
csapatversenyében Osko Anikó 
(Szolnok) 3. lett, a klub pedig 
megnyerte a csapatversenyt. N 
11-ben Papucsek (Törekvés) 
győzött. 

A díjakat dr. Spiegl József, a 
BTS H elnöke, Farkas Imre, a 
X. kerületi TS elnöke és Szé
kely György, a vasutas-szak
szervezet főmunkatársa adta át. 

Még lehet jelentkezni! 

Kirándulás 
Üzbegisztánba 

A MÁV számítástechnikai 
üzem KISZ-bizottsága az EXP
RESS Ifjúsági és Diák Utazási 
Iroda közremüködésével kirándu
lást szervez Üzbegisztánba. Az 
útvonal: Budapest-Moszkva
Buhara-Urgenes-Szamarkand 
-Moszkva-Budapest. Időpont: 
szeptember 3-18. Irányár: 11 360 
Ft (35 éves kor alatt), illetve 
12 560 Ft (35 �ves kor felett). 

Jelentkezni június 30-ig lehet 
Frankóné Szabó Kláránál, az 
51-73-as telefonon. 

- Kommunista műszak. A 
celldömölki vasútállomás, to
vábbá a vontatás és a raktár 
brigádjai kommunista műsza
kot szerveztek a közelmúltban. 
A társadalmi munkából szerzett 
bért a nyugdíjasok segítésére 
ajánlották fel. 

Elcserélném Záhony, Alkotmány út 
13. sz. alatti kertes, két és fél szobás, 
komfortos MÁV-bérlakásomat Buda
pesten vagy körnY.ékén lévő kétszo
bás, komfortos MAY-bérlakásra. Le
gény Endréné. 

Elcserélném nagyméretű másfél 
szobás, kertes családiház-jellegű 
MÁV-bérlakásom kisebb tanácsi la
kásra. Érdeklődni lehet a 333-799-es 
telefonszámon (Horváth). 

Elcserélném nagykanizsai, 47 négy
zetméteres, gázfűtéses, IV. emeleti, 
másfél szoba plusz étkezőfülkés, tele
fonos tanácsi lakásomat hasonló adott
ságú budapesti, tanácsi vagy MÁV
bérlakásra. Érdeklődni lehet a nagy
kanizsai 12-594-es telefonszámon. 

Elcserélném 47 négyzetméteres, 
másfél szobás, összkomfortos Buda
pest, Rákos úton lévő MÁV-bérlakáso
mat bármilyen kétszobásra. Rákospa
lotaiak előnyben. Érdeklődni munka
időben a 174-407 vagy a 14-85-ös tele
fonszámon. 

Elcserélnénk Budapesttől 50 kilo
méterre, 350 négyszögöles telken lévő, 
fűútvonali, kétszobás, komfortos csalá
di házunkat buda2esti, legalább 60 
négyzetméteres MAY-lakásra. Levél
dm: Lente Gábor, 2192 Hévízgyörk, 
Ady E. u. 73. 

Elcserélném kétszobás, komfortos, 
kertes, Budapest IV. kerületében lévő 
MÁV-bérlakásomat kétszobás, buda
pesti tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet 

Elcserélném Pestlőrinc Kavicsbá
nya állomáson lévő két szoba, komfor
tos, kertes MÁV szolgálati lakásom, 
budapesti két szoba, komfortos tanácsi 
lakásra, szolgálati lakásra jogosult 
MÁV-dolgozóval. Érdeklődni lehet: 
Rózsavölgyi Zoltán, 577-907 telefon
számon, napközben. 

Elcserélném budai, magasföldszinti, 
napos, parkra néző, 42 négyzetméte
res, komfortos MÁV-bérlakásom ki
sebb, egyszobás, komfortos vagy gar
zon tanácsi lakásra, MÁV-dolgozóval. 
Budai lakás előnyben. Érdeklődni le
het 8-9.30 és 18-21 óra között a 
758-755-ös telefonszámon. 

Elcserélnénk két budai lakást. Az 
egyik 42 négyzetméteres, komfortos, 
magasföldszin_ti, napos, parkra néző, 
egyszobás MA V-bérlakás, a másik 38 
négyzetméteres, összkomfortos, telefo
nos, napos, belső kertre néző, II. eme
leti, erkélyes tanácsi lakás. Kérünk 
kétszobás, komfortos, 60-70 négyzet
méteres, telefonos tanácsi lakást, lehe
tőleg Budán. Érdeklődni lehet 8-9.30 
és 18-21 óra között a 758-755-ös tele
fonszámon. 

Elcserélnénk kispesti, 140 négyzet
méteres, kétlakásos, összkomfortos, te
lefonos családi házunkat (100 négy
szögöles telken, melléképületekkel) 
két szoba hallos, összkomfortos, telefo
nos öröklakásra vagy családi házra. 
Érdeklődni lehet a 274-412-es telefon
számon. 

napközben a 695-068-as városi és r-------------, 
84-56 üzemi telefonszámon, Újváriné. 

Elcserélném 50 négyzetméteres rá
kospalotai MÁV-bérlakásomat na
gyobbra. Rákospalotaiak előnyben. 
Minden megoldás érdekel. Telefon: 
534-000 (11-87 mellék), üzemi: 42-75 
(11-87 mellék). Takácsné Hernádi Ildi
kó. 

Elcserélnék buda[>esti két szoba, 
komfortos, kertes MA V-bérlakást egy 
szoba, komfortos, tanácsi bérlakásra. 
Érdeklődni lehet: Csizmazia Józsefné, 
Budapest, X. kerület, Keresztúri őr
ház. 

Budapest, X. ker. központjában a 
Pataki István Művelődési Központ kö
zelében zöldövezeti, déli fekvésű, 56 
négyzetméter alapterületű két szoba, 
összkomfortos, távfűtéses, hívóliftes, 
telefonos OTP szövetkezeti lakás kész
pénzért, tehermentesen eladó. Érdek
lődni lehet este és délelőtt a 274-783 te
lefonszámon. Levélcím: Hollós Árpád
né, Budapest, 62. 1399 Postafiók 616. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szaknervezetének lapja 
Szerkeszti a surkeut6 bizottság 
Felel& uerkeszt6: V1si Fettnc 

Szerkesztósé11: 
104!8 Budapeat Vl� Berle%úr u. 41. 

Telefon, város,: 229-8'12 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti 
a Népszava I,.ap- és Könyvkiadó 

1964 Bp. Vll., lUk6czi út M. 
Telefon: 224-810 

Levélclm: 1964 Bp. pt 32. 
hlel6s load6: 

Kiss Jen6 lfazcató 
El6fi2:etési dij egy éVtt: 42,- fonnt 
� MNB - 215-96430 

BS-3392. Szikra Lapnyomda, 
Budapest 
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Csöndea Zohml vaéngupt6 

t8SN044l0-8000 
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lflést tartott 

a l,,ösponti vesetóség 
A vasutas-szakszervezet köz

ponti vezetösége május 27-én 
ülést tartott. Feleki Pál alelnök 
üdvözlö szavai után Barabás 
Miklós, az Országos Béketa
nács fötitkára tartott tájékozta
tót a magyar békemozgalom 
aktuális feladatairól. illetve a 
béke és barátsági hónap sokszí
nű rendezvényeiról. Elöljáró
ban ismertette az ENSZ 1982. 
évi közgyűlésének határozatát. 
amely szerint 1985. október 
24-én szerte a világon, így ha
zánkban is megkezdödött a 
nemzetközi békeév. A határozat 
jelentöségéről szólva kiemelte. 
hogy az akcióév az eddigieknél 
jobban a figyelem középpontjá
ba helyezi a béke ügyét. 

A továbbiakban a fötitkár a 
békemozgalom történetét vázol
ta. Elmondta, hogy a mozgalom 
kezdetben az értelmiségiek kez
deményezésén alapult. az eltelt 
évtizedek során azonban más 
társadalmi rétegek is bekapcso
lódtak a mozgalom munkájába. 
Ma már a béke ügye társadal
munk egészénPk kérdésévé 
vált, nemzeti ügy. s az ezzel 
kapcsolatos eredményeink ösz
szefüggenek a négy évtizedes 
európai békével. 

Barabás Miklós megkülön
böztetett figyelmet szentelt a 
vasutasok békekezdményezése
inek. Mint hangsúlyozta, a vas
úti sínek túljutnak az ország

hat<Íro;;on, így a vasutasok 
nemzetközi munkakapcsolatai 
nagy mértékben járulnak hoz
zá a békemozgalom kiszélesíté
séhez. A vasutasok békevágyát 
az is jelzi többek között, hogy a 
MÁV különbözö munkahelyein 
békecsoportok tevékenyked
nek. a Béke nevű szocialista bri
gádok száma meghaladja a szá
zat. A fötitkár külön is kiemelte 
a budapesti igazgatóság béke
akcióit. 

Elhangzott az is, hogy nem
csak a belföldi, hanem a nem
zetközi vontatokon is évek óta 
eredményesen propagálják a 
békemozgalom céljait, törekvé
seit. 

A magyar békemozgalom 
idei terveiről szólva a fötitkár 
elmondta, hogy jelentös nem
zetközi és hami eseményekre 
kerül sor: októberben Koppen
hágában világkongresszust tar
tanak, összel rendezik a Xl. or
szágos békekonferenciát. 

A tájékoztató befejezéseként 
Barabás Miklós az ágazati szak
szervezetek, illetve a vasutas
szakszervezet béke kezdemé
nyezéseinek fontosságát és 
eredményességét taglalta. 

Végezetül az Országos Béke
tanács fótitkára a budapesti 
igazgatóság Barátság és a szol
noki körzeti üzemfónökség Bé
ke szocialista brigádja vezetöjé
nek a mozgalomban végzett 
eredményes munkájukért elís
merö oklevelet nyújtott át. 

Szakszervezetünk elnökségé
nek oklevelét és emlékplakett
jét a központi vezetöség öt tagja 
kapta: Juhász Ferencné, az 
Utasellátó miskolci területi 
igazgatója, dr. Bordi Isti•án, a 
vasutas társadalombiztosítási 
igazgatóság vezetője, Pady Gé
za, a buda�est1 igazgatóság 
pártbizottságának titkára, Már
kus Imre, a szombathelyi jár
műjavító munkaverseny-ügyin
tézöje és Fejes István, a miskol
ci igazgatóság menetirányítója. 
Az elismeréseket Gyócsi Jenő, 
a szakszervezet elnöke adta át. 

A tájékoztató után a központi 
vezetóség tagjai közül hárman 
kértek szót. Kovács János, a 
MÁV Vezérigazgatóság főosz
tályvezetö-helyettese a béke
mozgalom és a gazdaság össze
függéseire hívta fel a figyelmet. 
Véleménye szerint a fegyelme
zett munkánál nincs jobb pro
paganda a béke védelmében. 
A kényelmesség, a feladatok el
ódázása nemcsak a gazdaság
ban ártalmas. hanem a béke
mozgalomnak is károkat okoz. 

Verba Ferenc, a záhonyi terü
leti intézőbizottság titkára a 
nukleáris katasztrófa veszélyei
röl beszélt. Fekete Sándor, a ke
leti körzeti üzemfönökség párt
titkára a területükön folyó bé
kemozgalmi akciókat ismertet
te. 

A második napirendi pont 
keretében dr. Sebes Miklósnak, 
az Utasellátó vezérigazgatójá
nak elóterjesztésében a vállalat 
helyzetével, fejlesztési törekvé
seivel ismerkedhetett meg a 
központi vezetőség. Ez a közis
merten nehéz körülmények kö
zött dolgozó vendéglátó-ipari 
vállalat a VI. ötéves terv1dó
szakban aktív üzletpolitikával, 
új szolgáltatások bevezetésével 
évról évre növelte árbevételét. 

A vendéglátás forgalmán be
lül csökkent a szeszes italok 
aránya. ugyanakkor elötérbe 
került a lakossági ellátás böví
tését szolgáló vendéglátó- és 
kereskedelmi, valamint a valu
táért árusító egységek intenzív 
fejlesztése. 

A jó munka, a tervszerű gaz
dálkodás eredményeként a vál
lalat árbevétele dinamikusan -
a vendéglátó szakmai átlagot 
meghaladóan emelkedett. 
A mérleg szerinh összes bevétel 
az 1980. évi 2 milliárd 167 mil
lió forintról, 2 milliárd 912 mil

lióra növekedett. Ez 34 százalé
kos növekedésnek felel meg. 

A 1.:állalat vezetöinek értéke
lése szerint. az utasellátás az el
múlt tervidöszakban megfelelt 
az igényeknek. 

A VII. ötéves tervben is ;tZ az 
utasellátó fö célkitűzése, hogy 
elsösorban a meglevő kapacitás 
gazdaságosabb. hatékonyabb 
felhasználásával. fejlesztésével 
növelje jövedelmezóséget. En
nek érdekében olyan üzletpoli
tika megvalósítását tervezik. 
amellyel tovább növelhetö az 
ellátás színvonala. 

A társadalompolitikai célok
kal összhangban a vendéglátó
egységekben ből'ítik az olcsó 
ételek választékát, berezetik a 
gyermek és a nyugdíjas menüt. 
A munkahelyi étkeztetést pedig 
elsösorban a közlekedésben 
dolgozók ellátásának javítása 
érdekében tervezik továbbfej
leszteni, hogy csak néhány pél
dát említsünk. Természetesen a 
közlekedési eszközökön és a pá
lyaudvarokon nyújtott szolgál
tatás a jövóben is az utasellátás 
alaptevékenysége marad. 

Celldömölkön rendezték az 5. onzágos vasuta& fúvÓ8zenekari találkozót. Képes tudÓ8ítáAunk a 7. 
oldalon 

(Horváth Zoltán felvétele) 

Személyvonat indul ••. 

�artonvá8ár állomáson naponta sok vonal halad át, dt> több i,zt>mélp·onal menetrend szf'rinl is 
mt>gáll. Képünkön a rt"ndelkt>ző forgalmi szolgálallevő vonatot indít 

(Horváth Zoltán ft>hétt>le) 

A vasút májusi szállítási teljesítménye 

9 millió 908 e�er tonna áru 

és 19 millió 9'J() e�er utas 
Májusban 9 millió 908 ezer 

tonna árut szállított a vasút. Ez 
a bázishoz viszonyítva 99,1, a 
tervet alapulvéve 95.5 százalé
kos teljesítést jelent. Az elmara
dás abszolút értéke. a tavaly 
májusihoz képest 100 ezer, a 
tervhez közel fél millió tonna. 

A belföldi áruszállítás megfe
lelt a várakozásnak, a nemzet
közi forgalom viszont igen ala
csony volt. Belföldi viszonylat
ban 6 millió 13 ezer tonna ke
rült vasúton elszállításra, ami 
100.9 százalékos bázis és 100,6 
százalékos tl:'rvteljesitésnek fe
lel meg. 

A nemzetközi áruforgalomra 
kedvezőtlenül hatott, hogy má
jus elejétöl több, hazánktól n)1l· 
gatra fekvö vasút áruforgalmi 
korlátozást vezetett be. A kelet
nyugati tranzitforgalom telje
sen leállt. A Közös Piac-i tagál
lamok élelmiswr-korlátozása 
következtében pedig hazánk, s 
így a vasút exportforgalma L� 
jelentősen lecsökkent. A kn:iteli 
forgalomban elszállított 928 
ezer tonna árumennyiség a ta
valy májusinál, illetve a terve
zettnél is egyaránt közel 10 szá• 
zalékkal volt alacsonyabb. 

Dísze a városnak 

Az importforgalomban az év 
eleje óta tapasztalt kedvező ten
dencia is ellenkező előjelet vál
tott. A vasúton az országba ér
kezett importáruk mennyisége 
4 százalékkal maradt el a terve
zettől. 

A nagyobb áruszállítási tá
volság részarányát képviselő 
nemzetközi áruforgalom csók
kenése következtében az áru
szállítási teljesítmény áruton
na-kilométer értéke sem volt 
kedvezo. 

Az áruszállítás mmösége má
jusban kielégítö volt. A jelent
kező belföldi szállítási igénye
ket csaknem maradéktalanul si
került üres vasúti kocsikkal ki
elégíteni. Így a ki nem állított 
kocsik mennyisége a bázisérték 
felére csökkent. A kedvezö for
galmi körülmények között a vo
natfeloszlatások száma 35 szá
zaléka volt a tavaly májusi 
mennyiségnek. 

A teherkocsik térbeni kihasz
nálása. a statikus terhelés 1-4 
százalékkal javult. Az időbeni 
kihasználás - a kocsifordulási 
1dó - a bázishoz képest 9 szá
zalékkal csökkent, a tervezett 

értékhez Viszont 4 százalékkal 
emelkedett. 

Az áruszállítás lebonyolításá
ra rendelkezésre álló nagy telje
sítményű mozdonyparkot sike
rült megfelelően kihasználni. 
Ennek következtében a gépre 
várások száma a tavaly máju
sínak 46, a gépácsorgásoké pe
dig 41 százaléka volt. A napi 
hasznosfutás-teljesitmény a vil
lamos mozdonyoknál 0,2 száza
lékkal. a nagy teljesítményű dí
zelmozdonyok esetében pedig 3 
százalékkal volt magasabb a 
tervezett értéknél. 

Elözetes adatok szerint má
jusban a vasút 19 millió 990 

ezer utast szállított, s ezzel a 
bázishoz és tervhez viszonyítva 
egyaránt 100 százalékos teljesí
tést ért el. Az utaskJ!ométer tel• 
jesítményértéke az előző év má
jusihoz képest 102 százalékos, a 
tervezetthez pedig 99,7 százalé
kos volt. 

A személyszállítás minősége 
- a menetrendszerinti közleke
dést alapul véve - kedvező 
volt. Értéke 0,9 százalékkal ja
vult. Legjelentősebb javulás a 
nemzetközi expresszvonatok 
közlekedésében volt. 

Szentesen befejeződött 
az állomásépület felújítása 

A Szentes-Kunszentmár
ton közötti vasútvonal engedé
lyezési okiratát száz évvel ez
elött írták alá. A szentesi indó
ház alapkóletétele 99 évvel ez
elött, június 12-én történt. Évti
zedek múltán az épület több 
szárnnyal bővült. Aztán nem 
sok gondot fordítottak rá, vako
lata máladozott. a homlokzati 
díszítések szürkeségbe vesztek. 
a rézkupolát kikezdte az idö. 
A födémek is nehezen bírták 
már a terhelést. Szentes város 
egyik elhanyagolt épülete volt 
az állomás. 

A különbözö szervek évekig 
szorgalmazták a felújítást. 
A kényszer és a szemléletválto
zás aztán meghozta a halasztha
tatlan rekonstrukciót, ami több 
ütemben történt. 

A vasútállomás fel újított 
épülete most már teljes szépsé
gében díszíti városunkat. Min
den díszítőelemét megörizték. 
Az ablakok is kazettásak ma
radtak. A városvédők és min
denki örömére a kupolák rézbo
ritását is eredeti formájában 
hozták helyre. Csak a perontetö 
nem tetszik, rontja az épület 

esztétikus összhatását. A vonta
tási telep dolgozói megmentet
tek két nyolcvanéves öntöttvas 
tartóoszlopot. Most a vasúttör
ténetben jegyzett szentesi mo
torgarázs bejáratát jelzik. 

A felvételi épület egy részét 
már korábban átadták az utas
forgalomnak. A márványburko
latú, tágas utascsarnok akár 
hangversenyterem is lehetne. 
Megörizték a régi masszív pa
dokat is, átfestve hangulatosan 
egészítik ki az utasteret. 

A felújítás második szakaszá
nak a végén megtörtént a mű
szaki átadás. Az üzemi részle
gek átköltöznek végleges he
lyükre. Ezután az utasok erede
ti rendeltetésüknek megfelelö
en használhatnak újabb helyi
ségeket. 

Teljes hosszában felszaba
dult az utasperon. Üzembe he
lyezik a poggyászmegőrzőt. 
Megnyílik a dohányzó és nem 
dohányzó váróterem. Az Utas
ellátó Vállalat ajándékpavilont 
nyit az épületben. A dohányzó 
váróteremben lesz az új hírlap
pavilon. 

A környezetszépítés jegyé-

ben és a városi tisztasági ver
seny keretében tervezik az állo
más elötti térség parkosítását, 
amely a verseny dicséretes je
gye lesz. 

Átépítik a vasútállomás vá
gányainak egy részét is. A kor
szerűsítés részeként az utasok 
kényelmére emelt peronokat 
készítenek a vágányok között. 

Sajnos a Utasellátó Vállalat 
új épülete anyagi források hiá
nya miatt késöbb kerül megépí
tésre, addig az állomással szem
ben továbbra is az ideiglenes 
épületben üzemel. 

A múlt emlékeit örző és a 
vasúttörténetet szívén viselő 
műszaki ellenőr, az igazgatóság 
dolgozói és az üzemfőnökség 
brigádjai éberen figyelték, hogy 
az épület megmaradjon eredeti 
formájában, és új ruhájában dí
sze legyen a MÁV-nak és a vá
rosnak. Az épület pálya felőli fő 
homlokzatán bfü,z!cén jelzi a 
megóvott vasúti szárnyaskerék, 
hogy itt Szentesen a vasút im
már száz éve áll az utasok szol
gálatában. 

Fogas Pál 
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KONGRESSZL'S LTÁN 

Az olasz szállítási dolgozók 
szen,ezetének feladatai 

szak-

A CGIL Xl. Kongresszusá
nak megtartásával lezá
rult a kongresszusi vita, 
majd azt követően befe
jeződött az ágazati kong
resszus is, amelynek 
eredményeit a FILT orszá
gos kongresszusa - feb
ruár 18-21-ig - foglalta 
össze Nápolyban. Ha egy 
kongresszusnak az a cél
ja, hogy megindítsa a 
gondolkodás folyamatát, 
hogy megfogalmazza 
azokat a változásokat, 
amelyek a termelésben 
gazdasági politikai és 
szociális szempontból be
következtek, s ennek 
megfelelően módosítsa 
politikai vonalvezetését, 
akkor elmondhatjuk, 
hogy ez a kongresszus 
mind szakmai, mind pe
dig szakszervezeti szem
pontból megfelelt ennek 
a célnak. 

A CGIL valamennyi javasla
ta a .,Munkaszerződés" jelszó 
!<örül forog. Ez azt jelenti, hogy 
� gazdaságpolitikára. a képzés
re. az erőforrások felhasználá
sára vonatkozó követeléseket 
mind az országos kollektív szer
ződések. mind pedig a vállalati 
'kollektív szerződések tekinteté
-ben elsősorban arra kell fel
használni. hogy munkahelyeket 
teremtsenek. biztosítsák a fog
lalkoztatottságot. elsősorban a 
fiatalokét 
,· Ebből az Pisődleges célból 
.ered az új. modern szakszerve
zet kialakításának igénye. 
Olyan szakszervezetet aka
runk, amely képes arra, hogy 
képviselje a dolgozók egészét, s 

. mindazon hagyományos és új 

1
szakmákat, amelyeket a meg
változott termelési folyamat 

1
hozott létre. Olyan szakszerve
zetet akarunk, amely erős és 
kezdeményező, amely az össze
függések teljes ismeretében ve
zető szerepet játszik a gazda
ság. valamint az ágazati és vál
lalati termelési folyamatok sza
nálásában, megváltoztatásában 
és modernizálásában. 

Tehát olyan szakszervezetet 
akarunk, amely vállalati szin
ten a termelési folyamatok irá
nyítója akar lenni, vissza akarja 

szerezni képviselő szerepét és a 
dolgozók érdekeinek élharcosa 
kíván lenni. Ugyanakkor széles 
körű tevékenységet fejtünk ki, 
abból a célból. hogy nemcsak a 
központokban, hanem a vállala
toknál is szabad út nyíljék a 
kollektív szerződések megköté
séhez és a foglalkoztatásért 
folytatott elsődleges harchoz. 

Ebben a kérdéscsoportban 
találhatók azok a célok is, ame
lyeket mint a szállítási ágazat 
képviselői. kidolgoztunk a FILT 
harmadik kongresszusán. 

Ezek a célok az alábbiakra 
irányulnak: 

O Sürgetni kell az Általános 
Szállítási Terv megvalósítását 
oly módon, hogy a különböző 
szinten rendezett viták eredmé
nyeképpen a pénzügyi eszkö
zök kellő időben eljussanak fő
ként a vasúti infrastruktúrába, 
a kikötőkbe, az állami flottába 
és a nagyvárosi térségekbe tör
ténő beruházásokhoz. 

O Széles körű kezdeménye
zés a jogi és adminisztratív 
rendszer korszerűsítésére, 
amely a szállítási intézménye
ket és ügyeket irányítja. Ez egy
részt előmozdítJa az egységesí
tési folyamatokat és a szállítási 
rendszer egységes irányítását, 
másrészt különválasztja az irá
nyítási és tervezési eszközöket 
az operatív és végrehajtó szer
vektől. Ez utóbbiaknak meg 
kell felelnie a hatékonyság, a 
termelékenység és gazdaságos
ság kriténumainak. 

0 Az országos kollektív 
szerződési rendszer továbbfej
lesztésére, amely tartalmában 
megújul és amelynek a célja, 
hogy jutalmazza a szakmai hoz
záértést, és ennek keretében 
előmozdítsa: a káderek és tech
nikusok, továbbá a nehéz mun
ka elismerését. és mindenkép
pen biztosítsa a foglalkoztatott
ságot. 

Ammt láthatjuk, a nem kis je
lentőségű célok egész sora meg
követeli. hogy szakszerveze
tünk jellege más legyen, mint 
amilyent az utóbbi években is
mertünk. Ezzel azt akarom 
hangsúlyozni, hogy olyan élő 
szakszervezetre van szüksé
günk, amelyet teljesen áthat a 
belső. és a dolgozók világának 
egysége. Olyan szakszervezet 
kell, amelyben követelik és reá
lisan meg i5 valósul a dolgozók 
vezető szerepe. 

Segít a szakkör 

\ �zo,j1·tunióhan na� nipszerűsé�nek önendenek az úttörőhá
zakhan. I..Iuhokhan működő szakkörök. Ewknek a szakkörök
nek nenw„ak pt•da�ógiai jelentő„égük ,an. hanem septenek a 

fiatalok pál�a,ála„ztásáhan is 
(Fotó: A.Pr\) 

Ebből a szempontból jelentős 
eredménynek számít az a regio
nális megállapodás, amelyet a 
FILT/CISL-lel, valamint az 
UILT TRANSPORT-tal kötöt
tünk, azon egységpolitika meg
szilárdítása céljából. amely fel
tétlenül „conditio sine qua 
non "-ja (nélkülözhetetlen elő
feltétele) annak, hogy ágaza
tunk szakszervezete érvényre 
juttassa törekvéseit. 

Szeretnék kifejteni még egy 
utolsó szempontot, azt a szem
léletet, amely a FILT/CGIL bel
ső szervezetére vonatkozik. 
Más alkalommal pontosan tájé
koztatjuk tagjainkat és az ösz
szes dolgozót irányítószerveze
tünk összetételéről, mind a regi
onális. mind pedig a körzeti 
szervezetről. Ezzel kapcsolat
ban úgy gondolom, hogy há
rom szempontot kell hangsú
lyozni. 

Az első szempont: erőfeszíté
seket teszünk, hogy a felada
tokhoz méretezzük apparátu
sunkat. Ennek során nagyobb 
önállóságot akarunk biztosítani 
az alapszervezeteknek. 

A második szempont: figye
lembe kell vennünk azt a meg
újulási folyamatot, amely a 
FILT-ben is bekövetkezett 
mind az új káderek, mind pedig 
az új struktúrák tekintetében. 

A harmadik szempont: meg 
akarjuk javítani tevékenysé
günk néhány területét; a gazda
sági szektort, a tengerészeti és 
közúti árufuvarozási szektort. 
amelyek a múltban tevékenysé
günk elhanyagolt szférái vol
tak. 

Egy másik szempont, ame
lyet véleményem szerint hang
súlyozni kell: ez szakszerveze
tünk belső élete. demokratiz
musának fejlesztése, az egyes 
körzetek és a CGIL-ben a kül
döttek tanácsában dolgozó elv
társak, főképpen pedig a szak
szervezet és a dolgozók közötti 
kapcsolat javítása. 

Szervezetünk minden erejé
vel, optimizmussal fog hozzá 
feladatai ellátásához. Sikerét 
biztosítani fogja az, hogy szá
míthat a szakszervezeti tagok 
és valamennyi dolgozó támoga
tására PS bizalmára. Tudatában 
van annak, hogy a bizalom ko
moly dolog, amelynek megszer
zéséhez, megőrzéséhez érteni 
kell. 

Alessando Dacca 

A nemzetközi békeév, illetve 
a béke- és barátság hónap je
gyében május 22-én Munkások 
a békéért címmel rendezett fó
rumot a szombathelyi járműja
vító a Haladás Művelődési Ház 
nagytermében. 

A békéről szóló szavalat és a 
fennállásának 90. évfordulóját 
ünneplő Haladás férfikar béke
dalát követően Baranyai Lász
ló üzemigazgató méltatta az 
esemény jelentőségét. Egyszerű 
szavakkal szólt az emberek bé
kevágyáról, a békés építőmun
ka feltételeiről. 

Az üzemigazgató beszéde 
után Fodor István, az Országos 
Béketanács titkára a nemzetkö
zi békemozgalom erőfeszítései
ről, a különböző békeakciók je
lentőségéről szólt. 

Az ünnepség végén Borsics 
Istvánné, a Hazafias Népfront 
Vas Megyei Bizottsága mellett 
működő béke és barátság mun
kabizottság tagja átadta az Or
szágos Béketanács titkárának 
azt az országos népszavazásra 
bocsátott plakátot, amelyet az 
üzem dolgozóinak százai írtak 
alá és munkájukkal kapcsolatos 
fényképekkel díszítettek. 

Ezen a békefórumon adták át 
az MHSZ megyei vezetősége ál
tal -adományozott Élenjáró 
Klub címet a járműjavító Fürst 
Sándor honvédelmi klubjának. 

Nemzetközi kapcsolataink 

Tanulmányi delegáció Moszkvából 

A !ozovjet tanulmányi delegációt Koszorús Ferenc főtitkár fogadta szakszervezetünk székházában 
(Skoda László felvétele) 

Szakszervezetünk meghívására június 2-től 
6-1g háromtagú szovjet vasutas-szakszervezeti 
delegáció tartózkodott hazánkban. A delegációt 
Pavel Popov, a szovjet vasutas-szakszervezet 
központi vezetőségének titkára vezette. A kül
döttség tagjai voltak: Viktor Bogdanov, a 
moszkvai városi vasutas szakszervezeti bizott
ság titkára és Viktor Soin munkavédelmi fel
ügyelő. Vendégeink különös gonddal tanulmá-

nyozták szakszervezetünk munkavédelmi tevé
kenységét és a MÁV- nak a kulturált utazás fel
tételeinek megteremtése érdekében végzett 
munkáját. 

A delegációt szakszervezetünk székházában 
fogadta Koszorús Ferenc főtitkár. A fogadáson 
jelen volt dr. Juhász Zoltán, a központi vezető
ség titkára is. 

Vasút és eszperantó 
béke hídjai a népek között! 

Ez volt a jelszava a Nemzet- pénztáros: Henning Hauge 
közi Vasutas Eszperantó Szö- (Dánia). szerkesztő: Henning 
vetség (IFEF) 39. kongresszu- Olsen (Dánia), IFEF képviselő
sának, amelyet május 17-2-3. je az UEA-nál (Nemzetközi Esz
között a jugoszláv vasutas esz- perantó Szövetség) Gulyás Ist
perantisták rendeztek Skopjé- ván (Magyarország). 
ben, Makedónia fővárosában. Ismertették a tagországok 
A kongresszusra 18 országból éves jelentését, amely az elmúlt 
715 vasutas és családtagja je- évi tevékenységről és eredmé
lentkezett, köztük 28 magyar. nyekröl adott tájékoztatást. 

Az ünnepélyes megnyitó va- Hangsúlyozottan kiemelték és 
sárnap volt, melyen sok állami, megdicsérték a magyar szekció 
társadalmi, politikai. vasúti és eredményét és a vasutas-szak
eszperantó szervezet magas szervezettel való szoros együtt
rangú képviselője is megjelent. működést. 
és köszöntötte a kongresszust. A bizottsági ülés meghatároz
Említésre méltó, hogy a Len- ta az elkövetkező években meg
gyel Vasutas Eszperantó Szö- rendezésre kerülő kongresszu
vetség küldötteit Aleksander sok helyét: 1987-ben Lengyelor
Rodak, a katowicei vasút-igaz- szágban (Katowice), 1988-ban 
gatóság főigazgatója, miniszter- Franciaországban, 1989-ben 
helyettes vezette, akt mindenkit Spanyolországban találkoznak 
szívélyesen hívott az 1987-ben, a vasutas eszperantisták. Az 
az eszperantómozgalom 100 ülés részletesen megvitatta és 
éves jubileumi évében, Len- meghatározta a Nemzetközi 
gyelországban megrendezésre Eszperantó Szervezet (UEA) ez 
kerülő IFEF-kongresszusra. évben (július 28-tól augusztus 
Ugyancsak jelen volt a FISAIC 4-ig) Pekingben megrendezésre 
(Nemzetközi Vasutas Kulturális kerülő 71. kongresszusának fel
és Szabadidő-mozgalom) képvi- adatait. Ezen a kongresszuson 
selője, Justav Hutmacher úr, egész napos vasutas programot 
aki a FISAIC aranyérem kitün- rendeznek, amelyen vasúti 
tetését adta át magiszter Gvoz- szakmai előadásokra is sor ke
den Sredicnek, a Jugoszláviai rül. 
Vasutas Eszperantó Szövetség A kongresszusnak különféle 
elnökének. bizottságai is üléseztek. A szak-

A megnyitón a tagországok mai előadások bizottsága meg
vasutas eszperantó szövetségé- határozta az 1987. évi IFEF
nek képviselői is köszöntötték a kongresszus szakmai témáját. 
kongresszust. A magyarok ne- Határozatot hozott arról, hogy 
vében Gulyás István, a vasutas az eddigi jelentősebb szakmai 
eszperantó szakosztály elnöke. 

előadásokat összegyűjtik és ki
adják, továbbá a jövőben nem
zetközileg széles körben publi
kálnak minden jelentősebb, 
bárhol elhangzott szakmai elő
adást. 

A szótárbizottság tagjai az 
UIC szakszótár fordításának ki
adásával kapcsolatos feladato
kat beszélték meg. 

A különböző tagországok 
szakmai eszperantósajtójának 
szerkesztői e munka, a tájékoz
tatás továbbfejlesztésével kap
csolatos feladatokat vitatták 
meg, tapasztalatokat és ötlete
ket cseréltek egymás között. 

Igen nagy érdeklődést váltott 
ki magiszter Gvozden Sredic
nek diaképekkel illusztrált ma
gas színvonalú szakmai előadá
sa, amelynek témája „A köny
nyen elvesző áruk nemzetközi 
szállítási piaca; az európai 
vasutak tevékenysége az IN
TERFRIGO keretében" volt. Az 
előadást élénk vita követte. 

A szakmai feladatokon kívül 
sok kulturális rendezvény is 
volt. Szerveztek városnéző sé
tát, ennek keretében Skopje új 
városnegyedében az egyik ut
cát ünnepélyesen „Eszperantó" 
utcának nevezték el a városi ta
nács elnökének jelenlétében. 

A kongresszus az eszperantó
mozgalom közelgő 100 éves ju
bileuma (1987) méltó megün
neplésének előkészítése jegyé· 
ben zajlott le. 

Patay János 

Az IFEF vezetősége és a vá
lasztmány (a tagországok hiva
talos küldöttei) egy zártkörű és 
kétrészes plenáris ülésen érté
kelte az elmúlt évben végzett 
munkát, annak eredményeit, vi
tatta meg a további feladatokat, 
és több fontos kérdésben hatá
rozatot hozott. Ennek során is
mertették Lazar Kolisevskinek, 
a Jugoszláv Szövetségi Tanács 
tagjának, Boris Naumovskinek, 
a köztársasági kulturális bizott
ság elnökének. valamint dr. 
Pethes Imrének, a Nemzetközi 
Eszperantó Béketanács magyar 
elnökének üdvözletét, jókíván
ságait és békeüzenetét. 

Lengyel vasutasok Szegeden 

Sor került az IFEF-vezetőség 
újraválasztására is, elnök: Joa
chim Giessner (NSZK), alel
nök: Per Engen (Norvégia), tit
kár: Ottó Rösemann (NSZK), 

Május 12-én tapasztalatcsere 
célú látogatásra Szegedre érke
zett a kielcei területi vasút-igaz
gatóság háromtagú szakszerve
zeti küldöttsége, Wrzoskiewicz 
Stanislaw vezetésével. A len
gyel vendégeket dr. Lugosi Jó
zsef, a területi intézőbizottság 
titkára fogadta, tájékoztatta 
őket az intézőbizottság tevé
kenységéről, az időszerű szak
szervezeti munkáról. Ugyan
csak fogadta őket Lovász Lázár 
vasútigazgató is. • 

A küldöttség tagjai felkeres
ték a szegedi és a kecskeméti 
üzemfönökségeket. Szegeden 
nagy érdeklődéssel hallgatták a 
szakszervezeti bizottság mun-

kájáról szóló tájékoztatást, ezen 
belül is az üdültetéssel kapcso· 
latos eredményeket. Megtekin
tették a közeljövőben átadásra 
kerülő új üzemi és szociális léte
sítményt. valamint a konténer
pályaudvart. Kecskeméten az 
üzemfönökség és a szakszerve
zeti bizottság felépítését és a 
gyakorlati munkát tanulmá
nyozták. A tapasztaltakról elis
merően nyilatkoztak a lengyel 
vasutasok. 

A látogatás befejeztével a te
rületi intézőbizottság és a len
gyel küldöttség vezetői megál
lapodtak a baráti kapcsolatok 
továbbfejlesztésében. 
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A vasutasnap tiszteletére 

Szocialista brigádok 
szelle111i vetélkedéije 

Gyönyörű napsütésben gyü
lekeztek május 23-án a szegedi 
vasutas művelődési ház nagy
termében a szakmai-politikai 
vetélkedő csapatai. 

A szegedi igazgatóság üzem
főnökségeinek legjobb brigád
jai jutottak az igazgatósági dön
tőbe. A szegediek mellett Kis
kunhalas, Vésztő, Kecskemét, 
Békéscsaba és Szentes képvi
seltette magát. 

A hagyományos forgató
könyv szerint a csapatok elő
ször írásban adtak számot fel
készültségükről, majd szóbeli 
kérdések következtek. 

Érdekessé tette a vetélkedőt 
az a megoldás, hogy a hozott 
pontszámokat nem azonnal is
mertették, hanem csak röviddel 
a befejezés előtt. 

A program a bngádok bemu
tatkozásával indult. Noha ezt 
nem pontozta a zsűri, mégis 
nagy volt az igyekezet. Legjob
ban a békéscsabaiak bemutat
kozása sikerült: szellemesen ad
tak képet mindennapi munká
jukról, ráadásként megyéjükről 
is tájékoztatták a résztvevőket. 

A csapatok bemutatkozása 
után megkezdődött az írásbeli 
válaszadás. Ezeknek értékelé-

sénél feltűnő volt, hogy egyik 
csapat sem érte el a maximu
mot. A részeredmény érdekes
sége pedig az volt, hogy például 
a kiskunhalasiak kitűnően ol
dották meg a szakmai kérdése
ket, viszont a politikai kérdé
sekre alig-alig adtak helyes vá
laszokat. 

Rövid szünet után követke
zett a szóbeli: ebben a részben 
is szakmai, majd politikai kér
désekre kellett válaszolni. 

A mindvégig izgalmas, jól 
szervezett vetélkedőn végül a 
kecskemétiek szerezték meg az 
első helyet, második Szeged, 
harmadik pedig Kiskunhalas 
csapata lett. 

A budapesti vasút-igazgató
sághoz tartozó körzeti üzemfő
nökségeken, a pft-, és a szertár
főnökségeken április végére be
fejeződtek a szakmai vetélkedő 
selejtezÖi. 

A Keleti pályaudvar kultúr
termében megtartott verseny
sorozaton elsőként május 8-án a 
KÜF versenyzői álltak rajthoz. 
A forgalmi szakemberek vetél
kedőjét mindvégig a fej fej mel
letti küzdelem jellemezte, 
amelybó1 406 ponttal a ferenc
városiak kerültek ki győztesen. 

Mögöttük a Nyugatiak végez
tek két pont hátránnyal. A házi
gazdák a harmadik, a székesfe
hérváriak ugyancsak kis kü
lönbséggel a negyedik helyen 
végeztek. 

Ezt követően május 15-én a 
pft-sek versenyeztek. A ver
senyt a bal parti építési/ őnök
ség nyerte 425 ponttal, őket kö
vették a ferencvárosi. a váci és 
a székesfehérvári pft-főnöksé
gek együttesei. 

A szertártfőnőkségek össze
csapására május 20-án került 
sor. Az induló 14 csapat közül a 
székesfehérváriak kerültek a 
dobogó legfelsőbb /okára. Az
után a Nyugati, a Keleti és Ceg
léd állomások szertárfőnöksé
gemek csapatai következtek. 

A nagyarányú vetélkedősoro
zat ezzel még nem fejeződött 
be. A csapatok első két helye
zettjei júliusban újabb versenyt 
vívnak, amelyből az első helye
zett jut tovább az országos vas
utasnapi döntőre. 

Az igazgatósági vetélkedőn 
az első két csapat egyenként 
20 OOO, a harmadik 15 OOO, a ne
gyedik pedig 10 OOO forint pénz
jutalomban részesült, a többiek 
oklevelet kaptak. 

A szolgáltatások közül 
legkedveltebb az üdültetés 

MegtartotJa 88. küldöttközgyűlését 
a Vasutasok Altalános Biztosító Egyesülete 

Az 1894-ben alapított Vasuta
sok Általános Biztosító Egyesü
lete május 17-én a budapesti 
vasút1gazgatóság kultúrtermé
ben tartotta 88. küldöttközgyű
lését. Tóth László elnök üdvö
zölte a megjelenteket, akik kö
:i:ül a Vasutasok Szakszerveze
tét Tivald Attiláné, a szociálpo
litikai osztály vezetője, a MÁV 
Vezérigazgatóságot dr. Kisrá
kói Tibor főosztályvezető-he
lyettes képviselte. 

Első napirendi pontként dr. 
Földesi József ügyvezető elnök 
számolt be az egyesület elmúlt 
háromévi működéséről kiemel
ve azt, hogy a fejlődés jellemző 
mutatói a taglétszám és a befi
zetett tagdíjak növekedése, to
vábbá a vagyon alakulása. Meg 
kell jegyezni, hogy az egyesület 
vagyonát az ingatlanok, a köt
vények, az OTP-nél elhelyezett 
készpénztőke, a pénztárkészlet, 
a leltárba felvett berendezési és 
felszerelési tárgyak, valamint a 
követelések képezik. 

A beszámolási időszakban a 
létszám 11 ezerrel gyarapodott, 
így jelenleg 172 ezres tagsággal 
rendelkeznek. Ezt az ered
ményt jó szervezéssel tudták 
biztosítani, annak ellenére, 
hogy az ismert gazdasági ne-

KISZ-esek 

hézségek miatt a tagdíjakat bi
zonyos mértékben emelni kel
lett és a MÁV létszáma is csök
kent. A tavalyi tagdíjbevétel 
meghaladta a 31 millió forintot. 
Tekintélyes összeget kellett for
dítani az üdülők felújítására, 
a föld rengés okozta károk hely
reállítására és a központi iro
dahelyiségek korszerűsítésére. 
Ezzel a ráfordítással viszont 
nemcsak a beutaltak kényel
mes, az igényeket kielégítő el
helyezését, hanem a dolgozók 
zavartalan, az ügyintézés gyor
saságát elősegítő munkáját 1s 
sikerült biztosítani. 

Az egyesület szolgáltatásai
nak legkedveltebb formája az 
üdültetés. Sajnos, az iskolai 
szünetekben sok kérelmet el 
kell utasítani, mert a jelentke
zők száma többszörösen meg
haladja az elhelyezési lehetősé
get. A főidényen kívüli időszak
ban, amik0r elenyésző a tagok 
igénye, a gazdaságos üzemelte
tés érdekében különböző szer
vekkel kötnek szerződéseket. 
Elsőként kell említem a Vasuta
sok Szakszervezete által az év 
nyolc hónapjában beutalt több
száz szociális gondozottat, de 
ka12csolatban állnak például a 
MA VTOURS-szal is. 

A tagok üdülési lehetőségei
nek bővítésére csereszerződést 
létesítettek a MÁV Alkalmazot
tak Első Biztosító és Segély
egyesületével. Ennek értelmé
ben nyáron hat férőhelyhez jut
nak Hajdúszoboszlón, Balaton
füredre pedig ugyanennyi ágy
ra az EBSE utalja be tagjait. 
Megoldották azt is, hogy május
tól októberig magánházban 
nyolc személyt helyezhetnek el 
Parádfürdőn, ahol a beutaltak 
az ottani üdülőben étkezhetnek. 
További változatosságot jelen
tett, hogy egy-egy turnus részé
re csehszlovákiai nyaraltatást 
tettek lehetővé, természetesen 
viszonossági alapon. 

Kerényi Pálné főkönyvelő a 
gazdasági beszámolóban utalt 
arra, hogy az egyesület vagyo
na a három évvel korábbmál 
két millióval kevesebb. Ennek 
oka, hogy - az e,használódás 
miatt - az átlagosnál többet 
kellett felújításra és beszerzé
sekre fordítani és időnként je
lentkeztek az üdülőszobák 
hasznosításának nehézségei, 
valamint emelkedett a tagok ré
szére folyósított segélyek össze
ge. A hiány egyébként a tartalé
kalapokban fedezetet talál. 

H. K. 

Nagyobb lett az önállóság, 
gyorsabb az ügyintézés 

Beszélgetés dr. Lugosi J6zsetlel, a szegedi terDleti 
intéziibizottság titkárával 

A magyar szakszervezeti mozgalom, ezen belül a vas- maszkodu�� -:: �?t korábban 
utas-szakszervezet is, fejlődése során mindig töreke- is -: a __ teruletunko'! �vékeny
dett a megújulásra az új helyzethez való rugalmasabb kedo �ozponti vez�tösegi tagok-

, ·' , . . ra, akik sokat segitenek abban, alkalmaz�odasra. __ lgy v�lt ez 1t:g�to�b •. t�v�ly m�JUS- hogy tömegkapcsolatunk to-
ban, amikor a kozpont1 vezetoseg mtezob1zottsagok vábbra is megmaradjon a köl
létrehozását határozta el. Az új irányítási forma tapasz- csönös informálódási l;hetősé
talatairól dr. Lugosi Józseffel, a szegedi területi intéző- geink is a korábbi szinten ma-
bizottság titkárával beszélgettünk. radjanak. 

- Mi tette szükségessé a 
változást? 

- Öt évvel ezelőtt új közép
irányitási rendszer jött létre, 
amelyből mindenekelőtt a szak
mai érdekek következetesebb 
érvényesülését, a tömegkapcso
latok erősödését és a belső ön
igazgatásra irányuló áttételek 
kiküszöbölését vártuk. Ezek az 
elvárások lényegében teljesül
tek. Bevált ugyan a többlépcsős 
irányítási rendszer (a bizalmi
testület, a tszb), de a bizalmites
tület nagy létszáma miatt az 
alapszervezetek és a kózépszer
vek szintjén nehézkessé vált a 
napi feladatok rugalmas és fő
ként gyors végrehajtásának irá
nyítása, az operatív döntés, hi
szen a testület csak negyed
évente ülésezett. Ezért határo
zott úgy a központi vezetőség, 
hogy az irányítási struktúrán
kat a munka tartalmi igényei
nek meg/ e lelően alakítja át. 
Ennek lényege az, hogy az el
nökség és a középszervek kö
zött az alapszervezetek irányí
tását úgy ossza meg, hogy ezál
tal a központi akarat érvénye
sülését mindkét vonalon erősít
se. Ugyanakkor lehetőséget te
remtsen az alapszervezetek ön
tevékenységének még széle
sebb körű kibontakoztatására. 
Így került sor területünkön is 
az új testület megalakulására. 

- Hogyan válik be az inté
zőbizottság, milyen előnyökkel 
jár a változás? 

- Véleményem szerint ered
ményesebbé vált a testületi irá
nyító tevékenység azáltal, hogy 
az intézőbizottságot az alapszer
vezeti titkárok kollektívája és 
az intézőbizottság három füg
getlenített munkatársa alkotja. 
A gyakorlatban tehát olyan 
testület hozza meg állásfogla
lását, döntését, amelynek egyes 
tagjai legjobb ismerői a szak
szervezeti munkának. De elő
nye az is. hogy azok határoznak 
és döntenek, akiknek azt saját 
területükön végre is kell hajta
mok. Ez nagyobb felkészültsé
get és előrelátást igényel az in
tézőbizottság tagjaitól. Tapasz
talataim szerint az eltelt pár hó
nap alatt meggyorsult az ügyin
tézés menete, nőtt az alapszer
vezetek önállósága. Ez utóbbi
hoz azonban szükséges, hogy 

nagyobb felelősségvállalás is 
járuljon. 

- Miben változott hatáskö
rük? 

- Az intézőbizottság fő tö
rekvését a termelést segítő te
vékenységre irányítja, de emel
lett megfelelő teret kap a szoci
álpolitika és az üzemi demokrá
cia fórumrendszere. Úgy érzem 
most a főtevékenységgel lénye
gesen többet és behatóbban tu
dunk foglalkozni. Több idő jut 
a vitatásra kerülő témák előké
szítésére, a gazdasági vezetés
sel történő egyeztetésre, a meg
jelelő döntés kialakítására. 

A szakszervezeti munka töb
bi területe, a kulturális, agitáci
ós és propagandamunka, a 
sport, a munkavédelem és a 
pénzügy központi irányítás alá 
került. Területünkön sikerült 
megtalálni a két irányító szint 
között a megfelelő kapcsolatot. 
Ez nem azt jelenti. hogy nmcs 
szükség további finomításra, de 
úgy ítélem meg; a szakszerve
zeti munkával kapcsolatos va
lamennyi kérdés rendezett. He
lyenként az újJal szemben ta
pasztalható idegenkedést kell 
tartalmi szempontból feloldani. 
Visszaesés mncs alapszerveze
teinknél, a művelődési és sport
intézményekkel is jó a kapcso
latunk. 

- Hogyan oldották meg az 
alapszervezetek irányítását? 

- Az alapszervezetek irá
nyító tevékenységében, megíté
lésem szerint, törés nem követ
kezett be. A velük való kapcso
lattartást, segítségnyújtást az 
intézőbizottság mellett műkö
dő munkabizottságokon ke
resztül valósítjuk meg. Ennek 
számos jó példája van a külön
böző munkaterületeken. Tá-

- Milyen a gazdasági veze
tőkhöz fűződő kapcsolat? 

- Kapcsolatunkat az UJ 
rendszer számottevően nem be
folyásolta. Van azonban egyné
hány megoldásra váró kérdés 
- gondolok itt a jog- és hatás
körökre, - ahol még további fi
nomításra van szükség. 

- A gondokról is hallhat
nánk? 

- Az intézőbizottság eddigi 
ülései, tárgyalásai azt bizonyí
tották, hogy sokkal elevenebb, 
demokratikusabb légkör ala
kult ki, mint korábban volt. De 
azért nem mindennel vagyunk 
elégedettek. Az egyes szakszol
gálatokat érintő kérdések tár
gyalásánál javítani kell a testü
let tárgyilagosságát. Az intéző
bizottságnak az alapszervezeti 
határok révén az egyes terüle
tek rétegpolitikai összegezését 
kell adni, megoldani, egyes ese
tekben felül kell kerekednie a 
részkérdésekben, részproblé
mákon. Alapvetően szem előtt 
kell tartani az igazgatósági 
összdolgozók érdekét, képvise
letét. Van még javítanivaló 
munkamódszerünkön, munka
stílusunkon. 

- További feladatok? 
- Arra törekszünk, hogy 

mindenki ismerje feladatát, s 
annak maradéktalanul eleget 
tegyen. Csak így érhetjük el, 
hogy meg tudjuk újítani a 
mozgalmat, s a jelenlegi nem 
könnyű, bonyolult feladatok
hoz /elzárkózzunk. Ehhez az is 
szükséges, hogy az új formát 
meg/ e lelő tartalommal töltsük 
meg - fejezte be cl beszélgetést 
dr. Lugosi József. 

Gellért József 

A celli nyugdíjascsoport elnöke 

Hetvenévesen is 
a közösségért dolgozik 

Május elseje alkalmából a 
Szakszervezeti Munkáért 
arany fokozatával tüntették 
ki Tóth Sándort, a celldö
mölki önálló nyugdíjascso
port hetvenéves elnökét. Be
tegsége miatt sajnos nem 
vehetett részt az átadási ün
nepségen, kórházban volt, 
de állapota azóta sokat ja
vult. 

vetélkedője 
A szeretet is 

, 

gyogyszer 

Tóth Sándor élete nagy 
részét a közösségnek, a 
nyugdíjasoknak szentelte. 
Mmdig szívén viselte mások 
sorsát, a rászorulókon igye
kezett segíteni. Eredmé
nyekben gazdag életútját sa
ját tapasztalataim alapján, a 
celldömölki vasútüzemi 
pártbizottság, valamint a 
körzeti üzemfőnökség szak
szervezeti bizottsága segítsé
gével igyekszem bemutatni. 

A mozgalomhoz nyugdíj
ba vonulása után sem lett 
hűtlen. 1977 januárjától el
nöke a celldömölki nyugdf
jascsoportnak. Tavaly veze
tőségi tagnak választották 
az számú pártalapszervezet
ben. Mindig szívesen vállalt 
közéleti szereplést, társa
dalmi munkát. Mi sem bizo
nyítja ezt jobban, mint az, 
hogy jelenleg társadalmi el
lenőr és a városi pártbizott
ság aktivistája. 

A nagykanizsai vasútüzemi 
KISZ-bizottság a csomóponti 
alapszervezetek részére vetél
kedőt hirdetett a KISZ-kong
resszus és a nemzetközi békeév 
tiszteletére. 

Az előzetes tesztkérdések 
eredményeinek alapján hét csa
pat jutott a döntőbe. A verseny
zőknek a magyar történelem 
egyes korszakaira vonatkozó 
kérdésekre kellett válaszolniuk. 

A szoros versenyt végül az 
üzemfőnökség II. (állomási uta
zó) alapszervezete nyerte meg, 
második helyen az I. számú 
alapszervezet, harmadikon a 
vontatási főnökség kocsimű
hely csapata végzett. 

A díjakat - vásárlási utalvá
nyokat - a zsüri elnöke, Vitári 
Iswán, a csomóponti üzemi 
pártbizottság titkára adta át. 

Száz évet kapott az élettől 
ajándékba Csordás Istvánné. A 
szép kort annak köszönheti, 
hogy a mai napig is szívós, 
hogy mindvégig féltő, óvó gyer
meki szeretet vette körül. 

A sors ugyanis nem volt hoz
zá mindig kegyes. Kilenc gyer
meke közül négyet - éppen az 
elsőket - pici korukban vesz
tette el. Vasutas volt a férje, 
Miskolcon építkeztek, de a szép 
családi házat elvitte a háború. 
Semmijük sem maradt, min
dent elölről kellett kezdeni. 
Révbe 1s jutottak, szépen halad
tak a gyerekek. Egyik lánya 
Pécsre ment férjhez, a postánál 
volt alkalmazásban, ma már 
nyugdíjas. Teréz 30 évig dolgo
zott középiskolában. Erzsike a 
maga 76 évével a legfiatalabb. 
A legbüszkébbek öccsükre: 
geológusként egyetemi adjunk
tus lett. 

Nem sokáig élvezhette a 
nyugdíjaséveket Mária néni 
férje: egy baleset vitte el. Őt 
sem kímélték a betegségek. De 
Prónay főorvos úr egy sajnála
tos közúti balesete után megjó
solta: száz évig fog élni. A jós
lat beigazolódott. 

Lányai szerint ma is a gondos 
orvosi kezelésnek köszönhető, 
hogy együtt lehetnek édesany
jukkal. Dr. Borsányi Gábornak 
tíz éve van rá gondja, hogy a 
szervezete a legkülönfélébb ba
jokat is legyőzze. A legfonto
sabb gyógyszer talán mégis a 
szeretet. Egyik lánya, Mária -
aki együtt lakik vele - és Te
réz felváltva főznek, bevásárol
nak és a legpéldásabban gon
dozzák édesanyjukat. 

Csordás Istvánnét a Vörös
marty u. 68. szám alatti, első 
emeleti lakásban családja -

két unoka, három dédunoka és 
két ükunoka - köszöntötte. El
jöttek a nagy napra a főváros
ból is. A Vasutasok Szakszerve
zete Elnöksége ajándékát Ko
szorus Ferenc főtitkár nevében 
Kukovicza Árpád adta át. 
A MÁV Nyugdíj Igazgatóságtól 
dr. Mészöly Ferenc igazgatóhe
lyettes, a MÁV Általános Bizto
sító Egyesülettől dr. Földesi Jó
zsef elnök, a MÁV Első Biztosí
tó Egyesülettől pedig Antal Jó
zsefné köszöntötte az idős asz
szonyt. A miskolci igazgatóság 
vezetője, Hernádi István a 
párt-, a gazdasági és a társadal
mi szervezetek nevében szintén 
elküldte ajándékát. 

Az ünnepelt és családtagjai 
köszönetet mondtak a megem
lékezésért, a szerető gondosko
dásért. 

O.E. 

Tóth Sándor negyvenkét 
évi munkaviszonyából har
minckilenc esztendőt a vas
úton töltöh. 1937-ben került 
a MÁV szolgálatába. Volt 
vonatfékező, vonatvezető és 
forgalmi ügyintéző 1s. A fel
szabadulás után azonnal 
bekapcsolódott a munkás
mozgalomba. Szervezője a 
település kommunista sejtje
inek, a szakszervezeti moz
galomnak. 1945-től tagja a 
pártnak és a szakszervezet
nek. Közéleti tevékenységé
re felfigyelnek munkahelyi 
vezetői is. Szakszervezeti, 
majd üzemi bizottsági titkár
rá választják. 1969 és 1974 
között szb-titkár. Utána 
nyugdíjazásáig az mdb elnö
ke. 

Eddigi kimagasló tevé
kenységét több kitüntetés is 
fémjelzi. Öt alkalommal volt 
kiváló dolgozó. Ezenkívül 
Érdemes Vasutas kitünte
tést, valamint vezérigazgatói 
és miniszteri dicséretet is ka
pott. Tulajdonosa a Felsza
badulási Emlékéremnek. 

A nyugdíjascsoport tagjai 
már nagyon várják Sanyi 
bácsit. 

Sz. Jakab István 



4 

Ha elkészül az iparvágány 

\1 -\ G \ \ R \ \ S L T A S 

Vasúton ssállítjál. 
a bül.hábrányi lignitet 

Kevesen tudják, hogy Emőd
től, Bükkábrányon át Mező
nagymihályig (12-26 méteres 
mélységben) 600 millió tonna 
lignitmező húzódik. Ennek ki
termelése érdekében hozták lét
re a múlt év márciusában a 

Mátraaljai Szénbányák Bükk
ábrányi Külfejtéses Bányaüze
mét. Aprilisban megkezdték a 
lignitmezőről a föld leszedését. 

a feltöltött talajt, amelyre nyolc
ezer köbméter talajjavító kavics 
és 12 ezer tonna zúzott kő ke
rül. 

A pályán négy műtárgyat is 
építenek. Az első hidat az építé
si főnökség hídépítési vezetősé
gének szakemberei május 1-jé
re elkészítették. A két Rocla 
csőáteresz fölött már elkészült a 
töltés. 

Mezőkeresztes-Mezőnyárád 
állomástól két kilométerre hidá
szok dolgoznak. Zúg a komp
resszor. Most bontják szét a tíz
méteres cölöpök fejeit. Itt is híd 
épül. 

1986. JÚNIUS 12. 

Tavaly a bükkábrányi külfej
téses bányában több mint egy
millió köbméter földet mozgat
tak meg, s a tervezett 50 ezer 
tonnával szemben 70 ezer ton
na tüzelőanyagot termeltek. 
A kitermelt lignitből 30 ezer 
tonnát - barnaszénnel keverve 
- a Tiszapalkonyai Hőerőmű 
használt fel. Az idén a tervek 
szerint 600 ezer tonna lignitet 
termelnek. Ebből 400 ezer ton
nát a tiszapalkonyai, a többit a 
Gagarin Hőerőműbe, illetve a 
Tüzép-telepekre szállítanak. 

- A Mátraaljai Szénbányák 
megrendelésére Mezőkeresz
tes-Mezőnyárád és Bükkáb
rány között iparvasutat és kisál
lomást épít a miskolci igazgató
ság - tájékoztat Miskolci Sán
dor igazgatóhelyettes. - Mi va
gyunk a fővállalkozók. A beru
házás értéke 200 millió forint. 
Bővítjük majd Mezőkeresztes 
állomást is. Az igazgatóságunk
hoz tartozó - építést, szerelést 
végző - főnökségek, illetve a 
közreműködő vállalatok jó 
ütemben dolgoznak. Az új 
iparvágányt már az idei vas
utasnapra átadjuk rendelteté
sének. 

A miskolci építési főnökség 
- a FÖLDGÉP Vállalat közre
működésével - ez év januárjá
ban látott munkához. Az épülő 
vasúti pálya nyomvonalán Sas
vári Sándorral, a főnökség mű
szaki vezetőjével haladunk vé
gig. 

Az összesen 4,2 kilométer 
hosszú iparvágány Bükkáb
ránynál a kisállomással, a há
rom rakodó-, fogadó- s induló
vágánnyal ér véget. 

Ferencváros Keleti rendezőjében mindig nagy a forgalom. nem könn:y-ű a i,,zolgálat. Ki""' Yilmo!; 
térfelvigyázó 1971-tő) dolgozik ebben a beo!>zlá!>ban. :\fint főbizalmi, most elsŐ!,orban a lengyt>I 

vendégmunkások, illetve a kirendeltek érdekképviseletét látja t>I 
(Horváth Zoltán felvételt>) 

- A vasúti felépítményt -
magyarázza Sasvári Sándor -
a betonaljakat, s a 48 kilogram
mos síneket szakaszosan rak
juk le, hogy a felsővezeték-épí
tők és a biztosítóberendezések 
szerelői is tudjanak dolgozni. 
Csak így készülhet el határidő
re a pálya. 

• "' "' 

a toza Jelenleg nagy gondot okoz a 
gazdaságtalan szállítás. Bükk
ábrányban ugyanis még nincs 
vasúti pálya. A község északi 
részén lévő depóból hosszú ko
csisorok viszik a szenet a 3-as 
és a túlzsúfolt 35-ös úton a Le
ninváros közelében lévő hőerő
műbe. A napokban például két
ezer tonna lignitet huszonnégy 
teherkocsi 4-4 fordulóban szállí
tott a helyszínre. Pedig az erő
művet vasúti szénszállításra, 
önürítéses vagonok fogadására 
tervezték. 

A MÁV felkészült a vasúti 
pálya építésére. Tavaly Mező
keresztes-Mezőnyárád állo
máson közel 600 méter hosszú
ságú, villamos felsővezetékkel 
ellátott csonkavágányt építet
tek azzal a céllal, hogy a lignitet 
vagonokban szállíthassák a Tü
zép-telepekre. 

Mezőkeresztes-Mezőnyárád 
állomás�m húsz ember szorgos
kodik. Eppen árkot ásnak. Az 
állomás vágányhálózatát bőví
tik. Megépítik a 800 méter 
hosszú V. vágányt is. Erre fut
nak majd az iparvágányról ér
kező szerelvények. Fordaszerel
vények indulnak majd innen a 
tiszapalkonyai és Gagarin Hő
erőmű be. 

Haladunk Bükkábrány felé. 
Gépfűrész süvít. Kivágják a 
nyomvonalba eső fákat. A mar
kológépeknek is van dolguk. Az 
új vasút termőtalajon húzódik 
végig, ezért azt fél méter mély
sé.�ig f�lszedik. Helyére a 
FOLDGEP Vállalat a külfejté
ses bányából 120 ezer köbméter 
földet hoz ide. A mélyen fekvő 
területen három méter magas 
töltést kell építeni. Tológépek 
egyengetik, hengerek tömörítik 

Szombathelyi járműjavító újítói 

Bükkábrány állomástól a 
külfejtéses bánya nagy távol
ságra van. Onnan a lignitet 5,6 
kilométer hosszú szállítószalag 
viszi a rakodóvágányokig, s ön
ti a négytengelyes, 60 tonnás 
önürítős vagonokba, amelyek 
fordaszerelvényként közleked
nek a bánya és az erőművek 
között. 

1990-ben a tervek szerint 
másfél millió tonna lignitet ter
melnek. Az erőművek akkorra 
lényegesen kevesebb barnasze
net fogyasztanak majd, s így 
külföldről is kevesebb szenet 
kell majd behozni. 

Csorba Barnabás 

Második helyen a vállalatok 
Vas 111egyei versenyében 

s 

Felújított állomásépület fo
gadja a Lajosmizsére érkező 
utast. Az elmúlt másfél év alatt 
a szegedi igazgatóság jóvoltá
ból megfiatalodott a régi felvé
teli épület, kényelmes irodákat, 
várótermet és lakásokat alakí
tottak ki. Ezáltal mind az utazó
közönség, mind az ott dolgozó 
vasutasok jobb körülmények 
közé kerültek. 

A munkában az átalakítás 
alatt sem volt fennakadás. 
Amint azt Veszelóczki László 
állomásfőnök elmondotta, tava
lyi szállítási tervüket, 15 ezer 
tonna áru elfuvarozásával, 103 
százalékra teljesítették. Legna
gyobb fuvaroztatójuk a Vízgé
pészeti Vállalat, amelynek itt 
van a központja, s ugyancsak 
itt működik három gyáregység. 
Az általuk gyártott víztisztító 
berendezéseket nemcsak a ha
zai, hanem a külföldi megren
delőknek is innen szállítják. Az 
ipari szövetkezet vasipari rész
lege főleg vágóhídi berendezé
seket, az erdőgazdaság pedig 
faküldeményeit adja fel. Jelen
tős munkát adnak a tsz-ek is. 

A kecskeméti Kossuth Tsz 
iparvágányára nagy mennyisé
gű műtrágya érkezik, melyet in

IZS 1 

lamint március végén a Vízgé- ezer személykocsit takarítottak 
pészeti Vállalat szállításai érde- ki és indítottak útjára. Amikor 
melnek említést. ezek a szerelvények visszaér-

A vállalatokkal való J0 keznek, alig lehet rájuk ismer
együttműködés eredményeként ni. 
folyamatossá vált a rakodás, 
csökkent a kocsik tartózkodási 
ideje. Egyedül az ipari szövet
kezetnél vannak gondok a ko
csik kirakásával. 

Az igazgatóság kocsijavító 
műszaki bázist is létrehozott az 
állomáson. Szabó Gáspár cso
portvezetőtől tudom, hogy na
gyon sok energiájukat leköti a 
megrongált személykocsik javí
tása. Nem ritka az olyan eset, 
amikor szinte alig van ép vil
lanyégő a vonaton. Gyakori az 
ülések felszaggatása, a porol
ták ellopása, a WC-k megron
gálása, és még hosszan lehetne 
sorolni, miben tesznek kárt a 
felelőtlen utasok. A műszaki bá
zis dolgozói igyekeznek ezeket 
a hiányosságokat megszüntetni 
és műszakilag jó kocsikat átad
ni az utazóközönségnek. 

Személyszállítási munkájuk
ban sem volt fennakadás. Ta
valy 61 ezer utas fogadásáról és 
elszállításáról gondoskodtak. 
S ami még jelentősebb: Lajos
mizse vonatindító állomás, ó?c 
gondoskodnak a vonalon köz
lekedő szerelvények előkészíté
séró1, tisztaságáról. Második 
éve, hogy két csonkavágányu
kat mosó, illetve javítóvágány
nyá építették át. Sajnos, a ko
csitakarító létszámuk kevés, a 
jelenlegi létszámnak háromszo
rosára lenne szükség, hogy az 
előírt munkát elvégezzék. Így 
azután csak a kocsik alaptisztí
tását végzik, a főtisztításra lét
számhiány miatt nincs lehetősé
gük. S nem az ő hibájuk az 
sem, hogy a Lajosmizsére érke
ző szerelvények tisztasága, mű
szaki állapota kívánni valót 
hagy maga után. Tavaly 22 

S még egy említést érdemlő 
változás Lajosmizsén. Régi 
gond oldódott meg azzal. hogy 
a vonatkísérői laktanyában a 
kocsitakarítók és a műszaki dol
gozók részére külön fér fi-női 
öltözőt alakítottak ki. Ezzel ré
szükre is megfelelő szociális kö
rülményeket teremtettek. 

Gellért József A Szakszervezetek Vas Me
gyei Tanácsa és a Magyar 
Kommunista Ifjúsági Szövetség 
Vas Megyei Bizottsága kezde
ményezésére újítási-találmányi 
versenyt hirdettek a SZOT, az 
ágazati minisztériumok, a KI
SZÖV, a TESZÖV és a MTESZ 
Vas megyei szervezete közre
működésével és támogatásával 
a megye valamennyi vállalata, 
szövetkezete, intézménye részé
re 1985-1986. évre. 

elismerése is gyorsabb, ami 
hozzájárulhat az újítási kedv 
növekedéséhez. 

számlájára, egyéb dolgok is 
közrejátszanak. Természetesen 
mi azt szeretnénk, ha mindezek 
ellenére a verseny második sza
kaszában is legalább ilyen jól 
szerepelne üzemünk. Erre min
den reményünk megvan, hi
szen az eddigi részeredmények 
kedvezőek, és reméljük, az újí
tási kedv az év második felében 
sem lanyhul. 

nen osztanak szét a tsz-ek kö-1--------------------------

- Mit jelent a megyei máso
dik helyezés a számok tükré
ben? 

zött. Hasonlóan ide érkezik a 
Compakt címére Lengyelor
szágból a só, melyet aztán itt 
csomagolnak és küldenek szét 
a megrendelőknek. Az állomás 
leadási forgalma egyébként ta
valy 31 ezer tonna volt. Az idei 
év első negyedévére a szállítá
sok visszafogottsága volt a jel
lemző. Csupán az erdészet, va-

A fiatal kocsilakatos is tudja 

- Az értékelt eredmények 
szennt üzemünk 293 javaslatot 
nyújtott bE, ebből elfogadtunk 
214 javaslatot. Az elfogadott ja
vaslatok gazdasági eredménye 
az utókalkulált adatok szerint 

Ha kopott a fék tuskó, 
ki kell cserélni 

A verseny első szakasza lezá
rult. A versenyben részt vevő 
35 vállalat közül 31 volt értékel
hető. A MÁV Szombathelyi Jár
műjavító Üzem a verseny első 
időszakában második helyezést 
ért el. 

Borbély László, a járműjavító 
újítási előadója így foglalta ösz
sze a tapasztalatokat: 

-snk-
11 millió 136 ezer forint . A fo- ,---------------------------! Czibere Imre két évvel ez-
rintérték mellett az eredmé- előtt járműszerelő szakmunkás-
nyességet az is emeli, hogy en- A késés oka: ként kezdte a pályáját a debre-
nek az összegnek nagy része - ceni műszaki kocsiszolgálatnál. 
nyolcmillió forint _ import- Még iparitanulóként kötött ösz-
anyag-megtakarítás, 1,1 millió �1any1a •.,..1a,w_ 1at 1aft ll�• töndíjas szerződést, mivel ter-
forint pedig energiamegtakarí- I'-::::.:, , �·•••�;w� � � vei szerint hosszabb távon is a 
tás. Mindez minőségileg jelen- vasútnál kíván dolgozni. 
tős az újítómozgalmon belül. Az Nemrégiben egy Mátészalká-
újítóknak kifizetett díj nem éri 

Május 19-én este a 6018 számú személyvonatnak már régen ra induló vonatnál találkoztam 
el az egymillió forintot, és ez a el kellett volna indulni a Nyugati pályaudvarról. Az utasok egy- vele. Éppen féktuskókat cserélt. 

re türelmetlenebbül érdeklődtek a jegyvizsgálónál, de az kielégí- L'th t· ' b" h '  
- Eddig is arra töreked- pénzösszeg is 478 újító között - a a Ja, meg o usz 

tő magyarázatot nem tudott adni. A vonatvezető ugyanis már 17 h 't ' ,. , · k' 
tünk, hogy minél több haszna- oszlik meg. perc van e ora1g, meg1s ne 1-

'th t' , .,tá .. 1 S t 
óra 25 perckor jelezte a forgalmi irodában, hogy a poggyászkocsi láttam a munkának. ÉJ

.szaka s1 a o UJJ s szu essen. zere - E k • t kif. t tt ·1· 't' · tt kk l' , 
, k h 

. 
d r·

bb fi 'k . , - ze szenn a 1ze e gyenge v1 ag1 asa mia a umu atorcserere lenne szükség, hi- amúgyis nehezebb lett volna, a 
ne;1 ' _a mm 

, 
0 zi _ai es újítási díj a megtakarítás mérté- szen ott a meglehetősen gyenge világítás miatt Debrecenig nem váltótársak pedig elérik a vo

muszaki dolgozo venne reszt a kéhez képest elenyésző. Mi a ta- tudják a menet közben szokásos osztályozási műveleteket elvé- natjukat. hiszen ők is beJ·árók. 
mozgalomban, s a versenyben t 1 t , d. 'k ··ti . T' d lm. , d , . oasz a a ,  sz1vesen a Ja -e o e- gezm. Jo'magam HaJ·duhadha'za'ro'l J·a· 
1s. arsa a I es gaz asag1 t ·k t d 1 'k t 'bb' h 

-
tb ,1 "k , fi tal k e1 e a o gozo ova I asz- rok dolgozni. Munka van elég, sz:mi:_>on ° „ 

a no , e� . a O nosításra ilyen _ szinte csak A forgalmista értesítette is a kocsiszolgálati dolgozókat, de erről meggyőződhet. Az előző szamanak novekedeset 1s fon- k ··1 · li , k t ki th azok már a váltásra gondoltak, s vaJ·mi keveset törődtek azzal, 
t k t rt· k er o cs1 e smeresne e n e- kocsin 12 féktuskót cseréltem, osna a JU · tő díjazás fejében? hogy a vonat késve fog indulni. A váltótársak pedig még nem ezen nyolcat _ mutat az egyik 

Az újítómozgalom egyik sar- néztek körül a terepen, hogy van-e valami soron kívüli tenniva- Bh sorozatú négytengelyes ko-
kallatos pontja az újítások elbí- - Üzemünk 1985-től nyere- ló. Csak akkor kezdtek mozgolódni, amikor a forgalmista a me- csira, majd fürgén kimászik a 
rálásának és az ezzel kapcsola- ségérdekeltségi rendszerben netrend szerinti indulási idő után 10 perccel ismét rájuk telefo- kocsi alól, villamos targoncára 
tos ügyintézés idejének a lerövi- dolgozik. Az új gazdálkodási nált. ül, s a szerelvény következő ko
dítése. Ennek érdekében belső rendszer követelményeivel Hadd ne írjam le, hogy az utasok milyen jelzőkkel illették a csijához hajt. Szerelőtársa1. 
átszervezéssel megoldottuk, összhangban az újítómozga- MÁV-ot. A kocsiműszak emberei közül ketten elmentek, ketten Banka Lajos és Egykovács Ist
hogy a kalkulátor és a számsza- lom belső, szervezeti rendsze- nekifogtak az akkumulátorcserének, ketten a poggyászkocsi pe- ván csoportvezető a másik far
ki ellenőr közvetlenül a gazda- rén is változtatni kellett. A dol- ronján a kapcsolótáblákat vizsgálták. Néhány perc múlva meg- góváznál szorgoskodnak. 
sági csoporthoz tartozik, így je- gozók aktivitását a nehézségek javult a világítás, ám az egyik szaki szidni kezdte a poggyászko-- - Nem finnyáskodom, ha 
lentősen lerövidült az újítások ellenére is sikerült szinten tar- csi személyzetét. A perpatvarra az utasok is fejüket csóválták. egy kicsit piszkos lesz a kezem 
értékelésének ideje. Ezzel az tani. sőt egyes kategóriákban vagy a ruhám, a víz leviszi .-
egyszerű személyi átcsoportosí- növekedés is tapasztalható volt, Vajon hány ilyen, a váltás körüli bonyodalomra visszavezet- teszi hozzá mosolyogva. azután 
tással az elfogadott újítások bár az igaz, hogy egyre na- hető késés fordul elő a pályaudvarokon? A váltások körüli „én a peron és a forgóváz közötti 
hasznosítása, értékesítése gyor- gyobb energiát kell kifejteni a már nem", a következő személyzet vagy szolgálat „még nem" szűk helyen a földre ül, fejét a 
sabban realizálódhat, annak versenyszellem ébrentartásá- szemléleten az egész vasútnak, de kinek-kinek a saját érdekében dinamónak támasztja, egy 
anyagi előnyei hamarabb érzé- hoz. Az itt-ott mutatkozó érde- is változtatnia kellene. aprócska művelet és máris ki-
kelhetők. Az újítómozgalomban keltség nem minden esetben ír- esik a kopott féksaru. 
részt vevők erkölcsi és anyagi ható a csekély újítási díjak Orosz Károly - A brigádunk sok tuskót 

cserél újabban. Igaz, hogy a ta
karékossági tervet nem sikerült 
teljesíteni, ám a forgalom biz
tonsága az elsődleges. Nem 
mondhatjuk, hogy ez vagy a 
másik kocsi a nyíregyháziaké 
vagy a püspökladányiaké. Ha a 
kopás értéke a megengedettet 
eléri: cserélni kell! Egyébként 
én a kocsivízszerelést. az ablak
vagy ajtójavítást is megcsiná
lom. ha a szül(ség úgy kívánja. 
Talán nem szerénytelenség. ha 
elmondom, hogy tavaly meg
szereztem a Szakma Ifjú Meste
re címet. Nagyon sokat köszön
hetek az idős .. szakiknak'". kol
légáimnak. akik nemcsak befo
gadtak az alvázasok brigádjá
ba, hanem maximálisan segítet
ték is munkámat. A fizetésem
mel nem nagyon dicsekedhe
tek, ezért volt egy időszak, ami
kor azon morfondíroztam, hogy 
elszegődöm mozdonyvezető
nek. Nem tettem, hű maradtam 
a szakmámhoz. mert végül is 
úgy érzem, az embernek azon a 
helyen kell maradnia, ahol be
csülik és elismerik a teljesítmé
nyét. 

Imre csoportvezetője egyetér
tően bólogatott az elhangzott 
szavakon, majd csendesen any
nyit mondott. hogy hamarosan 
nyugdíjba megy, és nem kizárt, 
hogy Imre fogja átvenni a cso
portvezetői tisztet. 

0. K. 
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Mosolygot �ban. Bár 
minden f6nök eMyit törődne a 
környezettel. Amíg megtekin
tem a válvtermeket, Gátas Fe-
rencet az állomás életérol, a si- - A dolgozók szívesen v41-
kerekr61 és a gondokról fagga- lalják a kömyezetszépftést? 
tom: - Igen. De err61 többet 
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m6itf6m'Sk jell�: 

ouwh � 
megható 6 •ffl'qe VCffl az 
állom6, m �n. A bripd 
ta8jai év óta kiernelked6en 
ddlgoznak, a társadalmi mun

kaüc:i6kbao is lehet djuk szi
nútani. � van abban, 
hogy az� az utóbbi öt"" 
ben háro�r .hdemelte ki az 
Elen;ár6 Srilgálati Hel11 dmel - Milyen itt az utasforga- mond majd Landauer Ferenc 

lom? forgalmi s
�

gálattev6, aki 
- Naponta kétszázan, há- szakszerveze bizalmi, és a Szé.. 

romszázan járnak innen mun- chenyi_ István zocialiata brigád 

- 1968·* alakult a brig� havat takarftottunk, a Darvas n6felel6s is az 6 brigádukban 
- mon_dja Varga. Gábor bn- téri óvodában parkoaftottunk dolgozik. 

kába, de többségük Sopronban vezet6Je. 

� 

gádvetlet6, forgalmi uolg'1atte- és h. .__.,_ épf - k. 
' 

" 
v6. _ A tagok között van kocsi- ODIOM&Ut tettün - Koue�vénk tagjai szinte 

váltja meg a bérletét. A havi - Brigádu vállalt véd- rendez6,véltókezel6, átmenész- FicsO?' Lászl6 véltókezel6 valameMyie� 10-15 éve vasuta-
t6, raktárnok és rendészeti ve- hozzáteszi: sok -. !:'1°ndja V_� Gábor. -
zet6. Én 1971•t61 vagyok a bri- - Egymáson is segítünk. I�. Segítjük egymást, j? 
gád tagja, hét-éve pedig a veze- Ha keU lakást festünk vagy lr1,z":!8égi szellem alakult Iá lcö-

jegyeladásokból származó be- nökséget a r és tisztaság fe-
vételünk mindössze 15-16 ezer lett - mondja a bizalmi a for
/orint. A több száz kiránduló is galmi irodában. - Mi terítettük 
másutt váltja meg menettérti le vörös kaviccsal az állomás 
jegyét. előtti utastereket, közlekedőket. 

t6je. költöztetünk. zottünk. 
. . _ Varga Ilona hét éve dolgOZJk 

A várótermekben rend tisz- A virágositást, a peronszegé- . �agasló �unkájukat több Az elmfil.t évben a kongreaz- az állomáson, �ocsifelfróként kitüntetéssel 1$11erték el. _Két- szusi és felszabadulási vetélke- kezdte , ma forgalmi szolgélatte
taság fogad. . 

' lyek meszelését is magunkra 
vállaltuk. Ezenkfvül természe- 1;t nem szemetelnek az tesen állandóan ellenőrizzük az utasok. - kérdezem. áll ás te ··1 •..t k ti. ztasá 't N A é . k .. om ru e,..,ne s ga . 

Az állomáal6nök munka 
közben 

sze! ny�rték el a MÁV Kiváló d6sorozaton megszerezték az v6. Bngád,a cfmel 1982-ben meg- üzemf6nökségi, majd az igazga
kapták a Közlekedés és Hirköz- tói első helyet. Az országos bri

helyi légkör is kitűn6. Ezért szf- lés Kiváló Brigádja, 1984-ben gádvt!télked.őn a tizenkettedi

- Mikor idejöttem, már az 
első benyomásom 1s jó volt -
jeQYZt meg. - A kollektíva bi
talommal fogadott, segített a 
munkámban, de nemcsak ne
kem, hanem a többi új felvéte
les fiatalnak is. Örültem, ami
kor egy év után A brigád tagjai 
közé felvettek ... 

em. !z P, t�zta or- Az igazgatósági tisztasági vernyezet ugyanis hatass0;l _ van senyben elért eredményeinkért 
az emberekre. Nem dobálJák a már háromszor kaptunk okle
föl�re a papírt, hanem elviszik velet. Az egyéb társadalmi a tárolókba. munkáért a helyi tanács a Köz

ségünkért emlékplakettet ado-
mányozta. 

- Milyenek az idei áruszálli
tási teljesítmények? - kérde
zem ismét a f6nököt. 

vesen jönnek ide az embe- pedig az üzernf6nökség kivéló kek lettek. 
rek ... brigádja cfmel K-zéleti ék sé -k 

A váltóállitó toronyban bizo- Legfontosabb feladatuknak a O tev �n.! gu et 

nyitja ezt a huszonhárom esz- balesetmentes, min6ségi mun- példáu.a többek kozott, hogy 

tendős Kálmán Zsolt is, aki kát tekintik. Tavaly a kongresz- �� m':'nka�uk SZOT-�g, az 

á · tól 1 ál N k szusi· és 'elszabadulási· munka- ifjusági rétegbizottság elnoke , a m rc1us szo g agycen en. �, KISZ "tkár é ks · 
Most tanitja a teendőkre az versenyben is kimagasló ered- . ·ti . s a sza ze�ezeti 

egyik idősebb kolléga. ményeket értek el. Nagy figyel- főbizalmi-helyettes, valamint a 

_ Két éve szereztem gépla- met fordftottak az idegen ko
katos szakmunkás-bizonyít- esik tartózkodásának a csök
ványt _ magyarázza. _ A sop- kentésére, főleg az őszi forga
roni vasöntőben helyezkedtem lomban, az érkezett rakott ko
el, de a bátyám, aki itt volt vál- csi� mielőb?i, gyors be�tásá
tókezeló, rábeszé� '1Pf11I legyek ra, illetve kihúzására. Toreked- A nv6ri f6idén....,.-n 
110SUtaa. Itt ,1Q ö 'Ut,ltör, és nem �k a takarékoap�! ezen be- w · �-

Gellért József 

- Nagyon jók. 1985 első öt 
hónapjában 8100, az idén pedig 
öt hónap alatt 11 850 tonna árut 
fuvaroztunk. Ez részben az el
múlt évi jó gabonatermésnek is 
köszönhető, hiszen többel lehe
tett exportra küldeni. Az ex
portszállításokat irányvonatok 
összeállításával gyorsítottuk. 
A kocsügényeket eddig még 
tudtuk teljesíteni. 

u.tol.sósorpp,.�tiJJ,b(t is keresek. lül els6sorban a �lat6mozdo- t-----------

- Ilyen családias miliőben a :.ok gazdaságos kihasznélúá-
Füreden sem könnyíí szakszervezeti bizalminak is _ Ha kellett, szabadid6ben könnyebb a dolga - mondom rakornányigazftást, kocsiátra- a vasutasok helyzete Landauer Ferencnek. kást is végeztünk - folytatja a 

Kálmán ZIIOlt a váltóállító 
toronyban 

(A 11zen6 felvételei) 

- Nagycenk állomáshoz tar
tozik még Pereszteg és Sopron
kövesd megálló is. Van-e lét
számhiány? 

- Szerencsére nincs. Én 

négy éve vagyok itt állomásfő
nök. Eddig egy fegyelmit kellett 
adni és két dolgozót eltanácsol
ni. A 38-40 éves átlagéletkorú, 
tizenkilenc tagú kis kollektíva 
nagyon jól dolgozik, a munka-

- Valóban könnyebb. brigádvezet6. - Tavaly három 
A szervezettség száz százalé- személykocsi külső és bela6 Az utazók száma júniustól 

kos. Ezenkívül a főnök is érti a mosását, tisztítását is elvégez- ugráss!erúen megn6. A Bala
dolgát, hiszen huszonhat esz- tük. Az ünnepi forgalomban ton két partján , f6ként a hétvé
tendeje vasutas, és nyolc évig mozgó információs szolgálatot geken tekintélyes forgalomra 
volt Sopron déliben szb-titkár. teljesitettünk. lehet számftáni a kisebb és na
Három évig a főbizalmi tisztsé- Tavaly 836 óra társadalmi gyobb tó� �omásokon 

get is ellátt.él. Van tehát tapasz- munkát végeztünk_ kapcsoló- egy�t. Vajon mi várható az 
talata a mozgalmi munkában, dik a beszélgetésbe Ficsor Gi- északi part reprezentatfv vas-
sokat segít nekem. zella forgalmi szolgálattevő. _ útállomásán, Balatonfüreden? 

Sz. Jakab István Parkositottuk az állomást télen A kérdésre Sall4i István állo-, 
másf6nök válaszol. 

--------------------------------------------- - Az elmúlt évekhez viszo-

w4 csákánynyélért nem tülekednek az emberek ... " 

AZ ELŐMUNKÁS BÚCSÚJA 

nyftva változást jelent, hogy a 
Favorit ezpress három kocsija 
Füredig közlekedik. Évekkel 
ezelőtt megvolt ez a vonat, de ki 
tudja, miért, megszüntették. 
A nemzetközi forgalomban uta

zók újból igényelték és én azt 
hiszem, hogy a három kocsit ki 

Ízlelgetem a szót: előmunkás. a tapolcai pft-főnökség vezető- azon pedig már nem érdemes nem is beszélve ... Most már a is használják. 
Rangot, tekintélyt sugall. Gyer- je. - Ide nem szívesen jönnek, rágódni, hogy régebben az elő- helyünkbe hozzák a meleg ebé- _ Az utóbbi években a né
mekkoromban ismertem egyet: ha mégis, mege,ik, hogy 4-5 hét munkásnak elég vplt egy szem- det, régen a pályamunkások met turisták is felfedezték a Ba
magas, vállas ember volt, köze- után veszik a vándorbotot, s pillantás, a beosztottjai máris csak hideget ettek, legföljebb latont a vasút viszont úgy tii
lében mukkanni sem mertünk. mi nem sokat tehetünk. Ráadá- tudták, mihez fogjanak. A for- késő �•te �utottak meleg étel- nik, 'elmaradt a s�mélyzet 
Akkoriban úgy képzeltem: alig- sul az érveik sem légből kapot- galmiakkal sem olyan a kapcso- hez. Figyelje meg: az 0L11an ko- nyelvtudúának néweléaében, 

ha van nagyobb úr a vasúmál tak. Rendszerint arra hivatkoz- latunk, mint valaha. El6fordul, rú pál11amunkások, mint én is, Az utas a jegyvizsgáló és az él
nála . . . nak, hogy korszerűbb körülmé- hogy a forgalmi szolgálattevő szinte kivé!el néUcül a fnl°"!'"' lomási i,énztáros kommunikáci-

Ma már nincs rangja a pálya- nyek között, világos miihelyek- szűkszavúan aMyit jelent, rukkal ba1lódnak. Engem 1s ója gyakran a mutogatásra szo
munkásnak és az előmunkás ben, napi 8 órával is megkeres- hogy siessünk valamelyik vél- mútöttek néhány évvel ezel6tt. rftkozik ... 
sem olyan „nagy úr", ahogyan hetik azt a pénzt, amit nálunk. tóhoz, mert - úgymond - Betöltöttem a 60. évemet, elfá- _ Igen mi is tudjuk, hogy 
én azt gyerekkoromban elkép- - Valamikor az el6munkás nagy a baj. Kivonulunk, azután radtam, bár még azért bfmám 
zeltem. irányitotta a munkát - kap- kiderül, hogy bajról szó sincs, a néhány évig. .Mégsem mara-

szükség lenne az utasokkal köz
vetlenül érintkező vasutasok 
nyelvi továbbképzésére, erre 

azonban ismert okok rruatt 

nincs lehet6ségúnk. E)gy nyug
dijaa, németül beszélő informá
cióst alkalmazunk május tizen
öttől szeptember közepéig, jó 
volna, ha véltótársat tudn4nk 
mellé adni, de erre nincs lehet6-
ség. 

- Tehát önök is a létszámhi
ány szorftásában élnek. 

- �ginkább takaritósze-
mélyzetnek vagyunk szűkiben, 
és a külső szolgálati helyeinken 

mutatkozik létszámhiány. 
A kedvez6tlen helyzet, úgy tii

nik, állandósult. Amint az eset
leges jelentkezők meghal]ják, 
hogy itt éjszaka, ünnepnap meg 
vasárnap is kell dolgozni, már 
odébbállnak. A kömyez6 na
gyobb üzemek, a hajógyár, a 
pincegazdaság mind napi nyolc 
órában dolgoztat, hetenkénti 
szabadszombattal. Próbáltunk 
végzős gimnazistákat segédtisz
ti tanfolyamra meenyenu, de 

ezzel sem jártunk sikerrel .. 
(gereaéi) 

- A csákánynyélért nem tü- csalódik a beszélgetésbe Imre hiba néhány perces munkával dok, mel't az ifjabbaknak ma
lekednek az emberek - jelenti bácsi közvetlen f6nöke, Szabó elhárftható. Tudja., nem sm,e- napság igen nehéz parancsolni. 
ki Kontor Imre bácsi, a tapolcai Sándor főpályamester. - A ke- sen birálom az ifjú naJaembe- NeJU tisztelik a szaktudásunkat, 
pályafenntartási f6nökség eló- ze alá tartozó pál11amunkások reket, de az a meglátásom. ha ehnesélem nekik, hogy 22 
munkása. zokszó nélkül követték utasitá- hogy egyikiiJc-má8'ku.k szal,tu- .évi kéalény munka után léphet-

Megyei tOzoltóverseny 

A aelkliJmöllci.ek k#Jvist,/ik • wMIIJcat 
• terü/et/ döntln 

Es7,e� ágában sincs vitatkQZ- sait. A mai el6munkások nem dása igencsak .ulcolastagú•. teli\ egy fokkal feljebb, kirieYet
m vele. ő csak jobban tudja, hi- tehetik -ézt, olyan emberekkel - Ennek pedig az a köve.t- -hek, iJ#tve nem jelent nekik 
szen 34 esztendeje már, hogy kénytelenek dolgozni, akik nem kezménye - vffzi át a szót is- semmit. tzért 6gy döntöttem, 
kezébe vette a krampácsot, hi- szeretik igazán a vasutat, kik mét a pft vezet6je -, hogy a hogy a héb:&Wv6 két hetet még 
vatalosabban: töm6csákányt. jobb híján jöttek ide. Ilyen kö- munkaerőt nem mindig tudjµk becsQlettel ledolgozom, azutml � megyei tGmlt6- aaapllt el6tt. Ok 

- Alaposan megvéltozott a rülmények között a jobb ér7.ésii racionálisan .. �eb)l ". Az lnft jibet. • -. ba,j)qd,jon a pá- venenyt re� � Vas meo-t afl\dheli � 
helyzet azóta - magyarázza. - el6munkás - Imre bácsi pedig bácsi éltal mondott� péi„ lyílmQflkAao»•J IJJÚ. Unattwz- is-� �

-
v6ben m� 

Nem mondom, hogy rosszabb ilyen ! - inkább maga végzi el dául elég lett :yolaa egy t9li ni nem IA>goi, et;t6l nincs mit teifek, • � a � 
lett a világ, inkább minden: te- a kijelölt feladatot, s nem tar6- szakinak megnézni a v-áltóti 

-
� van a hú kötill � & � � -A ..ii ..... 'iil......:....-� kintetben jobb, de a mi szak• dik azzal, hogy neki tulajdon- nem pedig hat emberrel ld.v� �.�:lehet,_hogy rá-,J<,airitr61k;w�,-.'!II iP.Wll!�.ia ��� 

mánk szempontjából mégiscsak képpen más leMe a teendője. nulni, akikre eaetle& mUhol na.+ id� � ki - �� � � - dt'. 
azt kell mondanom: '/dhal.ó/él- Imre bácsi siinln bólogat; lát- gyobb szükség lett volna. �et. ÍiJrad- j6 pú- be1610k, llt;liíil 
bffl o ,.,_., oda a beé:siUe- B2lik �ta. hogy mindenben _, A le� az fjj az em• M � •riil td6kre, 
tjnj:. ivrol évre .fogynak az egyetért a f6pályarneaterrel, aki bemék<,� '.;i"-m,ú; ,tt,pl • � -,,fCdflt li � 
Sl� soksr.or az az ét7A- .egyéWnt a fia lehetne. lyamllnkúok semmibe veszik a IID.dta•..- .. ,...,. • ..,.;iiii, 

aem hogy a pft 4tjár6ház. - Nem ,fZ81'etet cm magw- vasutat, nem Wíleld �IUl_l- �• 
1/am, Cl Jlulauácid O fm � - mondjL - � kjjuk fontoaúpt, � ci'd �'.� 

dleg kúl- � 1&0flfl """'. u - hajtoptj6k.,. hea � •. _,wa,p •. 
�--•--ft.tc•-·..._ �� 
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Eg,, muokavédelnú rizsgálat tanulsága szerint Kirándult a brigád .. 

Otvenötször 
A legtöbb helyen lelssínes 

a balesetei,, hivissgálása 
A záhonyi üzemigazgatóság 

Kazinczy Ferenc szocialista 
brigádja évek óta vonzó műve
lődési programokat szervez. 
Már korábban is több sikeres 
üzemi kiállítást, vetélkedőt ren
deztek munkahelyükön. Ez is 
bizonyítja, hogy a Kalmár 
Györgyné vezette kollektíva 
művelődést kedvelő emberek
ből áll. Közülük többen az üze
mi művelődési bizottságban is 
eredményesen tevékenyked
nek. 

A szomszédos Bereg és Szat
már vidékének természeti és 
kulturális értékeivel ismerked
tek. Megtekintették többek kö
zött a vásárosnaményi Bereg 
Múzeumot, Tákos és Csaroda 
műemléktemplomait, a tarpai 
Esze Tamás és Bajcsy-Zsi
linszky Endre múzeumokat. El
látogattak a szatmárcsekei te
metőbe és a jelenleg is működő 
túristvándi vízimalomhoz. Jár
tak Kölcsén, Fehérgyarmaton 
és Nyírbátorban is. 

adott vért 

A legtöbb és legsúlyosabb 
baleset a vasúton elegyrende
zés közben történik. Kocsiren
dező, tolatásvezető és sarus 
munkakörben foglalkoztatott 
dolgozók közül tavaly 257-en 
szenvedtek balesetet. Meghalt 
három kocsirendező és két to
latásvezető, csonkulást szenve
dett két kocsirendező és két vo
natkísérő. 

A közelmúltban a vasutas
szakszervezet kezdeményezésé
re a területi intézőbizottságok 
munkavédelmi ellenőrei, az 
alapszervezetek társadalmi 
munkavédelmi ellenőrei, vala
mint a szakvonali munkavédel
mi szervezet képviselői meg
vizsgálták az elegyfeldolgozás 
munkabiztonsági előírásainak 
érvényesülését. A szolgálati he
lyeken 1985-ben történt 63 üze
mi baleset körülményeit ele
mezték. 

Az esetek közül egy halálos 
üzemi baleset egyértelműen az 
álló helyzetű járműkapcsolás 
technológiai előírásainak meg
sértése miatt következett be. Az 
üzemi balesetek többsége az 
üzemen belüli közlekedés során 
fordult elő. Ez az összbalesetek
nek több mint 36 százaléka. En
nek oka többek között a vágá
nyok közötti területek elhanya
golt állapota, a sok áruhulla-

dék, valamint az elegymozgás A szakszervezeti a1apszerve-
ütemtelensége. zetek munkavédelmi tevékeny-

Az eredményes megelőzést sége szinte csak formális. Álta
az a körülmény is nehezíti, lában csak az évi munkavédel
hogy a balesetvizsgálatok fel- mi helyzetről számoltatják be a 
színesek. csak az eseményt ír- ve_ze:ők�t, egy�b munkavédel
ják le, s nem elemzik a kiváltó m1 �emakka� ahg fogl�lkoz�ak. 
okokat. A balesetvizsgáló bi- A �r�ada_!m1 r;iunkavedelm1 el
zottságokban a szakszervezet l�?orok. to_?�sege rends�eresen 
képviselői is következetlenek. kozremukod1k a_z _a

ktuahs fel
Sokszor csak aláírják a jegyző- adatok megol?asaban, de __ e� 
könyvet, a vizsgálatban nem nem �elyettes1thet1 a testuletJ 

Legutóbb májusban szervez-
tek egynapos kirándulást. Iván István 

vesznek részt. munkat. 
A bizottság több szolgálati 

helyen azt tapasztalta. hogy az 
állomási végrehajtási utasítá
sok a technológiai követelmé
nyeket csak egy adott létszám
ra határozzák meg. A technoló
giai leírásokban a minimális lét
számot figyelmen kívül hagy
ják. A végrehajtási utasítások 
egy része jelenleg 1s átdolgozás 
alatt van. 

A baleset-megelőzésben 
nagy szerepe van a következe
tes ellenőrzésnek is. A vezetők 
általában eleget tesznek ennek 
a kötelezettségüknek, de maga
tartásbeli hiányosságokat rit
kán tárnak fel, ezért a szüksé
ges intézkedések is elmarad
nak. A munkavédelmi szemlék 
sem eléggé hatékonyak, mert a 
bizottságok nem vizsgálják a 
technológiai jolyamatokat, a 
közvetlen munkairányítók te
vékenységét. 

Több szolgálati helyen a vé- ;:::". 
dőf elszerelés-ellátás sem meg
jelelő. Hiányoznak a téli védő
betéttel ellátott sisakok és a vé
dőkesztyű 1s. Sokan kifogásol
ták a védőlábbelik minőségét. 
Azok - különösen télen, havas 
időben két-három óra alatt átáz
nak. 

Köztudott, hogy a technikai 
berendezések állapota 1s növel
heti, vagy csökkentheti a bal
eseti veszélyt. A bizottság meg
állapította, hogy a munkaterü
letek térvilágítása - Miskolc
Tiszai pályaudvar kivételével 
- megfelelő. A térhangosító 
berendezések többsége sem ki
fogásolható. A vágányhálózat 
műszaki állapota azonban már 
nem mindenütt felel meg a kö
vetelményeknek. A közlekedési 
utak, tolatási padkák elhanya
goltak. Sok az elszóródott áru, a 
szemét. 

Tákoson, a múzeum épülete mellett 

Műsoros rendezvény 
a nyugdíjasklubban 

Szombath Endre, a szom
bathelyi igazgatóság házke
zelőségének vezetője már öt
venöt alkalommal adott vért 
térítésmentesen. Először 
1957-ben, a szombathelyi 
járműjavítóban szervezett 
véradáson vett részt. 

- Volt valamilyen sze
mélyes mdoka ennek az ön
zetlen segítségnek? - kér
dezem. 

- Igen. A testvérem éle
tét is egy véradó mentette 
meg. 

Szombath Endre 

Gyermeknap a Bodrog partján 
A balesetek megelőzése érde

kében a szakszervezeti alap
szervezeteknek többet kell fog
lalkozniuk az elegyfeldolgozás 
munkabiztonságával, a munka
védelmi követelmények, előírá
sok érvényesítésével. Javítani 
kell a baleseti vizsgálatok szín
vonalát is. A társadalmi munka
védelmi ellenőrök az eddiginél 
hatékonyabban segítsék a tech
nológiai fegyelem megszilárdí
tását. 

A szombathelyi járműjavító nyugdíjasklubja többéves mű
ködésre tekint vissza. A munkában már megfáradt régi munka
társak részére minden hétfőn foglalkozást rendeznek. A program 
színes és változatos, az útibeszámolótól a tudományos ismertter
jesztésen át a szórakozás, a kirándulás is a program része. Május 
19-én műsorral kedveskedtek az üzem nyugdíjasainak, és a klub
tagok egymást is megajándékozták. A vidámságra, jókedvre mm
den korosztálynak szüksége van, nincs ez másként az idősebbek
kel sem, ezért is dicsérendő a klubvezető igyekezete, hogy mo
solyt csaljon a klubtagok arcára. 

1955-ben került a járműjaví
tóba segédmunkásnak. 
1957-től tizennégy évig a 
szertárfőnökségen dolgozott. 
Az igazgatóság anyaggaz
dálkodási osztályára 
1971-ben helyezték főelőa
dónak. Két esztendeje van 
jelenlegi beosztásában. Lel
kiismeretes munkáját több 
kitüntetéssel 1s elismerték. 

- Nagyon ritka, AB Rh 
negatív a vércsoportom -
folytatja. - Több alkalom
mal, életmentés miatt, soron 
kívül hívtak vért adni. Öt
venegy éves vagyok. Az 
egészségi állapotom kiváló. 
Szeretnék még hetvenötszö
rös, majd százszoros véradó 
is lenni ... 

A debreceni járműjavító dol
gozói 1973 óta _patronálják a 
Bodrogolaszi MAV Nevelőott
hont. Azóta lakóinak feledhete
len ünnepévé vált a gyermek
nap. Ezen a napon a gyerekek 
reggeltől késő estig a vendé
gekkel vannak elfoglalva. 
Azokkal, akik a gyermeknap al
kalmából az üzem képviseleté
ben körükben megjelennek és 
valamennyiüknek ajándékot 
adnak. 

Ez történt most is. A gazdag, 

egész nap tartó programnak -
melyben számtalan sport- és 
ügyességi verseny is szerepelt 
- betetőzése volt annak a kö
zel tízezer forint értékű ajándé
koknak az átadása, amit a kom
munista szombat bevételéből, 
az üzem szakszervezeti, KISZ
bizottsága és a vöröskereszt 
szervezete által e célra biztosí
tott összegekből vásároltak a 
patronálók. 

L. Varga Lajos 

Élénk klubélet Tapolcán 

Az elmúlt hetekben is válto
zatos programokat szerveztek 
Tapolcán. a Batsányi János Mű
velődési Központ nyugdíjasai
nak. A Közlekedési Tudományi 
Egyesület helyi titkárának, 
Körmendy Lajosnak a vezeté
sével a közelmúltban Sopronba 
kirándultak. Idegenvezető kala
uzolásával ismerkedtek a nagy 
múltú város nevezetességeivel, 
majd megnézték a nagycenki 
szabadtéri kismozdony-kiállí
tást. 

A rendszeresen szervezett 

programok közül különösen 
nagy sikert aratott Miskolczi 
Imre rendőrhadnagy Hogyan 
közlekedjünk gyalogosan? cí
mű előadása, de nem kevésbé 
tetszett Bánhegyi Ferencnek., a 
MÁV baleseti helyzetéről tar
tott tájékoztatója is. Tápi Lajos
né klubvezető jó munkáját di
cséri, hogy az előadások szerve
zésénél maximálisan figyelem
be veszi a tagság érdeklődési 
körét és kívánságait. 

Bognár Károly 
Tapolca 

Nyugdíjasok ünnepi taggyűlése 

A kazmcbarcikai vasutasok 
önálló nyugdíjascsoportja má
jus 15-én tartotta ünnepi tag
gyűlését. Drahos János cso
portelnök és P. Tóth Lajos terü
leti intéző beszámolói után 
Marton György, a központi ve
zetőség tagja köszöntötte az 
idős vasutasokat. Beszédében 
méltatta egykori szerepüket a 
rnsút háború utám újjáépítésé
nél, elismerően szólt több évti
zedes szolgálatukról. 

Az ünnepség alkalmával kü
lön is köszöntötték a 80 éven fe
lüli tagokat - az 500 tagú cso
portból tizenketten vannak -
részükre 800 forint pénzjutal
mat és emléklapot adtak át. 

A $yűlés a helyi Dimitrov Ut
cai Altalános Iskola diákjainak 
műsorával zárult. 

Murányi Tibor 
Bánréve 

Tiszta vendégszobák 

A közelmúltban Gyulán jártam, ahol az állomás szociális lé
tesítményének egyik vendégszobájában kaptam szállást. Szép a 
berendezés, mindenütt tisztaság uralkodik. Varga Zoltán állo
másfőnök és a beosztottai udvariasan, barátságosan fogadják a 
látogatókat. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy az állo
másra érkező vendégek jól érezzék magukat, és máskor is eljöjje
nek Gyulára. Az ilyen szociális ellátást szívesen vesszük igénybe. 

Farkas Béla 
Kaposvár 

Pásku Jenő 

A.z idén a közel 60 nyugdíjasnak biztosítanak kedvezményes 
nyaralást az üzem keszthelyi üdülőjében május 31. és június 13. 
között. 

Sz. J. I. 

-

Uj OTP-betét! 
Az Országos Takarékpénztár 

1986 júliusától 

egy új betétfajtával 

3 kívánságát teljesítheti 

a 35-50 év közötti ügyfeleinek: 

magas hozam. évi 9% kamatos kamat 
életbiztosítás külön díjfizetés nélkül 
OTP-nyugdíj-kiegészítés, életjáradék 

az 50 év fölötti ügyfeleinek: 

évi 9% kamatos kamat 
évi 1 % prémium 
OTP-nyugdíj-kiegészítés, életjáradék 

Részletes felvilágosítás 

az OTP-fiókokban 

A CSALÁD ANYAGI BIZTONSÁGA 

NYUGALMAT AD! 

Előtakarékossági betét 
életbiztosítással! 

HOTEL 

SOPRON 

A történelmi hangulatú 
nyugat-magyarországi városban 
találja Ön háromcsillagos 
panorámahotelunkat. 

Szolgáltatásaink: 
112 kétágyas, fürdőszobás szoba, 

teniszpályák, 

szabadtéri uszoda, 

szauna, 

étterem, 

eredeti Ottakringer söröző, 

éjszakai bár 

Legyen a vendégünk! 

Cím és további 
információ: 
Hotel Sopron 

H-9400 Sopron, 

Fövényverem u. 7. 

Tel.: 36-99 14-254, 12-636 

Tx.: 24-9200 
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Vasúti futástechnikai 
szakmérnök-továbbképzés 

Hangverseny a Sághegyen 
Celldöniölkön rendezték 

az V. országos rasutas-fúrószenekari találkozót 

A Győri Közlekedési és Táv
közlési Műszaki Főiskolán meg
alakulása óta nagyon sok üzem
mérnököt képeztek ki. és a főis
kola egyes intézeteiből nagy 
számban kerültek a MÁV kü
lönböző szervezeteihez is vas
útépítő és pályafenntartó, híd
építő, vasútgépész. járműgyár
tó. biztosítóberendezési, távköz
lési és vasútüzemi üzemmérnö
kök. A főiskola mindenkor első
rendű feladatának tekintette a 
mérnökképzést a vasút számá
ra és igyekezett szélesíteni a 
speciális vasúti mérnökképzés 
területeit. Ennek a célnak a 
megvalósítása érdekében indí
totta meg a közelmúltban a köz
lekedési magasépítési szakot, 
és ezek az elvek vezérelték a 
vasúti üzemmérni:ikök tovább
képzésének megszervezésében 
is. 

A főiskola továbbképző tevé
kenysége - a múltban is széles 
terüeletre terjedt k1 - az utób
bi években fokozódott. Ebben 
az évben indították: 

kai, 

kai, 

tási, 

a távközlő hálózattechni-

a vasúti üzemviteli, 
a szállítmányozói, 
a gépjármű-diagnoszti-

az üzemviteli és -f enntar-

a vasúti f utástechnikai 
továbbképzést. 

Az egyes tanfolyamokra je
lentkezettek létszáma szakon
ként 21-19 fő között változott. 

Valamennyi továbbképző 
tanfolyam iránt élénk volt az ér
deklődés, de különösen sokan 
jelentkeztek a vasúti futástech
nikai továbbképzésre, melyet 
két fontos vasúti szakterület. a 

Hetvenöt éves 

pályafenntartási és járműgépé
szeti szolgálat üzemmérnökei 
részére hirdetett meg a főiskola. 

A nagy érdeklődés annak tu
lajdonítható, hogy mind ez ide
ig még nem volt szervezett to
vábbképzés olyan vasúti szak
emberek részére, akik a jármű 
és pálya kölcsönhatását érintő 
kérdések megoldásával, a biz
tonság fokozásával, a balesetek 
tudományos elemzésével foglal
koznak. 

A fföskola a képzés céljait is 
ennek az elgondolásr..ak megfe
lelően fogalmazta meg, amikor 

megállapította, hogy az utóbbi 
évtized vasúttechnikájának fej
lődése megkívánja, hogy a vas
úti pályával és a járművekkel 
foglalkozó szakemberek a má
sik szakág munkáját, szakterü
letét is megismerjék. Vagyis, 
hogy a gépész képzettségű 
üzemmérnökök ismerjék meg a 
pályaépítés és -fenntartás alap
jait és fordítva, a közlekedés
építő üzemmérnökök a pályán 
gördülő járművek mechanikai 
viselkedésének alapjaiban le
gyenek tájékozottak. A két 
szakképzés közötti űr áthidalá
sára első lépésként a futástech
nikai továbbképzés megszerve
zése látszott a legalkalmasabb 
megoldásnak. 

A vasúti futástechmkai szak
mérnöki továbbképzés részle
teit a főiskola vasútgépészeti 
osztály és a vasútépítési és 
-fenntartási osztály dolgozta ki. 

A két osztály a tantervek és 
tantárgyprogramok elkészítésé
nél a következő alapelveket vet
te figyelembe: 

1. A továbbképzés kétéves 
- tehát négyszemeszteres -
időtartamú, formája levelező 
oktatás. 

a rákospalotai MÁV-telepi iskola 
Hetvenötödik születésnapját 

ünnepelte Rákospalotán a Le
nin Úti Általános Iskola. Az 
1911-ben alapított alma ma
ter-t a környéken ma is „MÁV
telepi" iskolának nevezik, jelez
ve, hogy az intézmény a kezde
tektől fogva szoros kapcsolatot 
tart a vasúttal. Évtizedek óta a 
Landler járműjavító patronálja, 
diákjainak túlnyomó többségét 
mindig is vasutas családok 
gyermekei adták. 

A jubileum alkalmából az út
törőcsapat Landler Jenő nevét 
vette fel, az iskola előcsarnoká
ban pedig a névadót ábrázoló 
domborművet avattak. Az év
fordulón megjelentek a kerület 
politikai és társadalmi szerveze-

teinek képviselői, illetve a 
Landler járműjavító vezetői. 

Az iskola igazgatója, Ruszi
náné Bálint Veronika ünnepi 
beszédében felelevenítette az 
iskola történetét. Elmondta, 
hogy iskolájuk volt Rákospalo
tán az első állami és az első köz
művesített oktatási intézmény. 
Jelenlegi formáját 1967-ben 
kapta. Tantermeiben a korsze
rű oktatástechnológia eszközei 
megtalálhatók, a diákok jó fel
tételek közepette tanulhatnak. 

A születésnap tiszteletére az 
iskola diákjai hangulatos sport
és kulturális műsorral szórakoz
tatták a szülőket, illetve az egy
kori diákokat. A jubileumi mű
sor tábortűzzel fejeződött be. 

A jubiláló iskola 

Szovjet táncegyüttes Szegeden 
Az egyik legfiatalabb, az „Oroszország" nevű hivatásos 

táncegyüttes május 13-án Szegeden. a Vasutas Mpvelődési Ház
ban lépett fel. A népfront városi bizottsága és a MA V szegedi cso
móponti MSZBT-tagcsoportja által rendezett bemutatón 50 tán
cos és 15 zenész adott ízelítőt az orosz és más népek folklórjából. 
A végig magas színvonalú, látványos programjukat elismerően 
nyugtázta a szép számú szegedi közönség. 

(g) 

2. Az első évben a közleke
désgépész és közlekedésépítő 
üzemmérnökök alapképzésé
nek figyelembevételével, kiegé
szítő matematikai, és mechani
kai ismereteket sajátítanak el, 
részben közösen. Emellett a gé
pész képzettségű hallgatók pe
dig elkülönítetten gépészeti is
mereteket hallgatnak. 

3. A második év első félévé
ben összevontan történik a fu. 
tástechnikai oktatás. 

4. Az utolsó félévben a közös 
futástechnikai képzés még foly
tatódik, a hallgatók ezzel pár
huzamosan készítik diploma
munkájukat is. Ezek mellett 
csak általános és kiegészítő tár
gyak (pl. üzemi, jogi ismeretek) 
oktatása folyik. 

5. A képzést diplomamunka 
megvédésével egybekötött szi
gorlat zárja le, amelyen a gé
pészoklevéllel rendelkezők vas
útépítés és -fenntartás tan
tárgyból, az építőoklevéllel ren
delkezők járműszerkezeti isme
retekből tesznek vizsgát. Emel
lett valamennyi hallgató számá
ra a mechanika és a futástech
nika a további két szigorlati 
tárgy. 

6. A szigorlat sikeres letétele 

után a résztvevők „vasúti futás
technikai üzemmérnök" okleve
let kapnak. 

Az 1986. februárban indult 
tanfolyamra 28-an jelentkeztek, 
felerészben vasútépítő, felerész
ben vasútgépész és egy vasút
üzemi területről. 

A tanfolyamra jelentkezettek 
valamennyien a MÁV-nál dol
goznak. A tantárgyakat a főis
kola tanárai és meghívott elő
adóként a MÁV szakemberei 
adják elő. 

Baráti találkozó 

Nyíregyházán 

A dunakeszi va!>utas fú"ószenekar 

Még fél éve sincs, hogy Cell
dömölk adott otthont a vasutas 
amatőr művészeti csoportok be
mutatkozásának, s a város is
mét újabb rendezvénnyel hívta 
fel magára a figyelmet. A Ke
menesaljai Napok keretében 
május 24-25-én itt rendezték 
az V. országos vasutas-fúvósze
nekarok találkozóját. A feszti
válon összesen 11 zenekar mu
tatkozott be, s szerzett örömet a 
dunántúli kisváros közönségé
nek, a meghívott vendégeknek. 

A zenekarokat dr. Juhász 
Zoltán, a vasutas-szakszervezet 
titkára köszöntötte. Beszédében 
hangsúlyozta, hogy az a vas
utas, aki szabadidejében pró
bákra jár, és általában valami
lyen művészettel foglalkozik, 
bizonyos, hogy a zenével, a mű
vészetekkel egyáltalán nem 
összefüggő munkáját is más
képpen, mi több: jobban végzi! 
A vasutas-szakszervezet ebből 
a meggondolásból támogatja a 
vasutas amatőr művészet; pró
bálkozásokat. 

Az ünnepélyes megnyitó 
után a Kemenesaljai Művelődé
si Központ színháztermében 
koncert kezdődött hat zenekar 
közreműködésével. Bemutatko
zott a dunakeszi, a kiskunhala
si, a miskolci, a nyíregyházi, a 
pécsi és a szegedi vasutas-fú
vószenekar. 

A hangversenyen a legtöbb 

Munkában a zsűri 

Nem mindennapi esemény 
színhelye volt május 1 7-én a 
nyíregyházi körzeti üzemfőnök
ség üzemi ebédlője. Baráti talál
kozót szerveztek azok részére, 
akik a Nyíregyháza Vidéki Kis
vasutak főműhelyében 1930 és 
1950 között szereztek szakmun
kás-bizonyítványt. tapsot a pécsiek aratták. Sajá- A kemenesaljai mű"elődési ház igazgatója. Kuthi �tárta átadja a 

tos hangzás, ragyogó dinamikai kráterkupát :\eumayer Károlynak Az egykori inasok az ország 
minden tájáról érkeztek. Több
ségük már nyugdíjas, a legidő
sebb közülük He, nádi József, 
aki annak idején az inasok mű
vezetője volt. Miskolcon él, 
nemrégen töltötte be a 92. életé
vét. 

Az inasok közül sokan to
vábbtanultak, katonatiszt, mi
niszteri titkár, igazgatósági fő
előadó lett belőlük. Benkei 
András nyugalmazott belügy
miniszter is a főműhely inasa 
volt. 

A találkozón Balázs Pál és 
Halász Ferenc műszaki üzem
főnök-helyettes köszöntötte a 
résztvevőket és adott tájékozi:a
tást a mai vasút helyzetéről. 

Vasutas
liataloh 

találhosója 

megoldások, igényes repertoár 

jellemezte előadásukat. Kar-
mesterük, Neumayer Károly _Itt 1:1ár fellép;t� az Ausztriá
elmondta, hogy hetente kétszer bol. Pmkafeldbol erkez:t� z�ne
próbálnak, s mmden egyes elő- �ar: vala11;mt _a kaposva;i �aro
adásukra nagy lelkesedéssel s1, es a _papai v�s�tas-f�v�sze
készülnek. nekar 1s. A fuvo�.p�r�_denak 

A hangverseny befejeztével a n�gy sikere, vo�t, kulonosen a 
zenekarok baráti találkozójára pecs1e� c1,ntany�rosa, B_okor Fe
került sor. A muzsikusok kicse- renc latvanyos es ���e!leg kifo
rélték tapasztalataikat, egy-egy gás�alan p:odukc10Ja tet�z�tt. 
derűs anekdotával elevenítet- Ra1ss 1:,enata, a k?posvanak 
ték fel régebbi hangversenyeik cmtanyer_osa 1s megerdemelten 
emlékeit. aratott , ��kert., A �mkafe��ek 

A találkozó másnapján reg- muzs1ka1a11 tul szep ruhaJ;1�: 
gel a város több pontján térze- karm:steruk „koreogr���t 
nét adtak a zenekarok, majd va- 11;ozgasa , n�erte meg a kozon
lamennyien a művelődési köz- seg :ets�eset. ,,. 
pont előtti térre masí,roztak !)el;1t�n a, zenekarok a fest01 
természetesen zeneszoval. szepsegu Saghegyre vonultak, 

Balatonfenyvesen, a Baranya 
megyei KISZ-Vezetőképző tá
borban került sor a dél-dunán
túli vasutas fiatalok VI. találko
zójára, melyet a Dunaújvárosi 
KISZ-Bizottság rendezett a pé- � 
csi igazgatóság területén dolgo
zó fiatalok számára. 

A program gazdasági-moz
galmi fórummal indult, majd 
sportvetélkedők következtek, s 
az esti tánchoz a zenét egy dom
bóvári zenekar szolgáltatta. 

itt rendezték az úgynevezett 
kráterhangversenyt. A zeneka
rok ezúttal a Hollós Lajos vezet
te öttagú zsűri előtt muzsikál
tak. A zenekarokat Limpár Jó
zsef, a városi tanács elnökhe
lyettese köszöntötte, majd sor
ban pódiumra léptek a zeneka
rok. 

A jól sikerült. kitűnően szer
vezett találkozó befejezéseként 
a zenekaroknak átadták a díja
kat. A kráterkupát a Neumayer 

Károly vezette pécsi vasutasze
nekar nyerte el. 

(Sárközi) 

A második napon a döntő 
mérkőzések után az ünnepélyes 
eredményhirdetéssel zárult a 
tábor. 

Bolf Jutka 
Pillanatképek a zt>nt>kari találkozóról 

(Honáth Zoltán ft>ln,telt>i) 
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Turistahíradó 

Jól sikerült a szakbizottság 
május 16-18. között megren
dezett Győr-Hanság országjáró 
túrája. A találkozó résztvevői 
péntek délután a megyeszék
hely, Győr történelmével és ne
vezetességeivel ismerkedtek 
meg. Szombaton autóbuszos ki

rándulás keretében felkeresték 
a fertődi Esterházy kastélyt. 
Kapuvárott megtekintették 
Pátzay Pál Kossuth-díjas szob
rászművész kiállítását és a Rá
baközi Múzeumot. 

A Kapuvár-Osli Öntésmajor
ban berendezett gazdag anya
gú Hanság Múzeum felkeresé
se után a középkori eredetű, ro
mán stílusú lébényi templom
mal ismerkedtek meg. 

Abda határában megkoszo
rúzták Randóti Miklós emlék
művét és a vasutasok közel há
romezres természetbarát-moz
galma nevében hitet tettek a vi
lágbéke ügye mellett. 

Vasárnap délelőtt a pannon
halmi apátság felkeresése gaz
dagította a háromnapos rendez
vényt. melynek lebonyolításá
ban nagy szerepet vállalt a 
Győri MA V DAC és természet
járó szakosztálya. 

Tartalékosok 

lövészversenye 

Május 29-én. lövészversenyt 
rendezett a szombathelyi igaz
gatóság MHSZ Honvédelmi 
Klubjának tartalékos szakosztá
lya. A vasi megyeszékhely két 
más vállalatával közösen lebo
nyolított versenyen 31 vasutas 
indult. 

HATI'J\N ÉVES 

a Duna 
A hatvanéves Dunakeszi 

Vasutas Sportegyesület atlétái
nak eredményeivel lapunk má
jus 14-i számában ismerkedhet
tünk meg. Ezúttal az egyesület 
elnökével, Hoffmann Károllyal 
a szakosztályok munkájáról, 
eredményeiről, terveiről beszél
getünk. Az egyesület egykori 
labdarúgója. majd a csapat in
tézője immár 1974 óta áll a C 
kategóriás egyesület élén. 

- A hat évtizede alapított 
birkózó-, labdarúgó-, atlétikai, 
majd a később életre hívott ké
zilabda-, tenisz- és tornaszak
osztály ma is működik -
mondja az elnök. majd hozzáfű
zi: -. volt időszak, amikor a 
helyi vasutasok kerékpár-, 
sakk- és úszószakosztályokban 
is sportolhattak. Azzal együtt, 
hogy az említett sportágak ná
lunk nem tudtak meghonosod
ni - egyesületünk igen szépen 
fejlődött. Ötvenkét igazolt ver
senyzőnk volt 1926-ban. Ezzel 
szemben napjainkban már 
600-an sportolnak. főleg fiata
lok. És mintegy 1500 pártoló ta
gunk van. Egy főfoglalkozású 
és 18 mellékfoglalkozású edző 
segíti sportolóink fejlődését. 

- Ez a létszámbeli növeke
dés a versenysport eredményei
ben is megmutatkozik'? 

- Labdarúgóink a Jaras1 
bajnokságtól kezdve egészen az 
NB II-ig, minden osztályban 
szerepeltek. Különösen a negy
venes és hetvenes években volt 
jó csapatunk. Jelenleg a megyei 
bajnokságban játszanak. Mun
kánkban a hangsúlyt itt is az 
utánpótlás nevelésére fektet
jük. Egy ifi- és két úttörőcsapa

\1 A G \' A R \ \ S l T \ S 

-e zi Vasutas SE 
merkedett meg a labdarúgás 
ábécéjével. Mivel nevelő egye
sület vagyunk, így ha tehetsé
ges versenyzőink magasabb 
osztályban szeretnék fol;ytatm, 
nem gördítünk akadályt e'.é, de 
arra törekszünk, hogy ez első
sorban vasutas-egyesület le
gyen. 

Birkózóink is szép hagyomá
nyokkal rendelkeznek. Az ered
mények tekintetében ők 
1950/51-ben voltak a csúcson, 
ami az NB I-es szereplést jelen
tette. A fiatalok most is tehetsé
gesek. A tavalyi négy arany, 
két ezüst és a három bronzjel
vényes eredményük biztató a 
jövőt illetően. 

Jobbat várunk a kézilabda
csapatunktól, amely 1949-ben 
alakult, és igen hamar feljutott 
a nemzeti bajnokság legmaga
sabb osztályába - igaz, akkor 
még nagypályán játszották ezt 
a sportot. Még egy szezonban, 
1974-ben szerepeltek az NB I
ben. A kiesés után a legjobb já
tékosok máshol folytatták. Az ő 
hiányuk is közrejátszott abban, 
hogy az NB II-1g zuhant a csa
pat. 

A teniszt 1932-től művelhet
ték férfi és női játékosaink -
dicséretesen. Bár most csak fér
ficsapatunk van, amely az idén 
az OB II-ben küzdhet a bajnoki 
pontokért. A fiatalok körében 
jelentékeny vonzóerő Taróczy 
Balázs és Temesvári Andrea 
sikere. A nyáron három tenisz
tanfolyamot indítunk, csopor
tonként 20-25 gyerekkel. 

Kétségtelen, hogy a torna a 
szurkolók körében nem veszé
lyezteti a labdarúgás vagy a te-

nisz népszerűségét. Ám az ör
vendetes számunkra, hogy ser
dülő és ifjúsági tornász lánya
ink 1985-ben két arany, tizen
egy ezüst és három bronzjelvé
nyes eredményt értek el. Lelke
sek, szorgalmasak, reméljük, a 
folytatás is hasonló lesz. 

- Köztudott. hogy az egye
sület bázisa a járműjavító rend
szeres tömegsportjával jól segí
ti az egyesület versenyzőinek 
utánpótlását. A többi fiatalt ho
gyan és honnan tudják meg
nyerni a VSE számára? 

- Csakis tervszerű munká
val. Az említett versenyszak
osztályok mellett rendkívüli 
energiát fordítunk a tömeg
sportra. Üzemi tömegsportbi
zottságokkal, a város társadal
mi szervezeteivel folyamato�an 
szervezünk bajnokságokat, tor
nákat, évfordulókon sportnapo
kat. tanfolyamokat. A másik le
hetőséget az iskolák jelentik, 
akikkel együttműködési szerző
désünk van. Egy iskolában 
sporttagozatos osztályokban 
szerzik meg az alapokat atlétá
ink. birkózóink, tornászaink, 
akiket ötödik osztályos koruk
ban leigazolunk. De például 
Pencen kihelyezett birkózóta
gozatunk van. Hogy a fiatalok 
egyesületünkbe jönnek spmtol
ni, abban bizonyára az is meg
határozó, hogy jó létesítmé
nyekkel rendelkezünk. adottak 
az edzőtáborozási feltételek, a 
járműjavító üdülőjében biztosí
tott a pihenés és alkalmanként 
még külföldre is eljuthatnak 
sportolóink. 

Vetési Imre 
Az egervölgyi lőtéren pisz

tollyal és géppisztollyal kellett 
a résztvevőknek álló- és mell
alakokra, egyes- és sorozatlövé
seket leadni. Dicséretes. hogy 
valamennyi vasutas meglőtte 
az előírt szintet, összesített talá
lataik aránya 91 százalékos 
volt. 

tunk szerepel a korosztályos,---------------------------
bajnokságokban. Már az ő 
utánpótlásukra is szerveztünk 
egy úgynevezett előkészítő csa
patot. Azt hiszem, ennek 1s tu
lajdonítható. hogy több NB l-es 
csapatban futtballozik olyan 
labdarúgó. aki Dunakeszin is-

Ne zetközi sakk1,erseny 
az Eszaki árműjavító an 

Az Északi Járműjavító okta
tási központjában május 31-én 
megnyitották a Kőbánya 1986 
nemzetközi sakkversenyt. A 

járműjavító és a Törekvés SE 
által rendezett verseny célja a 
sportbaráti kapcsolatok ápolá
sa. a nemzetközi normák teljesí
téséhez szükséges feltételek 
megteremtése. 

A verseny fővédnökei: Zar
nóczi József, Kőbánya országy
gyűlési kép':'Íselője, dr. Bajusz 
Rezső, a MA V vezérigazgatója, 
Koszorus Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára, Szabó 
Károly, a X. Kerületi Tanács el
nöke. és Balogh Sándor, az 
Északi Járműjavító Üzem igaz- ' 
gatója. 

Szíva Erika, a Törek"·és SE 
tehetséges ifjú versenyzője 

A tizenegy fordulós svájci 
rendszerű nemzetközi verse
nven a FIDE szabályait alkal
�azzák. A verseny főbírája Fe
kete Géza FIDE versenybíró. 
Az első tíz helyezett összesen 78 
ezer forint jutalmat kap. A vas
utas-szakszervezet különdíját 
- tízezer forintot - a legjobb 

európai vasutassakkozónak ad
ják át. Az Északi Járműjavító 
Ifjúsági Szervezetének különdí
Ját (3000, illetve 2000 fonntot) a 
két legjobb ifjúsági versenyző 
kapja. 

\ "er,.,Pn� ré;,zhe,őinek eg) c„oportja a rajt utáni pillanatokban 
(Tüttő Tibor íel,ételei) 

Bejutottak az NB I-be 

a Szolnoki MÁV-MTE tekézői 
A férfi teke NB II keleti cso

portjában a Szolnoki MÁV
MTE-nek sokáig a Debreceni 
MVSC, majd a Somoskőújfalu 
volt a riválisa. E párharcban a 
szolnokiak érett, egyenletes tel
jesítményükkel, teljesen megér
demelten múlták felül vetély
társaikat. Nagyszerű „munká
jukat" bizonyítja, hogy hazai 
pályán az egész bajnoki idény-

1. Szolnoki MÁV-MTE 

2. Somoskőújfalu 

3. Borsodi Ép. Volán 

A számok is fényesen bizo
nyítják az első két helyért folyó 
rivalizálást, mely végül is a 
szolnokiak megérdemelt sikerét 
hozta. A bajnoki címet és az NB 
I-be jutást az alábbi játékosok 
harcolták ki: Hegyi Zoltán, Lő-

ben veretlenek maradtak. Az 
együttes hároméves munkáját 
siker koronázta. A keleti cso
port bajnoki címének megszer
zése az NB I-be jutást is jelen
tette. 

A bajnokság végeredménye 
- a dobogós helyeken - az 
alábbiak szennt alakult: 

26 18 3 5 131:77 39 

26 18 1 7 100:78 37 

26 16 1 9 123:85 33 

rinczy Attila, Baláti József, ifj. 

Biró József. Ifjúságiak: Biró 

Balázs, Dedrák György, Kán

tor Sándor, Mátyás Pál, Mé

száros József, Rigó Dezső, 

edző: Biró József. 

A kisvasúttól a határállomásig 
Röszke határállomás négy 

vágányán tavaly 46 ezer kocsi 
gurult. A magyar és jugoszláv 
határforgalomban e kisállomás
nak fontos szerep jut. Csépe 
Mihály állomásfőnök nagy sze
retettel beszél hivatásáról, ami 
természetes is, hiszen régi vas
utasdinasztia tagja. 

- Apám a nyugdíjba vonu
lásáig a szegedi kisvasúton dol
gozott - mondja. - Nem vélet
len tehát, hogy én is a vasutas
pályát választottam élethiva
tásnak. Nagyapám a Csehszlo
vákiában lévő Iglón szolgált. 
Téli estéken sok érdekes törté
netet hallottam tőlük a vasút
ról, amely akkoriban a legjob
ban fizető vállalatok közé tarto
zott. 

- Röszke a periférián van. 
Személyforgalma nincs. Nem 
unalmas emiatt a szolgálat'? 

- Erről szó sincs. Itt. Rösz
kén tizenöt ember tartozik az 
irányításom alá. Az anyagmeg
rendeléstől az anyagkiadásig 

mindent nekem kell intézni. A 

határforgalmi munka pedig -
főnöktől és beosztottól egyaránt 
- nagy figyelmet, fokozottabb 
felelősséget igényel. 

- Úgy tudom, hogy vasúti 
pályafutását a kisvasúton kezd
te. 

- Valóban. A vasútforgalmi 
technikum elvégzése után -
1959-ben - kerültem Szegedre. 
A szakvizsgák megszerzése 
után kihelyeztek a kisvasút 
mentén fekvő Ásotthalomra 
forgalmi szolgálattevőnek. Köz
ben elvégeztem a tisztképzőt. 
Utána ismét szolgáltam a kis

vasúton, de sajnos 1975-ben 
megszüntették. Ezért K.iskun
dorozsmára helyeztek forgal
mistának. majd Röszke követ
kezett. A kisvasutat azonban 
nem tudom elfelejteni. Az uta
sokat szinte személy szerint is
mertük. Családiasabb volt a 
légkör. De ez már a múlté ... 

(gerecsei) 

- Újító vasutasok. Az év el
ső négy hónapjában 30 újítást 
adtak be a zalaegerszegi vonta
tási főnökség dolgozói. Ezek 
többsége energiamegtakarítás
sal és munkavédelemmel kap
csolatos. Húsz újítást elfogad
tak és már a gyakorlatban is al
kalmaznak. A megtakarítás ér
téke 123 ezer forint, az újítókat 
összesen 30 ezer forinttal jutal
mazták. 

- Környezetvédelem. Nagy 
kapacitású hulladékégető be
rendezést helyeztek üzembe a 
szentesi vontatási telepen. Az 
olajszennyeződés többé nem jut 
a talajból a csatornákba, ugyan
akkor a berendeús - a hulla
dék elégetésével -- tisztítási 
célra alkalmas meleg vizet szol
gáltat. 

- Véradó pályamunkások. 
A terézvárosi pályafenntartási 
főnökség dolgozói között szép 
számban találhatók rendszeres 
véradók. Tavaly nyolcvanhatan 
összesen 34,4 liter vért adtak. 
Az idei első véradási napon hat
van véradó közel 24 litert adott 
a Péterffy Sándor utcai kórház 
vérellátó szolgálatának. 

- Zólyomi fúvósok Miskol
con. A miskolci igazgatóság és 
a CSD zólyomi aligazgatósága 
sok éve együttműködik a két 
ország közötti vasúti forgalom 
lebonyolításában, illetve a kul
turális kapcsolatok ápolásában. 
Május 9-én ennek keretében lá
togatott Miskolcra a zólyomi 
vasutasok 30 tagú fúvószeneka
ra. A vendégzenekar két kon
certet adott a városban, illetve a 
tapolcai Anna Szálló előtt. 
A miskolciak szeptemberben, a 
csehszlovák vasutasnap alkal
mából viszonozzák majd a láto
gatást. 

- Tapolcai véradók. A ta
polcai körzeti üzemfőnökség 
vasutasainak szerveztek a kö
zelmúltban véradónapot. Kra
nabeth Imréné és Sipos János, 
a helyi Vöröskereszt vezetői elé
gedettek lehettek: 101 véradó 
jelentkezett, és összesen 36 liter 
vért adtak. 

Elcserélném a Városligetnél lévő. 25 
négyzetméteres, szoba-konyhás, föld
szintes tanácsi lakásomat másfél szo· 
básra vagy hasonló konúortosra Buda
pesten. Lehet MÁV-bérlakás is. Ér
deklődni a 172-252 városi vagy a 
15-27-es üzemi telefonszámon. 

Elcserélném tapolcai, két szoba 
összkonúortos, telefonos, tanácsi bér· 
lakásomat hasonló veszprérrure. Ér
deklődni lehet 7 -15 óráig a 07-81-17 ·7 
melléken. 

Elcserélném Kőbánya-felső pálya• 
udvaron lévő kertes, 120 négyzetméte· 
res konúortos, MÁV-bérlakásomat két 
másfél szobás, összkonúortos lakásra 
MÁV-dolgozóval. Cím: Nagy József 
nyugd. 1102 Budapest, Kőbánya-felső 
pályaudvar, főnöki lakás. 

Elcserélném Záhony, Alkotmány út 
13. sz. alatti, kertes, két és fél szobás, 
konúortos MÁV-bérlakásomat Buda
pesten vagy környékén lévő, kétszo
bás, konúortos MÁV-bérlakásra. Le· 
gény Endréné. 

Elcserélném nagyméretű, másfél 
szo_bás, kertes, családiház jellegű 
MAV-bérlakásom kisebb tanácsi la
kásra. Érdeklődni lehet a 333-799-es 
telefonszámon (Horváth). 

Elcserélném nagykanizsai 47 négy• 
zetméteres, gázfűtéses, IV. emeleti, 
másfél szoba plusz étkezófülkés, tele
fonos tanácsi lakásomat hasonló adott• 
ságú budapesti tanácsi vagy MÁV
bérlakásra. Érdeklődni lehet a nagy
kanizsai 12-594-es telefonszámon. 

Elcserélném 47 négyzetméteres, 
másfél szobás, összkomfortos, Buda· 
pest, Rákos úton lévő MÁV-bérlakáso
mat bármilyen kétszobásra. Rákospa
lotaiak előnyben. Érdeklődni munka· 
időben a 174-407 vagy a 14-85-ös tele• 
fonszámon. 

Elcserélném !}O négyzetméteres, rá
kospalotai MAV-bérlakásomat na
gyobbra. Rákospalotaiak előnyben. 
Minden megoldás érdekel. Telefon: 
534-000 (11-87 mellék). üzemi: 42-75 
(11-87 mellék). Takácsné Hernádi Ildi• 
kó. 

Elcserélnék budaQesti, két szoba. 
konúortos, kertes MAY-bérlakást egy 
szoba, konúortos, tanácsi bérlakásra. 
Érdeklődni lehet: Csizmazia Józsefné, 
Budapest, X. kerület, Keresztúri őr
ház. 
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Közlemény 

A Magyar Államvasúti Al

kalmazottak Első Biztosító és 
Segélyegyesülete 1umus 
28-án, szombaton délelőtt 11 
órakor Budapesten. a Keleti 
pályaudvar kultúrtermében 
tartja 106. közgyűlését. melyre 
a választmány szeretettel 
mtghívja az egyesület tagjait. 
A kultúrterem a pályaudvar 
indulási oldalán található. 

- Békenap Nyíregyházán. 
A városi stadion labdarúgópá· 
lyáján május 17-én békenapot 
rendeztek. A program az 
MHSZ modellezők. sárkányre
pülők és vitorlázók bemutatójá
val kezdődött. A Dongó együt
tes békedalokból összeállított 
műsorral szerepelt, fellépett. és 
nagy sikert aratott a vasutasok 
helyi fúvószenekara is. 

- Vendégek a Szovjetunió
ból. A szombathelyi igazgató
ság MSZBT tagcsoportja május 
23-án 40 tagú cseljabinszki kül
döttséget látott vendégül. Az 
igazgatóság székházában tar 
tott találkozón Szabó Zoltán 
igazgatóhelyettes adott tájékoz
tatást, majd egy videofilm segít
ségével mutatták be a nyugat
dunántúli vasútigazgatóság éle
tét és munkáját. 

- Szabad jelzővel. Szak
szervezetünk XL kongresszusa 
tiszteletére megjelent szépiro
dalmi antológia szerzői közül 
Szabó Béla és Radnai Ketykó 
István május 27-én a miskolci 
Vörösmarty Művelődési Ház 
vendégei voltak. 

- Magyar-csehszlovák 
kapcsolatok. A hatvani körzeti 
üzemfőnökség vezetői kassai 
vendégeket fogadtak május vé
gén. A találkozó célja a két or
szág vasutas kapcsolatainak el· 
mélyítése volt. Megegyeztek 
abban, hogy a 22 évvel ezelőtt 
létrejött barátságot új formák· 
kal színesítik. E cél érdekében 
úgy döntöttek, hogy a két or
szág vasutasnapjain kölcsönö
sen 20 tagú küldöttség vesz 
részt. 

Elcserélnénk kispesti, 140 négyzet· 
méteres, kétlakásos - öt szoba, két 
konyha -, összkomfortos. telefonos 
családi házunkat (100 négyszögöles 
telken, melléképületekkel) két szoba 
hallos, összkonúortos, telefonos örök· 
lakásra vagy családi házra. Érdeklődm 
lehet a 274-412-es telefonszámon. 

Elcserélném Pestlőnnc Kavicsbá· 
nya állomáson lévő két szoba. komfor· 
tos, kertes MÁV szolgálati lakásom 
budapesti két szoba. konúortos tanácsi 
lakásra, szolgálati lakásra jogosult 
MÁV-dolgozóval. Érdeklődm lehet: 
Rózsavölgyi Zoltán, 577-907 telefon· 
számon, napközben. 

Budapest, X. ker. központjában. a 
Pataki István Művelődési Központ kö· 
zelében zöldövezeti, déli fekvésű. 56 
négyzetméter alapterületű, két szoba, 
összkonúortos, távfűtéses, hívóliftes. 
telefonos OTP szövetkezeti lakás kész· 
pénzpért, tehermentesen eladó. Érdek
lődni lehet este és délelőtt a 274-783 te· 
lefonszámon. Levélcím: Hollós Árpád· 
né Budapest. 62. 1399 Postafiók 616. 
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A vaautas-azakazlervezet el- A z� Olá ezutin a tál- aúól A legnaa,obb t616ra-fel-
n� .fa a 'MÁV Vezérigaz- 6r6k alakulűú61 �t él6- haa,mAJ6 az ilzemviteJl uak
-t64',,\JdSZMP Végre� terjeaztéat vitatta m� A MÁV Jzolp}at. Az. évi öaaes ll16ré
� június 12.;fn egybt- túlóra-felhaaZMlúa • elm6lt nak a húomnegyed � 
tea ülfst tartott. A két testület tervc:Udua •tt jelent&en - a!apvet6en kit nteg .cilU&,1a • 
dr. Bojúff Reu6nek, a MÁV mintegy 3 millió 6rávu - n6tt. d6, az utaz6k ú az elernl/lldol.
vezérigugatójénak a személy- A vasutasok munk6ban töltött gozást, tovcibbftást vlgi&" dól
széllitú helyzetér61, feladatai- ideje továbbra ia számottev6en ,goz6k. Terilletileg pedig a bu
ról, majd a túlórák felmerülésé- meghaladja a n�8&:ICWl'8 más dapesti szolgálati helyekre kon
nek okairól. a csökJ{entés lehe- ágazataiban fogJalkoztat.ottak centrá16dik a legtöbb túló,ra. 
t6ségeir61 és korlátairól készült �unkaidejét. fe a fizikaiak ha- Egyes munkakörökben, fog
el6terjesztéat vitatta meg. � átlagos m�kaideje 20 órával lalkozáai csoport.okban a dolgo-

A vezifigazgat6 bevezetöjé- több, mint� iparban foelalkoz- z6k igénybevétele már elérte a 
ben hangatdyozta, hogy a MA V �!k
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v�- kritikus határt. Számos UQlgá-
azdálkodási rendjének m6do- u_ n.u„ n::ne mun o- lati helyen, az áUonláBi sze-g . k- . ronkm,t éa területenkfnt eltér6 mél.J,zetnél már-már 7ffldsze-sulása is meg ?veteli, _hogy a mé�kben de rené:l&zeresen vé- -·"• .__ . ....11.-.-,. személyszállftáa1 teljeaitmé- • ' 

MÁ 
rusé - a '"'" ,, .. ..,,..,, ... pon 

k t ését 
· 
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m tt _.,.1 k véklmpégét ,uátó léulcsfontos- t6 sokáig h<>IY a kulcsfontoasá-rv n me..,og azo cmo -"'-� mutalcal:ömbffl ,lnlnoz61c megvalósítását a váll$ti szem- �.. .....,, gú munkakörben foglalkozta-
pont.ok fokozottabb figyelembe- igénybevétele hel71enkfflt �r tottak egynegyede túllépi a kol
vételével körültekintöbben kell az elwelhet6ség laatónú surol- lektfv szeri6déaben előírt évi 
végezni. Ezt szolgálja az az in• jC&. • •• 600 órás túl6rakeretet. Ez el6bb 
•..lzkedé . te 1 f6o ztá Az. éves szinten felmerüJ.6 utóbb kimerültséget, eg,szs,g
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; 14,5 millió túlóra éa ennek hatá- károsodást okoz. 
�
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1 sai feltétlenül indokolják a A két testület egyetértett az 

szolgál:Ok s:i� MÁV túl6�gard4lkodásának • el6terjesztésben megfogalma-
j 'tás munkaügyi tervezés és gazdái- zott tennivalókkal, mely szerint avi a. kodáa renda�be épített fQlya- a m�c:16-felhaaz-J ffluf ·•·lt 1 tnl• t lf�Pl Wil.11■1■• "1rn•1.,, 
dg nem vúbat6k. A � n eJemr••a � 6tfOIJ6 ,munlt'.a) • � személykocsik küla6 és bels6 értékelését, a túlmunka-felme- tézked&ekre kell a naoobb tmtftáaában uonban jawláara rülés okeinak mélyreható éa hangsúlyt fetteinl A munkalehet számítani. A MA V vezetlff részletes elemzését, valamint a id6-felhalználáanak a ténylegeugr,anis maeégiút dolgoztak ki túlóracaökkentéa kor1'tainak és sen felmer016 üzemi te)jesftCI kocsUc tis.itításáro. Ez rnagA- lehet6sé,einek feltárását. ményhez kell igazodnia a � 
ba foglaija. a tisztft6búiaok ki• Az. e16terjesztéa re61ia: képet munkéval töltött "8ZOlg4Íatt id6-
alakftását, azok _tec�kai fel: ad a túlórák felmerülésének ket pedig a nummáliara kell szerelését, valamint a Jelenlegi okairól a felhasználás alakulá- csökkenteni. tisztítási technológiai rendszer---------------------
korszenlsftésél A tiaztft6b4zi, 
sok fejlesztésére 1990-ig 160 
millió forintot köh a MÁV, s a 
terv szerint Budapesten. a Déli 
pál71GudWJron, Mulcolcon. 

� ....... _,, • .,,.,,,MJat,oA 
ú,«-6.6i„#lláfl• 

N1/ÍTefl1/hlu:6.n, Bala11a1111a:r- A vuutaa-� nél hatékonyabb érdekképviae-
maton, Zalaegerszegen, Ta� mlkbWban jónius 13-°'1\ tar- lete. A nyuldQu.oJi llOeft ad 
c;án éa Bélcúcsabón épül kocsi- � a nyqádQuok int&m,1- !11� majd, _aídk a legjobban 
mosó vagy kors7.en'laitik a Qlell· r.ottáp � érte- 18Dlerik goncijaikat. A vm!tö
lev6kel � ameJten nazt vettek a Rgben a terillétek képvlaelete 

A azeméb'szállítáaaal kapcao- nyuadfjaa-ala�k el- ia biztosít.ott. 
latban a két testület tagjai kö- nökei N f6b� Ezut6n megy.álauották az in
zül sokan mondták el észrevéte- DlilM Sáwdor, • uervezési- téz6bizott'4I e1nWt- á titká• 
1'ket. javaslatukal Elhangzot,. le � vaet6ie - az rát, valamint a tizenhúom taaú 
t.ak olyan vélemények ja hogy ebta� k6P.Yiiíeleb!ben - kö- v� Az. elnök d,r, &cab6 

t,gyelmezett munkával, �- o.öntatte a meatjelenteket, majd M� az intéz6bizottaág titkA-
11111 magatartással a vasútasek ill elmoll(lqtta, hogy az intéz6bí- ra g� Á7'P,Cid; az l:YrA 
sokat tehetnek a �táaok zot.ts'8 � ei.&ne-, oazt6q J)C)l\tikMi IXlWlkatAna 
-azfnvonalának javftáa6ért. ges célja a nyugclQuok eddigi- lett. 
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DEBRECENBŐL INDULT 

Száz éve született dr. Rajczi Rezső 
Száz évvel ezelőtt, 1886. júli

us 6-án Debrecenben született 
dr. Rajczi Rezső MÁV-hivatal
nok. a Kommunisták Magyar
országi Pártjának alapító tagja, 
a Tanácsköztársaság mártírja. 

Apai nagyapja Ráckevén. 
anyai nagyapja a Borsod me
gyei Szendrőn kántortanítósko
dott. Apja az elsők között lépett 
a MÁV szolgálatába. 1873-ban 
már kinevezett MÁV-hivatal
nok Losoncon. Több észak-ma
gyarországi és tiszántúli vas
útállomáson teljesített forgalmi 
szolgálatot s látott el főnöki te
endőket. A kilencvenes évek 
derekától a MÁV Debreceni 
Üzemvezetőség (ma: Igazgató
ság) forgalmi és kereskedelmi 
osztályán dolgozott. 

Rajczi Rezső a debreceni re
formátus kollégium elemi tago
zatán tanulta a betűvetést, 
majd az állami főreáliskolába 
került. Főként vasutasok, pos
tások, kispolgárok gyermekei
nek középiskolája volt ez akko
riban. A magas követelmények 
rostáján sokan kihullottak: az 
első osztályba felvett 102 tanu
lóból a harmadikra 50, a nyolca
dikra 22 maradt. Az érettségin 
mindössze 20-an jelentek meg, 
köztük Tóth Árpád és Kuthy 
Sándor, akikkel együtt dolgo
zott az iskola segítőegyesületé
ben is. Rajczi a sikeres érettségi 
után - bár németül és franciá
ul már tudott - azonnal kiegé
szítő érettségit tett latinból a ki
sújszállási református főgimná
ziumban. 

Napibéres kisegítő Debrecenben 

Tanulmányait 1904 szeptem
berétől a debreceni jogakadé
mián, 1905 őszétől a Kolozsvári 
Tudományegyetem jog- és ál
lamtudományi karán folytatta. 
Mezei jogász lett, s napibéres 
kisegítő a MÁV Debreceni Üz
letvezetőségén. 1910 tavaszán 
az államtudományok doktorává 
avatták. Időközben a MÁV na
pidíjas díjnokként véglegesítet
te és az üzletvezetőség V. osztá
lyából Debrecen állomásra he
lyezte. 1910 nyarán távírda-, 
ősszel forgalmi szakvizsgát tett. 
1911. február 18-án önálló for
galmi szolgálatra osztották be. 
Márciusban sikerrel vizsgázott 
a kereskedelmi szakszolgálat
ból is. 1911. május l-jén fogal
mazóvá nevezték ki 2300 koro
na évi fizetéssel és 720 korona 
lakáspénzzel, a MÁV VIII. fize
tési osztály 3. fokozatába. 25 
éves korára tehetségével és ki
tartó szorgalmával biztos eg
zisztenciát teremtett magának. 

Az életét és gondolkodását 
befolyásoló élményösszesség 
meghatározó elemét jó ideig 
azok a szellemi impulzusok, s a 
mindennapok valóságában gyö
kerező politikai és társadalmi 
tapasztalatok alkották, ame
lyekre Debrecenben tett szert. 
1905-ben egyszerre jegyezte el 
magát az eszperantóval, az 
antialkoholizmussal és a vege
tarianizmussal. Ez forradalmi 
kihívást jelentett az akkori Ma
gyarországon, s különösen 
Debrecenben: a népek közele
dését elősegítő mesterséges vi
lágnyelvet propagálni, amikor a 
külsőségeiben a kuruc kort idé
ző pártkoalíció választási győ
zelme után szinte mindent el
árasztott a nacionalista szenve
délyhullám; a természetes táp
lálkozást és az antialkoholiz
must hirdetni ott, ahol hetekig 
tartanak a disznótorok, s diák
virtus, férfimulatság az ivás; a 
vegatarianizmus apostolává 
lenni ott, ahol roskadozik az 
asztal a zsíros trakták, a kapros 
dubbancs, kásás karingó, és a 
mazsolás tyúkleves alatt. 

1906 februárjában két jogász
társával megalakította az eszpe
rantisták első debreceni szerve
zetét. 1907 tavaszától munka
társa a Magyar Eszperantó 
Egyesület hivatalos lapjának, 
az „Esperanto" című tudomá
nyos és szépirodalmi folyóirat
nak. A lap 1907 márciusában 
közölte „La deziro" (A vágy) cí
mű első eszperantó költemé
nvét. Széles körű irodalmi tevé
kenységéről tanúskodnak a „La 

Verda Standardo"-ban (A zöld 
lobogó) és más eszperantó kiad
ványokban megjelent versei, 
cikkei és elbeszélései, Petőfi- és 
Ady-versfordításai. 1911-ben 
részt vett az antwerpeni, 

1912-ben a krakkói, 1913-ban a 
berni nemzetközi eszperantó
kongresszuson. Számos ország 
eszperantistájához fűzte szemé
lyes barátság is a vidám és szel
lemes, segítőkész ,,vagabon
don" Rudolfo Rajczit. A világ
háború előtt már fontos szere
pet játszott az eszperantista 
mozgalom országos vezetőségé
ben, s Magyarországot képvi
selte az Eszperantista Absztine
neek Nemzetközi Ligájában. 

A természetes életmód szín
vonalas propagálója. ,,A drága
ság kérdése és a táplálkozási 
reform" című 1912-ben megje
lent munkája a húsmentes táp
lálkozással kapcsolatos külföldi 
szakirodalom alapos ismereté
ről tanúskodik. 1914-től főtitká
ra a Magyarországi Vegetárius 
Egyesületnek, s titkár pénztáro
sa az Eszperantista Vegetáriu
sok Nemzetközi Ligájának. 

1912 nyarán kérte felvételét a 
debreceni Haladás szabadkő
műves-páholyba. Miután szán
dékának kolT'olysága s erkölcsi 
feddhetetlensége közismert 
volt, a páholy 1913 márciusá
ban „ősrégi szokás szerint" fel
vette őt, és 1915-ben a mester 
fokozatra emelte. A XVIII. szá
zadtól létező, különös szertartá
sú és jelképrendszerű, sok 
irányzatú szabadkőművesség a 
felvilágosodás eszméit, a termé
szet és a társadalom racionális 
megértését hirdető polgári em
berbaráti mozgalom. A magyar 
reformkor első nemzedéke épp
úgy szabadkőműves volt, akár
csak a magyar jakobinusok. 
A századelő feudális maradvá
nyokkal terhelt Magyarorszá
gán is pozitív szerepet játszot
tak azok, akik a szabadkőmű
ves-páholyokban tevékenyked
ve akarták ,,belopni" az ország
ba a polgári civilizációt és a hu
manizmust. A vasúti mérnökök, 
forgalmi és kereskedelmi hiva
talnokok közül mintegy félez
ren tartoztak akkor a szabadkő
műves-páholyokhoz. 

Kapcsolat a munkásokkal 

Rajczi e mozgalmakat nem nek megóvására, fizikai és szel
célnak tekintette, csupán esz- lemi képességeik fejlesztésére. 
köznek embertársai egészségé- Tudatosan, de toleránsan - a 

társadalomátalakító tanok 
apostolainál oly gyakran ta
pasztalható türelmetlenség nél
kül - törekedett a gyakorlati 
tevékenységek elméleti meg
alapozására is. Hitte, hogy az 
eszperantó elterjedése megte
remti az alapot a nyelvi kü
lönbségek által széttagolt em
beriség egyesítéséhez, s mivel 
az emberi szervezetnek a ter
mészetes életmód felel meg, kö
vetőik kitartóbbakká és öntu
datosabbakká válnak, képessé
geik könnyebben kibontakoz
tathatók. 

Rajczi Rezsőt az említett 
mozgalmakban való tudatos 
részvétel, a humanista eszmé
nyek következetes végiggondo
lása, a társadalmi igazság 
szenvedélyes keresése vezette a 
forradalmi munkásmozgalom
ba. A szervezett munkásokkal 
hamar kapcsolatba került. 
1908-ban eszperantó-tanfolya
mot vezetett az építőmunkás 
�zakszervezet debreceni cso
portjában. Miután 1913 áprilisá
ban Budapestre helyezték a 
MÁV Igazgatóság F. IV. (szál
lítmányozási és visszkereske
delmi ügyek) szakosztályához, 
megerősödött a kapcsolata a 
szociáldemokrata munkásmoz
galommal. Az illegális vasutas
mozgalmat szervező és vezető 
dr. Landler Jenővel való megis
merkedéséböl életre szóló ba
rátság szövődött. Rajczi alapító 
tagja 1913-ban a Magyarországi 
Eszperantó Munkások Egyesü
letének. Bekapcsolódott az al
koholellenes szabadkőműves
világpáholy, a Független Good 
Templar Rend munkájába is és 
az Igaz Út csoport vezetőségi 
tagja lett. A rend fő törekvése: 
a szeszes italok f ogyasztásá
nak kiküszöbölésével maga
sabb erkölcsi és szellemi szín
vonalra emelni az emberiséget. 
A rend tevékenységében részt 
vett a magyar forradalmi mun
kásmozgalom több ismert egyé
nisége: Vágó Béla, Somló De
zső, Karikás Frigyes, Hambur
ger Jenő, Bolgár Eleit. Ez ma
gyarázza a rend és az Alkoho
lellenes Munkásszövetség szo
ros kapcsolatát. 

A világháború vérzivatará
ban, amikor magasra csaptak a 
nemzetek közötti gyűlölködés 

hullámai, Rajczi Rezső hű ma
radt humanista eszméihez: an
timilitarista tevékenységet 
folytatott. 1917-ben részt vál
lalt az Alholmentes leszerelé
sért jelszóval indított országos 
mozgalom szervezésében, s ak
tívan közreműködött a szabad
kőművesek békemozgalmában. 

Az 1918-as polgári demokra
tikus forradalom győzelme után 
egyik vezetője azoknak a szo
cialistáknak, akik hozzáláttak a 
Magyarországi Szocialisták 
Független Csoportjának meg
szervezéséhez. A csepeli, erzsé
betfalvi és mátyásföldi nagy
üzemek, vasúti főműhelyek bal
oldali munkásaira támaszkodó 
függetlenek november 15-re 
alakuló gyűlést hirdettek és el
határozták, hogy Rajczi szer
kesztésében Vörös Lobogó cím
mel lapot indítanak. A megbe
széléseket Rajczi Rezső Budafo
ki út 81. szám alatti lakásán tar
tották. 

„Minden proletárhoz!" című 
röpiratuk a kommunista köztár
saság megvalósítására szólítot
ta a munkásokat. A csoport te
vékenysége egyengette az utat 
a KMP megalakulása előtt. 
Kun Béla hazatérése után Raj
czi bekapcsolódott a KMP szer
vezésébe, s kezdettől annak ve
zető gárdájához tartozott. Tagja 
lett a párt második (illegális) 
Központi Bizottságának, s részt 
vett a Vörös Újság szerkeszté
sében. Kun Bélának és vezető
társainak 1919. február 20-i le
tartóztatását követően Bolgár 
Elekkel, Fazekas Józseffel, He
vesi Gyulával, Lukács Györg
gyel és másokkal irányította a 
KMP tevékenységét. 

A kommunista pártszervező 
munkában jelentős szerepük 
volt a vasutasoknak. 1918. de
cember 29-én a MÁV összes 
munkás- és tisztviselő-kategóri
ájának képviselői megalakítot
ták az államvasutak alkalma
zottai kommunista csoportját. 
A kommunista vasutasok szer
vezőbizottságának dr. Rajczi is 
tagja lett. Részt vett a legális 
vasutas-szakszervezet megszer
vezésében, ezért beválasztották 
a december 15-én megalakult 
MÁV igazgatósági csoport ve
zetőségébe is. 

Töretlen optimizmussal 

A Tanácsköztársaság idején a 
Munkaügyi és a Népjóléti Nép
biztosság gyermekvédelmi osz
tályának vezetőhelyettese és az 
alkoholellenes tanács társelnö
ke. A főváros I. kerületének 
dolgozói a Munkás- és Katona
tanács tagjává választották, az 
pedig az 500-as Budapesti Köz
ponti Forradalmi Munkás- és 
Katonatanácsba delegálta. 

A gyermekvédelmi munka -
a múlt súlyos öröksége miatt -
különösen igényelte Rajczi tö
retlen optimizmusát. A háború 
előtt született gyermekeknek 
ugyanis közel fele halt meg 10. 
életévének betöltése előtt, a há
borús nélkülözések pedig a 
végsokig növelték a gyermekek 
szenvedését. Ezért mondta ki a 
Forradalmi Kormányzótanács 
1919. április 25-i rendelete: ,,A 

Tanácsköztársaság a gyerme
kek testi és lelki védelmét a leg
fontosabb feladatának tekin
ti." S az első munkáshatalom, 
mely a rászoruló gyermekek 
tejjel és ingyencipővel való ellá
tását, fürdetését, gyógyítását, 
üdültetését, kultúréhségének 
csillapítását egyaránt feladatá
nak tartotta, önmagáról a leg
maradandóbb emléket a gyer
meklelkekben állította. 

A rászoruló gyermekek életé
nek egy történelmi pillanatra 
való megszépítéséért Rajczi az 
életével fizetett. A Tanácsköz
társaság megdöntését követően 
1919. szeptember 4-én letartóz-

tatták. A Budapesti Országos 
Gyűjtőf ogházból október 25-én 
halálos betegen a Szent István 
Kórházba került. Tízheti szen
vedés után elhunyt. Özvegyet 
és két árvát hagyott hátra. 
A Farkasréti temetőben helyez
ték örök nyugalomra. 

A Népszava ezt írta: ,, Veszte
ség! A halál újra kiragadta egy 
elvtársunkat az életből . . . Az 
elhunyt öntudatos híve és lel
kes hirdetője volt a szocialista 
eszméknek és erős, meggyőző
déses harcosa a pártnak; halá
lával elvtársaink egyik leg
jobbika dőlt ki a sorból . . . " 
A Magyar Vasutas nekrológja 
- bár meggyőződéses kommu
nista voltától elhatárolta magát 
- nagy elismeréssel méltatta 
humánus egyéniségét. ,,Búcsú
zunk tőled, mert bár nem értet
tünk egyet veled, szerettünk, 
becsültünk mint jó kollégát és 
tiszteltünk, mint jóravaló és 
becsületes, földi hívságokkal ki 
nem elégíthető ellenfelet." Va
lamennyi eszperantista lap 
megemlékezett haláláról és 
méltatta érdemeit. Az Esperan
tista Laborista, a Párizsban 
megjelenő munkás-eszperantó 
újság „a jól ismert és szeretett 
magyar eszmetárstól" búcsúz
va hangsúlyozta, hogy halálá
val „betöltetlen helyet hagyott 
a békéért harcolók sorai
ban ... " 

Gadanecz Béla 
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BÉKENAGVGVÜLÉS 
A budapesti vasútigazgatóság kultúrtermében június 3-án · 

békenagygyűlést rendeztek, amelyen Fodor István, az Országos 
Béketanács titkára a békemozgalom időszerű kérdéseiről tájékoz
tatta a megjelenteket. A gyűlés végén Fodor István a békemun
kában élenjáró kollektíváknak, illetve vasutasoknak plaketteket, 
okleveleket adott át. A Keleti műszaki kocs1szolgálat József Atti
la szocialista brigádjának a Béketanács kitüntető plakettjét ado
mányozták. A budapesti igazgatóság három dolgozója a Béke
munkáért elismerő oklevelet kapott. 

\ nagygyűlés résztvevői 

Fodor István átadja a Béketanácr,, kitüntető plakettjét Boro-. 
.\rpád hrigádvezetőnek 

(Óvári ..\.rpád felvételei) 

Szegedi küldöttség Odesszában 
A szegedi és odessz,ü vasuta

sok baráti kapcsolatának már 
hagyományai vannak. Nyolc 
évvel ezelőtt a két vasútigazga
tóság szocialista együttműködé
si és munkaverseny szerződést 
kötött Szeged és Odessza vasúti 
csomópontok szolgálati helyei 
között. A szerződés konkrét 
gazdasági feladatokat tartal
maz, melyek megvalósítása 
mindkét kollektíva közvetlen 
érdeke. A munkaverseny ered
ményét évente értékelik és a 
legeredményesebb kollektíva 
elnyeri és egy évig őrzi az e cél
ra alapított vörös vándorzász
lót. 

A két csomópont kapcsolatá
ban jelentős szerepet töltenek 
be a személyes találkozások. 
Legutóbb, május közepén az 
odesszai igazgatóság meghívá
sára Tasi Gábor műszaki osz
tályvezető-helyettes vezetésé
vel háromtagú delegáció uta
zott a Fekete-tengerparti város
ba. Látogatásuk célja a mun-

kaversenyben elért eredmé
nyek értékelése, szakmai és po
litikai tapasztalatcsere volt. A 
szakmai találkozó keretében ta
nulmányozták az odesszai vas
úti csomóponthoz tartozó háló
kocsi-karbantartó. tisztító üzem 
munkáját. megtekintették a 
szovjet-bolgár kereskedelmi 
forgalomban jelentős szerepet 
betöltő Iljicsovszk kompkikötőt 
és ellátogattak egy rendezőpá
lyaudvarra. Ezenkívül látoga
tást tettek az odesszai igazgató
ság múzeumában, a vasutas 
kultúrpalotában, sportlétesít
ményekben, és egy vasutas Pio
nír-táborban. A szegedi vasuta
sok küldöttségét fogadta Odesz
sza kerületi pártbizottságának 
első titkára is. 

Az odesszai látogatás végén 
újabb időszakra meghosszabí
tották az együttműködési szer
ződést, amely tovább gazdagít
ja a két igazgatóság és vasúti 
csomópontok kapcsolatát. 

(gellért) 

A kőszegi fiúkórus 
Ausztriában vendégszerepelt 

A kőszegi MÁV Nevelőott
hon fiúkórusát több rádiófelvé
tel és sok nyilvános szereplés 
tette ismertté. A 10 éves fennál
lásuk alatt már ötször jártak 
Ausztriában, és egyszer Olasz
országban. Az 56 tagú együttes 
karnagya Gráf László, zongora
kísérőjük Gráf Lászlóné. 

Májusban Karintiában ven
dégszerepeltek, ahová a Kla
genfurt melletti seebodeni ze
nei tagozatos iskola kórusa hív
ta meg, a hagyományos év végi 
koncertjükre. A kórus a fennál
lásának 10 éves jubileumát ün
neplő Európa-hírű, Karintia 
együttes műsorában lépett fel, 

nagy sikerrel. Felléptek a mills
tatti kongresszusi teremben is. 
Ott közös koncertet adtak a 
vendéglátó iskola vegyeskará-� 
val és zenekarával. Az ötszáz 
főnyi közönség nagy tapssal kö
szönte meg az előadást. A Ko
dály, Hdndel, Kovács Barna és 
Balázs Árpád műveinek tolmá
csolása osztatlan sikert aratott. 

A műsor után a város polgár
mestere fogadást adott a gyer
mekek és kísérőik tiszteletére. 
A polgármester reményét fejez
te ki, hogy a millstatti közönség 
máskor is hallhatja majd szín
vonalas műsorukat. 

Kiss János 
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PORTRÉ\j\_ZLAT A papírok között elvész az ember 
A kárpitosműhely 

kitüntetett fóöizalmija 
Beszélgetés egy szb-titkárral az „első vonalban" 

A kárpitosműhely vege
ben egy kis raktár polcain 
katonás rendben sorakoz
nak a műbőrök, s a textil
anyagok. Békés nyugalom
mal várják, hogy szorgos 
munkáskezek a vasúti ko
csik ülésévé formálják őket. 

- Ez a helyiség is hűen 
tükrözi Germán István 
egyéniségét - mondja Tóth 
Ferenc, a műhely egyik bri
gádvezetője. - Évek óta 
Pista a vételezőnk. Precíz " 
munkájával jól segíti a mű
hely tevékenységét. Rá min
dig számíthatnak, miként 

A napokban találkoztam egy fiatal szb-titkárral. Kötetle
nül beszélgettünk az élet dolgairól, társadalmi Jelensé
gekről, s természetesen a szakszervezeti munkáról, a 
vasút gondjairól. Marton Györgynek hívják. Az elmúlt év 

J októberétől a miskolci körzeti üzemfőnökség szb-titká
ra. Mondanivalójának lényegét az Ilyenkor szokásos tö
mörítés és stilisztikai formaigazítás után közreadom. 
Tanulságul szolgálhat mindazoknak, akik nemcsak hisz
nek a gazdasági, szakszervezeti munka megújításának 
a szükségességében, hanem tenni is akarnak valamit az 
ügy érdekében. 

az a tíz szakszervezeti bi- könnyű megértetni az érin
zalmicsoport is, akiknek tettekkel. 
mint főbizalmi ő képviseli A műhelyben mesélték, 
az érdekeit az üzemi fóru- hogy a főbizalmi tud nemet 
mokon. is mondani, de ilyenkor min-

Germán István 1963-ban dig igyekszik megvilágítani 
kárpitos tanulóként kezdte a a miértjét is. De a jogos igé
dunakeszi járműjavítóban, nyeket - mint a védőcipő 
majd szakmunkásént évekig vagy a fagépműhelyben dol
művelte azt a szakmát. Az gozó három TMK-s elma
egykori diák munkája, közé- radt, kiemelt béremelése -
leti tevékenysége, emberi kiharcolta. 
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- Germán István tulajdonságai révén ma már 
az üzem egyik legelismer- 1970-től bizalmiként, majd 
tebb embere. Munkatársai, 1979-től pedig már főbizal
gazdaság1 vezetői becsülik miként segíti üzemünk 
határozott jelleméért, a szak- munkásainak érdekvédel
szervezeti tagok érdekében mét, érdekképviseletét -
kifejtett lelkiismeretes mun- mondja Markó Róbert, a 
kájáért. szakszervezeti bizottság tit-

kárhelyettese. - Rendsze-- Öröm és megtisztelte- res hallgatója a szakszerve
tés számomra, hogy társai- zeti oktatásoknak. Tanul, 
mon segíthetek. Igaz, hogy hogy önmagát gazdagítsa, némelykor akadnak az és társait jobban tudja segí- ' ügyek intézése közben ne- teni. A bizottságban kifejtett 

l· hézségek is. Ugyanis, ami- tevékenységével is meg va
kor a dolgozó problémája gyunk elégedve, mindig fel
megoldódik, az természetes, készülten, a t�ma alapos is-
de ha nem sikerül a panaszt meretének birtokában, a vá
orvosolni vagy a kérés nem lasztók véleményének kép
bizonyul megalapozottnak, viseletével vesz részt a mun
azt nehezen veszik tudomá- kában. 
sul. Példa erre a közelmúlt, Germán István kiemelke
amikor itt az I-es kárpitos- dő szakszervezeti tevékeny
műhelyben nem volt elég ségéért május elseje alkal
munka. Néhány munkást mából a Szakszervezeti 
ideiglenesen más területre Munkáért arany fokozat ki
kellett irányítani, ammek tüntetésben részesült. 
szükségességét nem volt Vetési Imre 

Egy sikeres pályázat nyomán 

Vasúttörténeti emlékek 

kiállítása Szolnokon 

A szolnoki vasutasok műve
lődési háza az elmúlt év végén 
a Munka és művelődés elneve
zésű pályázat keretében hirdet
te meg a vasúttörténeti emlé
kek gyűjtését. A pályázat ered
ményes volt: közel 400 doku
mentum került elő, közöttük 
egészen ritka és eddig ismeret
len darabok is. Így például az 
1870-es évekből származó fu
varlevelek, 1905-ben, illetve 

1919-ben keletkezett utasítások, 
vagy az 1944-es bombázáskor 
készült fényképek. 

Az értékes dokumentumok
ból kiállítás nyílt Szolnokon. 
A művelődési ház munkatársai 
az összegyűjtött dokumentumo
kat nyilvántartásba vették, gon
dosan őrzik, hogy majd a ké
sőbbiekben létesítendő emlék
szoba, illetve a Közlekedési 
Múzeum anyagát gazdagítsák. 

Gazdag programok 
az ünnepi könyvhéten 

Idén május 30-a és június 4-e 
között rendezték meg az ünnepi 
könyvhetet. Jó alkalmat szol
gáltatott ez az esemény a szak
szervezeti könyvtáraknak arra 
is, hogy kihasználva a könyvek 
iránt megnyilvánuló országos 
érdeklődést, újabb híveket to
borozzanak az olvasók táborá
ba. 

A budapesti szakszervezeti 
könyvtárak sokrétű propagan
datevékenységgel készültek az 
ünnepi könyvhét méltó megün
neplésére. A központi rendez
vény a Landler Művelődési 
Házban volt, ahol a közel 200 
tagú közönség a Reménység és 
tulipán című irodalmi összeállí
tásban gyönyörködhetett. 
A műsor válogatást adott a 
könyvhéten megjelenő művek
ből. Az irodalmi részletek jól 
tükrözték azt a sokszínűséget, 
amely a könyvheti kiadványo
kat jellemezte. Tóth Judit, Me
rényi Judit, Nagy Gábor, Osz-

ter Sándor és a Szélrózsa 
együttes tolmácsolásában töb
bek között Garai Gábor, Weö
res Sándor, Moldova György 
és Kellér Dezső műveiből hang
zottak el részletek. A szellemes 
összekötő szöveget Tarján Ta
más irodalomtörténész mondta 
el. A programnak író vendége 
is volt Vári Attila személyében, 
aki alig győzte dedikálni Volt 
egyszer egy város című művét. 
Nagy sikere volt a műsort köve
tő könyvvásárnak is, amit bizo
nyít a 10 635 forintos forgalom. 

Június 2-án író-olvasó talál
kozó színhelye volt a Törekvés 
Művelődési Központ. Valló 
László író Emlékké válok ma
gam is című művéről beszélge
tett a MÁV-telepi általános is
kolásokkal. 

A többi könyvtárban meg
rendezett kiállítások és vásárok 
is jól szolgálták az olvasás iránti 
igény felkeltését. 

Gócza Ferencné 

- A szakszervezeti moz
galomban dolgozó vezetők
nek, aktivistáknak nagy fel
adata most, hogy együtt 
gondolkodva keressék a 
mozgalmi munka hatéko
nyabb eszközeit, módszereit, 
amelyekkel a mai viszonyok 
között jobban tudjuk szol
gálni a közös ügyet. Napja
inkban - azt mondják -, 
nem könnyű szakszervezeti 
munkásnak lenni. Mi erről 
a véleménye? 

- Mielőtt a kérdésre vála
szolnék, hadd mondjam el -
nem dicsekvésből, csupán tény
ként -, hogy a miskolci körze
ti üzemfőnökség az egész igaz
gatóság szállítási teljesítmé
nyének hetvenöt százalékát 
produkálja. A miskolci igazga
tóság pedig a MÁV áruszállitá
sának harminc százalékát. 
Üzemfőnökségünk létszáma 
ötezerhétszáz, ebből ötezer
négyszáz a szakszervezeti tag. 
Árpilis l-jétől Kazincbarcikát is 
a miskolci körzeti üzemfőnök
séghez csatolták, s így az or
szág legnagyobb üzemfőnöksé
ge lettünk. Huszonöt főbizalmi 
és száznyolcvanhat bizalmi 
igyekszik a dolgozók érdekeit 
képviselni. Barcikán 1200 vas
utas dolgozik. Ez a létszám 
nagy területen oszlik meg, ami 
nehezíti a szakszervezeti mun
kát. 

Már rég megérlelődött ben
nem az a vélemény, hogy a 
szervezeti élet távirányítással 
nehezen képzelhető el. Pedig 
napjainkban egyre inkább van
nak erre utaló tendenciák. Sze
mélyes kontatkus nélkül elhide
gül a tagokkal való kapcsolat. 
Nekünk egyre kevesebb idő jut 
a szolgálati helyek látogatására, 
a kötetlen beszélgetésekre. Az 
a tapasztalatom, hogy a szak
szervezeti mozgalom agyonad
minisztrálja magát. Rengeteg 
kimutatást, jelentést, statiszti
kai adatot kérnek tőlünk. És ál
talában valamennyi nagyon 
sürgős. Már kedves viccé szelí
dült, de sajnos igaz a mondás, 
hogy ez vagy az a „házi fel
adat" tegnapra kellett volna. 

Véleményezni kell többek 
között a kollektív szerződést is. 
Elvárják, hogy meggondoltan, 
felelősséggel fogalmazzuk meg 
a módosító javaslatokat, azok
ban tükröződjön a dolgozók kí
vánsága, de mindezt lehetőleg 
rövid időn belül tegyük. A vég
rehajtó szolgálat, a frontvonal 
kapja a legkevesebb időt a fel
adatok megoldására. Az utolsó 
pillanatban, sokszor néhány na
pon belül kell adatokat, infor
mációkat összegyűjtenünk és 
továbbítanunk. 

Én nem szeretek írogatni, fö
löslegesen levelezgetni. Sok 
kollégámnak is az a véleménye, 
hogy túladminisztráltatják ve
lünk a szakszervezeti munkát. 
És sok az értekezlet, az értekez
leteken pedig gyakori az ideg
tépő szócséplés, a formális 
megnyilatkozás. Pedig az ily 
módon elfecsérelt időt az embe
rekkel való foglalkozásra, a 
gondok orvoslására, is lehetett 
volna fordítani. A papírok kö
zött elvész az ember! A felmé
rések, kimutatások haszna 
nincs arányban a befektetett 
munkával, az idővel. Az időki
használás hiánya egyes ameri
kai szakemberek szerint euró
pai jelenség. Nemrég olvastam 
egyik lapunkban, hogy hazánk
ban a nagy tapasztalattal, tu
dással rendelkező szakemberek 
is sokszor herdálják az idejüket. 
Például akkor is értekeznek, 
amikor arra nincs szükség, 
olyan nyomtatványokat is aláír
nak, amelynek aláírása formá
lis jellegű. 

Köztudott, hogy most alakul
nak az ifjúsági tagozatok. Rög
tön feladták a leckét: készít
sünk kimutatást a harminc 
éven aluli dolgozókról! Nem 
tudom, mi ennek a gyakorlati 
haszna? Természetesen értékel
nünk kell a szakszervezeti okta
tást is. Néha az az érzésem, 
hogy a termelés, a gazdaságo
sabb munkára való törekvés 
csak mellékes feladat. Mindez 
eltörpül az irodák papírhegyei 
között. Legutóbb a munkások 
szociális helyzetében bekövet
kezett változásokról kértek ki
mutatást 1974-től napjainkig. 
Szóval írásos anyagokat kér 
tó1ünk a szakszervezeti köz
pont, az intézőbizottság, az 
szmt, esetenként a pártalap
szervezet. Pedig már a szak
szervezeti kongresszusokon is 
szóvá tették, hogy szorítsuk 
vissza a sok papírköltséggel já
ró feladatot, csökkentsük a for
malitást, az üresjáratokat. 

- Gáspár Sándor mon
dotta, hogy a szakszerveze
tek elkötelezettsége, felelős
sége tagságának érdekvé
delmében és érdekképvise
letében érvényesül. Mindez 
azt sugallja, hogy a függet
lenített tisztségviselőknek 
jól kell ismerni a dolgozók 
igényeit, gondjait. Egyetért 
ezzel? 

- A legteljesebb mértékben. 
A szakszervezeti aktivisták
nak, a függetlenitett tisztségvi
selőknek is a dolgozók között a 
helye. Elöl az arcvonalban, s 
nem a hátországban. Sajnos 
minket a bürokrácia arra kár
hoztat, hogy maradjunk az iro-

Szakszervezeti nap 
Nagykanizsán 

A nagykanizsai körzeti üzem
főnökség május 27-én szakszer
vezeti napot rendezett. Az 
üzernfőnökség vezetői, Szentes 
László üzemfőnök, Vitári Ist
ván csomóponti párttitkár és 
Nagy István szb-titkár fórum 
keretében válaszoltak a dolgo
zók kérdéseire. 

A jól sikerült fórum után 
sportvetélkedők következtek 
kispályás labdarúgás, asztalite
nisz női és férfi, illetve sakk
sportágokban. 

Labdarúgásban a kocsivizs
gálók csapata lett az első, máso
dik a szertár, harmadik a moz
donyvezetők csapata. 

A női asztaliteniszben Vár
falvi Mária lett az első, Kovács 
Magdolna, illetve Viola Györ
gyi előtt. Férfi-asztaliteniszben 
az évek óta kitűnően versenyző 
Tóth György lett ismét az első, 
második Ujvári Tamás moz
donyvezető, harmadik Pujcsek 
József utazó felvigyázó. 

Sakkban Kardics János lett 
a győztes, második Máté József, 
harmadik Kovács Károly. 

A szakszervezeti nap közel 
százötven vasutasnak jelentett 
kikapcsolódást, illetve ennyien 
vettek részt a versenyeken. 
A legjobbak indulnak a bala
tonfenyvesi területi döntőn. 

da falai között. Még mindig 
nem tudtam meglátogatni min
den nagyobb szolgálati helyet, 
pedig ez egy szb-titkárnak alap
vető kötelessége. 

Sokunk szemléletével azon
ban nincs minden rendjén. 
A mi körzeti üzernfőnökségün
kön az országos átlagnál jobb a 
szociális helyzet, de azért még 
vannak akut gondok, aminek 
orvoslását gátolja a közöny, a 
lelkiismeret hiánya. Például 
Miskolc-Gömörin a III-as őr
hely ivóvízellátása, a mosako
dási lehetőség század eleji. Va
laki kidolgozott egy újítási ja
vaslatot, amely szerint kevés 
költséggel meg lehetett volna 
oldani a szennyvízelvezetést. 
Az újítást azonban elutasították 
azzal a magyarázattal, hogy Gö
mörit úgyis átépítik, az újítást 
tehát nem célszerű megvalósí
tani. A dolgozók hadd kesereg
jenek, panaszkodjanak még 
évekig. A hivatal illetékeseinek 
nem sürgős, nekik van ivóvi
zük, és a tisztálkodási lehetősé
gük is kifogástalan. 

Elg_ondolkoztató az is, hogy 
a MA V általában nem törődik 
olyan mértékben a dolgozók 
szociális körülményeinek a ja
vításával, mint más vállalatok. 
Talán ez az egyik oka annak, 
hogy a fiatalok nem szívesen 
jönnek a vasúthoz, mert ma 
már nem minden a pénz. A dol
gozókat nemcsak a jövedelem
mel lehet a több és jobb mun
kára ösztönözni, hanem azzal 
is, hogy jobb legyen a munka
helyi környezet. A jó közérzet
hez hozzátartozik a világítás, a 
zajvédelem, a megfelelő hőmér
séklet is. 

Szemléletesen bizonyítják 
mindezt a Volán kezelésébe 
adott raktárépületek 1s. Ame
lyek a MÁV-nál maradtak, azok 
továbbra is szegényesek, elma
radottak. A Volán emberibb kö
rülményeket teremtett dolgozó
inak. Ahol lehetett, beszereltet
te a gázfűtést, korszerűsítette a 
világítást. A vasutasok azt 
mondják: lám, a Volán törődik 
a dolgozóival! 

Említhetek más példát is. 
Évek óta nem tudjuk elintézni, 
hogy a borsodi Ércelőkészítő 
Műben dolgozó raktárnokaink
nak - akiknek szolgálati he
lyük közvetlenül a töltőállomás, 
a csúzda mellett van - javulja
nak a munkakörülményei. 
A nagy por miatt szinte látni 
sem lehet. Egészségügyi szem
pontból is célszerű lenne tehát 
egy másik épületet kijelölni ré
szükre, de ez eddig nem sike
rült. Az ügyintézés akadozik, a 
jobbító szándék zátonyra fut. 
A területünkön sok apró őrhely 
is van, amit akár néhány órás 

társadalmi munkával is szebbé. 
kényelmesebbé lehetne tenni, 
csak kezdeményezni kell, és 
megszervezni a munkát. 

- Hogyan vélekednek az 
üzemfőnökségen a MÁV je
lenlegi helyzetéről, a holt
pontról való elmozdulás le
hetőségeiről? 

- A jelenlegi hangulatra az 
jellemző, hogy a vasutasok 
többsége tanácstalan. Nem ér
tik, hogy a MÁV hogyan jutott 
ide, miért van gödörben. Nem 
fizettek nyereséget, ugyanak
kor több millió forintot költe
nek kétes értékű és hasznú bri
gádvetélkedőkre. Vannak 
olyan brigádok, amelyek egy
egy tagja éjjel-nappal tanul, 
adatokat gyűjt, s ők válaszol
nak a kérdésekre. Ez a gyakor
lat azt hiszem nem szolgálja a 
kollektív művelődés ügyét. 

A vasutasok gyakran tapasz
talják a sok apró keresztintéz
kedéseket, látják a válaszfala
kat, amelyek még mindig elvá
lasztják az egyik szakszolgála
tot a másiktól. A körzeti üzem
főnökségek létrehozásával nem 
változott a vezetők szemlélete. 
Számít az, hogy milyen a paroli 
színe. Talán azért van ez, hogy 
passzolgatni lehessen a felelős
séget. Az utazókra például az 
utóbbi években nagyon sok 
munka, új feladat szakadt. Ide 
sorolom a CSM közlekedés be
vezetését is. Más szakszolgála
tok igyekeznek felnagyítani az 
utazók hibáit. tőlük kéri szá
mon a személy- és teherforga
lom fogyatékosságait. Messze 
vagyunk még az ésszerű mun
kamegosztástól, a gondok közös 
vállalásától. 

Az önző érdekek, a maradi 
szemlélet miatt a valóban ha
tékony differenciált bérezést 
sem lehet megvalósítani. Elv
ben mindenki helyesli a diffe
renciálást, de amikor a saját bő
rén érzi valaki, hogy pár száz 
foririttal kevesebbet kap, mint a 
másik, akkor eltörik a mécses. 
Kiderül, hogy a differenciálást 
másokra értette. 

Talán banális, amit mondok, 
de én úgy gondolom, hogy 
amíg a dolgozók nem érzik an
nak a felelősségét. hogy a ha
nyag munka miatt a másik 
szakszolgálat dolgozóinak ne
hezítik meg a dolgát, addig a 
vasúton lényegesen nem válto
zik a helyzet. Azzal nem jutunk 
előbbre, ha a mozdonyvezetők 
a forgalomirányítókat. a forga
lomirányítók pedig a mozdony
vezetőket szidják. Szóval a pá
lya széléről könnyű kiabálni. 
hogy hülye a bíró! De ha be 
kell állni játszani, forgalmat irá
nyítani, vagy mozdonyt vezetni, 
akkor már más a látószög. 

Az írást tekintse a kedves olvasó olyan meditálásnak, 
amelyet folytatni lehet lapunk hasábjain. Érdemes to
vábbgondolni, vitatkozni egy-egy megállapításával, hi
szen a tapasztalatok megfogalmazása, a vita közös 
ügyünket szolgálja. Ha gondjainkat most nem ítéljük 
meg helyesen, ha csak a mundér becsületét védjük, ak
kor holnapi teendőinket sem leszünk képesek meghatá
rozni. Ennek pedig nemcsak a szakszervezet, hanem a 
vasút is kárát látja, hiszen a mozgalom nem öncélú. 

Kaszala Sándor 

Ankét az áruvédelemröl 
A budapesti igazgatóság ka

tonai osztálya május 27-én, a 
kereskedelmi és szállítási osz
tállyal társadalmi tulajdon- és 
áruvédelmi ankétot tartott. 

A téma az igazgatóság tűz- és 
vagyonvédelmi helyzetének ér
tékelése, illetve a károk vissza
szorításának, megelőzésének 
intézkedési terve volt. 

Az ankéton megjelentek a 
külszolgálati főnökségek tűzvé
delmi és rendészeti vezetői, a 
részfoglalkozású társadalmi tu
lajdon- és tűzvédelmi ügyinté
zők, a belső ellenőrök és a szol-
gálati vezetők. 

A megnyitó után Székelyhídi 
Miklósné ismertette a múlt évi 
árukárokat. Az adatok arra 

utalnak, hogy a kármegelőzési 
intézkedések nem eléggé haté
konyak, sürgős változtatásokra 
van szükség. 

Kovács János, a vezérigazga
tóság főosztályvezető-helyette
se a tavalyi tűzkárokat elemez
te. Megállapította, hogy a kelet
kezett tüzek, illetve a tűzkárok 
értéke csökkenőben van. 

Budai József, a budapesti 
igazgatóság katonai osztályá
nak vezetője bejelentette, hogy 
június 27-ig a külszolgálati fő
nökségek áruvédelmi ankétot 
rendeznek, ahol a fuvaroztatók 
is részt vesznek és megbeszélik 
az áruszállítás biztonságos fel
tételeihez szükséges intézkedé
seket. 
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Az állomásfőnök is fordázik 
Szabadbattyánban sok viszontagságot okoz 

a rekonstrukció 

Csata utáni képet mutat az 
állomás. Földhányások, homok
buckák, árkok. Pedig a munka 
java részét már elvégezték a 
vasútépítők. Székesfehérvártól 
vadonatúj pályán, simán gurul
nak a kerekek, a két bejárati 
jelző között is szemnek tetsze
tős a látvány. Legalábbis ami a 
vágányok környékét illeti. Mert 
a forgalmi irodát csak kisebb 
akadályok leküzdése árán lehet 
megközelíteni. 

A szolgálattevőtől érdeklő
döm az állomásfőnök holléte fe
lől. Feláll a rendelkezőasztaltól, 
bemutatkozik. Bátori István, 
Szabadbattyán állomásfőnöke. 
Spontán adódik az első kérdés: 

- Természetes állapot, hogy 
a szolgálattevő egyben az állo
másfőnök is? 

- Elvben nem, de a gyakor
latban - legalábbis Szabad
battyánban, ez természetes do
log. Létszámhiánnyal küszkö
dünk. Egy éve, amikor főnök
ként ide kerültem, egyetlen 
szolgálattevővel vettem át az 
állomást, holott legalább négy
nek kellett volna lenni. Így az
tán csaknem az átépítés végéig, 
magam is fordáztam. 

- Szokványos rekonstruk
ció történt Szabadbattyánban 
és környékén? 

- A mi szempontunkból 
semmiképpen sem. A munkála
tok éppen a nyári csúcsidőszak 
kezdetére estek, állandósultak a 
vágányzárak, az állomási vá-

gányhálózatot javarészt fölbon
tották, biztosítóberendezés úgy
szólván nem is volt. A Fehér
várra vezető egyetlen vágányon 
gyakori volt az üzemzavar. 
Mindezek mellett kevés volt a 
váltókezelő. A szolgálat végére 
idegileg és fizikailag egyaránt 
kimerült idős és fiatal. 

- Tapasztalatuk, hogy a re
konstrukcióban résztvevők kö
zött nincs nagy összhang -
folytatja Bátori István. - Két 
példa: egyik nap leaszfaltozták 
a peronokat, másnap megjelen
tek a másik szakág emberei és 
feltörték az egészet, mert kábelt 
akartak fektetni. A vágányok 
között gyönyörűen kiképezték a 
tolatási padkát, aztán a kábelek 
miatt ugyancsak összetúrták az 
egészet. 

- Ha túl lesznek a megpró
báltatásokon, akkor mégiscsak 
egy szép, korszerű állomást 
kapnak. 

- Az új biztosítóberendezés
sel sokkal könnyebb lesz a 
munka, ám megmaradnak azok 
a gondok, amelyeken a Dominó 
hetvenes sem tud segíteni. Ma, 
amikor hét-nyolcszáz méter 
hosszú vonatok is közlekednek, 
az állomás olyan rövid, hogy 
már ötszáz méteres szelvénnyel 
is centizgetni kell. Ennek az az 
,,eredménye", hogy ha előzni, 
kerülni kell, hosszú vontatot 
nem fogadok. Ha én nem foga
dom, Fehérvár majdnem biz
tos, hogy nem fogadja. ilyen
kor a vonatok fölöslegesen 

Univerzális szakemberek 

ácsorognak. A börgöndi kiága
zást beleépítették a balvágány
ba, mi pedig erről szoktunk to
latni. Most ezeket a mozgásokat 
vagy a mimimálisra korlátoz
zuk, vagy zavarjuk a vonatköz
lekedést. A peronokat csak a 
sínkorona magasságig emelték 
meg, a helyiek már azt is mond
ták, hogy utazzon az állomásfő
nök azon a vonaton, amire úgy 
kell felkapaszkodni. 

- Amiben még nagyon re
ménykedünk, hogy a felvételi 
épület is sorra kerül egyszer -
mutat maga mögé a főnök. -
Szűkösen vagyunk idebent, át
járóház a forgalmi iroda. de az 
árupénztárba is csak a személy
pénztáron 1,ceresztül lehet bejut
ni. Öltözőszekrényt lehetetlen 
beállítani, nincs helyünk. Az aj
tókon szimpla üveg van, télen 
elviselhetetlen a hideg, a huzat, 
ráadásul rossz a fűtés is. Néha 
embertelen körülmények kö
zött dolgozunk. Pedig ma már 
a vasútnál szolgálók között is él 
az igény, hogy ne csupán letölt
sék a munkaidőt, hanem lehető
leg jól is érezzék magukat. 

- Azért még vár önökre egy 
nagy erőpróba. 

- Igen, a villamosítás, a fel
sővezeték és a hozzátartozó be
rendezések kiépítése. Remél
jük, jövő őszig azok is befeje
ződnek és akkor megint jöhet
nek a nyugodt, békés eszten
dők ... 

(gerecsei) 

A Gutenberg brigád 
teljesíti vállalásait 

A miskolci igazgatóság pati
nás. újjávarázsolt épületéry.ek 
alagsorában működik a MAV

nyomda. Itt dolgozik a hattagú 
Gutenberg szocialista brigád 
Varga Attila vezetésével. 
A kollektíva munkaidő után is 
gyakran dolgozik, sok társadal
mi munkát végeznek. Vállalá
saikat határidőre teljesítik. 

A brigád 1982-ben alakult. 
Néhány év múlva elnyerték az 
Élenjáró Brigád címet, később 
a Hazafias Népfront megyei ta
nácsa a Kiváló Társadalmi 
Munkás elismerést adományoz
ta részükre. 

- Az üzemben egymásra 
vagyunk utalva - magyarázza 
Andrejesik Józsefné brigádve
zető-helyettes. - Ebben a szak
mában csak úgy érhetünk el jó 
eredményt, ha mindenki kifo
gástalanul dolgozik. Szeretjük 
és becsüljük egymást. Ha vala
ki beteg, az üzemvezetőnk Dé
kány Mihály beáll a helyére, és 
helyettesíti a kollégát. Egyéb
ként ő is a brigád tagja. 

- - -

Együtt a Gutenberg brigád 

adnak ki, és 15 ezer kilogramm 
papírt használnak fel. 

A Gutenberg brigádot az év 
első felében a Hazafias Nép-

(Kurucz Péter felvétele) 

front Országos Titkársága a Ki
váló Társadalmi Munkáért pla
kettel tüntette ki. 

Csorba Barnabás 

- Itt jól képzett, univerzális .--------------------------szakemberek dolgoznak - ve-
szi át a szót Dékány Mihály. -
Ez a magyarázata annak, hogy 
minden munkát időre, vagy ha
táridő előtt elvégzünk. A szóró
laptól a könyvig mindent meg 
tudunk csinálni. Mi készítjük az 
igazgatóság részére a forma
nyomtatványokat, a vasutasna
pi kiadványokat, füzeteket. Itt 
nyomtattuk a Vasút a város szé
lén című kiadványt is. Gyakran 
dolgozunk a miskolci Földes 
Ferenc Gimnáziumnak is. Leg
utóbb fizikatankönyveket készí

Gyermeknapi kirándulás 
- ,,Piroskával" 

tettünk. 
A brigád tagjai elmondották, 

hogy itt mindig sürgős a mun
ka. A múlt év decemberében 
például Miskolc-Tapolcán ülé
sezett a KGST vasutasszekció
ja. Rövid időn belül. el kellett 
készítenünk a cirillbetűs záró
dokumentumot. Sok társadalmi 
munkát végeznek a párt-, 
KISZ-és MHSZ-szervezetek
nek. A tanácstagi választásokra 

Hagyomány, hogy a záhonyi 
vasutasok óvodás korú gyerme
keinek kirándulást szerveznek 
a gyermeknap alkalmából. 

A szervezést a vontatási fő
nökség kollektívája vállalja 
hosszú évek óta. Ezúttal május 
26-án a kora délelőtti órákban 
szorgoskodtak a szülők, a von-

a brigád vállalta közel ötezer 
plakát és tízezer szórólap 
nyomdai munkáját. Munkaidő 
után és a hétvégeken is dolgoz
tak, hogy telJesíteni tudják vál
lalásukat. Evente általában 
egymillió formanyomtatványt 

tatás vezetői, hogy a vonat 
rendben és időben indulhasson 
Mán dokra. 

Elek Zoltánné vezető óvónő 
arról számolt be, hogy a gyere
kek ;1ompásan érezték magu
kat az utazás alatt: végig éne
keltek, szavaltak, tetszett nekik 
a kirándulás. 

Ünnepi megemlékezés 
a környezetvédelmi világnapról 

A környezetvédelmi világnap 
alkalmából június 13-án meg
emlékezést tartottak a vasutas
szakszervezetben. Pásku Jenő, 
a munkavédelmi, üzemegész
ségügyi és környezetvédelmi 
osztály vezetője beszédében 
méltatta a világnap jelentősé
gét. Elmondta, hogy az ideinek 
a jelszava - ,,Béke és környe
zetvédelem" - különösen aktu
ális. mivel a környezet megóvá
sa nemcsak egy-egy ország 
ügye, hanem az egész emberi
ségé. A mai• körülmények kö
zött egyetlen állam sem képes 
kizárólag belső intézkedésekkel 
lakosságát megóvni a környeze
ti ártalmaktól. A nemzetközi 
együtműködés parancsoló 
szükségszerűség, feltétele pe
dig a békés alkotó munka. 

Beszédének további részében 
utalt a tavaly novemberben, 
Szolnokon megrendezett vas
utas környezetvédelmi konfe
renciára, s az ott elhangzott elő
adásokra, melyek országos 

visszhangot váltottak ki. A vas
utasok felismerték a környezet
védelem fontosságát, a műsza
ki-technológiai fejlesztéseket 
összhangba hozzák a környe
zetvédelmi feladatokkal. A vá
lasztott testületek mellett mun
ka- és környezetvédelmi bizott
ságok működnek, mégpedig 
egyre aktívabban. Sok ezer 
munkavédelmi őr jelzi észrevé
teleit, esetenként pedig konkrét 
javaslatokkal állnak elő egy
egy környezetet károsító hatás 
megszüntetésére. 

A vasútnál a szocialista mun
kaverseny szerves része a kör
nyezet megóvása. Kiemelkedő 
és folyamatos a "Rendet és tisz
taságot a munkahelyeken!" el
nevezésű akció. 

A vasutasok környezetvédel
mi törekvéseit a SZOT és a Ha
zafias Népfront is elismeri. 

A megemlékezés befejezése
ként Koszorus Ferenc, a vas
utas-szakszervezet főtitkára, il
letve Szemők Béla, a MÁV álta-

lános vezérigazgató-helyettese 
kitüntetéseket nyújtott át. 

A Kiváló Társadalmi Munkás 
kitüntető jelvényt ketten érde
melték ki: Németh Ágnes, szak
szervezetünk politikai munka
társa és Szekeres. Sándor, a 
szolnoki körzeti üzemfőnökség 
munkavédelmi vezetője. 

A SZOT elismerő oklevelét a 
következő szolgálati a helyek 
kollektívái kapták: építési gép
telepfőnökség, nagykanizsai pá
lyafenntartási főnökség, debre
ceni vasútigazgatóság, Keszt
hely állommásfőnökség, szolno
ki járműjavító és a záhonyi 
szertárfőnökség. 

A Kapuvár állomás 
vasutasainak járó kitüntetést 
Kiss László, a GYSEV osztály
vezetője adta át. 

Dr. Bognár András, az Utas
ellátó gazdasági igazgatója a 
Szerencsen dolgozó 24. számú 
egység képviselőjének adta át a 
kitüntetést. 

Záhonyban sol.at tettel. 
a l.örnyeset védelniéért 

Június 5-én emlékezett meg 
az emberiség a környezetvédel
mi világnapról. Hazánkban Bé
ke- és környezetvédelem volt a 
mottója a megemlékezésnek. 
Ez a jelszó egyértelműen kifeje
zi a kor emberének legfőbb 
óhaját. 

Az 1976. évi II. törvény az ál
lam politikai tennivalói közé so
rolta a környezetvédelmet. Eb
ben a szakszervezetek, köztük a 
vasutas-szakszervezet is, nagy 
szerepet vállaltak. Az 1978-ban 
hozott SZOT elnökségi határo
zat megszabta a szakszervezeti 
szervek feladatait. A vasutas
szakszervezet azóta is folyama
tosan ellenőrzi és segíti az elő
írások érvényesülését. Számos 
példa bizonyítja a környezetvé
delmi szakszervezeti aktivisták 
tevékenységének eredményeit. 
Az elmúlt években a vasút ve
zetői is sok környezetet óvó in
tézkedést tettek. 

Szakszervezetünk központi 
vezetőségének környezetvédel
mi munkabizottsága az évek so
rán, a MÁV több szolgálati fő
nökségénél, tervszerűen vizs
gálta a környezet védelmét. 
1981-ben például a záhonyi 
üzemfőnökséget is ellenőrizték. 
A bizottság akkor sok szabály
talanságot tárt fel. A vezér
igazgatóság intézkedési tervet 
dolgozott ki. Ennek végrehajtá-
sát a közelmúltban - szemlé-
vel egybekötve - értékelték. 

Régebben az üzemigazgató
ságon nem volt környezetvé
delmi hálózat. Azóta a szolgá
lati főnökségeken kijelöl-ték a 
felelősöket, és továbbk�pzésük
ró1 is gondoskodtak. Ot évvel 
ezelőtt Záhonyban, a veszélyes 
anyagok átrakását végző dolgo
zók nem viselték a védőfelsze
reléseket. A felvilágosítás és a 
szigorúbb ellenőrzés hatására a 
védőeszközöket rendszeresen 
használják. 

Korszerűsítették a vegyi
anyag-átfejtő telepet, és meg
szűnt a talajszennyeződés. A 

VII. ötéves tervben még 36 vas
beton tálcát építenek be. Már 
hasznosítják az átrakásból szár
mazó hulladékok egy részét is. 
A veszélyes hulladékok gyűjté
sét az átrakási technológia kü
lön fejezetben szabályozza. 
Eperjeske pályaudvaron ebben 
az évben átmeneti hulladéktá
rolót építenek. Ehhez az OKTH 
kétmillió forint beruházási tá
mogatást adott. 

Záhonyban a környezetet 
legjobban az ipari korom átra
kása szennyezte. Tuzséron már 
elkészült a TAURUS Gumigyár 
koromátrakó bázisa, ahol a kör
nyezet szennyezése nélkül lehet 
átrakni ezt az anyagot. 

Komoró olajtelep területe saj
nos nagyon szennyezett, de a 
korszerűsítésre csak későbbi 

rült vegyianyag-szállító tar
tálykocsik átf ejtését azonban 
már önjáró átfejtőberendezés 
végzi. Fényeslitkén az alkatré
szek mosásánál keletkező 
szennyvizet tisztítják. A körzet
ben a dízel üzemű targoncákra 
füstgáz-katalizátorokat szerel
tek. Az 500-as átrakókörzetben 
korszerűsítették a kazánt, meg
szüntették az egyedi fűtőberen
dezéseket. 

Eperjeske átrakón a zajcsök
kentés érdekében a nyitott ko
csikban érkező ömlesztett áru
kat kiürítés előtt hidrokalapács
csal lazítják. A nyitott kocsis 
ömlesztett áruk átrakó helyein 
a dolgozói<:at zajvédő eszközök
kel látták el. 

Az üzemigazgatóság saját 
erőforrásból megkezdte a mű
trágyahulladékok rendszeres 
gyűjtését és értékesítését. Lét
rehoztak egy faipari műhelyt is. 
ahol a széles nyomtávú vago
nokban érkező áruk fatámasztó 
elemeit újból hasznosíthatják. 
Raklapokat, támasztó és rögzítő 
ékeket készítenek. A műhely
ben rehabilitált vasutasokat 
foglalkoztatnak. Eddig 280 ton-

' 

na raklapot és faéket készítet
tek, valamint 580 tonna fahulla
dékot értékesítettek. 

Tavaly az OKTH észak-alföl
di felügyelősége az üzemigaz
gatóságot ötmillió forintra bír
ságolta 1200 m3 szennyezett 
föld nem megfelelő tárolása 
miatt. A bírság kiszabása miatt 
fellebeztek, mert Magyarorszá
gon nem találtak olyan vállala
tot, amely gondoskodni tudna a 
szennyezett föld megfelelő táro
lásáról, semlegesítéséről. En
nek ellenére elmondhatjuk, 
hogy a záhonyiak az utóbbi 
években nagyon sokat tettek a 
környezet védelméért. A kor
szerűsítések. beruházások al
kalmával figyelem be veszik a 
környezetvédelmi követelmé
nyeket. 

A VII. ötéves tervben az 
üzemigazgatóság vezetői fontos 
feladatuknak tekintik a veszé
lyes hulladékok megfelelő keze
lését, a vegyianyag-átrakásnál 
a szennyezett föld semlegesíté
sét,. a zajártalom további csök
kentését. 

Pásku Jenő 

1 

Partneri köszöntés 

Több évtizede hagyomány már, hogy minden évben, 
július második vasárnapján köszöntjük a vasutasokat. 
Azt szokták mondani, hogy az ország vérkeringését a 
vasút biztosítja. Az Almásfüzitői Timföldgyár a MÁV
nak nagy szállíttató partnere. Évente 30 ezer vagont 
igényelünk a vasúttól, s 1,4 millió tonna árut fuvarozta
tunk. A vasutasokkal évek óta zavartalan az együttmű
ködés. A jó partnerkapcsolatot bizonyítja az is, hogy a 
magyar-szovjet timföldszállítási szerződés megkötése 
után, a lényegesen több szállítási igényünket is teljesí
tik. 

A 12 kilométeres iparvágány-hálózatunk karbantartá
sára, szabályozására rendszeresen igénybe vesszük a 
MÁV Építőgépjavító Üzemének gépeit. Az almásfüzitői 
állomás lakatol>ai javítják vagonjainkat, a belső vasút
üzemi személyzetünket pedig az állomásfőnök oktatja. 

A vasutasnap alkalmából partnerként köszöntjük a 
vasutasokat. Köszönjük az eddigi eredményes, jó 
együttműködést. Kérjük, hogy a jövőben is segítsék 
belső tevékenységünket, tegyenek meg mindent az 
áruk gyors és pontos továbbításáért. Munkájukhoz to
vábbi sok sikert, a vasút valamennyi dolgozójának erőt, 
egészséget kívánunk: 

ae 
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Almásfüzitői Timföldgyár 

gazdasági és társadalmi vezetői 
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A MAV közúti gépjárműparkjának 
és szervezetének fejlődése 

Az Autófuvarozási Főnök- Az átszervezést követően ki
ség 1971. évi felszámolását adott rendelet az igazgatósá
követő néhány év után - gokhoz átcsoportosított jármű
szinte menetrendszerűen - vek gazdálkodó szervéül az épí
egy-k�t évenként felmerült tési és pályafenntartási szakosz
a MAV közúti gépjármű- tályt jelölte ki azzal, hogy a 
parkja helyzetének, szüksé- gépjárművel nem rendelkező 
gességének, létjogosultsá- MA V-szervek személy- és áru
gának, feladatainak, vala- szállítási igényeit is elégítse ki. 
mint a centralizált vagy de- Ezáltal a gépjárművek felett 
centralizált üzemeltetésé- rendelkező, felhasználó és ál
nek és irányításának a kér- lagtulajdonosi kör és ebből adó
dése. Ezek, a MÁV fő profil- dó eltérő - korábban ismeret
ját kiszolgáló infrastruktúra len - érdekviszonyok alakul-
technikai színvonalának tak ki. 
emelkedésével párhuzamo
san, egyre sürgetőbben és 
visszatérően jelentkeztek. 

A feszültségek felszámolásá
ra időközben több helyi vasút
igazgatósági és vezérigazgató
sági szintű intézkedés született. 
A MÁV teljes egészét és gépjár
műállományát átfogó intézke
désre azonban csak az elmúlt 
évben került sor. Ennek a rész
letesebb ismertetése előtt cél
szerű., néhány gondolat erejéig 
visszatekinteni a MÁV közúti 
gépjárműállományának fejlődé
sére, korábbi szervezeteire, az 
irányítási és az időközbeni szer
vezeti intézkedésekre. 

Ötven négytől 
hetvenegyig 

A közúti darabáru-fuvaro
zást, az egyéb MÁV-célú közúti 
fuvarozási és személyszállítási 
teendők mellett, a felszabadu
lást követően a MÁV Autófuva
rozási Üzemi Vállalat látta el. 
E szervből alakult 1954-ben -
a MÁV Vezérigazgatóság ke
reskedelmi szakosztálya köz
vetlen felügyelete és irányítása 
alatt - a MÁV Autófuvarozási 
Főnökség. Munkáját 8 vidéki 
kirendeltség és 11 gócponti te
lephely közvetlen irányításával 
végezte. Főbb feladatai közé 
tartozott a MÁV Vezérigazgató
ság, a vasútígazgatósájsok, a 
központi hivatalok, a MA V üze
mek, a külszolgálati főnöksé
gek, intézmények személy- és 
áruszállítási feladatainak ellátá
sa, a gépjárművek rendszeres 
karbantartása, javítása, illetve 
javíttatása. 

A hatvanas évek végére az 
autófuvarozási főnökség mint
egy 200 pótkocsis szerelvényt, 
200 közepes teherbírású teher
gépkocsit, 120 személyszállító 
gépjárművet, 37 közúti rakodó
gépet és 2 vagonkulit tartott 
üzemben, amely a MÁV közúti 
gépjárműállományának 45-47 
százalékát képezte. 

A gépjárműállomány 50 szá
zalékát meghaladó részre a köz
ponti irányítás azonban nem 
terjedt ki, amelynek szervezeti, 
elszámolási, üzemeltetési, nyil
vántartási stb. hiányaira az e té
ren szükséges strukturális vál
tozás indokoltságára, a hetve
nes években készült előterjesz
tések is rámutattak. 

Egyik 
átszervezést 

követte a másik 

A feloszlott autófuvarozási fő
nökség javítóbázisait és a javí
tási feladatokat a MÁV Vezér
igazgatóság járműjavító szak
osztályához, az Északi Járműja
vító Üzemhez, illetve az építési 
főnökségekhez csoportosítot
ták. Egyúttal döntés született a 
korábban megtervezett és jóvá
hagyott közúti járműjavító bázi
sok fejlesztésének leállítására, a 
szükségessé váló javítások kül
ső szervekkel történő ellátásá
ra. Az intézkedés hatására a 
külső javítások aránya fokoza
tosan növekedett, és a költsé
gek 1985-ben már meghaladták 
a 90 millió forintot. 

Az 1971. évi átszervezést 
igen rövid időn belül újabb kö
vette. Ekkor a_z E<;jresi úti javí
tóbázist a MA V Epítési Gépte
lep Főnökséghez csatolták, il
letve a korábban még nyilván
tartásban sem lévő, műszaki
lag és közlekedésbiztonságilag 
nagyon elhanyagolt gépjármű
vek egy részét is az építési fő
nökségek kezelésébe adták. Ez
által az építési főnökségek 
alapvető feladatát képező, kö
tött pályás vasútépítő géplán
cok és rendszám nélküli mun
kagépek javítására létrehozott 
javítókapacitás nagy részét -
több helyen az 50 százalékos 
mértéket is meghaladóan - a 
közúti járművek javítása kö
tötte le. 

A vasúti pályák építése, fel
újítása, villamosítása az utas
forgalmi létesítmények foko
zottabb karbantartása, a vas
úti biztosítóberendezések kor
szerűsítése, a konténerfuvaro
zás növekedése, valamint az 
egyéb MÁV-feladatok egyre 
nagyobb közúti áru- és sze
mélyszállítási kapacitást igé
nyeltek. A döntően speciális 
MÁV jellegű igényeket ugyan
akkor az arra hivatott közfor
galmú fuvarozó vállalatok jár
műhiányra való hivatkozással 
nem tudták vagy anyagi érde
keltségükből adódóan nem kí
vánták kielégíteni. 

beszerzésre. Ennek következ
ményeként néhány éven belül 
a MÁV közúti gépjárműparkja 
több mint negyven típusra és 
80 típusváltozatra emelkedett. 
Az igen heterogén típusválto
zatból adódó javítási, alkatrész
ellátási és -tárolási gondok és 
költségek még napjainkban is 
éreztetik hatásukat. 

A gépjárműállomány és a ja
vítási igények ugrásszerű növe
kedésével sem a saját javítóka
pacitás, sem az irányító szerve
zet nem tartott lépést. A jelent
kező feszültségek hatására, 
azok feloldására, helyi kezde
ményezés alapján, 1982-ben 
újabb szervezeti módosítások 
születtek. 

Két vasútigazgatóság terüle
tén kísérletileg decentralizálták 
a járműállományt. Ez azt jelen
tette, hogy a közúti gépjármű
veket, azok személyzetét és a 
javítókapacitás egy részét a 
ténylegesen használó MÁV
szervekhez csatolták. 

A kísérlet eredményességét, 
gazdaságosságát, a járművek 
jogszabályszerű üzemeltetési 
feltételeit több esetben vizsgál
ták. S mivel a vizsgálatok jelen
leg is folynak, teljes értékelésre 
csak a közeljövőben kerül sor. 

Sötét, félelmetes, vak, ijesz
tő . . . és még hasonló jelzők 
ékesítik a köztudatban az éjsza
kát. Sokan szabadon választ
hatnak: szórakozással vagy ép
pen alvással töltik el az éjszaka 
óráit. 

A MÁV szervezetének kor-
szerűsítésével párhuzamosan a 

A vasutas nem mindig vá
közúti járműállomány üzem- laszthat. A forgalom éjszaka 
bentartói szervezete több eset- sem szünetel, sőt: gyakorta za
ben is módosult. Ezek közül josabb és élénkebb az élet, mint 
említést érdemel, hogy nappal. Különösen így van ez 
1982-ben az Építési Géptelep Ferencvárosban. Kocsirende
Főnökségtől a Bp. Józsefvárosi zők, saruzók. vonatfelvevők ke
konténer terminált kiszolgáló ményen dolgoznak, hogy a mil
mintegy 90 gépjárművet és a liárdokat érő, áruval rakott sze
rakodógépeket a Bp. Keleti relvények eljussanak rendelte
KÜF állományába csoportosí- tési helyükre. A munkát nehe
tották. Alig telt el három év, zíti a létszámhiány, sokszor ket
újabb szervezési intézkedés ten végzik el azt a munkát, 
alapján a járműállományt a amelyet legalább öt-hat vas
ténylegesen üzembentartó Jó- utasnak kellene. Azután az sem 
zsefvárosi pályaudvarhoz ren- mindegy, hogy a legtöbben haj
delték. naltájt elálmosodnak, lazul a fi-

Az autófuvarozási főnökség gyelem, nő a balesetveszély. 
működésének az időszakában Egyetlen félrenézés vagy félre
sem volt biztosítva a MÁV köz- kapcsolás vagyonokat érő káro
úti gépjárműparkjának egysé- kat okozhat, netán emberélete
ges, központi irányítása. A fő- ket jelenthet. 
nökség feloszlatásával gyakor- - Az éjszakai munka sok
latilag az egész gépjárműpark kal nehezebb, mint a nappali 
,,gazdátlan" maradt. - vallja Kún József vonatelő-

A MÁV közúti személy- és készítő -, szerintem megszok
áruszállítási igényeivel a jármű- ni sem lehet, legfeljebb beletö
park. a javítóbázisok és az rő�ni • • • �zonkívül :úl ho,sz
egyéb infrastruktúra fejlesztése �zu a szolgala!, tizenharom ora 
nem tartott lépést. Ezek hatását J_el�nleg. �e ugy _hallo�; egy 
szemlélteti, hogy például �raval ;zt 1s emeln� akaI')ak. Az 
1985-ben a saját járműkapaci- almossag, �a akarJa az ember, 
táson túl, 950 millió Ft-ot meg- h� nem,. mmde_n�� elka�, sz�l
haladó értékben kellett külső gálat utan pedig Joforman alig 
fuvarozási vállalatok szolgál- tudjuk �ialu?ni magunk�t. 
tatásait igénybe venni. A nappali alvas nem sokat er. 

Túl sok kocsi vár 
javításra 

A közúti járműpark javítóbá
zisainak az 1970-es évek színvo
nalának és kapacitásának meg
felelő szintentartása, illetve mi
nimális mértékű növelése ered
ményeként a járműpark mint
egy 16-18 százalékát külső javí
tóbázishoz kell utalni. Ezek, a 
javítási költségek mintegy 32 
százalékát emésztik fel. 

- Mivel nem vagyok a pén
zemnek ellensége, sok túlórát 
vállalok - szól közbe Jóni Ber
talan -, és ezt teszik itt töb
ben. Sokáig viszont nem érde
mes csinálni, az egészségünk 
látja kárát. Néha úgy elfára
dunk, hogy még szórakozni 
sincs kedvünk. (Alábbi képri
portunk a ferencvárosi rende
ző pályaudvar éjszakai életé
nek egy-egy pillanatát örökí
tette meg. Felvételeinken kocsi
vizsgáló, tolatóvezető forgalmi 
szolgálattevő látható éjszakai 
munka közben.) 

(Szöveg: Sárközi Gábor 
Fotó: Horváth Zoltán) 
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Az 1968-ban jóváhagyott köz
lekedéspolitikai koncepció cél
kitűzései alapján - a közleke
dési ágak közötti optimális 
munkamegosztásra törekedve 
- a MÁV az üzemviteléhez és 
az üzemfenntartásához szüksé
ges gépjárműigényeken túl, 
minden egyéb rendszeres és tö
meges közúti áru- és személy
szállítási feladatot (beleértve a 
konténeres darabáru-fuvaro
zást is) 1971-ben átadta az arra 
profilírozott közúti fuvarozó 
vállalatnak. 

Tekintettel arra, hogy a köz
úti fuvarozásnál fuvarozási 
kényszer nincs, a vállalatokat 
a MÁV közúti szállítási igé
nyeinek kielégítésére nem lehe
tett kötelezni. Ebbó1 adódóan, 
valamint az ellátási kényszer 
hatására, a közlekedéspoliti
kai koncepcióban megfogalma
zott elvektől eltérően, illetve 
szinte azzal ellentétben - kez
detét vette a MÁV közúti jár
műállományának fokozatos 
gyarapodása. Ehhez hozzájá
rult a MÁV technikai színvona
lának gyors ütemű emelkedése, 
a hetvenes években bekövetke
zett motorizáció fejlődése. 

A járművek műszaki állapo
tát, az igen hosszú saját és ide
gen javítási időket tükrözi, 
hogy az állomány egynegyede, 
néha egyötöde rendszeresen ja
vítás alatt van vagy alkatrészre 
vár. Ez gyakorlatilag 400-500 
gépjármű egész évi kapacitáski
esését jelenti. A járműfenntar
tás hatékonyságának emelésé
vel, reális lehetőség nyílik a ja
vító állomány 35-40 százalékos 
csökkentésére, az így létreho
zott szállítóeszköz-kapacitás is
mételt termelésbe állítására. 

Kommunista műszak Menetjegyiroda 

nyílt 

Kecskeméten 
Az intézkedések hatására az 

autófuvarozási főnökség elve
szítette fő funkcióját. közületi és 
lakossági szolgáltatásainak or
szágos szintű körét. Ezek után 
reálisnak látszott a főnökség 
feloszlatása, amely 1971-ben 
bekövetkezett. 

Az elöregedett és korszerűt
len járműállomány. mintegy 80 
százalékát a MÁV igazgatósá
gok. 15 százalékát az egyéb 
MÁV-szervek - mint korábbi 
felhasználók - kapták meg 
üzemeltetésre. 

A járműállományt a MÁV
szervek ellátásával is megbízott 
építési főnökségek növelték a 
legdinamikusabban. Ezeken a 
területeken a növekedés üteme 
az 50 százalékot is elérte. 

A központi irányítás hiányá
ra, a közúti fuvarpiac, s a ha
szongépjármű-kereskedelem 
helyzetére való tekintettel, a 
MAV üzemfenntartásához elen
gedhetetlenül szükségessé váló 
járműbeszerzéseket, középtá
von, de még éves szinten sem 
lehetett előre tervezni, illetve ti
pizálni. Ezért az adott időpont
ban kapható járművek kerültek 

Az elmúlt évi vezérigazgatói 
értekezlet döntéseit követően a 
legtöbb közúti járművet üzem
bentartó építési és pályafenn
tartási főosztály szervezetén be
lül - közvetlen főosztályveze
tői irányítással - létre kellett 
hozni egy, a MÁV teljes közúti 
gépjármű állományára kiterje
dő hatáskörrel rendelkező rész
leget. 

Jánvári László 

A kellemes májusvégi időjá
rást kihasználva, a székesfehér
vári pályafenntartási főnökség 
május 21. és 28-a között kom
munista műszakot szervezett. 
A társadalmi munkaakcióban 
183-an vettek részt és 814 órát 
dolgoztak. 

A főnökség központi dolgozói 
a Velence-tavi állomások között 
sza bványárkot tisztítottak. 
A martonvásáriak 200 sínfolyó
méter fesztelenítését és a szel
vénykövek körüli fű kaszálását 
végezték el. A G MPSZ dolgozói 
a laktanya derítőjét földelték, a 

talpfamáglyák környékét tisztí
tották és 18 talpfát cseréltek. 
A móriak a kedvelt kiránduló
helyen, Bodajk állomáson pe
ront rendeztek, gyomtalanítot
tak, takarítottak. A székesfehér
vári szakasz dolgozói a bicskei 
vágány mellett szabványárkot, 
rakterületet rendeztek, a kisbé
ri főpályamesteri szakasz dolgo
zói kitérőt cseréltek. 

A főnökség a társadalmi 
munkából befolyt pénzt az ala
csony jövedelmű vasutas nyug
díjasok támogatására fordítja. 

Kertész István 

Új menetjegyiroda nyílt má
jus 27-én Kecskemét belvárosá
ban. Az irodában belföldi és 
nemzetközi hely- és menetje
gyek, hálókocsijegyek árusítá
sával, csoportos utazások és kü
lönvonatok szervezésével, me
netrendi és díjszabási felvilágo
sítással állnak az utazóközön
ség rendelkezésére. 
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A mozdon�ezetőnek nemt!sak a v�zéráUáson lehet feladata Hárman Nyíregyházáról 
Gyakori jelenség, hogy a fe

rencvárosi vagy a rákosrende
zői rendezőpályaudvarok foga
dókapacitás problémái miatt a 
tehervonatokat a környékbeli 

vasútállomásokon feloszlatják, 
esetleg mozdonnyal együtt vá
rakoztatják. A minap Vecsésen 
is két szerelvény várakozott. Az 

egyiket a 43 201 számú V43-as 
mozdony továbbította. De veze
tőjét hiába is kerestük volna a 
vezérállomáson, kalapáccsal a 
kezében az egyik tehervagon 
alatt a fékberendezést javította. 
Mi tagadás, ritkán látni a sze
relvényét ellenőrző masinisztát. 

- Pedig, aki CSM-ben köz
lekedik tudja, hogy előfordul
hat kisebb javítás - tájékoztat 
Borók Lajos mozdonyvezető. -
Már a kispesti fázishatárnál 
észrevettem, hogy valami 
nincs rendben, mert az áram
fogyasztás növekedett. Itt Ve
csésen aztán, ahogy mi mond
juk szerencsére kitérőbe tettek, 
s átvizsgáltam a szerelvényt. 
Három kocsit behúzott kézifék
kel, s egy másikat kormánysze
lep-felakadással hoztam idáig. 
Nézze meg milyen vörösek a 
féktuskók! Még szerencse, hogy 
csak ennyi baj történt. S mind
ez figyelmetlenségből, emberi 
mulasztásból. Minden oktatás 
idején felhívják a kocsirende-

zők, s a mi figyelmünket is az 
ilyen esetekre. de mégis előfor
dul. Nem is lenne baj, ha min
denki elvégezné becsülettel a 
rábízott feladatokat. Ferencvá
rosban már nem volt időm a 
szerelvényt ellenőrizni. Azt pe
dig a vasút. s végsősoron a mi 
zsebünk is bánja. ha 800 amper 
helyett 1100 amperrel továbbít
juk a szerelvényeket, mint ezút
tal is. 

Amikor a hasonló gondok ki
szures1 lehetőségeiről kérde
zem, először a munkával ará
nyos bért említi, aztán így foly
tatja: 

- A jobb bérezéssel sem bi
zonyos, hogy a munka minősé
ge arányosan javulna. Példa
ként csak ezt az esetet említem. 
Ferencvárosban közismert, elég 
szépen keresnek az emberek, 
igaz a szolgálati órájuk is ma
gas. Mégis előfordult, hogy egy 
szerelvényben négy kocsi fékjé
vel volt probléma. Tehát nem
csak pénz dolga ez. Az általá
nos munkamorállal, az emberi 
hozzáállással van a baj. Én is 
megtehettem volna, hogy a ve
zérálláson ücsörgök, a szolgála
ti óra ugyanúgy növekedett vol
na. Engem zavar, ha valami 
nincs rendben a szerelvényen. 
Szerencsére meg is tudom javí
tani az ilyen kisebb fékhibákat. 

Vasúti oktató- és reklámfilmek 

Konferencia a Bevétel Ellenőrzési Igazgatóságon 

A nemzetközi vasúti oktató- és reklámpropaganda-filmek 
konferenciájának a MÁV Bevétel Ellenőrzési Igazgatóság adott 
otthont. Az UIC tagállamainak képviselői, 17 országból összesen 
26 küldött június 3-7 között tartózkodtak hazánkban. Többek 
között meglátogatták a Mechwart András vasúti szakközépisko
lát és a budapesti oktatási főnökséget. 

A szolnoki körzeti üzemfő
nökségen másfél évtizede va
gyok mozdonyvezető. de még Hazánk felszabadulásának 
fekve nem maradtam a moz- 41. évfordulója alkalmából ki
donnyal - jegyezte meg. - Pe- emelkedő munkájuk elismeré
dig az utóbbi években nagyon seként nagyon sok vasutas ka
sokat romlott a mozdonyok ál- pott magas kormánykitünte
lapota, üzemkészsége. Előtte öt tést miniszteri és vezérigazga
évig a szolnoki járműjavítóban tói �lismerést. Közülük ezúttal 
dízelmozdony-átvevő voltam, s három nyíregyházi vasutast 
ott nagyon sok hasznos tapasz- ' mutatunk be. 
talatot szereztem a gyakori 
meghibásodásokról. Azoknak 
most jó hasznát veszem. Gyak- A mozdonylakatos ran mi is reklamálunk, ha egy 
12-14 órás szolgálatból csak 1-2 
óra a konkrét munkával eltöl
tött idő. Igaz ez elsősorban ve- , 
zénylési, forgalomszervezési 
problémákból adódik, de az 
ilyen kisebb meghibásodások 1 
javításával mi is sokat tehe- 1 

tünk azért, hogy az improduk- ' 
tív idő csökkenjen, a felesleges 
ácsorgás mérséklődjön, s a gé
pek kihasználtsága javuljon. 

Borók Lajos azon a napon 
reggel békevonatot továbbított 
Szolnokról, s a Nyugati pálya
udvarról vezényelték át Ferenc
városba ezért a teherszerelvé
nyért. Mint mondta, eddig sem
milyen fegyelmi vétsége nem 

volt, tette a dolgát becsülettel, 
mint a vasúton sokan mások. 

(Orosz) 

Egészségügyi 

rajok versenye 
Május 29-én a Kaposvári 

MÁV Nevelőotthonban megtar
tották a pécsi igazgatóság kato
nai osztálya és a kaposvári pol
gári védelmi parancsnokság ál
tal rendezett polgári védelmi 
egészségügyi rajok versenyét. 

A verseny gyakorlati részé
ben öt különböző típusú sérül
tet kellett elsősegélyben része
síteni. A sérültek szerepét a ne
velőotthoni gyerekek vállalták, 
s közreműködésüket a rende
zők egy-egy tábla csokoládéval 
köszönték meg. 

A Magyar Nép köztársaság 
Elnöki Tanácsa Április Negye
dike Érdemrenddel tüntette ki 
Horányi Józsefet, a nyíregyhá
zi körzeti üzemfőnökség vonta
tási üzemegységének mozdony
lakatosát. 

- Édesapám is vasutas volt 
- mondja. - Ő protezsált be a 
fűtőházhoz, mert 1954-ben sem 

volt könnyű bekerülni a vasút
hoz. Mozdonyvezető szerettem 

volna lenni, de sajnos egészségi 
okok miatt nem lehettem. Ezért 
meg kellett elégednem a laka-
tos szakmával. 

- Milyen mozdonyokat javí
tottak régen? 

- Nyíregyházán sokféle gép 
javításával foglalkoztunk: 
"Kappan", ,,Stuka", ,,Tru
man", ,,Bivaj", ,,Bumbardó" 
stb. Egy gőzmozdonylakatos
nak minden géphez, minden 
művelethez értenie kellett, de a 
fizikai erőnlét is számított. 
Többmázsás csatlókat, rugó

pernye. A mozdonyvezetőkkel 
nagyon jó kapcsolatunk volt. 
Egy gépen csak két személyzet 
váltotta egymást. Ha a gép le
állt nagyjavításra, a vezér ve
lünk együtt dolgozott, hogy 
mozdonya minél előbb üzemké
pes legyen. 

Nyíregyháza volt az ország 
második fűtőháza, ahol 
1974-ben megszűnt a gőzvonta
tás. Nekünk is át kellett áll
nunk a magasabb színvonalat 
képviselő villamosmozdonyok 
karbantartására. Ide már való
ban szükség volt a szakmai hoz
záértésre, hiszen a villanygép a 
gőzöshöz viszonyítva bonyolult 
szerkezet. Sajnos a V 43-asok 
már megöregedtek, kopnak az 
alkatrészek, utánpótlásukra pe
dig nincs mindig lehetőség. Sok 
mozdonyunk alkatrészhiány 
miatt kénytelen a fűtőházban 
vesztegelni. 

- Úgy tudom, hogy aktív 
közéleti ember is. 

- Igen. Hatvanhárom óta 
vagyok munkásőr, a kommu
nista pártba is ekkor vettek föl. 
Hatvanhéttó'l vagyok a párt
alaps.zervezet vezetőségi tagja, 
néhány évig pedig szakszerve
zeti fóöizalmi-helyettesként 
képviseltem az üzemfőnökség 
dolgozóit. Eddig a Munka Ér
demrend bronz és ezüst fokoza
�.:.t mondhatom a magaménak. 
Ezen kívül magkaptam a Kivá
ló Munkásőr és a Kiváló Pa
rancsnok kitüntetéseket is. Az 
Április Negyedike Érdemrend
nek nagyon örülök. 

Az előmunkás 

sunk sem akadt. A lakott tele
pülések messzire estek a mun
kahelyektől, kenyeret napokig 
nem tudtunk szerezni. A fő ét
kezésnek mindig a vacsora szá
mított, de ez sem volt túlságo-
san változatos. 

- 1960-ban elvégeztem az 
előmunkás tanfolyamot, azóta 
ebben a beosztásban szolgálok. 
Az előmunkás szemével talán 
még élesebben látom a különb
séget az ötvenes évek és a mai 
idők pályamunkásai között. 
Nagyon megszerettem a vas
utat. Nyolcszor voltam kiváló 
dolgozó, egyszer pedig vezér
igazgatói dicséretet kaptam. A 
mostani kitüntetés váratlanul 
ért. Úgy érzem, hogy ez a mun
katársaim megbecsülése is ... 

A politikai 
munkatárs 

Aligha akad Nyíregyházán 
olyan vasutas, aki nem ismerné 
a legutóbb Miniszteri Dicséret
ben részesített Rajtmár Mik

lóst, az üzemfőnökség szakszer
vezeti bizottságának politikai 
munkatársát. Egy évtizedes 
mozdonyvezetői szolgálat után 
lett függetlenített '-Zakszerveze
ti munkatárs. Jól ismeri a vas
utasok gondjait, bajait. 

A verseny tíz raja közül az el
ső három legeredményesebb 
csapat, Dombóvár, Nagykani
zsa, Kaposvár pénzjutalomban 
részesült. A Közlekedési Mi
nisztérium katonai főosztálya 
különdíjat ajánlott fel a kapos
vári rendezőknek a jó szervezé
sért. 

kat, szivattyúkat emelgettünk ,.... 
daru nélkül. Gyakran dolgoz- �ft,', 
tunk a szabadban. A januári 

- 1954-ben jöttem a fűtő
házhoz, már lakatos szakmával, 
de nemsokára bevonultam ka
tonának - emlékezik. - A le-

•
, · szerelés után mozdonyvezető 

gyakornokként tüzeltem másfél 
évet. A tanfolyam után gőzöst, 

szél hordta a havat az arcunk-
ba. Odabent a műhelyben is 
csak egy dobkályha volt. A csa
tornában a nyakunk közé csor-
gott a víz, leszóródott a salak, a A főnökség vezetői kissé ke

sernyés büszkeséggel mutatják 

majd dízelt vezettem 1977-ig. 

-
---------------------------------------------------

1 
a falakat borító okleveleket. 

Eötvös Loránd-díjas üzemigazgató 
Sajnálatukra az idén megsza
kadt a szép sorozat, ám szé
gyenkezésre így sincs okuk, hi
szen az I. számú főpályamesteri 
szakasz előmunkását Fábián 
Andrást a közlekedési minisz
ter Kiváló Munkáért kitünte
tésben részesítette. 

Ekkor választottak meg a von
tatási főnökség függetlenített 
szakszervezeti titkárának. 
A körzeti üzemfőnökség meg
alakulása óta pedig politikai 
munkatárs lettem. 

A munkavédelemtől a bére
kig mindennel foglalkozom. 
Harmincnyolc állomás tartozik 
az üzemfőnökséghez. Nekem 

mind a gazdasági vezetőkkel, 
mind pedig a dolgozókkal rend
kívül jó a kapcsolatom. Mosta
nában nehezíti a szakszervezeti 
munkát, hogy a vasutasok fize
tése elmarad az ipari átlagtól. 

Fogalmam sincs, hogy az 
osztrák mérnökök hogyan ejtik 
e szót: Jászkisér. Annyi azon
ban bizonyos, hogy néhány 
éve, akár helyes kiejtéssel, akár 
megmosolyogtató akcentussal, 
de sűrűn emlegetik a Szolnok 
megyei község nevét Ausztriá
ban. Főleg Linzben kerül gyak
ran szóba, a Plasser-Theurer 
cég központjában. Azt is való
színűnek tartom, hogy jászkisé
ri építőgép-javító üzem igazga
tójának a neve sem ismeretlen 
ott .. . 

- Jártam néhányszor Linz
ben, sőt egy alkalommal négy 
teljes hónapot töltöttem a cég 
központi üzemében - mondja 
Hajnal Géza üzemigazgató. -
Biztosan emlékeznek rám, kap
csolatunk meglehetősen szoros 
és nem is mai keletű. A hetve
nes évek elején vált sürgetővé a 
felépítményi munkagépek ki
cserélése. Magyarán: az akko
riban használatos Buda típusú 
aláverő gépekkel nem lehetrtt 
hatékonyan dolgozni. A MA V 
Építési és Pályafenntartási Fő
osztálya az Anyagellátási Igaz
gatóság importosztályával kö
zösen gépgyártási együttműkö
dési tervet dolgozott ki a világ
hírű cég bevonásával. A megál
lapodás aláírása után a mi üze
münk kapta a feladatot; alapos 
előkészületek után tavaly ápri
lis elején megkezdtük az UNO
MATIC 08-16 SP típusú gép 

gyártását. Az első darab októ
berben elkészült, megkezdőd
hettek a különböző beállítások, 
próbák, s a sorozatgyártás bein
dult, 30 darabot gyártunk a kö
zeljövőben. A vágányszabályo
zó gép magas műszaki színvo
nalú konstrukció. Vállalom a 
szerénytelenség vádját, amikor 
kijelentem, hogy a jászkiséri 
üzem ennek a gépnek a gyártá
sával a vasút egyik legkorsze
rűbb üzemévé lépett elő. 

- Jómagam pedig megkoc
káztatom, hogy a nemrégiben 
kapott kitüntetését, az igen ran
gos Eötvös Loránd-díjat éppen 
a gépgyártási együttműködés
ben betöltött szerepéért kap
ta ... 

- Lehetséges, bár őszintén 
szólva ezen még nem gondol
kodtam. Amióta Jászkiséren 
vagyok, immáron 15 éve, az 
ambícióm arra irányult, hogy 
minden tekintetben modern 
üzemet hozzunk létre. Szeren
csére jó segítőim voltak és van
nak. Az elődeim sem féltek az 
újtól, mertek vállalkozni és eh
hez megfelelő műszaki intelli
genciával rendelkeztek. Hittek 
abban, hogy az egykori gépállo
más, az itt dolgozó szakembe
rek .képesek másra, többre, 
mint korábban. A traktorok és 
a különböző, szerényebb telje
sítményű munkagépek javítása 
után a hatvanas években első
sorban egyszerű kivitelezésű 

aláverő gépeket javítottak, ez
zel harmonizáló hagyományos 
technológiával. 

Ma minden más, új üzemré
szeket építettünk, gépeinket ki
cseréltük, a MÁV-on belül pél
dául nálunk dolgoztak először 
CNC vezérlésű forgácsolók. Az f 
új konstrukció természetesen 
sok-sok ember munkájának 

gyümölcse, személyes érde
mem legföljebb annyi, hogy az 
átlagosnál többet hadakoztam 
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- k„ru'··lme' rok elszakadni. Eddig sikerült ugy ve e , ogy a m1 o - , 1 nyeink között az adaptáció nem 1;1egszervezne?1 erte 1l1;sen a.z 

sikerülhet. Sikerült megcáfolni elet�met, reme�em ezutan 1s s1-
a hitetlenkedőket, fejlesztőmun- �erl.1;�· Ami pe?ig a ci�keket 1��
kánk eredményeként 17 millió ti: tobb tankonyv tarsszer:zoJe 

forint ráfordítással évi 112 vagyok, szer;�elek � nemrege!: 
millió forint értékű importal- kiadott Vasuti Lexikon szerzo1 
katrészt váltottunk ki. Vagyis, ��zött, de gyakr:in _olv"ashatják 
ha szakembergárdánk nem dol- irasaimat a Vasut c1mu, gazda
gozik teljes erőbedobással ak- �ági-műszaki folyóiratban is. 
kor évi 2-2 2 millió dollárért kel- Irásaim afféle „melléktermé
lene külföldről alkatrészt besze- kek" a szó jó értelmében. Rend
reznünk. Sikerült az alkatrész- szerint csak ak�or fogalma�om 

gyártást megszerveznünk, nem meg gondolata,1mat, ha mar, a 
függünk a háttéripartól, üze- gyakorlatban ugymon� beval-
münk perspektívája biztató. tak. 

- Nevét több folyóiratban is A „nullanyolcas" - így ne
láttam, idejövet a szóban forgó vezzük mi a gépet - eddigi pá
gépről szóló tanulmányát olvas- lyafutásom csúcsa. S mint utal
gattam. Gyakran publikál? tam rá, kollektív munka ered-

- Viszonylag, ahogyan az ménye, ezért az Eötvös-díjat a 
időm engedi. Abból pedig min- legszívesebben megosztanám a 
dig kevés van; évek óta építke- munkatársaimmal ... 
zem, a család is sok munkát ad, Sárközi Gábor 

- 1949-ben, tizenhét éves 
koromban jelentkeztem a vas
útra pályamunkásnak - eleve
níti fel a múltat Fábián András. 
- Akkoriban a pályamunka Sokszor órákig tartó agitáció
legnagyobb részét a háború val lehet csak egy-egy jó szak
okozta károk kijavítása jelentet- embert visszatartani attól, 
te. Másfél év alatt felújítottuk a hogy elmenjen jobban fizető 
vágányokat Görögszállástól To- vállalathoz. Én a hátrányok el
kajig, ekkor azonban rövid idő- lenére is úgy vélem, a szakszer
re búcsút vettem a vasúttól. vezetünk munkája eredményes, 
Apám egész életében földmű- ami abban is megnyilvánul, 
vesként élt, engem is vonzott a hogy a dolgozók bizalommal 
mezőgazdaság. Nyírtéten meg- fordulnak hozzánk. A gazdasá
alakult a gépállomás, oda men- gi vezetők egy-egy döntés előtt 
tem dolgozni. Rövidesen Kis- a mi véleményünket is megkér
várdára küldtek a mezőgazda- dezik. 
sági szakiskolába. Nagyon meg - Sok év telt el azóta, hogy akartam mutatni, hogy megér- Ön a mozdonyt fölcserélte a 
demeltem a bizalmat, tanultam szakszervezeti munkával. Nem 
éjjel-nappal, sikerült az iskola okoz időnként hiányérzetet a 
legjobbjai közé verekednem megváltozott életritmus? 
magam. Már az utolsó hónapo- - Azt hiszem, hogy aki vakat számoltuk, amikor súlyosan laha is mozdonyvezető volt, az meg�ete�edt;m, az orvos -; a szívében örökre mozdonyvelegalabb_is 1?oleg"esen -;-- eltana- zető marad. Néha eszembe jutcsolt -�z mt;zetbol. Sze_gyelltem nak a régi idők, ilyenkor na� gyongesegemet, em_iatt ne;n gyon hiányzik az utazás. Gyak-1s m;rtem vis�zamenm, a gépál- ran kell Pestre mennem, ha telomasra. A miskolci palyafenn- hetem fölkapaszkodom a vezér tartásnál volt fölvétel, hát oda mellé ... Neki is, nekem is job
mentem. ban eltelik az idő, ha beszélge-

- Az ötvenes években cu- tünk. Elmondják gondjaikat, sé
dar élete volt a pályamunkás- relmeiket, amire egyébként ta
nak - folytatja. - A mun�a- lá� a �izenha�. órás szolgálat 
idő virradattól napnyugtaig utan mar kedvuk sem lenne ... 
tartott, néha jóformán szállá- Gerecsei Zoltán 
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A vasút 2000-ben 

vájci Szö e ségi Vas ta 
Tudomány és technika 

a közlekedésbiztonságáért 

új személyszállítási koncepciója 
Elkészült a Svájci Szövetségi 

Vasutak és a svájci magánvas
utak 2000-ig szóló együttes kon
cepciója és egyben a „jövő sváj
ci vasútjának eszményképére" 
vonatkozó elgondolása. 

ÚJ koncepció 

A koncepció szerint a jövő év
század vasútjának jobb menet
rendi lehetőségeket teremtve 
kevesebb átszállással járó. gya
koribb csatlakozásokat kell biz
tosítani az egész országra kiter
jedően, kiegészítve több kom
forttal és vonzóbb mellékszol
gáltatásokkal. Ezeket a terveket 
1987 és 2000 között fokozatosan 
valósítják meg. A menetrendek 
kialakításának alapja az órás 
ütemezés és az attraktív csatla
kozási lehetőségek kialakítása a 
csomópontokról kiinduló össz
svájci hálózatra. 

vonalak fejlesztését, ezáltal el
érhető lesz egy, az egész-vasút
hálózatra kiható optimális szol
gáltatás. 

Forgalmi részesedésük újbóli 
emelésére a svájci vasúttársasá
gok elhatározták: 

- a gyakoribb és a közvetle
nebb utazási lehetőségek meg
teremtését, 

- a rövidebb menetidő biz
tosítását a kiinduló állomástól 
a célállomásig, 

- a csomópontokon több 
megfelelő csatlakozás menet
rendbe iktatását, 

- az átszállások csökkenté
sét és végül 

- az utasok különféle igé
nyeit kielégítő mellékteljesít
mények figyelembevételét. 

Órás ütemezés 

jék a következő csomópontot, 
ahol ismét kedvező csatlakozást 
találnak. 

A pontosan egyórás menet
idő alatt tehát azt kell érteni, 
hogy a vasút csak olyan mér
tékben gyors, amennyire az 
szükséges. Ezt az elvet most al
kalmazzák első ízben. 

Az Intercity-vonatok számá
ra menetidőt meghatározó cso
mópontként jön számításba 
Lausanne, Bern, Biel, Basel, 
Zürich, St. Gallen és Sargans. 

A gyors- és regionális vona
tok menetrendjének összeállítá
sánál az SBB és a magánvas
utak hálózatán egy sor további 
csatlakozási csoport alakult ki 
(pl. Montreux, Delémont, 
Burgdorf, Aarau, Winterthur 
és Wil). A munka előrehaladtá
val ezeket további csatlakozó 
állomások egészítik ki. 

A Szovjetunióban 60 éve mű
ködik a vasutasok egészségügyi 
és munkakörülményeit vizsgáló 
intézet, amelynek szakemberei 
már eddig is sokat tettek a dol
gozók munkakörülményeinek 
javításáért, a munkaköri ártal
mak csökkentéséért, a balese
tek és vasúti szerencsétlensé
gek megelőzéséért. A kutatók 
egyik legutóbbi eredménye a 
mozdonyvezetők munkájának 
megbízhatóbbá tétele. 

A mozdonyvezetők munkáját 
korszerű technikai berendezé
sek ellenőrzik és így nagymér
tékben növelik a megbízhatósá
got. Az új villanymozdonyok 
tervezésekor mindent elkövet
nek, hogy megkönnyítsék a ve
zető munkáját és biztosítsák a 
lehető legnagyobb kényelmet. 
A szakemberek tüzetesen meg
vizsgálják a műszerfal és a ve
zérlő berendezések elhelyezke
désének lehetőségeit, olyan 
apróságot is figyelembe véve, 
mint a műszerek leolvashatósá
gának gyorsasága. Mindennek 

ellenére természetesen, bármi
lyen magas legyen is a techni
kai színvonal, az emberi ténye
zők óriási szerepet játszanak. 
A vezetőfülkébe csak a legjobb 
fizikai és pszichikai állapotú 
emberek kerülhetnek. Kísérleti 
megfigyelések igazolják, hogy 
még a teljesen egészséges em
berek sem mindannyian alkal
masak a mozdonyvezetői mun
kára. 

Korábban a fiatal mozdony
vezető jelölt bemutatta az orvo
si igazolást arról, hogy egészsé
ges és beiratkozhatott a szakis
kolába. Ma már speciális al
kalmassági vizsgát kell tennie, 
amelyhez az intézet munkatár
sai számos ellenőrző tesztet 
dolgoztak ki. Ezek segítségével 
megállapíthatók olyan tulaj
donságok, mint az egyhangú
ság elviselésének képessége, a 
reagálás gyorsasága tartósan 
egyhangú körülmények között, 
a kiegyensúlyozottság, a refle
xek gyorsasága. 

A tesztek eredményeit elekt-

romos berendezések rögzítik és 
értékelésük alapján megállapít
ható, hogy száz ember közül 6-8 
nem alkalmas a mozdonyveze
tői munkára. A speciális alkal
massági vizsgálat különösen 
fontos napjainkban, amikor je
lentősen megnőtt a villanymoz
donyok teljesítménye és sebes
sége, nagyobb lett a szerelvé
nyek hossza és súlya. Tovább 
nő a tesztek jelentősége akkor, 
amikor a villanymozdony irá
nyítása egyetlen emberre van 
bízva és a mozdonyvezető egye
düli segítői a biztonsági beren
dezések., amelyek folyamatosan 
ellenőrzik a vezető állapotát, 
hogy a szükséges pillanatban 
átvegyék tőle az irányítást és 
megállítsák a szerelvényt. 

A Szovjetunióban már meg
kezdték az áttérést a segédsze
mélyzet nélküli vonatirányí
tásra, és a közeljövőben mind a 
32 vasúti fővonal mozdonyveze
tői szakmai alkalmassági vizs
gát tesznek. 

Azokon a helyeken, amelye
ken nagyobb igény jelentkezik, 
a menetrendet félórás üteme
zéssel kell az Intercity-gyors
vasúti hálózathoz igazítani. 
Emellett új összeköttetéseket is 
létrehoznak és egyes vidékeket 
fokozottabban kapcsolnak be a 
távolsági forgalomba. 

A vasútnak a magánforga
lommal szemben nem a sebes
ség, hanem a versenyképes uta
zási idő fegyverét kell alkal
maznia. 

Rövidített 
menetidők „Sínen" a DB új nagy sebességű vonata 

A svájciak azt vallják: a vas
útnak nem kell olyan gyorsnak 
lennie, amilyen gyors csak le
het, hanem csak annyira le
gyen gyors, amennyire szüksé
ges, a lehető legrövidebb vára
kozási idővel és menetidővel 
biztosítva minél több viszony
latban az utazás lehetőségét. 

A terv megvalósításához 
szükséges üzemi és építési in
tézkedéseket még 1985-ben ki
dolgozták. Eszerint a „ Vasút 
2000-ben '' új kezdeményezés és 
egyben új koncepció. A kelet
nyugati főtengelynek (transz
verzális fővonal) meghirdetése 
mint a közhasznú közlekedés 
fejlesztése, osztatlan sikert ara
tott, kifogás tárgyát képezte 
azonban az ettől a fővonaltól 
félreeső vidékek közlekedésé
nek figyelmen kívül hagyása és 
a sebesség túlbecsülése. 

A mostam koncepció magá
ban foglalja a teljes személy
szállítás és nemcsak egyes fő-

A vasútnak, a regionális és az 
agglomerációs forgalomnak a 
jövőben jobban kell betöltenie 
fontos. a távolsági forgalomra 
ráhordó szerepét. Az órás üte
mezés ezért kap fontos szerepet 
a regionális forgalomban, ahol 
a vonatközlekedés sűríthető. 
Említésre méltó, hogy a vidéki 
állomásokról kiinduló és az 
odatartó gyorsvonatok menet
sűrűségét sok helyütt enélkül is 
javították. 

Az olyan új célkitűzések 
megvalósítására, mint a rövi
debb menetidők és várakozási 
idők biztosítása, a svájci vasút
hálózatra új eljárást dolgoztak 
ki, aminek lényege, hogy a me
netrend szerkesztésénél egy sor 
csomópont közötti forgalomban 
- a különböző távolságok elle
nére - egységesen egyórás 
menetidőre tartanak igényt. 

A vonatok mindig teljes óra
kor állnak meg a csomóponti ál
lomásokon és a kölcsönös át
szállást olyan gyorsan hajtják 
végre, mint ahogy Zürichben 
és Bielben ma már gyakorlattá 
vált. Ezt követően az utasok to
vábbutaznak, hogy röviddel a 
következő teljes óra előtt elér-

Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 

A KOKÖV nem csupán az egyik 
legnagyobb belföldi fuvaroztató, 

de a keletkező vas- és fémhulladék 
felvásárlója, hasznosítója is. 

Kettős együttműködésünk 
fejlesztésében bízva 

kívánunk munkájukhoz sok sikert. 
Kérjük, továbbra is segítsék 
vállalatunk szállítmányainak 

gyors és pontos célbajuttatását! 

Kohász i Alapanyagelö észítö 
Közös Vállalat 

ga,daságivezetése 
es dolgozó kollektívája 

Ha a menetrendszerkesztő 
több Intercity-viszonylatban a 
mai menetidőt egységesen egy
órás időtartamra rövidíti, a mú
szakiakon a sor, hogy az üzemi 
és építési szakszolgálat terüle
tén a megfelelő intézkedések ki
adásával biztosítsák az új me
netrend betartásának lehetősé
gét. 

Tekintettel arra, hogy az 
SBB hálózatának nagy része 
még a XIX. században épült, 
néhány esetben elengedhetet
len lesz a vonalvezetés korrek
ciója is. 

A menetidő rövidítésének 
megvalósítása és a teljesítmé
nyek fokozása érdekében a kö
vetkező új vasútvonalak meg
építésére van szükség: Villars
sur-Glane-Vauderens (rész
ben követve a jelenlegi nyom
vonalat), Mattstein-Olten tér
sége (beleértve Zofingen-Lu
zem), Olten-Muttenz, továbbá 
Zürich-repülőtér-Winterthur. 

A „Vasút 2000-ben" elneve
zésű koncepció munkálatai jó 
ütemben haladnak és 
1987 -2000 között fokozatosan 
kerülnek megvalósításra. 

Az 1964-ben üzembe helye
zett Tokio-Osaka között közle
kedő Shinkansen expressz és 
az 1981 óta a Párizs-Lyon kö
zött közlekedő TGV vonat után 
1985 végén bemutatkozott a né
met szövetségi vasutaknál (DB) 
kifejlesztett Intercity Experi
mental (ICE) nagy sebességú 
vasúti szerelvény. 

Az NSZK Kutatási és Tech
nológiai Minisztériuma, a né
met vasútipar és a DB közösen 
fejlesztették ki az óránként 350 
kilométeres maximális sebes
ségre alkalmas szerelvényt, 
amely először 1985. november 
26-án Bielefeld-Essen között 
tette meg első útját a meghívott 
közönség előtt. 

A kísérleti szerelvény a vo
nat elején és végén elhelyezke
dő egy-egy motoros kocsiból és 
három közbenső kocsiból áll. A 
külső forma kialakításánál kü
lönös gondot fordítottak az ae
rodinamikai tulajdonságokra 
azzal a céllal, hogy az energia
felhasználást és a zajkibocsá
tást a minimálisra redukálják. 
A két motorkocsiba beépített 
8400 kW motorteljesítmény biz-

Hőerőmű 
és Szolgáltató 
Közös Vállalat 

A 36 a 1 

tisztelett 

a vasút 

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. 

Csepel Művek Höerömü 
és Szolgáltató 
Közös Vállalat 

tosítja a 350 km/h sebesség el
érését. A hajtás vezérlését mik
rokomputer végzi száloptika se
gítségével. 

A közbenső kocsikban foglal
hatnak helyet az utasok. Az el
ső és második osztályú kocsik
kal közlekedő szerelvényen 
igyekeznek maximális komfor
tot biztosítani. A kocsik belső 
terét úgy alakították ki, hogy 
szükség szerint, rövid idő alatt 
első vagy második osztályú ko
csivá, vagy konferencia- és tár
salgókocsivá rendezhető át. Az 
állítható ülések és állítható fej
párnák a maximális kényelmet 
biztosítják. Az airbuszoknál 
már bevezetett és bevált klíma
technikai berendezésekkel gon
doskodnak a gyors és huzat
mentes levegőcseréről. Ilyen 
például a minden első osztályú 
ülőhelyhez beépített utasinfor
máló rendszer eddig nem szo
kásos információs és szórakoz
tatási kínálata. 

Optikai kijelzők informálnak 
a helyfoglalási adatokról, a kö
vetkező megállóról, az utazási 
időről, a szolgáltatásokról, a DB 
ajánlatairól és egyebekről. Min-

den üléshez tartozó fej hallga
tón öt rádióprogram mellett 
egy magnószalagos turistain
formáció hallható. Az első osz
tályú kocsikban elhelyezett te
lefonokról egyelőre csak a sze
relvényen belül lehet telefonál
ni, de már fejlesztés alatt van az 
a megoldás, amely szerint a sze
relvényről bármely belföldi és a 
távhívórendszerbe beépített 
külföldi telefonállomás is hív
ható. 

Az egyik közös helyiségben 
tv-készülékről videofilmeket 
tudnak bejátszani. További in
formációs berendezés a kalauz
hívó rendszer. amellyel a vonat
kísérő személyzetet lehet értesí
teni. 

Az új gyorsvonati szerelvé
nyekkel a kísérleti üzemeltetést 
1986-ban folytatják. A menet
rend szerinti közlekedés beindí
tását Intercity express elneve
zéssel 1988-1991 között terve
zik különböző vonalakon. A DB 
az új járműgeneráció üzembe 
helyezésével kb. egyharmad 
időtartammal csökkenti az uta
zási időt. 

A közelgő vasutasnap alkalmából 

•sztelette os 

a ÁV minden ó t. 

Köszönjük áldozatos munkájukat, 
amelynek eredményeképpen 
a korábbi évekhez hasonlóan 
az 1985-ös esztendőben is 
teljesíteni tudtuk 
szénszállítási feladatainkat. 

Bízunk abban, hogy vállalatainkra 
az elkövetkezendő időszakban is 
a hagyományosan jó együttműködés 
lesz jellemző 

További jó munkájukhoz, 
közös céljaink eléréséhez 
jó egészséget, sok sikert kívánunk. 

Jó szerencsét! 

Oroszlányi Szénbányák 
vál/alatvezetl§se 
tis dolgoz6 kollelctlvája 



1986. JÚNIUS 26. \1 A G \ ,\ R \".\S l T \ S 

A szakszervezeti munkában is 

A munka minősége a fontos 
A címben jelzett megállapí

tás általában mindig igaz, sőt 
hangoztatása közhely gyanúját 
is ébresztheti, érdemi mondani
való híján. Miért választottuk 
mégis írásunk címéül? Miért 
lenne a benne szereplő állítás a 
Győr-Sopron Ébenfurti Vasút
nál érvényesebb vagy jellem
zőbb, mint bárhol másutt? 

A kérdésekre adandó választ 
kár lenne elsietni. Gondoljuk 
csak meg: a GySEV - méreteit 
tekintve - egy átlagos MÁV
üzemfőnökség nagyságát sem 
éri el, dolgozóinak létszáma ke
véssel haladja meg az 1800-at. 
Köztudomású, hogy a vállalat 
többféle tevékenységgel is fog
lalkozik, s nem utolsósorban 
ennek köszönhetően súlya és 
jelentősége lényegesen megha
ladja a pusztán gazdasági kapa
citása által indokoltat. 

Kedvező feltételek 

Talán másképpen dolgozik ez 
az 1800 ember, mint más válla
latok dolgozói? Ezt a választ 
sem szabad elhamarkodni, hi
szen a szorgalommal vagy a te
hetséggel másutt sem lehet kü
lönösebb baj. Kedvezőbbek 
vagy szerencsésebben alakul
tak a működési feltételek, s a 
munka mindennapi közege, 
mint ahogyan az más vállalatok 
számára megadatott? Bevall
juk, hogy ez utóbbi kérdésre 
könnyen rá lehetne vágni egy 
kézenfekvő választ. Vagy még
sem itt az igazság? 

Lássuk hát a tényeket, me
lyek talán megkönnyítik a fele
letet. A GySEV működési felté
telei bizonyos vonatkozásban 
valóban kedvezőbbek, mint az 
összehasonlítható vállalatoké. 
De fogalmazzunk pontosabban: 
kedvezőbb indulási feltételek, 
szerencsésebb körülmények áll
tak a vállalat rendelkezésére 
egy bizonyos konkrét helyzet 
következtében. E kedvező hely
zet előnyeinek kihasználása és 
megőrzése azonban nem kevés 
vállalkozó szellemet, erőfeszí
tést és fáradságot kívánt, s egy

Vizsgáljuk meg a kérdés egy 
másik oldalát. A vállalat ered
ményes működése a dolgozóiról 
való gondoskodás színvonalá
ban is tükörződik. Anélkül, 
hogy öncélú, s erkölcsileg sem 
helyénvaló öntömjénezés be 
fognánk, valóban elismerésre 
méltó, hogy számos, más mun
káltató számára hosszú távon 
megoldásra váró gond - első
sorban a szociális ellátás - a 
GySEV-nél már régóta fel sem 
merül. 

vállalat egészének működése 
szempontjából meghatározó -
minden lehetséges eszközzel 
történő támogatása és erősíté
se. 

Az élethez igazodva 

Kiemelt helyen szerepel te
hát a gazdasági tevékenység tá
mogatása. Emiatt azonban nem 
szenved csorbát az érdekvédel
mi-érdekképviseleti munka 
sem, bár ennél - éppen a konf
liktushelyzetek csekélyebb szá
ma miatt - látványos megmoz
dulásokra is kevesebb az alka-

Akad tennivaló 

Mivel foglalkozik akkor 
szakszervezet? 

Elnézést kérünk az olvasótól, 
hogy ismét kérdéssel fáraszt
juk, de ez a közbevetés szinte 
önkéntelenül adódik. Hiszen a 
szakszervezet napjainkban job
bára csak a súlyosnak minősí
tett kérdésekkel tud foglalkoz
ni, már csak ezek száma miatt 
is. Pedig, ez bizonyos fokig ta
lán válasz is ez előbbi kérdésre, 
súlyosabb problémák, nehezen 
megoldható kérdések nélkül 
egyáltalán nem biztos, hogy 
munka nélkül marad a szak
szervezet. A nyomasztó gondok 
mérsékeltsége vagy hiánya időt 
és energiát szabadít fel, de 
újabb feladatokat is hoz magá
val. Vagy ami talán a legfonto
sabb: más minőségű munkát 
tesz lehetővé. S egyben meg is 
követeli azt. 

a lom. Az érdekvédelemmel és 
érdekképviselettel kapcsolatos 
testületi munkában a vállalat 
szakszervezeti szervei azt a fel
fogást követték, hogy a vállala
ti szintű testületeknél az elvi 
ügyek intézése, míg az alap
szervezeteknél a dolgozókkal, 
a tagsággal való közvetlen fog
lalkozás legyen az elsődleges. 
Ezt az elképzelést bizonyos fo
kig akadályozta a korábbi szer
vezeti rendszer, melyet más -
a GySEV-re kevéssé alkalmaz
ható - megfontolások automa
tikus másolásával hoztak létre. 
A korábbi két alapszervezet kö
zül az egyík a mereven értelme
zett területi elv alapján a tagság 
mintegy 95 százalékát képvisel
te, de méreténél fogva az egyes 
embernek már nem tudta ér
demben gondját viselni, így ott 
is az elvi jellegű munka erősö
dött meg, ami viszont párhuza
mosságokat eredményezett a 
vállalati szintű testületekkel. 
A tagságtól való viszonylagos 
eltávolodást a főbizalmirend
szernek a várakozásoktól és a 
kívánatostól elmaradó, illetve 
ellentmondásos tapasztalatai is 
erősítették. 

Megint csak a „minőség" szó
nál kötöttünk ki. Hogyan ér1é
nyesül ez, s érvényesül-e egyál
talán a mondanivaló ürügyéül 
választott GySEV példáján? 
Próbáljuk meg alátámasztani. 

A dolgozókról való gondosko
dás átlagosnál jobb színvonala 
következtében a GySEV-nél te
vékenykedő szakszervezeti tes
tületek elsődleges feladatai a 
következők: 

A GySEV szakszervezeti tes
tületeinél elvi természetű ügye
ket ma már csak a vállalati 
szintű szakszervezeti szervek 
tárgyalnak, míg az újonnan lét
rehozott, ,,emberi léptékű., kis 
alapszervezeteknél a tagsággal 
való közvetlen foglalkozás do
minál. 

- a vállalat népgazdasági 
jelentőségénél, a közlekedés
ben, szállításban és egyéb szol
gáltatásokban betöltött szere
pének megismertetése, tudato
sítása, s ezen keresztül erősíté-re növekvő követelményeket 

támaszt napjainkban is. Az el- se, E kicsit hossszúra sikerült 
eszmefuttatás után térjünk is
mét vissza a címben szereplő 
állításhoz: valóban a munka 
minősége a fontos? Meggyőző
désünk, hogy igen! 

ért színvonal, az eredmények - hozzájárulás a vállalat 
pedig köteleznek; a nehezedő működési feltételeinek folya
körülmények közepette növek- matos továbbfejlesztéséhez egy 
vő racionalitásra, folyamatos korszerűen értelmezett terme
szellemi aktivitásra van szük- lést segítő tevékenység útján, 
ség. Vagyís elsősorban minősé- - a GySEV két üzemága 
gi jegyek érvényesítésére. közötti kapcsolat - mely a 

Kitüntetés, szakszervezeti munkáért 

Papp Pál 
vszb-titkár 

Jó példák nyomán 
Sohasem hittem volna, hogy 

a celldömölki vasutasok dicsé
retét éppen a GySEV soproni 
igazgatóságának szb-titkárától 
fogom hallani. Pedig Lakatos 
István ezt tette, figyelve szava
it, meggyőződésem volt, hogy 
szülővárosáról beszél, a „gyö
kerekről", ahonnét elindult. Az
után hamarosan kiderült, hogy 
tévedtem. 

- Nem Celldömölkön, ha
nem egy kicsi faluban, Kenyeri
ben születtem, igaz: a „vasút
város" közelében. Jól tanultam, 
szerettem volna folytatni, de 
apám kis gazdagságából akko
riban, az ötvenes évek végén, 
nem futotta a költségekre. Ké
sőbb, az ismert okok miatt, ala
posan megváltozott az élet, az 
én falumban is más szelek fúj
'dogáltak, ám a középiskoláról 
már lekéstem. Vasutas lettem 
Celldömölkön, ezért emlege
tem. Az ott tapasztalt fegyelme
zett munka, a vasút iránti hű
ség és szeretet olyan nagy ha
tással volt rám, hogy egyre ke
vesebbet gondoltam az elsza
lasztott lehetőségekre, teljes 
szívvel a vasút felé fordultam. 

Pályamunkásként kezdtem, 
igyekeztem átvenni a celliek 
tempóját, alkalmazkodtam, köz
ben pedig már azon morfondí
roztam, hogyan lehetne tovább
lépni. Négyévi munka után erre 
is lehetőségem nyílt. Előbb vo-

natvezető-jegyvizsgáló lettem, 
majd forgalmi szolgálattevő 
gyakornok. Ezzel lényegében 
elértem az első célomat, a 
MÁV-nál eltöltött hat év után 
már elegendő erőt éreztem ma
gamban ahhoz, hogy ismét lép
jek egyet. 1968-ban Sopronba 
kerültem, a GySEV-hez. A vá
ros nem volt idegen, hiszen pá
lyamunkásként a Déli pályud
varhoz tartoztam, gyakran 
megfordultam itt. Egyébként is, 
már meglett emberként kerül
tem ide, ifjú házasként, tele 
tervvel és ambícióval. Nos, eze
ket bőven kiélhettem: elvégez
tem a tisztképzőt, különböző 
szakmai és politikai tanfolya
mokat. A kamaszkori sebek 
végleg begyógyultak, és ami 
különösen fontos volt nekem: a 
szakmai munkán túl, szakszer
vezeti tisztségviselőként segít
hettem kollégáim ügyes-bajos 
dolgainak intézésében. Szá
momra az élet csakis így teljes. 
Sajnos, tapasztalataim szerint a 
közéletiség rangja mintha csök
kenőben lenne, az emberek 
újabban kevésbé törődnek má
sok bajaival. A pénzt hajszol
ják, a karriert, s ilyen közegben 
nem ritka, hogy a „funkcit" 
nem veszik komolyan, durvább 
fogalmazással: lenézik. Szeren
csére nem vagyok sértődős em
ber, s különben is, szűkebb kör
nyezetemben, a GySEV „palo-

tában" - a soproniak így neve
zik munkahelyemet - ezt ke
véssé érzékelem. 

Ha már a szakszervezeti 
munkát hoztam szóba, feltétle
nül ide tartozik, hogy a mi hely
zetünk lényegesen könnyebb, 
mint a MÁ V-é. Ez a két vasút 
létszámának különbségéből is 
következik. A mi munkánk 
ezért sokkal inkább áttekinthe
tőbb, szinte személyesen ismer
jük egymást a sorompókezelők
től a mérnökökig. Az informá
ciócsere sem akkora gond ná
lunk. Egy agárdi tanfolyamon, 
ahol a MÁV-nál dolgozó kollé
gákkal voltam együtt, meglehe
tősen furcsán éreztem maga
mat a sok panasz és megoldat
lan gond hallatán. A MÁV-osok 
problémái közül jó néhányat mi 
csak hírből ismerünk. Az ér
dekegyeztetés területünkön 
másképpen jelentkezik, köny
nyebben megoldható, kevesebb 
küzdelemmel jár. Munka per
sze azért itt is akad, 14 bizalmi
csoport tevékenységét szervez
ni, irányítani ad annyí felada
tot, hogy nem kell a tespedéstől 
tartanom. Kitüntetésem, a 
Szakszervezeti Munkáért ezüst 
fokozata remélem azt jelzi, 
hogy nem kell szégyenkeznem 
az egykori celldömölki kollégák 
előtt ... 

(sárközi) 

Vállalkozó· vasút 
Beszélgetés Oroszváry Lászlóval, 

a GySEV vezérigazgatójával 

A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút hazánk és a szom
szédos Ausztria területén üzemelő közforgalmú vasút. 
Vonalhossza kereken 200 kilométer. Ennek közel két
harmada Magyarországon, 70 kilométer Ausztriában 
üzemel. Létszáma meghaladja az 1800-at, ebből 160 
osztrák állampolgár. A GySEV tevékenységi körét alap
szabályok határozzák meg. A hagyományos személy
és árufuvarozás mellett az utóbbi években egyéb fel
adatokat is végez. Hogy milyen eredménnyel? Erről be
szélgettünk Oroszváry Lászlóval, a GySEV vezérigazga
tójával. 

- A motorizáció rohamos 
fejlődésének eredményeként a 
vasút régen elvesztette egyedu
ralmát a fuvarpiacon. Ma az 
utas, vagy az árut feladó válla
lat tetszése szerint választhat, 
hogy melyik közlekedési esz
közt veszi igénybe. Ezek a vál
tozások hogyan hatottak a 
GySEV alaptevékenységére? 

- Személyszállításban 1960 
jelentette a csúcsot: 5, 1 millió 
utast szállítottunk. Azóta foko
zatosan csaknem felére csök
kent az utasszám. Az elmúlt év
ben ugyanis 2,8 millió utast 
szállítottunk. Ezzel szemben 
áruszállítási teljesítményeink 
egyenletesen fejlődnek. Az 
1960. évi 2,4 millió tonnával 
szemben tavaly 5,5 millió ton
nát szállítottunk. 

dulásához jó alapot nyújtottak a 
korábban kialakult bel- és kül
földi partnerkapcsolataink. 
A külkereskedelmi vállalatok 
többsége örömmel üdvözölte a 
piacon való megjelenésünket és 
egyre több megbízást adtak az 
új vállalkozásnak. 

Ma már több mint egy évti
zed eredményei bizonyítják, 
hogy a RAABERSPED piaci 
megjelenése a magyar külke
reskedelem szempontjából is 
előnyös, mert a versP.ny révén a 
különféle fuvarozási díjtételek 
csökkentek. Ugyanakkor a ver
seny résztvevőit intenzív piaci 
munkára, szolgáltatásaik köré
nek bővítésére, azok színvona
lának emelésére ösztönözte. 
Megjelenésének legnagyobb 
pozitívuma abban rejlett, hogy 
a konténeres fuvaroknál mér
hetővé vált: az adott díjtétel 
drága vagy olcsó-e? 

- A bevételt növelő forráso
kat vizsgálva korán felismerték 
a turizmusban és a vendéglá
tásban rejlő lehetőségeket. Ez a 
szolgáltatás mit hoz a konyhá-
ra? , 

- Idegenforgalmi szerveze
tünket tíz éve. 1976-ban hoztuk 
létre. Sopronban megépítettük 
a Lokomotív szállót. majd meg
nyitottuk idegenforgalmi és 
utazási irodánkat. Ezt néhány 
évvel később követte a buda
pesti, majd Ausztriában két 
utazási iroda megnyitása. Ide
genforgalmi kínálataink közül 
legkedveltebb az 1977 óta köz
lekedő „Old timer" vonat, 
amely Ausztriában a Fertő-tó 
partján és magyar vonalunkon 
is közlekedik. Nagycenken mi 
üzemeltetjük a Múzeumvas
utat, amely a belföldi és a kül
földi turizmust éppúgy vonzza. 
mint a keskeny nyomtávú moz
dony-skanzen. 

Sopron szűkös szállodakapa
citásának enyhítésére - oszt
rák hitelkonstrukcióban - Ho
tel Sopron néven 112 szobás, 
háromcsillagos szállodát épí
tettünk. Vendéglátó szolgála
tunk fejlődését jellemzi. hogy 
jelenleg 14 vendéglátóegység
gel rendelkezünk. A Lokomotív 
vendéglátó komplexum, a Bé
csi kapu Borozó, a közelében 
1985-ben megnyitott Soproni 
Halásztanya, a romantikus Jer-

A GySEV áruforgalma a bel
földi export-, import-, és tranzit
forgalomból tevődik össze. 
A belföldi áruforgalom egyhar
madát teszi ki az összes árufor
galomnak. Ezért vált szüksé
gessé, hogy fuvarpiac-kutatá
son alapuló üzletszerzési tevé
kenységet alakítsunk ki. Az a 
cél vezérelt bennünket, hogy a 
magyar export, import forgal
mat, valamint a kelet-nyugat 
irányú tranzitforgalmat Sopron 
átmenetre tereljék. 

' tőszentmiklósi halásztanya, 
- Milyen a RAABERSPED ma már kedvelt szórakozóhe

kapcsolata a hazai fuvarozó lyek. 

- Köztudott, hogy a ma
gyar-osztrák vasúti határátme
netek közül Sopron átmenetnél 
képződik a legmagasabb fuvar
díj. A GySEV vonalán ilyen 
körülmények között is gazdasá
gos a fuvarozás? 

- A válasz egyértelműen 
igen. Ennek következő a ma
gyarázata: a nem saját állomá
sokon fel- vagy leadásra kerülő 
magyar export-importnál, vala
mint a tranzit áruk továbbításá
nál, a fuvareszközt nem a 
GySEV bocsátja a fuvaroztatók 
rendelkezésére, így az összdíj
tételben jelentős százalékban 
beépített kezelési költség tulaj
donképpen nem is merül fel. Mi 
a küldeményt a MÁV-GySEV 
csatlakozó állomáson Győrben 
vesszük át a MÁV-tól, s az oszt
rák vonalon Ebenfurt állomá
son adjuk át az ÖBB-nek. Ez 
azt jelenti, hogy az áru a 
GySEV szempontjából Győrből 
Sopronig magyar. Soprontól 
Ebenfurtig pedig osztrák vonali 
küldemény. Ebből következik, 
hogy a vasútüzemben az átme
neti fuvarozás 0lyan adalékos 
teljesítmény, amelynél a telje
sítmény önköltsége és az azért 
díjszabásszerűen felszámított 
és beszedett fuvardíj, vagyis a 
bevétele közötti arány a legked
vezőbb. 

- A GySEV 1972-ben kért 
és kapott jogot a külkereskedel
mi minisztertől konténerben 
történő nemzetközi szállítmá
nyozási feladatokra vasúton, 
gépjárművel, vízi és légi úton. 
Ez a tevékenység RAABERS
PED néven vált ismertté. Ez az 
árufuvarozási szervezési mód 
beváltotta-e a reményeket? 

- Vasútunk vezetése már 
ekkor, a közúti forgalom fellen
dülésével egy időben felismer
te, hogy a vállalat kedvező 
helyzetét a rendkívül gyorsan 
változó körülmények között ak
kor tudja fenntartani, ha alap
tevékenységét olyan szolgálta
tásokkal bővíti, amelyek azt ki
egészítik, a vasút vonzerejét 
növelik, önállóan is megállnak 
a lábukon, ugyanakkor több
letbevételt biztosítanak a vál
lalatnak. A RAABERSPED in-

vállalatokkal? 

- Első helyen kell megemlí
teni a MÁV-val való kapcsola
tunkat. Ez minden egyéb társ
kapcsolatnál fontosabb és tulaj
donképpen zavartalan. Jó az 
együttműködés a MAHART
tal. A közúti fuvarozók közül 
legrégebben a Hungarocamion
nal alakult ki a kapcsolat. 
A MAHART-hoz hasonlóan fő
leg konténerforgalmunkban 
vállalnak jelentős szerepet. 
A Volánnal is fejlődtek kapcso
lataink. Az adriai forgalmunk
ban mind a konténeres, mind a 
konvencionális áruknál első 
számú partnerünkké lépett elő. 

- A GySEV néhány év óta 
Sopronban vámraktározással 
is foglalkozik. Mi indokolta en
nek a szolgáltatásnak a beveze
tését? 

- Vállalatunknál a vasút
ágazat tevékenysége korábban, 
hasonlóan más vasutakhoz, ki
zárólag az árufuvarozásra kor
látozódott. Sopron földrajzi és 
díjszabási helyzeténél fogva 
azonban alkalmasnak tűnt, 
hogy ott elosztási forgalmat 
szervezzünk. Ez azt jelenti, 
hogy az érkező küldeményeket 
az osztrák importőr vagy annak 
megbízottja által adott diszpozí
ció alapján küldik tovább. Ter
mészetesen a rakott kocsiknak 
csak Sopronban történő feltar
tóztatásáért az osztrák díjsza
bás szerinti kocsiálláspénzt szá
molják fel. Ha túl hosszú időt 
vesz igénybe a feltartóztatás, 
az a vasútnak sem jó, mert 
akadályozza a forgalmat, a ko
csibér terhei növekednek, a ko
csiálláspénz pedig nem teljes 
egészében a vasút bevétele. 

Ez adta a vámraktár létesíté
sének gondolatát, mely szerint 
már tíznapos feltartóztatás ese
tén felmerülő bírság jellegű ko
csiálláspénz fedezi a ki- és bera
kást, valamint erre az időre a 
tárolás költségeit. Ugyanakkor 
a vasúti kocsi azonnal felszaba
dul, a ki- és berakás magyar 
munkaerővel, forint költség rá
fordítással történik. A másik in
dító ok az volt, hogy a raktáro
zásra kerülő áru egy esetben 
biztos, de előfordul, hogy két
szer is végigfut az osztrák vona
lunkon és ez a raktározási bevé
teleken túl mint fuvarteljesít
mény is jelentkezik. Egyébként 
vámraktározási tevékenysé
günk Sopronban 12 ezer négy
zetméter fedett és 20 ezer négy
zetméter nyitott raktárral áll 
üzletfeleink rendelkezésére. 

- A vállalati koncepció 
1966-ban, majd 1976-ban 
2007-ig történt meghosszabbítá
sa megszüntette a GySEV jövő
jével kapcsolatos bizonytalan
ságot és serkentőleg hatott egy 
következetesebb beruházáspoli
tika kialakítására. Az elmúlt 
évtizedek műszaki elmaradott
ságának felszámolását illetően, 
melyek ma a legégetőbb felada
tok? 

- Állóeszközeink műszaki 
állapota és a vállalati hatékony
ság a következő évekre megha
tározza fejlesztési célkitűzésein
ket. Fejlesztési forrásunk jelen
tős részét a Győr-Ebenfurt 
közötti vonal villamosítására 
kívánjuk fordítani. A munkála
tok az idén kezdődtek. Terveink 
szerint a villamos üzem felvéte
lére Győr és Sopron között 
1987-ben, Soprontól Ebenfurtig 
1988-ban kerül sor. Ezzel a be
ruházással villamosvontatással 
is kapcsolódunk a MÁV és az 
Osztrák Szövetségi Vasutak 
(ÖBB) már villamosított vona
laihoz. A fejlesztés következté
ben amellett, hogy jelentős 
energia megtakarítással számo
lunk, javulnak a műszaki gaz
dasági mutatóink és a környe
zetvédelem is. 

A vonalVIllamosítás mellett, 
szinte azzal egy időben. Győr és 
Petőháza között korszerűsítjük 
a pályát. A felépítményt 54,3 kg 
folyóméter sínrendszerre cseré
lik ki. Az utazás kultúráltságá
nak növelése érdekében pedig 
több állomásunkon szigetpero
nokat létesítünk. 

Fejlesztési tervünkben szere
pel a villamos üzem viteléhez 
szükséges villamosmozdonyok 
beszerzése is. A rendelkezé
sünkre álló pénzügyi források 
nagyságától függően szeret
nénk pótolni a selejtezésre érett 
személy- és teherkocsikat, vala
mint végrehajtani azokat a be
ruházásokat, amelyek a vállala
ti feladatok zökkenőmentes, 
biztonságos és gazdaságos el
végzéséhez feltétlenül szüksé
gesek. 

- Befejezésül hadd jegyez
zem meg: A GySEV munkája, 
eredményessége előnyöket je
lent hazánknak és Ausztriá
nak egyaránt. Gazdaságilag és 
politikailag tartósan, ugyanak
kor hosszú távon része a két kü
lönböző társadalmi rendszerű. 
ám egymással jó szomszédi 
kapcsolatban álló, két szomszé
dos ország együttműködésé
nek. 

\'isi Ferenc 
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A Dorogi Szénbányák 
valamennyi dolgozója nevében 

tisztelettel köszöntjük 
a vasutasokat 

a 36. vasutasnap alkalmából. 

Feladataik elvégzéséhez sok sikert 
és jó egészséget kívánunk. 

Dorogi Szénbányák 
Igazgatósága 

A Mecseki Szénbányák 
politikai, gazdasági vezetése 
és dolgozói nevében 

a V S lmábó 

köszöntjük a Pécsi MÁV 
Igazgatóság dolgozóit 

és rajtuk keresztül 
a MÁV egész kollektíváját. 

Kívánunk nekik további 
munkasikereket 

és jó együttműködést. 

en 

Mérei Emil 
vezérigazgató 

p alkalmából 
·ntjük 
e etöjét 

Kérjük, hogy további 
jó együttműködéssel 

segítsék bel- és külföldi 
szállítmányaink időbeni 

célba juttatását. 

dr. Lacfi Dániel 

vezérigazgató 
Gabona Tröszt 

K 

a 

MAGYAR VASUTAS 

Kérjük, hogy jó 
együttműködéssel 

segítsék vállalatunk 
vasúti szállítmányainak 

gyors és pontos 
célba juttatását. 

A LIGNIMPEX Vállalat 
gazdasági vezetése 

és kollektívája 

A vasutasnap alkalmából 
köszöntjük a vasutasokat. 

Kérjük, hogy további, 
jó együttműködéssel 
segítsék vállalatunk 

vasúti szállítmányainak 
gyors és pontos 
célba juttatását. 

BDRJDD 

Köszöntjük a MÁV dolgozóit 
a vasutasnap alkalmából. 

Kérjük, hogy jó együttműködéssel 
továbbra is segítsék 
közlekedési szolgáltatásaink 
színvonalának emelését. 
Megbízóink megelégedésére 
biztosítsák a kocsirakományú 
küldemények oda-
és elfuvarozásának kiszolgálását. 

Borsod VOI.AN Vállalat 
gazdasági, politikai, 
társadalmi vezetése 
és dolgozó kollektívája 

1986. JÚNIUS 26. 

� 

Köszöntjük vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából. 

Kérjük, hogy jó 
együttműködéssel segftsék 

vállalatunk vasúti 
szállítmányainak gyors 

és pontos célba juttatását. 

Budapest környéki 
TÜZÉP Vállalat 

gazdasági vezetése 
és dolgozó kollektívája 

Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából. 

Kérjük, hogy jó 
együttműködéssel 

segítsék vállalatunk 
vasúti szállítmányainak 

gyors és pontos 
célba juttatását. 

VIDIA Kereskedelmi Vállalat 
gazdasági vezetése 
és dolgozó kollektívája 

AL3'1 =lcC:i"1 
Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából. 

Kérjük, hogy jó 
együttműködéssel 

segítsék vállalatunk 
vasúti szállítmányainak 

gyors és pontos 
célba juttatását. 

Az ALBA REGIA 

Állami Építőipari Vállalat 
gazdasági vezetése 
és dolgozó kollektívája 
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SAJTÓSZEMLE Lehet válogatni 

Mit írnak rólunk? JÚLIUSI MOZITÜKÖR 
A vasutasok helytállásáról, 

példaadó szolgálatáról, társa
dalmi-közéleti munkájáról szól
nak az itt következő írások, 
amelyeket megyei újságo}{ból 
válogattunk. 

Dunántúli Napló 

Negyvenkét evi szolgálat 
után vonult nyugalomba Hor
nyák István, a pécsi körzeti 
üzemfőnökség üzemviteli fő
nökhelyettese. Apja pályamun
kás volt, ő vonalbejáró őrhe
lyettesként kezdte. Elvégezte a 
vasúti tisztképzőt, ahol később 
nevelőtisztként is tevékenyke
dett. Sok baranyai állomáson, 
szolgálati helyen dolgozott, pél
damutató helytállással. Most -
nyugdíjasként - így emléke
zik: 

- A vasút, ez a hivatás ki
töltötte az életemet. A legnehe
zebb időben is örömet jelentett 
a munka. Elképzeléseim telje
sültek. Még abban is, hogy a 
családi tradíció folytatódik. Na
gyobbik fiam katonatiszt Buda
pesten, de a felesége a MÁV
nál dolgozik. A kisebbik fiam 
vasutas: forgalmi szolgálattevő. 
Remélem, hogy az unokáim kö
zül - maholnap megérkezik a 
hatodik is - lesz folytatója a 
családi tradíciónak. Ehhez per
sze az is kell, hogy a vasútnak 
is legyen jövője. Másfél évtize
de világszerte temetni kezdték 
a vasúti közlekedést. Azóta rá
jöttek, hogy nem nélkülözhető, 
s a megszüntetett pályák jó ré
szét is visszaállítják. A magyar 
vasutat is sok kritika érte, ok
kal és ok nélkül. Sajnos, van is 
abban igazság, hogy a korábbi 
rend, fegyelem, céltudatos ösz
szefogás, az együvé tartozás ér
zése, a hajdani legendás vas
utasszív megkopott. De vannak 
új törekvések is arra, hogy a 
vasutashivatás visszanyerje ré
gebbi társadalmi presztízsét, hi
szen mégiscsak a népgazdaság 
vérkeringésének legfontosabb 
ága. Ehhez felelősségérzet, ra
gaszkodás elkötelezett hivatász
szeretet kell. Én bízom abban; 
fog még a régi tekintéllyel, régi 
fényében tündökölni a vasutas
mundér. 

Napló 

Nyáriasan tűz a nap. Ám Pá
pán, az Acsádi út csücskében 
egy férfi bakancsban, sötétkék 
egyenruhában szalad elő a töl
tés melletti aprócska házból. 
Vajon hányszor lendíti naponta 
körbe a kézisorompó fogantyú
ját, tűnődöm magamban, míg a 
két, csíkos szárny lassan, nyög
décselve aláereszkedik. Azután 
nekifeszül a szélnek a kis szol
gálati zászló, s Cseke Dezső so
rompókezelő tisztelgéssel kö
szönti a szilajul elviharzó gyors
vonatot. 

- Sok ismerőse lehet - szó
lítom meg a napcserzett arcú 
férfit. 

- Mert kocsiból, motorról 
integetnek nekem? - kérdez 
vissza Dezső bácsi. - Pedig 
csak pár hónapja vagyok ennél 
az őrháznál, előtte a tárközi át
járónál szolgáltam. Az nyugal
masabb volt, ez nagyobb for
galmával több odafigyelést kí
ván. Nagyon vigyázok arra, 
hogy miattam ne álljon le az 
élet. Tudom, mindenkinek sie
tős a dolga. 

- Magányos mesterséget 
választott. 

- Választottam vagy sem, 
az ma már mindegy. Előbb a 
kubikusoknál, földmunkások
nál dolgoztam. Azután apám 
azt mondta: ,,Menj a vasúthoz, 
mert arra mindig szükség lesz, 
s ott többre is viheted." Mit 
mondjak? Hogy néha álmom
ban is zakatolást hallok, s vo
nattól vonatig telik a szolgálat, 
az életünk java? Végeredmény
ben nem bánom, hogy így tör
tént. A kollégák között pedig ta
lálok olyanokat, akikkel jól ér
zem magam. 

Az őrházban egy viaszosvá
szonnal borított asztal, mellette 
lóca, szék, s egy vaskályha. 

- Barátságos, tiszta helyi
ség - jegyzem meg. 

- Kis fiatalasszony a váltó
társam. Őt dicséri a függöny, a 
vázában a virág. 

- S hogy telik az éjszaka? 
- Mikor nem kell éppen já-

rathoz szaladni, hallgatom a So
kolon az éjszakai műsort, vagy 
előveszem a szájmuzsikát -
mondja s egy puha kendőből 
kis szájharmonikát bont ki ... 
Hány éve is volt? Lassan ötven 
lesz, hogy kaptam egy ilyen kis 
zenélőt. Apám is meghatódott 
az ügyességemen. Beszéltük, 
lesz majd tangóharmonikám is. 
Azután csak terv maradt. De ez 
a kis szájmuzsika mindig velem 
van szolgálatban és gondolom 
így lesz a nyugdíjig hátrelévő 
három évben is. 

Zalai Hírlap 

Néhány éve még a szanálás
ra ítéltek között tartották nyil
ván a Csiszta-Gyógyfürdőhöz 
vezető gazdasági kisvasutat. 
Időközben sokat változott a 
helyzet. Ez elsősorban annak az 
összefogásnak köszönhető, 
amely a balatonfenyvesi Kos
suth Lajos szocialista brigád, 
valamint a nagykanizsai vonta
tási főnökség Augusztus 20. 
brigádjának nevéhez fűződik. 
Már tavaly két régi kocsit felújí
tottak, most májusban a harma
dikat helyezték üzembe. A szo
bi állomásról küldött, 1906-ban 
gyártott 490-es sorozatú kis
mozdonyt az ugyancsak kani
zsai Lenin szocialista brigád 
újította fel. Ebben az évben 
folytatódik a program. A meglé
vő 14 kilométernyi vasútvona
lat egészen a fürdőig kiépítik, 
döntően társadalmi munkában, 
ezzel egy újabb gazdasági kis
vasutat mentenek meg az utó
kor számára. 

A bővítést engedélyező dön
tés helyességét dicséri, hogy 
nemcsak a Balatonnagybereki 
Állami Gazdaság vendégvadá
szai használhatják a kisvasút 
vagonjait. A hazai vendégek 
közül is egyre többen - főleg 
nyugdíjasok - kereshetik fel 
így a gyógyfürdőt. Öt év alatt 
mintegy 1,2 millióan váltottak 
jegyet, s amikor majd közvetle
nül a fürdőnél szállhatnak ki az 
utasok, ez a szám minden bi
zonnyal növekedni fog. 

Hajdú-Bihari Napló 

Nagy Zoltán jegyzetét, némi 

ládjuktól - kemény munkával, 
átlagon felül keres. Nyilván 
szűkebb környezetük látja ká
rát a fizetésükből italra költött 
pénz hiányának. Ez eddig ma
gánügy. Az azonban, hogy az 
ital hatása alatt nyilvános he
lyen miként viselkednek, már 
korántsem az. Utazási kultú
ránk ugyanis része egész visel
kedéskultúránknak. Sajnos, 
nincs, aki lefogja az ilyen em
berek kezét! 

Itt a nyár, az idegenforgalom 
és nem mindegy, milyennek 
mutatkozunk a hazánkba utazó 
külföldiek előtt. Ne állítsunk ki 
rossz bizonyítványt magunkról! 
Se önmagunknak, se mások
nak. 

Petőfi Népe 

A kiskunhalasi vasútállomás 
szomszédságában áll a művelő
dési ház épülete. A város kultu
rális programjainak ajánlóiban 
gyakran szerepel. 

- Sokan tudják, hogy a vá
rosban itt rendezzük a legna
gyobb táncesteket - mondja 
Gyöngyi Sándor igazgató. -
Népszerű volt a fiatalok köré
ben a különböző beategyütte
sek koncertje. A csillagász kör 
1972-ben alakult, s a mai napig 
itt tartják foglalkozásaikat. Ta
lán ők hallattak a legtöbbet ma
gukról, országos hírre tettek 
szert. Könyvtárunkban mára 11 
ezer szakirányú és szépirodalmi 
jellegű könyv gyűlt össze. Bár a 
támogatás összege csökkent, a 
saját bevételekkel megterem
tettük a szükséges forintokat. 
A színvonalasabb munka érde
kében több rendezvényt iktat
tunk be a programba. Kinyitot
tuk a kapukat a város lakói 
előtt. A diszkó is betört. Pénte
ken, szombaton ötszázan is 
megfordultak nálunk. 

Nemrég újjáalakult az ifjúsá
gi klub, s létrehoztuk a MÁV 
Lokomotív Horgász Egyesüle
tet. Szakkörük van a karatésok
nak, az akvaristáknak, a vasút
modellezőknek, a nyugdíjasok
nak, az újítóknak. Sok elisme
rést vívott ki a fúvószeneka
runk. A sportolni vágyók is 
megtalálják az alkalmat. A fia
taloknak hetente rendezünk ve
télkedőt. Jön hozzánk gyermek
színház, a felnőtteknek pedig 
műsoros esteket kínálunk. Föl
tétlenül említést érdemel a poli
tikai előadássorozat is. 

Összeállította: 
Hegedűs Ferenc 

Ez a szeszélyes májusvég és 
júniuselő még nem ígér felhőt
len júliust. Ám a műsorrend ab
ban bizakodik. Tizenöt játék
filmje közül kereken egyhar
madnyi a vígjáték, több mint 
ugyanannyi a krimi meg a ka
landhistória, vagyis a közönség
fogó program. A maradék har
madik harmad pedig megoszlik 
a drámai műfaj és a gyerekté
ma között. 

Izgalmas kalandok 

Mit is emelhetnénk hát ki be
lőlük? 

Elsősorban talán Steven 
Spielberg világsikert aratott ka
landtrilógiáját az Indiana Jo
nes-sorozatot. Legújabb darab
ja (Indiana Jones és a végzet 
temploma) a gyorsan népszerű
vé vált hős legeslegújabb ka
landját meséli el, amely immár 
megszokott módon, tüstént egy 
meghökkentő fordulattal kezdő
dik. Amikor azután végre meg
nyugodhatnak a nézőtéren a 
kedélyek, természetesen Jones 
barátunk újból bajba kerül. 
Szerencsére azonban nem 
olyan fából faragták őt, hogy 
sokáig kelljen aggódni érte, hi
szen úgyis valahogyan kivágja 
magát a pácból. A főszereplő a 
rokonszenves Harrison Ford, 
míg partnernője a szép Kate 
Capshaw. A bonyodalom Kíná
ban kezdődik, Indiában folyta
tódik, szóval Steven Spielberg
nek, a rendezőnek alkalma nyí
lik arra, hogy egzotikus milliő
ben, varázsos tájak között per
gethesse az amúgy is gyorsan 
pergő cselekményt. 

Ugyancsak a szórakoztató 
műfajból ajánlható a karate 
kedvelőinek a hongkongi
amerikai A Sárkány közbelép. 
A legendás Bruce Lee-ről már 
sokat hallottunk és olvastunk, 
de hogy így fogalmazzam: sze
mélyesen, azaz a mozivásznon 
még nem találkoztunk vele. Be
mutatkozásul a „mester" felve
szi a harcot a titokzatos Han
na!, a kábítószergyártás és le
ánykereskedelem nagyfőnöké
vel. Mutatványnak is beillő ka
ratepárbajok, izgalmas fordula
tok, a jó és a rossz küzdelme, 
életveszély, szóval minden kel
lék jelen van, amely egy jó ka
landfilmhez szükségeltetik. 

Mintegy - a Magyar Televí
zióban sugárzott Claude Le
louch-sorozat kiegészítője - a 
kétrészes Edith és Marcel című 
színes francia film, amely Edith 
Pia/, a francia sanzon egyik 
legnagyobb alakjának és Mar-

cel Cerdannak, az ökölvívó vi
lágbajnoknak szer�lmét eleve
níti fel. Azaz az Egy férfi és egy 
nő világsikere után nálunk is 
hamarosan népszeruve vált 
rendező, ezúttal is hű maradt 
központi témájához: az emberi 
érzések egyik legszebbjéhez; a 

szerelemhez. A szereposztás 
külön érdekessége, hogy a 
Franciaországban Papp Laci 
közkedveltségéhez hasonlítha
tóan népszerű volt Marcel Cer
dan-t fia - a szorítók világában 
ugyancsak nem ismeretlen -, 
ifjabb Marcel Cerdan alakítja. 

A hónap magyar filmje 
egyértelműen bemutatkozás. 
Egy fiatal úgynevezett 
trükkoperatőr -, Tímár J. Pé
ter munkája az Egészséges ero
tika. Cselekménysora egy vidé
ki ládagyárba visz el, ahol a 
nem éppen szocialista módon 
gondolkodó és élő vezetőség 
„nagy ötlettel" próbálja elsózni 
vevőkörének termékeit. A fő
szerepeket Rajhona Ádám, 
Koltay Róbert és Haumann 
Péter alakítják. 

Keresett film 

Ugyancsak a keresett filmek 
közé fog tartozni a művészi te
kintetben is magasan jegyzett 
Robert Altman amerikai rende
ző színes, szinkronizált, zenés 
paródiája, a Popeye. Hőse nem 
is más, mint régi barátunk, a 
rajzfilmsorozatokból jól ismert, 
vasöklű, spenótfogyasztó tenge
rész. Új kalandja egy kikötővá
rosban játszódik, ahol a rettent
hetetlen tengeri medve nem
csak nem kevésbé vasöklű el
lenféllel, de természetesen a 
nagy szerelemmel is találkozik, 
mégpedig az azóta sztárrá 
emelkedett Shelley Duvall sze
mélyében. 

Tipikus nyári film - elsősor
ban azoknak, akik másfél évti
zede elhunyt nagy komikusun
kat kedvelték - az 1943-ban 
forgatott Egy bolond százat csi
nál. A mindig mulatságos Lata
bár Kálmán ebben a félreérté
seken, összetévesztéseken ala
puló burleszk jellegű komédiá
ban egy bohém főpincért és egy 
némileg szenilis oroszlánvadász 
grófot alakít. Partnerei: a fiatal 
Benkő Gyula, az Amerikába 
szakadt, ironove átnyergelt 
Hidvéghy Valéria, s a rendező 
Mártonffy Emil felesége: Egri 
Mária. 

Háborús, de vidám kaland
história - az egyik legnagyobb 
jugoszláv siker: a Balkán exp
ressz. Sok muzsikával, még 

több fordulattal. Hősei enyves
kezű. vagányok, akik a második 
világháború, a német előrenyo
mulás zűrzavarát igyekeznek 
kihasználni. 

Az ég vándorainak: az utasz
szállító repülőknek világába ve
zet Francisc Munteanu - a re
gényíróként is jól ismert rende
ző - drámai története, a Veszé
lyes repülés. Két főszereplője a 
román Vl.adimir Gaitan és a 
szép és tehetséges: Szilágyi 
Enikő, a marosvásárhelyi szín
ház tagja. A hivatásbeli összeüt
közés itt a magánélet válságá
val is súlyosbodik. 

Hasonlóképpen drámai élet
kép Jaropolk Lapsin munkája, 
a szovjet Tarts még, tarts még 
bűvölet, két idős ember kibon
takozó kapcsolatának drámája. 
Oleg Jefremovval, a moszkvai 
Művész Színház színész főren
dezőjével és az újságírónőnek is 
kiváló Ija Szavinával a két 
kulcsszerep ben. 

Szamurájháború 

A történelmi témák kedvelői
nek ritka csemegét jelent majd 
Hirosi Inagaki japán rendező 
Szamurájháború című történel
mi tablója, amelynek külön ér
dekessége, hogy a tizenhatodik 
századi szamurájt a világhírű 
jellemábrázoló - a Kurosava 
filmek sztárja - Toshiro Mifu
ne alakítja. 

Bolondos krimi Claude Zidi 
munkája, a Zsaroló zsaruk. A 
francia filmben a kitűnő Philip
pe Noiret-et láthatjuk viszont. 
Gyerekeknek szól a Kacor, a 
detektív csehszlovák gyer
mekkrimije, s ugyanennek a 
korosztálynak Brian Tren
chard Smith fordulatos, ugyan
csak bűnügyi témájú históriája, 
az ausztrál BMX banditák. 

Mai francia vígjáték a Mire 
megyek az apámmal gunyoros 
története egy apa meg a fiú 
életútja. Spanyol műfaji társa a 
Börtönviselt úriember - Migu
el Hermoso rendező munkája, 
amelynek központi figuráját 
nem kisebb színészi egyéniség 
alakítja, mint a Juan Antonio 
Bardem filmjeiből jól ismert, 
nemzetközileg is jegyzett sztár: 
Francisco Rabal. 

Válogatni tehát lehet, csak az 
a kérdés milyen időjárást kí
vánjunk hozzá? Kellemes mele
get, amikor jó ülni a hűvös né
zőtéren, vagy szeles kiránduló
időt, amikor az ember szívesen 
meghúzódik a moziban? 

Ábel Péter 

rövidítéssel az alábbiakban----------------------------------------------------
közreadjuk: 

A korábbi években oly sokat 
N

emrégiben a Budapest-
szidtuk - jogosan - a vasúti Déli pályaudvarról indu-

ló Bakony-Őrség expszemélyforgalom fogyatékossá- resszel utaztam. A fülkében gait. Az éremnek azonban két 
oldala van. úgy tűnik, az egyik hárman voltunk. Valamennyi
fél _ a MAV -, igyekszik en buzgó újságolvasásba kezd
megszívlelni a kocsik tisztasá- tünk, de a kor� utazás két tá

z:
-

't 'rt kriti'k'k t De 'l e k samat hamar alomba szenderi-ga e a a . mi y ne t tt vagyunk mi utasok? Vigyáz- e e. 
zuk-e eléggé „utazó" környeze- Veszprém állomáson három, 
tünk tisztaságát? szolgálatból hazafelé igyekvő 

vasutas lépett a fülkébe, s mint
ha csak szorgos fecskék röp
pentek volna mellém, fészeké
pítő csevegésüktől hangos lett a 
fülke. 

Törvényszerű-e, hogy a nagy 
városok legtisztátalanabb része 
az állomások környéke legyen? 
Az utazót a legtöbb helyen -
már az indulásnál -, ilyen kép 
fogadja. Aztán felül a körülmé
nyekhez képest elfogadhatóan 
kitakarított vonatra és rövid idő 
alatt kényelmetlenül érzi ma
gát. Az üléseken kések és cipő
talpak nyorr.ait fedezi fel, a fo
lyosón italos üvegekbe botlik, 
bokáig jár a cigarettacsikkben, 
a WC környékét rendellenesen 
„vizesnek" látja. Alkohol gőze 
hatja át a fülkéket és a benn 
ülők (fekvők) magatartása ri
asztólag hat a szabad helyet ke
resőkre. Nem ritka, hogy két
három illuminált egyén uralja 
a nyolcszemélyes fülkét. 

Újabban a magányos nők, 
idősebbek - egyáltalán jóérzé
sű emberek - nem érezhetik 
magukat „biztonságban" a vo
naton. Egyszerűen félnek em
berhez méltatlan viselkedésű 
útitársaiktól. Ezeknek az embe
reknek nagy része - távol csa-

Idősebb társuk, Cooper: Az 
utolsó mohikán című könyvébe 
bújt. Nem így a két fiatal. Talán 
30 évesek lehettek. Hangos te
referéjük első mondataiból ki
tűnt, hogy építkeznek. 

A kis fekete bajuszos 
egyenruhája vállpántján két 
ezüstcsillaggal - már benn 
van nyakig a családi ház építé
sében. A falak állnak, s rövide
sen a tető is felkerül, mert mire 
jön az ősz, már lakni akarják. 
Társa, a szőke óriás, civilben 
van, ingujjra vetkőzve, mintha 
a vonatról leszállva máris a le
endő családi ház alapjainak 
ásásához készülődne. 

- Az ajánlom neked - oko
sítja tapasztalatai alapján a ba
juszos -, hogy ne kínlódj te az 
alapokkal. Kalákát se ránts 
össze, mert az a sok kaja, sör, 
meg egyéb, amit 8-10 haver el
fogyaszt, sokkal többe kerül, 

mintha a téesznek fizetsz a mar
kológépért. Nem is szólva arról, 
hogy a segítséget vissza kell ad
ni. 

- No, de a pénz, erre meg 
arra - érdeklődik az ingujjas 
-, annak a forrását hogyan ta
láltad meg? 

- Hát ugye volt egy kis 
megtakarított pénzünk, ami 
gondolom neked is van. Szerez
tünk bontás anyagot. Azt már 
tudod, hogy az üzem/ őnökség 
milyen pénzbeli segítséget ad. 
Aztán, ha igazolni tudsz egy 
bizonyos összeget, valamint 
telket és építési anyagot, me
hetsz az OTP-hez. Utána terv
dokumentum, kivitelező. Nem 
árt, ha a szakmunkákhoz van a 
rokoni, baráti körödben kőmű
ves, ács, asztalos, villany- és 
vízvezetékszerelő. Na és legvé
gén a szülői háttér. Az én apó
som traktoros a téeszben. Ne
kem az anyagok fuvarozása in
gyenben volt. Azaz kaszáltam, 
szénát gyűjtöttem az apósnak, 
mert az istállóban négy tehén 
és három szerződéses hízómar
ha is van. 

- Ilyenfomán én sem állok 
rosszul - mondja az ingujjas 
-, a bátyám a Tefunál van. Ha
nem a beszerzés ... 

És a bajuszos sorolja, hol, mit 

lehet kapni. Innen téglát, csere
pet onnan sódert, amonnan be
tongerendát. De volt olyan do
log, amit Kazincbarcikáról, az
tán Szentesről kellett hozni. 
ilyen szállításhoz a vasút C-fu
varlevelet ad. 

- Tulajdonképpen mekkora 
lesz az a ház, amit építesz? -
kérdezi a kolléga. 

- Hát pajtikám, az szép ott
hon lesz ... Négy szoba, s a 
padlástér is beépítve. Meg ter
mésztesen garázs, egy kis bar
kácsolóműhellyel. Tudod? Két 
gyerek van. Azt szeretném, ha 
a család minden tagja külön 
szobával rendelkezne, és a sa
játjának érezné a lakást. 

- És a fűtés? 
- Szerencsére nem vettem 

még meg a fűtőtesteket. A na
pokban jártam az egyik komám 
épülő, vagy már majdnem kész 
házánál, és ő padlófűtést csinál. 
Azt hiszem, én is emellett dön
tök. 

- A parkettát honnan sze
rezted? 

- Kecskemétről. Akác, de 
igen szép. A lerakásnál nem 
szabad sajnálni a szakembertől 
a pénzt, mert ha felpúposodik, 
kezdheted újra. 

- Pénz, pénz - gyújt izga
tottan újabb cigarettára a most 

építkezésbe fogó fiatal vasutas, 
s a társa bólogat. 

- Hát igen, a pénz. De csak 
egészség legyen pajtás. Arra 
nagyon vigyázz, mert én sok
szor már úgy érzem, nem bí
rom tovább a túlórázást, a gür
cölést az apósnál, a házépítés
nél. Nem is emlékszem, mikor 
pihentem ki magam úgy isteni
gazából. Dehát fiatalok va
gyunk, most kell megfogni a 
dolgot. Majd pihenhetünk 
nyugdíjban. 

- Ne bolondozz hé, hiszen 
az még nagyon odébb van. 

Jócskán odébb, ahogy elné
zegettem a két fészekrakó fiatal 
vasutast, és bár a beszélgeté
sükből ezer gond, testet-lelket 
megviselő erőfeszítés csendült 
ki, mégis írigylem őket. Övék a 
jövő. Tele vannak - talán az 
erejüket is meghaladó - ne
hézségekkel, de a szebb, nyu
godalmasabb holnap biztos re
ménységével is. 

Témájuk kimeríthetetlen, 
annyira szerteágazó és a húsuk
ba, vérükbe vágó, hogy ha estig 
ülnének a vonatban, mindig 
csak a családi fészkük rakásá
ról esne szó. 

De Celldömölkön leszállnak. 
Hát persze. A vasi vasutas 

város. Ismerek itt olyan új utcá
kat, ahol csak fiatal vasutasok 
laknak. Lehet, hogy az ingujjas 
kolléga már egy új utcában ala
poz majd? 

Dávid József 
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T uristahíradó 
A Vasutasok Szakszervezete 

Természetbarát Szakbizottsága 
június 7-8. között rendezte 
meg a hagyományos tájékozó
dási és túravezetési versenyét a 
Börzsönyben, Királyrét köz
ponttal. 
· A nappali verseny A kategó
riájában 10, a B kategóriában 4, 
az éjszakai Sütő N. Attila tájé
kozódási versenyen 10 csapat 
indult. 

A nappali és éjszakai verse
nyeket a Kőbánvai Vasutas SK 
csapata nyerte. Így ők birtokol
ják az idén első alkalommal át
adott összetett kupát is. A Kő
bányai Vasutas SK csapata im
már harmadízben nyerte el a 
nappali verseny kupáját, így az 
véglegesen náluk maradt. 

A díjakat a verseny elnöke, 
dr. Vizkelety László adta át a 
győzteseknek. 

Honvédelnai 

oktatás 

A MÁV Tervező Intézet 
MHSZ-lövészklubjának közre
működésével a közelmúltban 
fejeződött be két középiskola 
fiataljainak honvédelmi oktatá
sa. A Kossuth Zsuzsa Egész
ségügyi Szakközépiskolában 
350, míg a postaforgalmiban 
közel 800 tanuló kapott elméleti 
és gyakorlati képzést. A filmve
títéssel színesített előadásokból 
álló elméleti felkészítést a gya
korlati részben honvédelmi ver
seny egészítette ki. 

A MÁVTI-lövészklub segítő
kész tagjainak immár hagyo
mányos oktató-nevelő tevé
kenysége idén is elnyerte mind 
a pedagógusok, mind a diákok 
elismerését és köszönetét. 

Ki érti ezt? 
A Magyar Vasutas tavalyi 

11. számában (1985. június 
13.) megjegyeztük, hogy ha
mis a közismert reklámszö
veg: *Arra utazunk, hogy le
gyen az utasunk.* Példának 
egy Pannonhalma és Győr kö
zötti vonat rossz csatlakozá
sára hivatkoztunk. Az illetéke
sek meglepő gyorsasággal re
agáltak: az 1985/86. évi me
netrend módosításait tartal
mazó 1. számú pótlékban 
megváltoztatták a 39 513 szá
mú vonat menetrendjét Pan
nonhalma és Győr között. 

A módosításnak azonban 
nem sokáig örülhettünk, 
ugyanis június 1-jétől, az új 
menetrendi időszakban ismét 
az eredeti menetrend alapján 
közlekedik a szóban forgó vo
nat. Sőt: míg korábban csak 
egyetlen perccel, most már 2 
perccel a Lövér-expressz in
dulása után érkezik a vonat 
Győrbe! 

Ki érti ezt? 
Szukk Ferenc 

Vízszintes: 1. A helyes bérarányok 
kialakítását segíti. (Folytatása a 26. 
függőlegesben.) 13. Igavonó állat. 14. 
Csapás (latin). 15. Piac közepe. 16. Kis 
keverék. 18. Víziállat. 19. Siker egyne
mű betüi. 20. Kimondott kettős betü. 
21. Neves dalénekesünk utóneve. 24. 
Áruba bocsátod. 26. Negatív elektród. 
27 ., ... iom, virág. 29. Betű pótlással 
szemüveg. 30. Fél tizen 1 31. Füvet 
eszik. 33. Tanul. 34 . ... don, vadregé
nyes. 35. Balaton-parti. 37. Átkarolás 
kezdete. 38. Személyes névmás. 39. 
Neves szovjet nevelő volt. 41. Azonos 
betűk. 42. A Duna Ausztriában. 43. 
Görög mitológiai alak. 45. Vissza: szét
szórta a port. 48. Erőltetné. 50. Egy gö
rög törzs volt. 51. Korszak idegen 
nyelven. 53. Tunéziai kikötőváros. 54. 
Hangtalanul kisegít. 55. Ez is lóver
seny. 57. Keverék eleje. 58. A 13. sz. 
névelővel. 59. Nem utánzat. 61. Az elő
zőben megtalálható. 63. Olasz folyó. 
64. Keleti fejedelem. 65. Lövésre elő
készít. 67. Téli sport. 

Függőleges: 1. Török név. 2. Vízinö
vények. 3. Népköztársaság. 4. Somogy 
megyei község. 5. Szarmata lovasnép 
a népvándorlás idején. 6. Egyiptom rö
vidítése. 7. Róma páratlan betűi. 8. 
Nemcsak te. 9. Eledele. 10. Mezőgaz
dasági szerszám (ék. fel.). 11. Bécs szé
le1. 12. Zenei műszó, határozottan. 17. 
Dutyi, fogda. 20 .... ció, nevelés. 22. 
Korona része. 23. Afrikai folyó. 25. Ré
gi űrmérték. 27. . . . Nikolaus 
(1802-1850) magyar származású né
met költő. 28. Vadászvártán. 31. Hirte
len lefényképez. 32. A szovjet állam 
megalapítója. 35. Hím sertések. 36. 
Kevert kígyó. 39 .... va. a folyó holt
ága. 40. Fúvós hangszerek. 42. Méh. 
44. Homo sapiens. 46. Német biztatás, 
kettőzve. 47. Keletkezik. 49. Vigyo
rogj' 51. Templomnak is lehet. 52. 

Vasutas 

\J \ C Y \ H \ \ S l T \ S 

tlétá 
•• 

on 

Kis-Király Ernő, a BVSC versenyzője 
szuper-maratonit nyert Ausztriában 

Európa több országában, de 
leginkább a tengeren túli álla
mokban már több mint két évti
zede nagy hagyományai van
nak a többszáz kilométeres fu
tóversenyeknek, melyek ná
lunk szuper vagy ultra-maraton 
néven ismeretesek. Hazánkban 
e versenyzési forrna most kezd 
népszerűvé válni. A 70-es évek
ben Schirilla György volt az el
ső, aki számos sikert ért el e 
nem mindennapi testet-lelket 
maximálisan igénybevevő ver
senyszámban. 

Három éve már nálunk is 
rendeznek 200 km-es távon 
ilyen jellegű versenyeket, és 
mind többen hódolnak e külön
leges versenyforrnának. Itthon 
elért sikerei alapján Kis-Király 
Ernőt, a BVSC versenyzőjét 
meghívták az Ausztriában meg
rendezett szuper-maraton ver
senyre és az első bemutatkozá
sa nem várt sikert hozott. 

Május 24-én rajtolt a 14 tagú 
mezőny a Bodeni tó melletti 
Bregenzből, hogy a Fertő tónál 
fekvő Rust-ig megtegyék a 749 
kilométeres távot. Már az első 
három nap után érett a megle
petés, hiszen a BVSC-s atléta 
sorra javította az eddigi résztáv
csúcsokat. Az ötödik napon már 
csak az óra volt az ellenfele, mi
vel a mögötte futó angol ver
senyzővel szemben már majd
nem ötórás előnye volt, miköz
ben a 14 tagú mezőny 3 ver
senyzőre csökkent. 

Az utolsó nap volt a legnehe
zebb és a leghosszabb résztáv, 
mivel akkor már 117 km-t kel
lett megtenni, a több mint 600 
km-es, az Alpokon keresztül le
futott távolság után. A pálya 
nehézségét mutatja az is, hogy 
a 374 méter tengerszint felett 
fekvő rajthoz viszonyítva volt a 
pályának olyan szakasza, 

-

·� 
' 

Kis-Király Ernő átveszi a díjat 

amely a tengerszint felett 1872 
méteres magasságban vezetett. 

A célban, Rust város főterén, 
lelkes sportrajongók várták a 
BVSC-s atlétát, és a célba érke
zés után hosszantartó ünneplés
sel jutalmazták nem mindenna
pi teljesítményét. A 749 km-es 
távot 83 óra és 15 perc alatt fu
totta végig. A régi csúcs 102 óra 
02 perc volt. A második befutó 
az angol Pnan 94 óra 28 percet 
futott. 

* 

Bolzanóban nemzetközi viada
lon vett részt, ahol 11 ország női 
sportolói mérték össze tudásu
kat. A válogatott az olasz, a 
szovjet és kubai csapat mögött 
a negyedik helyen végzett. 

A magyar versenyzők ered
ményei: 100 gát 3. Fekete fldikó 
14.23, 1500 m 4. Horváth Emő
ke 4:27,63. 3000 m 5. Vastag 
Erika 10:01,39. Távolugrás 4. 
Fekete fldikó 624 cm. Magasug
rás 6. Vajda Katalin 180 cm. 
Súlylökés 3. Szélingerné Hor
váth Viktória 16,49 m. Gerely
hajítás 3. Budavári Éva 58,82 

Május 25-én a vasutas női at- m. 
léta válogatott az olaszországi Kóczián László 

Gazdag KTE-programok 
a miskolci járműjavítóban 

ENERGIATAKARÉKOSSÁG 

Fiatalok versenye 
A KTE miskolci járműjavító 

üzemének helyi csoportja az 
idei esztendőre is gazdag prog
ramot készített. Előadást hall
gattak például az üzemi 
energiagazdálkodásról, elláto
gattak a miskolci December 4. 
Drótművekbe és megismerked
tek az Északi Járműjavító szá
mítástechnikai központjával. 

A ház teteje. 55. Kiszed az edényből. 
56. Legritkább találat a lottón. 59. 
Részben lemarad. 60. Becézett női 
név. 62. Német névelő. 64. Igekötő. 66. 
Azonos mássalhangzók. 

Beküldendő: vízszintes 1. és folyta
tásaként a függőleges 26. 

Beküldési határidő: július 10. 

A megfejtéseket a szerkesztőség cí
mére kérjük küldeni. 

Fogadták a csehszlovák trna
vai és sumperki járműjavító 
üzemekből érkezett 28 tagú 
szakmai delegációt. A látoga
tást május végén viszonozták. 
Még ebben az évben ellátogat
nak a leninvárosi Tiszai Vegyi
kombinát festékgyárába, vala
mint két budapesti ipari üzem
be. 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A szociális ellátási színvo
nal szerény mértékű növelése. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 10. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Dancs Gáborné, 
Vasasszonyfa, Széchenyi út 56.; Orosz 
Tamás, Debrecen, Krónikás út 3.; Fe
hér Antalné, Békéscsaba, Rezeda u. 3.; 
Tóth Gyula. Budapest, Mautner S. u. 
135., Bodó Antalné. Lukácsháza, Kő
szegi u. 31. 

Miskolcon 

A KISZ miskolci bizottságá
nak kezdeményezésére, a mis
kolci vasútigazgatóság gazdasá
gi vezetésével közösen, Ener
giagazdálkodás címmel ver
senyfelhívást tett közzé a KISZ 

XI. kongresszusa tiszteletére. 
A fiatalok szakmai munkájuk 

színvonalának fejlesztésével is 
készültek a kongresszusra. Az 
elmúlt időszakban három alka
lommal energetikai előadást 
hallgattak meg. Munkájukban 
az energetikai ismeretek növe
kedése jelentős megtakarítások 
forrása lehet. 

Ennek bizonyítéka, hogy az 
akció végén a fiatalok 18 pályá
zatot nyújtottak be, amelyek
ben javaslatokat fogalmaztak 
meg az energiafelhasználás 
csökkentésére. A dolgozatok
ban a számítástechnikának az 
energiagazdálkodásban való 
felhasználásáról éppúgy szó 
esett, mint a fölösleges energiát 
fogyasztó technológiák éssze
rűbbé tételéről. 

A pályázatok elbírálását 
szakértő zsűri végezte, s ennek, 
valamint az előadásokon való 
részvételnek az eredménye ala
kította ki a sorrendet. 

Az egyéni versenyben Szil
vasi Csaba, az igazgatóság 
KISZ alapszervezetének tagja 
vívta ki az elsőséget. Ezenkívül 
hárman kaptak harmadik díjat, 
Szendrei Géza (Miskolc, KÜF 
KISZ Vezetőség), Zsíri Gyula 
(Miskolc, BFF. II. alapszerve
zet), Bodnár József (Miskolc, 
BFF. I. alapszervezet). 

Az alapszervezetek közötti 
versenyben a BFF II. alapszer
vezet vitte el a pálmát. 

1986. JÚNIUS 26. 

A vasutasnap rendezvényei 
A 36. va�utasnap központi rendezvényei július 7-én, délelőtt 

9 órakor kezdődnek, akkor lesz az országos vasutas szakmai ve
télkedő döntője a BVSC Szőnyi úti klubházában. Az országos 
vasutasnap képzőművészeti kiállitás megnyitása július 9-én, szer
dán lesz a képzőművészeti iskolában (Népszínház u. 29.). Július 
11-én, pénteken 11 órakor kezdődik a Kiváló Vasutas, illetve a 
Kiváló Munkáért kitüntetések átadási ünnepsége. Helye: a Be
vétel Ellenőrzési Igazgatóság konferenciaterme. Július 12-én 
szombaton 11 órakor kezdődik a Tisztavatás a Nyugati pályaud� 
var kormányzati váróterem előtti téren. 

Nyugdíjasok vendéglátása. 
Hagyomány, hogy a füzesabo
nyi állomásfőnökség Baross 
Gábor szocialista brigádja két
évenként vendégül látja a for
galmi szolgálatból nyugállo
mányba vonult vasutasokat. 
A közelmúltban a helyi szociá
lis létesítmény éttermében ren
deztek ilyen találkozót. Az idős 
vasutasokat Tiszavölgyi Gyula 
forgalmi szolgálattevő tájékoz
tatta az állomáson folyó fejlesz
tési munkákról, illetve a vasút 
általános helyzetéről. 

Kommunista műszak. Kom
munista műszakot szerveztek 
Aszódon a II. főpályamesteri 
szakasz szocialista brigádjai 
május végén. Az állomás I. szá
mú vágányán kicseréltek 288 
méter sínt, s ezzel biztosították 
a saruzás feltételeit. A műsza
kért járó bért szociális célokra 
kívánják fordítani. 

Előadás. Tapolcán a Hazafias 
Népfront és az MSZBT helyi 
szervezete előadást szervezett a 
Bakonyi Bauxitbánya Munkás 
Művelődési Házában. Az elő
adó Vladimir Stefanov, a 
Moszkvai Rádió képviselője 
volt, aki az SZKP aktuális kül
és belpolitikai munkáját ismer
tette, illetve a Szovjetunió béke
politikájáról beszélt. A magyar 
nyelven tartott előadásnak 
nagy sikere volt. 

Kirándulás. A miskolci vas
utas veteránok klubja június 
4-én kirándulást szervezett a 
Bükk-hegységbe. A Szalajka
völgyi kisvasúttal utaztak az er
dei múzeumhoz, majd Eger lát
nivalóit csodálták meg. 

Elcserélném Budapest VII. kerület
ben levő egyszobás komfortos, tanácsi 
lakásomat legalább kétszobás rákos
palotai kertes MÁV-bérlakásra. Ér
deklödni lehet a 49-71/181-es telefon
számon. 

Elcserélném Szolnokon, az állomás
tól öt percre található két és félszobás 
MÁV-bérlakásomat budapestire. Min
den megoldás érdekel. Érdeklődni le
het a 143-119-es telefonszámon (Szabó 
lakás). 

Elcserélném a Városligetnél levő, 25 
négyzetméteres szoba-konyhás, föld
szintes tanácsi lakásomat másfél szo
básra vagy hasonló komfortosra Buda
pesten. Lehet MÁV-bérlakás is. Ér
deklődni a 172-252 városi vagy a 
15-27-es üzemi telefonszámon. 

Elcserélném tapolcai, két szoba 
összkomfortos, telefonos, tanácsi bér
lakásomat hasonló veszprémire. Ér
deklődni lehet 7-15 óráig a 07-81-17/7 
melléken. 

Elcserélném Kőbánya-felső pálya
udvaron levő kertes 120 négyzetméte
res komfortos, MÁV-bérlakásomat két 
másfél szobás, összkomfortos lakásra 
MÁV-dolgozóval. Cím: Nagy József 
nyugd. 1102 Budapest, Kőbánya-felső 
pályaudvar, főnöki lakás. 

Elcseréném Záhony, Alkotmány út 
13. sz. alatti, kertes, két és fél szobás 
komfortos MÁV-bérlakásomat Buda: 
pesten vagy környékén levő kétszo
bás, komfortos MÁV-bérlakásra. Le
gény Endréné. 

Elcserélném nagyméretű, másfél 
szo_bás, , kert_es, családi ház jellegű 
MAV-berlakasom kisebb tanácsi la
kásra. Érdeklődni lehet a 333-799-es 
telefonszámon (Horváth). 

Elcserélném nagykanizsai, 47 négy
zetméteres, gázfűtéses, IV. emeleti, 
másfél szoba plusz étkezőfülkés, tele
fonos tanácsi lakásomat hasonló adott
ságú budapfsti tanácsi vagy MÁV
bérlakásra. Erdeklődni lehet a nagy
kanizsai 12-594-es telefonszámon. 

Elcserélném 47 négyzetméteres 
másfél szobás, összkomfortos Buda: 
pest, Rákos úton levő MÁV-bé�lakáso
mat bármJyen kétszobásra. Rákospa
lotaiak elonyben. Érdeklődni munka
időben a 174-407 vagy a 14-85-ös tele
fonszámon. 

Elcserélném buda11esti, két szoba, 
komfortos, kertes MA V · bérlakásomat 
egy szoba, komfortos, tanácsi bérla
kásra. Érdeklődni lehet: Csizmazia Jó
zsefné, Budapest X. kerület Keresztú-
ri őrház. 

' 

Baleset-elhárítási gyakorlat. 
A Kecskeméthez közeli Helvé
cia község egyik vasúti átjárójá
ban a közelmúltban nagyszabá
sú baleset-elhárítási gyakorla
tot rendeztek a Bács-Kiskun 
Megyei Tűzoltóparancsnokság, 
a MÁV, a Volán 9-es Számú 
vállalat, valamint az egészség
ügyi intézmények részvételé
vel. Egy autóbusz és egy tolató 
vasúti szerelvény összeütközé
sét rendezték meg a gyakorla
ton. 

Véradónap Miskolcon. Már 
az év elejétől többször is moz
gósította véradásra a miskolci 
járműjavító vasutasait Lévay 
Ernőné, a helyi vöröskeresztes 
alapszervezet titkára. Munkájá
nak eredményeként a legutóbb 
tartott véradáson az üzem dol
gozóinak közel egynegyede je
lent meg többnyire a 30 éven 
aluliak közül. Háromszáz vas
utas összesen 109 liter vért 
adott. 

Író-olvasó találkozó. A balas
sagyarmati vasutasok Madách 
Imre könyvtára író-olvasó talál
kozót szervezett az ünepi 
könyvhét keretében. A könyv
tár vendége Asperján György, 
József Attila- és SZOT-díjas író 
volt. 

Felújított állomások. A Bu
dapest-Hegyeshalom közötti 
vasúti fővonal korszerűsítése 
keretében a budapesti igazgató
ság győri üzemfőnökségének 
területén befejeződött a kis- és 
a középállomások rekonstrukci
ója. Nagyszentjános és Hegyes
halom között hét állomást újí
tottak fel. 

Elcserélnénk kispesti, 140 négyzet
méteres, kétlakásos - öt szoba, két 
konyha - összkomfortos, telefonos 
családi házunkat (100 négyszögöles 
telkes, melléképületekkel) két szoba 
hallos, összkomfortos, telefonos örök
lakásra vagy családi házra. Érdeklődni 
lehet a 274-412-es telefonszámon. 

Elcserélném Pestlőrinc. KaV1csbá
nya állomáson levő két szoba, komfor
tos, kertes MÁV szolgálati lakásom 
budapesti két szoba, komfortos tanácsi 
lakásra, szolgálati lakásra jogosult 
MÁV-dolgozóval. Érdeklődni lehet: 
Rózsavölgyi Zoltán, 577-907 telefon
számon, napközben. 

Budapest X. ker. központjában, a 
Pataki István Művelődési Központ kö
zelében zöldövezeti, déli fekvésű, 56 
négyzetméter alapterületű, két szoba, 
összkomfortos, távfűtéses, hívóliftes, 
telefonos OTP szövetkezeti lakás kész
pénzért, tehermentesen eladó. Érdek
lődni lehet este és délelőtt a 27 4-783 te
lefonszámon. Levélcím: Hollós Árpád
né Budapest 62. 1399 Postafiók 616. 

Elcserélném budapesti másfél szoba 
összkomfortos, telefonos, belvároshoz 
közeli lakótelepen levő tanácsi lakáso
mat, lehetőleg telefonos, jó állapotban 
lévő budapesti nagyobb MÁV-bérla
kásra. Érdeklődni lehet a 49-85-ös üze
mi, vagy a 220-660/291 városi telefo
non, Nagyné. 
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A központi vezetőség napirendjén 

a MÁV kollekt·v erz''dé 
A vasutas-szakszervezet köz

ponti vezetősége június 26-án. 
Gyócsi Jenő elnökletével ülést 
tartott. A testület dr. Bajusz 
Rezsőnek, a MÁV vezérigazga
tójának előterjesztésében meg
vitatta a kollektív szerződés 
1981-1985. évi végrehajtásá
ról, a szociális terv teljesítéséről 
és a munkavédelemről szóló be
számolót, illetve az 1986-1990-
ig készült új kollektív szerződés 
tervezetét. Szakszervezetünk 
elnöksége június 24-i ülésén vi
tatta meg és fogadta el az új 
kollektív szerződés tervezetét. 
és azt elfogadásra a központi 
vezetőség elé terjesztette. Az el
nökség jóváhagyta a vasutas
napra adományozható MÁV Ki
váló Brigádja és a Kiváló Szol
gálati Főnökség kitüntetéseket 
is. (A kitüntetett brigádok és 
szolgálati főnökségek névsorát 
lapunk 3. oldalán közöljük.) 

A központi vezetőség a há
rom témát összevont napirend
ként tárgyalta. Az előterjesztett 
vaskos dokumentumokhoz - a 
szakszervezet titkárságának 
megbízásából - dr. Halász 
György, a jogi iroda vezetője fű
zött szóbeli kiegészítőt. 

Bevezetőjében elmondotta, 
hogy az év elején megtartott 
alapszervezeti bizalmitestületl 
üléseket magasfokú aktivitás. 
az anyagi lehetőségeket figye
lembe véve pedig mértéktartás 
jellemezte. Ugyanakkor sokan 
bírálták a munkaszervezés, a 
foglalkoztatás fogyatékosságait. 
az anyagi ösztönzőrendszer hiá
nyosságait és a munkafegyelem 
lazaságait. 

A bizalmitestületi ülések vitá
in a dolgozók több száz javasla
tot, észrevételt tettek, amelye
ket az intézőbizottságok össze
sítettek. Véleményüket, elemzé
süket szakszervezetünk köz
pontjába küldték. Segítette a 
munkát a különböző réteg- és 
szakbizottságok állásfoglalása 
IS. 

A továbbiakban elmondotta. 
hogy a vasutasokat foglalkozta-

tó számos kérdésben sikerült 
előbbre lépm. Így például a for
dulószolgálatosok és az utazók 
- mozdonyvezetők, jegyvizs
gálók - pihenőnapjának sza
bályozásában, az utazással töl
tött idő díjazásában. Az éjjeli 
pótlékot egységesen 30 száza
lékkal, az építőipari különélési 
pótlékot átlagosan a duplájára 
emelik. Ugyancsak emelik az 
ügyeleti díjat és az utazók tel
jesítménydíjazását. Bővítik a 
veszélyességi és nyelvtudási 
pótlékra jogosultak körét. 

A CSM közlekedéssel kap
csolatban apparátusunk java
solta, hogy továbbra is 12 óra 
legyen az egy szolgálatban tölt
hető időnek a felső határa. A vi
ták során azonban az érdekelt 
dolgozók többsége, valamint a 
mozdonyvezetők rétegbizottsá
ga nem ellenezte, hogy 12-ró1 
14 órára emeljék, azzal a kité
tellel, hogy ezt mindenütt a he
lyi bizalmitestület döntse el. 

A munkahelyi testületi vitá
kon olyan javaslatok is elhang
zottak, amelyeket anyagi fede
zet hiányában ma még nem le
het megvalósítani. A szakszer
vezet úgy foglalt állást, hogy a 
közeljövőben szükségesnek 
tartja a nagyobb vidéki csomó
pontok anyagi ösztönzési 
rendszerének, továbbá a ké
szenléti díjazások felülvizsgá
latát. A viták során ugyanis a 
vidéki igazgatóságok dolgozói 
egyöntetűen sérelmezték a bu
dapesti pályaudvarok túlzott ki
emelését. Ugyancsak indokolt a 
különböző teljesítménybérek 
legfontosabb szabályainak fel
vétele a kollektív szerződésbe, 
legkésőbb a jövő évi módosítá
sig. Ez vonatkozik a kollektív 
szerződés részét képező munka
ruha-szabályzat átfogó felül
VJzsgálatára és a villamosfelső
vezeték-szerelők veszélyességi 
pótlékára is. 

A prémiummal, jutalommal 
kapcsolatban sokan azt kifogá
solták, hogy túlzott a központi
lag osztható jutalmak aránya. 

illetve indokolatlan a jutalma
zási keretek különböző jogcí
mek szerinti felaprózása. A vita 
alapján úgy értékelték, hogy a 
most elfogadásra javasolt terve-

Június 26-án (a központi vezetőségi ülés után) dr. Bajusz Rezső, a MÁV Vezérigazgatója, és Ko
szorus Ferenc, a vasutas-szak,-,zervezet főtitkára ünnepélyes külsí>&égek között aláírták a :\1,\ ,. 
kollektív szerződést 

zet csak első lépés ahhoz. hogy v· 
b lf ··td· , · f t ez a fontos kérdés a jövőben de- 1sszaesett a e o I es a tranzit orga om 

mokratikusabb módon fogal
mazódjon meg. Ehhez a jelenle
gi gyakorlat alaposabb elemzé
se szükséges. Az egészet majd 
az anyagi ösztönzés komplex 

A vasút 9�5 naillió tonna 
árut ssállított júniusban 

rendszerének részeként. azzal J, . b rt k. 't ·· h b k 11 · , 
1 · umus an, az expo 1ve e-ossz ang an e Vizsga m. 1

, 
1 1 dt f'l' 

, 
· h · 

Dr. Halász Györgv befejezé- �ve e mai:a � e ev ve?i, ?J-
su·· 1 ha g 'l O ta h·o l- ra. A vasut kozepes szallitas1 n su y z . gy az e . . k 11 k 9 5 ·u · , 
nökség értékelése szerint az új igenye , me ett; c_sa , mi w 
kollektív szerződéstervezet - a tonn�. arut_ s�allltott .. Ez a ta
MÁV jelenlegi helyzetét figye- valy Jur:msm��' val�m1:1t. ;3- ter
lembe véve is _ kielégíti a vas- v:zettnel 1s kozel felr;1illi� ton
utasok, mint munkavállalók naval kevesebb. A va:1nal na
legfontosabb igényeit, és jól ��o?? volt_ a. �emaradas a be}
szolgálhatja a munkáltató ér- fold1 arus_zallita.sb?n_,,mely elso
dekeit is. A fontosabb javasla- sorb�n d1szpoz1�10h1anyra, __ es:
tok megvalósításának lehetősé- tenk_�nt a rak�das_�kh�z szukse
gét Vizsgálják. Azokat az előter- ges. ures kocsik h1anyara vezet
jesztett határozati javaslat tar- heto VJssz�., .. 
talmazza. A megeleI1:ku�t, exportforga-

A vitában tizenketten szólal- l�mban a �VJte_h aruk menny1-
tak fel, s mondtak véleményt az sege 112 szazalek_a volt a terve
előterjesztett dokumentumok- ze!tn_e�. Esetenkent az export
kal kapcsolatban. Kovács Já- szallitások zavartalan lebonyo-
nos, a vezérigazgatóság katonai 

lítását kedvezőtlenül befolyá
solta az üres kocsik hiánya. 

A vasúti ímportforgalmat jel
lemző. hosszabb idő óta érvé
nyesülő, kedvező tendencia kis
sé csökkent júniusban. Az or
szágba vasúton érkezett áruk 
mennyisége csak 95 százaléka 
volt a bázis-, illetve a tervezett 
szintnek. 

Továbbra is igen alacsony, 
mindössze 85 százalékos volt a 
vasúti tranzit áru/ orgalom. Az 
árutonnakilométer-teljesítmény 
97 százalékosan alakult. 

A vasút júniusi áruszállítás
sal kapcsolatos műszaki-gazda
sági mutatói nagyrészt kedve
zőek voltak. Megfelelő volt a 

főosztályának helyettes vezető
je például arról beszélt. hogy az 
új kollektív szerződéstervezet 
jól tükrözi a vasutasok és a 
MÁV érdekeit, de csak akkor 
töltheti be igazán jól funkcióját, 

Győrben megalakult 

a KTE helyi tagcsoportja 
ha a szolgálati helyeken is töb- A győri körzeti üzemfőnöksé
bet tesznek a gazdálkodás javí- gen június 26-án megalakítot
tása érdekében. A szolgálati fő- ták a Közlekedés Tudományi 
nökségeken még mindig nem Egyesület helyi tagcsoportját. 
kielégítő a munkaszervezés. a Az új szervezetnek jelenleg 
hatékonyabb munkára való tö- negyven tagja van. amely a há
rekvés. A központi elképzelé- rom fő szakszolgálatnak (a for· 
sek megvalósításához a szak- galomnak, a vontatásnak és a 
szervezeti bizottságoknak is pályafenntartásnak) műszaki 
több segítséget kell adni. A he- témáival foglalkozik. 
lyi tartalékok feltárását tekintse 
mindenki kötelességének. 

Verba Ferenc, a záhonyi 
üzemigazgatóság intézőbizott
ságának titkára a szociális ter
vek megvalósításának fontossá-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Szabó András üzemfőnök. a 
KTE megválasztott elnöke a 
szervezet terveiről elmondta, 
hogy a tagcsoport életrehívásá
val régi, jogos kívánsága telje
sült a KÜF területén dolgozó 
műszaki gárdának. Az üzemfő-

nökség és a hozzá tartozó he
gyeshalmi határállomás ugyan
is gyakran speciális feladatok 
megoldása elé állítja a szakem
bereket. 

A szervezet idei célja ezért, 
az hogy alaposan megismerjék 
és kidolgozzák a számítógépes 
információs rendszert. A továb
biakban pedig kéthavonként 
szándékoznak szakcsoportülést 
tartam, amelyre magas képzett
ségű szakelőadókat hívnak meg 
mindhárom szakszolgálat terü
letéről. 

(séra) 

A Mechwart András Ipari Szakközépiskolában is befejeződtek az érettségi vizsgák és a ta
nulók, mint képeinken is látható, izgatottan lapozgatják a bizonyítványt. Az idén 130 

érettségiző közül 123-an tettek sikeres vizsgát. A legjobb tanulók jutalmat is kaptak a bi
zonyítványosztás napján. Kéki Csilla például - kiváló munkájáért - átvehette a Mech
wart emlékérmet 

(Hováth Zoltán felvételei) 

vasúti teherkocsik térbeni ki
használása, a statikus terhelés, 
az elmúlt év júniusához képest 
csökkent a gépre várás esetei
nek, valamint a vonatfeloszlatá
sok száma. Ennek ellenére az 
elegymozgás jelentősen lelas
sult, a kocsiforduló-idő 5-8 szá
zalékkal emelkedett. Ez is köz
rejátszott abban, hogy a vasút a 
rakodásokhoz szükséges üres 
kocsimennyiséget nem tudta 
mmden esetben biztosítani. 

A vasúti személyszállítás va
lamivel kedvezőbb képet mu
tat. Júniusban az elszállított 18 

millió 800 ezer utas 99 százalé
kos tervteljesítésnek felel meg. 

A vasutasnap 

alkalmából 

Kitüntetett 
, . 

vasut1 

munkahelyek 

A MÁV területén mintegy 
150 szolgálati főnökség (ver
senyző egység) vesz részt a kü
lönböző szintű elismerésekért 
folyó munkaversenyben. Eb
ben az évben - a korábbiaktól 
eltPrően - a kitüntető címek 
odaítélése három formában tör
ténik. 

1. A miniszteri (és ennél ma
gasabb) szintű kitüntetéseket 
Május 1. alkalmából adták át. 

2. A vezérigazgatói „Kiváló" 
és ,,Élenjáró" kitüntetések dön
tő többsége - a szolgálat, fő
nökségek szakmai-politikai ve
télkedőjének eredménye alap
ján - a 36. vasutasnap alkal
mából kerül átadásra. 

3. A 109 280/1985. sz. vezér
igazgatói utasítás értelmében 
azok a szolgálati főnökségek. 
melyek a vetélkedőn nem vesz
nek részt (központi hivatalok, 
intézmények). a „hagyomá
nyos" módon. a Munkaverseny 
Szabályzat előírásai szerint pá
lyáznak a vezérigazgatói szintű 
kitüntetésekre. 

A Központi Hivatalok és In
tézmények közül tíz versenyző 
egység nyújtotta be pályázatát. 
Közülük a vasutas-szakszerve
zet a Központi Hivatalok és In
tézmények szakszervezeti inté
ző-biz_ottságával egyetértésben 
a MA V vezérigazgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete 

a MÁV Számítástechnikai Üze
met, a MÁV Bevételellenőrzési 
Igazgatóságot, és a MÁV Alkal
mazottak Első Biztosító és Se-

gélyező Egyesületét 

Kiváló kitüntetésben részesí• 
tette. 
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Nyugállományba vonuló 
vasutasok kitüntetése 

Nyugállományba vonulásuk alkal
mából, több évtizeden át végzett mun
kájuk elismeréseként a Magyar Nép
köztársaság Elnöki Tanácsa 

Munka Érdemrend 
ezüst fokozata 

kitüntetésben részesítette, Balogh 
Gyózó főmunkatársat, MA V Vezér
igazgatóság, Bran József lakatos cso
portvezetőt. Bp. Kelenföld KÜF., Bul
lás Sándor kocsiszolg. részlegvezetőt, 
Szeged KÜF., Fábián József kocsíren
dezőt. Dombóvár Üzemfőn., G. Harsá
nyi Pál forg. szolgálattevőt, Miskolc 
KUF.. Ko�sz Jenő igazgatóhelyet
test, Bp. MAV Anyagell. Ig., Kulcsár 
Józs�f diszpécsert, Szombathely MÁV 
Jj. U., Szőllősi Miklós vonatvezetőt, 
Debrecen KÜF. 

Munka Érdemrend 
bronz fokozata 

kitüntetésben részesítette· Füstös Ist
ván fő-építésvezetőt, Bp. MÁV Maga
sép. Főn., Herbszt Márton lakatost, 
Bp. MÁV Balparti Bizt. ber. Fennt. 
Főn., Nagy Jó;Z5ef kocsirendezőt, 
Szombathely KUF., Nyeste !stván 
gyáregységvezetőt, Miskolc MA V Jj. 
U., Szabó Lajos múvezetőt, Záhony 
Üzemig .. Sztanek László lakatost, Du
nakeszi Jj. Ü 

A közlekedési miniszter 

Kiváló Munkáért 
kitüntetésben részesítette: Annus Mi
hály személyzeti és munkaügyi veze
tőt, Szolnok Biz. ber. Fennt Főn., 
Aszódi Sándorné ügyintézőt, Bp. Vas
útig.. Behinya László pályamunkást. 
Miskolc Pft. Főn., Biró József tüzelő 
házhoz szállítót. Bp. Hámán Kató 
Szertárfőn., Czene József villamos
mozdony-vezetőt. Hatvan KÜF., Far
kas József villanyszer. csoportvezetőt, 
Székesfehérvár Jj. Ü .. Fekete Ferenc 
pályamunkást, Sopron Pft. Főn., Fo
dor Kálmán anyaggazdálkodót, Szen
tes MÁV Ép. Főn., Dr. Gál György 
jogügyi vezetőt, Bp. MAV Nyugdíj Ig., 
Kiss István tolatásvezetőt, Szentes 

KÜF., Klenczner János <!/<kumulátor 
kezelőt, Püspökladány KUF., Kovács 
Béla osztályvezetőt, Gyöngyös MÁV 
Kitérőgyártó ü., Kovács Illés térmes
tert, Záhony MAV Gépesített Rakodá
si Főn., Kovács László ga�_d. üzemfő
nök-helyettest, Tapolca KUF., Krasz
nai József személyzeti és munkaügyi 
vezetőt,· Hatvan-Salgótarjáru Pft. 
Főn., Magyar István kocsivizsgálót, 
Székesfehérvár KÜF., Marton Péterné 
szakácsnőt, Bp. vasútig. napköziottho
nos óvoda, Dr. Neuber Alajos főmun
katársat, MÁV Vezérig., Németh 4sz
ló vonatvezetőt, Szombathely KUF., 
Réti Lajos kereskedelmi állom��fő
nök-helyettest, Székesfehérvár KUF., 
Simon Lajos gépkocsivezetőt, Bp. 
MÁV Ép. Gépteliw Főn., Szigl __ Lajos 
osztályvezetőt, MAV Északi Jj. U., J?r. 
Tanai Jenő jogyügyi vezetőt, Bp. MA V 
Beruházási Iroda, Topa István moz
donyvezető, Dunaújváros KÜF., Vajon 
Imre mozdonyvezetőt, Bp.-Ferencvá
ros KÜF., Várady Károly csoportveze
tőt. Pécs Va�útig., Zoltán Gábor ková
csot, Bp. MA V Ep. Főn. 

Miniszteri 
Dicséretben 

részesítette: Bodnár Endréné vezető 
asszisztenst, Bp. MÁV Kórház és 
Közp. Rend. Int., Fidrus Jánosné ügy
intézőt, Bp. Vasútig., Horváth Imre 
vontatási munkást, Debrecen KÜF., 
Juhász András pályamunkást, Sátoral
jaújhely Pft. Főn., Kaposvári Lai�s 
múvezetőt, Landler Jenő MÁV Jj. U., 
Kiss Sándor állomásfőnököt, Békés
csaba KÜF., Kisházi József mozdony
vezetőt, Békéscsaba KÜF., Kránícz Já
ryos pályamunkást, Dombóvár MÁV 
Ep. Főn., Molnár Gábor villamosmoz
dony-vezetőt, Bp.-Keleti Üzemfőn., 
Nagy Lajos fóépítésvezetőt, Szombat
hely MÁV Ép. és Hídfennt. Főn., Né
meth ..µmos karban� villanyszere
lőt, MAV Északi Jj. U., _Oláh Lajos se
gédvezénylőt, Záhony Üzemig., Szabó 
Balázs mozdonyirányító csoportveze
tőt, Miskolc Vasútig. Üzemirányító 
Közp., Sztankó Fülöp tolatásvezetőt. 
Pécs KÜF., Veress György anyaggaz
dálkodási vezetőt, Debrecen Pft. Fő!l. 

A MÁV vezéngazgatója 

Vezérigazgatói 
Dicséretben 

Nyugdíjas vasutasok a Fradiban 

részesítette: Árva János belsőellenőrt, 
Szeged MÁV Bizt. ber. Fennt. Főn., 
Bakány Lászlóné Ügyintézőt, MÁV 
Vezérigazgatóság, Birke József váltó
kezelőt, Záhony Uzemig., B�a József 
jegyvizsgálót, Bp.-Keleti Uzemfőn., 
Bugyi Já.J:1os kazánfútőt,Bp.-Ferenc
város KUF., dr. Családi Ferencné 
könyvelőt, Debrecen MÁV Ép. Főn., 
Csernyák Ferenc kocsirendezőt, MÁV 
Nyugati KÜF., J!:öldi Istvánné takari
tónőt, Záhony Uzemig., Gál elemér 
csoportvezetőt, Szombathely Számvi
teli Főn., Gilvácsi György ügyintézőt, 
MÁV Vezérigazgatóság, Gosztonyi Fe
renc mozdonyvezetőt, Sopron Vont. 
Főn., Gyöngyösi György hegesztőt, 
Miskolc Bizt. ber. Fennt. Főn., Hor
váth János kocsilakatos csoportveze
tőt, Veszprém KÜF., Karalyos Károly 
munkavezetőt, Kisújszállás Pft. Főn., 
Kemény István ultrahangos _i(nyag
vizsgálót, Debrecen MáV Jj. U., Ko
vács Géza ügyintézőt, Bp. Vasútig., 
Kurucz Lászlóné adatellenőrt, Bp. 
MÁV Számítástechn. Ü., Loósz Etel 
személypénztárost, Komárom KÜF., 
Maros Jenő állomásfőnök-helyettest, 
Pécs KÜF., Medgyes Józsefné utókal
kulátort, Szolnok MÁV Jj. Ü .. Miklós 
István tolatásvezetőt, Gyékényes 
Üzemfőn., Nagy Gyul� járm_µszerelő 
lakatost, Dunakeszi MAV Jj. ,U., Nagy 
László anyagkezelőt, Bp. MA V Szak
és Szer. ip. Főn., Novák Béla munka
vezetőt, Pécs Pft. Főn., Papp Istvá):lné 
anyaggazdálkodót, Debrecen KUF., 
Páger László vonalgondozót, Békés
csaba Pft. Főn., Pintér Imre felépít
ménykarbantartó géplánc-ellenőrt, 
Bp. MÁV Közp. Felépítm. vizsg. Főn., 
Povraznyi�_ Olga távírókezelőt, Rákos
rendező KUF., Sáros1 Józsefné hivatal
segédet, Békéscsaba KÜF., Semjén 
Nándorné személypénztárost, Bp.
Keleti Üzemfőn., Somodi Imre gépke
zelőt, MÁV Északi Jj. Ü, Süveges 
László vonalgondozót, Miskolc Pft. 
Főn., Szántó Sándor vonatfékezőt, Má
tészalka KÜF., Tizedes Ferenc váltó
kezelőt, Szerencs KÜF., Tóth Sándor 
múszerészt, Debrecen Bizt. ber. 
Fennt. Főn., Törökgyörgy Ernő keres
kedelmi állomásfőnök-helyettest, Sze
gedi KÜF., Urbán_Balázs villanyszer.e
lőt, Jászkisér MAV Építőgépjav. y .. 
Vadász Lajos jármúszerelót, Bp. MA V 
Ép. Géptelep Főn,. Veres Barnabásné 
állóeszköz-gazdálkodót, Miskolc 
Számviteli Főn,. Vész1cs Illésné rak
tárkezelöt, Dunaújváros Szertárfőn. 

Változatos programok, élénk klubélet 
Palotás Józsefné, a ferencvá

rosi vasutas művelődési köz
pont népművelője a múlt év 
második felében gondolt egy 
merészet, s készített egy kérdő
ívet, amelyen a klubtagokat ar
ról faggatta, hogyan lehetne 
színesíteni a programokat, mi
vel tudnák gazdagabbá, él
ménydúsabbá tenni a szürke 
foglalkozásokat. A válaszok 
még a legoptimistábbakat is 
meglepték. Azt kérték, hogy le
gyenek külső - művelődési há
zon kívüli - foglalkozások, leg
alább havonta egy alkalommal. 
Ők pedig diafilmes útibeszámo
lók megtartását vállalták. 

- Tavaly novemberben vol
tunk először külső foglalkozá
son - sorolja a változatos prog-

ramot a népművelő. - A Bajor 
Gizi emlékkiállítást néztük meg 
és a Budai Várat. Ebben az év
ben szerepelt a pesti ismerke
dési kirándulásokban a Parla
ment, a Planetárium, a Közle
kedési Múzeum és a jó idő be
köszöntével a Gellért-hegyi sé
ta. 

A kérdőívekből az is kiderült, 
hogy az egészséges életmód tit
kai és feltételei is érdeklik az 
idős embereket. Ebben az év
ben többször hallgattak elő
adást a mozgás, a helyes táp
lálkozás fontosságáról. A mű
velődési központ munkatársai 
még arra is gondoltak a szerve
zés során, hogy a körzetekben 
lévő orvosokat hívták meg elő
adóknak, akikhez a nyugdíja
sok maguk is kezelésre járnak. 

Születésnapi ajándék 

Anyagi helyzetükről sem fe
ledkeztek meg, ezért a Patyolat
tal együttműködve, rendszere
sen alkalmi kiárusítást szervez
nek konfekció árukból, ágyne
műből, sport-, és tréningruhá
zatból. A legújabb szol�áltatás 
pedig az Alkalmi Áruk Aruháza 
által biztosított műszaki cikkek 
olcsóbb kínálata ház körüli 
bobby és barkács célokra. 

- Az önálló nyugdíjas szak
szervezeti bizottság 400 taggal 
dolgozik, s ennek mintegy ne
gyede rendszeres kapcsolatot 
tart velünk és nincs olyan ren
dezvény, melyen ne lennének 
40-50-en - mondja alig hall
hatóan, mint aki ezt kevésnek 
tartja. 

Zsoldos Barnabás 

úttörőtábor a Börzsönyben 
A negyvenedik születésnap

ját ünneplő úttörőmozgalmat, a 
gyerekeket, az úttörővezetőket 
június 2-án köszöntöttük; or
szágszerte. A születésnap min
dig boldogság, hisz nagyon jó 
érzés örömet adni, és kapni. 
Különösen akkor, ha gyerme
keket ajándékozhatunk meg. 

E jeles évfordulót Dunakeszi 
kisdobosai, úttörői számára a 
város üzemei széles körű társa
dalmi összefogás révén egy út
törőtáborral tették még mara
dandóbbá. Szobon, a Börzsöny 
lábánál felépített táborba érke
ző diákok első csoportját a jár
műjavítósok „ajándékkosará
ban" két faház várta. 

A vasutas kollektíva születés
napi meglepetése volt még az 
is. hogy a velük több évtizede 
dicséretesen együttműködő Du
nakeszi 3. sz. Általános Iskola 
pajtásai számára úttörőszobát 
alakítottak ki egy pincehelyi
ségből. 

Horváthné Szentléleki Kata
lin, az iskola úttörőcsapatának 

vezetője kalauzol végig az isko
la alagsorában. A labirintus vé
gét jelentő hatalmas lemezajtó 
zárjának kattintása után sze
münk elé tárul az úttörők legú
jabb birodalma. 

- Iskolánk meglehetősen 
zsúfolt, tanteremgondokkal 
küzd. Így csak itt találtunk 
szabad helyiséget - mondja a 
fiatal tanárnő -, igaz, hogy 
használhatatlan volt. 

- Ez a mostani kép nem ar
ról tanúskodik - jegyzem meg. 

- Bizony, nem. S ez a jár
műjavító üzem dolgozóinak 
köszönhető, hogy a rideg helyi
séget barátságos gyermekkuc
kóvá varázsolták. A villanysze
reléstől kezdve a falak burkola
tának kialakításáig mindent ők 
csináltak társadalmi munká
ban. 

Hogy mennyire nem csak al
kalomszerű kapcsolatról van 
szó, annak ékes bizonysága az 
évente ismétlődő közös sátortá
borokat demonstráló zás7lók, 
emléktárgyak bemutatója. A ra-

jok zászlóinak, az úttörőeskü, a 
fanfárok, s a színes úttörőéletet 
bemutató tablók társaságában 
a főhelyen található a járműja
vító munkájáról, életéről ké
szült összeállítás. S megtalálha
tó az iskola énekkarának üzemi 
fellépéseit nyomon követő kép
sorozat is. 

A boldog úttörők szószólója 
most is, mint az avató ünnepsé
gen is, Bordás Adrienn. 

- Mindig segítettek ben
nünket a járműjavítás bácsik 
- mondja kerekre nyíló szem· 
mel az iskola egyik legjobb ta
nulója -, de ez az úttörőszoba 
Legszebb álmainkat is felülmúl
ja. Itt 35-40-en is kényelme
sen tarthatjuk az őrsi foglalko
zásokat, készülhetünk a KISZ
es életre a vasutas fiatalok se
gítségével. Én most fejeztem be 
a 8 általánost. de ifivezetőként 
is boldogan jövök vissza egyko
ri pajtásaimhoz, akik minden
nap élvezhetik ennek a szép út
törőszobának a melegét. 

Vetési Imre 

Nemzetközi kapcsolataink 

Szakszervezeti vezetők Egyiptomból 

Az egyiptomi vasutas szakszervezeti delegációt szakszervezetünk székházában fogadta Koszorus 
Ferenc főtitkár 
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Szakszervezetünk kétoldalú kapcsolatai 
újabb színfolttal gazdagodtak. Több mint más
fél évtizedes szünet után háromtagú egyiptomi 
vasutas-szakszervezeti delegáció lágotatott ha
zánkba Mahmoud Atito elnök vezetésével. 
A delegáció széles körű érdeklődést tanúsított a 
magyar államvasutak és szakszervezetünk te
vékenysége iránt. A gazdag program keretében 
vendégeink látogatást tettek többek között a 
szegedi és a szombathelyi területi intézőbizott-

ságnál, a Déli és a Keleti pályaudvaron, a Du
nakeszi járműjavítóban, a Mechwart Szakkö
zépiskolában és az Úttörővasúton. 

Az Egyiptomi Vasutasok Szakszervezetének 
küldöttségét fogadta Koszorus Ferenc főtitkár. 
A megbeszélésen kölcsönösen tájékoztatták 
egymást a két ország szakszervezeti mozgalmá
nak időszerű kérdéseiről és megoldásra váró 
feladatokról. 

Huszonöt éves a Curtici 
CFR-MÁV közös határállomás 

Kettős ünnepség színhelye 
volt június 16-án Lőkösházán a 
községi művelődési ház: egy
részt méltatták a Curtici CFR
MÁV közös határállomás meg
nyitásának 25. évfordulóját, 
másrészt az itt dolgozó MA V

képviselet és Lőkösháza határ
állomás kollektívája részére ez 
alkalommal adták át a közleke
dési miniszter és a Vasutasok 
Szakszervezete által adományo
zott Nemzetközi munkaverseny 
Élenjáró Határállomása okle
vél kitüntetést. 

Az ünnepségen Ikládi Imre 
MÁV-képviselő ismertette a VI. 
ötéves tervidőszakban elért 
eredményeket, a határforgalmi 
verseny alakulását, majd Lo
vász Lázár igazgató méltatta az 
elmúlt 25 év történetét, a határ
állomás dolgozóinak munkáját. 

Lovász Lázár ünnepi beszé
dében többek között elmondot
ta, hogy az 1960-as évekre a két 
ország közötti, illetve azon áthi
daló tranzitforgalom oly mér
tékben megnövekedett, hogy 
Lőkösháza és Curtici állomáso
kon a külön-külön végzett át
adási-átvételi munka időigé
nyessége akadályozójává vált a 
gyors, a fuvarozási határidőn 
belüli szállítások végrehajtásá
nak. Az átbocsátóképesség nö-

velése érdekében döntött úgy a 
két ország kormánya, hogy 
Curticin közös határállomást lé· 
tesítenek. A személy- és árufor
galom a hatvanas évek máso
dik felére ugrásszerűen megnö
vekedett, majd a megvalósult 
fejlesztések hatására még to
vább növekedett, illetve nőtt az 
állomás átbocsátóképessége. Az 
elmúlt negyedszázad alatt Cur
ticin új fogadó és rendező pá
lyaudvart alakítottak ki, gurító
domb épült, villamos vontatást 
vezettek be, központi fékpróba
berendezést helyeztek üzembe, 
bővítették a kocsijavító-mű
helyt, a határforgalmi informá
c10s rendszer bevezetésével 
pontos kocsinyilvántartásra, le
számolásra nyílt lehetőség, két 
éve pedig az új szociális épület 
átadásával nagymértékben ja
vult dolgozóink szociális helyze
te. 

A határállomás dolgozói 
1969-ben kötötték meg az 
Együttműködési munkaver
seny szerződést - amely a leg
utóbbi években korszerűsödött. 
E speciális versenyforma jelen
leg a vonat- és kocsiforgalom 
alakulására. a géptartózkodás
ra, az elszállított árumennyiség 
alakulására, az irányvonatok 
jobb kihasználására, a menet-

rendszerűségre, a kocsitartóz
kodási idők csökkentésére, és a 
technológiai idők betartására 
terjed ki, amit rendszeresen ér
tékelnek. Az elért eredmények 
alapján érdemelték ki most a 
KGST-tagországok szakszerve
zetei által a nemzetközi munka
versenyben élenjáró kollektí
vák elismerésére alapított ki· 
tüntetést, melyet Lovász Lázár 
igazgató és Baranyi István, a 
területi intézőbizottság tagja 
adott át. Ez alkalommal a hatá
rállomás Május 1. szocialista 
brigádját, vezetője Csik Béla, a 
Nemzetközi Munkaverseny 
Élenjáró Szocialista Brigádja és 
a velejáró MÁV Kiváló Brigád
ja címmel tüntették ki. Megju
talmazták a munkában kitűnt 
dolgozókat is: Kiváló Munkáért 
kitüntetést Gál Ottó kocsivizs· 
gáló csoportvezető, miniszteri 
dicséretet Hegedűs Sándor, a 
kocsiműszak vezetője és Né
meth Gyula vezető KTG-mzt, a 
Nemzetközi munkaverseny 
Élenjáró Dolgozója kitüntetést 
Hernádi Zoltán konténerirá
nyító, vezérigazgatói dicséretet 
Kotroczó Gergely vámkezelő 
és Tóth Mihály kocsüntéző ka
pott. Igazgatói dicséretben öten 
részesültek. 

G.J. 

Legyünk házigazdák 
Oktató-nevelő film - vasutasoknak 

A közelmúltban elkészült a 
Legyünk házigazdák című ok
tató-nevelő film. Akik látták 
már, olykor-olykor mosolyog
tak, hogy ilyen tiszta vonataink 
vannak, ilyen gondozott, han
gulatos állomásaink találhatók, 
s ilyen udvarias jegyvizsgálók a 
vonatok házigazdái. Sajnos sok 
esetben nem így van. Saját ta
pasztalatból mindenkinek van 
jó és rossz emléke. S itt nem tu
dom kikerülni a film hangula
tát. A kellemes zene, a hazai tá
jak varázsa, a keretjáték -
mely bemutatja egy család vo
natozását - már-már doku
mentumfilmmé teszi ezt az al
kotást. Ez a film a pozitívumo
kat szemlélteti, a szépet, az ud
varias magatartást. mert ez a 
feladata, mint általában az ok-

tató-nevelő filmeknek. S higy
gyék el, a filmben szereplő állo
másokat: a Déli, a Keleti és a 
Nyugati pályaudvart, vagy Sá
rospatakot, Balatonfüredet stb. 
nem kellett a forgatás idejére 
órák hosszat takarítani, szépít
getni. Akár most is készülhetne 
ott felvétel. A vonaton is talál
koztam már szépen öltözött 
jegyvizsgálóval, aki segítette a 
fel-, és leszállást, sőt még az ál
lomások neveit is közölte az 
utazóközönséggel. 

A film mondanivalója ráéb
reszt egy tényre: valamikor ez 
így volt, ez volt az általános. S 
miért ne lehetne ez most is így? 
Csak rajtunk múlik. Azokon, 
akik naponta találkoznak az 
utasokkal. 

A Legyünk házigazdák című 
film szakmai körökben eddig 
nagy sikert aratott. Nem vélet
lenül. Hiszen a szakanyagírók 
Fülöp Lajos és Szabó Béla jó is
merősei a vasúti személyszállí
tásnak. Egyrészt munkaterüle
tük, másrészt pedig élethivatá
suk, szakértelmük miatt. Érde
mes megemlíteni a film rende
zőjét, Korompai Mártont és az 
operatőrt Szitányi Lászlót, akik 
„öreg rókáknak" számítanak 
már vasúti szakmai filmek ké
szítőjeként. Most is, mint min
dig, a rendezői elképzelésekkel 
és a különleges kameraállások
kal látványosan mutatják be a 
vasúti munkafázisokat, a hazai 
tájakat. 

Kavalecz Imre 



1986. JÚLIUS 9. 

Ülést tartott 
a központi 
bizottság 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

gáról beszélt. A tervet a jelenle
gi gazdasági helyzetben reális
nak tartja. Ugyanakkor rámuta
tott: a szakszervezeti bizottsá
goknak jobban kell törődni a 
közművelődés és a tömegsport 
megszerettetésével. 

Marton György, a miskolci 
körzeti üzemfőnökség szb-titká
ra arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a jövőben foglalkozni kell 
majd a karbantartók, a segély
kocsi-készenlét dolgozóinak és 
a raktári munkásoknak a bér
fejlesztési lehetőségeivel is, 
mert különben a vasút elveszíti 
a legjobb szakembereket. 

A hozzászólók közül többen 
még kisebb módosításokat, fi
nomításokat javasoltak a kol
lektív szerződés tervezet szöve
gében. de azt valamennyien, 
összeségében pozitivan értékel
ték. A szociális terv teljesítésé
ről és a munkavédelemről szóló 
beszámolót is reálisnak tartot
ták. 

Pásku Jenő osztályvezető ar
ra hívta fel a testület figyelmét, 
hogy ebben az évben növeke
dett a halálos és csonkulásos 
balesetek száma, ezért a jövő
ben a szakszervezetnek is szi
gorúbban kell ellenőrizni a 
munkavédelmi előírások betar
tását, a munkakörülmények 
biztonságát. 

A javaslatokra, észrevételek
re dr. Bajusz Rezső vezéngaz
gató válaszolt, majd a központi 
vezetőség elfogadta a MÁV kol
lektív szerződés 1986-1990 év
re szóló tervezetét, a határozati 
javaslattal együtt, és felhatal
mazta Koszorus Ferenc főtit
kárt annak aláírására. 

MAG\AR \'ASLTAS 

Felmentés - ldneYezés Kitüntetett szocialista brigádok 

■ 1111 A szocialista brigádok szak
mai, politikai vetélkedőjét má
jusban rendezték meg a szolgá
lati főnökségek. A végzett mun
ka és a vetélkedő eredményei
nek figyelembevételével ítélték 
oda az Élenjáró, illetve a Kivá
ló Szocialista Brigád elismeré
seket. Ugyancsak a vetélkedő 
eredménye alapján állították 
össze azoknak a brigádoknak a 
névsorát, amelyek a vasutas
nap alkalmából kapják meg a 
MÁV Kiváló Brigádja kitünte· 
téseket. Ezeknek a kollektívák
nak a száma 185. A MÁV Kivá
ló Iflúsági Brigádja kitüntetést 
15 ifjúsági brigád érdemelte ki. 

Július l-jén Urbán Lajos, 
közlekedési miniszter nyugállo
mányba vonulása miatt, érde
meinek elismerése mellett fel
mentette vezérigazgatói beosz
tásából dr. Bajusz Rezsőt, és 
egyidejűleg dr. Várszegi Gyula 
műszaki vezéngazgató-helyet
test a MÁV Vezérigazgatójává 
nevezte ki. 

A kinevezésnél jelen volt Ko
szorus Ferenc a vasutas-szak
szervezet főtitkára, Iványi Pál 
az MSZMP KB gazdaságpoliti
kai osztályának helyettes veze
tője, Kurucz Tamás, a VI. kerü
leti pártbizottság titkára. 

* 

Dr. Várszegi Gyula 1935-ben 
született. A moigalmi munkába 
fiatalon kapcsolódott be, szá
mos ifjúsági és pártfunkcióban 
tevékenykedett. 

1954 és 1964 között az ÉPFU
nél különféle műszaki beosztá
sokban dolgozott. Ezt követően 

A kitüntetett szocialista bri
gádok névsorát a vasút-igazga
tóságok, illetve a szakszolgála
tok megoszlásában ismertetjük. 

A MÁV Kiváló 
Brigádja 

kitüntetésben részesültek 

Budapesti vasútigazgatóság: 

Bp. Ferencváros KÜF Széche
nyi István, Harmónia, Mészá
ros Káro�y, Che Guevara; Ke-

b nk, ·d MSZMP B lenföld KUF Petőfi Sándor; Rá-p - 1 _ar, _maJ 
, 
az 

, 
u- kosrendező KÜF Dobó KatadapestI Bizottsaga munkatarsa, l' II R 'k, • F K, l · 1972 t•1 M t , K" 1 k d' f . in, . a oczi erenc, aro yi - o a e ro oz e e es eJ- . , • .. 

1 , · , B h' , · V'll l t Mihaly; Gyor KUF Ganz Ab-esztes1 es eru azas1 a a a h , S , h · I t , . K 
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, . 1 ra am, zec enyi s van, o-igazgatoJa vo t. márom KÜF Zrínyi Miklós, 
Közlekedési mérnök, elvé- Kandó Kálmán, Szabadság; 

gezte a politikai főiskolát és a Nyugati KÜF Barátság, Márci
Közgazdasági Egyetemen szer- u.s 8., Széchenyi István; Bp. Ke-
zett doktorátust. leti Üzemfőn. Bláthy Ottó, Ga-

, garin, Kossuth; Székesfehérvár 
A MA V műszaki vezérigaz- KÜF Szabadsáfl, Kandó Kál

gató-helyettesi beosztást 1985. mán; Cegléd KUF Hámán Ka
március 15-étől töltötte be. tó; Balassagyarmat KÜF Fürst 

Sándor; Balparti Bizt. Fennt. 

Béke (karbantartó), Béke (forg. 
végrehajtó); Debrecen KÜF 
Rózsa Ferenc, Március 15.; 
Debrecen Bizt. Fennt. Főn. 
Kossuth Lajos Nyíregyháza 
KÜF Martos Flóra, Petőfi Sán
dor; Mátészalka KÜF Sallai 
Imre; Szolnok Pályafennt. Főn. 
Lenin; Kisújszállás Pályafennt. 
Főn. Vörös Hajnal; Nyíregyhá
za Pályafennt. Főn. Landler Je
nő; Mátészalka Pályafennt. 
Főn. Dózsa György; Debrecen 
Bizt. Fennt. Főn. Péchy Mi
hály; Ebes Vill. Von. F. Bláty 
Ottó; Debrecen Osztószert. Ba
ross Gábor; Debrecen Ig. Szár
nyaskerék és dr. Csanádi 
György szocialista brigád. 

Szegedi vasútigazgatóság: 

Békéscsaba Pályafennt. főn. 
Dózsa; Szeged Építési és Híd
fennt. Főn. November 7.; Sze
ged Ig. Osztószert. Szabadság; 
Szeged Ig. Delta; Békéscsaba 
Vili. Von. F. Landler Jenő, Le
nin, Bebrits Lajos; Kecskemét 
KÜF Móra Ferenc; Kiskunha
las KÜF Béke, Jelky András; 
Szeged KÜF Béke, József Atti
la; Szentes KÜF Petőfi Sándor; 
Vésztő KÜF Barátság szocialis· 
ta brigád. 

Pécsi vasútigazgatóság: 

Járműjavító üzemek: 

Északi Járműjavító Ü. Kandó 
Kálmán, Béke, Landler Jenő, 
Ernst Thiilmann, Eötvös Ló
ránd; Landler Jenő Járműjaví
tó Ü. Rudas László, Vásárhelyi 
Pál; Dunakeszi Járműjavító U. 
II. Rákóczi Ferenc, Váci Mi
hály, József Attila; Szolnoki 
Járműjavító Ü. Tisza Antal, 
Radnóti Miklós, Hámán Kató; 
Debreceni Járműjavító Ü. Már
cius 21., November 7., MHSZ 
Műszaki, Alkotmány; Miskolci 
Járműjavító Ü. Dr. Münnich 
Ferenc, December 4.; Szombat
helyi Járműjavító Ü. Tyitov, 
Baross Gábor, Fürst Sándor, 
Móricz Zsigmond, Haladás; 
Székesfehérvár Járműjavító Ü. 
Kilián György, Benke Ferenc, 
Vörösmarty; Villamos Felső
vez. Építési Főn. Kandó Kál
mán; MÁV Gépészeti Techno
lógiai Ü. Petrik-Grittner szocia
lista brigád. 

Építési főnökségek: 

Budapesti Építési Főn. Lendü
let; Miskolci Építési Főn. Pol
lack Mihály, Jendrassik; Deb
receni Építési Főn. Ady Endre; 
Dombóvár Építési Főn. Latinca 
Sándor; Szentes Építési Főn. 
Zalka Máté; Celldömölk Építé· 
s1 Főn. November 7.; Szak- és 
Szerelőip. Főn. Pataki István; 
Hídépítési Főn. Landler Jenő; 
Építőgépjav. Ü. Jászkisér Há
mán Kató, Ady Endre; Kitérő
gyártó Ü Április 4.; Gépjavító 
U. Zrinyi; Magasépítési Főn. 
Béke; Építési Géptelep Főn. 
Dózsa György, Alba Regia szo
cialista brigád. 

Hivatalok, intézmények 
és egyéb szolgálati helyek: 

-------------------------------------- Főn. Madách Imre, Kandó 

Kaposvár Pályafennt. Főn. 
Kossuth Lajos; Dunaújváros 
Pályafennt. Főn. Zója; Nagyka
mzsa Pályafennt. Főn. Petőfi 
Sándor, Pécs Pályafennt. Főn. 
Előre; Szekszárd Pályafennt. 
Főn. II. Rákóczi Ferenc; Ka
posvár Építési és Hídfennt. 
Főn. Petőfi Sándor; Pécs Bizt. 
ber. Fennt. Főn. Puskás Tiva
dar; Dombóvár KÜF Zrínyi 
flona, Fidel Castro; Dunaújvá
ros KÜF Kun Béla; Kaposvár 
KÜF Baross Gábor, Fuvaro
sok; Nagykanizsa KÜF Marx 
Károly; Pécs KÜF Diesel Ru
dolf, Petőfi Sándor; Dombóvár 
Osztószert. Főn. Április 4.; 

Nagykanizsa Szertárfőn. Lenin 
szocialista bngád. 

MÁV Tervező Int. Barátság; 
Közp. Helyelosztó és Inform. 
Közp. Kállai Éva; Bp. TBÉF 
Dominó. Baross Gábor; MÁV 
Számítástech. Ü. ESZR. Szom
bathely TBÉF Delta; Beruházá· 
s1 Iroda Széchenyi István; 
Északi Országos Osztószertár 
Főn. Április 4.; Rákos Országos 
Osztószert. Főn. Műszaki szo
cialista bngád; Dombóvár Fate
li Főn. Gyenis Antal; MÁV Ve
zérigazgatóság Kossuth Zsu
zsanna; MÁV Kórház és Közp. 
Rendelőint. Intenzív osztály eü. 
Komplex; MÁV Egészségügyi 
Ellátási Főn. Bp. Verseghy Fe
renc szocialista bngád. 

Tisztújító közgyűlés az EBSE-ben 
A MÁV Alkalmazottak Első 

Biztosító- és Segélyegyesülete 
június 28-án tartotta 106. évi 
rendes (tisztújító) közgyűlését 
Budapesten, a Keleti pályaud
var kultúrtermében. Az elnöki 
asztalnál helyet foglalt Koszo
ru.s Ferenc, a Vasutasok Szak
szervezete főtitkára. Képvisel
tette magát az MSZMP Buda
pest VII. Kerületi Pártbizottsá
ga és a MÁV Vezérigazgatósá
ga is. A tagokat Oroszváry 
László, az egyesület elnöke kö
szöntötte, majd megnyitotta a 
tanácskozást. 

A választmány által készített, 
írásban előterjesztett beszámo
lót, amely az utolsó három év 
munkáját tartalmazta, Rétf alvi 
Tibor ügyvezető elnök egészí
tette ki. Az egyesület tagdíjbe
vétele - mondotta - évről év
re emelkedett. Néhány eszten
deje lehetővé vált a kettős tag
ság felvétele is. A közeljövő fel
adatai közé tartozik, hogy szor
galmazzák a többszörös tagság 
létesítését, a családtagok foko
zottabb beszervezését, a juttatá

ként zuhanyozókat és mellék
helyiségeket alakítottak ki, Haj
dúszoboszlón pedig korszerűsí
tették a konyhát, bővítették az 
éttermet, és büfét létesítettek. 
Parádon ebben az évben az el
használódott bútorzatot cserélik 
ki. A feltPtlenül indokolt moder
nizálásra fordított kiadások el
lenére is megállapítható, hogy 
sikerült a nehéz gazdasági vi
szonyok mellett eredményes 
pénzgazdálkodást folytatni. Ezt 
mutatja az, hogy az egyesület 
múlt év végi vagyona 63,8 mil
lió forint. 

Koszorus Ferenc főtitkár fel
szólalásában kiemelte, hogy az 
egyesület a jobbítás szándéká
val korszerűsítette munkáját, 
bizonyítva ezzel életrevalósá
gát, így eredményesen járult 
hozzá a vasutasság helyzetének 
javításához. Ez irányú törekvé
süket a szakszervezet a jövő
ben is messzemenően támogat
ja. Örömmel gratulált a hasz
nos tevékenységet elismerő, az 
idén alapított Kiváló Egyesület 

kitüntető cím elnyeréséhez, 
amely bizonyára záloga a jövő 
szociálpolitikai tevékenysége 
fejlődésének. 

Ezt követően fontos napiren
di pontként került sor az alap
szabály módosítására, amely 
egy új családvédelmi segély
nem - a temetkezési segély ki
egészítése - bevezetésére és öt 
eddigi szolgáltatás összegének 
felemelésére irányult. A tagság
ra nézve előnyös javaslatokat 
elfogadták azzal, hogy a pénz
ügyi fedezet megteremtésére a 
tagdíj összegét ez év december 
elsejétől havonként öt forinttal 
emelni kell. 

Befejezésként következett az 
egyesület vezetőinek, választ
mányának, számvizsgáló bizott
ságának és küldötteinek meg
választása. Az egyhangú szava
zás eredményeként továbbra is 
Oroszváry László az egyesület 
elnöke, Rétfalvi Tibor az ügy
vezető elnök, helyettese pedig 
Vágvölgyi Mátyás. 

H. K. 
sok, a szolgáltatások színvona- ,--------------------------
lának emelését, és azok reálér
tékének megtartását. 

A bevételekből az érvényben 
levő felosztási rendszer értel
mében elsősorban a segélyek 
és az ügyviteli költségek fize
tődnek ki, a fennmaradó részt 
az alapok növelésére kell fordí
tani. A segélyek folyósításával 
különösen a fiatalok, a több
gyermekesek, az idősebb korú
ak és az kisnyugdíjasok támo
gatását szolgálták. 

Az egyesület tulajdonában öt 
üdülő van: Parádon és Hajdú
szoboszlón kettő-kettő, Héví
zen egy. Ezekben turnusonként 
230 személy elhelyezése bizto
sítható. Az alapszabálynak 
megfelelően a 30, illetve 50 éves 
tagsági idővel rendelkezők ré
szére 1074 esetben díjtalan, a 
legalább 25 éves tagsággal bí
rók számára 2372 ízben a szo
badíj árával csökkentett ked
vezményes beutalót, nászutas
üdültetést pedig 190 fő részére 
adtak ki. 

Hévízen az üdültetés körül
ményeinek javítására emeleten-

Munkában a ferencvárosi kocsirendezők 
(Horváth Zoltán felvétele) 

Kálmán; Jobbparti Bizt. Fennt. 
Főn. Május 1., József Attila; 
Bp. Ferencváros Pályafennt. 
Főn. Kossa István, Győr Pálya
fennt. Főn. II. Rákóczi Ferenc, 
Bp. Terézváros Pályafennt. 
Főn. Gagarin; Budapesti Épü
letfennt. Főn. Petőfi Sándor 
szocialista brigád. 

Miskolci vasútigazgatóság: 

Miskolc Pályafennt. Főn. Ápri
lis 4., Sátoraljaújhely Pálya
fennt. Főn. Lenin; Hatvan-Fü
zesabony Pályafennt. Főn. Pe
tőfi Sándor; Hatvan-Salgótar
ján Pályafennt. Főn. Lenin; 
Miskolc Építési és Hídfennt. 
Főn. József Attila; Miskolc 
Bizt. Fennt. Főn. MHSZ-Béke; 
Miskolc Von. F. Petőfi Sándor; 
Hatvan Vili. Von. F. Bláthy Ot
tó; Miskolc KÜF Ságvári End
re, Ho Si Minh, Május 1., Tye
reskova; Füzesabony KÜF Rá
kóczi, Radnóti Miklós; Hatvan 
KÜF Makarenkó, Széchenyi 
István; Szerencs KÜF Petőfi 
Sándor: Miskolc Szertárfőn. 
Wesselényi; Hatvan Szertárfőn. 
Dugovics Titusz; Sátoraljaúj
hely Szertárfőn. Új Ernő; Mis
kolc Ig. Puskás Tivadar szocia
lista brigád. 

Debreceni vasútigazgatóság: 

Szolnok KÜF Damjanich, TY.e
reskova; Püspökladány KUF 

Szombathelyi vasútigazgató-
ság: 

Szombathely KÜF Kandó Kál
mán, Petőfi Sándor; Celldö
mölk KÜF Berzsenyi Dániel 
II., Kandó Kálmán; Tapolca 
KÜF Zalka Máté; Veszprém 
KÜF József Attila; Zalaeger
szeg KÜF Kandó Kálmán; 
Sopron Vont. Főn. Knapp Gá
bor; Pápa Pályafennt. Főn. Dó
zsa György; Sopron Pálya
fennt. Főn. Radnóti Miklós; Za
laegerszeg Pályafennt. Főn. 
Fürst Sándor; Tapolca Pálya
fennt. Főn. Béke; Szombathely 
Szertárfőn. Lenin szocialista 
brigád. 

Záhonyi üzemigazgatóság: 

Záhony GRF Ságvári Endre, 
Ho Si Minh; Záhony Vont. F. 
Dobó István, Gagarin; Záhony 
Szertárfőn. Móricz Zsigmond; 
Záhony Üzemig. Radnóti Mik

lós, Jendrassik, Széchenyi Ist
ván; Záhony Pályafennt. Főn. 
Váci Mihály; Eperjeske állo
más Jókai Mór; Záhony állo
más Sallai Imre szocialista bri
gád. 

MÁV Kiváló 
Ifjúsági Brigádja 
kitüntetésben részesültek: 

Bp. Józsefváros áll. főn. Radnó
ti Miklós, Komárom KÜF 
Ganz Ábrahám, Bp. Ferencvá
ros KÜF Allende, Miskolc 
KÜF. Vörösmarty Mihály, 
Debrecen KÜF Radnóti Mik
lós, Szeged BFF. A. G. Bel, 
Szentes KÜF Kandó Kálmán, 
Dombóvár KÜF. Ziper
nowszky, Pécs BFF. Edison, 
Szombathely KÜF Kilián 
György, Záhony BFF. Gaga
rin, Záhony GRF. Forradalmi 
Ifjúság, Landler Jenő Jj. Ü. 
Pesti Barnabás, Szolnok Jj. t. 
Béke, Debrecen Ép. Főn. No
vember 24. 

A Magyar Allamvas._.ta� 
1986. április 25-én 5 éves lejáratú 
11 százalék kamatos kamatozású 

. lakossági kötvényt bocsátott ki 
az Allami Fejlesztési Bank lebonyolításában. 

A kötvény 10 OOO Ft-os címletekben került kibocsátásra. 
Eladási ára - mivel a kötvény április 25-t6I kamatozik - 10 250 Ft. 

A kamatfizetés és a névérték törlesztése a kötvény lejártakor, 
1991. április 25-t6I kezd6d6en történik. 

A t6rlnztéskor a kötvény tulajdonosa 16 860 Ft-ot kap kézhez. 
A névérték és a kamat esedékességet követő kifizetéséért 

az állam szavatol. 
A kötvények megvásárolhatók 

az Állami Fejlesztési Bank központjában 
(Budapest V., oe,k F. u. 6.} 

és területi igazgatóságain (Miskolc, SzBfltld, Vsszprém) 
vagy kirendeltségein {Pécs, Paks, Tatabánya). 

A kötv,nyek árusítása a kibocsáüsi összeg elérésig tart. 
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Felügyelők vizsgálták 

.\1 A G \ A R V A S U T A S 1986. JÚLIUS 9. 

Készítenek-e munkavédelmi tervet 
Szegeden kiemelten kezelik 

a társadalmi tulajd védel ét 
a kötelezett gazdálkodó szervek? 

A szakszervezeti testületek
nek a munké'.védelmi fejlesztési 
tervek jóváhagyásakor tovább
ra 1s egyetértési joguk van. Ah
hoz, hogy a testületek e jogukat 
érdemben gyakorolhassák, is
merniök kell a tervfeladatokat. 
Hogy a munkakörülmények 
tervszerű fejlesztésének meny
nyi ben tesznek eleget a MÁV 
tervkötelezett szervezetei, arról 
közös ellenőrzésen győződtek 
meg az Országos Munkavédel
mi Főfelügyelőség budapesti és 
Borsod megyei területi munka
védelmi felügyelőivel. 

Megszívlelendő 
tanulságok 

A vasutas-szakszervezetek 
munkavédelmi főellenőre1 és az 
állami munkavédelmi felügye
lők két vasútigazgatóságnál és 
három tervezésre kötelezett fő
nökségnél és üzemben folytat
tak vizsgálatot a munkavédelmi 
tervezéssel összefüggő kérdé
sekben. 

A vizsgálat alkalmával ele
mezték, hogy a munkavédelem, 
s a környezetvédelem fejleszté
sének tervezése tartalmilag 
megfelel-e a követelmények
nek? Rendelkeznek-e egyálta
lán az ellenőrzött gazdálkodó 
szervezetek a tervezési irányelv 
szerinti munkavédelmi tervvel? 
Vizsgálták továbbá, hogy a 
munkavédelmi tervek készíté
sekor a szakszervezeti testüle
tek milyen formában és milyen 
eredményességgel látják el ér
dekvédelmi, érdekképviseleti 
tevékenységüket. 

A tervek legfőbb fogyatékos
ságai a következők voltak: 

- a tervezési irányelvek sze
rint csak a vezérigazgatóság ál
tal igényelt melléklet készült el, 
amely összesítő adatokat tartal
maz a ráfordításokról, a veszé
lyes és ártalmas tényezők natu
rális mutatóiról, 

- a tervek többsége szöve
ges értékelést nem tartalma
zott, 

- az elérendő naturális terv
célok nincsenek összhangban a 
pénzügyi ráfordításokkal, 

- a vizsgált helyek többsé
génél a fenntartási, fejlesztési 
tervek és a munkavédelmi ter
vek vagy egymástól függetle
nül készültek, vagy a munkavé
delmi tervben tételesen megis
mételték az egyes beruházáso
kat, rekonstrukciókat, 

- a munkavédelmi tervek 
készítésénél műszeres mérési 
adatokat kellett volna alapul 
venni, ez nem minden esetben 
történt meg. 

Általános tapasztalat, hogy 
a munkavédelmi terveket a 
munkavédelmi vezetó'kkel ké
szíttetik. A tervkészítésnél nem 
érvényesül az együttműködés a 
számba jöhető közreműködők 
között. 

Kerülni kell 
a formaságokat 

nál. Az igazgatói tervjavaslatok 
véleményezésében közremű
ködnek a munkavédelmi bizott
ságok, de a szakszervezeti bi
zottságok nem kapcsolódtak be 
a tervezés munkájába. A VII. 
ötéves terv időszakára a testüle
teknek nincs konkrét elképzelé
sük a megvalósításra váró fel
adatokról. Elmondásuk szerint 
azonos feladatokat tartanak 
szükségesnek megoldani mint a 
gazdasági vezetés. 

A testületi ülések többsége 
formálisan tárgyalta meg a ki
munkálatlan terveket. A bizal
mitestületek sem alakítottak ki 
a tervekkel kapcsolatban sem
milyen álláspontot, véleményt. 

A szakszervezeti bizottságok 
munkájában nem jelenik meg 
az a törekvés, hogy elemezzék, 
vizsgálják a fejlesztési szükség
leteket és ennek alapján befo
lyásolják a tervek kialakításá
nál a rangsorolást. 

Kritika nélkül? 

Egyértelműen megállapítha
tó volt az is, hogy a korábbi 
évek gyakorlatától eltérően a 

szakszervezeti bizottságok sze
repe csökkent a munkavédelmi 
tervek kialakításában. A testü
letek többsége kritika nélkül fo
gadta el a tervjavaslatokat, 
vagy arra szorítkozott, hogy fel
sorolja, mi mindenre lenne még 
szükség, vagy egyáltalán nem 
is tárgyalták meg. 

Az írásos anyagban össze
foglaltuk az elmúlt öt év társa
dalmitulajdon-védelmi helyze
tét - kezdte beszámolóját Tóth 
Imre vasútigazgató-helyettes 
azon a tanácskozáson, melyet 
június 12-én tartottak Szege
den, a vasutas művelődési ház
ban -. A téma aktualitását 
nemcsak az ötéves tervciklus 
lezárása adta, hanem az a 
gazdasági körülmény is, 
amelyben egyre növekvő jelen
tősége van a termelési eszkö
zökkel, az üzemi munka során 
felhasznált anyagokkal való 
ésszerű gazdálkodásnak, a tár
sadalmi és vállalati vagyont 
képező értékek védelmének. A 
vasúton e folyamatban megkü
lönböztetett felelősséggel merül 
fel a fuvarozott áruk, anyagok, 
eszközök védelme. S, e tény ve
ti fel a fokozott vezetői felelős
ség kérdését, és támasztja alá a 
mai értekezlet megtartásának 
szükségességét, ahol az elmúlt 
időszak tanulságai a jövő fel
adataiként kell, hogy megfogal
mazódjanak. 

Nőtt a károk 
mértéke 

A tanácskozáson a nagyobb 
szolgálati helyek, a párt- és 
szakszervezeti szervek vezetői, 
továbbá a Csongrád, Békés és 
Bács-Kiskun megyei rendőrka
pitányságok, a megyei és a Sze
ged városi tűzoltóparancsnok
ságok képviselői vettek részt. 

Mint a beszámolóból kitűnt, a 
társadalmi tulajdonban bekö
vetkezett károk mértéke az el
múlt időszakban nőtt. 1985-ben 

szervekkel tartott közös akcióik 
is eredményesek voltak. flyen 
közös ellenőrzés során leplez
ték le például a 100 ezer forint 
értékű nagylaposi dézsmálást, 
vagy az ugyancsak 100 ezer fo
rint értékű kiskőrösi narancs
lopást. 

Megelőző 
intézkedések 

Az igazgatóság a társadalmi 
tulajdon védelme, a károkozás 
megelőzése érdekében számos 
intézkedést tett. 1985 második 
félévtől rendszeressé vált, hogy 
az utazórendészek a budapesti, 
szolnoki és ceglédi pályaudva
rokra felutazva a helyi rendé
szekkel ellenőrzéseket tarta
nak, majd az átvett vonatokat a 
teljes útvonalukon elkísérik. 
Járőrkutyákat állítottak mun
kába, a rendőrséggel és a tűzol
tósággal közös ellenőrzéseket, 
gyakorlatokat szerveztek, s új
szerű kezdeményezésként 
1984-től jutalomban részesítik a 
társadalmi tulajdont megkáro
sítók leleplezőit. Legutóbb pe
dig az 1986-os intézkedési terv
ben súlyponti feladatként hatá
rozták meg a társadalmi tulaj
don védelmét, amely nemcsak 
rendészeti feladat, hanem veze
tői is, azon túl pedig ll)inden 
dolgozó kötelessége. 

A beszámoló kitért a kár
elemzések szerepére, amely le
hetőséget ad a károkozás helyé
nek behatárolására, s egyúttal 
rávilágít a vasút belső munká
jának - elsősorban a raktár
noki munka - hiányosságai
ra. 

Ez év januártól áprilisig az 
árukárok alakulásánál csökke
nés tapasztalható, ami a va
gyonvédelemmel való intenzív 
foglalkozással függ össze. 

A tűzvédelmi munkáról szól
va az igazgatóhelyettes jó ered
ményekről adhatott számot. A 
kármértékek a tűrési határon 
belül vannak. Ennek ellenére 
fontos feladatként határozta 
meg a havonkénti tűzvizsgála
tok megtartását, hiszen egy-egy 
dízelmozdonynál a gondos kar
bantartás mellett is adódhatnak 
váratlan műszaki hibák, ame
lyek a tűzzel párosulva jelentős 
károkat okozhatnak 

A vezetők 
felelőssége 

A tanácskozáson felszólalók a 
társadalmi vagyon védelmének 
szükségességét hangsúlyozták. 
A vitában szót kért Kovács Já
nos, a katonai főosztály helyet
tes vezetője, aki elismeréssel 
szólt a szegedi igazgatóság tűz
védelmi munkájáról, és az egy
re javuló társadalmi tulajdonvé
delmi tevékenységéről. Kiemel
te az igazgatóság vezetőinek 
több évi következetes munká
ját, amelyet a közös vagyon 
megóvása, a károk csökkentése 
érdekében tettek. Sajnos, en
nek ellenére akad még tenniva
ló. Ezért is hangsúlyozta a veze
tők - elsősorban az állomásve
zetők, a reszortvezetők - fele
lősségét, a rendszeres ellenőr
zések fontosságát. 

G. J. 
Az ellenőrzés megállapításait 

érdemesnek tartjuk közreadni, 
mert megszívlelendők a tervké
szítésre kötelezett gazdálkodó 
szervezetek és az illetékes szak
szervezeti bizottságok részéről 
egyaránt. 

A munkavédelmi tervek rea
litását, célszerűségét - több 
vonatkozásban - meg kell kér
dőjelezni, mert az üzemi balese
tekből levont tanulságokat, 
munkakörülmények javítására 
hozott intézkedéseket a fenntar
tási tervekben szereplő fejlesz
tések figyelmen kívül hagyják, 
a rangsorolásnál e feladatok 
nem kapnak elsőbbséget. 

Nagyfokú elbizonytalanodás 
tapasztalható a munkavédelmi, 
munkakörülményi feladatok 
meghatározásában, a követel
ménytámasztásban. A tapaszta
tok szennt a munkavédelmi fej
lesztések tervezését a tervköte
lezettek továbbra sem tekintik 
a gazdasági-műszaki tervezés
sel egyenrangúnak 

a vasútigazgatóság teljes kár-.--------------------------

Nem okozott meglepetést, 
hogy a vizsgált gazdálkodó 
szervezetek egyike sem rendel
kezik a középtávú munkavédel
mi tervvel. Ennek okai ismer
tek, mivel a MÁV Vezérigazga
tóság sem készítette még el a 
VII. ötéves tervidőszakról szóló 
munkavédelmi tervjavaslatát. 
Az 1986-ra munkavédelmi terv 
készítésére kötelezett gazdálko
dó szervezetek a vizsgálat idő
pontjában rendelkeztek éves 
munkavédelmi tervvel, de ezek
nek a terveknek többsége sem 
tartalmilag, sem alakilag nem 
elégítette ki a tervezési irányel
veket. 

Vizsgálták azt is, hogy a 
munkavédelmi tervek kialakí
tásakor, elfogadásakor hogyan 
érvényesül a szakszervezeti tes
tületek véleménye. A VT. ötéves 
tervidőszak munkavédelmi ter
veinek végrehajtásáról a gaz
dálkodó szervezetek vezetői 
mindenütt beszámoltak és a 
szakszervezeti testületek egyet
értési jogkörükben a tervek 
végrehajtásáról adott értékelé
seket elfogadták, de a testületi 
ülések előtt a munkabizottsá
gok a beszámolókat nem véle
ményezték. 

Az alapszervi szakszervezeti 
közreműködést az 1986. évi 
munkavédelmi tervjavaslatok 
kidolgozásánál nem találták ki
elégítőnek. Valamivel jobb volt 
a helyzet az intézőbizottságok-

L E N I N V Á R O S  

oszóntjük a vasutasokat 
vasu asnap alkalmából. 

Kérjük, hogy jó együttműködéssel 
segítsék vállalatunk 
vasúti szállítmányainak 
gyors és pontos célba juttatását, 
különös tekintettel 
a népgazdasági egyensúlyt javító 
nagy volumenű tőkés exportunkra. 

TVK t6rsadalmi

gazdas6gi 

vezetése 

és dolgozó 

kollektívája 

Mivel a középtávú időszakra 
a munkavédelmi önálló tervja
vaslatok még nem készültek el, 
érdemes a vizsgálati tapasztala
tokat megszívlelni és a tervja
vaslatok kidolgozása során 
hasznosítani, mert csak így ál
lítható meg az a folyamat, 
amelynek káros következmé
nye a munkavédelem tervszerű 
fejlesztésének elmaradását von
ja maga után. 

A helyileg illetékes szakszer
vezeti testületek, munkavédel
mi ellenőrök mindenütt lépje
nek fel határozottabban a szak
szervezeti jogok hatékonyabb 
érvényesítéséért, a munkavéde
lem tervszerű fejlesztéséért. 

Pásku Jenő 

összege mintegy 25 millió f o
rint volt. Ezen belül a fuvaro
zás során keletkezett árukárok 
összege meghaladta az 5,7 mil
lió forintot. Számottevően nőtt a 
töréskár, a lopás, a dézsmálás, a 
súlyhiány. Ennek csökkentése 
érdekében fokozottabban kell 
ügyelni a rakodási szabályok 
betartására, az áruk védelmére 
a fuvarozás kezdetétől a címzett 
részére történő kiszolgáltatásig. 
A gördülő kocsikban lévő 
nagyértékű áruk védelme -
különösen, amikor a szerelvé
nyek állnak - nem megoldott, 
az alkalmazott kocsizárak 
csak jelképes védelmet nyújta
nak. A társadalmi vagyon meg
óvása érdekében a kislétszámú 
vasúti rendészet az elmúlt 
években figyelemreméltó ered
ményeket ért el, és a rendőri 

A vasutasnap 
köszönjük a 

lkal á ól 

asu sok ' 

Kérjük, hogy az év hátralévő 
időszakában az eddigiekhez 
hasonlóan segítsék elő munkánkat 
bányaüzemeink folyamatos vasúti 
kocsi ellátásával, a rakott 
szerelvények gyors továbbításával. 

/ 

KAVICS 
BANYA V 

A Kavicsbánya Vállalat központjának és 
üzemeinek kollektívája 

Munkában a 
,, , 

muszeresz 

Tervszerű megelőző karbantartás 
Munka közben találtam a tonságos üzemeltetés előfeltéte

nagycenki vasútállomás forgal- le. 
mi irodájában Rozmán Gábor - Hányan vannak hozzá? 
műszerészt. - A szombathelyi biztosító-

Min dolgozik? - kérde-
zem. 

Most egy elektromechani
kus Siemens típusú forgalmi 
rendelkező berendezést nézek 
át. Az apróbb-cseprőbb hibákat 
kijavítom, s megtisztítom a ké
szüléket ... 

berendezési és -fenntartási fő
nökség büki szakaszához tarto
zom. Hatan látjuk el a 15-ös vo
nalon - Szombathely és Sop
ron kivételével - a berendezé
sek karbantartását és meghibá
sodásuk esetén a javítását. 

Egész nap lesz itt munká-
ja? 

- Ezt nevezik tervszerű 
megelőző karbantartásnak? 

- Igen - válaszolja. - Ha
vonta minden biztosítóberen
dezést átvizsgálunk. Ez a biz-

Nem. A következő vonat
tal a lövői állomásra utazom. 
Ott is hasonló munkát fogok vé
gezni ... 

ISOL'aH 
TAPOLCAI 

SZIGETELÖANYAGGYÁR 

Köszöntjük a 
vasutasokat 
a vasutasnap 
alkalmából! 

Sz.Jakab 

Külön köszönetünket fejezzük ki a MÁV 
Szomba�helyi Igazgatóság és a Tapolcai 
Körzeti Uzemfönökség kollektívájának a 
Tapolcai Szigetelőanyag-gyárral kialakított 
jó munkakapcsolatért, mely biztosította 
megrendelőink gyors és pontos 
kiszolgálását. 
Reméljük, hogy a kialakult jó 
együttműködést a jövőben még tovább 
tudjuk bővíteni vállalataink között. 
További munkájukhoz jó erőt és 
egészséget kívánunk. 

Tapolcai Szigetelőanyag-gyár 
gazdasági vezetése és a dolgozók 
kollektívája 
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A 36. vasutasnap alkalmából 
köszöntjük a vasutasokat! 

Nehéz munkájukhoz, a szállítási 
feladatok gyors és pontos 
teljesítéséhez sok sikert kívánunk. 

Bakony Élelmiszer és Vegyiáru 
Kereskedelmi Vállalat, Székesfehérvár 

A 36. vasutasnap alkalmából 
köszöntjük a vasút 
valamennyi dolgozóját! 

A termelési feladataink 
zavartalan ellátásához 
nyújtott segítségüket, 
a tömegáru fuvarozásában 
végzett jó munkájukat 
megköszönve sok sikert kívánunk. 

Aszfaltútépít6 V611alat 

gazdadgivezetése 
és dolgozó kollektívéja 

A vasutasnap alkalmából 
köszöntjük a vasutasokat! 

A vállalataink közötti együttműködés 

jegyében kérjük, hogy továbbra is 

nyújtsanak segítséget szállítmányaink 

gyors és biztonságos fuvarozásához 

VIDEOTON 
Elektronikai Vállalat 

Köszöntjük a vasutasokat 
a 36. vasutasnap alkalmából! 

Kérjük, hogy további 
jó együttműködéssel 
segítsék vállalatunk 
vasúti szállítmányainak 
zökkenőmentes továbbítását. 

FERROGLOBUS Vas- és Acél 

Termelőeszköz Kereskedelmi Vállalat 

.\1 A G Y A R \' A S l T A S 

Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 

Köszönjük azt a segítséget, melyet 

vállalatunknak adnak vasúti 

szállítmányaink gyors és pontos 

továbbításához. 

CHINOIN 
Gyógyszer és Vegyés�eti 
Termékek Gyára Rt. 

Az Alföldi TÜZÉP Vállalat 
köszönti a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 

Köszönjük, hogy jó együttműködéssel 
mindent elkövetnek szálHtmányaink gyors 
és pontos célba juttatásáért 

Az Alföldi T0ZéP Vállalat 
gazdasági vezetése 

és dolgozó kollektívája 

Köszöntjük a vasutasokat 
a 36. vasutasnap 
alkalmából! 

Színvonalas technológiánkkal elöállított 
és közösen kifejlesztett korszerű termékünkkel, 
a nagyvasúti vasbetonaljakkal 
célkitűzéseik megvalósításában 
a jövöben is együtt kívánunk működni 

a gyár gazdasági vezetése 
és dolgozó kollektívája 

1986. JÚLit.;S 9. 

Köszöntjük a vasutasokat 

a vasutasnap alkalmából! 

Kérjük, hogy a jövőben is segítsék 

vállalatunk vasúti szállítmányainak gyors 

és pontos célba juttatását 

A Beton és Vasbetonipari Művek Lá

batlani Gyára gazdasági vezetése és 

dolgozó kollektívája 

Köszöntjük a vasutasokat 
a 36. vasutasnap alkalmából! 

Kérjük, hogy jövőben is 
segítsék vállalatunk 
vasúti szállítmányainak 
gyors és pontos célba juttatását 

Kisalföld FÜSZéRT Vállalat 
gazdasági vezetése 
és dolgozó kollektívája 

vezetősége és dolgozókollektívája 

szeretettel köszönti a vasutasokat 

a 36. vasutasnap alkalmából! 

Kérjük, hogy az eddig megismert 

jó együttműködéssel továbbra is segítsék 

vállalatunk vasúti szállítmányainak 

gyors és biztonságos célba juttatását. 

MÁTRA Élelmiszer és Vegyiáru 
Kereskedelmi Vállalat 

A 36. vasutasnap alkalmából 
köszöntjük a MÁV dolgozóit! 

flllDClGIUS 

A vállalataink között 
kialakult jó együttműködés 
szellemében kérjük, hogy 
a jövőben is segítsék 
szállítási feladataink 
maradéktalan teljesítését. 

A Volán TEFU Vállalat vezetése 
és dolgozó kollektívája ◄�RRI 

BUD A PEST. 
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Reflektorfényben a művelődési bizottság 

Hasznos kezdeményezések 
a mátészalkai csomóponton 

Vasutas színjátszók 
találkozója Debrecenben 

A közelmúltban a debreceni területi művelődési bizott
ság kihelyezett ülésen három év munkájáról számoltat
ta be a mátészalkai csomóponti művelődési bizottsá
got, amely a körzeti üzemfőnökség, a pályafenntartási 
főnökség és a társszolgálati ágak 1294 dolgozójának 
művelődési munkáját koordinálja. Meghagyva a gazda
sági szervek vezetőinek, társadalmi és tömegszerveze
teinek testületi felelősségét, a csomóponti művelődési 
bizottság az elmúlt három évben reális célok megfo
galmazásával, tényfeltáró és elemző munkával, javas
lattétellel, olykor operatív közreműködéssel is igyeke
zett hasznára lenni a kollektíváknak. 

Ajánlások brigádoknak 

A vizsgált időszakban az in
dokoltnál is gyakrabban válto
zott a bizottság összetétele. Volt 
aki más beosztásba kerülése 
miatt vált ki a testületből, de 
voltak olyanok is, akiktől nem 
megfelelő munkájuk, alkalmat
lanságuk miatt vonták meg a 
bizalmat. Mátészalka állomás 
kereskedelmi részlege, vontatá
si üzemegysége, a pályafenn
tartási főnökség fehérgyarmati 
pályamesteri szakasza és a 
nyírbátori állomás példája iga
zolja, hogy ahol az aktivisták ki
választása szerencsés volt, ott a 
gazdasági eredmények mellett 
a művelődési munkában is elő
relépés volt. 

Puskás István üzemfőnök és 
Kovács Gusztáv pft. főnök sze
rint olykor a szocialista brigá
dok kulturális vállalásainak 
összeállítása is gondot okoz a 
kollektíváknak. Ezért ad ki a 
művelődési bizottság minden 
év elején ajánlásokat. Ebben 
azt is figyelembe veszik, hogy a 
közelben nincs vasutas művelő
dési ház, a dolgozók több mint 
kétharmada Szabolcs-Szatmár 
olyan vidékeiről ingázik szolgá
lati helyére, ahová egy-egy kul
turális megmozdulás után csak 
jelentős időveszteséggel juthat
nak haza a vasutasok. 

A csomóponti művelődési bi
zottság sikeres kezdeményezé
se volt a brigádok részére a 
,, Találkozás a névadóval" cí
mű akció, melynek során a tör
ténelmi-politikai ismeretszerzé
sen túl, elsősorban saját mun
káskollektívájuk névadóját is
merték meg jobban a brigádok. 
Ezen főként a mátészalkai Köl
csey Ferenc, a nyírbátori Bát
hory István, a pályafenntartási
ak Zalka Máté, Dózsa és Köl
csey brigádjai jeleskedtek. 

Sikerként értékelik a máté
szalkai körzeti üzemfőnöksé
gen, hogy a hazánk felszabadu
lása 40. évfordulóján tartott ju-

bileumi vetélkedőn a debreceni 
vasútigazgatóság szolgálati he
lyei közül a legkisebb mátészal
kai körzeti üzemfőnökség vég
zett a második helyen. Jelké
pesnek is tekinthető, hogy a he
lyezéssel járó 140 ezer forintot 
színes televízióra, korszerű 
hangosító berendezésekre, 
vagyis kulturális célokra fordí
tották a szalkaiak. Ezt a közel
múltban épített oktatási gócon 
szakmai ismeretek bővítésére, 
kulturális ismeretterjesztésre 
használják. 

Érdemes megemlíteni, hogy 
a MÁV Vezérigazgatóság és a 
Vasutasok Szakszervezete által 
meghirdetett ez évi vetélkedő 
igazgatósági döntőjén az üzem
főnökség csapata megőrizte a 
második helyezést, s gazdasági 
eredmények mellett közműve
lődési munkájukkal is rászol
gáltak az Élenjáró Üzemfőnök
ség címre. 

A körzeti üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottsága az 
MHSZ-szel közösen működteti 
azt a klubot, melyben a helyi 
könyvtár is megtalálható. Ezt a 
klubot a nyugdíjas vasutasok is 
gyakran igénybe veszik. A há
romezer kötetes könyvtár ki
használtsága így is kedvezőt
len. Mindössze 112 beiratko
zott olvasója volt a könyvtár
nak, emiatt a jelenlegi gazdasá
gi helyzetben nem érdemes 
fenntartani önálló könyvtárat. 
Ezért a közelmúltban történt in
tézkedések eredményeként le
téti könyvtárrá minősítették. 
S bár a helybeli szakszolgála
tok közös szakkönyvtárának ki
használtsága sem közelíti meg 
az optimális szintet, a műszaki 
könyvtárban azonban figyelem
re méltó a helyi vasúttörténeti 
emlékek gyűjtése. Ennek ered
ményeként a MÁV szakkönyv
tári tájékoztató évente kétszer 
megjelenő számai folyamatosan 
közölnek szemelvényeket a má
tészalkai vasút múltjából. 

Vasúti honismereti munka 
A mátészalkai művelődési bi

zottság tevékenységének a cso
móponti vasúti honismereti 
munka képezte a gerincét. Ko
ordinatív munkájuk eredmé
nyeként a Közlekedési Múze
ummal 1982-ben egy 376-os so
rozatú gőzmozdonyt állítottak 
ki a szalkai állomás előtti téren. 
1983-ban Fehérgyarmat állo
más előtt egy C50 típusú kis
vasúti motormozdonyt újítottak 
fel és állítottak ki, amellyel a 
Jánkmajtis-Kölcse gazdasági 
kisvasútnak állítottak méltó 
emléket. Még ugyanabban az 
évben Nagykálló állomáson 
Kain Albert vasútépítő mérnök 
születésének 125. évfordulóján 
emléktáblát avattak. 

1984-ben a fényeslitkei kocsi
javító és a mátészalkai csomó
pont brigádjainak összefogásá
val egy favázas kocsit építettek 
újjá és rendeztek be benne a 
MÁV és a szalkai csomópont 
történetét bemutató múzeumot. 
Egy évvel később Zielinsky 
Szilárd vasútépítő mérnök szü
letésének évfordulóján a szalkai 
pft. főnökségen avattak emlék
táblát. Ebben az évben sikere
sen rendezték meg a pályafenn
tartási járműsorozat kiállítását 
az üzemfőnökség székhelyén. 
Jelenleg a város egyik legimpo
zánsabb épületét képező okta
tási góc és szociális létesítmény 
emeletén az MHSZ szervezettel 

közösen kezdték el vasúti terep
asztal építését. 

A vasúttörténeti kutatások
nak, a vasút javuló szalkai pro
paganádjának is szerepe van 
abban, hogy az üzemfőnöksé
gen az utóbbi években növeke
dett a fiatal munkavállalók szá-

A körzeti üzemfőnökség 
székhelyén működő 150 tagú 
MHSZ-klub munkáját is figye
lemmel kíséri, segíti a csomó
pont művelődési bizottsága. 
Puskás István üzemfőnök be
számolójából tudom, hogy a 
klub a Magyar Honvédelmi 
Szövetség „Hogyan készülünk 
hazánk felszabadulása 40. év

fordulójának ünneplésére" cí
mű országos pályázatán az első 
helyezést érte el. 

A mátészalkai térség szolgá
lati helyein, s elsősorban a kör
zeti üzemfőnökségen szakvizs
ga-hátralékos dolgozó jelenleg 
nincs. A pft. főnökségről a fel
sőfokú tanintézetben továbbta
nuló négy dolgozó közül ketten 
eredményesen befejezték tanul
mányaikat, s a másik két főisko
lás is becsülettel teljesíti felada
tait. Nem ilyen kedvező a hely
zet az általános iskolai végzett
ség szempontjából. Igaz, a pá
lyafenntartásiak önmagukhoz 
képest előre Léptek, de még így 
is a dolgozók 32 százaléka(!) 
nem rendelkezik 8 általános is

kolai végzettséggel. Sőt jelen-

leg 15 analfabéta hátrányos 
helyzetű, illetve cigány s2;..-.,1a
zású dolgozójuk is ·van. Ezek
nek a munkafegyelmével is sok 
gondja van a főnökségnek,s a 
fluktuáció is közöttük a legna
gyobb. 

Kovács Gusztáv pft. főnök az 
írásos jelentéshez adott szóbeli 
kiegészítőjében mondta, hogy a 
8 általánost el nem végzettek, 
illetve analfabéták száma szinte 
naponta változik, s bármennyi
re nyugtalanítónak is tartják, 
hogy a felvételre jelentkező pá
lyamunkások többsége iskolá
zatlan, a körültekintő agitáció 
ellenére az 1985/86-os tanévben 
már nem tudtak senkit beisko
lázni a környékbeli általános is
kolák munkástagozataira. A vá
rosi tanács képviselője sem tu
dott e tekintetben biztató kilátá
sokat ígérni, azt azonban el
mondta, hogy a munkahelyek, 
s így a mátészalkai szolgálati 
főnökségek sem vállalhatják 
magukra az állami oktatás 
mulasztásainak pótlását. Az, 
hogy az előmunkás és gépkeze
lői tanfolyamokra is küldhessen 
a pft. dolgozókat, arra ösztönzi 
a főnökséget, hogy csak 8 álta
lános iskola végzettségű mun
kavállalót alkalmazzanak. 

Eredményes 
szakmai oktatás 

Alig néhány hete a vasutas 
fúvószenekaroknak tapsolhat
tunk Celldömölkön, június vé
gén pedig a vasutas színjátszók 
mutatták be produkcióikat 
Debrecenben. 

Június 27-28-án, a vasutas 
színjátszók III. országos talál
kozóján nyolc együttes lépett 
fel. Az Alfa lakásszínház 
(Győr), a Csepp színpad (Szol
nok), a Dunakesziek pinceszín
háza, a Gyöngyösi játékszín, a 
Mikro-színpad (Békéscsaba), a 
Mosoly-expressz (Ferencváros), 
a Rákosrendezői vasutas szín
pad és a debreceni Unió moz
gásszín. 

A találkozó debreceni rende
zői (a járműjavító művelődési 
központja és a vasutas klub
könyvtár) a találkozó első nap
ján hat együttest kértek fel, 
hogy műsoraikkal szórakoztas
sák a szabadnapos debreceni 
vasutasokat. A szándék nemes 
volt és értékelendő, ám a hely
színek megválasztása nem min
dig volt szerencsés. (Legalábbis 
az Épület és Hídfenntartó Fő
nökség ebédlője sehogyan sem 
akart színházzá változni ... 
A gyöngyösieknek jobb tér 
akadt a járműjavító klubjában, 
sikerük sem maradt el.) 

Az együttesek a szombati be
mutatóra készültek elsősorban, 
mivel ott már nemcsak szóra
kozni vágyó közönség és a kol
légák, hanem a Csokonai Szín
ház igazgató-főrendezője, a Ga-

li László által vezetett zsűri is 
helyett foglalt a debreceni állo
más oktatótermének nézőterén. 
A zsűri munkájában részt vett 
még dr. Thuróczy György, az 
Alföld irodalmi színpad művé
szeti vezetője. 

A nyolc előadás bírálata nem 
a mi feladatunk; amatőrökről 
lévén szó, talán nem is lenne 
helyénvaló az esztétikai értéke
lés. Ahogyan Volosinovszki Já
nos, a területi intézőbizottság 
titkára megnyitójában hangsú
lyozta: 

,, . . .  amikor a találkozót 
megnyitom, mindenképpen ki
emelendőnek tartom azt a 
tényt, hogy a színjátszók a pró
bákat, a szerepléseket nehéz 
szakvonali vagy iskolai mun
kájuk után, szabadidejük felál
dozásával, tehetségük legjavát 
adva vállalják. " 

Az értékelést egyébként is 
nehezítené, hogy különböző fel
készültségű és hagyományú 
együttesek léptek fel egymás 
után. A teljesen kezdőktől a 
gyakorlott és sok sikert megért 
csoportokig. 

A közönségnek a dunakeszi
ek produkciója tetszett a legjob
ban. E. Albee: Nem félünk a 
farkastól című drámájának II. 
felvonását adták elő profimér
tékkel mérve 1s színvonalasan. 

Nagy tapsot kaptak a gyön
gyösiek is. Baranyi Ferenc népi 
komédiáját, a Lónak vélt meny
asszonyt játszották stílusosan 
és áradó jókedvvel. 

A győri Alfa lakásszínház, il
letve a helyi Unió együttes igé
nyes produkciója hatástalanul 
pergett le, feltehetően a zavaró 
külső zajok és a még zavaróbb 
járkálások miatt. Intimebb kör
nyezetben bizonyos, hogy na
gyobb sikert arattak volna. . 

Az újonnan alakult, kezdő 
együttesek közül a békéscsabai 
Mikro-színpad bemutatója tet
szett. Hunyady Sándor egyfel
vonásosát adták elő. A darabvá
lasztás és a szerencsés szerep
osztás Turcsi Imre rendezőt di
cséri. 

A szolnoki Csepp színpadtól 
láttunk már jobb előadást is. 
Érzésünk szerint a Hubay-bo
hózat nem nekik való; ízes táj
szólással beszélő főszereplőjük
nek egy bő humorú népi komé
dia illenék inkább. 

A fővárosi vasutas színját
szók (Ferencváros és Rákosren
dező) ezúttal szerényebb tapso
kat kaptak, bár a „fradisták" 
Molnár Ferenc darabjában oly
kor felülmúlták önmagukat. 
Rákosrendező ifjú vasutas szín
játszói csak az első lépéseket 
tették meg, igyekezetük azon
ban így is tiszteletre méltó. 

A bemutatók után a zsűn 
nem rangsorolta az együttese
ket. A csoportok rendezőivel is
mertették a látottakat-hallotta
kat, tanácsokat adtak a további 
próbálkozásokhoz, szereplések
hez. 

(sárközi) 

A csomóponti művelődési bi
zottság a múlt év közepén tűzte 
napirendjére a szakmai oktatás 
helyzetét. Mint a jelentésből ki
tűnt, a szalkai oktatási gócon 
eredményes munka folyik. Az 
oktatótisztek ellenőrző munká
jának kiterjesztése az elméleti 
és gyakorlati ismeretek kapcso
latát erősítette. Ugyanakkor a 
bizottság arra hívta fel a szak
oktatásban érdekelt helyi veze
tők figyelmét, hogy az oktatási 
tervek betartását az eddigiek
nél körültekintőbben, az okta
tásra fordított idő és a rendelke
zésre álló szemléltető yszközök 
hatékonyabb kihasználásával 
kell megvalósítani. 

Húsz éve a megállóban 

A mátészalkai oktatási góc 
fontossága a helyi közművelő
désben betöltött szerepe mel
lett, az egész vasút szempontjá
ból is növekedett. A MÁ VTO
URS például az új létesítmény 
vendégszobáiban helyezi el 
szervezett csoportjait, s innen 
indulva járják be az ország leg
keletibb, irodalmi és néprajzi 
emlékhelyeiről, az itteni embe
rek vendégszeretetéről híres 
szatmári tájat. Orosz Károly 

Ászáron látszólag minden fel
tétel adott. A közepes nagyságú 
település nem esik messze a 
vasúttól, jobbra és balra kis tá
volságban tekintélyes ipari-me
zőgazdasági gócok húzódnak, a 
déli vonatról mégis csak jóma
gam szállok le. 

- Van azért itt forgalom -
oszlatja szét az utasok számára 
vonatkozó benyomásaimat Ko
vács Imréné, a megállóban 
szolgálatot teljesítő sorompóke
zelő. - Bár jegykiadás nincs -
emlékezetem szerint soha nem 
is volt - a reggeli vonatokkal 
rengeteg munkás utazik mind
két irányba. Nyaranta a komá
romi strand, Székesfehérvár 
felé pedig a Velencei-tó és a Ba
laton vonzza tömeges méretek
ben a község lakosságát. Húsz 
éve szolgálok ebben a megálló
ban, így tudom, hogy azelőtt 
sokkal többen utaztak, a vona
tok tíz-tizenöt kéttengelyes ko
csikból álltak. Azóta viszont 

A 36. vasutasnap alkalmából 
nagy tisztelettel köszöntjük 
a nehéz körülmények között szolgálatot 
teljesítö Magyar Államvasutak dolgozóit, 
valamint 
a Pécsi Igazgatóságot, 
és a Dunaújvárosi Üzemfönökséget. 
Áldozatkész, becsületes munkájuk tette 
lehetövé, hogy a Dunaújvárosi Papírgyár 
eredményesen zárta 
a VI. ötéves tervidöszakot. 
Hagyományosan jó együttműködésünket 
megörlzve kívánunk munkaslkereket 

a Papíripari Vállalat 

Dunaújvárosi Gyárának 

gazdasági és társadalmi 

vezetése és dolgozó 

kollektívája. 

megerősödött a helyi termelő
szövetkezet, a naponta ingázók 
rájöttek, hogy itt is megtalálják 
számításaikat. 

- Itt Ászáron csak egy so
rompó van, ennek lecsukása, 
fölnyitása jelenti a legfontosabb 
napi tennívalót -'--folytatja. -
Emellett még kitakarítjuk a vá
rótermet, telente, ha az időjárás 
megkívánja, elsöpörjük a havat 
a peronról. Mindezek mellett 
arra is jut idő, hogy a család 
számára megkössünk egy-egy 
pulóvert, vagy kiolvassunk egy 
könyvet, amire egyébként ott
hon nem is jutna idő, hiszen 
hármas turha járunk, havonta 
kétszázötven órát dolgozunk. 
Nekünk, asszonyoknak bizony 
elkelne havonta néhány pihe
nőnap, de ez egyenlőre csak 
vágyálom. A fiatalokat nem le
het idecsábítani, az idősebbek 
közül pedig mmd többen men
nek nyugdíjba. 

- Apám, bátyám, öcsém 
mind vasutasok voltak, illetve 

ma is azok; vasutascsalád a 
miénk. Én ezerkilencszázötven
ötben Oroszlányon kezdtem ta
karítónőként, majd kikerültem 
ólmozó-bárcázói beosztásba. 
Nemsokára férjhez mentem, le
számoltam, de amint a gyere
kek kissé felcseperedtek, ismét 
visszajöttem ide Ászárra. Hogy 
meddig marad meg ez a szolgá
lati hely, ki tudja? Már vagy két 
éve beszélik, hogy fénysorom
pót telepítenek, akkor pedig 
messzebbre helyeznek bennün
ket. Valószínűleg Komáromba. 
Kis bér ugyan ide ötpercnyire 
esik, de nem hiszem, hogy ott 
munkát tudnának adni nekünk, 
hiány inkább váltókezelőből le
het, de azt a vonóvezetékes 
rendszer miatt mi nem tudjuk 
csinálni. Így legfeljebb remél
jük, hogy a vasútnak még né
hány évig nem lesz pénze az 
ászári fénysorompó megépíté
sére ... 

G.Z. 

Oroshizi (L�•aaJir 
Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 
Feladataink eredményes 
teljesítéséhez adott eddigi 
segítségüket köszönjük. 

Kérjük, hogy szállítási 
feladataink sikeres teljesítését 
jó együttműködéssel a jövőben 
is segítsék. 

(1) Orosházi Üveggyár 
vezetése és dolgozói 
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,,Csipke 86" 

Polgári védelmi 
gyakorlat Kiskunhalason 

Kiskunhalas csomópont pol
gári védelmi parancsnoksága 
június 5-én és 6-án „Csipke 86" 
fedőnevű polgári védelmi 
komplex gyakorlatot tartott. Az 
önvédelmi szervezet vezető és 
személyi állománya ez alkalom
mal, az elmúlt öt év oktatási 
ciklusa végén. számot adott fel
készültségéről, a tananyag gya
korlati alkalmazásáról. A gya
korlaton minden alegységnek 
jutott feladat. Így munkában 
láthattuk a riasztó, a műszaki 
mentő, az RBV, az egészség
ügyi., a tűzvédelmi, a helyreállí
tó és a rendfenntartó erőket. 

Az állomás területén végre
hajtott gyakorlaton a vasutasok 
megfelelő szakfelszerelésekben 
és védőöltözékekben dolgoztak. 
A feltételezések szerint hagyo
mányos fegyvertámadás érte a 
csomópontot. A felderítők fel
adata volt feltérképezni, hogy 
valóJában mi is történt. A felde
rítés eredménye: sugár- és ve
gyi szennyezés nem érte a te
rületet, de több más jellegű sé
rülés, kár keletkezett. 

Az állomás területén füstöt, 
járműrongálást, személyi sérü
lést, pályasérülést és villamos
felsővezeték-szakadást észlel-

tek. Ezek figyelembevételével 
indult meg az elhárítás, a gya
korlati munka. Egy, a vágá
nyokról kiborult és kigyulladt 
vasúti teherkocsit percek alatt 
eloltott a csomópont tűzoltóegy
sége. A kisiklott kocsit a helyre
állító személyzet, a segélykocsi 
hidraulikus emelójével felállí
totta, és a pályáról eltávolította. 
Közben az állomás területén ta
lált hét sebesültet elsősegély
ben részesítették. A megye 
egyik legtávolabbi helyéről idő
közben odaérkező sugárszeny
nyeződés miatt a szennyezetté 
vált személyvonat kocsijainál 
járműmentesítést (külső mo
sást) végeztek. A következő fel
adat a megsérült pálya, majd a 
villamos felsővezeték helyreál
lítása volt. 

A gyakorlatot a vasúti szak
embereken kívül megtekintet
ték Bács-Kiskun megye és Kis
kunhalas város polgári védelmi 
parancsnokságának vezetői is, 
akik elismeréssel szóltak a lá
tottakról. Értékelőjükben ki
emelték a halasi vasutasok fe
gyelmezett, jó hozzáállását, az 
egyes gyakorlatok színvonalas 
végrehajtását. 

G.J. 

Környezetvédelmi ankét 
Június 10-én, a Zala Megyei 

Tanács, a Hazafias Népfront 
megyei bizottsága és a Zala Me
gyei Közlekedéstudományi 
Egyesület ankétot szervezett. 
A Környezetvédelem a közle
kedésben és a mezőgazdaság
ban címmel első ízben tartottak 
ilyen összejövetelt. A vitaindító 
előadást Udvari László, az Or
szágos Tervhivatal főcsoportfő
nöke tartotta. 

Utána a résztvevők négy 
szekcióban üléseztek. A vas
utascsoportban a MÁV Oktatá
si Központjában Szabó Zoltán, 
a szombathelyi igazgatóság he
lyettes vezetője és Mózes Lász
ló, a MÁV Vezérigazgatóság 

osztályvezetője tartott előadást. 
Az előadók a nyugat-dunántúli, 
illetve az országos tapasztala
tokkal ismertették meg a hall
gatóságot. Szó volt többek kö
zött a személy- és teherkocsik 
takarításáról, a nyílt vonali 
szennyeződésekről, a zajártal
makról, a vízelvezetések és a 
hulladéktárolások problémái
ról. 

A vasutasszekcióban a vitain
dítók után heten kértek és kap
tak szót. A több mint 40 vasutas 
résztvevő a nagykanizsai és a 
zalaegerszegi körzeti üzemfő
nökségek forgalmi és vontatási 
szakembere közül került ki. 

Sz. J. I. 

Holland kórus Szegeden 
A szegedi MÁV Hazánk Munkáskórus a közelmúltban Hol

landiában vendégszerepelt. A szegedi dalosok vendégszereplésé
nek viszonzásául Szegedre érkezett a hollandiai Markeló város 
férfikórusa, amely június 18-án a vasutas művelődési házban a 
szegediekkel közös bemutató hangversenyt tartott. A tizenhat 
éves múltra visszatekintő amatőr kórus műsorában klasszikus 
kórusművek, valamint a holland folklór legszebb dalai szerepel
tek. 

A Tiszai Kőolajipari Vállalat 
kollektívája, párt-, gazdasági 
és tömegszervezeti vezetése 

a 3 6. vasutasnap alkalmából 
köszönti a Magyar Államvasutak 
valamennyi dolgozóját! 
Kívánjuk, hogy az eddig kialakult 
gyümölcsöző együttműködés továbbra 
is segítse közös feladataink 
eredményes megoldását. 
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Huszadik alkalommal 

Vasutas bérleti előadások 
a József Attila Színházban 

Az 1986/87-es színházi évad
ban már a 20. alkalommal bo
csátják ki a vasutasbérletet. Az 
elmúlt években sok színvonalas 
előadással örvendeztette meg a 
színház társulata a vasutasokat. 
A jubileumi évadban már fel
újított nézőtér fogadja a közön
séget. 

A rekonstrukció miatt az 
1986/87-es évadban a vasutas
bérleti elóadások ez év decem
berében kezdődnek. Jövőre 
február, április és május első 

vasárnapjain, délelőtt 11 órakor 
lesznek az előadások. Az idei 
évad műsorán szerepel többek 
között Suppé: Boccacció (ope
rett), Bourgin: A nyúlcsalád 
(komédia), Shakespeare: Téve
dések vígjátéka és Neil Simon: 
Mezítláb a parkban című mű
ve. 

A vasutasbérleti kötelezvé
nyeket a szakszervezeti bizott
ságoknál lehet igényelni július 
14-ig. A kiváltási határidő au
gusztus 16. 

Egykori vontatási főnökök 
találkoztak Sopronban 

A közelmúltban Sopronban 
találkoztak a szombathelyi igaz
gatóság egykori és jelenlegi 
vontatási főnökei. illetve üzem
főnök-helyettesei. A felszaba
dulás utáni évtizedekben nyug
díjba vonult tíz fűtőházi főnök 
szorított kezet egymással, s ele
venítették fel a múltat. Kap
ronczai János vasútigazgató, 
Tapolca egykori vontatási főnö
ke betegség miatt nem tudott 
részt venni a találkozón. Ott 
volt viszont a nyolcvanegy esz-

tendős Szabó András, a hajdani 
tapolcai főnök, és az ajkacsinge
ri nyolcvanéves Farkas István. 

A találkozó résztvevőit Mol
nár Sándor, a vezérigazgatóság 
főosztályvezető-helyettese és 
Sziklai László, a szombathelyi 
igazgatóság gépészeti osztályá
nak vezetője köszöntötte, majd 
a vendégek megtekintették a 
soproni vontatási főnökséget, és 
megismerkedtek a város neve
zetességeivel. 

(Sz. Jakab) 

Indulás előtt a szombathelyi igazgatóság bejáratánál 

Élenjáró honvédelmi klub 
Június 14-én, az MHSZ He

ves megyei vezetősége aktíva
értekezletet rendezett Egerben, 
melyen értékelték az elmúlt év 
munkáját, valamint az újabb öt 
év főbb tennivalóit. 

A Hatvan városi MHSZ-veze
tőség irányítása alatt az elmúlt 
évben a MÁV-MHSZ Honvé
delmi Klubja is nevezett a szo
cialista versenymozgalom ba. 
A városi vezetőséghez tartozó 
klubok közül a legjobb ered-

�ényt érte el és elnyerte az 
Elenjáró Honvédelmi Klub cí
met. A kitüntetést Balázs Béla 
klubtitkár vette át, aki a KÜF 
tűzvédelmi felügyelői munkája 
mellett a klubtitkári teendőt is 
ellátja. A vezetése alá tartozó 
klub a város IV. és V. számú ál
talános iskoláját patronálja, 
működik egy tartalékosklub, 
valamint egy gépjárműbarát 
szakkör is. 

Szűcs Ferenc 

A Kőbányai Sörgyár 
gazdasági vezetése, 
társadalmi szervezetei 
és dolgoz6kollektívája 

zönti a va 
uta nap al 

Kérjük, hogy jó együttműködéssel 
továbbra Is segítsék vállalatunk 
vasúti szállítmányalnak 
gyors és pontos célba juttatását. 
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VÉRADÓNAP DEBRECENBEN 

A debreceni körzeti üzemfőnökségen június 11-12-én ön
kéntes véradónapot tartottak. Az üzemfőnökség dolgozói közül 
többen a véradóállomáson 1s adnak vért. Ennek ellenére a vér
adáson mintegy hetvenen, közel 24 litert adtak. Köztük volt Ja
kab István és Baráth Endre, akik harmincadszor, Kalmár Gá
bor, aki huszonegyedszer adott vért. 

A véradást Papp Lászlóné vöröskeresztes titkár és Janócsi 
Kálmánné szervezték. 

Kirándulás. A vasutas-szak
szervezet monori nyugdíjas
klubja az albertirsai csoporttal 
közösen, június 21-én kirándu
lást szervezett Badacsonyba, 
Molnár Elek klubtitkár vezeté
sével. Megtekintették a Kisfa
ludy-házat, a bormúzeumot, 
majd a Hableány étteremben 
elfogyasztott kitűnő ebéd után 
kötetlenül töltötték a délutánt. 

Horgásztanya. A hatvani kör
zeti üzemfőnökség vasutasai 
nemrégiben egyik szabad 
szombatjukon társadalmi mun
kán vettek részt a sóderbánya 
melletti tónál. A szocialista bri
gádok horgásztanyát építettek. 

Városnézés. A tapolcai Batsá
nyi János Művelődési Központ 
nyugdíjasklubja autóbuszos ki
rándulást szervezett Budapest
re. Többek között megnézték a 
Bajor Gizi emlékmúzeumot, a 
Belvárost, majd Szentendre ne
vezetességeit. A következő ki
rándulás színhelye Sümeg volt, 
ahol a világhírű Maulbertsch
freskókban gyönyörködtek. 

Különvonat úttörőknek. A 
füzesabonyi üzemfőnökség 
KISZ-bizottsága az úttörőszö
vetség megalakulásának 40. év
fordulója tiszteletére különvo
natot indított Szilvásváradra. 
A nagyközség két általános is
kolájának legjobb hatvan tanu
lója vehetett részt a kirándulá
son. Az esemény záróakkordja
ként felszentelték az úttörőmoz
galom „születésnapi•· tortáját. 

Elcserélném Budapest VII. kerület
ben levó egyszobás, komfortos, tanácsi 
lakásomat legaláb9 kétszobás, rákos· 
palotai kertes MA V-bérlakásra. Ér· 
deklódni lehet a 49-71/181-es telefon
számon. 

Elcserélném Szolnokon, az állomás
tól öt percre található két és fél szobás 
MÁV-bérlakásomat budapestire. Mm· 
den megoldás érdekel. Érdeklódm le
het a 143-119-es telefonszámon. (Sza
bó lakás). 

Elcserélném a Városligetnél levó 25 
négyzetméteres szoba-konyhás, föld· 
szintes tanácsi lakásomat másfél szo
básra vagy hasonló komfortosra Buda· 
pesten. Lehet MÁV-bérlakás is. Ér
deklódni a 172-252 városi vagy a 
15-27-es üzemi telefonszámon. 

Elcserélném tapolcai, két szoba 
összkomfortos, telefonos, tanácsi bér• 
lakásomat hasonló veszprémire. Ér• 
deklódni lehet 7-15 óráig a 
07-81-17 /7-es telefonszámon. 

Elcserélném Kóbánya felsó pálya
udvaron levó kertes, 120 négyzetméte· 
res, komfortos, MÁV-bérlakásomat 
két másfél szobás, összkomfortos la· 
kásra MÁV-dolgozóval. Cím: Nagy Jó
zsef nyugd. 1102 Budapest, Kóbánya 
fe}só pályaudvar, főnöki lakás. 

Elcserélném Záhony, Alkotmány út 
13. sz. alatti, kertes, két és fél szobás, 
komfortos MÁV-bérlakásomat Buda• 
pesten vagy környékén levó kétszo
bás, komfortos MÁV-bérlakásra. Le· 
gény Endréné. 

Elcserélném nagyméretű, másfél 
szo_bás, . kert;-s, családi ház jellegű 
MAV·b�rlakasom kisebb tanácsi la· 
kásra. Erdeklódni lehet a 333-799-es 
telefonszámon (Horváth). 

Elcserélném nagykanizsai, 47 négy
zetméteres, gázfűtéses, IV. emeleti, 
másfél szoba plusz étkezófülkés, tele
fonos tanácsi lakásomat hasonló adott· 
ságú budapesti tanácsi vagy MÁV
bérlakásra. Érdeklódni lehet a nagy
kanizsai 12-594-es telefonszámon. 

Elcserélném budapesll. két szoba, 
komfortos, kertes MÁV-bérlakásomat 
er;y szgba. komfortos, tanácsi bérla
kasra. Erdeklódni lehet: Csizmazia Jó
zsefné, Budapest X., Keresztúri órház. 

Elcserélném, Pestlónnc, Kavicsbá· 
nya állomáson !evó két szoba, komfor· 
tos, kertes MAV szolgálati lakásom 
budapesti két szoba, komfortos tanácsi 
lak_ásra, szolgálati lakásra jogosult 
MAV-dolgozóval. Érdeklódni lehet: 
Rózsavölgyi Zoltán, 577-907 telefon• 
számon, napközben. 

Megy a gőzös. A hatvani üze
mi KISZ-bizottság és a Kilián 
György alapszervezet kirándu
lást szervezett a gyerekeknek 
Hatvan-Aszód-Vác-Verőce
maros útvonalon. A négy sze
mélykocsiból álló szerelvényt a 
hatvani állomás büszkesége, a 
G 265-ös magyar királyi gőzös 
vontatta. Verőcemarosról kis
vasúttal Királyrétre utaztak, 
ahol sportversenyek színesítet
ték a programot. 

Korszerű daru. Negyven ton
na teherbírású darut állítottak 
fel a közelmúltban Pécsett az új 
konténer-pályaudvaron. A gé
pet az Intranszmas Magyar
Bolgár Társaság szakemberei 
tervezték, és a Ganz-MÁVAG 
acélszerkezeti gyárának mun
kásai építették. A síneken gör
dülő daru 6 ezer négyzetméter
nyi területen képes ki- és be
rakni, hordani-vmni az áruval 
megrakott konténereket. 

Kirándulóvonatok. A vas
utasturizmus fellendítésére k1-
rándulóvonatokat indítanak a 
nyári hétvégeken Pécsről. Júni
us 28-a és augusztus 23-a között 
nyolc szerelvény fut ki a főpá
lyaudvarról. Az utasok kedvez
ményes árú menetjeggyel jut
hatnak el a kedvelt üdülő- és ki
rándulóhelyekre. 

Halálozás. Mély fájdalommal tu• 
<latjuk, hogy Lángi József MÁV-nyug• 
díjas, életének 66. évében elhunyt. Ha· 
lottunkat a ceglédberceli temetóben 
helyeztük örök nyugalomra. 

A gyászoló család 

Budapest X. ker. központjában, a 
Pataky István Művelódési Központ 
közelében zöldövezeti, déli fekvésű 56 
négyzetméteres alapterületű, két ;zo· 
ba, összkomfortos, távfűtéses, hívólif• 
tes, telefonos OTP szövetkezeti lakás 
készpénzért, tehermentesen eladó. Ér· 
deklódni lehet este és délelótt a 
274-783 telefons7.ámon. Levélcím: Hol
lós Arpádné, Budapest 62. 1399 Posta· 
fiók 616. 

Elcserélném budapesti másfél szoba 
összkomfortos, telefonos, belvároshoz 
közeli lakótelepen levó tanácsi lakáso· 
mat, lehetóleg telefonos, jó állapotban 
léyö bydapesti nagyobb MÁV-bérla· 
kasra. Erdeklódni lehet a 49-85-ös üze· 
mi, vagy a 220-660/291 városi telefo· 
non, Nagyné. 

Elcserélném budai, magasföldszinti, 
napos, parkra néz�, 42 négyzetméle· 
res, komfortos MAV-bérlakásom ki
sebb, egyszobás, komfortos vagy gar· 
zon tanácsi lakásra, MÁV-dolgozóval. 
Budai lakás elónyben. Érdeklódni le· 
het 8-9.30 és 18-21 óra között a 
751-695-ös telefonszámon. 

Elcserélnénk két budai lakást. Az 
egyik 42 négyzetméteres, komfortos, 
magasföldszin_ti, napos, parkra nézó, 
egyszobás MA V-bérlakás a másik 38 
négyzetméteres, összkomfortos, telefo· 
nos, napos, belsó kertre nézó, II. eme· 
Jeti erkélyes tanácsi lakás. Kérünk két· 
szobás, komfortos, 60-70 négyzetmé· 
teres, telefonos tanácsi lakást, lehető· 
leg Budán. Érdeklódni lehet 8-9.30 és 

18-21 óra között a 751-695-ös telefon· 
számon. 

MAGYAR VASUfAS 
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Ulést tartott az elnökség 
Szakszervezetünk elnöksége 

július 3-án ülést tartott. A testü
let elsőnek a pécsi területi inté
zőbizottság munkájáról készült 
beszámoló vitatta meg. A 21 ta
gú intézőbizottság, élén Paku 
Lajos titkárral, a múlt év no
vember vége óta látja el a pécsi 
vasút-igazgatóság dolgozóinak 
érdekképviseletét és érdekvé
delmét. 

Mint az a beszámolóból kitű
nik, az intézőbizottság megala
kulása óta eltelt nyolc hónap 
alatt jó kapcsolatot alakított ki a 
partner vasút-igazgatóság veze
tőivel, s az illetékes pártszer
vekkel. Az együttműködés 
eredményeként például az 
üzemvitellel kapcsolatos kérdé
sekben jól tájékozottak. A cso
móponti pártbizottság üléseire 
is rendszeresen meghívják 
őket. 

Az alapszervezetek önállósá
gát illetően is jobbak a feltéte
lek. Az szb-titkárok, mint testü
leti tagok jobban érzik felelős
séguket, mert az ib-üléseken 
sz�rzett tapasztalatok nagyobb 
lehetőséget biztosítanak a dön
tések végrehajtásának meg
szervezéséhez. A szervezeti mó
dosulásnak az is nagy előnye, 
hogy felgyorsult a kétirányú in
formációáramlás. 

Az elnökség a pécsi területi 
intézőbizottság munkájáról ké
szült beszámolót elfogadta. 

Ezután az alapszervezeti ifjú
sági tagozatok létrehozására ké
szült javaslat került a testület 

elé. A tagozatokat olyan alap
szervezeteknél kell létrehozni, 
ahol a 30 éven aluli szakszer
vezeti tagok száma eléri a har
mincat. A vasút területén az 
ilyen alapszervezetek száma 
156. A tagozatoknak minden 30 
éven aluli fiatal automatikusan 
tagja. 

Az elnökség a javaslatot elfo
gadta és úgy határozott, hogy 
az alapszervezeti ifjúsági tago
zatokat ez év december 20-ig 
létre kell hozni. 

Harmadik napirendi pont
ként a rendező pályaudvarok 
elegyrendezési technológiai fo
lyamatainak munkabiztonsági 
ellenőrzési tapasztalatairól ké
szült jelentést vitatta meg az el
nökség. A jelentés megállapít
ja: a vágányok között sok a va
gonból származó hulladék, ez 
önmagában is előidézhet bal
eseteket. 

Az elnökség a szakszervezeti 
bizottságok feladatául szabta, 
hogy a jövőben többet foglal
kozzanak a rendező pályaudva
rok munkabiztonsági helyzeté
vel és kezdeményezzenek intéz
kedéseket a munkavédelmi elő
írások betartására. 

Délután a vasutas-szakszer
vezet elnöksége a MÁV Vezér
igazgatóság pártbizottságával 
közösen folytatta ülését, s meg
vitatták a MÁV VII. ötéves 
tervidőszakra szóló vállalati 
tervjavaslatát. 

Mindkét testület egyetértett 
abban, hogy az elkövetkezendő 

években a teljesítmények növe
léséhez szükséges a belső üze
mi folyamatok hatékonyságá
nak javítása, a teherkocsi-gaz
dálkodás jelenlegi rendszeré
nek megváltoztatása, a kocsik 
kihasználásának fokozása, s ez
zel együtt az üresen futó vago
nok arányának csökkentése. 
A teljesítménynövekedés reális 
mértékét 5 év alatt 3,5 százalék
ban látják, s az emellett képző
dő fejlesztési forr ások f eltehe
tően nem lesznek elegendőek a 
szinten tartáshoz sem. Ezért 
feltétlenül szükség lenne a ter
vezettnél nagyobb mértékű 
központi támogatásra. A mini
mális fejlesztési igény 5 évre 47 
milliárd forintot tesz ki, és en
nek kétszeresére lenne szükség 
ahhoz, hogy teljes rekonstrukci
ót végezhessenek. Az előirány
zott pénzből például a felújítás
ra szoruló pályaszakasz alig 
több mint felét tudják majd 
csak korszerűsíteni. 

A szakszervezet és a pártbi
zottság egyöntetűen szorgal
mazza a fejlesztéseket, hiszen 
ezek elmaradása a vasutasok 
munkakörüményeit is hátrá
nyosan befolyásolná. Javasol
ják továbbá a hetedik ötéves 
tervjavaslat kiegészítését a 
munkaerő- és bérgazdálkodás 
terveinek bővebb kifejtésével. 
Fontosnak taliják. h:)gy a vasút 
vezetése mihamarább dolgozza 
ki a korszerűbb bérezési rend
szert, s ez pontos körülhatáro
lással kerüljön be a tervbe 

A vasút első félévi szállítási teljesítménye: 

, 

es 

56 millió tonna áru 

113 millió 689 ezer utas 
Az év első felében az előző 

évinél ugyan 1,3 millió tonnával 
nagyobb mennyiségű áru ke
rült vasúton elszállításra, a ter
vezett mennyiséghez képest vi
szont hasonló mértékű a lema
radás. 

Az első félévben elszállított 

56 millió tonna áru 102,4 
százalékos bázis és 97,7 
százalékos tervteljesítés
nek felel meg. 

A belföldi forgalomban elszállí
tott 32,5 millió tonna a tervezett 
értéknek csupán 95,2 százaléka. 
A lemaradás abszolút értéke 
nem egészen 2 millió tonna. 

Az első negyedévben érvény
ben lévő előszállítási kedvez
ményrendszer a belföldi forga
lomban nem hozta meg a várt 
eredményt. A jelentősebb volu
menű tömegárukat fogadó vál
lalatokat ez idő alatt a készlete
zés miatti bizonytalanság jelle
mezte. Később egyre több eset
ben fordult elő diszpozícióhi
ány, ami a népgazdaság szállí
tásigényességének kismértékű 
csökkenésére vezethető vissza. 
A félév utolsó hónapjára növe
kedtek a szállítási igények, ak
kor viszont több esetben f or
dultak elő üres kocsibiztosítási 
gondok. 

Az exportforgalomban a terv
t l csak minimális volt az elma
radás. Ez elsősorban a nyugat
európai országok által egy hó
napos időtartamra bevezetett 
exportkorlátozásnak tulajdonít
ható. Júniusban így aztán jelen
tősen megélénkült a külkeres
kedelmi vállalatok exporttevé
kenysége. Ebben az időszakban 
viszont a vasút nem tudta az ex
portszállítások zavartalan lebo
nyolításához szükséges üres ko
csimennyiséget minden eset
ben biztosítani. A kiviteli forga
lomban feladott 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

Kitüntetések 

a 36. vasutasnap alkalmából 

Dr. Várszegi Gyula ünnepi beszédét mondja 

A vasutasnapi kitüntetési ün
nepséget július 11-én, a Bevé
telellenőrzési Igazgatóság 
kongresszusi termében tartot
ták. Szemők Béla általános ve
zérigazgató-helyettes köszön
tötte az ünnepség résztvevőit, 
köztük az elnökségben helyet 
foglaló dr. Csehák Judit minisz
terelnök-helyettest, Urbán La
jos közlekedési minisztert, Ku
rucz Tamást, a VI. kerületi 
pártbizottság titkárát, Tolnai 
fldikót, a vasutas-szakszervezet 
titkárát. Ezután dr. Várszegi 
Gyula, a MÁV vezérigazgatója 
mondott beszédet. 

- Amikor 1951-ben a Mi
nisztertanács arról határozott, 
hogy „a vasút jelentőségének 
és a szocializmus építésében 
való fontosságának kihangsú
lyozása érdekében" az év egy 
napját vasutasnappá nyilvánít-

Urbán Lajos közlekedési miniszter átadja a Kiváló Vasutas ki
tüntetési Kovács Imre szentesi dízelmozdony-vezeté5nek 

(Laczkó Ildikó !elvételei) 

ja, a vasutasságot olyan körbe A másik sajátosság közgazda
emelte, mint más, a társadalom sági jellegű. A vasút terméke, a 
különös megbecsülését élvező szállítási teljesítmény, önállóan 
foglalkozásokat - hangsú yoz- nem tud megjelenni, azt nem 
ta. - Ezek a foglalkozás�k a lehet tartalékolni, raktározni. 
társadalmi munkamegosztás Ez gyakorlatilag azt jelenti, 
olyan területei, amelyek külön- hogy ha a népgazdaságnak, 
leges hivatástudatot feltételez- pontosabban az iparnak és me
nek és ahol a munka egyben zőgazdaságnak, nem megy jól, 
szolgálat. Igazán nekem a szol- kevés a szállítási feladat, népie
gálat fogalma fedi legjobban a sen szólva: ha megfáznak, mi 
mi viszonyunkat a munkánk- attól már tüdőgyulladást ka
hoz. Tudnunk, éreznünk kell, punk. Ugyanez a helyzet, ha a 
hogy ez a kiemelés nagy meg- nemzetközi gazdasági kapcsola
tiszteltetés, de nagy felelősség- tok hűlnek le. Ilyen körülmé
gel is jár. Ezért nem érzem ün- nyek között nyereségesnek len
neprontásnak, hogy ezúttal is a ni. ez is bűvészmutatvány. 
legtöbb szó a munkáról esik. Ha az elmúlt másfél év ered-

A jelenlévők jól tudják, hogy ményeit tekintjük, nem dicse
a vasút helyzetének bemutatá- kedhetünk, de keseregni sem 
sa manapság nem túl hálás fel- érdemes. Világos, hogy a hely
,1.dat. Csak két összefüggésre zet nem könnyű és a külső kö
szeretnék utalni. rülményeket illetően a közeljö-

A vasútnak műszaki szem- vő sem biztat lényeges javulás
pontból egyik sajátossága, hogy sal. Annak ellenére, hogy a kor
az ipari fo1Tadalom legöregebb mányzattól megkaptuk azt az 
technológiája. A vasúton egy- anyagi segítséget, amivel az 
szerre létezik a 100 év előtti és a évet átvészelhetjük, az a véle
mai technika. Sajnos ez nem ményem, hogy a jövőben egyre 
korlátozódik csak a technikára. inkább saját erőnkre kell tá
meglátszik a gondolkodásban maszkodni. A központi forrá
is. Ezt a vegyes technikát kis rá- sokkal csak akkor számolha
fordítással, megbízhatóan, visz- tunk, ha valamilyen központi 
szafogott ütemű fejlesztés mel- döntés gazdasági következmé
lett működtetni igazi bűvész- -nye azt indokolja. 
mutatvány. Megnéztem az első, az 1951. 

evi vasutasnapi sajtót, hogy 
összehasonlítsam az akkori és a 
mai ieladatokat. Bizony az ak
kor megfogalmazott célkitűzé
sek némelyikét látva irigység 
fogott el. Például 1951-ben cé
lul tűzték lci a 3,9 napos kocsi
forduló csökkentését. Ha meg
gondolom, hogy most több 
mint 5 napos a kocsi/ orduló, 
indokolt az irigység. 

Miért hoztam fel azt a példát? 
Nem kell különösebben bizo
nyítani, hogy az ötvenes évek 
vasútjának műszaki állapota 
gyengébb volt a mainál és a 
vasutasságra nehezedő felada
tok súlya sem volt kisebb, mint 
most. Joggal merül fel a kér
dés: akkor mi változott? 

Anélkül, hogy túlértékelném 
az emberi tényező szerepét, az 
egyik okot abban látom, hogy 
egy/ ajta kishitűség, beletörő
dés, tehetetlenség, igénytelen
ség tapasztalható sorainkban. 

Tudnunk kell, hogy ónás1 erő 
van ránk bízva, ehhez önbiza
lomra és felelősségérzetre van 
szükség. A mi gépezetünkben 
minden csavar fontos. Éreznie 
kell minden vasutasnak. hogy 
egyformán nélkülözhetetlen, le-

( Folytatás a 6. oldalon.) 

Átadták a MÁV-kórház gazdasági épületét (Képes tudósításunk a 3. oldalon) Jubileumi nosztalgiavonat indult Vácra 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

(Tudósítás a 9. oldalon) 
(Óvári Árpád felvétele) 
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Nein a rang es a Cllll száinít 
Levél a nemzetközi szövetségtől 

Kitüntetés 

Egy kiváló brigád hétkö:znapi gondjai 
Vasutasok Szakszervezete 
Koszorus Ferenc főtitkár elvtársnak 
Budapest 

A szakszervezeti mozgalomban 
végzett eredményes munkájuk el
ismeréséül a 36. vasutasnap al
kalmából 

A pécsi vontatási főnökség 
Baross Gábor dízelmotor-szere
lő brigádjának munkáját régóta 
elismerés övezi, hírnevük meg
alapozott, a jutalmazásoknál 
sem maradnak ki" a sorból. Be
szélgetve a brigád tagjaival. ki
derült, hogy mindezek ellenére 
sincs szó elégedettségről, ered
ményeik mögött jócskán akad
nak gondok is. Vezetőjük, Re
gényi Bars így beszélt erről: 

- Tény, hogy sok a kitünte
tésünk. az is igaz. hogy brigá
dunkat évek óta a legjobbak 
között tartják számon, közérze
tünk mindezek ellenére koránt
sem megnyugtató. Több oka is 
van ennek. Az egyik döntő ezek 
közül: munkakörülményeink a 
harmincas évek viszonyaira 
emlékeztetnek. Sötét szerelő
csarnok, alacsony aknák, olaj 
és piszok mindenütt . . 

Összedobták a pénzt 

- A szerszámellátást ki ne 
hagyd! - szól közbe kissé ide
gesen Lovenyák László, majd 
lehiggadva folytatja: 

- Nem akarok mélyen leás
ni a témába, elég, ha egyetlen 
példával érzékeltetem mondan
dómat. Nemrégiben szüksé
günk volt egy fölöttébb egysze
rű szerszámra, az ára is jelen
téktelen, ám a bürokratikus 
„ vételezési technológia" miatt 
egyszerűbbnek látszott össze
dobni a pénzt, és kimenni a vá
rosba megvásárolni. Kénysze
rűségből tettük ezt, mert külön
ben hónapokig várhattuk vol
na. Tudnék még hasonló példá
kat említeni, az alkatrészhiány
ról nem is beszélve. 

- Talán nevetségesen hang
zik - veszi át a szót a brigád 
„tanára", Katona Lajos 
(ugyanis ő szakoktató) -, de a 
rossz feltételek is szerepet ját
szanak abban, hogy a brigád 
valamennyi tagja kitűnő szak
munkás. A szerszámhiányra 
ugyanis, a rossz műszerezettség 
ellensúlyozására csak egyetlen 
orvosság van· a találékonyság. 
Ebben a tekintetben nem ál
lunk rosszul, eddig sikerült 
minden feladatot színvonalasan 
megoldanunk. Főműhely szintű 
javításokat végzünk, mintha 
járműjavítósok lennénk. Az 
utánpótlás persze már kétsé-

ges, szakoktatóként bőséges ta
pasztalatokkal rendelkezem. 
A mai fiatalok többsége szereti 
ugyan a motorokat, ám mégis 
inkább azért jönnek hozzánk, 
hogy később mozdonyvezetők 
lehessenek. 

- A mozdonyvezető még 
mindig rangosabb szakmának 
számít, mint a szerelő -
mondja Berghammer Vilmos. 
- Jobb a pénze is, mint a mi
énk, ezért az ipari tanulók affé
le ,,ugródeszkának" tekintik a 
műhelyt 

Pécshez kötő dnek 

- Ha már a fizetés szóba ke
rült - kezdi óvatosan Kis Var
ga József -, egyáltalán nincs 
okunk a dicsekvésre. Néhány 
hete találkoztam egy kollégá
val, aki az Északi Járműjavító
ban dolgozik a fővárosban, 
meglepődve hallottam tőle, 
hogy lényegesen többet keres, 
mint mi, holott munkakörülmé
nyeik összehasonlíthatatlanul 
jobbak. Mivel a brigádtagok 
Pécsett, illetve a környéken lak
nak, családi kapcsolataik ehhez 
a tájhoz kötődnek, nem vehe
tünk vándorbotot a kezünkbe 
pusztán a nagyobb fizetésért. 
A brigádtagok közül többen is 
vasutasdinasztiából származ
nak, nekem az apám és az 
öcsém is vasutas, szóval nem 
szívesen cserélgetjük a munka
helyeket. A hűséget mi otthon
ról hoztuk magunkkal. 

- Egyetértek Jóskával -
szól ismét Berghammer Vilmos 
-, pedig én éppen kivétel va
gyok. Családunknak semmi kö
ze sem volt a vasúthoz, nálunk 
mindenki textiles, eredetileg 
varrógépműszerésznek készül
tem, ráadásul váci vagyok, a fe
leségem révén kerültem Bara
nyába. Több mint tíz éve dolgo
zom a brigádban, most már 
annyira megszerettem ezt a kö
zösséget, hogy bizonyosan itt 
találna engem tíz év múlva 
is ... 

Szavait sűrű bólogatások iga
zolják. Egymás szavába vágva 
sorolják, hogy túl a munkakap
csolatokon milyen szoros szálak 
kötik össze őket. Hangulatos ki
rándulások és jól szervezett tár
sadalmi munkák. Ezek közül 
egy rokkantkocsi elkészítését 

A nemzetközi gyorsvonaton 

Találkozás egy regényhössel 
A határállomásra egymás 

után érkeznek a vonatok. Süt a 
nap, az utasok láthatóan jóked
vűek. Mi, a brigád tagjaival egy 
kicsit izgulunk. A szabad har
madik vágányra végre méltó
ságteljesen behalad a nemzet
közi gyorsvonat Jugoszlávia fe-
lől. Virágcsokorral indulunk a t ·
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szerelvény felé, mert nem akár-
ki utazik a vonaton. Csak keve- , 
sen tudjuk, hogy az egyik utas ✓ 
nem más, mint Borisz Polevoj, 

emlegetik. A közeli görcsönyi 
szociális otthonban járva talál
koztak egy balesetet szenvedett 
vasutassal, akinek kérés nélkül 
megcsinálták a mozgást, az éle
tet jelentő járgányt. 

Jogos az igény 

Kedves Koszorus Elvtárs/ 

A 36. vasutasnap alkalmából a Közlekedési és Szállítási 
Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének titkársága nevé
ben tisztelettel köszöntjük Önt és munkatársait s a magyar 
vasutasok nagy családját. 

Nagyra értékeljük azt a sokoldalú munkát, amelyet szakszer
vezetük végez a dolgozók érdekeinek képviseletében és védel
mében. 

Kívánjuk, hogy folytassák munkájukat a szocialic;ta Magyar
ország előrehaladásért, a nemzetközi szakszervezeti mozga
lom egységéért, a világbékéért! 

S:zakuerve:zeti 
Munkáért 

e:züst f oko:zat 
kitüntetésbei:i részesült: Na_gy 
Mihály, a MAV Debreceni KUF 
mozdonyvezetője, szakszervezeti 
bizalmi és Sásdi Zoltán, a MÁV 
Széchenyi-hegyi Úttörővasút 
Üzemfőnökség vezetője. 

A kitüntetéseket július 8-án 
Koszorus Ferenc a vasutas-szak
szervezet főtitkára adta át. 

Sajnos, egyre kevesebb az 
időnk a munkán kívüli „meg
mozdulásokra·· - mondja a 
brigádvezető. - Mint annyi 
más brigádtag az országban, mi 

1 is kénytelenek vagyunk a köte
lező 8 óra után más, jól fizető 
munka után nézni, hogy csalá
dunknak tisztességes életszín
vonalat biztosíthassunk. Nincs 
ez jól, mert következményeit 
gyermekeink érzik. Nincs időnk 
és türelmünk játszani velük, el
lenőrizni tanulmányaikat, ma
gyarán: értelmes apaként élni. 

K.C. Mathew 
főtitkár 

� ----Csenki Gyula i 

A munkánkért kapott erkölcsi 
elismerés jól esik, de újabban 
ezt is meglehetősen formálisan 
kezelik. Egy tavalyi esetet emlí
tek: az őszi forgalmi munkaver
senyben nekünk ítélték az 
Élenjáró Brigád címet, csak ép
pen majdnem elfelejtették átad
ni. Az utolsó percben hívattak, 
átadták a kitüntetést azzal, 
hogy közöljem a társakkal. 
Nem piros szőnyegre, fúvósze
nekarra vágyik a brigád, de 
annyit megérdemeltünk volna, 
hogy legalább egy röpgyűlés 
keretében fölolvassák nevün
ket. 

Nyolcan vagyunk - Kalmá; 
József, Kovács László, Péter 
György, Katona Lajos, Kis 
Varga József, Lovenyák László, 
Berghammer Vilmos, Regényi 
Bars -, csupa jól ismert név, 
legalábbis a vontatásnál ... 
Természetesen sejtjük, hogy a 
kitüntetést adományozók dolga 
sem könnyű, a brigádok telje
sítményét nehéz összevetni, mi
vel nem azonos feltételek között 
dolgoznak. Nem tagadjuk, hogy 
a Kiváló Brigád címre büszkék 
vagyunk, de sokkal jobban 
örülnénk, ha egy világos, tágas 
műhelyben dolgozhatnánk. A 

rangok, címek egyébként sem 
olyan fontosak, inkább a szak
tudás és a hűség számít. Szeret
nénk, ha ezek alapján ítélnének 
meg bennünket. 

Sárközi Gábor 

=�---=== 

t
i
tkár 

=='J,! Közművelődés 

A vasút mindig hivatás volt Fényeslitkén 
A győri vasutasnapi ünnep

ségen Kedves Ferencné szb-tit
kár üdvözölte a megjelenteket 
és a meghívott vendégeket, a 
megyei és városi vezetőket, a 
partner szállítási vállalatok 
képviselőit, valamint a megren
delők és szállíttatók küldötteit. 

Az ünnepség szónoka Koszo
rus Ferenc, a vasutas-szakszer
vezet főtitkára volt. Beszédében 
a vasutasok munkáját értékelve 
hangsúlyozta: a vasút tárgyi és 
műszaki feltételei az utóbbi 
években romlottak, ez is oka, 
hogy csökkent a szakma vonzá
sa. Kiemelte, hogy a vasút min
dig is hivatás volt és az is ma
rad. 

Koszorus Ferenc nagy taps
sal fogadott ünnepi beszéde 
után Kark István, a budapesti 

Jó hangulatban 

igazgatóság helyettes vezetője 
lépett a mikrofon elé, és a szak
mai vezetés nevében értékelte a 
győri vasutasok munkáját. Ezt 
követően Szabó András, az 
üzemfőnökség vezetője köszön
tötte munkatársait és bejelen
tette, hogy a főnökségen 46 vas
utas Kiváló Dolgozó kitüntetés
ben részesült, 245-en pedig a 
szolgálati érdemérem különbö
ző fokozatait vehették át. Kivá
ló Munkáért kitüntetést kapott: 
Szalka István rajkai tolatásve
zető, vezérigazgatói dicséretben 
Böröcz István pályamunkás és 
Burkali Ernő mozdonyvezető 
részesült. 

Az ünnepségen a győri vas
utasok Arany János Művelődé
si Házának együttese adott mű
sort. 

Együtt a nyugdíjasokkal 
Heves és Nógrád megye vas

utasai is jó hangulatban ünne
pelték a 36. vasutasnapot. 

Hatvanban a MÁV-sportpá
lyán tartották az ünnepséget jú
lius 11-én. A megjelenteket Vá
gó József, a hatvani Lenin tsz 
elnöke köszöntötte, külön üdvö
zölte Kassa állomás vasutas 
küldötteit. 

Gyöngyös állomás vasutasai 
az előző évekhez hasonlóan La
josházán ünnepelték a vasutas
napot. Reggel nyolckor kisvo
nattal utaztak a festői helyszín
re, szalonnasütés következett, 
majd a különböző vetélkedők 
és gyermekműsorok. Németh 
László állomásfőnök kitünteté
seket és jutalmat adott át. Az 
egész napos rendezvényen a 
nyugdíjasokat is vendégül lát
ták. 

Kál-Kápolna állomás vas
utasai szintén a nyugdíjasokkal 
ünnepelték a jeles napot. Az 
ünnep tiszteletére barátságos 
labdarúgó-mérkőzést játszottak 
a helyi Volán csapatával, terve-

1k szerint a visszavágót augusz
tus 20-án játszák majd. 

A hatvan-füzesabonyi pá
lyafenntartási főnökség vasuta
sai a központi kultúrteremben 
rendezték ünnepségüket. Itt ad
ták át a kál-kápolnai VII. 
GMPSZ Petőfi Sándor szocia
lista brigádnak a MÁV Kiváló 
Brigádja kitüntető címet. 

Somoskőújfalu állomás vas
utasai a község sportklubjában 
tartották vasutasnapi ünnepsé
güket, amelyen részt vettek a 
magyar-csehszlovák határőr
ség és vámőrség képviselői, il
letve Fülek állomás küldöttei is. 
Az ünnepségen felszólalt Flasik 
László, a zólyomi vasútigazga
tóság helyettes vezetője. Elis
meréssel szólt a két határállo
más dolgozóinak munkájáról. 

Pásztón az Ágasvár étterem
ben rendezték az ünnepséget, 
amelyre meghívták a közel
múltban nyugdíjba vonult vas
utasokat is. 

Szűcs Ferenc 

Fényeslitkén működik a zá
honyi átrakókörzet egyik leg
eredményesebb üzemi művelő
dési bizottsága. A széles körű 
társadalmi aktivista hálózatra 
épülő munkahelyi közművelő
dési szervezet különösen ki
emelkedő eredményeket ért el 
a dolgozók oktatása, képzése, 
továbbképzése terén. Egyese
ket a szakmai alapvizsgák leté
telére, másokat a középiskolai 
tanulmányaik megkezdésére, 
folytatására ösztönöztek, siker
rel. Figyelmet fordítanak a 
gyermekgondozási szabadsá
gon lévő kismamák tanulásá
nak elősegítésére is. 

Jó kapcsolatokat építettek ki 
a lakóhelyi, többek között a fé
nyeslitkei és kisvárdai oktatási 
és kulturális intézményekkel. 
Bekapcsolódtak a lakóhelyi 
közművelődésbe, és kulturális 
műsorral színesíthetik a mun
kahelyi és társadalmi ünnepsé
geket (vasutasnap, nőnap). 
A várszínházi és egyéb színházi 
előadásokra biztosítják a szocia
lista brigádok jegyigényeinek 
kielégítését. 

A vasutasnap alkalmából 
nyugdíjas-találkozót szervez
tek, és népszerűek a kézimun
ka-kiállítások, tavaly 70 pálya
munkát tekinthettek meg az ér
deklődők. Az állomáson műkö
dő fotószakkör évenként kiállí
táson mutatja be alkotásait, me
lyek közül a legjobbakat orszá
gos pályázatokra is eljuttatnak. 

A Tisza-parti majális, a Záho
nyi állomásfőnökség1 művelő
dési bizottsággal közösen ren
dezett találkozó is említést ér
demel. A további tervek között 
szerepel a dolgozók mozgósítá
sa a szak- és közoktatásban va
ló részvételre, a szocialista bri
gádok kulturális programjának 
szervezése, irányítása, valamint 
a szakmai kapcsolatok sokolda
lú továbbfejlesztése, illetve álta
lában a munkahelyi művelődés 
valamennyi formájának koordi
nálása. 

Vasutasnapi juliális Dunakeszin 
A 36. vasutasnapi ünn�_pség 

a Dunakeszi Járműjavító Uzem 
dolgozói számára a korábbi 
évekhez mérten még ünnepé
lyesebb volt, mivel idén ünne
pelték az üzem alapításának 60. 
évfordulóját. 

az Egy igaz ember című regé
nyének hőse: Alekszej Petro
vics Mereszjev. Jelenleg a Szov
jet Háborús Veteránok Szövet
ségének első elnökhelyettese, a 
Szovjetunió Hőse, nyugállo
mányban lévő alezredes. 

A. P. Mereszjev emléksorokat ír a brigádnaplóba 

Bősz József, a szakszervezeti 
bizottság titkára köszöntötte a 
dolgozó kollektívát, az egykori 
alapító tagokat, a közelmúlt 
munkásait, vezetőit. Az elnök
ségben helyet foglalók közül 
külön üdvözölte az NDK-beli 
Bautzen és a csehszlovák Mor
tin-Brutky vasúti üzemek kép
viselőit, Pálmai Lászlót, a Du
nakeszi Városi Pártbizottság el
ső titkárát, Villási Lászlót, a 
Dunakeszi Városi Tanács el
nökhelyettesét. 

ta Varga Lajos - a kenyeret je
lentette a vasút. Különösen 
1926 után, amikor a jelenlegi 
járműjavító elődjében a főmű
helyben megkezdődött a mun
ka. A kenyér mellett otthont te
remtett, művelődési, sportolási 
lehetőséget biztosított a vasút 
dolgozóinak, akik szorgos mun
kával, becsületes helytállással 
szolgálták mindezt meg. 

MÁV Kiváló Brigádja elisme
résben részesült az Ágoston 
Gyula vezetésével dolgozó II. 
Rákóczi Ferenc, Roller János 
irányításával a József Attila, va
lamint a Schwartz István veze
tésével tevékenykedő Váci Mi
hály szocialista brigád. Ketten 
vehették át a 45 éves MÁV szol
gálati emlékérmet, heten a 40 
éves, tízen a 35 éves, negyven
kilencen a 30 éves törzsgárda
tagságért járó aranyfokozatot. A szerelvény velünk szem- Engedje meg, hogy szere-

ben állt meg. A hálóko�si-kala- tettel üdvözöljük itt, magyar 
uz kinyitja az ajtót. Erdeklő- földön. Véletlenül tudtuk meg, 
dünk, hogy itt van-e akit kere- hogy ezen a vonaton uta-
sünk. zik ... 

- Igen itt van, az ötös fülké- Átadjuk• a vörös szegfűcsok-
ben utazik Alekszej Petrovics rot. Keresetlen szavakkal vála
- mondja, és már kísér is ben- szol. Erre a fogadtatásra nem 
nünket a fülkéhez. számított. Betessékel bennün-

A szívem egy kicsit heveseb- ket a fülkébe. Beszélgetünk. Én 
ben dobog. Azon gondolkodom, elgondolkodva figyelem min
hogy hány éves lehet, és vajon den szavát. Ő az, aki megjárta a 
örül-e, hogy köszönteni akar- háború poklát, aki mint vadász
juk. A kalauz beszól a fülke aj- pilóta az arcvonal mögött, a né
taján: metek által elfoglalt területen 

- Látogatói vannak Alek- zuhant le gépével, és sebesül-
szej Petrovics! ten, tizennyolc napig kúszott, 

Az ajtóban egy vállas, dús hogy megtalálja az övéit. Saj
hajú, megilletődött férfi áll. El- nos, mindkét lábát, térden alul 
hadarjuk a köszöntő szavakat: amputálni kellett, de ő mégis 

visszament harcolni. Ismét né
met gépeket lőtt le. 

Elmondta, hogy Moszkvában 
él, két fia van, és már boldog 
nagyapa. Már hatszor járt Ma
gyarországon, ide mindig szí
vesen jön. Most Olaszország
ban volt, a második világhábo
rú veteránjainak találkozóján 
vett részt. Hetvenéves, fekete 
haja még nem őszül. 

Emléksorokat ír a brigádnap
lóba, és dedikálja a róla szóló 
könyvet. A vonat hamarosan 
indul, búcsúznunk kell. Az egy 
igaz embert örökre szívünkbe 
zártuk. Ahogy kihalad a vonat, 
integetünk. Viszontlátásra 
Alekszej Petrovics! 

Balogh László 

Az ünnepség szónoka Varga 
Lajos üzemigazgató bevezetőjé
ben méltatta a 140 éve hazánk
ban elsőként a Budapest-Vác 
vonalon megindult vasúti köz
lekedés jelentőségét, a korabeli 
társadalomban betöltött szere
pét, újszerűségét. 

- A szűkebb pátria, Duna
keszi életében - mint mondot-

Befejezésül Varga Lajos arról 
beszélt, hogy az 1986-os év ed
digi termelési feladatait túltelje
sítették, azonban a gazdaságos
ságot még jobban előtérbe kell 
helyezni, a munkafegyelem to
vábbi szilárdításában is bőven 
van tennivaló. Közös cselekvés
re van szükség - hívta fel a 
dolgozók figyelmét -, hogy 
jobban tudják érvényesíteni a 
kor technikai vívmányait, 
hogy megfeleljenek a gazdasá
gi kihívásnak, miképpen a ve
lük és önmagukkal szemben 
megfogalmazott elvárásoknak. 

Ezt követően kitüntetések át
adására, majd kultúrműsorra 
került sor. 

Az 1985. évi gazdasági és tár
sadalmi tevékenységükért a 

Az érthetően jó hangulatú 
közönség nagy tapssal nyilvání
totta ki tetszését a lipcsei Im
puls és a dunakeszi József Atti
la Művelődési Központ Loko
motív táncklubjának, valamint 
a népszerű magyar művészek 
szórakoztató műsoráért. 

A vasutasnapi juliális a Du
nakeszi VSE pályáján folytató
dott az üzemi spartakiád döntő
ivel, repülőmodellező bemuta
tóval. A gyermekek ezen a na
pon is utazhattak a közkedvelt 
kisvonattal, s számtalan játék
ban mérhették össze ügyessé
güket. 

Vetési Imre 
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Befejeződött a rekonstrukció első szakasza 
,,,.. 

Átadták rendeltetésének 
a MÁV Kórház gazdasági épületét 

.' 

,. 

A MÁV Kórház és Központi 
Rendelőintézet évek óta tartó 
rekonstrukciója a 36. vasutas
nap hetében fontos állomásá
hoz érkezett. Elkészült a félmil- ' 
liárd forint költséggel épült gaz
dasági épület, melynek ünnepé
lyes átadására július 10-én ke
rült sor. Az átadáson megjelen
tek az érintett tárcák vezetői, 
dr. Medve László egészségügyi, 
Somogyi László építésügyi és 
városfejlesztési, Urbán Lajos 
közlekedési miniszter, dr. Vár
szegi Gyula, a MÁV vezérigaz
gatója, Tolnai Rdikó, a vasutas
sza.t{szervezet titkára, dr. Kecs
már Ilona, a VI. kerületi pártbi
zottság titkára. 

Az új létesítmény előcsarno
kában rendezett ünnepélyes át
adáson Szemők Béla, a MÁV 
általános vezérigazgató-helyet
tese, az építkezés miniszteri biz
tosa tájékoztatta a minisztere
ket a kórház rekonstrukciójáról. 
Elmondotta, hogy a külső meg
jelenésében is impozáns épület
szárnyban a központi gyógy
szertár, a sterilizáló, a konyha, s 
a négyszáz személyes étterem, 
valamint a mosoda kapott he
lyet. 

a.-, 

Szemí5k Béla tájékoztatóját tartja 

Ezután Urbán Lajos közleke
dési miniszter méltatta a beru
házás jelentőségét, azt a mun
kát, amit az építkezésben részt 
vevő húsz vállalat dolgozói vé
geztek. A mimszter külön is 
szólt arról az áldozatos munká
ról, amelyet a kórház és a ren
delőintézet orvosai, egészség
ügyi dolgozói végeznek. A fo
lyamatosan gyógyító munka 
ugyanis egy pillanatra sem szü
netelt a kórházban. 

Az ünnepség végén Urbán 
Lajos és Somogyi László Kivá
ló Munkáért kitüntetéseket, dr. 
Várszegi Gyula Vezérigazgatói 
Dicséretet adott át a beruházás
ban, a létesítmény kivitelezésé
ben kimagasló teljesítményt 
nyújtóknak. 

Az ünnepség részvev01 vé
gül, a kórház vezetőinek kalau-

igy kell ezt csinálni ... 

zolásával megtekintették az új 
létesítmény különböző munka
helyeit, konyháját és éttermét. 
A 3000 adagos konyhába érve 
éppen palacsintát sütöttek. So
mogyi László miniszter fehér 
köpenybe bújt, és a vendégse
reg ámulatára bemutatta sza
kácstudományát: gyakorlott 
módon / orgatta a palacsinta
sütőt. 

(Laczkó Ildikó felvételei) 

A rekonstrukció folytatódik. 
a gazdasági épület átadását a 
tervek szerint másfél év múlva 
követi az új, tízemeletes, 380 
ágyas kórházi hotelszárny át
adása, majd az új diagnosztikai 
és műtőtömb avatása követke
zik. S ha mindez elkészül, a bu
dapesti MÁV Kórház az ország 
egyik legszebb és legkorsze
rűbb gyógyintézete lesz. 

lparvasutat avattak Bükkábrányban 
A 36. vasutasnap kimagasló 

eredménye a Mezőkeresztes
Mezőnyárád állomástól a bükk
ábrányi külfejtéses bányához 
vezető iparvasút átadása volt. 
A július 13-án, vasárnap tartott 
ünnepségen részt vettek: Czip
per Gyula ipari és Ónozó 
György közlekedési miniszter
helyettesek, dr. Várszegi Gyu
la, a MÁV vezérigazgatója, a 
Mátraaljai Szén bányák és a 
miskolci vasútigazgatóság, Bor
sod és Heves megye párt-, álla
mi és társadalmi szerveinek 
képviselői. 

Miskolci Sándor, a miskolci 
igazgatóság helyettes vezetője 
tett jelentést Várszegi Gyulá
nak. Arról számolt be, hogy a 
Mátraaljai Szénbányák meg-

rendelése alapján a közel 4 és 
fél kilométer hosszú vasúti pá
lyát, a villamos felsővezetéket, 
a biztosítóberendezéseket ha
táridőre, kifogástalan minőség
ben építették meg. 

Hernádi István, a miskolci 
vasútigazgatóság vezetője ava
tó beszédében arról szólt, hogy 
az igazgatóság a 200 millió fo
rintos beruházást fővállalkozás
ban mindössze 300 nap alatt vé
gezte el. A vasútépítés, villamo
sítás, automatizálás lehetővé te
szi, hogy a tervidőszak végén az 
évenként két és fél millió tonna 
lignitet a MÁV szállítsa az erő
művekbe s a többi felhasználó
hoz. 

Az Ipari Minisztérium nevé
ben Czipper Gyula miniszter-

helyettes köszönte meg a gyor
san s jól végzett munkát. Hang
súlyozta, hogy a bükkábrányi 
lignit kitermelése fontos része a 
kormány energiapolitikája gya
korlati megvalósításának. Az 
olcsón termelhető lignitet egyre 
nagyobb mennyiségben hasz
nálhatják fel az erőművekben, 
mindenekelőtt a tiszapalkonyai
ban, és segíti a lakosság tüzelő
vel való jobb ellátását is. 

Az iparvasút és a kisállomás 
átadását jelképező nemzetiszí
nű szalagot Czipper Gyula és 
Ónozó György miniszterhelyet
tesek vágták át. Ezt követően 
több mint ezer tonna lignittel 
megrakott irányvonat indult el 
a Tiszapalkonyai Hőerőműbe. 

(Csorba) 

MÁV kollektív szerz�dés (1.) 

A viták általános tapasztalatai 
A Vasutasok Szakszervezete 

központi vezetősége, mint 
ahogy lapunk előző számában 
hírül adtuk, június 26-i ülésén 
néhány kiegészítéssel elfogadta 
a MÁV 1986-1990 évekre szó
ló új kollektív szerződését. 

A MÁV vezérigazgatója és a 
vasutas-szakszervezet főtitkára 
által aláírt kollektív szerződés 
1986. július l-jén hatályba lé
pett. 

Az új kollektív szerződés ösz
szeállítása több hónapos előké
szítő munkán alapult. Az első, 
nyers tervezetet január-február 
hónapban a bizalmicsoportok, 
alapszervezeti bizalmitestületek 
tárgyalták. A vitákat, különö
sen a közlekedési, építési és pá
lyafenntartási végrehajtó szol
gálati helyeken, a dolgozók 
nagyfokú aktivitása jellemezte. 

A korábbi, ötéves kollektív 
szerződés helyi végrehajtásáról 
szóló vezetői beszámolók több
sége színvonalas volt. Súlypon
ti kérdésként elemezték az 
adott egység gazdasági felada
taihoz szükséges létszám bizto
sításában, a foglalkoztatás haté
konyságában a kollektív szerző
dés szerepét. Elemezték a bére
zés, anyagi ösztönzés, a munka
fegyelem helyzetét. A hozzászó
lók többsége is ezekkel a kérdé
sekkel foglalkozott. Több he
lyen bírálták viszont a nem 
megfelelő üzem- és munkaszer
vezést. 

Az alapszervezeti testületi 
üléseken a dolgozók több száz 
javaslatot, észrevételt tettek a 
tervezetre, amelyet - a szer
kesztők nevében - ezúton is 
megköszönünk. A viták alapján 
néhány általános tanulság is 
megállapítható. 

Így például nyilvánvalóvá 
vált, hogy egy ilyen nagy terje
delmű - a dolgozókat közvetle
nül és jelentősen érintő - sza
bálytervezet bizalmicsoportok
ban történő közvetlen megvita
tására jóval több időt kell biz
tosítani. 

Nem bizonyult szerencsés 
döntésnek, hogy az évi bérfej
lesztésre szánt összeg már ko
rábban elosztásra került, így 
nem jutott anyagi fedezet né
hány olyan, egyébként indokolt 
szabálymódosításra, amely bér
költségvonzattal jár. 

Fontos tanulságként állapít
hatjuk meg azt is, hogy néhány 
szolgálati helyen a helyi szak
szervezeti bizottság nem a je
lentőségének megfelelő súllyal 

foglalkozott a kollektív szerző
dés végrehajtásának értékelé
sével. 

A szakszervezeti középszer
vek véleményével beérkező ja
vaslatokat összesítettük. A szer
kesztők munkáját és a végső 
testületi álláspontok kialakítá
sát nagymértékben segítették a 
különböző réteg és szakbizott
ságok, amelyek szintén tárgyal
ták a tervezetet. 

Az elfogadott, új kollektív 
szerződés, a dolgozók szem
pontjából számos kérdésben 
kedvező előrelépést jelent, illet
ve a dolgozók többségének ál
láspontját tükrözi. 

Példaként említhetem a for
duló és utazó dolgozók heti pi
henőnapJára vonatkozó sza
bályt, ahol a vitára bocsátott al
ternatív javaslat közül az érin
tettek többségének akarata ér
vényesült, a gazdasági vezetés 
által támogatott megoldás he
lyett. 

A dolgozók véleménye alap
ján került törlésre a végleges 
tervezetből az a rendelkezés is, 
amely a saját vagy bérelt autó
busszal történő munkásszállítás 
esetére a munkavállaló térítés 
bevezetését írta volna elő. 

A munkahelyi demokrácia 
érvényesült az év végi részese
dés kérdésében is. Igaz, a "'.asút 
1985. évi eredménye alapján az 
idén elmaradt a részesedés fize
tése. A dolgozók véleménye 
alapján azonban nem törölték 
végleges jelleggel a kollektív 
szerződésből. Ez azt jelenti, 
hogy nyereséggel záruló év 
után lehetőség lesz év végi ré
szesedés fizetésére. 

Elsősorban az építési, pálya
fenntartási szakszolgálat kül
szolgálatos dolgozóinak régi és 
jogos igényét elégíti ki az az új 
rendelkezés, amely a jelentke
zési hely és a munka helye kö
zötti utazással töltött idő díjazá
sát szabályozza. 

Az éjszakai pótlék, az építő
ipari pótlék, az ügyeleti díj eme
lése is jogos igényeket elégít ki. 

Az új kollektív szerződés 
megerősítette az utazó dolgo
zók és az elegyrendezők telje
sítménybérének emelésére vo
natkozó korábbi döntéseket is. 
Bővült a nyelvtudási pótlékra 
jogosultak köre. S a foglalkozta
tási szabályokban is jelentős 
változásokat tartalmaz az új 
kollektív szerződés. 

A mozdonyvezetők körében 
már tavaly is élénk visszhangot 
váltott ki a CSM-es közlekedés-

ben egy szolgálatban tölthető 
idő szabályozása. Szakszerveze
tünk ebben a kérdésben is a 
többség álláspontjára helyezke
dett. Az érintett körzeti üzemfő
nökségek bizalmitestületeinek 
többsége, továbbá a mozdony
vezetők rétegbizottsága ugyan
is el/ ogadta azt a megoldást, 
hogy a 14 óra/első határ tekin
tetében végül is mindenhol a 
helyi bizalmitestület döntsön. 

A foglalkoztatás rendszeres
ségét, a szabad- és pihenőna
pok jobb tervezhetőségét hiva
tott szolgálni az új - vezénylési 
munkát szigorító - rendelke
zés, amely szerint legalább há
rom nappal előbb értesíteni kell 
a dolgozót eredeti munkaidő
beosztásának megváltoztatásá
ról. Ez vonatkozik azokra az. 
utazó és tartalékos dolgozókra 
is, akik részére rendszeres 
munkaidőbeosztás nem készít
hető. (Korábban erről az előző 
szolgálat leteltéig lehetett a 
dolgozót jogszerűen értesíteni.) 

Néhány, szélesebb dolgozói 
réteget érintő kérdésben - el
sősorban anyagi okok miatt -
az új kollektív szerződés adós 
maradt a megvalósítással. 

A központi vezetőség határo
zatában / elkérte a MA V vezér
igazgatóját, hogy ezekkel a kér
désekkel a következő évi módo
sítási javaslat vitárabocsátá
sáig foglalkozzon, vizsgálja 
meg a megvalósítás lehetősége
it. Ezek között megemlítem a 
készenléti díjazás emelését. a 
vidéki és budapesti körzeti 
üzemfőnökségek anyagi ösztön
zési rendszerében meglévő fe
szültségek csökkentését, a 
munkaruha-szabályzat felül
vizsgálatát, az érdekeltségi alap 
anyagi ösztönzést szolgáló része 
felhasználási, felosztási elvének 
továbbfejlesztését. 

Az új kollektív szerződést 
egyelőre a szolgálati helyek és 
szakszervezeti bizottságok kap
ták meg egy-egy példányban; 
ahol azt minden dolgozó megte
kintheti. Néhány héten belül 
azonban a szakszervezeti bizal
miak is kézhez kapják. 

A központi vezetőség határo
zatának megfelelően, a Magyar 
Vasutas következő számaiban 
folyamatosan és részletesen tá
jékoztatjuk olvasóinkat a sza
bályváltozásokról, továbbá az 
el nem fogadott javaslatokról. 

Dr. Halász György 

(Folytatjuk) 

Zöldség, gyümölcs, konzerv 
Szezon előtti egyeztetés Szegeden 

Már hagyománynak számít, 
hogy a zöldség- és gyümölcs-, 
illetve a konzervszállítások na
gyobb arányú beindulása előtt 
a szegedi igazgatóság és a terü
letéhez tartozó Zöldértek, illet
ve konzervgyárak egyeztetik 
szállítási terveiket, annak mi
kénti végrehajtását. Az egyezte
tő tanácskozásokra a közelmúlt
ban került sor. Megtartását az 
is indokolta, hogy a Dél-Alföld
ről évről évre jelentős mennyi
ségű zöldség és gyümölcs, vala
mint konzerv kerül vasúton el
szállításra. 

Az elmúlt évben az igazgató
ság területéről közel ötezer ko
csiban mintegy 75 ezer tonna 
zöldséget és gyümölcsöt fuva
roztak. Idén május közepéig 
pedig már 1400 kocsi árut küld
tek a belföldi és külföldi meg
rendelőknek. Az év hátralévő 
részében pedig újabb ötezer 
vasúti kocsi megrakását terve
zik. A göngyölegek elszállításá
hoz is közel kétszázötven kocsit 
terveznek felhasználni. 

A várható szállítási igények
re tekintettel rendkívül fontos, 
hogy a szállításban érdekeltek: 
a vasút, illetve a Zöldértek és 
állami gazdaságok kölcsönö
sen tájékoztassák egymást, 
mert csak így lehet az árut idő
ben, friss állapotban eljuttatni a 

megrendelőkhöz. Ehhez az Szovjetunióba küldött konzerv
szükséges, hogy a Zöldértek a konténerek 37,8 százaléka a 
várható árufeladások mennyi- szegedi területről indult. 
ségéről, a viszonylatokról meg
felelő információt adjanak, és a 
kocsimegrendeléseket időben 
átadják. Az igazgatóság ennek 
birtokában tud gondoskodni a 
tiszta, műszakilag kifogástalan 
kocsik kiállításáról. Különös fi
gyelmet igényel a meggy, a ba
rack, a szilva és az alma gyors 
és zavartalan továbbítása. 

Ezekben a hetekben külföld
re is megkezdődött a szállítás, 
elsősorban Szentesről és kör
nyékéről indulnak a zöldpapri
kával megrakott vagonok. 

A zöldség- és gyümölcsszállí
táshoz hasonlóan az igazgató
ság megkülönböztetett figyel
met fordít a konzervgyárak 
szállítási igényének a kielégíté
sére. Ez érthető, hiszen az el
múlt évben összesen 235 ezer 
tonna konzervet fuvaroztak el, 
melynek 75-80 százaléka ex
portra került. A Szovjetunió 
rendeltetési helyű áruk szállítá
sát segítette a tengelyátszerelt 
kocsik igénybevétele. Erre 
vonatkozó megállapodást 
1985-ben a nagykőrösi konzerv
gyár kötött a MÁV Vezérigaz
gatósággal. Rendkívül sikeres 
volt a konténeres konzervszállí
tás: tavaly a MÁV területéről a 

A békéscsabai, a kecskeméti, 
a szegedi, a nagykőrösi és a ka
locsai gyárakból idén, az első 
négy hónapban 65 ezer tonna 
konzervet indítottak útnak, en
nek mintegy a felét az ország 
határain túlra. Év végéig pedig 
207 ezer tonna konzervgyári 
termék elszállítását jelezték a 
gyárak. E mennyiségből 148 
ezer tonnát a szocialista orszá
gokba (79 százalékát a Szovjet
unióba), 27 ezer tonnát a tőkés 
országokba, a többit belföldre 
tervezik feladm. Természetesen 
itt is az előzetes információk 
alapján gondoskodik a vasút a 
szükséges kocsik, konténerek 
kiálli tásáról. 

S még egy konzervvel kap
csolatos hír: a legjobb rakodási 
készséget elérő konzervgyár
nak az igazgatóság vándorser
leget adományoz. Az 1985. évi 
eredmények alapján a közel
múltban a kalocsai gyár kapta 
meg a vándorsPrleget, Kalo
csán a késett kocsik aránva 
mindössze 4,73 százalék volt: a 
kifizetett kocsiálláspénz össze
ge sem érte el a négyezer forin
tot. 

Gellért József 
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BLJJ.4PEST: 

A. második félévben 
keményen kell dolgozni 

Tihovszky István köszönti az ünnepség résztvevfüt 
(Óvári Árpád felvétele) 

hez viszonyítva, négy százalék
kal csökkent az idegen kocsik 
tartózkodási ideje. Az év hátra
lévő részében még kemény 
munka vár a terület vasutasai
ra. 

nep jelentőségét. Emlékezett 
azokra az elődökre, akik önfel
áldozó munkájukkal, helytállá
sukkal szereztek megbecsülést 
a vasutas társadalomnak. Utalt 
arra is, hogy az elmúlt évtized
ben számottevően javultak a 
dolgozók élet- és munkakörül
ményei. Hangsúlyozta: az ün
neplés percei alkalmat adnak 
arra is, hogy számbavegyük a 
közelmúlt eredményeit. 

Többek között elmondotta, 
hogy az év közben tett erőfeszí
tések eredményeként az igazga
tóság személy- és áruszállítási 
teljesítményei és a minőségi jel
lemzői is jól alakultak. A fuva
rozásra felkínált árukat a terve
zettnél kevesebb vasúti kocsi 
felhasználásával továbbították 
rendeltetési helyükre. Kiemelt 
feladatnak tekintették a mező
gazdasági termékek zökkenő
mentes elszállítását, az export
szállítások teljesítését. A taka
rékos költséggazdálkodásra irá
nyuló célkitűzéseiket is teljesí
tették. A termelési eredmények 
alakulásához hozzájárult a jól 
szervezett kongresszusi és jubi
leumi munkaverseny-mozga
lom is. 

Az ünnepi beszéd után Tor
dai László főosztályvezető átad
ta a miniszteri és vezérigazgatói 
dicséret, Lovász Lázár pedig az 

PÉCS: 

igazgatói dicséret elismerése
ket. 

A vasutasnapi ünnepség júli
us 12-én, szombaton folytató
dott. Délelőtt fél 11-től „Csúcs
forgalom az SZVSE-pályán" 
címmel vidám, zenés műsort 
rendeztek neves fővárosi művé
szek - Straub Dezső, Palócz 
László, Megyeri Mari, Csák 
Hugó, Váradi Zsuzsa és a Ca
nada Dry együttes - fellépté
vel. 

Az ünneplő vasutasok, a csa
ládtagok és a vendégek válo
gathattak a különböző progra
mok között: volt asztaltenisz, 
teke, sakk, kispályás labdarú
gás, atlétikai verseny, birkózó
bemutató, a gyerekek részére 
szórakoztató sportjátékok (lég
gömbvadászat, gólyalábon futó
verseny, kötélhúzás, zsákbafu
tás stb.). S aki közben megéhe
zett, az beült a pályán felállított 
sátrakba, ahol vasutas mester
szakácsok bográcsban főtt ízle
tes pörköltjét szolgálták fel, 
vagy felkereste az Utasellátó 
büféit. A pergő programok, a 
kereskedők, vásározók sátrai, a 
körhinta, a céllövölde igazi ma
jálishangulatot teremtett a pá
lyán, ahol a késő esti órákig 
szórakoztak a vendégek. 

(Gellért) 

A budapesti vasútigazgató
ság központi ünnepségét július 
10-én tartották a MÁV Bevéte
lellenőrzési Igazgatóság kon
ferenciatermében. Az elnökség
ben helyet foglalt Szemők Béla, 
a MÁV általános vezérigazgató
helyettese, Tolnai fldikó, a vas
utas-szakszervezet titkára és 
Gál János, az MSZMP VIII. 
Kerületi Bizottságának első tit
kára. A szomszédos országok 
vasútigazgatóságaít Rudolf 
Guth (ÖBB). Dieter Neumann 
(DR), Ludovit Hribik (CSD) és 
K. Zurowki (PKP) képviselte. 

Az ünnepség Keres Emil 
Kossuth-díjas színművész sza
valatával kezdődött, majd Ton
gori Imre, a budapesti igazgató
ság vezetője mondott beszédet. 
Az igazgatóság teljesítményei
ről szólva elmondta, hogy eddi
gi fuvarozási tervüket 97,5 szá
zalékra teljesítették. az export
szállítások terén a júniusi hó
nap különösen jó eredménye
ket hozott. A tervet 52 százalék
kal teljesítették túl. A személy
vonatok menetrendszerűsége 
valamelyest javult a tavalyi év-

Tongori Imre beszéde után 
az elnöklő Tihovszky István, a 
budapesti területi intézőbizott
ság titkára felolvasta a nagy fu
varozópartnereknek és más tár
sadalmi szervezeteknek a vas
utasnap tiszteletére küldött 
dísztáviratait. Ezt követően a 
külföldi vendégek üdvözölték a 
magyar vasutasokat és további 
együttműködésükről biztosítot
ták őket. 

Új létesítményeket avattak 
több nagy csomóponton 

SZOMBATHELY: 

Szemők Béla tJZennégy vas
utasnak miniszteri, illetve ve
zérigazgatói dicsérettel járó ok
levelet és pénzjutalmat adott át. 
Ketten 35 éves szolgálati em
lékérmet, tizenöten pedig igaz
gatói dicséretet kaptak. 

Az ünnepség záróakkordja
ként Béres flona színművész, 
Németh Marika és Marik Péter 
operetténekesek szórakoztatták 
a résztvevőket. 

(Séra) 

Pécsett július 11-én, a PVSK 
sportcsarnokában tartották az 
igazgatóság központi ünnepsé
gét. A megjelenteket, illetve a 
meghívott vendégeket Paku 
Lajos, a pécsi területi intézőbi
zottság titkára üdvözölte. Az el
nökségben helyet foglalt dr. 
Dányi Pál, az MSZMP Bara
nya Megyei Bizottságának tit
kára, Mészáros András, a MÁV 
vezérigazgató-helyettese, Bar
tul Ivanosa, a zágrábi vasút
igazgatóság képviselője, vala
mint Baranya megye és Pécs 
város állami és társadalmi szer
veinek vezetői. 

ség üzemviteli főnökhelyettese 
mondott köszöntőt és adott át 
jutalmakat, kitüntetéseket. Az 
ünneplő vasutasok másnap, 
11-én a Mezőföld étteremben 
vettek részt műsoros családi es
ten. 

A. megyeszékhely vasutasai 
a legjobbak közé tartoznak 

Ünnepi beszédet dr. Bödő 
László, a Szakszervezetek Bara
nya Megyei Tanácsának titkára 
mondott. Többek között szólt a 
vasút történelmének kiemelke
dő eseményeiről, megemléke
zett Kandó Kálmán munkássá
gáról, számba vette a mai vasút 
fejlődésének egyes állomásait. 

Nagykanizsán a vontatási fő
nökség telepén, a vasutasok 
emlékművénél koszorúzással 
kezdődött a vasutasnap. Az ün
nepséget a Kodály Zoltán Mű
velődési Házban tartották, ahol 
Trombitás István, a KFV ve
zérigazgatója köszöntötte a vas
utasokat. Weisz József üzemvi
teli igazgatóhelyettes adta át a 
MÁV Kiváló Brigádja kitünte
tést a Marx Károly kereskedel
mi, a Petőfi Sándor pályafenn
tartási és a Lenin szertárfőnök
ségi brigádoknak. 

A szombathelyi igazgatóság 
és a járműjavító üzem július 
11-én a Haladás VSE munka
csarnokában tartotta meg a 36. 
vasutasnapi ünnepségét, ame
lyen megjelent Horváth Mik
lós, az MSZMP Vas és dr. Kar
valics Ferenc, a Zala Megyei 
Bizottsága első titkára, valamint 
dr. Bors Zoltán, a Vas Megyei 
Tanács elnöke és Horváth La
jos, a szombathelyi városi párt
bizottság első titkára. 

Dr. Bors Zoltán az ünnepi 
beszédében a vasutasnap jelen
tőségéről szólva hangsúlyozta, 
hogy a vasutasok munkája évti
zedek óta a figyelem közép
pontjában áll, áldozatos helyt
állásukról sohasem szabad 
megfeledkeznünk. A megyei 
tanács elnöke külön örömmel 
nyugtázta, hogy a szombathelyi 
vasutasok a legjobbak közé tar
toznak. Elismerően szólt az áru
szállítási teljesítményekről. El
mondta, hogy az országosan 
csökkenő áruszállítással szem
ben itt az elmúlt években is 
több mint 10 millió tonna árut 
továbbítottak. Beruházásaikat 

SZEGED: 

határidőre befejezték, közfeltű
nést okozó balesetük nem volt. 
A járműjavító üzem teljesítmé
nyét taglalva főleg a példás 
üzem- és munkaszervezés ered
ményeit dicsérte. Alapvető fel
adataik mellett még bérmunkát 
is tudtak vállalni, hogy segítse
nek a vasút szűkös anyagi hely
zetén. 

Dr. Bors Zoltán kiválónak ér
tékelte a párt XIII. kongresszu
sa és hazánk felszabadulásának 
40. évforulója tiszteletére kibon
takozott munkaversenyben a 
vasutasok által végzett munkát. 

Az ünnepségen köszöntötte a 
nyugat-dunántúli vasutasokat 
dr. Rudolf Reiszp, az osztrák 
villachi vasútigazgatóság elnö
ke, illetve Dirt Sade, az erfurti 
vasútigazgatóság képviselője. 

Ezután Kapronczai János 
vasútigazgató, Hajas Endre in
tézőbizottsági titkár, Baranyai 
László, a járműjavító üzem 
igazgatója és Kovács Lajos szb
titkár kitüntetéseket és jutalma
kat adtak át. 

(Sz. J. 1.) 

- A nemrégiben felújított 
felvételi épület, a toronyépület, 
a világos köntösbe bújtatott 
igazgatósági épület együttese jó 
benyomásokat kelt a városba 
érkező idegenekben. A közel
múlt pályakorszerűsítési mun
kálatai, a villamosítás, az állo
másépületek felújítása, a konté
ner-pályaudvar, a kocsijavító 
csarnokok átadása is jelzik a 
vasút törekvéseit - hangsú
lyozta beszédében dr. Bödő 
László. 

Az ünnepi szónoklat után 
Mészáros András kitüntetése
ket és jutalmakat adott át. 

A csomópontok vasutasnapi 
ünnepségeinek sorát Dunaújvá
ros nyitotta meg július 10-én. Itt 
Lakatos Gyula, az üzemfőnök-

DEBRECEN: 

Együtt tartotta vasutasnapi 
ünnepségét a MÁV N evelőott
hon ban az Élenjáró Szolgálati 
Hely kitüntetésben részesült 
kaposvári körzeti üzemfőnök
ség és az Épület- és Hídfenntar
tó Főnökség. Az ünnepségen a 
város vezetői m<>llett a zágrábi 
vasút-igazgatóság képviselői is 
résztvettek. 

Dombóvárott július 12-én, a 
csomóponti művelődési házban 
rendezték meg az ünnepséget. 
Ünnepi beszédet Cserép Imre, 
a városi pártbizottság első titká
ra mondott. 

A vasutasnap tiszteletére 
Nagykanizsán átadták a felújí
tott felvételi épületet, Pécsett a 
vontatási főnökség területén lé
vő kibővített orvosi rendelőt, 
Gunaras-Gyógyfürdőn pedig a 
dombóvári vasutasok által tár
sadalmi munkában épített pihe
nőházat. 

Klencz Tiborné 

Dr. Rajczi Rezsőre emlékeztek 

Debrecenben emléktábla- pártbizottság titkára, Harangi 

A. mezőgazdasági, terme1'ek 
szállítása kiemelt feladat 

avatással kezdődött az ünnep- Albert mondott ünnepi beszé-
ség: det. 
dr. Rajczi Rezső, egykori deb
receni vasutas emléktáblája 

Beszédében többek között a 
terület munkáját elemezte; el
mondta, hogy közel 35 millió 
utast és 8,4 milió tonna árut 
szállítottak az igazgatóság terü
letén. 

A 36. vasutasnapot gazdag 
programmal köszöntötték a sze
gedi vasutasok. Július 10-én 
reggel az igazgatóság épületé
nek bejáratánál megkoszorúz
ták a vasutas munkásmozgalmi 
emléktáblát. Az igazgatóság 
központi ünnepségét délelőtt fél 
11-kor rendezték meg a Tisza 
Szálló koncerttermében. 

A vendégeket, köztük Tordai előtt tisztelegtek az ünnepség 
László főosztályvezetőt, Feleki résztvevői, közöttük a mártírha
Pált, a vasutas-szakszervezet lált halt vasutas hozzátartozója, 
al;l�ök�t, t�vább_á Csongrád, Rajczi Mária. 
Bekes es Bacs-Kiskun megye A áll , ktatóte me' _ ' rt áll · , t"" . nagy omas o r pa -. ami es omegszervezetJ .. , · 
vezetőit dr. Lugosi József a te- ben rendezett unnepsegen Vo-
rületi intézőbizottság titká�a kö- losinszki János, a területi inté
szöntötte. Ezután Lovász Lázár zőbizottság titkára köszöntötte 
vasútigazgató méltatta az ün- a megjelenteket, majd az üzemi 

A kitüntetések és jutalmak 
átadása után a dr. Rajczi Rezső 
emlékkiállítást tekintették meg 
az ünnepség résztvevői. 

N. I. 

ZÁHONY: 

Nehéz körülmények között 
is derekasan helytálltak 

-

Lakatos Ernő ünnepi beszédét mondja 

Záhonyban szoboravatással 
és nagygyűléssel köszöntötték 
a vasutasnapot. Az ünnepségen 
mintegy másfélezer vasutas 
vett részt, ott voltak Szabolcs
Szatmár megye párt-, állami és 
társadalmi vezetői, s a hagyo
mányoknak megfelelően a 
szovjet és a csehszlovák határ
állomások vasutasainak kül
döttsége is. 

A vasutasnap alkalmából 
avatták fel a közúti határállo
más előtti parkolóban elhelye
zett Kelet kapuja című monu
mentális plasztikai alkotást, 
Marosits István szobrászmű
vész munkáját, majd nagygyű
lést tartottak. Az ünnepi szónok 
Lakatos Ernő, az MSZMP Köz
ponti Bizottságának osztályve
zetője volt. Beszédében többek 
között hangsúlyozta: 

- A vasutasok az elmúlt 
években nehéz körülmények 
között álltak helyt. A tavalyi 
szokatlanul kemény időjárás, az 
energiakorlátozás, a fuvarozási 
feladatok lökésszerű jelentkezé
se próbára tették a szállítási 
rendszert, amely azonban 
mindezek ellenére működőké
pes maradt, alapvető fennaka-

MISKOLC: 

(Császár Csaba felvétele) 

dás nem volt a gazdaság vérke
ringésében. Tudjuk, hogy ezek
ben az években az ország töb
bet kért a vasúttól és csak keve
sebbet tudott adni. Kevés a vo
nóerő, leromlott a teherkocsi-ál
lomány, s a fejlesztésre keve
sebb jutott, mint szükséges lett 
volna. Annál nagyobb elisme
rés illeti a vasútnál dolgozókat, 
akik munkával, lelkiismeretes 
helytállással pótolták a hiányzó 
anyagi és technikai eszközöket. 

A népgazdaság ez évi tervé
nek teljesítésében számítunk 
valamennyi dolgozó, közöttük a 
vasutasok megértésére, cselek
vő részvételére - mondotta vé
gül Lakatos Ernő, s felhívta a fi
gyelmet arra, hogy elmaradáso
kat kell pótolni az exportban, s 
ebben az évben kell megalapoz
nunk a VII. ötéves terv eredmé
nyes végrehajtását. 

Az ünnepi köszöntő után 
Ambrus András, a MÁV vezér
igazgató-helyettese kitüntetése
ket és jutalmakat adott át. Az 
ünnepség befejezéseként ma
gyar és szovjet vasutas művész
együttesek adtak műsort. 

L. B. 

Juliális az MVSC pályáján 
A miskolci vasútJgazatóság 

területén a vasutasnapi esemé
nyek sorozata július 8-án kezdő
dött. Ezen a napon helyezték 
üzembe a Forró-Encs állomá
son, az igazgatóság területén 
immár a negyvenkettedik In
tegra-Dominó rendszerű állo
mási és vonali automata biztosí
tóberendezést. A 38 millió forin
tos beruházás eredményekép
pen a Miskolc-Hidasnémeti 
közötti nemzetközi vonalon 
újabb 9 kilométeres szakaszon 
vették át az automaták az em
berek szerepét, s így 16 munka
kör szabadul fel. 

A vasutasnapi központi ün
nepséget a vasútigazgatóság, az 
építési főnökség, a járműjavító 
és a területi egészségügyi köz
pont kollektívájával együtt, júli
us 12-én, szombaton az MVSC
pályán tartották. A vasutas-ju
liálissal összekapcsolt ünnepsé
gen több száz vasutas és hozzá
tartozó, valamint a megye párt-, 
mozgalmi és államhatalmi szer
veinek vezetői, képviselői vet
tek részt. 

Hernádi Ist:Ján, a miskolci 
igazgatóság vezetője méltatta a 

közel 15 ezer vasutas érdemeit. 
Azokról szólt, akik éjjel-nappal, 
télen-nyáron hivatásszeretettel 
végzik munkájukat. Szinte fá
radhatatlanul dolgozhak, előse
gítik azt, hogy naponta tíz és 
tízezer ember érjen el úticéljá
hoz, termédek áru a rendelteté
si helyére. 

A megye párt-, állami és tár
sadalmi szerveinek nevében dr. 
Miklós Imre, a megyei pártbi
zottság osztályvezetője köszön
tötte az igazgatóság dolgozóit, s 
a vasutasok nagy családját. 
Emlékeztetett rá, hogy az egész 
ország vérkeringése függ attól, 
hogyan dolgoznak a vasutasok. 
Munkájukra tovább is számít 
társadalmunk, jóllehet hogy 
kedvezőtlenebb körülmények 
között kell végezniük a sze
mély- és az áruszállítási felada
taikat. 

Ezután különböző kitünteté
seket adtak át. A vasutas-juliá
lison - a megnyitó ünnepséget 
követően - gazdag kultúr- és 
sportműsor szórakoztatta a 
résztvevőket. 

Cs. B. 
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A MÁV Vezérigazgatóság 

A sza�ai �etélkedő győztese: 

a budapesti építési lőnöl.ség 
•• 

Az idén a vasutasnap köz
ponti rendezvényeit a szogálati 
főnökségek szakmai vetélkedő
jének döntóje vezette be. 
A Landler Járműjavító művelő
dési házában lebonyolított ve
télkedő döntőjébe az alábbi 
szolgálati főnökségek tíztagú 
csapatai mérték össze tudásu
kat: debreceni pft. főnökség, 
budapesti építési főnökség, Bu
dapest-Nyugati szertárfőnök
ség, Északi Járműjavító, nyír
egyházi villamos vonal/ őnök
ség, szombathelyi körzeti 
üzem/ őnökség, szolnoki bizto
sítóberendezési fenntartási fő
nökség. 

A zsűri elnöke Szemők Béla, 
a MÁV általános vezérigazgató
helyettese. Tagjai: Tolnai fldi
kó, a vasutas-szakszervezet tit
kára, Palik Dénes, a Közlekedé
si Minisztérium főosztályveze
tője, Fehér László üzemviteli fő
osztályvezető-helyettes, a MÁV 
Vezérigazgatóság pártbizottsá
gának szervezőtitkára és Vizsy 
Ferenc, a MÁV Vezérigazgató
ság KISZ-bizottságának titká
ra. A játékvezető dr. Jánosi Im
re, a MÁV Vezérigazgatóság jo
gi főosztályának osztályvezetője 
volt. 

A vetélkedőt Szemők Béla 
nyitotta meg. Elmondotta, hogy 
az országos döntővel véget ért 
az üzemek, főnökségek terme
lési, szakmai vetélkedőjének so
rozata. 

- Nem biztos, hogy ez a ve
télkedő a legalkalmasabb mód
szer a munkaverseny haté
konyságának növelésére 
hangsúlyozta -. de arról ismé
telten meggyőződhettünk, hogy 
a vasutasok széles rétegeit 
megmozgatta. A szolgálati he
lyeken megtartott vetélkedők 
eredményeként különösen ked
vezőnek értékelhetők azok az 
ésszerűsítési javaslatok, új 
munkamódszerek, amelyeket a 

E� jó vála,.,z 

csapatok bemutattak. Ezek kö
zül szeretném kiemelni az 
üzemviteli szakszolgálat terüle
téről származó javaslatokat, 
amelyek döntően a vonatforgal
mi rend javításával, a vonóerő s 
a kocsipark jobb kihasználásá
val, a gazdaságosság fokozásá
val foglalkoznak. A szolgálati 
döntőknek és az országos dön
tőknek is igazi értékét az adja 
meg, hogy a szolgálati főnöksé
geknél kidolgozott elképzelése
ket hogyan sikerül megvalósí
tani. Mi a hasznos javaslatok 
bevezetését támogatjuk és egy 
év elteltével számon kérjük 
azok megvalósítását. 

A zsűri elnökének megnyitó
ja után megkezdődött a döntő. 
A csapatoknak szakmai, politi
kai és villámkérdésekre kellett 
válaszolniok. Elsőnek az 1. szá
mú asztalnál ülők, a debreceni 
pályafenntartási főnökség csa
pata választott borítékot, mel_y
ben öt szakmai kérdés volt. üt 
percet kaptak a felkészülésre. 
Ezalatt a 7. számú asztalnál ülő 
szolnoki BFF csapatának öt 
tagja villámkérdésekre felelt. 
Ugyanebben a rendszerben ke
rült sorra a többi csapat is. 
A szakmai kérdésekre adott he
lyes válaszokért 50, a villámkér
désekért 5 pontot adhatott a 
zsűri. Ugyancsak 50 pontot le
hetett szerezni a második fordu
lóban, a politikai ismeretek té
makörből. 

A harmadik fordulóban érté
kelték a dolgozatokat, továbbá 
az előzetesen írásban kapott 
kérdéseket is ekkor kellett meg
válaszolni. Itt a kiérdemelhető 
pontszám 50 + 50 volt. 

Ebben a fordulóban a csapa
tok minden tagja részt vett. 
A feltett kérdésekre ugyanis 
bárki válaszolhatott, s a ver
senyzők egymást is kiegészít
hették. 

A három téma - szakmai, 

Értékel a zsűri 

politikai és villámkérdések -
alapján érdekesen alakultak az 
eredmények. A szakmai kérdé
sekre a Nyugati-szertár kivéte
lével minden csapat 50 pontot 
kapott. Ezzel szemben politikai 
ismeretekből egyik csapatnak 
sem sikerült 50 pontot elérnie. 
A legtöbbet, 48 pontot az építé
si főnökség, a legkevesebbet, 24 
pontot a szolnoki BFF csapata 
kapott. 

A villámkérdésekre két csa
pat kapott 5. három 4. kettő pe
dig 3 pontot. 

A zsűri közben elvégezte a 
szükséges adminisztrációt. 
A szakmai, politikai és a villám
kérdésekre adott pontokhoz 
hozzáadták a szakdolgozatért 
járó pontokat és így kialakult a 
döntő végeredménye. 

Eszerint első a Budapesti 
Építési Főnökség csapata 190 
ponttal, második a Szombathe
lyi Körzeti Üzemfőnökség 181, 
harmadik az Északi Járműjaví
tó 177, negyedik a Bp. Nyugati 
Szertárfőnökség 1 72, ötödik a 
debreceni pft. főnökség 170, ha
todik a nyíregyházi villamos vo-

,\ vetélkedő győzte» csapata 

nalfőnökség 150, hetedik a szol
noki BFF 149 ponttal. 

Az első helyezett csapat 50, a 
második 45, a harmadik 40 ezer 
forint jutalomban részesült. 
Ezenkívül mindhárom csapat 
tagjai szovjetunióbeli jutalom
utazáson v�hetnek részt a vas
utas „Barátságvonattal", 
amelyre előreláthatólag szep
temberben kerül sor. 

A szakdolgozatokat külön dí
jazták. A legjobb szakdolgoza
tot 200 ezer forinttal jutalmaz
.ák. Ezt az első helvezett buda
pesti építési főnök;ég érdemel
te ki. A többi hat szolgálati 
hely, a helyezési pontértékek 
csökkenésének megfelelően, 
180-100 ezer forint összegű 
pénzjutalomban részesült. 

A felsorolt díjakon kívül. a 
döntőbe jutott mind a hét szol
gálati hely. a szakszolgálati 
döntő első helyezettJeként el
nyerte a MÁV Kiváló Főnöksé
ge címet, a velejáró pénzjuta
lommal. 

A díjakat. a zsűri megbízásá
ból Tolnai Ildikó adta át a csa
patok vezetőinek. 

V. F. 

(Laczkó lldik<í ft.l,ételt>i) 
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A. vasút első f e1évi 
szállítási teljesítménye 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

5,6 millió tonna áru a bá
zisnak 105,7, a tervezett
nek pedig 98, 7 százaléka. 

Kiemelkedően magas volt vi
szont az importáru-forgalom. 
A vasúton érkezett 11,2 millió 
tonna áru 112,3 százalékos bá
zis, és 109,J százalékos tervtel
jesítést jelent. 

Sajnálatos módon tovább 
csökkent a vasút számára a leg
kevesebb ráfordítással, a leg
kedvezőbb bevételt eredménye
ző tranzitáru-forgalom. Az első 
félévi 6,8 millió tonnás tranzit
forgalom még az alacsony bá
zisszintet sem érte el. 

A vasúti áruszállítási teljesít
ményt kifejező árutonna-kilo
méter 103, illet 97,2 százalékos 
volt a viszonyítási alapokhoz 
képest. A nagyobb szállítási tá
volságot képviselő nemzetközi 
forgalmak (export és főleg tran
zit) elmaradása miatt, csökkent 
az átlagos áruszállítási távolság 
is. 

Az áruszállítás műszaki-gaz
dasági mutatói az első félévben 
nagyrészt kedvezőek voltak, az 
elegymozgás lelassulása, a ko
csiforduló-idő megnövekedése 
következtében azonban a ked
vező mutatószámok nem jelen
tettek megfelelő eredményt. 

ul a vonatfeloszlatások mennyi
sége csupán 28 százaléka volt 
az előző év hasonló időszakára 
vonatkozó értéknek. 

A gépre várás eseteinek a 
száma 65,9 százalékos, a gép
ácsorgásoké pedig 41,1 százalé
kos volt a bázishoz viszonyítva. 

Összességében a vasúti rako
dásokhoz időben ki nem állított 
üres tehergépkocsik mennyísé
ge nem haladta meg a bázis
szintet, viszont a félév utolsó 
két hónapjában - de főleg jú
niusban - jelentős volt az 
üres kocsihiány. 

A teherforgalom lebonyolítá
sához rendelkezésre álló kor
szerű vontató járműveket sike
rült aránylag megfelelően ki
használni. A kihasználtságot 
jellemző napi hasznos futástel
jesítmény a villamosmozdo
nyok esetében 103,3, illetve 
101,3 százalékos, a nagy teljesít
ményű dízelmozdonyoknál 99 
és 100,7 százalékos volt. 

A vasúti személyszállításban 
az első félévben kismértékű le
maradás tapasztalható. Az el
szállított 

113 millió 689 ezres utas a 
bázishoz és a tervhez viszo
nyí tva egyaránt 99 száza
lékos teljesítésnek felel 
meg. 

A vasúti teherkocsik térbeni Az utaskilométer és teljesít-
kihasználása 

· rnény 99,1, illetve 98,6 százalé

29,9 tonna volt, ami 100,3, 
illetve 102, 7 százalékot je
lent. 

Az időbeni kihasználás - mint 
már említettük - nem felelt 
meg a követelményeknek. 
A 4,79 napos kocsiforduló-idő a 
bázis értékénél ugyan keve
sebb, a tervezettnél viszont 5,3 

százalékkal magasabb. 
Annak ellenére, hogy az 

elegymozgás lassú volt, a vo
natforgalom lebonyolítására 
kedvezőtlenül ható tényezők 
száma alacsony volt. Így példá-

kosan alakult. 
Jelentősen javult a személy

szállító vonatok menetrendsze
rűsége. Az elmúlt év első félé
véhez viszonyítva 0,7 százalék
kal több vonat közlekedett me
netrendszerűen. Az egy késet
ten közlekedett személyszállító 
vonatra jutó fajlagos késési idő 
2,3 perccel csökkent. A legna
gyobb mértékű javulás a nem
zPtközi expresszvonatok eseté
ben volt, ahol a menetrendsze
rűség 6 százalékkal javult, a faj
lagos késési idő pedig közel 20 
perccel csökkent. 

Fuvaroztatói ankét Szegeden 
A Csongrád Megyei Tanács 

szállítási bizottsága és a Szege
di Közlekedéstudományi Egye
sület üzemviteli szakcsoportja 
június 27-én fuvaroztatói anké
tot szervezett Szegeden, a vas
utas művelődési házban. A vas
út és a szállíttatók közötti jobb 
együttműködés kialakításának 
fóruma volt ez a tanácskozás, 
amelyre a megye nagyobb fu
varoztató vállalatainak szállí
tással foglalkozó szakembereit 
hfvták meg. 

Szabó Sándor, a Vezérigaz
gatóság kereskedelmi főosztá
lyának osztályvezetője Üzletpo
litikai kedvezmények a vasúti 
közlekedésben címmel tartott 
előadást. majd Harmati János, 
az igazgatóság osztályvezető
helyettese a vasúti kocsiállás-

pénzek alakulásáról és felszá
mításának módjáról adott tájé
koztatást. Harmati János részle
tesen ismertette a július l-jétől 
érvényes be- és kirakási határ
időket, a késett rakodást követő 
kocsiállás pénz-köteles órák 
megállapítását, amelyeket a 
jobb megérthetőség kedvéért 
gyakorlati példákkal is illuszt
rált. Tájékoztatójában hatvá
nyozottan aláhúzta az idegen 
kocsikkal való ésszerű gazdál
kodás fontosságát, e kocsik mi
nél gyorsabb ki-, illetve megra
kásának és továbbküldésének 
szükségességét. 

A tanácskozáson felszólalók 
az együttműködés további javí
tása érdekében tették meg ész
revételeiket. javaslataikat. 

Magyar-os•tráh 
naűs•ahiegyütt,nűhödés 
A Technoimpex Külkereske

delmi Vállalat és a MÁV július 
2-án szerződést kötött az oszt
rák Elin Union céggel, amely 
folyamatos sebességszabályozó 
rendszert szerel fel a ferencvá
rosi rendező pályaudvaron. A 

jövő év végére elkészülő mlű
szaki beruházás 60 millió 
schillingbe kerül, az összeget a 
Világbank által a vasúti és köz-

úti hálózatfejlesztésre biztosí
tott hitelkeretből finanszíroz
zák. 

A sebességszabályozó rend
szer egyes elemeit az osztrák 
cég megbízásából a Ganz-MÁ
VAG-ban gyártják, s a szerző
dés pontos teljesítése érdeké
ben a két vállalat konzorciumot 
alakított. 

Életmentő vasutas munkásőrök 
Életveszélyben tanúsított ön

feláldozó magatartásuk elisme
réseként Samu Ferenc és 
Szombathelyi József, a tapolcai 
üzemfőnökség vasutasai meg
kapták az Életmentő emlékér
met. 

A kitüntetést június 20-án ad
ta át hivatalában István János, 
a Veszprém Megyei Tanács el
nöke. Venczel János megyei 
munkásőrparancsnok jelenlété
ben. 

Samu Ferenc és Szombathe
lyi József, akik egyébként mun
kásőrök. ez év március 30-án 
Kisapátiban egy égő lakásból 
kimentettek egy asszonyt, aki. 
mint később kiderült, öngyil
kossági szándékkal gyújtotta 
fel a házat. A tapolcai vasuta
sok gyors helyzetfelismerésük
keL önfeláldozó magatartásuk
kal életet mentettek. 
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K �E ÉSEK 

a 36. vasutasnap all.alnaából 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

gyen pályamunkás, mérnök, 
mozdonyvezető vagy igazgató. 
Talán nincs egyetlen szakma 
sem, ahol az egymásrautaltság 
ilyen nagy lenne, mint a vasút
nál. És itt jegyzem meg, nem 
minden él nélkül és átvitt érte
lemben: ez bizony azt is jelen
ti, hogy ha egy csavar nem jól 
működik, azt azonnal ki kell 
javítani, vagy ha nem javítha
tó, ki kell cserélni. 

Azok, akik ma itt kitüntetést 
kapnak, biztosan a jó példát 
mutató vasutasok körébe tar
toznak. Én azt kérem, hogy te
kintsék kitüntetésüket megbí
zásnak is, segítsenek, hogy mi
nél nagyobb legyen azoknak a 
köre, akik munkájukat elisme
résre méltó módon végzik. Ez
zel szolgálunk rá, hogy a társa
dalom a vasutasokat a jövőben 
még inkább megbecsülésével 
és szeretetével vegye körül -
fejezte be ünnepi beszédét a 
MÁV vezérigazgatója. 

Ezután dr. Csehák Judit a 
kormány nevében köszöntötte a 
vasutasokat és elismerését fe
jezte ki a nehéz körülmények 
között végzett munkájukért. 
Mint mondotta: a kormány fi
gyelemmel kíséri a vasút mun
káját, s a lehetőségekhez mér
ten igyekszik segíteni, de a 
gondok megoldásának na
gyobb része a vasutasokra há
rul. 

A beszédek után a kitünteté
seket Urbán Lajos közlekedési 
miniszter adta át. Elsőnek dr. 
Bajusz Rezsőnek, a MÁV nyu
galomba vonult vezérigazgató
jának nyújtotta át az Elnöki Ta
nács kitüntetését, a Szocialista 
Magyarországért Érdemren
det. 

A 36. vasutasnap alkalmából - ki

emelkedő munkájuk elismeréseként 
- a közlekedési miniszter 

KIVÁLÓ VASUTAS 
kitüntető címet adományozott: �acsó 
István szolg. főn. vez., Záhony Uzem
ig. · Bakon József tolatásvez., Veszp
ré� KÜF; Bekker István mozd. vez., 
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logh Imre létesítményvez. mérnököt, 
Budapest MÁV Beruházási Iroda; 
Tasnádi Dénes éI?ítési vezetómémö
köt, Budapest MÁV Jobbpa� Bizt. 
ber. Fenntart. Főn., Tóth Tamas cso
portvez., Budapest MÁV Tervező Inté
zet. 

Az ünnepség résztvev6i a beszédet hallgatják 
(Laczkó Ddikó felvétele) 
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AKTUÁLIS PORTRÉ 

A vonalbiztos 

Budavári Sándornak, a 
miskolci vasútigazgatóság 
forgalmi vonalbiztosának -
egyben társadalmi szb-titká
rának -, különös örökség 
szabta ki életpályáját. 
A sportos testalkatú 57. évét 
taposó vonalbiztos így em
lékszik vissza: 

- Vasutas dinasztia 
tagja vagyok. Vasutas volt 
az apai, az anyai nagy
apám, az apám, a bátyám, 
sőt a keresztapám is. En
gem követ az örökségben a 
fiam, aki 15 éves korától a 
villamosipari technikummal 
kezdődően van a MÁV-nál, 
és most mozdonyirányító
ként dolgozik. 

- Ezek szerint az ősök 
nyomdokaiba lépett ... 

- Kis kerülővel. Sportol
tam. Az életcélom szerint 
tornatanár lettem volna. 
A labdarúgás elvette az 
eszemet, elvont a továbbta
nulástól . . . Érettségi után, 
1949-ben egyik nap az akko
ri vasútigazgató üzent 
apámnak, hogy meglátogat
ja, velem szeretne beszélni. 
El is jött, hívott az MYSC
be, és javasolta legyek én is 
vasutas. Sajnos előtte már a 
Miskolci Munkásba leigazol
tak. Így csak négy év múlva 
lettem a vasutas színek lab
darúgója, öt évig futballoz
tam az MVSC-ben, s kemé
nyen nekiláttam a tanulás
nak. 

- A MÁV-nál a munkát 
forgalmistaként kezdtem. 
Ez teljes embert, magas 
színvonalú szakmai tudást 
követelt. A tanfolyamokon 
szorgalmasan tanultam, ki
tűnő eredményekkel zártam 
a segédtiszti és a tisztképző 
tanfolyamot. Szívesen fog
lalkoztam üzemgazdasági 
ügyekkel. Felfigyeltek rám, 
s így kerültem személyzeti 
vezénylőként az igazgató
ságra, s lettem 1964-től for
galmi vonalbiztos. Azóta 
ebben a munkakörben dol
gozom. 

Budavári Sándor a Sze
rencsi KÜF. forgalmi refe
rense. A forgalmi vonalbiz
tos - ha az igazgatósági 
épületben van - azzal kezdi 
a napot, hogy bemegy a me
netirányítóhoz; mi történt az 
elmúlt 24 órában a rábízott 
területen. A hét kisebb-na
gyobb részét a Szerencsi 
KÜF. területén tölti. Sűrűn 
vegig3arya a Miskolc-Sá
toraljaújhely, a Miskolc
Hidasnémeti, valamint a 
Hidasnémeti-Szerencs kö
zötti vonalszakaszokat. Kö
vetkezetesen ellenőrzi a sze
mély- és a teherszállításra, a 
közlekedés biztonságára vo
natkozó utasítások betartá
sát, végrehajtását. Hibák 
esetén az érdekelt vasuta
sokkal együtt „oknyomo
zást" végez. Szigorúan meg
követeli a rendet, a fegyel
met, ugyanakkor embersé
ges, megértő. A rábízott te
rületen igyekszik megterem
teni az együttműködést, táp
lálja a hivatás szeretetét. Es 
ebben sokat segít a vele szü
letett és benne élő pedagó
gusi érzék. 

- Az emberekkel való 
foglalkozásban kevés a hi
vatali beosztás, a hatalmi 
szó. Jól ismerem az embere
ket. Jóformán mindenkihez 
másképpen kell szólni. Az 
egyiknek elég ennyit mon
dani „csináld meg, benned 
bízom". Tudom, hogy hiba 
nélkül hajtja végre az utasí
tást, de azt is tudom, elvárja, 
hogy ezt észrevegyem. 
A másiknak elég ennyit 
mondani „ejnye, ezt nem 
vártam tőled". Akad olyan 
is, aki csak a kemény szóból, 
a szigorú utasításból ért. 

Akad olyan is - sajnos 
akiben a közömbösség, a fe
lelőtlenség kemény páncél
ját semmi nem töri át. 

- Miért vagyok optimis
ta? Örülök az előrehaladás
nak, a szemléletbeli válto
zásnak. Annak, hogy közös 
erővel, sok-sok hivatását 
szerető vasutas jó hozzáállá
sának, munkájának eredmé
nyeként egyre kevesebb a 
személyi mulasztásból eredő 
kiesés, hiba. A bajok több
nyire a pálya, a mozdonyok 
és a vasúti kocsik elöregedé
séből származnak. Éppen 
ezért kétszeresen is értékes
nek tartom a vasutasok jó 
hozzáállását. Emberi ténye
zőkkel, nagyobb áldozatok 
vállalásával tudjuk ellensú
lyozni a MÁV-ra egyre job
ban nehezedő gondokat, ba
jokat, amelyeknek megoldá
sára - legalábbis egyelőre 
- nincs sok esélyünk. 

Munkahelyén népszerű 
ember. Ennek egyszerű ma
gyarázata van. Amilyen 
szenvedélyes volt a labdarú
gásban, s ahogyan hivatásá
nak tekinti vonalbiztosi fel
adatát, így tesz eleget moz
galmi megbízatásainak is. 
Erről ezeket mondja: 

- A hatvanas évek ele
jén, amikor ide, a vasútigaz
gatóságra kerültem, hama
rosan osztálybizottsági tag
gá választottak. Később - a 
változtatásoknak megfelelő
en - főbizalmi lettem. Igye
keztem a rám .bízott felada
toknak eleget tenni. Úgy lát
szik, hogy ez sikerült, mert 
1980-ban szb-elnöknek vá
lasztottak meg. Később elő
ször ideiglenesen, majd a 
múlt évi tisztújítás alkal
mából a több mint félezer 
szakszervezeti tag döntése 
szerint szb-titkár, s a terüle
ti intézóöizottság tagja let
tem. 

Mozgalmi munkája érlelő 
erő az igazgatóság különbö
ző beosztású dolgozóinak és 
vezetőinek szemléletében, 
de tetteiben is. A mozgalmi 
munka, a megnövekedett, 
feladatok hatékonyabb el
végzése érdekében csökken
tették a felesleges értekezle
teket, a szócséplést. Más szó
val sohase azért tartják az 
szb- és a testületi ülést, mert 
az elő van írva, hanem 
azért, és arról tanácskoz
nak, hogyan lehetne min
den eddiginél jobban dol
gozni. 

Munkáját számos kitünte
tés fémjelzi. A hivatali fel
adatainak végzésével kiér
demelte a Kiváló Dolgozó, 
az Igazgatói Dicséret, ötlete
ivel a Kiváló Újító bronz és 
ezüst fokozatát, s mozgalmi 
munkájával a SZOT-kitün
tetést. 1959-töl hetvenöt 
esetben 33 liter vért adott. 
Ezt is elismerések dokumen
tálják. 

Budavári Sándor most 
megkapta a Kiváló Vasutas 
kitüntetést, amelyet a 36. 
vasutasnap alkalmából 
nyújtottak át gazdasági és 
társadalmi munkájának elis
meréseként. 

Csorba Barnabás 
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Tisztavatás a Nyugati pályaudvaron 
A központi vasutasnapi 
ünnepségeknek minden 
évben kedves színfoltja a 
tisztavatás, melyre az idén 
július 12-én, _ szombaton 
délelőtt a Nyugati pályaud
var érkezési oldalán került 
sor. Az ünnepség elnöksé
gében helyet foglalt Hava

Vizsgák után, 

avatás elo tt 

si Ferenc, az MSZMP Poli- � 
tikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára, 
Urbán Lajos közlekedési 
miniszter, Koszorus Fe
renc, a vasutas-szakszer
vezet főtitkára, Béres Pál, 
a VIII., Kurucz Tamás a VI. 
kerületi pártbizottság tit
kára, D. /. Gorbány vezér
őrnagy, a Déli Hadsereg
csoport közlekedési főnö
ke. 

A MÁV Tisztképző és To
vábbképző Intézetben július 
elején mindig sajátos hangulat 
uralkodik. Ilyenkor zajlanak a 
vizsgák, vibrál a levegő, ideges 
mindenki, főként a diákok, de 
természetesen a tanárok sem a 
legnyugodtabbak. Azután a 
vasutasnap tájékán egy csapás
ra megváltozik minden; a han
gulat vidám és kedélyes, tanár 
és diák megnyugszik, már csak 
egyetlen esemény foglalkoztat-

� ja őket: az ünnepélyes tiszt
avatás. 

Három nappal e jeles ese
mény előtt látogattam az inté
zetbe, ahol Fodor István meg
bízott igazgató tájékoztatott: 

- Az idei tanévben százhu
szonegyen vizsgáztak, közülük 
kilencnek nem sikerült, a több-

Az ünnepséget Szemők Béla 
általános vezérigazgató-helyet
tes nyitotta meg. Üdvözlő sza
vai után a következőket jelen
tette. 

Urbán Lajos közlekedési miniszter avató beszédét mondja ség azonban lelkiismeretesen 

- Az avatásra felsorako
zott 112 tisztjelölt képesítést 
szerzett a forgalmi-kereskedel
mi nappali tagozaton. Az évfo
lyam hallgatói a követelmé
nyeknek 3,47 átlageredmény
nyel tettek eleget. A végzettek
re a hivatástudat, a vasút iránti 
elkötelezettség jellemző. Áldo
zatkészségük, politikai helytál
lásuk szilárd, méltóak a vasút 
vezetőinek a bizalmára, a fuva
roztatók és az utazóközönség 
megbecsülésére. 

Felkérem Urbán Lajos közle
kedési miniszter elvtársat, hogy 
a tanulmányaikat eredménye
sen befejezett hallgatókat avas
sa vasúti tisztekké. 

- A 36. vasutasnapi ünnep
ség alkalmat ad arra, hogy 
munkánk értékelésén túl, az 
ország nyilvánossága előtt be
széljünk eredményeinkről, 
gondjainkról és azokról a ter
vekről, amelyekkel a Magyar 
Államvasutak az utazás kultu
ráltságát, a szállítási feladatok 
jobb ellátását kívánja biztosí
tani - kezdte beszédét a mi
niszter. - A vasút hazánk szál
lítási rendszerében fontos sze
repet tölt be. A vasúti szállítás 
nagymértékben befolyásolja az 
ipari és mezőgazdasági üze
mek, a különböző intézmények 
tevékenységét, a lakossági szol
gáltatások ellátását. 

Az utóbbi években a népgaz
daság és ezen belül a Magyar 
Államvasutak helyzetét megha
tározó, nem éppen kedvező ten
denciák felerősödtek, a teljesít
mények a tervezettnél alacso
nyabb szinten alakultak, a szál
lítási igények a belföldi és nem
zetközi forgalomban csökken
tek, a fuvarozási struktúra je
lentősen átalakult, a vasút gaz
dálkodásának feltételei kedve
zőtlenül alakultak. Romlottak 
a vasúti szállítás műszaki felté
telei és elsősorban emiatt a vas
utas dolgozók több túlóra telje
sítésére kényszerültek. 

A kormány és ezen belül a 
közlekedést irányítók látják és 
ismerik azokat a megoldásra 
váró gondokat, problémákat, 
amelyeket a nehezedő munka
körülmények okoznak, ezért a 

központi állami szervek több
ször hoztak olyan döntéseket, 
amelyekkel a Magyar Állam
vasutak vállalati gazdálkodását 
segítették és egyre jobban fo
galmazódik meg az a cél, hogy 
a vasúti közlekedésben olyan 
gazdasági szabályozási rend
szert kell alkalmazni, amely 
viszonylag hosszú időre stabi
lizálja, meghatározhatja az or
szág legnagyobb vállalatának 
gazdálkodási körülményeit. 

A jobb eredmények elérésé
hez azonban az eddiginél is sok
kal szélesebb körű intézkedése
ket kell tenni a vasút szállítási 
és gazdálkodási feladatainak 
színvonalasabb ellátására, a 
vontató- és vontatott járműpark 
üzemképességének biztosításá
ra, általában a belső tartalékok 
fokozott feltárására. Kedvezően 
kell értékelni a Magyar Állam
vasutaknak azt a törekvését, 
hogy az utasok számának to
vábbi csökkenését kedvezmé
nyekkel és a szolgáltatások 
színvonalának érzékelhető 
emelésével igyekszik megállíta-
ni. 

Továbbra is alapvető feladat, 
hogy a Magyar Államvasutak a 
belföldi és nemzetközi forga
lomban vonzóbbá tegye az áru
szállítási szolgáltatásait. A si
keres tervteljesítés érdekében a 
fuvaroztatókkal kialakított 
munkakapcsolatokat tovább 
kell javítani. Ehhez azonban el
engedhetetlen, hogy a szállítás 
tervszerűsége és szervezettsége 
tovább javuljon. 

A közlekedési ágak között 
ma már egyre szélesebbkörű, 
közös érdekeltségen nyugvó 
együttműködés alakult ki, ame
lyet a vállalati gazdálkodás ke
retei között tovább kell bővíte
ni. Számos példa igazolja, hogy 
a tárcához tartozó vállalatok üz
leti jellegű közös vállalkozásai 
az utazóközönség és a fuvaroz
tatók körében kedvező fogadta
tásra talált. 

A szállítókapacitás biztosítá
sa érdekében a meglévő mun
kaerő megtartására kell töre
kedni. A tervezett szerény lét
számnövekedéssel a munkaerő
hiány, valamint a túlórák jelen
tős mértékű csökkentését kell 
elérni. 

Az eskütétel pillanatai 

(Laczkó Udikó felvétele) dolgozott. A félévi vizsgák ered-

A túlzottnak nem minősíthe- Kérem, hogy önök is ápolják 
tő béremelési lehetőségeket az a vasutas hagyományokat, gaz
eddiginél jobban, a hasznos tel- dagítsák a vasutasok nagy csa
jesítmények növelésének ősz- ládjának munkasikereit, moz
tönzésére kell felhasználni. galmi és kulturális értékeit, a 

A következő években a szo- magyar vasút nemzetközi kap
ciális fejlesztésre fordítható ősz- csolatait. A társadalom elvárja, 
szegek csak szerény mértékben hogyn le

,
gjobb \udás�k szerin:, 

növekednek. Ennek ellenére felelosseggel vegezzek munka
alapvető cél, hogy a dolgozók jukat. �egítsék aktí':an � :7�súti 
szociális ellátásában érezhető gazdasag1, politikai celJainak 
előrehaladás legyen. elérését, és addig, amíg nem 

A M Ali- t k dol lesz lehetőség a vasúti eszközök agyar amvasu a - , , k n 't' , . , tn• dd. · k t gyorsabb aranyu orszerus1 e-gozo1 es veze 01 e 1g 1s so a , ta k k , · , k , , sere, a vasu so mun aJana tettek azert, hogy a vasut meg-
1, k" 't, , h · t 

, . , , - 1 , , enyeges onnyi esere, iva as-felelJen a nepgazdasag1 e vara-
d t l , ll l' k l soknak. Bízom abban, hogy t� a ta va a 1ana o 1!,an 

. d t s hi·vatásszere- tobblet terheket, amelyek elore-min en vasu a - 'k k ·· .. k , k t tettel, fegyelmezett munkavég- viszi ozos mun an a · 
zéssel a jövó'ben is segíti a köz- Gratulálok tanulmányaik be
lekedési tárca céljainak eléré- fejezéséhez, kívánom és kérem, 
sét. hogy illeszkedjenek be ne csak 

Köszönöm a vasutasok csa
ládtagjainak segítőkészségét, 
megértését, amely nélkülözhe
tetlen a vasúti szolgálat ellátá
sához. 

Kedves tisztjelöltek! A vas
utasnapi ünnepségek egyik 
színfoltja a vasutas tisztek ava
tása. Így van ez ma is, a 36. vas
utasnapon, amikor a munka 
egyik legfontosabb részét köz
vetlenül végző, illetve irányító 
vasutas tisztek avatására kerül 
sor. Igaz, hogy a vasút terüle
tén igen sok mérnök. közgaz
dász, jogász és technikus végzi 
az irányítás és végrehajtás nem 
könnyű munkáját, mégis a vas
úti munkában a legjelentősebb 
feladat ellátását önök, vasúti 
tisztek végzik, akik a nap min
den órájában közvetlenül kap
csolatban vannak az utazókö
zönséggel, a szállíttatókkal és a 
vasút egyéb területein dolgozó 
kollégákkal. Önök azok, akik a 
munkában egyenruhát visel
nek, ennek az egyenruhának a 
viselése a megkívánt általános 
munkafegyelmen túl még foko
zott tartást, pontos munkát igé
nyel. Önök azok, akik a keres
kedelemben végzett tevékeny
ségük során előteremtik azokat 
az áru- és személyszállítási fel
adatokat, amelyek a forgalmi 
szakon végzett kollégák megfe
lelő utasítások alapján, nagy 
körültekintéssel és fegyelem
mel a nap 24 órájában végre
hajtanak. 

a vasutasok nagy családjába, 
hanem működjenek együtt köz
lekedési rendszerünk más, ha
sonlóan fontos területén dolgo
zókkal is. 

A miniszter beszéde után az 
eskütétel, majd a szalagozás kö
vetkezett. A forgalmi-kereske
delmi tagozat képviseletében 
Kéri Irén intéző és Horváth At
tila alhadnagy, a Néphadsereg 
közlekedési szolgálatának tiszt
je kötött szalagot az intézet 
zászlajára. 

Az avatási ünnepség befejez
tével a tiszti egységek a pécsi 
vasutas fúvószenekar pattogó 
indulójára vonultak el a térről. 

A felavatott tiszteket a MÁV 
vezérigazgatója díszebéden lát
ta vendégül a Keleti pályaud
var Utasellátó éttermében, ahol 
Havasi Ferenc, a Központi Bi
zottság titkára pohárköszöntőt 
mondott. Köszörltötte az újon
nan felavatott tiszteket és a vas
utasnap alkalmából átadta Ká
dár János, valamint az 
MSZMP Központi Bizottságá
nak üdvözletét. Megköszönte, 
hogy a vasutasok a nehéz gaz
dasági körülmények között is 
jól látják el munkájukat. Egyút
tal kérte, hogy a vasutasok -
az új tisztek által letett eskü 
szellemében - ezután is ponto
san, fegyelmezetten, nagyfokú 
kötelességtudattal végezzék 
munkájukat. 

Visi Ferenc 

Szalagozás 
(Horváth Zoltán felvételei) 

ményei nem voltak túlságosan 
fényesek, a záróvizsgákra azon
ban megemberelték magukat a 
hallgatók, az átlageredmény 
végül 3,47 lett, ami három szá
zaddal jobb, mint a tavaly vég
zetteké. Az idei tanév újdonsá
ga egyébként az volt, hogy a 
hallgatók között négy katona
tiszt is tanult. Számomra külön 
öröm, hogy egyikük, Horváth 
Attila, a legjobbak között vég
zett. 

- Meglehetősen szokványos 
az én vasúti pályafutásom -
mondja Attila. - Úttörővas
utasként kezdtem, és úgy ér
zem, ezzel mindent elmondtam. 
Aki gyermekkorában megsze
reti ezt a hivatást, sohasem ké
pes elszakadni tőle. Jelenleg al
hadnagyként dolgozom a buda
pesti igazgatóság katonai osztá
lyán, korábban is itt szolgáltam 
polgári alkalmazottként. A ka
tonai forgalom szervezése és 
irányítása a munkám. Az isko
lában tanultakat jól tudom 
majd hasznosítani, hiszen a 
MA V „civil" vasutasaival szo
ros együttműködésben kell a 
dolgomat végezni, nem tudha
tok kevesebbet, mint ők ... 

Kéri Irén bizonyítványa 
meglehetősen „egyhangú", de 
alighanem ezt a társai is szíve
sen vállalnák: csupa ötös áll 
benne. 

- Pedig nem készültem vas
utasnak - mondja nevetve -, 
egészen más pálya vonzott. Az 
építészet érdekelt, ilyen jellegű 
szakközépiskolában érettségiz
tem Békéscsabán, a főiskolára 
azonban nem vettek fel. Nincs 
mit tagadnom: jobb híján sze
gődtem a vasúthoz. Eleinte 
nem tetszett, sokat „rágódtam", 
hogy mihez fogjak, később 
azonban egyre izgalmasabbnak 
találtam a munkát, eldöntöt
tem, hogy maradok, és igyekez
tem jó vasutassá válni. Ezért is 
tanultam szorgalmasan. A dön
tésemben nagy szerepet játszott 
az is, hogy vőlegényem is vas
utas. Hamarosan Sopronba, vő
legényem szülővárosába költö
zöm, a GySEV-nél leszek fu -
vardíjszámfejtő. A későbbiek
ben szeretnék a győri főiskolán 
diplomát szerezni. 

Viski Istvánné bizonyítvá
nyában egyetlen négyes árvál
kodik az ötösök mellett, s mint 
megtudtam az igazgatótól, a ve
rőcemarosi fiatalasszony mégis 
sírt a „rossz" bizonyítvány mi
att ... 

- Tényleg sírtam, mert mi 
tagadás, megcéloztam a színje
lest. Viszonylag régen dolgo
zom a vasútnál, több mint tíz 
éve, szerettem volna kirukkolni 
szép bizonyítvánnyal. Édesa
pám is vasutas, a férjem moz
donyvezető, kislánykorom óta 
készültem erre a hivatásra. Egy 
kis pihenő után Sturovón fogok 
kezdeni ügyeletes tisztként. 

Horváth Attila 

r--....... -.__ 

Kéri Irén 

Viski Istvánné 

Kundrák András 
(Horváth Zoltán felvételei) 

Kundrák András is vasutas
dinasztia tagja, családjában 
többen is vasutasok. 

- Pontosan nem emlék
szem, de az bizonyos, hogy egé
szen kicsi voltam, amikor apám 
elvitt a munkahelyére, a hidas
németi állomásra. Mint annyi 
más kisfiúnak, nekem is tetszett 
az ott zajló élet, valósággal 
megbabonázott a vasút. Forgal
mi szolgálattevőként dolgozom 
már jó ideje, ezután is ebben a 
beosztásban fogok szolgálni. 
Hasznos volt az iskola, kitűnő 
előadásokat hallottunk, egyet
len unalmas óra sem volt. 

András szavait látható elége
dettséggel nyugtázta az igazga
tó, majd az ünnepélyes tisztava
tások régebbi epizódjait eleve
nítette fel. Megfigyeltem: úgy 
csillogott a hallgatók szeme, 
mintha nem is felnőttek lenné
nek, hanem életük első vizsgá
ját sikeresen befejező kisdiá
kok ... 

(sárközi) 



8 MAGYAR VASUTAS 1986. JÚLIUS 24. 

HARMINCÖT ÉVES 

a Vasúti Tudományos Kutató Intézet 
A tudományos kutatóbázisok 

népgazdasági méretű kialakítá
sának az ötvenes évek első felé
re eső periódusában a közleke
dési kutató intézetek között el
sőként jött létre a Vasúti Tudo
mányos Kutató Intézet. 

Alig egy hónappal a kor
mány intézkedése után a közle
kedés és postaügyi miniszter 
1951. május 8-án adta ki az ala
pító rendeletet, amely kijelölte 
a vasút e merőben új intézmé
nyének feladatait s rendelkezett 
a célokhoz mért szervezetről, a 
létszámáról, a főfelügyelet gya
korlásáról, az intézeti munka el
vi irányításáról és pénzügyi tá
mogatásáról. 

A főhivatású vasúti kutatási 
bázis megteremtésénél a közle
kedési kormányzatot intézkedé
sében két, egymással igen szo
ros kapcsolatot mutató felisme
rés és cél vezette: egyfelől a 
korszerű közlekedéspolitikában 
mind nagyobb szerephez jutó 
közlekedéstudományok vasúti 
területe - a felsőoktatási intéz
ményeken kívüli - művelésé
nek, fejlesztésének, másfelől a 
rekonstrukció szakaszába érke
zett vasút műszaki, üzemi, gaz
dasági kutatási igényei kielégí
tésének biztosítása. 

Miniszteri 

rendelkezés 

Az alapító miniszteri ren
delkezés az intézet feladatává 
tette, hogy - továbbfejlesztve 
a közlekedéstudományokat -
a vasút műszaki és gazdasági 
tudományos kérdéseivel foglal
kozzék és megfelelő javaslatok
kal mozdítsa elő a tudomány 
termelőerővé válásának egyre 
inkább szükséges és érzékelhe
tő folyamatát. Közelebbről: 

- az intézet vizsgálja és 
oldja meg a vasúti üzemvitel 
és a különböző szakágakra is 
kiterjedő fejlesztés műszaki 
kérdéseit, végezze el a szüksé
ges laboratóriumi, félüzemi kí
sérleteket, s tegyen javaslato
kat ezek alapján új berendezé
sek, módszerek, tökéletesítések, 
valamint korszerű technológi
ák, üzemeltetési eljárások al
kalmazására, 

- vizsgálja és dolgozza ki 
a vasúti közlekedes tervgaz
dasága, a fuvarozásszabályo
zás, a tarifapolitika, a statisz
tika, a gazdaságosság különbö
ző vasúti tudományos kérdése
it, s ezekben is segítse elő a 
vasút jobb, termelékenyebb 
üzemviteli munkáját. 

A közlekedéstörténeti kuta
tásokat és a vasúti terminoló
gia fejlesztését is felölelő tevé
kenységek mellett az alapító 
rendelkezés megfelelő feladato
kat tűzött az intézet elé a 
könyvtárügy, a dokumentáció, 
a műszaki propaganda elvi és 
számos gyakorlati tennivalója 
tekintetében. Az intézet felada
tát képezte a háborúban rend
kívül súlyosan károsodott Köz
lekedési Múzeum újjászervezé
sének, ügyvitelének ellátása is. 

Az időbeli sorrendiségnek 
eléje vágva rögtön hozzáte
szem, hogy a Közlekedési Mú
zeum és az intézet szervezeti 
egysége 1964 áprilisáig állt 
fenn, amikor is - köztudott -
a magyar műszaki kultúra e 
nagy jelentőségű s annak ide
jén a megnyitáshoz közeledő in
tézménye önállósult. 

Az intézet a felsőbb rendel
kezéseknek megfelelően kése
delem nélkül megkezdte mun
káját. Az induláskori létszám 
(18 fő, ebből 5 kutató) és a leg
szükségesebb szervezet a vas
úti irányító szervek különböző 
időközi intézkedéseinek nyo
mán úgy fejlődött, illetve hozzá
szervezésekkel és átcsoportosí
tásokkal úgy módosult, hogy az 
intézet jelenleg hat tudományos 
osztályra: vasútüzemi, helyhez
kötött berendezési, járműgépé
szeti, közlekedési izotópalkal-

mazási diagnosztikai, gazda
ságtudományi, információs és 
dokumentációs osztályra, va
lamint kutatásszervezési cso
portra, pénzügyi llazdálkodási 
osztályra és a MA V Szabvány
ügyi Központra tagozódó szer
vezetben, tizenhatszorosára nö
vekedett a kutató és hatszorosá
ra az egyéb - kutatási segéd
erő és adminisztratív - lét
számmal működik. 

Huszonnégy 
évkönyv 

A kutatási kapacitás, a ta
pasztalatok és módszerek fejlő
désével, valamint a kutatásszer
vezés és irányítás elveinek, eljá
rásainak kibontakozásával és 
mind hatékonyabb érvényesíté
sével, az intézeti anyagi-műsza
ki bázis, a felszereltség és a mű
szerezettség növekedésével 
nem tartott lépést az intézeti 
kutatómunka mennyisége, szín
vonala és eredményessége. 

Más kérdés - és itt már 
nem beszélhetünk egyensúlyi 
helyzetről - az intézet kapaci
tásának és a reáháruló felada
toknak az egybevetése. A tartós 
és még hosszabb időn át várha
tó helyzetet ugyanis a nagy vo
lumenű és sokrétű kutatási 
igény mögött a teljesítésükhöz 
szükséges kutatási kapacitás je
lentős lemaradása jellemzi. 

A szűkös kapacitás ellenére 
az intézet munkáját tekinté
lyes számú dokumentum jelzi. 
Többek között az intézet kuta
tómunkájáról szól az eddig 
megjelent 24 évkönyv, számos 
külföldi és hazai szak/ olyóirat
ban közölt tanulmány és a ku
tatómunka egészéről készített 
több mint ezer záró és össze
foglaló jelentés. Az elmúlt 35 év 
alatt kidolgozott témák, a kuta
tási jelentések és a publikált 
anyag, a vasúti közlekedéssel 
kapcsolatos igen változatos tu
dományos problémák vizsgála
tának, megoldásának olyan el
méleti és gyakorlati szempont
ból egyaránt nagy értékű gyűj
teményét képezik, amely az ed
dig realizált hasznosításon túl 
még számos további lehetősé
get kínál a vasútüzem, egyes 
esetekben az egész közlekedés, 
s a közlekedéstudományok szá
mára. 

Az intézet 35 éves szellemi 
produktumának természetesen 
nem minden összetevője azonos 
értékű. A kezdeti működési idő
szakra eső kutatások, amelyek 
a vasút kapacitásának, anyagi
műszaki ellátottságának elégte
lenségéből eredő anyagmegta
karítási, teljesítménynövelési 
célokat szolgálták, ma már túl
haladottak, de annak idején 
reális népgazdasági szükséglet
ből fakadtak. Sikeres megoldá
suk éppen úgy segítség volt a 
vasútüzemi munka előbbre vi
telében, mint napjainkban pl. 
egy-egy átfogó jelentőségű 
üzemszervezési probléma vagy 
közlekedéspolitikai kihatású 
műszaki-gazdasági kérdés sike
res megoldása. Sőt más kiindu
lási alapból ma is fontos és ran
gos eredmény minden olyan 
kutatás, amely a vasút munkae
rő-, anyag-, energia- és eszköz
gazdálkodása, a költségek csök
kentése terén közelebb visz 
bennünket a megkívánt éssze
rű takarékossághoz. Ha a mód
szerekben nem is, de a szemlé
letmódban - ahogyan a kérdé
seket a jelen változott körülmé
nyei között nézni és kezelni kell 
- mindenképpen támaszkod
hatunk az intézet legjobb múlt
beli kutatási hagyományaira. 

A 35 éves intézet kutatási 
tevékenységének napjainkban 
egyik legfontosabb célja az 
olyan témáknak és fejlesztési 
feladatoknak a kidolgozása, 
amelyek a MÁV adottságait, 
körülményeit, vállalati gazdál
kodási tevékenységét a leg
messzebbmenőkig figyelembe 

veszik. Feladata az intézetnek 
az is, hogy szervesen illeszked
jék a hazai, sőt a nemzetközi 
vasúti szervezetek által koordi
nált kutatási rendszerekbe. És 
természetesen mint minden 
más kutatószervezetnek, a 
VTKI-nak is alapvető általános 
feladata a speciális, de a határ
területekre is figyelő tudomány
területek továbbépítése, a tudo
mány és eredményei iránti 
igény szüntelen ápolása, fejlesz
tése, népszerűsítése. 

Ezeknek a feladatoknak csak 
jól átgondolt, rendszerbe fog
lalt munkával lehet megfelelni. 
Ezt a célt szolgálja a kuta
tási-fejlesztési munkák célprog
ram-rendszere. Az intézet kuta
tási rendszere mindenek előtt 
vasút- és vállalatközpontú, de 
illeszkedik a közlekedés és más 
népgazdasági ágazatok ide vá
gó rendszereihez, az országos 
programokhoz, sőt az általános 
műszaki-gazdasági tárgykörű, 
országok között összehangolt, 
kutatómunkát igénylő célok
hoz, a nemzetközi vasúti szer
vezetekben kialakított kutatási 
feladatokhoz is. 

A munka alapja 

Ezek a kutatási-fejlesztési cél
programok egyeztetett össze
vetésével és a MÁV általános 
középtávú és éves terveihez, 
cselekvési programjaihoz is il
lesztetten adják végül a MÁV 
éves kutatási-fejlesztési tervét, 
amely a VTKI munkájának 
alapja. 

A vasúti kutatási-fejlesztési 
terv tartalmazza a kötöttpályás 
közlekedést érintő és befolyáso
ló országos célprogramokban 
szereplő témák időszerű felada
tait is. Ezek elsősorban a vasúti 
környezetvédelem és energia
gazdálkodás területén adnak 
feladatot az intézetnek. Környe
zetvédelmi, közelebbről a von
tatójárművek légszennyezésé
nek csökkentését célzó témáin
kat felhasználjuk energiaracio
nalizálási és járműdiagnosztikai 
célra is, valamint a járműfenn
tartási technológiák korszerűsí
tésére. Az ágazati célprogram 
tehát nemcsak a vasút, hanem 
a többi közlekedési alágazat tu
dományos fejlődését is szolgáló 
témák keretében részt veszünk 
a tömeg- és egyéni közlekedés, 
az áruszállítás összehangolt fel
tételrendszerének, a közlekedés 
és a településfejlesztés össz
hangjának a fejlesztésében is. 

A kutatási-fejlesztési célprog
ramok közül számunkra a leg
inkább testre szabott a tárca 
1. számú. ,,A vasúti közlekedés 
fejlesztése" című célprogram 
témáinak a művelése. Ez a cél
program főirányokra oszlik és 
ezen belül határozza meg az in
tézet feladatait is. Így például 
az első főirányban a vasútüze
mi és kereskedelmi technológi
ák elemzésével és fejlesztésé
vel, a másodikban a vasúti biz
tosítóberendezések korszerűsí
tését célzó eszközök és módsze
rek kimunkálásával, a harma
dikban a vasúti pálya és elemei 
létesítésének, üzemeltetésének 
és fenntartásának fejlesztésé
vel, a negyedikben a vasúti jár
művek és a gépészeti berende
zések szerkezetének, üzemelte
tésének és fenntartásának té
máival, végül az ötödikben a 
vasúti vállalat- és gazdaságpoli
tika fejlesztését célzó témák 
művelésével foglalkozunk. 
Ezekhez a főirányokhoz csatla
koznak azok az időszerű egyéb 
vasúti témák, amelyek a vasúti 
munkásmozgalom, az üzembiz
tonság vagy a vasúti munka 
emberi tényezőinek feltárását 
célozzák. 

Dr. Lengyel László, 
a VTK igazgatóhelyettese 

(Folyti;ztjuk) 

Az Északi Járműjavító szakmunkástanulói korszerű tanműhelyben, tapasztalt szakemberek irá
nyításával sajátítják el a szakma fortélyait 

(Tüttő Tibor felvétele) 

Szakmunkása ató ün e seg 
székes é ári · ármü javí , b n 

Régi hagyomány, hogy a 
munkával, s megannyi tanulás
sal eltöltött idő és az eredmé
nyes vizsga után ünnepélyes 
keretek között avatják szak
munkássá a járműjavító üze
mek végzős szakmunkásta
nulóit. Az Északi és a Landler 
járműjavítóban, Dunakeszin, 
Miskolcon, Szolnokon, Debre
cenben, Szombathelyen meg
tartott ünnepségek után Szé
kesfehérvárott is köszöntötték 
az új szakembereket. 

Mint Takács László köszön
tőjéből kiderült, a járműjavító
ban kezdő 36 szakmunkásta
nulóból 26-an jutottak el a szak
munkásvizsgáig, közülük 24-en 
feleltek meg a követelmények
nek. S ebben az egész üzem 
kollektívája mellett elsősorban 
a székesfehérvári szakoktatók
nak volt nagy szerepük, akik 
széles körű elméleti és gyakor
lati ismereteiket önzetlenül osz
tották meg a szakmunkásjelöl
tekkel. Ehhez a fehérváriak 
megfelelő tárgyi feltételeket 
biztosítottak a fél évvel ezelőtt 
átadott, több mint 25 millió fo
rint beruházással elkészült új 
tanműhelyben. Az új oktatási 
bázis korszerű forgácsoló mű
helyével, jól felszerelt ív- és 
lánghegesztő kabinetjével, da
rusított lakatos- és szerelőmű
helyeivel, modern előadóter
:neivel a szakmunkás-utánpót
lás képzésén túl az üzemi fel
nőttoktatáshoz is kedvező felté
teleket biztosít. 

Mint Juhász Imre tanmű
helyvezető elmondta, a szakmát 
tanuló esztergáiyosok, lakato
sok számára a munkát úgy te
szik változatossá, hogy az üzem 
javítási-gyártási technológiájá
hoz kis szériában alkatrészeket 
is készítenek. Ezzel a tanműhe
lyi kollektíva a létszámarányos 
produktív utalványozott mun
kával az üzemi tervek teljesíté
sét is segíti. 

Az ünnepség után néhány ta
nulóval beszélgettünk terveik
ről, tapasztalataikról. Örkény 
Márta divatos ruhájáról, kifino
mult kezéről, s leginkább hosz
szúra nőtt ápolt körméről alig
ha gondoltam volna, hogy az 
esztergályos szakmáról kapott 
szakmunkásvizsga-bizonyít
ványt. 

- Őszintén szólva a szüleim 
egészségügyi pályára szántak, 
de mégis az esztergagép mellett 
kötöttem ki. Úgy gondolom reá
lisan vettem számításba képes
ségeimet, tehetségemet, s nem 
bántam meg, hogy ezt a szak
mát választottam. Nem mon
dom, mikor a barátnőim először 
sorolták: ki milyen irodában, 
vagy pult mögött dolgozik, fel
kapták a fejüket, hogy én esz
tergályos vagyok. Szeretnék 
hosszabb távlatban a járműja
vítóban maradni, ezért is kötöt
tem ösztöndíjszerződést. Eddigi 
információim szerint tanulmá
nyi eredménytől függően 19,50 

és 21 forint között lesz az új 
szakmunkások kezdő órabére. 
Ezzel mi elégedettek vagyunk. 

apja akkor még úgy tudta, hogy 
az épülő pusztaszabolcsi „C" tí
pusú kocsijavító üzem a fehér
v<Íri járműjavítóhoz fog tartoz
ni, s fia a vizsgák után szülő
földjén keresheti kenyerét. Ez a 
terv csak részben teljesült, 
ugyanis a pusztaszabolcsi javí
tóbázist nem csatolták a fehér
vári üzemhez. Oravecz Csaba 
szándéka azonban teljesülhet, 
ugyanis a 29 hónapos ösztöndíj
szerződés ellenére vasúton be
lül átkerülhet Pusztaszabolcsra. 

Huszár Teréz is az esztergá
lyos szakmában tett sikeres 
szakmunkásvizsgát. Ő is a jár
műjavítóban marad. A lányok 
közül nemcsak ők választották 
ezt a szakmát Székesfehérvá
rott. Egy esztergályos lány a II. 
évfolyamot, 5 esztergályos és 
egy marós pedig az első osz
tályt zárta sikeresen. Nemsoká
ra ők is az üzem nagymúltú 
munkásgárdáját gyarapítják. 

Dobai Béla Kápolnásnyékről - Örülök, hogy még ősszel 
járt a lakatos szakmát tanulni a eienged a járműjavító. Ott is 
járműjavítóba. ő nem kötött ugyanezt a bért kapom majd, s 
ösztöndíjas szerződést, s nem tmk-lakatosként fogok dolgoz
akar tovább az üzemben ma- ni. 
radni. A miértről kérdeztem a 
fiatalembert. 

- Közepessel zártam tanul
mányaimat. A nyolcadik osz-
tály után az Ikarus, a KÖFÉM 
és a járműjavító között lehetett 
választani. Én a járműjavítóba 
kértem magam, de már akkor 
az volt a tervem, hogy a MA
HART-hoz megyek dolgozni. 
Nem a pénzért! Az itt se rossz. 
Szeretnék világot látni, s majd 
hajógépészként átélni néhány 
tengeri kalandot. Ezért nem kö
töttem ösztöndíjszerződést sem. 

Oravecz Csaba Pusztasza
bolcsról, vasutas családból ke
rült Fehérvárra géplakatos-ta
nulónak. Mozdonyvezető édes-

Középvezetők részére 

Az új szakmunkások nevés 
ben Tósoki István géplakatos 
az évfolyam legjobb tanulója és 
�ókamestere köszönte meg az 
üzem és az oktatók gondosko
dását, az ünnepélyesen átadott 
jutalmakat. Ő osztálybizalmi
ként kóstolt bele a mozgalmi 
munkába. 

- Négyes lett a bizonyítvá
nyom. Juhász Imre tanműhely
vezető járt kint a kálozi általá
nos iskolában, s beszélt az elér
hető ösztöndíjakról, kedvezmé
nyekró1. Így választottam a 
járműjavítót. Nem bántam 
meg. 

Orosz Károly 

Rakodásgépesítési tanfolyam 
Középfokú rakodásgépesítési csoportvezetői tanfolyamot 

rendeznek a záhonyi gépesített rakodási főnökségen, ahol jelen
tékenyen továbbfejlődött az anyagmozgatási technológia, növe
kedett a gépi átrakás aránya és az irányítói személyzet körében is 
számottevő változás következett be. 

Az áprilisban kezdődött, augusztusban befejeződő tanfolya
mot levelező rendszerben, heti két alkalommal, 26 gyakorló és le
endő középvezető részvételével szervezték. Az előadók a szolgá
lati főnökség és más szervezeti egységek vezető szakemberei vol
tak. 

Kép és szöveg: Iván István 

Elméleti foglalkozás 
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A jubileum alkalmából 

Nosztalgiavonat indult 
a . Nyugati pályaudvarról Vácra 

Mind az időjárás, mind a jó 
propaganda szerencsés össz
hangja eredményeként július 
12-én a reggeli órákban igen 
sok kíváncsiskodó, no meg utas 
várakozott a Nyugati pályaud
varon a 13. vágányon álló nosz
talgiavonat mellett. A látvá
nyosság középpontjában ez al
kalommal nem annyira a 375 
sorozatú, 034 pályaszámú gőzös 
állott, hanem az a 103 esztendős 
II. osztályú személykocsi, ame
lyet nemrégen a szombathelyi 
járműjavítóban varázsoltak új
já. 

A Pest-Vác közötti első ma
gyar gőzüzemű vasút 140. év
fordulója tiszteletére indított 
nosztalgiavonat ünnepsége 8 
órakor kezdődött a Hámán Ka
tó váróteremben, ahol Csapó 
János a Nyugati KÜF vezetője 
mondott beszédet. Ezután élen
járó vasutasoknak kitüntetése
ket, jutalmakat adtak át. A je
lenlévők végül megtekinthették 
a KÜF dolgozói által összeállí
tott emlékkiállítást. 

A budapesti vasút-igazgató
ság nosztalgiabizottságának jól 
előkészített munkáját dicséri, 
hogy a vonatra olyan kelendő
ek voltak a jegyek, hogy a vé
gén pótjegyeket is kénytelenek 
voltak kiadm. 

A meghívott vendégek között 
ott volt dr. Várszegi Gyula, a 

MÁV vezérigazgatója, akit Ton
gori Imre vasútigazgató foga
dott. 

A vonat 8 óra 25 perckor in
dult, és elsőként Dunakeszin 
állt meg. A feldíszített megálló
ban Koledich Antal állomásfő
nök fogadta a parádés szerel
vény utasait, majd Villási Lász
ló Dunakeszi tanácselnök-he
lyettese üdvözölte a MÁV veze
tőit, és rövid beszédben méltat
ta a vasútnak a környék fejlő
désére gyakorolt hatását. 

Ezután a nosztalgiaszerel
vény már csak az egykori vé
gállomáson, Vácon állt meg. 
A vendégeket, az utazóközönsé
get Nagy Lajos állomásfőnök 
fogadta, majd a felvételi épület 
melletti kis téren Weisz György 
Vác város tanácselnöke üdvö
zölte az oda sereglett közönsé
get. Ünnepi beszédében felidéz
te az első magyar vasútvonal 
történetét. 

A tanácselnök megemlékező 
beszéde után a hagyományos 
tombola következett, amelyen 
vasútról szóló könyveket, régi 
kalauzlámpákat sorsoltak ki. 

A vonat végül 9 óra 55 perc
kor indult vissza, és a Nyugati 
10. vágányára érkezve búcsú
zott a vasutat szerető, lelkes 
vendégeitől, utasaitól. 

Séra Sándor 

�agy Lajo!> állomásfőnök köszönti a nosztalgiavonat vendégeit 
(Laczkó Ildikó és Óvári Árpád felvételei) 
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!t!tFeeseg a felszín!t hallgat a mély!t!t 

Egy lal.áscsere bonyodalnaai 
Aki a székesfehérvár-pusztaszabolcsi vonalon lévő 
Zichyújfalu állomásra látogat, azt hiheti, hogy egy is
ten háta mögötti, elhagyott tanyavilágba csöppent. 
Az itt dolgozó és lakó vasutasok közérzetét, ideg
rendszerét már kikezdte a hivatali közöny. A lélekte
len ügyintézés, a packázás kiölte belőlük a lelkese
dés szikráját és a bizalmat az intézkedésre hivatott 
személyek iránt. Anélkül, hogy dramatizálnám a ta
pasztaltakat, a puszta tények leírására szorítkozom. 
Ertelmezze ki-ki vérmérséklete, igazságérzete sze
rint! 

Felszólitás érkezett 
A panaszos (Sárközi Attila 

forgalmi szolgálattevő), aki egy 
méltánytalan intézkedés miatt 
kérte a szerkesztőség segítsé
gét, türelmét vesztve az illeté
kes fórumok packázása miatt, 
Zichyújfalu állomás irodájában 
egy hivatalos felszólítást tesz 
elém. Olvasom a június 18-án, 
a székesfehérvári körzeti üzem
főnökségen keltezett, névre szó
ló levelet: 

„Tudomásunkra jutott, hogy 
a 8549/1983. SzMO szám alatt 
az Ön részére kiutalt, Zichyúj
falu 14/a számú őrházban lévő 
lakást engedély nélkül elcserél
te édesapja lakásával. Mivel 
ilyen írásbeli kérelemmel nem 
fordult sem üzemfőnökségünk
höz, sem az igazgatósághoz, 
ezért lakáscseréjéhez hozzájá
rulni nem lehet. Felszólítjuk, 
hogy az Ön részére kiutalt la
kásba költözzön vissza! 

A lakáscseréhez egyébként 
sem lehet hozzájárulni, mert a 
MÁV Köjál főorvosának véle
ménye szerint az őrházban lévő 
víz fertőzöttsége miatt kisgyer
mekek étkeztetésére nem felel 
meg. Az Ön részére kiutalt la
kásnak viszont vezetékes víz 
biztosítja a megfelelő ivóvizet." 

Kérdőn nézek a fiatal vas
utasra. 

- Ez érthetetlen számomra 
- mondja bosszúsan. - Nem 
tudom, miért akarnak kitolni 
velem és a családommal? Az a 
vád ugyanis, hogy a lakást en
gedély nélkül cseréltem el -
nem igaz! A szóbeli beleegye
zés után az írásbeli kérelmet 
februárban postán adtam fel a 
székesfehérvári körzeti üzemfő
nökség lakásügyi előadója cí
mére. A közelmúltban beszél
tem vele. Azt mondta, hogy oda 
semmiféle papír nem érkezett. 

Ha ez igaz, akkor miért nem 
sürgették már előbb, hogy 
küldjek egy másikat?! 

Az előzmények rövid történe
te. 

Sárközi Attila nyolc éve vas
utas. A környék legjobb forgal
mistáinak egyike. Korábban 
Székesfehérváron dolgozott ko
csivizsgálói beosztásban. A 
több kereset reményében jött 
váltókezelőnek Zichyújfaluba. 
Kellett a pénz, hiszen akkor 
már megszületett első gyerme
kük, és a fehérvári albérletért is 
sokat kellett fizetni. Közben -
érdeklődő ember lévén - ta
nult is. Tavaly augusztusban 
négyes eredménnyel végezte el 
az üzemviteli szakmunkástan
folyamot. Hamarosan forgalmi 
�zolgálattevői beosztást kapott. 
Edesapja harmincnyolc éve dol
gozik az állomáson, szintén for
galmista. Örült, hogy a fia is kö
vette példáját. Gyakran egy
mást váltják a szolgálatban. 

Az apa a 15-ös számú őrház
ban élt feleségével. Attila is sze· 
retett volna szülei közelében 
lakni, no meg szabadulni az al
bérlettől. 1983 júniusában telje
sült a vágya. Ekkor utalták ki 
részére az állomáson a 14/a szá
mú szolgálati lakást. 

Az egy szoba-konyhás, ned
ves, elhanyagolt lakás azonban 
kiábrándította a fiatalokat. Kü
lönösen másfél éves gyerme
kük egészségét féltették. Az 
idős szülők javasolták, hogy 
cseréljék el a lakást. Ők a na
gyobb, 15-ös számú őrházból 
szívesen átköltöznek a 14/a-ba, 
csak a fiú intézze el a formasá
gokat. Bizonyára a MÁ \i illeté
kesei is megértik ezt. hiszen 
senkinek sem származik ebből 
kára. 

A bürokráeÍa hálójában 

Attila haladéktalanul beszélt 
mindazokkal, akiknek köze van 
az ottani szolgálati lakásokhoz. 
Szóban valamennyien hozzájá
rulásukat adták a cseréhez. 

- Nemcsak hozzájárultak, 
hanem biztattak is, hogy mi
előbb költözzek, és megkezdhe
tem a lakás felújítását, mert az 
bizony siralmas állapotban 
volt - magyarázza Attila. -
A cseréről szóló hivatalos pa
pírt majd később úgyis megka
pom, mondogatták. Felelős sza
vahihető emberekkel tárgyal
tam, akiknek az ígéretében 
nem volt okom kételkedni azért 
sem, mert hamarosan építő
anyagot kaptam a felújításhoz. 

- Kik tudtak a cseréről, kik
kel tárgyalt ebben az ügyben? 

- Beszéltem többek között 
B. I.-vel, a székesfehérvári 
jobbparti épületfenntartási fő
nökség vezető mérnökével, H. 
F. építésvezetővel és Sz. K.-val, 
a körzeti üzemfőnökség munka
ügyi osztályának lakásügyi elő
adójával. Sz. K. nyomtatványt 
is adott, hogy töltsem ki és 
küldjem vissza. Én azt a ké
relmmel együtt már februárban 
postára adtam. 

- Mi történt ezután? 
- A két szoba-konyhás la-

kást tavaly felújítottam. Mun
kadíj címén körülbelül har
mincezer forintot fizettem ki, 
az anyagot (sódert, cementet, 
festéket stb.) az épületfenntar
tó főnökség adta. Ez is bizonyít
ja, hogy a cserét elismerték, 
tudtak róla, hiszen ha nem já-

rulnak hozzá, anyagot sem ad
nak. Amikor befejeztem a mun
kát és szépen berendeztem a la
kást, megszületett a másik lá
nyom is. Most nyolc hónapos. 
Nyugodtan, kényelmesen élhet· 
nénk, ha nem kapom a felszólí
tást, hogy költözzem vissza. 

- Mivel magyarázza ezt a 
hirtelen pálfordulást? 

- Az udvaromon van egy 
kerekes kút. Két hónappal ez
előtt öt malacom elpusztult, 
ezért megvizsgáltattam a vizet 
a Köjállal. Kiderült, hogy az 
kólibacilussal fertőzött, ivásra, 
főzésre alkalmatlan. A II-es to
ronyból is innen hordták a vi
zet. Ezért én azt kértem az ille
tékesektől, hogy a házamtól 
hatvan méterre húzódó nyomó
vezetékről vezessék be a vizet 
az udvarra. Erről hallani sem 
akartak. Inkább felszólítottak, 
hogy költözzem vissza a nekem 
kiutalt lakásba. Hordják az 
öreg szülők a vizet a kannában 
az állomásról. Apámék szolgá
lati lakása elé is én vezettettem 
el az ivóvizet másfél évvel ez
előtt. Az árokásásért 1800 fonn
tot fizettem, a vasút csak a csö
vet adta. 

Attila felpattan a székről, ide
gesen tesz néhány lépést a szo
bában, aztán szemlére invitál. 
Az állomáson hét család lakik 
három házban. Először a 14/a 
számú háznak azt a lakását te
kintjük meg, amelyet Attiláék
nak 1Jtaltak ki. A ház faláról kí
vülről már lepergett a vakolat, 
lyukasak az ereszcsatornák, a 
tető alatt verebek fészkelnek. 

Benyitunk a földszinti lakás ro
z_oga, zöldre festett ajtaján. 
Aporodott, dohos levegő csap 
az arcunkba. A szülei most nin
csenek otthon. Nézelődünk a la
kásban. A szoba ablaka alatt a 
falon felkúszott a nedvesség. 

- Amikor ide költöztünk -
jegyzi meg a forgalmista -, ti
zennyolcezer forintot költöt
tem a lakásra. Kicseréltettem a 
villanyvezetékeket a falban, 
WC-kagylót, műanyag padlót 
vásároltam. A konyhában egy 
gödör tátongott, mintha bomba 

, csapódott volna be. A MÁV 
semmit sem adott. 

Felmegyünk az emeletre, 
hogy megnézzük Suszter Ká
roly váltókezelő lakását is. Ő ta
valy novemberben költözött 
ide, feleségével, gyermekével. 
Jókedélyű, zömök fiatalember 

Suszter Károly. Szívélyesen fo. 
gad, de amikor a lakás kiutalá
sának körülményeiről érdeklő
döm, elkomorul az arca. 

- Hosszú mérkőzés volt -
mondja. - Idegileg kikészül
tem. Fél évig szaladgáltam ide
oda, hitegettek. A kérvényem 
hónapokig a körzeti üzemfő
nökség lakásügyi előadójának a 
fiókjában lapult. Albérletben 
laktam, gondolhatja, hogy 
mennyire kellett a lakás. Több
szöri sürgetés2mre végül Sz. K. 
azt mondta, hogy írjak egy má
sik kérvényt, mert az előző nem 
megfelelő. Sok huzavona után 
aztán beköltözhettünk. Előbb 
azonban bevakoltam a helyisé
geket, festettem, mázoltam, 
hogy lakható legyen. Tizenöt
ezer forintomba került az egész. 
A vasút nem adott segítséget, a. 
lakás előtte üresen állt. 

Gazdátlan lakások 
Szeptemberre várjuk a 

másik gyereket- - szól elgon
dolkozva a feleség, kihasználva 
a pillanatnyi csendet. - Nem 
tudom, mi lesz velünk? A vizet 
vödrökben hordjuk föl a lenti 
csapról. Ha mosok, száz liter is 

kevés. Lavórban mosakodunk. 
A férjem a WC fölé egy kétszáz 
literes vashordót szerelt, el.zár
ható csappal. Majd feltöltjük 
valahogy vízzel és akkor köny
nyeb ben öblíthetjük a kagylót. 

- Az I-es őrhely mellett van 
egy üres, kétszobás lakás -
morfondírozik Suszter Károly. 
- Igaz ugyan, hogy nagyon 
rossz állapotban van, de én vál
lalkoztam a felújítására, de nem 
adták. A lakó már két éve elköl
tözött, maszek fuvaros lett, a la
kást azonban nem adta le, a 
vasutat meg úgy látszik, nem 
érdekli az ügy. Inkább hagyják 
szétrohadni. Ha akarja, meg
nézheti. 

- Ebben a házban is van 
még egy üres lakás - veszi át a 
szót Sárközi Attila. - Szabó 
Dezső tíz éve költözött el innen, 
a lakást nem adta le, mert van 
hozzá egy darabka föld. A lakás 
lassan tönkre megy, de talán 
még rendbe lehetne hozni. 

Egymást kiegészítve mesélik, 
hogy a faluból több fiatal is szí
vesen eljönne vasutasnak, csak 
adjanak lakást. Egy Brakszátor 
István nevű fiatalembert emlí
tenek, aki már sokszor érdeklő
dött az üres lakások sorsa iránt. 
Huszonegy éves, családja van, 
albérletben lakik. Ha lakást 
kapna, ide jönne váltókezelő
nek. 

- A vasút ellensége önma
gának - jelenti ki kategoriku
san Sárközi. - Az állomásun
kon is munkaeróniány van. 
Forgalmistára, váltókezelő re 
lenne szükség. Én is nemrég 
vettem ki a tavalyi szabadságo
mat. A múlt héten nyolcvanhá
rom órát szolgáltam. Havonta 

átlagosan háromszáz órát dol
gozom, s mindezért hét-nyolc 
ezer forintot kapok. Akik jönné
nek a vasúthoz, elriasztja a kö
zöny, a lélektelen ügyintézés. 

Üres lakásokat hagynak tönkre 
menni ... Ki érti ezt? 

Az állomás túloldalán húzódó 
poros úton ballagunk a 15-ös 
számú őrház felé, ahol Sárközi 
Attiláék laknak. Velünk jön 
Suszter is, cipője orrával elgon
dolkozva rugdal egy kavicsot. 
Az út bal oldalán a sűrű bozó
tok, cserjék közül beszakadt te
tejű melléképületek, düledező 
viskók bukkannak ki. A laká
sokhoz tartozó gazdasági udva
rok többsége elhanyagolt, az 
épületeket körülöleli a gaz. 
Ahol a dzsungel véget ér, az út 
végén takaros falusi ház maga
sodik. Udvarán egy fiatalasz
szony teregeti a ruhát, s amint 
megpillantja kísérőimet, azon
nal replikázik: 

- Mikor intézkedik már a 
vasút? Tűrhetetlen ez az álla
pot. A gazdasági épületek közül 
egerek, patkányok járnak át 
hozzánk. Már annyi a patkány, 
hogy az aprójószágot is veszé
lyeztetik. Tegyenek valamit, 
mert ez a szeméttelep megfertő
zi a környezetet 1 

- Legyen türelemmel! Egy
szer majdcsak intézkedik valaki 
- nyugtatja Attila. aztán hal
kabbra fogva a szót, hozzám 
hajol: 

- Ettől a háztól kapom az 
ivóvizet. Vettem hetven méter 
műanyag csövet, s az úton átve
zettem az udvaromra. Meg
egyeztünk, hogy az évi vízdíj 
felét fizetem. Itt húzódik a nyo
móvezeték, nem lenne nehéz 
rákötni. Még társadalmi mun
kát is vállalnánk, kiásnánk az 
árkot, de a vasút nem akarja. 
Bizonyára sajnálják azt a pár 
ezer forintot, amibe az egész ke
rülne . .. 

A hanyagság mementója 
Attila büszkén mutatja a ren

dezett udvart, a takaros házat. 
Itt minden az ő kezemunkáját 
dicséri. Kívül-belül tatarozta a 
lakást, tetőt javított, járdát épí
tett, ajtókat cserélt. A konyhán 
műanyag padló, a szobák kelle
mes illatot árasztanak. A két ki
csi békésen hancúrozik a heve
rőn. Ettől az idilli légkörtől 
akarják most megfosztani a 
Sárközi családot. 

Derékig érő fűben-gazban tö
rünk utat magunknak az I-es 
őrhely mellett álló házhoz. Az 
elhagyott épület kúpcserepeit 
már lesodorta a szél, az ajtók le
szakadtak, az ablakok kitörtek. 

- Valamikor a környék leg
szebb szolgálati lakása volt ez 
- jegyzi meg csendesen Sárkö
zi. - A lakója két évvel ezelőtt 
költözött el. Most már maszek 
fuvaros, de a lakást azóta sem 
utalták ki senkinek. Több száz 
csirkét nevelt a helyiségekben. 
Nézze, az ürülék és a tápszer 
nyomai még mindig láthatók. 

Az egyik ajtófélfán vadmé-

hek ütöttek tanyát. A tágas szo
bák falai között már csak kísér
tetek járnak. Szomorú memen
tója ez az épület a felelőtlenség
nek, a hanyagságnak. A közös 
vagyon, az értékek herdálásá
ért vajon lesz-e, van-e felelős?! 

A I-es őrhelyen szolgálatban 
lévő Szabó József váltókezelő 
szomorúan jegyzi meg: 

- Én már kétszer kértem 
ezt a lakást, hogy utalják ki ne
kem, majd rendbe hozom, de 
elutasítottak. Szőlőhegyről já
rok ide dolgozni, beteg a szí
vem. Nézze, itt a sok gyógyszer 
a táskámban. Gyerekeim is 
vannak, nekünk nagyon jó lett 
volna ez a lakás ... 

Vigasztaló, biztató szavakat 
keresek, de nem találok. Mit le
het mondani? Ami biztos, ami 
tény: a MÁV-nál a frekventált 
munkakörökben tovább tart a 
létszámcsökkenés. József Attila 
verssora jut az eszembe: ,, Fe

cseg a felszín, hallgat a 
mély . .. " 

Kaszala Sándor 
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Az OTP új szolgáltatása: 

a nyugdíj-előtakarékossági betét 
Lapunk olvasói, szakmánk tük, tízezertől kezdődően. Jó től eltelt időtől és a befizetett 
dolgozói a napi híradások- előre érdemes és szükséges szá- összegtől. 
bál már értesülhettek róla, molni, mert ezeket az összege- Lássunk rá számszerűsített 
hogy az Országos Takarék- ket időközben nem lehet sem példát. Ha a biztosított 50 OOO 
pénztár július elsejével új csökkenteni, sem növelni. forint alapösszeggel indult, az
típusú szolgáltatást veze- A meglévő mellé azonban tán havonta 1000 forintot fize-újabb szerződést bármikor köt- t tt b 

, 
"d' k''té tá tett be: ÚtJ·ára indította az e e, es a szerzo es o s u -

het az előrelátó ember, aki így · 36 h · b h l 'l 'k 1 életbiztosítással egybekö- m · onap an a a 021 e , 
akar jövőjéről gondoskodni. akkor a kedvezményezett élet-tött nyugdíj-előtakarékos- biztosítási szolgáltatásként 

sági betétet. Itt mindjárt 117 860 forintot kap. Ez a 36 
megjegyezzük, hogy van havi befizetés 86 OOO, a három-
ennek a megtakarítási tor- Felhasználásának évi kamatos kamat 19 800 és az 
mának egy másik változata lehetőségei életbiztosítási összeg 12 OOO fo-
is, amelyhez nem kapcsa- rintjából tevődik össze. A har-
lódik életbiztosítás. Erről ------------ madik tétel nagysága az idő
majd később szólunk. Ma- Számoljunk a tízezres alap- ponttól is függ: itt a 12 OOO fo
radjunk egyelőre az alap- pal és a 300 forintos havi részle- rint a szerződésben vállalt be
formánál. Nézzük, mi a tekkel. A szerződőnek tíz év fizetés egyévi összege. A 37. hó 

(120 hónap) alatt összegyűlik első napja és a 48. hó vége kö
célja és a szerepe a nyug- 46 OOO forintja. Ennyi a befize- zötti haláleset után a kedvezmé
díj-előtakarékossági betét- tés. Ehhez évi 9 százalékos ka- nyezett a még be nem fizetett 
nek. matos kamatot azaz 35 OOO fo- összeg 75 százalékát kapja, ké-

Célja és előnyei 

A:z. emberek jogos igénye és 
helyes törekvése, hogy kerese
tükből, jövedelmükből annak 
nélkülözhető részét későbbi 
időre úgy tartalékolhassák, 
hogy félretett pénzük megőriz
ze vásárlóértékét, és lehetőleg 
valamennyi többletet is hozzon. 
Ezeket az érdekeket a lakosság 
bankjaként ismert OTP a hosz
szabb távra szóló, tartós leköté
sű betétekkel szolgálja legin
kább. flyen például a takarék
levél, meg a közkedvelt ifjúsági 
takarékbetét. Ami ez utóbbit il
leti, hatóköre népes korosztá
lyokra terjed ki. Hiszen ifjúsági 
betétet a megszületés pillanatá
tól 35 éves korig bárkinek a ja
vára lehet kötni. Ez a betétfajta 
az önálló életkezdésre való cél
tudatos felkészülés, az anyagi 
,,erőgyűjtés" bevált eszköze
ként vált közismertté és köz
kedveltté az indítása óta eltelt 
másfél évtized alatt. A:z. ily mó
don takarékoskodók után kö
vetkeznek a 35 éven felüliek. 
A folyamatosság fenntartása és 
biztosítása volt az egyik célkitű
zés és indíték, amely az említett 
új betétforma létrehozásához 
vezetett. 

Az elmondottakat támasztja 
alá, hogy az új betétre éppen a 
35 évesekkel kezdődő korcso
portok köthetnek szerződést. 
A:z.ok előtt nyílik meg ez az új 
lehetőség, akik már révbe jutot
tak, s módjukban áll előbbre te
kinteni, életük további szaka
szára pénzt gyűjteni. A:z. új 
konstrukció a nyugdíj-előtaka
rékossági betét elnevezést kap
ta, ami abból adódik és azt feje
zi ki, hogy rendeltetése szerint 
elsősorban a majdani nyugdíj 
kiegészítéséhez lehet ily módon 
saját erőből alapot teremteni. 
Ezt a tiszteletre méltó szándé
kot a pénzintézet magas kamat
tal - minden betétfajtánál ma
gasabb hozadékú kamatos ka
mattal - honorálja. 

Az OTP ezt az újszerű szol
gáltatást a társadalom, a lakos
ság széles rétegei számára ter
vezte és szervezte. A 35-50 év 
közötti állampolgárok az előta
karékosság mellett életbiztosí
tásra is szerződnek, vagyis 
megállapodásuk egy vonzó, jól 
kamatozó megtakarítási formá
ra szól, emellett egyfajta szociá
lis gondoskodást is jelent. Az 50 
éven felüliekre az életbiztosí
tás ugyan nem terjed ki, ám ők 
más előnyhöz, kamattöblethez 
jutnak. De vegyük először az 
alapforma tudnivalóit. 

A szerződésnek az a feltétele, 
hogy az ügyfél tetszés szerinti 
indulóösszeget - amely 10 OOO 
forintnál kezdődhet - elhelyez 
az OTP-fiókban. Vállalja, hogy 
a tízéves takarékossági időszak 
alatt minden hónapban, rend
szeresen és folyamatosan befi
zet legkevesebb 300 forintot. 
A havi részlet is lehet több. 
A szabály szerint százzal oszt
hatónak kell lennie. Az induló 
vagy alapösszeg pedig mindig 
kerek ezres lehet. mint említet-

rintot hozzáad' a takarékpénz- sőbbi elhalálozáskor pedig azt a 
tár. Így a betétesnek 81 OOO fo- pénzt is teljes egészében felve
rintja lesz a takarékossági idő- heti, amelyet a szerződés értel-
szak végére. Nyilvánvaló, hogy méhen a betétesnek még a ta
pénzbefektetésnek is jó ez a le- karékossági időszak további ré
hetőség. A:z. éves hozadék szében, a tizedik év végéig ez-
ugyanis 13 9 százaléknak felel után be kellett volna fizetnie. 
meg! 

' 
Az életbiztosítási összeg egyéb

Mit kezdhet az ember az így ként szerződésenként legfel-
összegyűjtött pénzével? jebb 150 OOO forint lehet. 

Négyféle lehetőség közül vá
laszthat. A:z. egyik megoldás az, 
hogy felveszi a kamatos kamat
tal növelt tőke teljes vagy rész
összegét. Dönthet úgy is, hogy 
a pénzt benthagyja, és járadék 

Anyagi támasz 

formájában kéri az _esedék
E:,

s A takarékpénztár az új betét k?ma:o�at. A harma�ik ��heto- alapításakor az 50 éven felüliseg kmálko21k a legelonyoseb�- ekre is gondolt, számukra is lenek. E�ben az, ,���tbe� a bete- hetővé tette, hogy ebben az tes az osszegyuJtott 'J;enzt vagy igen előnyös betétformában an;1-ak . egy meg�a_:arozott re- gyűjtsék, tartalékolják pénzüszet b;_zo:1-y�s _i�os-;ak _ala_tf, ket. Itt nincs felső korhatár, benyuqdi1,-kiegesziteskent, ele�Ja- kapcsolódhatnak ebbe a takaradekkent �olyamato�an, res7� rékossági formába a nyugdíjalete�be:", kezhez ka1;1a. A:z. UJ sok, sőt akár a 80-90 évesek, b_etetfaJtának voltakeppen ez a meg a még idősebbek is. A:z. 50 lenyege. , . év fölöttiek azonban életbiztosí-�an meg eg_y har;nadik me�- tásra nem szerződhetnek. ,,Kár
olda� _is. Ezt_ varhatoan azok va- pótlásul" megkapják a plusz lasztjak, akik -��zonylag _ fiata- egy százalék kamatot; befizetett l�b� korban �otottek bete!szer· pénzükhöz a takarékpénztár a zodest. Egyel?re __ ne� nyúlnak kezdet kezdetétől fogva évi 10 a befizetett penzukhoz, sem an- százalékos kamatos kamatot nak kamataihoz1 hanem az ??Z- számol hozzá. szeget a takarekban hagYJak. A k„ bb 'rt' k d ,_ 
Jól járnak vele, hiszen mint , . onny; meg e es e v� 
már utaltunk rá, magas kama- ert itt 1s szolaltassuk _meg a sza
tot térít a takarékpénztár. A �okat. A 10 OOO �onntos �lap
befizetés tízéves időszakában osszeg ,meg a havi 30� _ fonn:o� 
évi 9, utána pedig már évi lO befize!es �6 OOO fonntJahoz evi 
százalékos kamatos kamat jár. 1� szazalekos _ka�_atos k8:mat
Ezek az ügyfelek természetesen �ent 40 OOO fonnt }on �10zza. Az 
rendelkezhetnek úgy, hogy az e�es ho:a1:1' 16 s_za�alekra teh�
OTP egy későbbi időponttól tol E�bol es t?vabb1 kam_�taibo� 
kezdődően folyósítsa részükre a a betetes 10 even kersztul havi 
járadékot. 120�, összesen 144 O�O forin�. já-

N' ·· k 'h' 'ld't . ,_ radekot kap. A befizetett osz-_ezzun 1;e ,any pe a 8: Ja szegnek ez több mint a három-rad,ek nagysag�ra vonatkozoan. szorosa. Ha pedig a betétes A_ tizezres_ alapo�szeg me� a ha- 50 000-res alappal indult, és ha:'1 300 !?r:ntos reszletek es a 10 vi 1000 forintos részleteket válevr�. Ja,ro kamatos . kama�ok lalt akkor a befizetett 1 70 OOO egyuttveve 81 OOO fonntra rug- f .' b 'l k · 
k Ebb •i h • 1000 f . t . , _ onnt o meg annak amata1-na ; � avi , onn Ja ból havi 4400 forinttal, tíz év rad";kot ker a , betétes. � fogyat- alatt összesen 528 OOO forinttal kozo ��radek ten:neszetesen egészítheti ki nyugdí'át. mmdvegig kamatozik. A ren- , , J „ 

delkezésre álló összeg tíz év A szam?k , egyert;lm�en, v8:l
(120 hónap) alatt fogy el, illetve l�n,ak a celrol, a_ �zandekrol! e_s 
ennyi ideig tartó járadékfolyósí- vilagosan .. mutatj�k a lehetose
tásra futja belőle. Összesen te- get. Vegyuk hozza a; el�on?ot
hát 120 ezer forintot kap kéz- takhoz:. hogy a. hetet barrmkor 
hez a betétes, vagyis több mint megszunte!heto. Ebben az e?et
két és félszeresét annak, amit ben a s;a�alyokban meg�atár?
eredetileg befizetett. zott merte�u �am?tot -�zamol1a 

V k b t'tv 'lt t el a takarekpenztar1 fiok. Meg an enn;. a • e e ? oza - azt is jó tudni, hogy például a nak e� UJszeru �o�asa:, a takaréklevél kamatlábának idő-3�-5� �vese� sz:rz�dese/l�t- közi emelése a nyugdíj-előtakab;�toSitasra is s�ol. . rre ,ul_on rékossági betét kamatának nö-díJat nem kell f1zetm, az evi 9 1, , • d , · , l 'k k t k t f .. 1 .. tt· ve eset 1s ere menyez1: erre szaza e ama os ama o o 1 . , , 
1 , al , 

k d • 1 , ltatá mindenkor egy szazalekkal 
f d

szaz
t 't

e 
,. � Ja a 

al
s�o. ga 

lt
s több jár, mint amennyi az e eze e . ru. erre v o Jogosu - 'b b 

, 
f l bb , 

ki , ,1 b fi t' . 'd" egye etet orma egmagasa sag zaro ag a e ze es1 1 o- k t szak, vagyis a szerződéskötéstől ama �-
.. , 

számított tíz év alatt érvényes. Ket:�s szer;pet , tolt be, teh,at 
Ez azt jelenti, hogy mivel a e� a_z UJ szolg�ta!a�: a penz �r� 
szerződő a megállapodás aláírá- tek:nek, megorzeset garan_t?-l_o 
sakor legfeljebb 50 éves lehet, betet, es :gyben a sz�_cial_is 
ezért az életbiztosítás 60 éves gondoskodasnak az eszkoze is. 
koráig tekinthető érvényesnek. �iz_os anya� támasza az előr;
A szerződésben megjelölt sze- lat?, _takarekos embernek es 
mély az életbiztosítási szolgálta- utodamak. 
tást (vagyis az ilyen címen járó Mint említettük, az új OTP
összeget) három forrásból kap- szolgáltatásnak betéti és szociá
ja. A befizetett pénzt teljes egé- lis jellege van. Lévén a vasút 
szében visszatéríti az OTP eh- veszélyes üzem, talán nem volt 
hez hozzászámolja az évi 9' szá- fölösleges az életbiztosításról, a 
zalékos kamatos kamatot és a baj esetén a hátramaradottak
kedvezményezett megkapja az ról ily módon való gondoskodá
életbiztosítási összeget is. En- sáról is ezen a helyen szólni. 
nek nagysága függ a szerződés- Kutas József 

Az intézőbizottság napirendjén 

A munkavédelmi ellenorzések 
tapasztalatainak értékelése 

A:z. újonnan létrehozott bizott
ságok jelentős szerepet vállal
nak a munkavédelem alakításá
ban. Jellemző példája ennek a 
szombathelyi intézőbizottság te
vékenysége, amely legutóbbi 
ülésén olyan aktuális problémá
val foglalkozott, amely egybe
esik a dolgozók érdekeivel, 
ugyanakkor az egészséges, a 
balesetmentes munka feltételei
nek javítását is szolgálja. 

Az intézőbizottság ilyen indít
tatásból tűzte június 20-i ülése 
napirendjére az igazgatóság te
rületén tartott munkavédelmi 
célellenőrzések tapasztalatait és 
a tett intézkedések értékelését. 
Emellett még foglalkoztak a pá-
lyafenntartási szakszolgálat 
dolgozóinak munkakörülmé-
nyeivel és szociális helyzetével, 
a soproni pályafenntartási fő
nökséget választva modellül. 

Kapronczai János, a vasút
igazgatóság vezetője tartalmas 
beszámolót terjesztett a testület 
elé. A beszámoló nemcsak tár
gyilagos, hanem önkritikus is 
volt. A:z. igazgatóság területén 
1985-ben nem volt halálos üze
mi baleset és a három napon túl 
gyógyuló üzemi balesetek szá
ma is - ezer dolgozóra vetítve 
- a legalacsonyabb a MÁV
nál. 

Néhány megállapítás a be
számolóból. Észrevételezik, 
hogy rendszeresen találkoznak 
rendetlen munkaterülettel, mű
helyrészekkel. A műhelyekben 
a biztonsági előírásokat meg
szegve fölöslegesen tárolnak 
összegyűjtött anyagokat, alkat
részeket. Ezek zsúfoltságot 

VASUTASNAPRA 

okoznak és balesetveszélyt te
remtenek. Legtöbb ilyen sza
bályszegés a központi helyektől 
távolabbi területeken található. 

Jogosan kifogásolták, hogy a 
balesetek 50 százaléka megcsú
szásból, botlásból ered. Ennek 
egyik oka, hogy a tolatási pad
kák egyenetlenek, botlásveszé
lyesek. Sok a kocsikból kifolyt 
ömlesztett áru, kötöző és rako
dási segédanyagok. Több he
lyen a pft-s anyagokat a tolatási 
területre benyúlva, vagy azon 
tárolják. 

A munkavédelmi ellenőrzé
seken feltárt hiányosságok 
megszüntetésére intézkedtek. 
Célellenőrzéseiken a korábban 
feltárt hiányosságok felszámo
lását is vizsgálták. Tapasztal
tak olyan esetet, hogy a dolgo
zók a szolgálati helyük közelé
ben szemétdombot létesítettek. 
Ezt az állapotot az ellenőrzés 
után felszámolták. A:z. előter
jesztésben joggal állapítják 
meg, hogy a közvetlen vezetők 
nem veszik észre a hibákat. Így 
fordul elő, hogy a munkavédel
mi szemléket előkészítő ellenőr
zéseken 30-40 olyan munkabiz
tonsági előírást sértő hiányossá
got tárnak fel egy-egy közepes 
nagyságú szolgálati helyen, 
amit a helyi vezetőknek kellene 
észrevenni és felszámolására 
intézkedni. 

Egyes szolgálati vezetők a 
létszámra hivatkozva próbálják 
megmagyarázni a tarthatatlan 
helyzetet, amit nem lehet elfo
gadni. 

A szombathelyi igazgatóság 
területén, a munkavédelmi 

szemlék tapasztalatai szerint, a 
legtöbb feladat a pft. és az 
ÉHF. szakszolgálatra hárul a 
hiányosságok felszámolásában. 
Vakolatok pótlása, meszelések, 
tetó'héjazat és esőcsatornák, aj
tók, ablakok javítása várat 
magára, amit a két szakszolgá
latnak kell megoldani. 

A:z. őszinte hangvételű beszá
moló után csaknem minden 
résztvevőnek volt mondanivaló
ja. Sokan elmondtá�, hogy a 
szemléket nem tartják haté
konynak, ezért több igényessé
get várnak a vezetőktől. A jegy
zőkönyvek felvételével nem zá
rulnak és nem is zárulhatnak le 
a problémák. 

A hozzászólók felhívták az 
emelőgépek összszerkezeti vizs
gálatára, amely évek óta megoI-· 
datlan, s a mai napig kézzelfog
ható intézkedés nem történt. 

Kifogásolták, hogy a szak
szervezet képviselőit nem hív
ják meg a munkavédelmi szem
lékre. Az előterjesztők vélemé
nye szerint ez nem általános 
gyakorlat, hanem helyi admi
nisztratív mulasztás. Több fel
szólaló szóvá tette a rossz mun
karuha-, védőruhaellátást, a 
nagy méretek hiányát, a felsze
relések rossz minőségét. Gyors 
és hathatós intézkedést sürget
tek. 

A beszámoló tartalma, téma
választása, a vitában elhangzot
tak azt igazolják: meg lehet ta
lálni a módját annak, hogy a 
munkavédelemmel ne csak ál
talánosan foglalkozzanak a vá
lasztott testületek. 

Pásku Jenő 

Új üzemi és szociális épületet kaptak 
a szegedi vasutasok 

A szegedi igazgatóság anyagi 
lehetőségeinek figyelembevéte
lével, évente jelentős összege
ket fordít a dolgozók szociális 
ellátásának javítására. Az el
múlt ötéves tervben ilyen cé
lokra 567 millió forintot hasz
náltak fel. Ebből az összegből 
többek között több munkahe
lyen felújították, illetve bővítet
ték a szociális létesítményeket. 
Szegeden pedig a 36. vasutas
napra készült el és veszik folya
matosan használatba az állo
más dolgozói az új üzemi és 
szociális épületet. 

kapott helyet a hőközpont, a A második emeletre kerültek 
központi elektromos helyiség, a a női laktanyaszobák, itt ren
kerékpártároló, és a raktár. dezték be az utazók ebédlőjét, 
A földszintre került az akkumu- amelyet melegítőkonyhával 
látortöltő, a személykocsik javí- egészítettek ki, és a szabadidő 
tásával összefüggő villanyszere- hasznos eltöltését segítő társal
lő, asztalos- és lakatosműhe- gó is itt található. A második és 
lyek, valamint a kocsivizsgálók harmadik emeleten összesen 21 
tartózkodási helyisége. A:z. eme- kétágyas vendégszobát is ki
leti részen található a távközlő- alakítottak. 
és biztosítóberendezési szak
szolgálat műszerészműhelye, 
irodája, raktára, az akkumulá
torjavítóműhely, valamint az 
üzemviteli munkához szüksé
ges néhány irodahelyiség. 

A városrende:::ési tervbe_ is jól 
beillő létesítményt a DELEP A:z. üzemi részhez csatlakozó 
tervezte és azt a szegedi ház- szociális épület négyszintes. 
gyárban gyártott paneles ele- Földszintjén 310 férfi és 26 nő 
mekből építette meg. A kivite- részére fekete-fehér öltözőt, 
lezés 1983. szeptemberében ín- mosdót alakítottak ki. A:z. első 
dult, s az építkezés költsége 62 emeleten helyezték el az utazó 
millió forint volt. Az impozáns szolgálatot teljesítő férfiak lak
létesítmény nagysagara két tanyaszobáit, itt található az 
adat is utal: beépített alapterü- üzemorvosi rendelő a hozzátar
lete 2977 négyzetméter, az épü- tozó betegváróval, öltözővel, va
letek légköbmétere pedig 9708. !amint az egészségügyi felügye-

Az üzemi épület alagsorában lőség irodája, raktára. 

Az új szociális épület 

Az. épület fűtését és melegví
zellátását az állomáson üzemelő 
magasnyomású gázkazán bizto
sítja. A:z. épület biztonságát pe
dig izotópos tűzjelző berende
zés garantálja. A tervezők gon
doltak a gépkocsikkal érkezők
re is, az épület környékén par
kolókat alakítottak ki. 

A:z. új épületegyüttes, amely 
tovább javította az állomás dol
gozóinak munka- és szociális 
körülményeit, külső megjelené
sével és környezetével is méltó
képpen fogadja a Szegedre ér
kező vendégeket. 

Gellért József 

(Csizmadia János felvétele) 



s\7.asutasok Szakszervezeté
llnöksége immár 36. alka

rendezte meg az orszá
vasu� képzőművészeti ki

tást. A pályázati felhívásra 
nöten 292 festményt és 

t, huszonhatan 71 szob
plakettet és domborművet 

'4Jtlt.ek be elbírálásra. A kiálli-
f6 szervezője Kirchmayer 

t•��i.. SZOT-díjas szobrász
Qvész, valamint Benedek 

ÖfT/f/, Munkácsy-díjas fest6-
mdvész, a vasutas-szakszerve
zet képzőművészeti iskolájánalt 
kit vezetője volt. A hivatásos 
művészekből álló rangos zsűri 
179' alkotást javasolt bemutatás-

Az idei kiállítás megnyitóján 
részt vett ónozó György közle
kedési miniszterhelyettes, Fo-

A leg6tdekesebb produkció 
�nban a.harrna<f1k.; � 1983-as 
amerikai Nzv�n. Rend� 
zője P,oger Spottiswoode és for
gatókönyvµ'!Si a, Sbm� -:. 
túra végnapjaiban a !brro,igó'. 
Nicaraguába � e1 a néz6ket. 
Kaland, politika, izzó a�tás 
és pompás �� Nick 
N� (ismét), Gerae Hackmen. 
és a francia Jea.n louif 71rintig:, 
� férfi é1,- egy n6) viszik 
sikerre a nagy e,-ejd dráí:nát. 

J6 sz6raléoMst valamennyi
hez!' 

Á.belPéter 



12 MAGYAR VASVTAS 1986. JÚLIUS 24. 

T uristahíradó Vasutas okolvívó-hajnokság 
A szakbizottság Junius 

27-30. között, Abaligeten ren
dezte meg a XXXIII. Országos 
Vasutas Természetbarát Talál
kozót. A Nyugat-Mecsek e ked
velt kirándulóközpontjában 
megtartott találkozón 23 szak
osztályból közel kétszázan vet
tek részt. Az elszállásolásnál 
már nagyobb szerepet kapott a 
sátras kempingezés is. 

A:1 összesített pontversenyben a Haladás 
vég:1ett a:1 első helyen a PVSK előtt 

A vasutas természetbarátok 
péntek délután az abaligeti 
kemping melletti mesterséges 
tavaknál kiépített strandon für
déssel és csónakázással töltöt
ték el szabadidejüket, majd 
megtekintették a jégkorszak
ban keletkezett, különleges klí
májú barlangot. Este tábortűz 
fényénél találkoztak a régi is
merősök. 

Szombaton és vasárnap alka
lom nyílt csoportos, és egyéni
leg szervezett hosszabb-rövi
debb túrákra 1s. A találkozó 
résztvevői bejárták a dél-du
nántúli Kék Túra Abaliget
Nagymáté vadászház-Sza
bás-Sasrét-Nagytóváros
Gálosfa-Tótfalupuszta-Zse
lickislak-Gyertyánosvölgy
Kaposvár közötti szakaszát. 
Rövidebb túrák keretében lehe
tőség kínálkozott a régészeti 
emlékekkel (földvár, pálos ko
lostorromok), mondai szerkö
vekkel rendelkező Jakab-hegy 
megtekintésére, és a sikondai 
gyógyfürdő felkeresésére. 

Az országos egyéni vasutas 
ökölvívó-bajnokságot Jumus 
27., 28., 29-én Szombathelyen, a 
Haladás sportcsarnokban bo
nyolították le. A bajnokságon 
valamennyi vasutas egyesület
nél működő szakosztály, szám 
szerint kilenc egyesület 89 ver
senyzővel képviseltette magát. 
Jó néhány éve nem rendeztek 
ilyen nagyszabású ökölvívóver
senyt Szombathelyen. Az ízlé
sesen díszített csarnok, a jól fel
szerelt öltözők, mosdók m�llett 
a bemelegítésre is megfelelő 
helyiség állt rendelkezésre. 

Az ünnepélyes megnyitó 
után kezdődtek a különböző 
kor- és súlycsoportonkénti mér
kőzések. A serdülő korcsoport
ban 18, az ifjúsági korcsoport
ban 31, míg a felnőtt korcso
portban 40 versenyző indult. 

Eredmények. Serdülő korcsoport. 
Papírsúly: l. György Kálmán (Hat
van). 2. Szöllösi Zoltán (Szolnok). Kis
légsúly: l. Tizedes Attila, 2. Gelencsér 
István (Nagykanizsa). Légsúly: l. Var
ga Ferenc (Szolnok). Harmatsúly: l. 
Pató Attila (Szolnok), 2. Kiss József 
(Miskolc). Könnyűsúly: l. Péter Zsolt 
(Hatvan). Kisváltósúly: l. Böröcz 
László (Haladás), 2. Gerencsér Attila 
(Haladás). Váltósúly: l. Dohányos Fe
renc (Hatvan), 2. Jakab György (Ceg
léd). Nagyváltósúly: l. Varga Róbert 
(PVSK), 2. Molnár Gábor (HVSE). Kö
zépsúly: l. Jakab Tamás (Cegléd). 
Nagyközépsúly: l. Vincze István 
(Szolnok). 

Ifjúsági korcsoport. Kislégsúly: l. 
Kass Lajos (DMVSC). Harmatsúly: l. 
Lőrincz Lajos (Szombathely), 2. Abur
dán János (DMVSC). Pehelysúly: l. 
Kardos Róbert (Haladás), 2. Nyika Mi
hály (Cegléd). Könnyűsúly: 1. Len
gyel Flórián (DMVSC), 2. Szakos Zsolt 

Ez a jobhegyenes nem talált 

Horváth Zoltán (PVSK). Nehézsúly: 1. 
Németh Miklós (Haladás). Szuperne
l!ézsúly: 1. Kiss Gábor (PVSK), 2. 
Adám József (NYVSSC). 

kásabb és legharcosabb ver
senyzők, valamint a legtöbb 
pontot elért csapatok edzői, kor
csoportonként. Felnőtt korcsoport. Légsúly: l. Bódi 

Béla (Cegléd). Pehelysúly: 1. Kovács 
József (Haladás). 2. Matta Elemér A serdülő korcsoportban a (MVSC). Könnyűsúly: 1. Zámbó Gá- legtechnikásabb versenyző: bor (Haladás). 2. Cselkó Ferenc (Hat-
van). Kisváltósúly: 1. Jóni József György Kálmán (Hatvan), a 
(PVSK), 2. Barkucz Tamás (DMVSC). legharcosabb Pató Attila (Szol
Váltósúly: 1. Sturm Ernó (PVSK), 2. nok). Az ifjúsági korcsoportban Barki Zsolt (Haladás). Nagyváltósúly: l · , bb 1. Peti József (PVSK), 2. Lakatos Ven- egtechmkasa versenyzo 
cel (Cegléd). Középsúly: 1. Savanyú Habda Zsolt(Haladás), leghar
Miklós (Haladás), 2. Erós Péter cosabb Széles Imre (DMVSC). 
(PVSK). F�lnehézsúly: 1. Rákos Gá- A felnőtt korcsoportban a leg-bor (Haladas), 2. Horváth Zoltán (Ha- t h ·k, bb H rt p 't ladás). Nehézsúly: 1. Hart Péter ec m asa a e er 
(PVSK). 2. Zsigó Zsolt (NYVSSC). (PVSK), legharcosabb Zámbó 
Szupemehézsúly: 1. Verb Csaba Gábor (Haladás) versenyző. (PVSK), 2. Erdélyi László (Haladás) 

Tiszteletdíjat kapott vala
mennyi első helyezett, mindhá
rom korcsoportban a legtechni-

Az összesített pontverseny
ben: 1. Haladás VSE, 111 pont; 
2. PVSK, 82 pont; 3. Szolnoki 
MÁV-MTE, 71 pont. 

Klubavatás. Felújították Kál- támogatást nyújtott. A foglal
Kápolnán a vasútállomás váró- koztatóban pályaépít� gépe_k� termét. Központi fűtést vezet- hez, mozdonyokhoz es vasuti 
tek be korszerűsítették az utas- kocsikhoz gyártanak alkatré
ellátó 'büféjét és konyháját. Az szeket. 
újjáalakított váróterem ezentúl 
klubhelyiségként szolgálja a 
környéken élő vasutasokat. 

Küldöttség a Szovjetunióból. 
A miskolci járműjavító MSZBT
tagcsoportjának szervezésében 
öttagú küldöttséget fogadtak jú
nius elején a Moszkva melletti 
vasúti teherkocsikat javító 
üzemből. A vendégek az üzem 
megtekintésén kívül ellátogat
tak a körzeti üzemfőnökségre 
is, majd Miskolc környékével 
ismerkedtek. 

Kirándulás. A nagykanizsai 
vontatási főnökség mozdonyve
zetői Szentes László üzemfőnök 
vezetésével június végén a ju
goszláviai Kapronca vasutasai
nak vendégei voltak. A vendég
látók kirándulást szerveztek a 
kanizsaiaknak. A jól sikerült 
„szomszédolás" díszvacsorával 
zárult. 

Vasúti skanzen. Celldömöl
kön a jelenlegi MÉH-telep he
lyén vasúti skanzen építésébe 
fogtak. Az elképzeléseket a ve
zérigazgatóság nosztalgiabizott
sága is támogatja. A szaba?téri 
skanzenban régi vasúti jármű
veket és biztonsági berendezé
seket állítanak majd ki. 

Új állomás Makón. Ünnepé
lyes keretek között adták át Ma
kón az új, 24 millió forint költ
séggel épült állomást június 
20-án. A régi állomásépület új
jáépítésére két ütemben került 
sor, mivel az állomás forgalmát 
nem lehetett leállítani. Az első 
ütem 1983-ban készült el. 
A most átadott második ütem
ben készültek el az utasforgal
mi helyiségek, a várótermek, 
valamint az Utasellátóhoz tarto
zó étterem és az emeleti laká
sok. 

Uszoda Záhonyban. Verseny
zésre is alkalmas uszoda építé
sét kezdték meg Záhonyban. 
A 27 millió forintos építési költ
ségből csak tízmillió terheli a 
helyi tanácsot, a többit társadal
mi forrásokból fedezik. Az uszo
daépítést a környékbeli ipari és 
mezőgazdasági üzemek mellett 
a MA V Budapesti Számítás
technikai Üzemének és Záho
nyi Üzemigazgatóságának vas
utasai is támogatják. 

Szombat este a csoportok já
tékos szellemi totó kitöltésével 
bizonyították a Baranya megyé
ről és a tájékozódási ismeretek
ből megszerzett tudásukat. 
A vetélkedőn 1. Kőbányai 
VSK-Lokomotív TE, 2. Miskolci 
MVSC, 3. Debreceni MÁV Ig. 
SC, csapata lett. 

(Haladás). Kisváltósúly: l. Boros Ist- r---------------------------

Kiállítás. A hévízi klub
könyvtárban dr. Stark Ferenc
nek, a MÁV szanatórium főor
vosának festményeiből nyi1t ki
állítás június végén. A képeket 
július 31-ig tekinthetik meg az 
érdeklődők. 

Kommunista műszak. A sá
toraljaújhelyi pályafenntartási 
főnökség dolgozói a közelmúlt
ban kommunista műszakot tar
tottak, amelyen kettőszáznyolc
vanheten vettek részt. Össze
sen több mint 2400 órát dolgoz
tak, amelynek értéke 61 ezer fo
rint volt. A szocialista és mun
kabrigádok a műszak alatt síne
ket, talpfákat és kitérőalkatré
szeket cseréltek, valamint taka
rították a szolgálati helyeket. 
A munkáért járó pénzt felaján
lották a fiatalok lakásépítésére, 
valamint a kevés nyugdíjjal 
rendelkezők támogatására. 

A találkozó lebonyolításában 
a szakbizottság mellett a Dom
bóvári Vasutas Munkás SE és a 
Pécsi Vasutas SK természetba
rát szakosztályai vettek részt. 

ván (Szolnok). Légsúly: 1. Lakatos Ta
más (NVTE), 2. Kóvári József (NVTE). 
Váltósúly: 1. Széles Imre (DMVSC), 2. 
Herczeg István (PVSK). Nagyváltó
súly: 1. Habda Zsolt (Haladás), 2. Hor
váth Ferenc (PVSK). Középsúly: 1. 
Révész Gábor (Szolnok). Félnehé
zsúly: 1. Jánosi György (Szolnok), 2. 

A Váci VSE rendezésében 

Motorcsónakverseny a Dunán 
Az Országos Motorcsónak 

Szövetség megbízásából a Váci 
Vasutas SE június 12-én meg
bízhatósági motorcsónakver
senyt rendezett a váci Duna-ág
ban. Hat kategóriában összesen 
45-en indultak a versenyen. 

A különböző kategóriákban a 
Váci VSE sportolói kiválóan 
szerepeltek: 

A 350 cm3 kategóriában első 
helyezést ért el Gáspár László 
és dr. Gáspárdi Attila. 

Az 500 cm3-ben Papp László 
és Tóth István a harmadik he
lyen végzett. 

A 750 cm3 kategóriában első 
helyezést ért el Cservenák Zol
tán és Mikes Tamás. 

A 850 cm3-ben Vámos László 
és Vámos Mercedes végzett az 
első helyen. 

A 850 cm3 feletti kategóriá
ban második helyezést ért el dr. 
Hetényi Tamás és Magi Imre. 

A városi tanács által felaján
lott különdíjat Cservenák Zol
tán kapta. 

A versenyt megtekintette dr. 
Juhász Zoltán, a vasutas-szak
szervezet titkára is. 

Vízszintes: 1. Az üzemmenet javítá- vissza gurul. 40. Az ó tulajdona. 42. 
sának egyik feltétele. (Folytatása a 35. Vég nélküli sporteszköz. 43. Álmos. 
függőlegesben.) 13. Kolloidoldat. 14. 45. Kemizál az elején. 46. Három ró
Rizses ürühús. 15. Norvég író mai szám. 47. Téli sport. 48. 0. E. 
(1828-1906) utónevének kezdöbetújé- Beküldendő: vízszintes 1. és folyta-vel. 16. Némelyik_vidéken így nevezik tásaként a 35. függőleges. az elószobát. 17. Allati lakás. 18. Fran· Beküldési határidő: augusztus 11. cia kikötó regi neve. 19. Nyelvrokon 
nép. 20. Becézett Ibolya. 21. Nói név A megfejtéseket a szerkesztőség cí-
fonetikusan. 22 . . .. Obrenovics, szerb mére kérjük küldeni. 
fejedelem a 19. században. 23. Elham- Az előző keresztrejtvény helyes 
vaszt. 24 .... vána, a létezés ellentéte. megfejtése: 
25. Egykori japán katonai parancsnok. 
26. Erre a helyre. 27. Törvénykönyv. 
28. Ütlegelés. 29. A munkás, népiesen 
30. A labanc ellenfele. 31. Vissza: folyó 
Jugoszláviában. 32. A méhek lakása. 
33. Nem keveset. 35 .... Geraes, brazí
liai állam. 36. Neves angol író. 37. Ar
zén vegyjele. 38. Úgy van. 39. Francia 
nívó fordítottja. 40. Vonatkozó név
más. 41. KJi ... , ügyfél. 42. Holland 
pénz. 43. Ver az esó. 44. Igekötó. 45. 
Német pmce. 46. A madárnak van. 47. 
Vissza: ... szoros, tengerszoros Auszt
rália mellett. 48. Idegen férfi név. 

Függőleges: 1. Spanyol kikqtóváros. 
2. Jugoszláv kikötóváros. 3. Ovsömör 
(latin). 4. Zivatar volt. 5. Térzene 3., 4 .. 
6., 7. betűje. 6. Alvóhelyben megtalál
ható. 7. Igekötó. 8. Szolgai utánzó. 9. 
Római császár 69-79 között. 10. Kevert 
szín. 11. Esó utáni föld. 12. Testnevelé
si Föiskola. 16. A Föld sarka. 17. Titá
nia férje a Szentívánéji álomban. 19. 
Ügynök, üzletszerzó. 20. Műanyag. 22. 
... Sir Thomas (1478-1533) angol 
kancellár és !ró. 23. Cukrosan. 25 ... . s 
Rezsó, népszerű dalszerzó volt. 26. 
... árius, képzelt. 28. Kínai város. 29. 
Növényi tartaJékfehérje. 30. Ilyen a 
parádi víz. 31. Így kezdódik a lóver
seny. 32 . .. .  Jacqes Paul (1800-1875) 
francia hittudós. 33. Kezdete. 34. 
A művész elismerése. 36 . ... Jacqes 
(1592-1635) humorosrézkarc-kfszító. 
37. A tisztaság. a becsület. 39. Ossze-

Az építési főnökségek 
sportvetélkedője 

Hagyománya van már an
nak, hogy a vasutasnap tisztele
tére az építési szakszolgálat 
debreceni, miskolci, szentesi, 
gyöngyösi és jászkiséri egysé
gei hol az egyik, hol a másik he
lyen találkoznak és sportvetél
kedőket tartanak. Az idén a 
debreceni építési főnökség volt 
a házigazda. 

Rehabilitációs foglalkoztató. 
ban volt sok izgalmat nyújtó, de A jászkiséri építőgép-javító 
sportszerű versengés. A legna- üzemben rehabilitációs foglal
gyobb érdeklődés a kispályás koztatót avattak a közelmúlt
labdarúgást övezte, ahol a játé- ban. Az új munkahelyen har
kosok és a nézők az izgalom minc megváltozott munkaké
mellett jól is szórakozhattak. pességű vasutas jut folyamatos 

A sportolási kedvet és a telje- munkalehetőséghez. A tizen
sítményeket egyaránt fokozták négymilliós beruházáshoz a 
a DMVSC-sportkombinát által Magyar Nemzeti Bank hatmil
nyújtott kiváló lehetőségek. lió forint vissza nem térítendő 
A kiélezett küzdelemben a kis-

Halálozás. Mély fájdalommal tudat: 
juk, hogy Csuti István nyugdíjas fópá· 
lyarnester életének 77. évében el· 
hunyt. Halottunkat a várpalotai teme
töben helyeztük örök nyugalomra. 

A gyászoló család 
A versengés gondolata előbb 

a szakmai vetélkedőkben öltött 
testet, majd ennek sikerei adták 
az ötletet az izmok megmozga
tására is. Ma már elmondható, 
hogy a területeken a szabadidő
ben az egyes egységek dolgozói 
közül minden harmadik rend
szeresen bekapcsolódott vala
milyen sportágba. 

pályás labdarúgásban a szente
siek, asztaliteniszben és lövé
szetben a debreceniek, míg a 
sakkban a jászkisériek bizo-

l�AK1ÍSCSEBE 

Ezen a júniusi hétvégén kis
pályás labdarúgásban, asztali
teniszben, lövészetben és sakk-

A munkaeró és bérgazdálkodás kö
zötti kapcsolat erósítése. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 12. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Horváth Miklós, 
Fertószentmiklós, Szabadság u. 6., 
Kálmán Katalin, Balassagyarmat, Ma
dách u. 21., Forgács Imre , Debrecen, 
Vasutas u. 15., Dénest Györgyné, Ta• 
polca, Május 1. u. 17 , Andó Sándor, 
Budapest, Lehel u. 28. 1135. 

nyultak a legjobbnak. Elcserélném két szoba plusz hálófül-Az összetett pontversenyben kés, 60 négyzetméteres, I. emeleti, te
az első helyezést a debreceniek, lefonos, komfortos MÁV-bérlakáso
a másodikat a jászkisériek, a mat kisebb, esetleg nagyobb tanácsi 

. . lakásra. Cím: Arató János 1095 Buda-harm_adikat �- szen:!�siek, a .?1'�- pest, Soroksári út 13. Érdeklődni lehet gyediket a gyongyosiek, az oto- a lakáscímen vagy telefonon: napköz
diket a miskolciak szerezték ben a 154-250/502, este 18 óra után a 
meg. 

Vasutas tájfutók 

sikere 

Csehszlovákiában 
A Nemzetközi Lokomotív 

Tájfutó Kupa versenyt az idén 
július 6-7-én Pozsony környé
kén, a Kiskárpátokban rendez
ték, 17 csehszlovák, NDK-beli 
és magyar vasutas klub 150 
versenyzőjének részvételével. 

A felnőtt férfiak versenyében 
a Pécsi VSK színeiben verseny
ző Szieberth, Kelemen, Szabó 
az első három helyen végzett. 
A nőknél Bodó Piroska (Törek
vés) a 3., az N 35-ben Bodrogi
né (Törekvés) a 2., az F 35-ben 
Kéri Péter (Törekvés) a 3., F 
15-ben Nagy István (Törekvés) 
a 4., F 19-ben Bobály Csaba 
(Törekvés) a 3. helyen végzett. 
F 50-ben Zakariás Sándor (Tö
rekvés) győzött. 

A váltóversenyben a PVSK 
felnőtt férfi csapata győzött, a 
női váltóban a Szentesi Vasutas 
3. lett, míg a Törekvés a 4. he
lyen végzett. 

Az összetett versenyben 
nagy meglepetésre a Törekvés 
tíztagú csapata az 1. helyet sze
rezte meg, ami igen szép nem
zetközi sikernek számít. A Tö
rekvés edzői Kéri Péter és Za
kariás János. Csapatvezető dr. 
Vízkelety László volt. 

133-155-ön. 
Elcserélném Budapest, Baross térre 

nézó, I. emeleti, 100 négyzetméteres, 
kétszobás, galériás, telefonos MÁV
bérlakásomat 45 négyzetméter körüli, 
másfél, kétszobás tanácsi lakásra I. 
emeletig, telefonnal, a VI., VII. kerü
letben, vagy budai lakótelepen. Üze
net: a 265-733 telefonon. Levélcim: 
Técsy 1026 Budapest, Torockó köz 2. 

Elcserélném 50 négyzetméteres rá
kospalotai MÁV-bérlakásomat na
gyobbra. Minden megoldás érdekel, 
rákospalotaiak elónyben. Érdeklódni 
lehet a 425-109 városi, és 22-80 üzemi 
telefonszámon. Takácsné Hernádi Ildi
kó. 

Elcserélném Budapest VII. kerület
ben levó egyszobás, komfortos, tanácsi 
lakásomat legalább kétszobás, rákos
palotai kertes MÁV-bérlakásra. Ér
deklódni lehet a 49-71/181-es telefon
számon. 

Elcserélném Szolnokon, az állomás
tól öt percre található két és fél szobás 
MÁV-bérlakásomat budapestire. Min
den megoldás érdekel. Érdeklódni le· 
het a 143-119-es telefonszámon (Szabó 
lakás). 

Elcserélném a Városligetnél levó 25 
négyzetméteres szoba-konyhás, föld
szintes tanácsi lakásomat másfél szo
básra vagy hasonló komfortosra Buda
pesten. Lehet MÁV-bérlakás is. Ér
deklódni a 172-252 városi vagy a 
15-27-es üzemi telefonszámon. 

Elcserélném tapolcai, két sLoba 
összkomfortos, telefonos, t�n�csí bér
lakásomat hasoJ"l!t veszpremire. Ér
deklódni lehet 7-15 óráig a 
07-81-17/7-es telefonszámon. 

Elcserélném Kóbánya-felsó pálya
udvaron levó kertes, 120 négyzetméte
res, komfortos, MÁV-bérlakásomat 
két másfél szobás, összkomfortos la
kásra MÁV-dolgozóval. Cím: Nagy Jó
zsef nyugdíjas. 1102 Budapest, Kóbá
nya-felsó pályaudvar, fónöki lakás. 

Elcserélném Záhony, Alkotmány út 
13. sz. alatti kertes, két és fél szobás, 
komfortos MÁV-bérlakásomat Buda
pesten vagy köm:,rékén levő kétszo
bás, komfortos MÁV-bérlakásra. Le
gény Endréné. 

Elcserélném budaeesti, két szoba, 
komfortos, kertes MA V-bérlakásomat 
egy szoba, komfortos, tanácsi bérla
kásra. Érdeklódru lehet: Csizmazia Jó
zsefné, Budapest X., Keresztúri órház. 

Elcserélném budapesti, másfél szo
ba összkomfortos, telefonos, belváros
hoz közeli lakótelepen levó, tanácsi la· 
kásomat, lehetóleg telefonos, jó �a
potban lévó budapesti nagyobb MAV
bérlakásra. Érdeklódni lehet a 
49-85-ös üzemi, vagy a 220-660/291 vá· 
rosi telefonszámon, Nagyné. 

Elcserélném budai, magasföldszinti, 
napos, parkra nézö , 42 négyzetméte· 
res, komfortos MÁV-bérlakásom, ki· 
sebb, egyszobás, komfortos vagy gar
zon tanácsi lakásra MÁ V-dolgozóvaJ. 
Budai lakás elónyben. Érdeklódní le
het 8-9.30 és 18-21 óra között a 
751-695-ös telefonszámon. 

Elcserélnénk két budai lakást. Az 
egyik 42 négyzetméteres, komfortos, 
magasföldszinti, napos, parkra nézó. 
egyszobás MÁV-bérlakás, a másik 38 
négyzetméteres, összkomfortos, telefo· 
nos, napos, belsó kertre nézó, II. eme· 
leti erkélyes tanácsi lakás. Kérünk két
szobás, komfortos, 60-70 négyzetméte· 
res, telefonos tanácsi lakást, lehetóleg 
Budán. Érdeklódni lehet 8-9.30 és 

18-21 óra között a 751-695-ös telefon
számon. 
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Minden munkát· elvállalnak 
Kétszeres MÁV Kiváló Brigád a szegedi gépállomáson 

A szentesi építési főnökség 
szegedi gépállomása gépkocsi
szerelőinek egy csoportja 
1970-ben elhatározta. hogy szo
cialista brigádszerződést köt. 
Úgy gondolták, hogy szervezett 
együtt gondolkodással jobb 
eredményeket lehet elérni, meg 
emberileg is közelebb kerülnek 
egymáshoz. 

A Zalka Máté brigád azóta 
eredményes éveket hagyott ma
ga mögött. Először 1978-ban 
nyerték el a MÁV Kiváló Bri
gádja címet. Most, a 36. vas
utasnapon immár másodszor 
érdemelték ki ezt a rangos ki
tüntetést. 

A brigád átlagéletkora 37 év. 
A legfiatalabb brigádtag 32, a 
legidősebb 39 éves. Valameny
nyien a törzsgárdához tartoz
nak. 

A brigád munkájából kiemel
kedik az energiatakarékosságra 
irányuló törekvés. Folyamato
san és szakszerűen végzik a 
gépkocsik adagolóinak, porlasz
tóinak műszeres beállítását. Az 

elmúlt évben 12 gépkocsin kel
lett olyan szükséges beállítást 

Hat brigádtag gépkocsiveze
tői jogosítvánnyal rendelkezik 
és így szükség szerint a helyszí
ni javításokhoz maguk vezetik 
a gépkocsit. 

Ha szükséges, szakmájuktól 
eltérő területen is dolgoznak. 
A főnökség tervteljesítése érde
kében például Szegvár térségé
ben pályaépítési munkán vet
tek részt. Az újítómozgalomban 
is részt vesznek. Az elmúlt év
ben hét újításuk volt. 

A munka és műveltség mun
kahelyi szintű vetélkedőn a Zal
ka Máté brigád végzett az első 
helyen. 

A bngád 1985-ben kommu
nista műszakban és különböző 
társadalmi munkában 528 órát 
teljesített. A munkahelyi tiszta
sági versenyben pedig egy év 
alatt kétszer kaptak elismerést. 
A szegedi nyugdíjasok napközi 
otthonában javításokat és nagy
takarítást végeztek. Ezért a vá
rosi népfrontbizottságtól elis
merő oklevelet kaptak. A bri-

gád három tagja tizenötszörös, 
egy pedig tízszeres véradó. 

Pintér Imre brigádvezető a 
gépállomás vasútüzemi motor
alkatrész-raktárosa. Kétmilliós 
készlettel gazdálkodik. Csoport
jának ő a szakszervezeti bizal
mija. Bárkányi János motor
szerelő, bizalmihelyettes. A Ma
gyar Vasutas terjesztője. Nagy 
István esztergályos csoportve
zető szakmunkás, pártcsoport
bizalmi. Gyurki Tibor motoral
katrész-raktáros a közúti üzem
részlegnél. Ördögh Gábor köz
úti csoportvezető-szakmunkás. 
A diagnosztikai műszeres vizs
gálatok szakértője. Krisztin Ist-

JúLIUSI GYORSMÉRLEG 

Niitt a fuvaroztatók igénye, 
megélénkült a teher/ orgalom 

ván csoportvezető-szakmun- A 
, 10 m· , 184 , , 19 m· , 200 kás. A gépkocsik műszeres be- vasut , , m 10 ezer tonna arut es m 10 ezer 

állításának a specialistája. Oláh utast szalhtott 
József kiváló gépkocsiszerelő. A vasút júliusban 10 millió 
Szabó László gépjármű-villa- 184 ezer tonna árut szállított, 
mossági szerelő. Tóth Tibor ami az előző év hasonló idősza
művezető a közúti üzemrésznél. kához 99,4, a tervezetthez ké
Szlamcsik Józsefné raktárkeze- pest 100,3 százalékos teljesítés
lő és Börcsök Györgyné, a bri- nek felel meg. Az árutonna-ki
gád életének krónikásai és a lométer teljesítménye, 102,4, il
Magyar--Szovjet Baráti Társa- letve 100,5 százalékosan ala-
ság propagandistái. kult. 

tatói nagyrészt kedvezően ala
kultak. Az átlagos statikus ter
helés mintegy 1,4 százalékkal 
magasabb volt a tervezettnél. 
Az időbeni kihasználás - a ko
csiforduló idő - az előírthoz 
képest 4 százalékkal növeke
dett, de a bázishoz képest 4 szá
zalékkal csökkent. 

végezni, amellyel jelentős,---------------------------
Júliusban az áruszállítás ked

vezőbb körülmények között bo
nyolódott le. A fuvaroztatók fu
varigénye fokozatosan meg
élénkült. A teljesítmények az 

Javult a fuvaroztatók üresko-
csi-ellátása, amit az is jellemez, 
hogy a vasúti rakodásokhoz ki 
nem állított kocsik mennyisége 
az előző év azonos időszakához 
képest több mint 50 százalékkal 
csökkent. 

művek hatékonyabb felhaszná
lását jellemzi a gépre várások 
számának jelentős csökkenése 
A napi hasznos futásteljesít
mény a villamos mozdonyoknál 
meghaladta a bázis és a terve
zett értéket, a nagyteljesítmé
nyű dízelmozdonyoknál bázis
szinten alakult, az előírt érték
től azonban 2,2 százalékkal el
maradt. 

üzemanyag-megtakarítást ér
tek el. Jó munkájuk bizonysá
ga, hogy az általuk felkészített 
valamennyi jármű sikeresen át
ment a műszaki vizsgán. 

Az idő nagy úr, de azért jól 
együtt lehet vele élni. A javítá
sok jelentős részét a külső mun
katerületeken végezte a brigád. 
Ezzel munkaidő-megtakarítást 
Értek el és megnövelték a jár
művek üzemképes időtartamát. 
Az így megjavított járművek 
rezsiköltsége egyharmaddal 
csökkent, a munkaintenzítás 
pedig ugyanennyivel nőtt. 

Az elmúlt évben a brigád ide
gen felek részére 1850 órát dol
gozott, amivel hozzájárult a 
MÁV bevételeinek a növelésé
hez. 

Zöld út a konzerTitek Előzetes adatok szerint a vas

út júliusban 19 millió 200 ezer 
utast szállított. Ez az előző évi 
július haVI teljesítménynek 
98,5, a tervezettnek pedig 96,9 
százaléka. Az utaskilométer tel
jesítmény 99,4, illetve 97 száza
lékosan alakult. 

Javában tart a szezon a kon
zervgyárakban, gyorsan telnek 
az üvegek zöldborsóval, zöld
babbal, különféle gyümölcsök
kel. A gyárudvarokon felgyü
lemlett készletek csökkentése. a 
készáruk mielőbbi elszállítása 
döntő fontosságú e napokban. 
A gyors továbbítást azonban 
gyakran akadályozzák az áru
forgalmi korlátozások, a bera
kási kötöttségek. Ennek ellen
súlyozására kötött megállapo
dást két dél-alföldi konzervgyár 
a közelmúltban a MÁV Vezér
igazgatósággal. 

A szegedi konzervgyár a 
Szovjetunióba irányuló áruinak 

MÁV-átrakására, a nagykőrösi elszállított összvolumen tekin
gyár pedig tengelyátszerelt ko- tetében valamennyi forgalom
esik megrakására kötött egyez- ban meghaladták a június havi 
séget. A tervek szerint Szeged- értéket. 
ről hetenként egy irányvonat- Jelentősen emelkedett a vas
tal, Nagykőrösről hetente há- út kiviteli forgalma. Exportfor
rom alkalommal tíz-tíz egység- galomban 1 millió 64 ezer tonna 
ből álló szerelvénnyel küldik a áru került feladásra, mely a bá
konzervet a megrendelőknek. zishoz képest 100,8, az elő-

irányzotthoz képest 106,4 száza-
Az áru tehát „zöld utat" ka- lékos teljesítésnek felel meg. Az 

Az üzemVJteli munka szerve
zettsége is sokat javult, amit bi
zonyít, hogy a magasabb áru
szállítási teljesítmények ellené
re a jelentkező szállítási felada
tokat a tervezettnél kevesebb 
dolgozó kocsival oldotta meg a 
vasút. 

pott, s így időben. hosszú vára- importforgalom teljesítésének A fuvarozás lebonyolításához 
kozás nélkül jut a címzettekhez. mértéke a viszonyítási alapokat szükséges korszerű vontatójár
a gyárak pedig - vállalva az tekintve 96,9, illetve 101,8 szá
ezzel járó többletköltségeket - zalékosan alakult. A tranzit to-

A menetrend szennti közle
kedés a bázisidőszakhoz képest 
0,5 százalékkal javult. Az egy 
késetten közlekedő vonatra eső 
fajlagos késési idő az előző év 
hasonló időszakát tekintve 1,5 
perccel csökkent. 

szintén jól járnak, hiszen kész- vábbra sem éri el a bázis- és a 
leteik csökkenhetnek és folya- tervezett szintet. 
matosan tovább termelhetnek. Az áruszállítás minőségi mu-

, 

Rák011-Pttel közötti vasút
vonalon nagyarányú pálya
rekonstrukció kezdlidötL 
Közel 2.1 kilométeren új vá
gányt fektetnek. Az eddigi 
48 kilogrammos sínek he
lyébe 54,5 kilogrammosokat 
raknak le. A szakaszon je
lenleg a jászkiséri épít6gép
javító üzem gépláne11 dolgo
zik. Képeinken az AR 021 tí
pusú ágyazatrosláló gép lát
ható munka közben, illetve 
Zsidai István nehézgép-ke
zela és Bontás Imre, az 

üzem szakmunkásai. 
(óvári Árpád felvételei) 

Szegedi Ipari Vásár 

Kiállítók között 
, 

aMAV 

és a MÁVTOURS 
A Szegedi Ipari Vásár je

lentőségében lényegesen túlnő 
a helyi kereteken. Bizonyos ér
telemben országos jelentőségű 
és a nemzetközi gazdasági kap
csolatokat is szolgálja. Az idei 
bemutatónak az a célja, hogy az 
ipar, a mezőgazdaság és a ke
reskedelem közönség elé lép
jen, valamint szakmai tárgyalá
sokra is sor kerüljön - mon
dotta dr. Juhár Zoltán belke
reskedelmi miniszter július 
18-án a Szegedi Ipari Vásár ün
nepélyes megnyitóján. 

A 110 éves múltra visszate
kintő és kétévenként megren
dezésre kerülő ipari vásár szín
helye a Marx tér volt, ahol 34 
ezer négyzetmétert kitevő fe
dett és szabadtéri kiállítási terü
leten rekordszámú. összesen 
550 cég vonultatta fel terméke
it. A 331 hazai kiállító, a 33 kis
iparos mellett 186 külföldi vál
lalat hozta el gazdag árukínála
tát. A finn, jugoszláv, lengyel, 
szovjet kiállítók mellett idén 
először vettek részt a szegedi 
vásáron az olaszországi Mode
na megye vállalatai. 

A hazai kiállítók között ott 
volt a MÁV is, amely ez alka
lommal 50 százalékos utazási 

kedvezményt adott a vasarra 
utazóknak. Viszonzásul a vásár
igazgatóság mintegy 50 négy
zetméter közművesített szabad 
területet adott díjmentesen, 
amelyen három lakókonténer
ben a MÁV kiállítását, vala
mint a MÁVTOURS pavilonját 
helyezték el. A MÁV kiállításán 
a látogatók színes fotókon, tab
lókon tájékoztatást kaptak az 
utazási kedvezményekről, kü
lönféle prospektusok, szóróla
pok útján ismerkedhettek a 
vasút személy- és áruszá1Htás1 
tevékenységével. A MÁV
TO URS pavilonjában pedig 
menetrendi felvilágosítással, 
menetjegyek és helyjegyek el
adásával. a kedvezményes uta
zási jegyek érvényesítésével áll
tak a vásárlátogatók rendelke
zésére. 

A vásárrendezők a MÁV 
szolgáltatásaira más módon is 
felhívták a látogatók figyelmét 
egyrészt naponta több alkalom
mal a kiállított termékeket pro
pagáló hangos tájékoztatóban, 
másrészt a vásár kerítésén el
helyezett hirdetőtáblán - s 
mindezt természetesen ellen
szolgáltatás nélkül tették. 

G. J. 
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Mérlegen a jogsegélyszolgálat 
Tavaly közel húszezer panaszos fordult 

a vasutas-szakszervezet különböző szerveihez 

A vasutas-szakszervezet el
nöksége július 3-i ülésének na
pirendjén szerepelt az a tájé
koztató, amely a jogsegélyszol
gálatok 1985. évi tevékenységé
ről, valamint a szakszervezetek
hez érkező panaszügyek intézé
sének tapasztalatairól számolt 
be. Tavaly mintegy húszezer 
esetben keresték fel a tényleges 
dolgozók és a vasutas-nyugdíja
sok a szakszervezetünkhöz tar
tozó vállalatok - MÁV, Utasel
látó, GYSEV - jogsegélyszol
gálatait, szakszervezeti bizottsá
gait és központi apparátusát 
különböző kérelmekkel, pana
szokkal, felvilágosítás, tanács
adás, ügyintézés céljából. Leg
többen munkaviszonnyal össze
függő kérdésekben kértek se
gítséget. 

A bérezésre 
gyakori a panasz 

Az előző évhez hasonlóan 
gyakoriak voltak a bérezéssel 
kapcsolatos panaszok is. Ezek 
egyik oka, hogy számos munka
körben - például az utazó dol
gozóknál - a munkabér számí
tása igen bonyolult, több tétel
ből áll, ugyanakkor a fizetési el
számolás, a „szalag" nehezen 
ellenőrizhető a dolgozó számá
ra. 

A kirendelt és más munka
körben foglalkoztatott dolgozók 
is gyakran kifogásolták munka
bér-elszámolásukat. A vita oka, 
hogy ilyen esetben általában 
több túlórát teljesítenek, mint 
az eredeti munkakörükben, a 
bérezésnél az összehasonlítási 
alap mégis az eredeti munkakö
rükben kevesebb túlórával el
ért átlagkeresetet veszik figye
lembe. (Jelenleg a Legfelsóöb 
Bíróság egy konkrét, több dol
gozót érintő ügyben f oglalko
zik ezzel a jogi problémával.) 

Nagyobb vidéki körzeti 
üzemfőnökségek kulcsfontossá
gú munkaköreiben foglalkozta
tott dolgozók több ízben sérel
mezték, hogy esetenként több 
munkával is kevesebb kereset
hez jutnak, mint budapesti tár
saik. Az e téren tapasztalható 
feszültségek a kollektív szerző
dés vitája során is felszínre ke
rültek. 

Az Utasellátó Vállalatnál is
mételten előfordult, hogy a túl
munkáért járó jogos díjazást 
csak a jogsegélyszolgálat fellé
pésére fizették ki a dolgozók
nak. 

Az év utolsó hónapjaiban kü
lönösen sok panasz érkezett a 
túlmunka felső határára vonat
kozó szabályok megsértése mi
att. 

A felsorolt, bérezéssel, foglal
koztatással összefüggő pana
szok mellett a dolgozók fegyel
mi és anyagi felelősségével 
kapcsolatos ügyekben fordul
tak leggyakrabban a szakszer
vezeti szervekhez, elsősorban a 
jogsegélyszolgálatokhoz. A jog
segélyszolgálatokra gyakran az 
a feladat hárult, hogy megma
gyarázzák a dolgozóknak a fele
lősségre vonás jogosságát, illet
ve azt, hogy nincs értelme a 
megalapozott határozattal 
szemben jogorvoslattal élni. 

Előfordultak azonban olyan 
esetek is, amikor a munkáltató 
a dolgozó vétkessége, vagy az 
okozott kár egyértelmű bizonyí
tása nélkül, illetve az eljárási 
szabályok megsértésével sza
bott ki fegyelmi büntetést vagy 
kártérítést. Néhány esetben jo
gosan adott okot panaszra az a 
helytelen gyakorlat, hogy a dol
gozó kártérítésre kötelezése so
rán nem veszik figyelembe a 
munkáltatói közrehatást. (Pél
dául helytelen saruzásból ere
dő kártérítésnél azt, hogy hi
bás sarut adtak a dolgozónak, 
továbbá a technológiai utasí
tásban előírt vágány helyett a 
duplájára kellett saruznia. Ezt 
kártérítést csökkentő tényező
ként sem vették figyelembe.) 
Leltárhiány miatti megtérítésre 
kötelezés során több ízben fi
gyelmen kívül hagyták, hogy 
maga a munkáltató sem biztosí-

totta a biztonságos tárolás, illet
ve megőrzés feltételeit. Ilyen 
esetekben jogsegélyszolgálata
ink - szükség szerint akár pe
res úton is - felléptek a dolgo
zó érdekében. 

Sokan keresték fel a jogse
gélyszolgálatokat üzemi bal
esetből eredő kártérítési és tár
sadalombiztosítási igények ér
vényesítéséhez nyújtandó segít
ség céljából. Általánosítható ta
pasztalat, hogy egyes szolgálati 
helyeken sem a gazdasági ve
zetők, sem a szakszervezeti 
tisztségviselők nem tudnak 
megfelelő eligazítást adni ar
ra, hogy milyen jogorvoslati 
igényekkel lehet a munkaügyi 
döntőbizottsághoz vagy a tár
sadalombiztosítási tanácshoz 
fordulni. 

A balesetekből eredő munka
jogi kártérítési igények elbírálá
sa a vasút-igazgatóságoknál ál
talában megalapozott. A prob
lémát inkább az időbeli hossza
dalmasság okozza. Ez különö
sen azokra az esetekre jellemző, 
amikor orvosi szakvélemény 
beszerzésére vagy nem vagyoni 
kárigény elbírálására van szük
ség. Szervezési intézkedésekkel 
lényegesen csökkenteni lehetne 
az elintézési időt. 

Miért csak 
bírósági ítéletre? 

Egyes járműjavító üzemek
nél, építési főnökségeknél 
olyan sajnálatos gyakorlat 
alakult ki, hogy csak bírósági 
ítélet alapján hajlandók kárté
rítést fizetni. Különösen jellem
ző ez az egyre gyakoribb hallás
károsodás miatti kárigények 
esetében. 

A balesetvizsgálók részéről 
több helyen tapasztalható olyan 
törekvés, hogy a sérült dolgozó
ra hárítsanak minden felelőssé
get. A vizsgálatban részt vevő 
szakszervezeti képviselőknek 
ezért a jövőben nagyobb gon
dot kellene fordítaniuk a tény
állás és felelősség tárgyilago
sabb feltárására, a sérült érdek
védelmi szempontjainak meg
védésére már a baleseti jegyző
könyv felvételekor. 

A társadalombiztosítási 
ügyek közül emelkedett a táp
pénzzel összefüggő panaszok 
száma. Ebben része volt a jog
szabály-módosításnak is, amely 
megváltoztatta a táppénz alap
jul szolgáló átlagkereset számí
tását. 

Tapasztalataink szerint az 
öregségi nyugdíjba vonulók 
esetében javult az előkészítő 
munka, mert a korábbinál ke
vesebb ilyen irányú panasz ér
kezett. Ugyanaz nem mondható 
el a rokkantsági nyugdíjazással 
kapcsolatban, ahol elsősorban 
az orvosi szakkérdések eldönté
se miatt hosszadalmas az ügy
intézés. 

Gyakran sérelmezik a mun
kaképesség-csökkenés megálla
pított százalékos mértékét, va
lamint a kialakult egészségi ál
lapot és az üzemi baleset vagy 
foglalkozási betegség közötti 
okozati összefüggés hiányát 
megállapító MÁV-orvosszakér
tői véleményt. Tény, hogy né
hány peres ügyben, ahol a dol
gozó képviseletét a jogsegély
szolgálat látta el, az igazság
ügyi orvosszakértők kedvezóöb 
szakvéleményét vette figyelem
be a bíróság. Úti balesetek üze
mi jellegének elismerésével 
kapcsolatban tapasztaltuk, 
hogy a MÁV Budapesti Igazga
tósága jogellenes utasítást adott 
ki saját területére. Egy konkrét 
ügyben emiatt a sérült másfél 
évvel később kapta csak meg a 
rendes és a baleseti táppénz kö
zötti különbözetet. A jogellenes 
rendelkezés hatályon kívül he
lyezését a jogsegélyszolgálat 
kezdeményezte. 

Újítási ügyekkel összefüggő 
panaszok alapján állíthatjuk, 
hogy az újítómozgalom sokat 
hangoztatott támogatása né
hány szolgálati helyen a gya
korlatban más hozzáállást mu-

tat. Előfordult, hogy a meghir
detett újítási pályázatra beadott 
és megvalósított újításra is csak 
hosszas pereskedés, bírói ítélet 
alapján kapta meg az újító a dí
jazását. Más esetben - a MÁV 
Vezérigazgatóság egyik főosztá
lyán - az újítási panasz kivizs
gálására vonatkozó megkeresé
sünk több hónapig érdemi in
tézkedés nélkül „elfeküdt". Az 
ilyen és ehhez hasonló visszás
ságok kedvét szegik az újító 
szellemű dolgozóknak. Ez pe
dig nemcsak az egyénnek ká
ros. 

Szociálpolitikával kapcsola
tos ügyek közül továbbra is 
igen magas volt a különböző -
szakszervezeti, ÖTA stb. - se
gélykérelmek száma. Néhá
nyan a vasutas-biztosítóegyesü
letek alacsony összegű segélye
it kifogásolták. (Ezt egyébként 
az egyesületek is vizsgálták és 
volt, ahol erre már kedvező 
megoldást is találtak, az úgy
nevezett többszörös tagság be
vezetésével.) 

Üdültetéssel kapcsolatban to
vábbra is a főidényre szóló csa
ládi beutalókat reklamálták a 
legtöbben. 

Vasúti pályán dolgozók pana
szolták több ízben, hogy az ad
minisztratív pénzügyi megköté
sek hátráltatják a hideg élelem
mel való ellátásuk végrehajtá
sát. A kollektív szerződés vitája 
során a vasút vezetői kilátásba 
helyezték a rugalmasabb sza
bályozást. 

Lakásproblémák, 
családjogi ügyek 

1985-ben is sokan fordultak a 
jogsegélyszolgálatokhoz a vál
lalati bérlakások és szolgálati 
lakások lakói. Jogcím nélküli 
MÁV-nyugdíjasok kollektívan 
is kérték a szakszervezet segít
ségét a bérleti jogviszonnyal 
szembeni hátrányos helyzetük 
enyhítése érdekében. Időköz
ben a lakásberendezési tárgyak 
cseréjével kapcsolatos költség
viselés kérdésében a jogcím 
nélküli jóhiszemű lakáshaszná
lók részére kedvező jogszabály
módosítás történt, amellyel lé
nyegében a bérlőkkel azonos 
elbírálás alá esnek. 

Az e körből érkező panaszok 
többsége persze csak akkor vol
na orvosolható, ha a jogszabály 
szerinti elhelyezési kötelezett
ség teljesítésére a MÁV a jelen
leginél jóval nagyobb anyagi le
hetőségekkel rendelkezne. Né
hány esetben azonban a lakók 
egyéni problémáinak megér
tőbb kezelése is segítene. Mert 
előfordult olyan eset is, amikor 
a tartásra szoruló lakó eltartójá
nak befogadásához szükséges 
vállalati nyilatkozatot peres 
úton, bírósági ítélettel kellett 
pótoltatni. Találkoztunk olyan 
esetekkel is, amikor „ bérleti 
jogviszony rendezése" címén 
utólag egyoldalúan állapítottak 
meg a bérlőre hátrányos feltéte
leket, amelyek az eredeti bérlő
kijelölésben nem is szerepeltek, 
így a jogszabály szerint utólag 
sem lehetett volna alkalmazni. 

A jogsegélyszolgálat a dolgo
zók privát életében felmerülő 
jogi problémákban is segítettek 
a hozzájuk fordulókat. Család
jogi ügyekhen sokan kértek se
gítséget gyermektartási, gyer
mekelhelyezési, házassági 
ügyekben. 

Polgári joggal összefüggő 
kérdésekben - öröklés, lakás
bérlet, adásvétel, kártérítés stb. 
- is rendszeresen igénybe ve
szik a jogsegélyszolgálat díjta
lan segítségét. Tanácsadáson, 
felvilágosításon túl ebben első
sorban a szociális szempontból 
rászorulók részesültek, akik ily 
módon komoly ügyvédi költsé
gektől mentesültek. 

A szakszervezeti szervekhez 
érkező panaszügyek, kérelmek 
intézése tekintetében elsősor
ban az alapszervezetek munká
ját kell tovább erősíteni. 

Dr. Halász György, 
a jogi iroda vezetője 

A munkában élenjáró dolgozók tapasztalatcseréjének 10. évfordulóját ünnepelték az NDK-beli 
Dessauban a helyi jármíijavító (RA W Dessau) és a MÁV Északi Jármíijavító üzem képviselői. Ba
logh Sándor üzemigazgató az évforduló alkalmából emléktárgyakat adott át Günther Wobitnak, a 

dessaui gyár igazgatójának. 
(Tüttő Tibor felvétele) 

Vasutas-eszperantisták 
találkozója Szombathelyen 

A vasutas-eszperantisták az 
idén július 5-6-án Szombathe
lyen rendezték meg sorrendben 
a 22. országos baráti találkozó
jukat. A technikai rendezéssel a 
MÁVTOURS helyi kirendeltsé
get bízták meg, de ebben közre
működött a Magyar Eszperantó 
Szövetség Vas Megyei Bizottsá
ga is. 

A találkozón 120 magyar vas
utas-eszperantista és családtag 
vett részt. Ott voltak Ausztria, 
Hollandia, Nagybritannia és az 
NDK vasutas-eszperantó szö
vetségének képviselői is. 

A szombathelyi vasútállo
mást, a vasút-igazgatóság épü
letét, a Péterffy Sándor kollégi
umot - ahol a résztvevőket el
szállásolták -; eszperantó zász
lók díszítették. A vasútállomá
son magyar és eszperantó nyel
ven. hangszórón keresztül üd
vözölték az érkezőket. 

A program városnéző sétával 
kezdődött hivatásos idegenve
zetők közreműködésével, ter
mészetesen eszperantó nyel
ven. A vendégek megismerhet-

ték a vidék és a város történe
tét, építészeti kincseit, megte
kintették a romkertet, a bazili
kát és az Isis-templom marad
ványait. 

A Magyar Eszperantó Szö
vetség (MESZ) vasutasszakosz
tályának vezetősége fogadást 
adott a Savaria-szálló különter
mében a meghívott vendégek 
és a külföldi résztvevők részére. 

Délután a vasút-igazgatóság 
feldíszített kultúrtermében ün
nepség volt, ahol Gulyás Ist
ván, Az MESZ vasutasszakosz
tályának elnöke köszöntötte a 
résztvevőket. majd dr. Szegedi 
Mihály, a vasutas szakosztály 
alelnöke mondott ünnepi beszé
det. Külön szólt az eszperantó 
mozgalom százéves évforduló
járól (1987-ben lesz ), erre való 
felkészülés feladatairól. Meg
emlékezett dr. Rajzci Rezsőró1 
születésének százéves évfordu
lója alkalmából, aki ismert vas
utas-eszperantista, a debreceni 
eszperantó szervezet alapító 
tagja volt. 

Az ünnepséget színvonalas 

kultúrműsor követte. Ennek ke
retében két olyan helyi eszpe
rantista szavalt, aki korábban 
nemzetközi szavalóversenyen 
díjat nyertek. Antal Betty és 
Magló István énekművészek, a 
Melódia együttes tagjai szóló
és kettős énekszámokkal szóra
koztatták a hallgatókat; a Sava
ria táncegyüttes és szólótánco
sok tették még gazdagabbá a 
műsort. 

A közös vacsora előtt a 
MESZ vasutasszakosztály veze
tősége fórumot rendezett eszpe
rantó mozgalmi témában. A va
csora után pedig bál volt. 

Vasárnap a réliztvevők Kő
szegre kirándultak, ahol szintén 
hivatásos idegenvezetők segít-. 
ségével megismerkedhettek a 
város történetével, a belváros 
eredeti stílusában felújított kö
zépkori építészeti remekművei
vel, sőt a vármúzeumot is meg
tekintették. Végül Szombathe
lyen közös ebéddel ért véget a 
kétnapos. igen jól sikerült bará
ti találkozó. 

Patay János 

Nyugdíjasok klubja Szegeden Békeaktivisták 

Lidicében 
A szegedi vasutas művelődé

si ház ad otthont a több mmt 
1 700 tagot számláló nyugdíjas
csoportnak. Fogadóóráikon, 
kedden és szerdán délelőtt egy
másnak adják a kilincset az 
idős vasutasok, hogy intézzék 
ügyes-bajos dolgaikat vagy a 
következő klubfoglalkozás felől 
érdeklődjenek. 

Ez utóbbiról beszélgettünk a 
nyugdíjascsoport elnökével, 
Kondász Istvánnal és titkárá
val Guti Istvánnal. Elmondták, 
hogy közel tíz éve alakult meg 
Szegeden a nyugdíjasok klc1bja 
azzal a céllal, hogy összefogja 
az idős vasutasokat, gondos
kodjon róluk, és változatos 
programokkal szórakozási, ki
kapcsolódási lehetőséget bizto
sítsanak számukra. 

Hogyan? Erre is megtalálták 
a megoldást. Minden hó utolsó 
szerdáján a művelődési házzal 
közösen klubnapot rendeznek. 
Ezeken filmvetítések, orvosi 
előadások politikai tájékoztatók 
és más, érdeklődésre számot
tartó programok szerepelnek. 
Legközelebb, július 30-án „ba
tyubált" rendeznek. Évente két 
alkalommal közös névnapot 
tartanak zenével, tombolával és 
vacsorával összekötve. 

Az utóbbi években rendsze
ressé váltak a közös kirándulá
sok. Az egynapos utakat a 
nyugdíjasok pénztárcájához 
igazítva szervezik meg úgy, 
hogy azokon minél többen részt 
vehessenek. Idén voltak Gyu
lán, Budapesten megnézték a 

Nagycirkusz előadását, utaztak 
az Uttörővasúton, ismerkedtek 
a főváros nevezetességeivel. 

Rendezvényeiken általában 
100-120-an vesznek részt. Sike
re volt áprilisban az egyhetes 
beregfürdői, majd júniusban a 
szintén egyhetes tokaji üdülés
nek, amelyeken 36, illetve 31 
nyugdíjas vett részt viszonylag 
szerény anyagi hozzájárulással. 

A 274 tagú nyugdíjasklub 
szoros kapcsolatot tart a város 
társadalmi szervezeteivel. kö
zös rendezvényeket tartanak, 
egymás foglalkozásaira elláto
gatnak. Legújabban pedig a 
püspökladányi nyugdíjasokkal 
vették fel a kapcsolatot. 

(gellért) 

A VI. kerületi Hazafias Nép
front békebizottsága a vasutas 
békeaktivisták részére a közel
múltban a csehszlovákiai Lidi
cébe szervezett utazást. 

Mint köztudott, a német fa
siszták a települést felégették, 
lakosságát kiirtották. Az élet
ben maradt egyetlen lakó ma 
Lidice város tanácsának vezető
je, aki nap mint nap fogadja a 
látogatókat, a béke követeit. 

A MÁV Vezérigazgatóság Le
nin komplex brigádJának tag
jai, a vezérigazgatóság több dol
gozója, a nyugati körzeti üzem
főnökség képviselői a lidicei 
emlékműnél nemzeti színű sza
laggal ellátott koszorút helyez
tek el, s némán tisztelegtek az 
elhunytak emléke előtt. 

40 ÉVES A FORINT 

Egy kis visszaemlékezés 

, Lapunk tudósítója, a 80 éves Bognár Károly bácsi ismét 
erdekes levelet küldött szerkesztőségünkbe. A Forint szü
letésének 40. évfordulójára emlékezve írta a következőket: 

,,Ezen a napon (1946. aug. l-én - A szerk.) mint vonat
ve_zető jöttem szolgálatba Szombathelyről. A poggyászko
cs1b�n ;1tazott a_ szombathelyi vasútigazgatóság pénzügyi 
osztályanak egyik tisztviselője, aki Vép állomástól kezdve 
osztogatta a forintokkal bélelt zacskókat az állomásfőnö
köknek. Tapolcára megérkezve megkaptam én is a fizeté
semet társaimmal együtt. Örültünk az értéket jelentő fo
rjn:na�, már nagyon vártuk a pengős világ megszűnését. 
Oromunkben Somogyi István kollégámmal áldomást it
tunk az állomás „restijében ". Jól emlékszem: 64 fillérbe 
került egy nagyfröccs ... '' 
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nepszeruseg MÁV kollektív szerződés (2.) 

Beuélgetés Paku Lajossal, a pécsi területi 
inté,-,őbi,-,ottság titkárával 

A pécsi területi intézőbizott
ság újdonsült titkárát, Paku Lajost jószerint mindenki ismeri a 
vasútigazgatóság területén. Ez 
pedig nem kis dolog, különö
sen, ha meggondoljuk, hogy kö
zel tizennégyezer vasutas kere
si itt kenyerét. 

idők elmúltak; egyébként is, a 
ring világa merőben más, ott 
sokkal egyértelműbb az adok
kapok. 

Igazgatósági és helyi függelékek 
A kollektív szerződésekről a fő szabály, ehhez képest kivé- l havi munkaidőkeretet ugyan

szóló 20/1979. (XII. 1.) MüM sz. tel, hogy azokat a rendkívüli 

r

ak helyi függelékben kell 
rendele� 4. § (1) be�. é�elmé- eseteket, amikor ez túlléphető, eghatározni. Ezzel kapcsolat
ben mmden munkaltato egy igazgatósági függelékben kell an lényeges előírás, hogy a 
kolle�tív szerződést köt. szabályozni. Ha ilyen eset nem avi munkaidőkeretet a felada
A MA V mint vállalat, szintén fordul elő, akkor természetesen ok függvényében egyenlőtle
egy �ollektív szerződést köt. a függelékben ezt nem kell sza- tiül kell megállapítani. Rögzíte
A MAV-nak azonban vállalat- bályozni. �i kell továbbá azokat a mun
nyi nagyságrendű szervezeti A munkahelyi készenléti kaköröket, ahol váltásos szolgá
egység:i _v�nna_k, ahol szüksé- �zolgálattal kapcsolatban igaz- lat van és meg kell határozni. 
g:s elt;ro e� r;szl�tese�b sza- gatósági függelékben kell sza- hogy milyen fordulókat. más 
b�yozast kesz1ter'I!. A Jo�sz�- \)ályozni, hogy egy-egy dolgozó néven milyen munkarendet al
bály a szervezeti egysegnel részére esetenként valamint kalmaznak. 

- Kétségtelen, hogy a moz
galom más, mint a ring, de úgy 
gondolom, némely tulajdonság 
sportolói múltjából ezen a terü
leten sem árt. - Tény, hogy ismerősként 

cseng a nevem ezen a tájon, de 
sietek leszögezni, hogy elsősor
ban mint egykori sportolót is
mernek. A PVSK ökölvívója 
voltam, s talán nem az utolsók 
közül való; sikereimről beszá
moltak az újságok is, így talán 
érthető, hogy sokan ismerős
ként üdvözölnek. Mozgalmi pá
lyafutásom is régi keletű, előbb 
KISZ-vezetőként, később szak
szervezeti tisztségviselőként te
vékenykedtem különféle beosz
tásokban, de hangsúlyozom: sportolói múltamnak köszönhetem viszonylagos ismertségemet. 

- Netán népszerűségét? 
- Szándékosan kerültem ki 

a szót, több okból is. A népsze
rűség meglehetősen illékony 
természetű, az aktív sportolói 
korszak után fénye megkopik, 
csak néhányan emlékeznek rá 
azok közül, akiknek az ökölví
vás a kedvenc sportjuk. Funkcionáriusként pedig azt hiszem, manapság eléggé nehéz népszerűségre szert tenni. Jó 
gazdasági helyzetben viszony
lag problémamentes a szak
szervezeti munka, legalábbis 
könnyebb mindenkinek tetsző 
intézkedéseket hozni. Rosszabb 
gazdasági körülmények köze
pette, mint napjainkban is, jó
val nehezebb az érdekek egyez
tetése, következésképpen a tisztségviselő sem lehet népszerű. Jómagam egyébként sem 
vágyom rá különösebben, spor
tolóként volt benne részem. Tu
domásul vettem, hogy azok az 

- Harcolni tudni kell, én 
azonban a különbségeket hang
súlyoznám: diplomáciai érzékre csak itt van szükség, a szorítóban a szavak és érvek nem számítanak. Lehet, hogy téve
dek, de azt tartom, hogy a felké
szült szakszervezeti tisztségvi
selő minden kérdésben otthon 
van, pontosabban: ismeri a dol
gozókat foglalkoztató gondokat, 
a közérzetüket, s ha nem is tud 
segíteni minden esetben, érvei 
azért vannak. Természetesen 
ha valamit nem lehet elintézni, nem magyarázkodásra van szükség, hanem világos tájékoztatásra. Ma már lejárt a 
„hatelemis" funkcionáriusok 
kora, az általános műveltség hi
hetetlenül megnőtt, aki nem ta
nul, menthetetlenül lemarad, 
tekintélyét veszti. Ebből a meg
gondolásból tanultam én is. 
Erettségi vizsgát tettem, elvé
geztem a tisztképzőt, a Testne
velési Főiskolán szakedzői dip
lomát szereztem, és természete
sen elvégeztem a Marxista
Leninista esti egyetemet is. 

ban a beutalójegyek elosztásá
ban közvetlenebb szerepünk 
volt. Félő, hogy a felhasználat
lan beutalójegyek száma szapo
rodni fog, pedig a régi és jól be
vált börzerendszerünket szb
szinten működtetjük. Ezek per
sze csak amolyan „gyermekbe
tegségek", hiszen az ib intézmé
nye még új. Máris mutatkoznak 
előnyei. Felgyorsult a kétirányú információs áramlás, ami abból következik, hogy az szbtitkárok valamennyien az intézóöizottság tagjai, így a döntés és a végrehajtás között nincs űr. Ebben a rendszerben a tit
károk jobban magukénak érzik 
a felelősséget, a középszintű 
döntésekben aktívabban vesz
nek részt. A munka lényege 
nem változott, legfontosabb fel
adatunk ma is a termelést segí
tő feladatok megtervezése, az 
érdekvédelem, a dolgozók ér
dekképviselete. 

- Beszélgetésünk elején 
már utaltam a jelenlegi gazda
sági helyzetre - folytatta. -
Némi egyszerűsítéssel azt 
mondhatom, hogy ma kevés pénzből kell sokat produkálni. 
A mindjobban beszűkülő beru
házási lehetőségek kényszeríte
nek a meglévő adottságok leg
jobb, leggazdaságosabb kihasz
nálására. A mozgalom csakis akkor tud hatékony lenni, ha 

képes a vasút gazdasági veze
tőivel harmonizálva dolgozni. 
Az alkalmazkodás elemi köve
telmény. Az ib eredményei kö
zé tartozik, hogy a kapcsolati 
rendszer szorosabbá vált az 
igazgatóság, a szakszervezeti 
bizottságok s a tagság között. 
Heti két alkalommal munkatár
saimmal találkozunk az igazga
tóság vezetőivel, az üzemviteli 
kérdésekben ily módon napra
készen tájékozottak vagyunk. 

ö:1álló kollektív sze;2�dés köté- �gy-egy hónapban' hány óra I Utazó dolgozóknál a szolgá
set nem teszi lehetove, de nem ilyen szolgálat rendelhető el. 

t
atra való fel- és lejentkezés he

hagyta figyelmen kívül az emlí- Lakáson töltött készenléti 
t 

ét a távolléti órák felső hatá
tett prob�émát. �zzel kapcsolat- szolgálat mértékével kapcsolat- át 

1

kell rögzíteni helyi függe
ban a kovetk�zok:t tartalmaz; ban _ tekintettel a jellegére _ lékben. Ha az adott területen 
za: "a munkaltatohoz tartozo külön korlátozó előírás nincs. ósztott vagy egyenlőtlen munnagyobb egység vezetője a vele A kollektív szerződés azonban kaidőt kívánnak alkalmazni, együttműködő _szakszervezet� áz ilyen szolgálatot csak üzem- ennek részletes szabályozását sze;1l;1el az egysegre �onatkoz,? 'biztonsági, munkavédelmi ugyancsak helyi függelékben eltereseket a kollektiv szerzo- munkakört ellátó dolgozók szá- kell elvégezni. Egyes szolgálati désben meghatározott keretek mára tette lehetővé. Előfordul- �elyeken az 1025/1978. (VIII. köz; � kollektív sze�z�dés fü�- hat azonban, hogy más munka-

i
5.) Mt. sz. határozat és gazdage�k�ben :,�ndezheti, illetve ki- területen is szükséges a lakáson ágo�s�gi mé:legel_�s alapján égeszitheti • töltött készenléti szolgálat, ezért v veg1 termeles1 szunetet lehet 

A függelék készítésére felha- igazgatósági függelék a bővítés- artani. Ahol ezzel a lehetőség
talmazott szerveket a kollektív fe előírást tartalmazhat. gel élni kívánnak, ennek felté
szerződés 4. §-a sorolta fel. Az ügyeleti szolgálattal kap-

r
leit és a ledolgozás módját 

E�ze17nt -� ko�ektív szerz_ődés csol�tban részletesebb szabá- gyancsa}< hel_yi függelékben 
ketfaJta függeleket ismer: igaz- lyozasi jogkört kaptak az igaz- , ell szabalyozm. 
{latósági és helyi függeléket. gatósági függelékek. Ügyeleti ! Különleges szállítmányok kí-

„ Igazgat_ósági függeléket a te- szolgálat c�ak ak�or rendelhető ér�séért j�ró,_díja;á�, ':alamint 
ruleti MA V igazgatóságok ké- el, ha az uzemV1tel zavartalan z ugyeleb d1J merteket a kol
szítenek közösen a Vasutasok biztosítása érdekében szüksé-

r
ktív szerződésben rögzített 

S�akszervezete területi intéző- ges. Azt
'. 

hogy 1;1-�ly�k _ezek ?'z eretha�ro.k (20-25 Ft) figye
b1zottságaival, továbbá a záho- esetek, igazgatosagi fuggelek- .embevetelevel ugyancsak he
nyi üzemigazgatóság közösen a ben kell szabályozni. Az ügye- lyi függelékben kell szabályoz
Vasutasok Szakszervezete zá- leti szolgálat mértékét illetően 1'11. 

- Nincs még egy éve, hogy 
a területi intézőbizottság titká
rának választották. Korábbi 
munkájához képest milyen vál
tozást jelentett ez életében? 

honyi bizottságával. ugyanazokat a kérdéseket kell A pihenőidőkkel kapcsolat-
Helyi függeléket készítenek a szabályozni, amelyeket a mun- ban helyi függelék szabályozási 

Szakszervezeti bizottsággal kö- kahelyi készenléti szolgálatnál jogkörébe tartozik: ha az adott 
zösen: az előbbiekben nem em- már leírtunk. szolgálati főnökségnél 20 perc
lített önálló elszámolási egysé- Teljesítménybérezés esetén -kél hosszabb munkaközi szü
�e� (központi igazgatóságok, azt -�ell s�abályozni igazg?tós�-

í
het�_t ind��olt tartani. A mun

mtezetek, lnvatalok, központi gi. fuggelekben, hogy hol es m1- akoz1 szunetet maximum 30 
és építési főnökségek, üzemek, 1yen bérformákat alkalmaznak ercre felemelhetik. 
nevelőotthonok, a körzeti üzem- az adott területen. 

- Nem tagadom: volt bennem némi izgalom. Az új szer
vezeti forma nem mindenkinek 
tetszett, nekem is voltak aggá
lyaim. Bizonyos területeken ez 
igazolódott is. 

Például? 
- Az üdültetésben. Koráb-

Fiatalon került a mozgalomba 

Sárközi Gábor főnökségek, az önálló munka.- 1 Ugyancsak a teljesítménybé
ügyi hatáskörrel rendelkező rezéssel kapcsolatos felhatal
egyéb szolgálati - főnökségek, mazás, hogy az elegyrendező
pl.: pft. főnökségek, ÉHF-ek, ket megillető teljesítménybér 
TB főnökségek, szertárfőnöksé- alapösszegét igazgatósági füg
gek stb.). gelékben kell rögzíteni és e bé-

Kohalmi Vilmos, a SZOT tagja A szabályozásnak 
kétféle módja van 

Kőhalmi Vilmos 35 éves, a tani. Az olajos ruhám, a kétke-
szom bathelyi körzeti üzemfő- zi munkám bizalmat ad az em- Hangsúlyozni kell, hogy igaz-
nökség vasúti mérlegszerelője, bereknek. Sokan nem is tudják, gatósági és helyi függelékben 
második ciklusban képviseli a hogy a SZOT tagja vagyok. egyaránt csak azok a kérdések 
nyugat-dunántúli vasutasokat a Munkatársaim tapasztalatait is szabályozhatók. amelyeket a 
Szakszervezetek Országos Ta- felhasználom a mozgalmi mun- kollektív szerződés ide utal. Ha 
nácsában. 1980-tól, öt éven át kában. Nagyon sok szóbeli és valamelyik függelékben erre 
tagja volt a Szakszervezetek írásos információt kapok a nem lennének tekintettel, ez 
Vas Megyei Tanácsának és a SZOT-tól, az SZMT-től, a Vas- jogszabálysértő lenne. Előfor-
Vasutasok Szakszervezete köz- utasok Szakszervezete központ- dult már, hogy az egyik üzem 
ponti vezetősége mellett műkö- jától, a területi és a helyi szak- helyi függelékének azon előírá-
dő ifjúsági bizottságnak. Mun- szervezeti bizottságtól. sát, amely a kollektív szerző-
kahelyén a szakszervezeti bi- _ Nem származott még hát- déstől eltérő juttatást állapított 
zottság elnöke. Vasutas és moz- ránya abból, hogy a testületi meg a törzsgárda-elismeréshez, 
galmi munkájáról beszélget- üléseken nyíltan beszél? hatályon kívül kellett helyezni. 
tünk. _ Soha sem szólaltam fel a A kollektív szerződés kétféle 

- Hogyan került a vasútra? ,.......,.. __ ,,kelleténél" többször. Hogy módon utal kérdéseket függe-
- Pályaválasztásom köny- szóvá tettem a vasút gondjait? !ékben történő szabályozásra: 

nyen ment - mondja. - Édes- Az Ifjúsági Törvény megal- Minden szakma képviselői ezt egyik mód az, amikor kötelező 
apám, a bátyám és a nagybá- kotása után, 1971-ben, munka- teszik ezeken a SZOT-ülése- jelleggel írja elő a szabályo
tyáim mind a MÁV-nál keres- helyén őt tartották legalkalma- ken. Gondolom nem „bólogat- zást, a másik amikor megenge
ték és találták meg a számítá- sabbnak arra, hogy a szakszer- ni" küldtek oda. Talán éppen di a szabályozást, az utóbbi 
sukat .. .  Én, 1966-ban, mér- vezeti bizottság ifjúsági felelőse ezért választottak újra. Vélemé- esetben az alkotók mérlegelésé
legjavító tanulóként kezdtem a legyen. Volt műhelybizottsági nyem szerint: nagyon is szük- re van bízva, hogy egyáltalán 
szolnoki járműjavítóban. titkár, bizalmi és jelenleg is ség van most az őszinte, nyílt szabályozzák-e az adott kér-

- Gondolom, innen indult a tagja az általa egykor vezetett, beszédre. dést. 
közéleti szereplése? több magas elismerést kapott A fiatal mérlegjavító három Melyek azok a kérdések, 

- Így igaz. Kollégiumban, Petőfi Sándor szocialista bri- alkalommal volt munkahelyén amelyeket igazgatósági függe-
közösségben éltünk, dolgoz- gádnak. a Szakma Ifjú Mestere és két- lékben kell szabályozni? 
tunk és tanultunk. Nem voltam - Mi, mérlegjavítók az igaz- szeres Kiváló dolgozó. Eddigi Az utazó dolgozók munkaide
bátortalan, mindenkinek, min- gatóság területén dolgozunk - eredményes szakszervezeti te- jének beosztásával kapcsolat
denkor megmondtam a saját és folytatja. - Minden munkahe- vékenységét oklevéllel ismer- ban fontos előírás, hogy szolgá-
társaim véleményét. lyen megfordulunk, számos ték el. latra, illetve szolgálatból törté-

A tanulóévek befejezése után emberrel módunk van szót vál- Sz. Jakab István nő jelentkezés esetén a vonat 
került mostani munkahelyére, átvételéhez-átadásához, illető-
a jelenlegi beosztásba, mérleg- leg a vontatójármű előkészíté-
javítónak. Munka mellett be- sére, utánkezelésére szükséges 
iratkozott és elvégezte a szom- ...---------------------------..J időnormát igazgatósági függe-
bathelyi Savária Szakközépis- lékben szabályozzák. (Koll. 
kola vasútgépészeti tagozatát. , / , 

b ,, 1 
Szerz. 17. §. 3. pont.) A megfo-

Tanulmányait a Marxizmus- veszteseges Q galmazásból látszik, hogy az 
Leninizmus Esti Egyetemen, időnormáknak céljellege van, 
majd annak a szakosítóján foly- nyereséges üzemek vonat átadására-átvételére, il-
tatta. letve a gép előkészítésére és 

Kőhalmi Vilmos Szolnokon utánkezelésére szolgál, tehát 
lett KISZ- és szakszervezeti Az Utasellátó Vállalat szombathelyi területi igazgatósága jú- csak e feladat elvégzésére lehet 
tag. Az ifjúsági szervezetben lius 16-án értekezletet tartott a vasi megyeszékhelyen a vesztesé- és kell megállapítani a fel- és le
előbb vezetőségi tag, később gesen üzemelő vendéglátóipari üzemek és kiskereskedelmi pavi- jelentkezési időnormát. 
alapszervezeti KISZ-titkár volt. lonok vezetői részére. A kollektív szerződés 18. 
Hazatérése után a helyi KISZ- A tanácskozáson megbeszélték azokat a teendőket, amelyek- §-ának 5. pontja előírja, hogy az 
alapszervezetben töltött be kü- kel csökkenteni lehet a ráfizetést. Beszámoltak arról is a területi utazó dolgozónak a távolléti 
lönböző funkciókat. 1978-ban igazgatóság vezetői, hogy a tavaly még veszteséges 597-es számú órája (távolléti óra=szolgálati 
kérte felvételét a Magyar Szo- hegyeshalmi, a 689-es sárvári pavilonok, valamint a 213-as sárvá- óra+ szolgálaton belüli várako
cialista Munkáspárt tagjai sorá- ri és a 349-es letenyei üzletek azóta nyereségesen gazdálkodnak. zási idő) egy-egy szolgálatban a 
ba. (sz) 24 órát nem haladhatja meg. Ez 

rezésre jogosultak körét bővít
hetik. 
, Az önálló elszámolási egysé
�ek részére biztosított szabályo
fási jogkör, hogy a csoportveze
tők besorolását eltérően is sza
bályozhatják. 

A munkaügyi döntőbizottsá
gokkal kapcsolatban igazgató
sági függelékben kell rögzítem, 
hogy egy-egy munkaügyi dön
tőbizottság mely területen ille
tékes eljárni. 

Azokat a kérdéseket. melye
ket igazgatósági függelékben 
kell szabályozni, az esetek több
ségében az önálló elszámolási 
egységek is rendezhetik saját 
függelékükben. 

Mi tartozik 
a helyi függelékbe? 

Milyen kérdések szabályozá
sa tartozik a helyi függelékbe? 
. Mindenekelőtt meg kell emlí
teni, hogy az új kollektív szer
ződésben lényegesen bővült a helyi függelékek szabályozási 7iatásköre. Fontos az a felhatal
mazás, hogy a csökkentett 
munkaidőre való áttérés idő
pontját helyi függelékben kell 
iueghatározni. A munkaidő
csökkentésre természetesen 
csakis akkor kerülhet sor, ha az 
önerőből történő bevezetés fel
tételei már megvannak. 

Az általánostól eltérő - tehát 
rövidebb, vagy hosszabb -
munkaidő alkalmazását ugyan
csak helyi függelékben kell elő
írni, illetve rögzíteni. Ezzel kap
�solatban meg kell határozni 
azokat a munkaköröket, ame
lyekben a munkaidő az általá
,nostól eltérő, valamint rögzíteni 
kell ennek beosztását is. 
A munkaidő beosztásával kap
csolatban egyébként több kér
dés tartozik a helyi függelék ha
táskörébe. 

Ezek a következők: a munka
idő kezdetének és végének 
meghatározása az adott szolgá
lati főnökségnél, váltásos és for
dulószolgálat esetén az éves 
munkaidőkeret alapulvételével 

Egyes bérpótlékok 
helyi szabályozása 

A bérpótlékokkal kapcsolat- ' tan a következő kérdéseket 
ell helyi függelékben szabá

yozni: a melegüzemi pótlékra 
ogosult munkaköröket kell fel
orolni és e pótlék időarányos 

fizetésének feltételeit kell rögzí
teni. Szolgálat átadás-átvétel 
pótlékkal kapcsolatban helyi 
függelékbe tartozik az állomás
bejáráshoz szükséges idő meg
határozása és a pótlékra jogosí
tó munkakörök felsorolása. For
galmi és kereskedelmi tartalé
!<os dolgozók részérP munkahe
iyi pótlék állapítható meg 10-20 
Fázalékos mértékben. Építő
jpari dolgozók különélési pótlé
kának mértékét fegyelmezési 
zempontból lehet csökkenteni. 
nnek szabályozása ugyancsak 
elyi függelékbe tartozik. 
Külszolgálati helyen foglal

oztatott dolgozók esetében a 
elentkezés helyét kell rögzítem 
elyi függelékben. Ennek díja-

zás szempontjából van jelentó
�ége. 

Azokat a munkaköröket. 
flmelyek a belföldi kiküldetésre 

onatkozó szabályck szerint 
ülszolgálatosnak minősülnek, 
zintén fel kell sorolni helyi füg
elékben. 
Az üzemi étkeztetéssel kap

solatban a dolgozói térítés 
értékének rögzítése is helyi 

függelékbe tartozik. A közelmúltban bevezetett hideg élelmezéssel kapcsolatban a jogosultak körét kell meghatározni helyi függelékben. Munkásszál
láson történő elhelyezésnél a té
rítési díj mértékét helyi függe
Íékben rögzíteni a kollektív 
szerződésben közölt tól-ig-ha
fáron belül. 

� 

A raktárfelelősséggel kapcso
atban azokat a munkaköröket 
ell felsorolni helyi függelék
en, amelyekre az említett fo
ozott felelősségi forma vcmat

kozik. 
. Mint az ismertetésből kitű
hik, az igazgatósági és a helyi 
függelékek szabályozási jogkö
rébe egyaránt lényeges kérdé
�ek tartoznak. 
1 Dr. Garabon Sándor 

(Folytatjuk) 
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A fegyelmezetlenség elképesztö példái 
Éjszakai rendészeti ellenőrzésen a fővárosi pályaudvarokon 

Éjszakai vasúti ellenőr
zésre indulunk. A , nagy
szabású akciót mar na
pokkal korábban előké
szítették, összehangolták 
a rendőrséggel. Pontos 
koreográfiája, feladatter
ve van az ellenőrző cso
portoknak és személyek
nek. J!4..z indulás helyszíne 
�z Eszaki Járműjavító 
Uzem. Július 17-e, este 
hét óra. Kezdődik az el
igazítás, a „hadműveleti" 
területek felosztása. 

Az akciót a MÁV Vezérigaz
gatóság katonai főosztályának 
társadaimi tulajdonvédelmi osz
tálya szervezte a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság népgaz
dasági és társadalmi tulajdon
védelmi osztályának közremű
ködésével. Az ellenőrzésen ti

zennégy rendőr, huszonnyolc 
vasúti rendész, hat igazgatósá
gi, illetve huszonkét rendészeti 
vezető, tűzvédelmi felügyelő 
vett részt. A hét csoportba so
rolt ellenőrök munkáját segítet
ték a Belügyminisztérium ren
dészkutya-vezető tanfolyamá
nak vasutashallgatói (mintegy 
tizennégyen) az idomított né
met juhász kutyákkal együtt. 
Az éjszakai ellenőrzést Kovács 
János, a katonai főosztály he
lyettes vezetője irányította. Tőle 
kérdezem: 

Az akciócsoportok eligazítása az Északi Járműjavítóban 

- Mi a célja az ellenőrzés
nek? 

- Elsősorban kármegelőzés, 
a szolgálati fegyelem erősítése 
és annak a tudatnak az ébren 
tartása, hogy bármikor lehet 
meglepetésszerű ellenőrzés, 
amely elrettentheti az alkalmi 
tolvajokat vagy a szervezetten 
„dolgozó" dézsmáló kat. Sajnos 
az eddigi tapasztalatok azt bizo
nyítják, hogy a dézsmálók 87 
százaléka vasutas. Az idén már 
a fuvarozott árukban hat és fél
millió forint a vesztesége a bu
dapesti igazgatóságnak a tolvaj
lások miatt. Az árufuvarozás so
rán keletkezett károk a MÁV
nál megközelítik a hetvenmillió 
forintot. 

szül, mintha vadászatra indul
na, de gazdája egyetlen szavára 
megnyugszik. Szembe jön ve
lünk két férfi, kezükben akta
táska. A főtörzsőrmester udva
riasan köszön, s kéri a személyi 
igazolványokat. A rendező terü
letén most mindenkit igazoltat
nak, hiszen polgári személyek
nek semmi keresnivalójuk a sí
nek között. Most azonban min
den rendben. A két férfi szolgá
latból igyekszik hazafelé, a kö
zelben laknak. Jó pihenést kí
vánva bocsátjuk útjukra. 

A rendészek közben ,izsgál
ják az álló teherkocsikat is, 
rendben-e a plomba, látható-e 
az ajtón feszegetés nyoma. Fél 
óra múlva érünk az úgyneve
zett placcőrhelyhez. Közben kí
sérőim súgják, hogy a vasuta
sok már figyelmeztették egy
mást telefonon vagy rádión. 
,, Vigyázzatok, jönnek az ellen
őrök!" 

Az őrhely előtt trikóban áll
dogál egy fiatalember, elgon
dolkozva cigarettázik. Gyorsan 
megtudjuk, hogy tegnap járt le 
a szolgálata. Most azért tartóz
kodik itt, mert kávét akart inni. 
A közeli munkásszállón lakik. 

- Hol ellenőriznek most a A személyigazolványa is ott 
csoportok? van. Kísérőt kap, hogy majd ott 

- Budapest területén öt tisztázzák, igaz-e, amit mondott. 
kö7:z�ti üzemfőnö,�éq 16 állo- Mi Vincze Lajossal belépünk 
mas°:n, 8 rendez? ?�lya�dva- az őrhelyre. Tanács Károly fia
ron es a_ tech

;1-
olog1.ai terul�t�- tal gurításvezető ül a telefon 

ken. A _hettag� cso�ortok tagiai� mellett, a sarokban egy lengyel 
nak fi�!'elmet szmte . sem�1 vendégmunkás álldogál. Az el
sem kez:uli _el. M��ekint1k m��d hanyagolt, piszkos helyiség ko
�- s�olgal°:ti helyisegeket, az _ol- pott vasszekrényeivel lehango
to�os;ekrenyeket, , a munk1:s- ló látvány. A mosdó csapján ki
szallasokat, a ra�tarakat, az or- tartóan csorog a víz. elzárni 
helyeket. Termeszetesen alko- nem lehet. A falak is koszosak 
holszondás vizsgálatot is tarta- a bútorzat szintén. A tűzvédel� 
n°;k. Az a�ción r�szt ves� _Mo�- mi vezető kinyitja a hűtőgépet, 
nar <;>szkar, a K?zle�edes1 �-1- s egy üveg francia Napóleon 
msztenum rendeszetl vezetoJe konyakot emel ki onnan. 
is. �rányító központu?k, ah,ová _ A lengyel kollégától vet
� h1re� 1s befutnak, Jozsefvaros tem 250 forintért - mondja a 
allomason van. gurításvezető. 

Tizenkilenc óra tizenöt perc- - Tudja, hogy szeszes italt 
kor a csoportok az Északi Jár- nem szabad a szolgálati helyen 
műjavító udvarán, a tehergép- tárolni? 
kocsik és mikrobuszok mellett - Tudom. A szolgálat után 
várnak az indulásra. A farkas- akartam hazavinni. 
kutyák gazdáik lábánál ülve Hívatjuk a lengyel tolmácsot. 
csendben figyelik a parancssza- Segítségével megtudjuk, hogy 
vakat. A rendészek kezében az italt dollárért vásárolta. 
elemlámpa, térkép és csopor- A magyarázkodás erőltetett, de 
tanként egy-egy URH adó-vevő nincs az ellenkezőjére bizonyí
készülék. Végre elhangzik a ték, ezért átvételi elismervény 
„járműre fel!" vezényszó, és a ellenében egyelőre elkobozzák 
kocsik elindulnak hét nagy 
szolgálati hely, pályaudvar irá
nyába. Én a Ferencváros nyu
gati rendezőjébe igyekvő akció
csoporthoz csatlakozom. 
Autónk hamarosan megáll a 
rendező forgalmi épülete mö
götti félreeső helyen. Köröttünk 
csend van és sötét. A távolban 
látom a rendező kékes fényeit. 
Még egy rövid megbeszélés, az
tán kettesével-hármasával út
nak indulunk. 

Juráncsics István rendőr fő
törzsőrmesternek és Vincze La
josnak, a pécsi igazgatóság tűz
védelmi vezetőjének társaságá
ban botorkálok a sínek között. 
Mögöttünk az egyik fiatal ren
dész kutyáját fegyelmezi, mert 
az gyorsabb tempót szeretne 
diktálni. Az állat teste megfe-

az üveget. Az ügy tisztázása 
után majd visszakapja a tulaj
donos. 

Mélyül az éjszaka, guruló ko
csik árnyai suhannak el mellet
tünk. Botladozunk a rozsdás 
féktuskók, a kihullott, elszóró
dott szén- és műtrágyakupacok 
között. Az apró őrhelyek, kis 
műhelyek, irodák elhanyagol
tak, az ott dolgozók igénytelen
ségéről, közönyéről vallanak. 

Közben a Józsefváros állomá
son lévő „főhadiszálláson" 
gyakran csöng a telefon. A cso
portok vezetői jelentik az ese
ményeket, a tapasztaltakat. 
A Duna-part állomáson járó el
lenőrök például ötpercenként 
kértek intézkedést a központtól 
ittas vasutasok leváltására. 
Mintha ezen az éjszakán kocs
ma nyílt volna ezen az állomá
son. A szondák majdnem min
den vasutas leheletétől elszíne
ződtek. Le kellett váltani a szol
gálatból emiatt V. L. forgalmi 
szolgálattevőt, H. E. raktárno
kot, 0. V. mozdonyvezetőt, M. 
L tolatásvezetőt, Zs. K. és Sz. E. 
kocsirendezőket. 

A fegyelmezetlenség elké
pesztő példái ezek. ilyen mély
re süllyedt a vasút munkamo
rálja? A szondák nemcsak ezen 
a szolgálati helyen jeleztek al
koholt . . . Kelenföld állomáson 
egy tolatásvezető és két kocsi
rendező, Kőbánya-Felső állo
máson egy váltókezelő és egy 
kocsirendező, Józsefváros állo
máson az áruirányító. Ferenc
város állomási szertárfőnöksé
gen pedig az olajfeladó fogyasz
tott szeszes italt szolgálatban. 

Ha szigorúbb intézkedések 
nem születnek, maholnap már 
sörösüvegekkel adják a jelzést 
a kocsirendezők, a forgalmista 
meg fütyülős barackkal indít. 
De félre a tréfával! Mások testi 
épségének, életének veszélyez
tetése nem vicc. A budapesti 
pályaudvarokat és szolgálati 
helyeket szinte elborítják az 
üres üvegek. Öltözőszekrények
ből gurulnak a lábunk elé, fió
kok mélyén vagy munkapadok 
alatt sorakoznak. Az ellenőrök 
szeszes italt találtak Ferencvá

Az üvegek hadserege fényes 
győzelmet aratott a Keleti pá
lyaudvaron is. Elfoglalta a kihú
zóvá�ányokat, a közlekedőuta
kat. Ejszaka egy órakor győző
dünk meg minderről a helyszí
nen. A kihúzott szerelvények
ből - a vasutasok vallomása 
szerint - rendszeresen a földre 
seprik a szemetet. A vágányok 
között néha meggyújtják a hul
ladékot, de az üvegtörmelékhe
gyek nem égnek el. Az őrhe
lyek környékét is benőtte a gaz. 
Hiányoznak az aknaf edelek, a 
féktuskók százával hevernek 
szanaszét. 

- Hiányzik a középvezetők 
személyes példamutatása, 
nincs ellenőrzés - kesereg Ko
vács János. - A szolgálatban 
levő dolgozók öltözéke trehány, 
a munkaszervezésnek a jeleit 
sem látni. 

Találkoztunk papucsban és 
félmeztelenül közle�edő kocsi
mesterekkel, borostás arcú, 
ápolatlan váltókezelőkkel. Mi
kor lesz végre tiszta a Keleti? 
Akkor talán az ott dolgozó vas
utasok is jobban törődnének 
környezetükkel és önmaguk
kal. 

Hajnalodik. A csoportok is
mét gépkocsikkal érkeznek 
vissza az Északi Járműjavítóba, 
ahol vezetőik röviden összefog
lalják az ellenőrzés tapasztala
tait. Ezen az éjszakán a vasút 
elzárt területein összesen 123 
személyt igazoltattak, s illeték
telen tartózkodás miatt onnan 
eltávolítottak hetvenhatot. 
A rendőrök három közveszé
lyes munkakerülőt őrizetbe vet
tek. Az egyik rendészeti akció
csoport a Déli pályaudvar WC
jében megakadályozta egy hu
szonkét éves fiatalember ön
gyilkosságát. Éppen akkor vág
ta fel az ereit, amikor az ellen
őrök odaértek. Elsősegélyben 
részesítették és a kórházba szál
líttatták. 

Ismét befejeződött tehát egy 
ellenőrzés. Tanulságait azon
ban nem szabad s nem lehet el
felejteni. A diagnózis ugyanis 
csak akkor ér valamit, ha a 0e
tegség gyógyítását is elkez
dik . . . Hatásos gyógyszer le
hetne a rendszeres ellenőrzés 

ros keleti rendezőállomásán a 
forgalmi szolgálattevőnél, Rá
kos állomás forgalmi irodájá
nak öltözőjében és Budafok-Rá- is. 
ros öltözőszekrényeiben. Kaszala Sándor 
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A kitüntetett csoportvezető 

Negyeds:z;á:z;ada 
a gyalupad mellett 

Budapesten, a 36. vasutas
nap alkalmából rendezett 
ünnepségen vehette át a Ki
váló Vasutas kitüntetést 
Tarr Imre, a celldömölki 
építési főnökség asztalos 
csoportvezetője. 

- Szereti a szakmáját? -
kérdeztem. 

- Nagyon. Mi hatan dol
gozunk a műhelyben, s én 
éppen úgy forgatom a szer
számokat, mint a többiek. 
Legfeljebb a felelősségem 
nagyobb. Egyébként ugyan
annál a gyalupadnál va
gyok, amelyikhez negyed
százada odaállítottak. 

Hogyan került a vasút-
hoz? 

1961-ben maszek kis
iparosnál szabadultam fel. 
Akkor még csak protekció
val lehetett a vasúthoz men
ni. Nekem szerencsém volt. 

- Azonnal befogadta a 
közösség? 

- Nyolcan dolgoztunk 
akkor a műhelyben. Kiváló 
képességű szakikkal hozott 
össze a sors és nagyon kel
lett igyekeznem. Akivel nem 
voltak megelégedve, az ve
hette a kalapját. Én szeret
tem a szakmámat, szorgal
mas is voltam, ezért hamar 
befogadtak maguk közé. 

Az asztalosok nemcsak a 
műhelyben dolgoznak. Meg-

fordulnak az egész Nyugat
Dunántúl területén. 
A MÁV-nál ugyanis sok a 
nem szabvány méretű ajtó, 
ablak. Ezeket is ők javítják. 

Tarr Imrét már harmad
szor választották az asztalo
sok, a lakatosok és a ková
csok bizalminak. Munkájá
nak, vasutas hűségének elis
meréseként kétszer kapott 
Kiváló Dolgozó kitüntetést, 
s egy alkalommal miniszteri 
dicséretet. 1967-től vezetője 
a többszörös aranykoszorús 
Kossuth Lajos szocialista 
brigádnak is. 

- A Kiváló Vasutas ki
tüntetés kollégáim munkájá
nak az elismerése is. Segít
ségük nélkül nem tudtam 
volna eredményesen dolgoz
ni - mondja befejezésül. 

Sz. J. I. 

Állomás a Bakonyban 
Bakonyszentlászlót elhagyva 

változatos terepet kell leküzde
nie a Győrből Veszprémig köz
lekedő személyvonatnak, amíg 
szurdokon, völgyhídon, alag
úton át Porva-Csesznekre ér. 
Hétvége lévén itt csaknem ki
ürül a vonat, hiszen az állomás 
vadregényes turistaösvények 
kiindulópontja, innen lehet el
jutni a környékbeli nevezetes
ségekhez is. 

Porva-Cseszneken ma, főleg 
a hétvégeken nagy a turistafor
galom. Régen Porváról, Csesz
nekről, Borzavárról is jöttek 
rendszeresen az emberek, hogy 
vonattal utazhassanak tovább. 
De volt az állomásnak teherfor
galma is. Az erdészet a nyíltvo
nalon és az iparvágányon rako
dott nagy mennyiségű tűzifát, s 
a mikácsi kőbánya anyaga is 
vasúti kocsikba került. 

Mindez már a múlté. Megfe
lelő út hiányában az autóbu
szok nem tudnak kijárni a vas-

úthoz, öt-hét kilométert pedig 
senki nem gyalogol már csak 
azért, hogy vonatra szállhasson. 
A teher/ orgalmat más állomá
sokra irányították, Porva
Cseszneket pedig rendelkezési 
szempontból Bakonyszentlász
lóhoz csatolták. A szolgálatot is 
egyszerűsítették.: reggel hattól 
este hatig tart. 

Az elmondottak alapján jog
gal tűnhet úgy, hogy az állomás 
degradálódott, pedig ez közel 
sem igaz. Nyaranta óriási a tu
ristaforgalom, gyakran érkez
nek Porva-Csesznekig szerző
déses vonatok az ország legtá
volabbi részeiből is. A körülmé
nyek pedig minden szempont
ból megfelelnek az igényeknek. 
Tiszta, rendes váróterem, olcsó 
büfé áll az utasok rendelkezésé
re. A csendre, nyugalomra vá
gyó vasutasok pedig a két ven
dégszobában tölthetnek pihen
tető napokat. 

-gerecsei-

A MÁV Vezérigazgatóságon 

budapesti, Budapest környéki olyan vasutas 

nyugdíjasok jelentkezését várják, akik raktárnoki, 

kereskedelmi-hivatalnoki, állomásfőnöki, 

állomásfőnök-helyettesi, forgalmi szolgálattevői, vagy 

árufuvarozási szakvizsgához kötött más 

munkakörökből mentek nyugdíjba, középvezetői 

beosztásokban dolgoztak, és rendészeti munkát 

vállalnak. 

Kereseti lehetőség: 
évi 60 ezer forint. vagy megegyezés szerint 

Jelentkezni lehet: 
, a MAV Vezérigazgatóság 38-02. 36-06. 36-86, 39-38 

vasutuzem1. vagy 220-605. 229-020 számú várost telefonokon. 

Jelentkezési határidő: 
1986. augusztus 30 



1986. AUGUSZTUS 14. '.\-1 A G \: A R V A S t:" T A S ,) 

Gondozott állo ások 
a Duna n arban 

A környezet szépítése közérzetjavító szolgáltatás 

A belföldi, de a külföldi turis
táknak is kedvelt kirándulóhe
lye a festői szépségű, műemlé
kekben gazdag Dunakanyar. 
Akik a Dunakanyart választják, 
és vonattal közelítik meg, öröm
mel nyugtázhatják: az állomá
sok megszépülve, új köntösben 
fogadják az utazókat. De hát, 
mint az élet minden területén, 
itt is van kivétel. Az utazó Du
nakeszire érkezve azonban még 
fellelheti a régi, megkopott kül
ső burkolatú felvételi épületet, 
melynek „patináját" a szomszé
dos forgalmi iroda előtti zöld 
pázsit, a virágok színkavalkád
ja sem igen oldja. 

Terv már van 

- Nem újítják fel a felvételi 
épületet? - kérdezem Kole
dich Antal állomásfőnöktől. 

duló és ide visszaérkező több 
ezer ingázó körében is elisme
rést váltott ki a MÁV-nak ez a 
közérzet-javító szolgáltatása, 
mint ahogy az üdülők táborá
ban is. Várjuk, hogy a szolgála
ti helyiségek, az irodák is sorra 
kerülnek. Nagyon ránk fért 
már a csinosítás, mert a forgal
mi szolgálattevőink és a pénztá
rosaink meglehetősen le van
nak terhelve. Mi is létszámhi
ánnygondokkal küzdünk. A for
galmisták az állomásra érkező 
áruk le- és feladásával, raktáro
zásával kapcsolatos feladatok
tól kezdve a pénztárosi, s a fu
vardíj számfejtési teendőkig be
zárólag mindent végeznek. Így 
aztán nem tudom részükre ki
adni a pihenő- és a szabadna
pokat sem. A pénztárosoknál 
hasonló a helyzet. 

téssel a kocsiforduló időt is si
kerül csökkenteni. 

- A nagyközségben több is
kola működik, velük van vala
milyen kapcsolatuk? 

- Természetesen. Rendsze
resen felkeressük őket, és tájé
koztatást adunk arról, hogy 
milyen előnyökkel jár, ha vo
nattal utaznak. Ennek mindig, 
de különösen most, a nyári tá
borozások, kirándulások idején 
van jelentősége. Legutóbb má
jus 30-án vették igénybe a 
MÁV szolgáltatását. A buda
pesti igazgatóság kezdeménye
zésére az úttörőmozgalom 40. 
évfordulójának városkörzeti ün
nepségére Fótra különvonattal 
utaztak a gödi és a dunakeszi 
úttörők. 

Ha több az utas, 
nagyobb a bevétel 

- Ilyenkor, a nyári időszak-

A gépi adatfeldolgozás központja Szolnokon a komputerterem. Az épületben dolgozó adatft>ht•"\·tík 
két displayn és két távgépírón küldik az adatokat, amelyeket a számítógép dolgoz fel és továbbít a 
szolgálati helyekre. Felvételünkön Szabó László a számítógép míiködését ellenőrzi. 

(Horváth Zoltán fehéh•lc) 

- Tudomásom szerint a ter
vek elkészültek, de hogy mikor 
kerül rá a sor, nem tudom -
mondja széles kézmozdulat kí
séretével -. Gondolom ebben 
az is közrejátszik, hogy az épü
let nemcsak külsőleg lesz fel
újítva, hanem felső részének 
munkálataival egyidejűleg a fö
démcserét is meg kell oldani. 
Valószínű, hogy a jelenleg üre
sen álló szobákból lakásokat, 
vagy munkásszállót alakítanak 
ki. 

Községi könyvtár 
a váróteremben 
A fiatalasszony - aki 1973 

óta szolgálja a vasutat, s két éve 
itt Gödön állomsáfőnök - mi
közben körbekalauzol, elisme
rőleg beszél a balparti épület
! enntartó főnökség dolgozói
nak gyors, jó minőségű mun
kájáról. Megmutatja a nyári
kertet is, ami az utasok kelle
mes várakozóhelye. Az egyik 
váróterembe ideiglenesen be
költözött a nagyközségi könyv
tár is, jó szolgálatot tesz, mivel 
így az állomás közművelődési 
programokkal szolgálhat az ér
deklődőknek. Aztán megmutat
ja a peront is, amelyen most ja
vítják a mélyedéseket, aszfal
tozzák a lyukakat. 

ban, a turizmus idején, gondo- Túl az első féléven lom emelkedik a bevétel? 

- Az elképzelések megvaló
sulását a város lakossága, az 
utazóközönség nyilván megelé
gedéssel fogadná, mint ahogy 

az aluljárók festését is. Különö
sen a Gyártelepit, amely az el
torzult esztétikai ízlésű em be
rek „műveinek, vágyálmainak" 
nyomait jó ideig magán viselte. 

Tovább vonatozva az utas jó 
érzéssel nyugtázza, hogy a 
szomszédos Gödön az állomá
sok épületei már felújítva kö
szöntik az üdülni, pihenni vá
gyók körében kedvelt nagyköz
ségbe érkezőket. 

- Örülünk, hogy mind a há
rom gödi állomás új külső bur
kolatot kapott - mondja Vass 
Pálné állomásfőnök, majd hoz
záfűzi: - a naponta innen in-

Tanfolyam után 

- Látom a helyi Dunamenti 
MGTSZ autójára rakodnak, 
szállítják a most érkezett árut. 
A térségből sokan fuvaroztat
nak a vasúttal? 

- A TÜZÉP mellett nemi
gen mondhatom, hogy jelentős 
a vasúti áruszállítás. A termelő
szövetkezetet és néhány gazda
sági egységet megkerestük 
szállítási ajánlatunkkal, amit 
szívesen vettek. Kezd kialakul
ni az együttműködésünk, 
amely remélhetőleg azt is ered
ményezi, hogy közös erőfeszí-

- A téli 40-50 ezerrel szem
ben, nyáron a 80-90 ezer forint 
bevételt is elérjük. S talán még 
ezt is túlszárnyalhatjuk, ha 
mind jobban ismertté válik a 
község határában tavaly meg
nyitott termálvízű &trandunk is. 

- Az állomás most szépült 
meg, biztatóak az eredmények 
is, így feltehetőleg Ön is elége
dett. 

- Örülök a kedvező válto
zásoknak, de igazán majd csak 
akkor, ha a belső munkálatok 
is elkészülnek. A göd-felsői és a 
göd-alsói pénztárak előtti sza
bad területet beépíttetjük ér
dekvédelmi okokból - egyben 
megteremtve az éjszakai pénz
táros nyugodt pihenésének fel
tételeit is. Munkatársaimmal 
együtt szeretnénk, ha a gödi ál
lomásokon és a hozzánk tartozó 
Sződligeten hiányzó nyolc mun
katársat sikerülne pótolni. 
Hogy elégedett vagyok-e? Én 
szeretem, ha folyamatosan van 
feladatom, amit igyekszem is 
mindig megoldani, még akkor 
is, ha néha falakat kell bonta
ni. .. 

Vetési Imre 

Már nem mondhatják, 
hogy kibic vagyok 

A budapesti igazgatóságon 
nem rég ért véget a kocsivizs
gálók szaktanfolyama. A tanfo
lyam egész ideje alatt, s főként 
a záróvizsgákon szorgalmával, 
eredményeivel kitűnt egy bar
na fiatalember. A Sturovóban 
szolgáló Halász Balázzsal a 
vizsgák szüneteiben váltottam 
szót. 

- Miskolcon általános laka
tos szakmát tanultam, aztán a 
határőrségnél töltöttem katonai 
szolgálatom mondja. 
A katonaság ideje alatt is 
együtt dolgoztam a vasutas kol
légákkal, s mikor a közelbe 
Ipolydamásdra nősültem hív
tak maguk közé. Engedtem a 
csábításnak, s beiskoláztak a 
70-es évek közepén egy fékla
katos tanfolyamra, melynek be
fejezése után Szobon, majd Stu
rovóban szolgáltam. Tizenegy 
éve szolgálom a vasutat, de 
nem bántam meg, hogy ide ke
rültem. A kedvező szolgálati 
beosztás é� a vezénylés révén 
több a szabadidőm, amire azért 
is szükségem van, mert Ipoly
aamásdon most építünk egy 
szép családi házat. Még az idén 
szeretnénk a két gyerekkel bir
tokba venni. 

Fegyelmezett munkáját elis
merve volt már kiváló dolgozó 
is. Ő a vezetője a vasutasokból 
álló szobi önkéntes határőrcso
portnak, melynek munkáját a 
helyi határőrség és a társadalmi 
szervezetek már többször dicsé
rettel illették. 

- Sokan panaszkodtak a 
tanfolyamra. Ami az elhelyezési 
körülményeket és a szakiroda
lommal való ellátást illeti iga
zuk volt a panaszkodóknak, 
azonban azokkal nem tudok 
egyetérteni, akik a tanfolyami 
szakanyag bőségét sokallták. 
Volt, aki úgy fogalmazott: mi
nek ennyi műszaki, vasúti is
meret, hol lesz erre szükségük 
a szolgálat ellátásához? Én 
nem akarom a mundér becsüle
tét védeni, de tapasztalatból tu
dom, hogy az itt hallott és ta
nult ismeretek nélkül egy ha
tárforgalmi állomás követelmé
nyeinek nem tudnék eleget ten
ni. Lehet, hogy közülünk nem 
mindenki határállomáson fog 
szolgálni, de ez nem jelenti, 
nem jelentheti azt, hogy akkor 
az ezzel járó ismeretanyagot is 
mérsékelni kell - szólt ismét a 
sturovói féklakatos. 

Nem kis büszkeséggel mond
ta, hogy tagja a sturovói No
vember 7. szocialista brigád
nak, amely már a vállalat kivá
ló brigádja címet is elnyerte. 

- Hogy miért kell nekem ez 
a tanfolyam? Ha eddig féklaka
tosként felhívtam a kocsivizsgá
lók figyelmét valamilyen hiá
nyosságra, bizony nem vették 
jó néven. Sőt olykor kibicnek, 
akadékoskodónak tartottak, pe
dig én csak a kötelességemet 
teljesítettem, a MÁV érdekeiért 
emeltem szót. Úgy gondolom, 

hogy minél kevesebb a várako
zási idő, az ácsorgás például a 
felelőtlen gurítás vagy rako
mányrögzí tés következtében 
előforduló rakománycsúszás 
korrigálásánál, azzal csak a 
MÁV s közvetve valamennyien 
jól járunk. Sajnos ezt nem akar
ja mindenki megérteni. Kétség
telen, hogy esős időszakban 
vagy télen nem leányálom a 
munkát elvégezni, de a sok 
ácsorgással a mi borítékunk is 
vékonyabb lesz. Volt eset, hogy 
egymást figyelmeztettük, hogy 
a kerékváz repedt. Nem kell 
magyarázni, milyen súlyos kö
vetkezményekkel járhatott vol
na, ha azt mondom: ez nem az 
én területem, nem figyelek oda. 
Más esetben a nyitott vagonaj
tók hozták kísérté&be a kollégá
kat. Hívtak engem is, de én a 
felelőtlenségben nem vagyok, 
de ezután se leszek partnere 
senkinek. Sőt arról igyekszem 
másokat is lebeszélni. Nekem 
eddig a szobi és sturovói vám
szervekkel semmilyen surlódá
som se volt, a vámelőírásokat 
nem sértettem meg. Most a tan
folyam befejezése után szeret
nék kocsivizsgáló lakatosként 
dolgozni. Úgy go�dolom, hogy 
a tanfolyamon elsajátított isme
retek segítségével szakszerűb
ben tudom ellátni munkámat 
- fejezte be a beszélgetést a 
fiatal sturovói vasutas. 

Orosz Károly 

Biztatóak az eredmények 
a sátoraljaújhelyi p ft-nél 

A sátoraljaújhelyi pályafenn
tartási főnökségen négyszáz
harmincan dolgoznak. A gond
jaikra bízott vonalak hossza 
Miskolctól Sátoraljaújhelyig, 
Szerencstől Hidasnémetüg és 
onnan Miskolcig 330 kilométer. 
Az utóbbi években a nenéz fizi
kai munkát már gépesítették, 
de a pályamunkások élete még 
ma sem irigylésre méltó. A gép
kezelők is szenvednek az időjá
rás viszontagságaitól, a portól. 
A családtól is gyakran vannak 
távol. Az eredményekről és a 
gondokról beszélgettünk a kö
zelmúltban Dankó Lászlóval, a 
pályafenntartási főnökség veze
tőjével. 

- Az idén, a tervek szerint 
mik a legfontosabb teendők? 

- Abaújszántó és Gönc állo
mások között, mintegy 14 kilo
méteres szakaszon vágánykor
szerűsítést kell végeznünk. 
A karbantartó gépláncegysé
günkre hetven kilométer vá
gányszabályozás vár. Ezen kí
vül 135 kitérőcsoportot javí
tunk, tizenkétezer talpfát, illet
ve betonaljat cserélünk. A ter
vünkben szerepel még huszon
ötezer-hatszáz folyóméter sín 

,,A vonatok fontossági sor
rendjét be kell tartani. Ettől 
eltérni csak a vasútigazgató
ság, illetve vezérigazgatóság 
engedélye alapján lehet." (F 
2-es utasítás.) 

A Miskolc Tiszai pályaudva
ron július 7-én hétfőn reggel a 

harmadik vágányon már indu
lás előtt fél órával várja az uta
sokat a Borsod expressz szerel
vénye. A kocsivizsgálók a vonat 
fékpróbáját végzik, a jegyvizs
gálók a kocsikat ellenőrzik. 

Bukszár István mozdonyve
zető észre veszi, hogy a légtar
tályból szökik a levegő. Lengyel 
Gyula vontatási oktatótiszt ér
kezik, aktatáskáját a peronon 
hagyva villáskulcsot kér. 
Együtt hárítják el a hibát. Mis
kolcon már hagyomány, hogy a 
Borsod expressz menetrend 
szerint indul. 

- Jó utat! - szól az oktató
tiszt, s a V43-as másodpercnyi 
pontossággal meghúzza a sze
relvényt. 

A mozdonyvezető az írásbeli 
rendelkezést figyeli, mely sze
rint a négyes váltón cserélik a 
kitérőket. A vezér a pályát, én 
az ő arcát figyelem. Éles baráz
dákat szántott arcára a vasúton 
eltöltött több évtized. Nyéklád
házán szólal meg először. 

- Még tíz hónapom van 
hátra nyugdíjig, azután csak a 
személygépkocsimat fogom ve
zetni. 

szintezése, kilenc csoport kitérő 
teljes ágyazatcseréje és kilenc 
kilométeres szakaszon az ágya
zat rostálása. Ezenkívül tízezer 
munkaórával segítünk a mis
kolci rendezőpályaudvar re
konstrukciójában is. 

- Sikerült-e teljesíteni az el
ső félévi tervet? 

- Az első félévi tervet átla
gosan húsz százalékkal túltel
jesítettük, de van olyan mun
kánk, amelyet már negyven 
százalékkal. 

- Minek köszönhető ez a 
munkasiker? 

- Sok összetevője van en
nek, de elsőként kell említenem 
a stabil törzsgárdát. A sokolda
lú, régi szakemberek szeretik a 
vasutat, nem szívesen változ
tatnak munkahelyet. Termé
szetesen nálunk is van munka
erőmozgás, az újfelvételesek 
egy része - igazolatlan mulasz
tás, vagy egyéb fegyelmezetlen
ség miatt - fél év után tovább 
áll. 

- Itt az ország északkeleti 
határállomásán a MÁV munka
erő-utánpótlását főleg a Bod
rogközi és a Hegyközi falvak 
adják, de ezeken a tájegysége-

ken megszűnt a kisvasut. Ho
gyan jutnak munkahelyükre a 
dolgozók? 

- Dolgozóink többsege a 
gépesített pályamesteri '!Zab 
szokon teljesít szolgálatot 
Őket három különbusz szállit•a 
a munkahelyükre é<; VJ<;sza 
A többi pályamesten szaka<;zor 
is autóbuszokkal száll;tJuk e 
munkásokat. Az üzemi Étkezte
tésről is gondoskodtunk. E
nagy szociális vívmány, h szf'� 
ma már a pályamunkások több
sége nem tarisznyából E tkezik 
Több mint kétszáz vasutasnak 
- naponta 13 forintért - fé\tt 
ételt adunk. A nyfit pályá'."' d,,I 
gozó csapatoknak kocs1vcL. 'lzá 
lítjuk a helyszínre az E bédc, 
A korszerűen berendezett <;zál 
lásainkon pedig a hazau+am. 
nem tudók is jól érezhEtik ma
gukat. 

A sátoraljaújhelyi pal, afrnri
tartási főnökség 1977 óta kiv; J 
szinten dolgozik. Az idf • Vc.'l 

utasnap alkalmából is k, llekth 
kitüntetést kaptak. T1rzs�ánÁc.· 
jukra mindig lehet szárr1t 
ni ... 

Dávid József 

expressz onat ak! 
Útátjáróhoz közeledünk. Éles 

kürtjelzés hallatszik. Eddig jól 
jöttünk, de Mezőkeresztesen ki
térőzünk. Mezőkövesden ismét 
kitérő, ott is itt is vágányzár 
van. A kitérőzések miatt már 8 
perc késése van az expressz
nek. 

Hatvanig talán behozunk va
lamit, gondolom, miután ismét 
zöld fénnyel robogunk. 

Ám Hatvan előtt, a vasúti hí
don, rendőrök tűnnek fel. Mint
egy hat bárány teteme fekszik a 
sínek mentén. Az előttünk köz
lekedő szerelvény vághatta el 
őket. 

Hatvanban ismét kitérő, át
építik a pályudvart. 

- Nem rossz egyedül a gé
pen? - kérdezem, hiszen a vo
natvezető a szerelvényen telje
sít szolgálatot. 

- Megszoktam már - vála
szol a mozdonyvezető. 

Aszód bejárati jelzője vörös. 
Ugyan mi lehet? Három perc 
után változik csak a jelző színe. 
Elindulunk. Az állomási vágá
nyok üresen állnak. 

- Nincs becsülete az exp
resszvonatnak - jegyzi meg 
Bukszár István. 

Az első térközjelző sárga, va
lamilyen vonatot küldhettek el 
előttünk, mert Gödöllőig „be
sárgultunk". Ezt a tetemes ké
sést már nem lehet behozni. 
Gödöllőn egy dízel vontatta öt-

kocsis szerelvénvt értúnk ntJl 
Ez ballaghatott �lőttunk 

Ismét zöldek a térközjelz,,k 
Pécelnél szólal meg újból a .;vE -
zér" 

- Itt kezdődik a hullamva<:
út. 

Valóban a heveder(knc'l a 
sínösszetételnél meg-m"lJ'iUly 
lyed a gép. 

Ismét kitérő. Az írásbe'i ·c-n 
delkezést nézem. A lassújt lek 
miatt negyven kilométerrE 1 kE 11 
haladnunk. A mellettünk lévo 
vágányon dolgozó katonák a 
vándorsínt „gombolják" Ha el
készül a rekonstrukc10 1:-z r1 ..i 

pályán, száztíz kilométem.:, ha 

ladhatunk. 
Rákos bejárati jelzőjé:1€1 v:il

tunk ismét szót. 
- Ha az „angol tialtora · er

kezünk, jó lesz fogódzkúdn•' 
kapom a tanácsot. 

Mintegy hatvan kilom , rre. 
érkezünk e kitérőre. Valóbur 
erősen fogódzkodnom Rell 
A váltó nagyot dob a gépen, pe 
dig elég jó a rugózás ... 

Ezután hol sárgára. hol wlct 
re változnak a jelzők szn! 
A .,százlábú hídnál"' nézPm az 
órámat. Huszonhat pE-rc k:e�. -
se! megérkeztünk a Ke!: ti pa 
lyaudvarra. Elköszönól< a mL, 
donyvezetőtől Ő szólal m"g bú
csúzóul. 

- Remélem, egyszer 11;mót 

rangja lesz az expresszi>on0.-
toknak! Kovács István 
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A szabályok megszegéséért 

nagy árat kell fizetni 

Nem tartották be a bizton•ági •zabályokat / 

Halált okozott a faforúács lap 
Július 6-án tragikus hír járta en tágulnak (megemelkednek). 

be Záhony átrakókörzetét: üze- Ez a mozgás elegendő ahhoz, 
mi baleset történt! Meghalt Be- hogy a felső holtponton átbil
reczki Pál 47 éves rakodómun- lentse a közel függőlegesen álló 
kás! rakományrészt, és az elboruljon 

- ,,1975. december 15-én ki
adott . . . faforgács lap . . . 
rakodási technológiájában elő
írtak be nem tartása." 

Kapkodás, szervezetlenség, fegyelmezetlenség. Ezzel a 
három szóval lehetne Indokolni az idei évben ugrássze
rűen növekedett vasúti üzemi balesetek okait. A vizsgá
lati jegyzőkönyvekben már szinte unalomig ismétlődnek 
ezek a mondatok: ,,a technológiai fegyelem megsérté
se, az utasítások semmibe vétele, az ellenőrzés hiánya 
stb." A szakszervezeti bizottságok többsége is csak re
szortfeladatnak tekinti a munkavédelmet, a munkabiz
tonságot. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a közép
vezetők, a közvetlen munkairányítók nem tartják köte
lességüknek az ellenőrzést, sőt maguk Is szemet huny
nak a rendellenességek, a szabálytalanságok fölött. 
A leggyakoribb érv: kevés az ember, ha büntetünk, ha 
felelősségre vonunk, azok Is elmennek. Hogy miért nem 
lehet egyetérteni ezzel a szemlélettel, sajnos mindennél 
meggyőzőbben bizonyítják a súlyos tragédiák. Közülük 
néhányról most részletesebben is beszámolunk. 

Július 18-án Alsóörs és Bala
tonfüred állomások között -
mint az köztudott -, közfeltű
nést keltő baleset történt. A Fa
vorit expressz halálra gázolt 
négy pályamunkást. A tragé
dia ismét ráirányította a figyel
met a MÁV munkavédelmi, biz
tonsági helyzetére és munka
moráljára. 

A vizsgálat még nem zárult 
le, de a rendelkezésre álló infor
mációk szerint megállapíthat
juk, hogy a szerencsétlenséget 
súlyos személyi mulasztások, a 
biztonsági előírások durva 
megsértése idézte elő. 

Mi is történt azon a napon? 
A tapolcai pályafenntartási fő
nökség balatonfüredi V-ös szá
mú GMPSZ főpályamesteri 
szakaszának állományába tar
tozó Bencsik Ernő pályamun
kás, Kovács Géza lakatos, 
Nagy János pályamunkás és 
Hegyi Attila tvg. kísérő, Alsó
örs és Balatonfüred állomások 
között az 588 + 64-es számú 
szelvényben dolgoztak. A vá
gány mellett fűrészgéppel síne
ket daraboltak. A munkaterület 
mintegy 400 méter sugarú ív
ben volt. 

A helyszíni vizsgálat alapján 
feltételezhető, hogy a négy dol
gozó kivétel nélkül háttal volt a 
vonatnak, ezért nem láthatták, 
amikor közeledett. A sínfűrész
gép legalább száz decibeles zajt 
okozott, ráadásul egy közúti fe
lüljáró alatt dolgoztak, amely 

még növelte a zajt. Ezért nem 
hallhatták tehát a vonat dübör
gését. Feltételezhető, hogy Ko
vács Géza, aki a sínvágó gépet 
kezelte, Hegyi Attila tvg. se
gédvezetőt figyelési feladattal 
bízta meg. Ezt a feladatát azon
ban H. A. félmeztelenül, hang
jelző eszköz nélkül látta el. 

A pályamunkások fedezésé
re nem helyezték el a figyel
meztető jelzőtáblát sem a mun
katerülettől 200 méterre. A Fa
vorit expressz tehát a megenge
dett teljes sebességgel közele
dett a munkaterület felé. A fi
gyelőőr, amikor meglátta a kö
zeledő vonatot, rohant a három 
tagú csapat felé a vonat haladá
sával azonos irányban és kezé
vel gesztikulált. Ezt azonban a 
pálymunkások nem vették ész
re. A mozdonyvezető, amikor 
meglátta a szaladó embert, 
gyorsféket alkalmazott, de a 
gép bal oldali mellvéd része el
kapta H-t, s kilökte a szelvény
árokba. A mozdonyvezető csak 
ekkor pillantotta meg a 40-50 
méterre, a vágányközben dol
gozó három vasutast. A moz
dony aláfordította őket a mell
védlemeznek. A három kocsi
ból álló vonat ezután megállt. 
A három pályamunkás a hely
színen, Hegyi Attila pedig a 
kórházban halt bele sérülései
be. 

A szomorú ügy azért is tanul
ságos, mert az utóbbi időszak
ban jelentősen emelkedett az 

emberi hibából, mulasztásból, 
fegyelmezetlenségből, nemtörő
dömségből bekövetkezett halá
los balesetek száma. Ebben az 
évben már huszonegy vasutas 
vesztette életét baleset követ
keztében! A csonkulásos bal
esetek száma is több mint két
szeresére emelkedett az előző 
év hasonló időszakához viszo
nyítva. A balesetek többsége a 
forgalommal összefüggő mun
kakörökben történt. 

A hír döbbenetes. Dolgozónk a szabad terület felé. 
Sorozato• 

mula•ztások 

akkor távozott el sorainkból, A borulás törvényszerűségé
amikor a kétszeres Kiváló Dol- nek felismeréséhez Csuka Mik

gozó, az Igazgatói Dicséret, a Lós és Dicső Miklós 1975. no
törzsgárda bronz és ezüst foko- vember 27-én - a mostanival 
zata után - az öt nap múlva azonos körülmények között - Bereczki Pál halálos kirnene
esedékes vasutasnapi ünnepség bekövetkezett súlyos kimenete- telű baleseti jegyzőkönyvébe 
keretében - átvehette volna a lű balesete vezetett el. Ekkor a ugyanezek a megállapítások 
30 éves vasuti szolgálatával ki- balesetvizsgálat részletesen fel- ke�e�_. Ők_ sem _has�nált�� 
érdemelt törzsgárda kitüntetés tárta az előidéző okokat. az eletuk vedelmet biztosito 
arany fokozatát is. A hasonló balesetek megelő- dó'Lésg�tló bere:id�zés.e�e�. _A Úgy tűnik, hogy a négy pá

lyamunkás halálát több szeren
csétlen körülmény véletlen egy
beesése okozta. Ez azonban 
nem ad magyarázatot arra, 
hogy miért mulasztották el a 

A baleset 
kiirU/ményei 

kötelezően előírt biztosítást, s Verőfényes nyári napsütés
az is érthetetlen, hogy az el- ben kezdődött a munka. Deák 
hunyt emberekből, a jelek sze- Lászlót és brigádját az 500-as 
rint, hiányzott az egészséges ve- fedett kézi átrakócsarnok I. sz. 
szélyérzet, az ilyen esetben kü- vágányán álló két kocsi fafor
lönösen indokolt körültekintő gácslap-küldemény átrakásá
magatartás. hoz vezényelték. A 23695034 

Ez a példa is bizonyítja, hogy számú széles nyomtávú kocsi 
a fegyelmezetlenségnek, az elő- ajtajainak kinyitásakor a brigád 
írások megszegésének tragikus tagjai megállapították, hogy a 
következményei Lehetnek. Ve- rakomány - mint leggyakrab
zetőknek, közvetlen irányítók- ban - a kocsi ajtónyílásában 
nak és beosztottaknak egyaránt élére állitottan került berakás
többet kell tenni a baleset meg- ra. A faforgács lapok balra kis
előzés érdekében. Nagyobb sé megdőltek. 
hangsúlyt kell helyezni a dolga- A brigád két tagja - Berecz
zók felkészítésére, nevelésére, a ki Pál és Tamás János - a dő
helyes biztonsági szemlélet és lés iránya miatt a biztonságos
magatartás kialakítására, elter- nak ítélt jobb oldalról megkezd
jesztésére. E baleset pontos kö- ték a küldemény átrakását. 
rülményeit, a személyes felelős- A brigádvezető rendelkezésére 
séget a jelenleg még folyó vizs- a brigád további négy tagja a 
gálat állapítja majd meg. másik kocsi átrakásához kez

N éhány nap múlva - e sú- dett. 
lyos baleset után - munka köz- Az élére állított lapokból 
ben ismét balesetet szenvedett 76-ot átvittek a normál kocsiba. 
egy vasutas. Július 28-án 13 óra• Amikor Bereczki Pál a kocsi 

zése érdekében „dőlésgátló" �akomai:iy e_gyiranY:1 dolese_t ok 
berendezéseket készítettek, is -; eppugy, mmt _korabb1 
majd kidolgozták a rakodás �o.rs�rsaik -. ?iztonsagosn�k 
biztonságos technológiáját, ki- iteltek_ meg. Kizartnak tait;?t�_k 
képezték a rakodóbrigádokat a ra�odas ala!t az ellenkezo 1ra
rakodási technológia és a ra- nyu elborulast. 
kodási segédeszközök alkalma- A munkaterület vezetÖI sem 
zasara. Megszilárdították a követelték meg a biztonsági be
munkahelyi ellenőrzéseket. rendezések előírásszerű alkal-

Nem okultak 

u, gy tu·nt, hogy az 1·nte'zkedé-

mazását, annak mellőzését so
hasem küogásolták. 

A bekövetkezett tragédia is 
bizonyítja, hogy a brigád tagjai-
nak megítélése a biztonságot il-sek hatásosak voltak, mert egy letően téves volt. Tévedésük a ideig nem fordult elő hasonló 

baleset. 1976. július 27_én és legdrágábbat, embereletet kö-
1977. december 5-én azonban vetelt. 
újabb súlyos faforgács lapos A téves megítélések veszé
baleset következett be, amely- lyeinek elhárítása egyetlen rnó
ben három dolgozó a csodával don lehetséges: mindenkor be 
határos módon menekült meg a kell tartani a biztonsági elő
halál markából. Súlyos sérülé- írásokat, rendeltetésszerűen 
seik miatt azonban mindhár- kell alkalmazni a védőberende
man véglegesen csökkent mun- zéseket és az egyéni védőfelsze
kaképességűvé váltak. reléseket. Ettől eltérni teljesít-

A balesetek okai (idézet a ményi, kényelmi és más szem-
baleseti jegyzőkönyvekből): pontok miatt sohasem szabad! 

- ,,Rakodási segédeszköz 
alkalmazásának elmulasztása, 
ellenőrzési hiányosság." 

Szabados Sándor 
munkavédelmi főellenőr 

45 perckor a Pécs-Vasas és Va- hossztengelyében járt, annak·--------------------------
sas-Hird állomások között a pá- hordrugói ugrásszerűen tágul
lyán dolgozó B. J. pályamun- tak (emelkedtek). Ennek hatá
kást a 82221-es számú személy- sára a kocsiban még élére állí
vonat elütötte. Az eddigi megál- tott 22 db faforgács lap váratla
lapítások szerint figyelőőrt ott nul elborult és Bereczki Pált a 
sem állítottak ki. kocsi másik végében lévő rako

A pályatesten négytagú pá- mányhoz kivédhetetlenül oda
lyamunkáscsapat dolgozott kis- préselte, s az elszenvedett sú
gépekkel. Közülük hárman, a lyos sérülések következtében, a 
mozdony kürtjelét hallva idejé- helyszínen életét vesztette. 
ben kiugrottak a vágányok kö- Munkatársunk halála értel
zül. B. J. azonban súlyos fej-,' metlen halál volt, mert az meg
kar- és bordasérüléseket szen-

1 előzhető, könnyen elkerülhető 
vedett. lett volna. A faforgács lapok vá-

P. J. ratlan borulása ugyanis nem ki-
' védhetetlen természeti csapás, 

--------------------------------------' hanem emberi mulasztások 
törvényszerű következménye 
volt. 

A fejsérülés már a múlté Dolgozóink már régen felis
merték, hogy a szorosan egy
más mellé rakott faforgács la

vel. Az étteremben ebédeltem,' pok felső része megbontás után Ez a nap is úgy kezdődött, 
mint a többi vasárnapra eső 
szolgálat. Sajnálja az ember, 
hogy nem töltheti a hétvégét 
családjával. De ha már fölmegy 
a gépre, elszállnak ezek a gon
dolatok, mert a munka feledteti 
a gondokat. 

A tizenhét kocsiból álló sze
relvény továbbítása nem okoz 
gondot az M61-es (Nohab) moz
donynak. Egyrészt a menetidő. 
másrészt az emelkedőmentes 
pálya lehetővé teszi a pontos to
vábbítást. Nem is gondol az 
ember arra, hogy a szolgálat
ban történhet valami rendkívü
li esemény. 

A vonatvezetőnek volt csak 
hivatalosan igazolt vonalisme
rete, így ő „pilótaként" utazott. 
Az útközbeni beszélgetések ál
landó témákkal indulnak: csa
lád, munkahely, fizetés, vasút 
és így tovább. Most is ez volt. 

Alig egy óra múlva N. állo
máshoz érkeztünk. A visszapil
lantó tükörben jól látható volt a 
szerelvényt körülfogó porfelhő. 
Kinn állt a peronon a forgalmi 
szolgálattevő és tette a dolgát. 
Kicsit csodálkozva nézett fel 
ránk, de mi csak pár pillanatig 
láttuk. Arra gondoltam, hogy 
megint tele lesz szeme-szája a 
forgalmistának, mire közel ki
lencven kilométeres sebesség
gel elrohan előtte a szerelvény. 

Az állomás másik végén -
az akkor még csak épülő jobb 
vágány előtt - kitéróöe állt az 
angolváltó, a másik vágányra 
terefoe bennünket! 

Későn vettük észre ... 

A távolság miatt már képte
lenség volt a szerelvényt negy
ven kilométeres sebességre la�
sítam. A reflex azonban műkö
dött. A gyorsfékezés megtör
tént, de a fékhatás még hosszú 
ideig váratott magára. Közben 
robogtunk a kitérő irányba álló 
váltó felé ... Az ott dolgozó pá
lyaépítők ijedten hátráltak attól 
tartva, hogy kisiklik a vonat. 

amikor egy távolabb eső asztal-1 - a kocsiban történő állandó 
nál megláttam. Kezét felemelte, mozgás miatt - fokozatosan 
megtapintotta fejét azon a he-, fellazul, eredeti döléséböl eny-
lyen, ahol megsérült. Én is utá-; hén emelkedik, s közelít a füg-
noztam és mosolyogtunk. Csak! göleges felé. A terhelés csökke-
mi tudtuk, hogy mit is jelent ez nésének következtében a kocsi 
a mosoly. i hordrugói - sok ismeretlen té

A fejsérülés már a múlté má- nyező kölcsönhatására - előre 
ig ható tanulságokkal. kiszámíthatatlan időben, mó-

Dr. Borsik János don és mértékben ugrásszerű-
Amikor mintegy nyolcvan ki-.-------------------------

lométeres sebességgel elértük a 
váltót, a mozdony először jobb
ra dőlt, majd mielőtt felocsúd
tunk volna, balra lendült. Dü
börgés, recsegés, fékcsikorgás, 
por és rémület Nem tudtuk, mi 
is történhetett. 

Megálltunk. Az utolsó három 
kocsi környékén lehetett a vál
tó. A vonatvezető az én székem 
alatt kötött ki, megsérült a fején 
- szerencsére nem súlyosan. 

- Mi lesz velünk, vezér úr? 
- kérdezte. 

Kis idő múlva feloldott a sze
relvény és óvatosan megmoz
dultunk vele. Azt figyeltük fe
szülten: siklott-e valamelyik ko
csi? Nagy megkönnyebbülé
sünkre nem I Lassan összeszed
tük magunkat és indultunk to
vább. Egyikünk sem hibáztatta 
a másikat. Az ijedtség okozta 
kábulatban mindketten arra 
gondoltunk, mi lett volna, ha ki
siklunk. Gondolataink azonban 
nem voltak képesek átfogni a 
lehetséges következménye
ket ... 

Hónapokkal később szolgálat 
közben Nagykanizsa állomáson 
futottam össze a vonatvezető-

„Sólyomszem" ; nyugdíjba vonul 
„Sólyomszem", a mozdony-i címmel, a Magyar Vasutas: Mi 

vezetőktől ezt a becenevet érde-. a titka Garics János szerencsé
melte ki éberségével Garics Já7 jének? címmel foglalkozott Ga
nos mezőkeresztesi forgalmi' rics Jánossal, aki ellen 42 év 
szolgálattevő, aki 42 évi szolgá-! alatt egyetlen fegyelmi eljárás 
lat után nyugdíjba vonul. FelJ nem volt és csaknem 10 fiatalt 
német, Mezőkeresztes-MezőJ nevelt, készített az önálló vas
nyárád, Diósgyőr, Miskolc-Ti-' utas szolgálattételre. 
szai, Miskolc-Rendező voltak Kétszer kapott kiváló dolgozó 
szolgálati évének fő állomásru: címet, 1956-1966 között szak
és 1955. október 15. óta Mező-- szervezeti elnök volt. A 42 év 
keresztes-Mezőnyárád állomás alatt villamosítás, pályaépítés, 
son dolgozik rendelkező forgal- biztosítóberendezés megépíté
mi szolgálattevőként. Eddigi se, kitérőcserék, átmenő fővá
írásbeli dicséreteinek száma gánycsere, valamint számtalan 
120, mintegy 70 OOO forint juta•. fenntartási munka fűződik Ga
lommal. Mindezt balesetek elJ rics János nevéhez, aki példa
hári0sáért ka?ta. _Lelki��e_rei ké_nt_ állítható valamennyi_ fia� 
tes, eber szolgalatanak koszon� ele, es aki szeptember 18-an tol
hető, hogy balesetek egész so, ti 60. életévét. 
rának bekövetkezését sikerülé Mint munkatársa és főbizal
megelőzni. 1 mija külön is megköszönöm az 

A jutalmak és dicséretek mel- átadott tapasztalatokat, az aktív 
lett az újságok is foglalkoztak társadalmi munkát és minden 
éber, lelkiismeretes munkájá· munkatárs nevében kívánok 
val. Az Észak-Magyarország neki hosszú, nyugalmas nyug-
1963. június 18-i száma: Az élet- díjaséveket. 
mentők, az 1972. január l-jei 
száma: A karambol elmaradt 

Jéger László 
főbizalmi 
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Sajnos, urain, önnek veseköve van. Gyógyszer helyett javas
lom., utazzon a Csorna-Pápa közötti vonalon! 

(Keszty(is Ferenc karikatúrája) 

A MÁV Székesfehérvári 
Körzeti Üzemfőnökség 

FELVÉTELT HIRDET 

össz-szakvizsgás forgalmi szolgálattevői 
munkakörökbe, Pusztaszabolcs 

és Szabadbattyán üzemegységeire. 

Bérezés: 
a MÁV kollektív szerződés szerint. 

Házaspárok előnyben. 
Részükre szükség esetén 

Pusztaszabolcson 1 és fél szoba, 
Szabadbattyánban 2 szoba komfortos 

szolgálati lakást tudunk biztosítani. 

Jelentkezés: 
MÁV Körzeti Üzemfónökség 
Székesfehérvár, Béke tér 5. 

Telefon: 42-25, 41-35. 
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96d6 szü/6k, gondtalan gyerekek 

,,Miért nincs mindig nyár?!" 
Egy huncut szemű, pöttöm-

yi kislány kérdezte tőlem 
nemrégiben a balatonkenesei 
vasutas•gyermeküdülőben. 
Árulkodó kérdés vagy inkább 
óhajtás, s mi talán helyesen kö
vetkeztettünk, hogy a gyerekek 
j61 érzik magukat, nem bánnák, 
ha mindig nyár lenne és vaká
ció ... 

Mivel éppen ebéd táján ér
keztünk a táborba, természete
sen nem maradhatott el a .,kér
dések kérdése": 

- Ízlik-e az ebéd? 
Percekig csak a fejünket kap

kodtuk, mert ártatlan kérdé
sünkre valóságos hangzavar 
keletkezett. 

- Az anyu sokkal jobban 
főz - jelentette ki egy kislány 
megfellebbezhetetlenül. 

- Szerintem jó, csak az a 
baj, hogy ritkán van palacsin-
ta - mondta egy másik. 

Galambos Rita sem panasz
kodott. Az ajkai kislány már 
másodszor üdül Kenesén. Fel
nőttes komolysággal dicsérte a 
szép környezetet, majd arról 
kezdett regélni, hogy testvérké
inek is jót tenne az üdülés, csak 
kár, hogy ők még nagyon ki
csik ... 

Farkas Borbála rögtön azzal 
kezdte, hogy az édesapja Cell
dömölkön mozdonyvezető, s ezt 
a fontos tényt feltétlenül írjam 
meg; és még azt is. hogy sokat 
fürdik, és nagyon-nagyon jól ér
zi magát ... 

- Akadnak gyerekek min
den turnusban, akiknek a beil
leszkedés kicsit nehezebb, szo
morkodnak eleinte, s nem ta
lálják a helyüket - mondja 
Gajdacsi Andrea rajvezető, .l 
szegedi egyetemista. - Csak 
néhány napról van szó, a többi
ek jókedve azután magával ra
gadja őket és a szomorúság elil
lan. 

Egy-egy turnusban 450 gye
rek üdülhet, a nyár végéig kö
zel 2500-an tölthetik Kenesén a 
vakációt. 

- Az idei nyár némi izga
lommal kezdődött - veszi át a 
szót Kiss János táborvezető, a 
Kőszegi Nevelőotthon tanára. 
- A tavalyi berhidai földren
gés táborunkat setn kímélte, 
megrongálódott néhány épület, 
zavar keletkezett a vízvezeték
rendszerben és az elektromos 
hálózatban. Szerencsére a júni
usi nyitásra minden hibát ki
javíttatott a szombathelyi 
igazgatóság. A gyerekek több
sége nem vágyik haza. önfeled
ten szórakoznak. A szülők ag
godalma felesleges. egyetlen 
gyermek sem unatkozik, az el
látásra sem panaszkodnak. Az 
eső a mi legnagyobb ellensé
günk, bár természetesen ilyen 
napokra is terveztünk progra
mokat. Újabb „szolgáltatá
sunk": megünnepeljük a név
napokat. Mindig akad 15-20 

gyermek, akiket itt ér a névnap. 
Szerény ajándékot kapnak, 
nyilván nem olyant, mint a szü
leiktől, de a hangulata megkö
zelíti a családi ünnepekét. Ha 
már szóba hoztam a családot, itt 
említem meg, hogy a szülők lá
togatását nem „szívtelenség
ből" tiltjuk. Arról van szó, hogy 
a gyerekek lelki nyugalmát za
varják a látogatások, különösen 
azokét, akik először vannak itt. 
A táborban dolgozó pedagógu
sok tudják, hogy mit vállalnak; 

Ebbtíl gól lesz! 

• 

Délelőtti fürdőzés 

f.l 
I 

Játék a vízparton 

/ 

Jólesik a fmom ebéd 
(Horváth Zoltán felvételei) 

minden szülőt megnyugtatha- .------------------------
tok: a gyerekekre úgy vigyá
zunk, mint a szemünk világá
ra! Napközis tábor Szolnokon 

Mintha csak végszóra érke-
zett volna egy nagyobbacska A vasutas szülőknek is nagy 
fiú. A táborvezetőnek panaszol- gondot jelent a nyári szünidő 
ja, hogy a lábába került egy alatt a gyerekeik elhelyezése. 
kullancs. Néhány perc, és a tá- Ezt a gondot az idén, a szolnoki 
bor orvosi rendelőjében (mert KÜF szakszervezeti bizottságá
mondanunk sem kell, az is van nak kezdeményezésére a me
itt, két orvos és asszisztens vi- gyei KISZ-bizottság közremú
gyázza a gyerekek egészségét!) ködésével, június 30-tól július 
megszabadítják a srácot kelle- 11-ig a Tiszaligeti MÁV-üdülő-
metlen „vendégétől". ben oldották meg. 

.. . A jelentkező 25 vasutas gyer-
Kozben a nap teljes sebes- meket nyári táborban helyezték 

ségre kapcsolt • • • Fotós bará- el. Az élelmezési és egyéb költtommal le�gtunk a p�ra, a ségeiket a szakszervezet és a 
Balatonban vidáman lubickoló szülők közösen vállalták. 
gyermekekhez. Az egész napos foglalkozta-

Szöveg: Sárközi Gábor tás keretében számtalan játé-
Fotó: Horváth Zoltán kos vetélkedőkre, versenyekre, 

a szép magyar nyelv oktatásá
ra, strandolásra és egyéb játé
kos foglalkozásra került sor. 

A vasutas művelődési ház 
népmúvelői pedig gondoskod
tak a gyermekek kulturális fog
lalkoztatásáról. A táborvezető 
és két végzős tanárjelölt fel
ügyelete mellett a részt vevő 
gyerekek nagyon jól érezték 
magukat. A záróünnepély kere
tében kerültek kiosztásra a ver
senyek, vetélkedők oklevelei, 
amelyek maradandó emléket 
jelentettek valamennyi résztve
vő számára. 

Nagy József 

Kulturált környezetben 

Mindent a vendégekért 
Látogatás kit boglár/ellel vasutasüdü/6ben 

Boglárlellén, a SZOT több
emeletes Postás Üdülőjének 
szomszédságában találhatő a 
Dunakeszi Járműjavító üdülő
je, melynek tóparti területe 
ugyancsak színes látványt 
nyújt. A hölgyek a 86-os fürdő
ruhadivat valamennyi változa
tát magukon viselik, élvezw a 
nap barnító sugarait, s a férfiak 
perzselő tekinte�t. Vannak, 
akik rörniznek, mások a vízben 
fejelgetnek, megint mások be
szélgetnek, vagy olvasnak. 

Együtt a család 

Vajda Menyhért feleségével 
és három gyermekével a „napo
zóárokban" heverészik. 

- Most csak sütkérezünk -
mondja az üzem hivatalsegédje 
-, mert a néhány napos húvös 
idő lehűtötte a Balatont. Ne
künk a 21 °C-os víz hideg, nem 
úgy a 19 éves fiamnak, aki fut
ballista társaival órákon keresz
tük úszik, szörfözik. 

- Hogyan telnek a napok? 
- kérdezem a feleségtől, aki az 
üzem fagépmúhelyében dolgo
zik. 

- Jókat sétáltunk, ismer
kedtünk Boglárlellével. S mi ta
gadás igyekeztünk minél töb
bet aludni. Otthon hajnali 
négykor csörög a vekker. 

- Persze azért néha kimoz
dultunk. Körbe autóztuk már a 
Balatont, megnéztük Keszthe
lyen a Festetics-kastélyt, elláto
gattunk a Velencei-tóhoz is -
egészíti k1 szavait a férj. 

A tóparti nézelődés után kí
váncsian léptem be az üdülő 
zárt területére, ahol a fűzfák ár
nyékában férfiak sakkoztak, 
kártyáztak. A fedett pingpon
gasztalnál vegyespárost játszot
tak, hárman az új tekepályán 
próbálgatták tudásukat. 

Bottlikné Gajda Julianna 
két óvodás korú gyermekével, 
Erikával és Gergellyel, látható
an élvezik a homokvár építését. 

- Élvezzük az együttlét, a 
közös játék örömeit - mondja 
a fiatalasszony, aki egyébként 
belsőellenőr az üzemben. -
A férjem most ment el úszni. Ő 
szereti a vizet, én a gyerekekkel 
nem megyek be, mert hideg. 
A gyerekek is kedvelik ezt a 
természetes környezetet, ahol 
minden adott a kellemes kikap
csolódáshoz. Egyébként az ellá
tásról, a kiszolgálásról csak elis
merőleg lehet beszélni. 

Szlovák vendégek 

Vajon ugyanerről mi a véle
ményük a Martin-Vrutkyból ér
kezett vendégeknek? A 35 sze
mélyes szlovákiai jármújavítós 
csoport vezetője. Kemény Osz
kár is dicsérőleg fogalmaz. 

- Dolgozóink jól mik ma- tente kétszer autóval /eluca
gukat ebben a szép környezet- zunk a Bosnyák téri piacra be-
ben. Barátaink igazi magr,aro, vcbárolni - tájékoztat a be
vendéglátásban részesítenek szerzési lehetőségekről. - Mi 
bennünket. annál is inkább igénybe vesz-

Sedlacek Viliam, a Martin- •�k az őste,rmel,6k kínálatát, 
Vrutky járműjavító igazgatója �vel a megállap1tott 4_6,50 fo. 
is nagyon hasznosnak, baráti- nnt�l nagyon ne�éz kigazdál
nak tartja a dunakesziekkel ti- kodm a h�ms�on étkezést há
zenöt éve fennálló együttrnűkö- romféle választekkal és a gyere-
désüket. kek délutáni uzsonnáját. 

- Csak a legjobbakat tudom 
mondani erről a baráti kapcso
latról. Én tizenkét évvel ezelőtt 
jártam az üdülőben. Azóta szin
te felismerhetlenül megszépült. 
Igazán megértem dolgozóinkat, 
hogy miért szeretnék ha nem
csak egy turnusban nyaralhat
nának itt. De sajnos nekünk 
csak egy üdülőnk van a Fátrá
ban, így nem tudunk több cso
portot fogadni cserébe. Még a 
mi igényeinket sem tudjuk ki
elégíteni. 

Az üdülő gondnokától, Soós 
Frigyestől az iránt érdeklődöm, 
hogy a köztudottan nem olcsó 
balatoni fogyasztói árak mellett 
hogyan tudják biztosítani az 
üdülők zöldség-, gyümölcsellá
tását, választékos étkeztetését. 

- Kétségtelen, hogy nem 
könnyű matematikai és szerve
zési feladatot kell naponta meg
oldani - magyarázza a vezető, 
aki nyugdíjasként már a negye
dik nyáron dolgozik az üdülő
ben. 

- Ötven százalékkal maga
sabbak az itteni zöldség-, gyü
mölcsárak mint Budapesten. 
Hát igen nehéz a 46,50 Ft-ból a 
napi háromszori étkezést bizto
sítani. És alkalmanként olyan 
helyzetbe is kerülünk, hogy az 
állami vállalatok sem szállítják 
le időben a megrendelt nyers
anyagot. Eddig mindig sikerült 
rugalmasan áthidalni a nehéz
ségeket. Szerencsére Korcsma 
János személyében van egy jó 
beszerzőnk - ő a büfésünk -, 
aki az őstermelőktől sok min
dent felvásárol és a büfében 
sem csak itallal tudja kiszolgál
ni vendégeinket, hanem a mo
sószerektől kezdve a napozó
krémeken át egészen a minden
napos közszükségleti cikkekig. 

A dunakeszieknél szerzett 
kedvező tapasztalatok után a 
közeli vasutasüdülőben tájéko
zódtam, hogy milyen körülmé
nyek között pihennek az ország 
szinte minden részéből ide ér
kezett vasutas családok. Csere 
Antalnétól az üdülő vezetőjétől 
azt kérdeztem, hogyan tudják 
biztosítani a több mint három
száz vendég zavartalan ellátá
sát. 

- Csak erősíteni tudom azt, 
a.mit a kolléga mondott a fo
gyasztói árakról. Nálunk is gon
dot jelent ez. De mi úgy igyek
szünk ezen enyhíteni, hogy he-

Alapellátás, 
magas színvonalon 

- A tíznapos pihenést mi
lyen szolgáltatásokkal tudják 
kellemesebbé, emlékezeteseb
bé tenni? 

- Mindenekelött arra tö
rekszünk, hogy az úgynevezett 
alapellátást magas színvona
lon oldjuk meg. Emellett tenisz
pályákat bérlünk, amiért a be
utaltak mindössze 40 Ft-ot fizet
nek. Van saját szaunánk, ami 
nagyon közkedvelt, de sajnos 
csak nyáron tudjuk üzemeltet
ni, mert a radiátorok már most 
üzemképtelenek. Az épület bel
ső, de a külső falain is több he
lyen omladozik a vakolat. Igen 
rossz munkát végeztek a kivite
lezők. Az idén vezettük be a ví
zibicikli-kölcsönzést is. de saj
nos már múszaki hiba miatt 
mind a három a parton hever, 
pedig negyvenezer forintért vá
sároltuk darabját a Hajdúszová
ti Mgtsz-tői. 

Ez csak elenyésző részét érin
ti szolgáltatásainknak, hiszen 
még nem beszéltem arról, hogy 
minden szobában van kisképer
nyős televízió, ha igénylik, a 
társalgóban színes tv, igen gaz
dag a könyvtárunk is. Naponta 
jelentkezünk kulturális, szóra
koztató ajánlatokkal. 

Takács Andreától, az üdülő 
kultúrfelelősétől megtudom, 
hogy a gyerekek számára rajz
versenyt, filmvetítést, sportver
senyeket szerveznek. A felnőt
tek is sportolhatnak, válogat
hatnak a boglári barangolások, 
a keszthelyi Festetics-kastély 
megtekintése, a hévizi fürdés, 
vagy a kaposvári Csiky Ger
gely színház boglári fellépésé
nek megtekintése között. És 
természetesen kedvükre táncol
hatnak az esti zenés, táncos 
rendezvényeken. 

A krónikás számára jó volt 
ezen a meleg júliusi, vasutas
nap előtti szombaton látni, 
megélni, hogy a hónapok, évek 
során nehéz. megterhelő fizikai 
és szellemi munkában elfáradt 
kétkezi munkás. a közgazdász. 
a vasúti tiszt milyen szép, kul
turált környezetben, segítőkész 
emberek gondoskodása mellett 
pihenhet családja körében. 

Vetési Imre 

(Kiu Aalla raju) 
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Új sporttelepet 
avattak 

Debrecenben 
Sporttelepet avattak Debre

cenben a MÁV Igazgatóság 
gazdasági és társadalmi vezetői. 
Az avatáson jelen volt Kulcsár 
József igazgató, Volosinovszki 
János, a Vasutasok Szakszerve
zete területi intéző bizottságá
nak titkára, Harangi Albert, az 
MSZMP üzemi bizottságának 
titkára. 

A felavatott létesítményhez 
labdarúgó- és kézilabda-. te
nisz-, tollaslabda- és röplabda
pálya, lelátó, valamint szociális 
épület tartozik. A bejárat mel
lett szalonnasütő helyeket is ki
alakítottak. 

A sporttelep a körzeti üzem
főnökség anyagi támogatásával 
és a sportkedvelő vasutasok 
társadalmi munkájával épült. 
A tömegsport1gények kielégíté
sére épült létesítményt a meg
nyitót követően kispályás lab
darúgó-mérkőzésekkel avatták 
fel. 

Vasutas Kupa 
lövészverseny 
A ferencvárosi körzeti üzem

főnökség MHSZ-klubja a vas
utasnap tiszteletére az idén is 
megrendezte a Vasutas Kupa 
lövészversenyt. Az üzemfőnök
ség területéről 17 csapat neve
zett a versenyre. 

Eredmények: csapatverseny
ben első az I. számú Honvédel
mi Klub csapata (Komáromi 
József, Baradlai Károly és Bá
lint András). Második a vonta
tási főnökség Mészáros Károly 
szocialista brigádja (Szabó I. 

Mihály, Király Zsigmond és 
Szász Gyula). Harmadik a von
tatási víllamos műhely I. számú 
csapata (Földesi Mihály, Ko
vács László és Szöllősy Imre). 

Az egyéni versenyszámokon 
75-en küzdöttek a helyezése
kért. Első lett Szabó I. Mihály, 
második Szöllősy Imre, harma
dik Komáromi József. 

A MÁV Vezérigazgatóság 
Honvédelmi Klubja által meg
hirdetett Vasutas Kupa lövész
versenyen is szerepeltek a fe
rencvárosi üzemfőnökség ver
senyzői. A férfiak csapatverse
nyében Rózsa Sándor, Tari Jó
zsef és Farkas László a máso
dik helyen végeztek. Az üzem
főnökség női csapata is jól sze
repelt, szintén másodikok let
tek. A csapat tagjai: Rózsa Sán
dorné, Sánta Ibolya, és Simon 
Jánosné. A KISZ-esek csapata 
negyedik helyezést ért el. Tag
jai: Fekete József, Bodó Zoltán 
és Bognár Attila. 

:\IAGYAR VASCTAS 

Négyszer egyhetes turnusokban 

Vas 
a fa 

tas yerm,ektábor 
heg')'i repülőté n 

A vidám gyermekzsivaj, a fa
házak, hangárok körül futkáro
zó, játszadozó kisebb-nagyobb 
fiúk és lányok már régóta szer
vesen hozzátartoznak a farkas
hegyi sportrepülőtér életéhez. 
A két ,,szomszédvár'', a MÁV 
és a Csepel Művek repülőklub
jainak sportolói még homoko
zót, különféle mászókákat is ké
szítettek számukra. Így aztán, 
amíg a papa vagy a mama -
esetleg mindkettő - a starton, 
illetve a levegőben hódol ked
venc sportjának, a gyerekek is 
bőven találnak lehetőséget a já
tékra, élmények gyűjtésére. 
S persze, mindig akad néhány 
pilótafeleség, aki a napozás, ol
vasgatás mellett odafigyel a 
hancúrozó csemetékre. 

Ismerkedés 
a repüléssel 

Ezek után érthető, hogy a fe
gyelmet, az előírások szigorú 
betartását megkövetelő légi 
sportok hívei miért fogadták 
megértéssel és rokonszenvvel 
Barcs László klubtitkár javasla
tát: a Vasutasok Szakszerveze
tével együttműködésben, bizto
sítsanak lehetőséget a vasuta
sok gyermekeinek repülőtéri 
üdültetésére. Mégpedig azzal a 
nem titkolt céllal, hogy a négy
szer egyhetes turnusokban ér
kező 12-14 éves fiúkkal és lá
nyokkal megismertessék, meg
kedveltessék a vitorlázórepü
lést, ejtőernyőzést, sárkányre
pülést, hőlégballonozást. 

Az elhatározást hamarosan 
tettek követték. Mire elérkezett 
a vakáció ideje, az MHSZ MÁV 
Repülő és Ejtőernyős Klub tag
jai mindent előkészítettek a 
gyerekek fogadására. Farkas 
Lajosné aranykoszorús vitorlá
zórepülő - ,.civilben" általános 
iskolai tanár -, aki az egy hó
napos tábor vezetését magára 
vállalta, férjével szintén 
aranykoszorús vitorlázórepülő, 
oktató - és klubtársaival a tá
bor minden órájára igyekezett 
érdekes, hasznos programot 
szervezni. A rendezvények 
megszervezésében pedig mind
végig számíthatott helyettese, 
Almási Ferenc ejtőernyős-okta
tó és hőléggömbpilóta, vala
mint a vitorlázórepülő és old ti
mer szakosztály tagjainak fo
lyamatos közreműködésére, il
letve két pedagógus segítőjére. 
Az orvosi felügyeletet szintén 
sikerült saját erőből megoldani-

l!>merkedés a Góbéval 

uk. Dr. Kautzky László, az 
egyík közeli kórház belgyó
gyász főorvosa, a klub C vizs
gás vitorlázórepülője vállalta, 
hogy társadalmi munkában na
ponta „kiugrik" a reptérre és 
megnézi a gyerekeket. 

A gyermekek az egyhetes tá
borozást természetesen a repü
lőtér rendjének, sajátosságai
nak megismerésével kezdték. 
Körbejárták a hangárokat, mű
helyeket, majd részt vettek egy 
repülőüzemnapon is. S ami kü
lönösen nagy élményt jelentett 
számukra: nemcsak nézhették, 
hogyan szállnak fel és le a re
pülő szerkezetek, de maguk is 
belekóstolhattak a repülés él
ményébe. Sőt, a szerencséseb
bek - ez elsősorban az időjá
rástól függött - még hőlég
gömbbel is magasba emelked
hettek. A sárkányrepülők légi 
bemutatójának az adott „sajá
tos ízt'', hogy ffiács Ferenc mo
toros sárkányából aprócska ej
tőernyőkre rögzített cukorkás 
zacskókat dobált le a magasból, 
melyeket aztán a gyerekek egy
mással vetélkedve vehettek ül
dözőbe, keresgélhettek a közeli 
mezőn és a szőlősorok közt. 
S az így megtalált cukor íze 
mintha sokkal finomabb lett 
volna, mint amit a boltokban 
árulnak ... 

Érdekes programok 

Természetesen a repülős
programok mellett bőven akadt 
más érdekes elfoglaltság is. 
Akadályverseny, kispályás foci, 
asztalitenisz-bajnokság, rajz- és 
barkácsverseny, szellemi és 
ügyességi vetélkedő, szoba
rendverseny, műsoros tábortűz 

(A szerző felvétele) 

klub tagjai által kölcsönzött mi
nikönyvtár kínálatából. 

A tábor vezetése a turnusok 
végén - egy-egy turnusban 
mintegy negyvenen üdültek -
rendszeresen kikérte a gyere
kek véleményét az ott töltött 
napokról. Nos, a csaknem más
fél száz kitöltött irkalap is a 
rendhagyó kezdeményezés si
kerét igazolta. Legnépszerűbb 
programoknak bizonyultak: a 

repülés, a műsoros tábortűz, a 
diszkó és az akadályver
seny . . . Ezek sikerében ma
guk a gyerekek vállaltak orosz
lánrészt. Ugyanakkor sokan ki
fogásolták a korai takarodót, 
ami papíron 21 órakor kezdő
dött. de igazán komolyan csak 
egy órával később lehetett be
tartatni - főleg a késői sötéte
dés miatt. 

Ketten "repetáztak '' 

Arra a kérdésre viszont, hogy 
jövőre 1s eljönnének-e, minden 
lapon azonos tartalmú választ 
olvashattam: igen! 

-------------------------� adott lehetőséget a képességek 

Voltak azonban, akik még 
ezen a nyáron szerettek volna 
,,repetázni". S bár minden tur
nusban csak-nem telített volt a 
létszám, két kisfiúnak mégis si
került egy hétre visszatérnie. 
Egyikük, Jámbor Jancsi, az el
ső turnus közepén betegség mi
att kényszerült idő előtt elhagy
ni a repülőteret, így a tábor ve
zetése méltányosnak tartotta, 
hogy gyógyulása után helyet 
kapjon az újabb csoportban. 
Pátkai Laci viszont az egyhetes 
táborozás után könyörögte visz
sza magát a harmadik turnus
ba. Később aztán a szüleit is 
magával hozta a repülőtérre, 
hadd lássák: milyen nagyszerű 
dolog itt lenni! 

1 
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A közelmúltban Szabolcs
Szatmár megyében nyolc 
MHSZ-klubot tüntettek ki élen
járó címmel, s a nyolc között a 
mátészalkai körzeti üzemfőnök
ség Latinca Sándor Honvédel
mi Klubja is ott volt. 

- A klub 1985. évi munkáját 
értékelték elsősorban, de tu
dom, hogy a korábbi évek mun
kája is sokat számított - kezd
te a beszélgetést Szabó Meny
hért klubtitkár. Arra külön is 
büszkék vagyunk, hogy a me
gyei főtitkárhelyettes, Gyüre 
Károly alezredes adta át az ok
levelet. 

Két-három evi munka 
elég egy ilyen cím elnyerésé
hez? 

- Nem, kizárt dolog - tilta
kozik a titkár. - A mi klubunk 
1972-ben alakult. s a mátészal
kai csomóponton valamennyi 
szakszolgálati ágat - forgalom, 
kereskedelem, pályafenntartás, 
biztosítóberendezés és vontatás 
- összefogja. A létszám 135, s a 
lövész tömegszakosztály kereté
ben évente 15-20 rendezvényre 
mozgósítunk. A lövészetet min
denki szereti. A legfontosabb, 
hogy segíti a szervezeti élet tar
talmassá válását, erősíti a kötő
dést a klubon keresztül a szer
vezethez. 

A kötődést ők maguk is igye-

H Z- lu 

keznek még jobban elmélyíteni. 
Az elmúlt tizenné'gy évet a 
klubalbum megtekintésével 
nyomon lehet követni. Minden 
rendezvényükön ott van a klub
zászló, és megalakulásuk 10. 
évfordulóján felvették Latinca 
Sándor nevét. A hagyomány
ápolás nem formális a szalkai 
vasutasoknál, amit bizonyít az 
is, hogy a kaposvári Latinca 
Sándor Múzeummal felvették a 
kapcsolatot, s a tőlük kapott fo
tókat, fénymásolatokat rendsze
resen láthatják a klub- és nem 
klubtagok. 

A hagyományos MHSZ-érté
kek - fegyver, távcső - meg
tekintése után Szabó Menyhért 
javasolta, nézzük a készülőben 
lévő vasútmodell-terepasztalt 
is. Az ötletet az adta, hogy az 
MHSZ sok-sok gyereket és fel
nőttet örvendeztet meg a hajó
és repülőmodellek építésével. 
,,Mi, akik a vasúthoz kötő
dünk, a modellezésnek ezt a 
sajátos formáját választottuk". 

Maradandót alkotni nemcsak 
a klubra vonatkozik, hanem a 
városi szervezetre is. Az emlék
szoba kialakításához sok segít
séget nyújtottak a klub tagjai, 
de legtöbbet Szabó Menyhért 
klubtitkár. 

Zsoldos Barnabás 

megcsillogtatására, a legügye
se b beknek kijáró jutalomtár
gyak, oklevelek, csokoládék el
nyerésére. Az Alföldről, vidéki 
településekről érkezett gyere
keknek különös élményt jelen
tett a közeli hegyekben tett 
nyomolvasó túra, a Petőfi Csar
nok repüléstörténeti kiállításá
nak, valamint az MHSZ buda
örsi repülőterének megtekinté
se. De volt filmvetítés, diszkó és 
videojáték is. Aki pedig olvas
gatni akart, az válogathatott a 

Augusztusban már a MÁV
os vitorlázórepülők táboroznak 
az MHSZ farkashegyi repülőte
rén. A repülés iránt érdeklődő 
vasutasgyerekeket, diákokat, 
látogatókat természetesen to
vábbra is szívesen látják. Sze
retnék ha minél többen ismer
nék meg sportágukat, csatla
koznának a repülés 
szerelmeseihez. 

Büki Péter 

Ismét Záhony nyerte 
a MÁVSZÜ vándorkupát 

Az 1978 óta évente megtar
tott MÁVSZÜ Spartakiádot ez
úttal Záhonyban rendezték. 
A közelmúltban tartott kétna
pos rendezvényen több sport
ágban vetélkedtek a Budapest
ről, Szombathelyről, Pécsről, 
Debrecenből, Szegedről, Mis
kolcról és Szolnokról érkezett 
versenyzők. 

Eredmények. Sakk: 1. Zá
hony csapata. Asztalitenisz: 1. 
Budapest I. Kézilabda: 1. Zá
hony. Teke: 1. Záhony. Labda
rúgás: 1. Miskolc. Futás: 1. Bu
dapest I. Ulti: 1. Miskolc. Sor
verseny: 1. Szeged. 

Az összetett verseny végered
ménye: 1. Záhony. 2. Budapest 
I., 3. Miskolc. 

A MÁVSZÜ vándorkupát is
mét Záhony csapata nyerte. 

Az egyéni verseny legjobbjai: 
Sakk: Bartha László (Záhony); 
Asztalitenisz: Magyar Béláné 
(Záhony): Kézilabda: Keme
nyecki Judit (Záhony); Teke: 
Kaibás András (Záhony); Lab
darúgás: Dicső László (Zá
hony); Futás: Záhonyi András 
(Budapest!.); Ulti: Parti Csaba 
(Miskolc). 

Különdíjak. Sportszerűségi 
díjat kapott Hoffer István és 
Pál György budapesti verseny
zők. A legjobb szurkoló díját 
Bartos Mária (Budapest) érde
melte ki. 
' 

Nyugdíjas-búcsúztató. A szé
kesfehérvári pályafenntartási 
főnökség július 23-án nyugdí
jas-búcsúztatót rendezett. A kö
zelmúltban nyugdíjba vonult 
Apagyi Sándornét és Gömbös 
Józsefet búcsúztatták a kollé
gák. Apagyi Sándorné anyag
gazdálkodóként 15 évig, Göm
bös József műszaki csoportve
zetőként 38 évig dolgozott a pá
lyafenntartásnál. Csek Károly 
vezetőmérnök a nyugállomány
ba vonult dolgozókat tárgyjuta
lomban részesítette. 

Kiállítás. A vasutasnapi ün
nepség keretében vasútmodell
kiállítás nyílt a kiskőrösi állo
máson. A modellek mellett kiál
lították az állomás, illetve a fő
vonal régi dokumentumait is. 
A szervezésben különösen a 
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Új MÁV-Volán pályaud
vai:. Elkészült a zalaegerszegi 
MAV-Volán kereskedelmi te
herpályaudvar, műszaki átadá
sa július 3-án volt. A 43 millió 
forintos beruházás részeként 
több sínpárt. 25 tonna teherbí
rású bakdarut és 1500 négyzet
méter alapterületű raktárat épí
tettek, ahol a korábbinál lénve
gesen jobb körülmények kö{ött 
lehet dolgozni. 

Lapunk július 24-i (14.) szá
mában a 7. oldalon található 
Tisztavatás a Nyugati pályaud
varon című tudósítás szalago
zás és az eskütétel képaláírásai 
sajnálatos módon felcserélőd
tek. Olvasóink szíves elnézését 
kérjük. 

Széchenyi munkabrigád tagjai �-----------
jeleskedtek, de segített a helyi 
közúti múzeum és az üzemfő
nökség is. 

Kiránduló pályamunkások. 
A hatvan-salgótarjáni pálya
fenntartási főnökség szakszer
vezeti bizottsága kirándulást 
szervezett a közelmúltban dol
gozóinak. A pályamunkások 
Eger város nevezetességeivel 
ismerkedtek meg. 

Tur-találkozó. Balassagyar
mat és Aszód állomások együtt 
dolgozó vasutasai harmadik al
kalommal szerveztek „tur-talál
kozót" Rárópusztán. A hangu
latos találkozón kulturális és 
sportvetélkedőket rendeztek, a 
programot szabadtén főzés szí
nesítette. A résztvevők megál
lapodtak abban, hogy a követ
kező években is találkoznak. 

Unokák és nagyszülők. A 
miskolci Vörösmarty Művelő
dési Ház vasutas nyugdíjasai a 
nyan napközis gyermekcso
porttal közösen szervezett ki
rándulást a Bükk hegységben 
lévő Andókútra. Az ötletet -
hogy az unokák és a nagyszü
lők együtt kirándulhattak -
nagy tetszéssel fogadták az idős 
vasutasok. 

Elcserélném két szobás plusz háló
fülkés, 60 négyzetméteres, I. emeleti, 
telefonos, komfortos MÁV-bérlakáso
mat kisebb, esetleg nagyobb tanácsi 
lakásra. Cím: Arató János, 1095 Buda
pest, Soroksán út 13. Érdeklődni lehet 
a lakáscímen vagy telefonon: napköz
ben a 154-250/502, este 18 óra után a 
133-155-ön. 

Elcserélném Budapest, Baross térre 
néző, I. emeleti, 100 négyzetméteres, 
kétszobás, galériás, telefonos MÁV
bérlakásomat 45 négyzetméter körüli, 
másfél, kétszobás tanácsi lakásra I. 
emeletig, telefonnal, a VI., VII. kerü
letben vagy budai lakótelepen. Üze
net: a 26.5-733 telefonon. Levélcím: 
Técsy, 1026 Budapest, Torockó köz 2. 

Elcserélném ;;o négyzetméteres rá
kospalotai MA V-bérlakásomat na
gyobbra. Minden megoldás érdekel, 
rákospalotaiak előnyben. Érdeklődni 
lehet a 425-109 városi és 22-80 üzemi 
telefonszámon. Takácsné Hernácli Ildi
kó. 

Elcserélném Budapest VII. kerüle
tében levő egyszobás, komfortos, taná
csi lakásomat legalább kétszobás, rá
kospalotai, kertes MÁV-bérlakásra. 
Érdeklődni lehet a 49-71/181-es tele
fonszámon. 

Elcserélném budapesti kétszobás 
komfortos, 76 négyzetméteres, MÁV
bérlakásomat plusz balatonszemesi 
parti 133 négyszögöles telkemet Buda
pesten. Budaörsön vagy Törökbálin
ton csalácli házra. Érdeklődni: Román
né, Budapest, Gyáli út 15/31 sz. 1097. 

Elcserélném Vecsés központjában 
lévő: egy másfél szobás és egy egyszo
bás összkomfortos tanácsi lakást 
(mindkettő újonnan épült) Budapes
ten vagy környékén háro!llszobás, 
komfortos tanácsi vagy MAV-bérla
kásra. B�aton északi partján lévő is 
érdekel. Erdeklődni: Kövérné, 126-045 
városi vagy a 42-40, 43-26-os üzemi te
lefonszámokon. 

Elcserélném Szolnokon, az állomás• 
tói öt percre található két és fél szobás 
MÁV-bérlakásomat budapestire. Min
den megoldás érdekel. Érdeklődni le
het a 143-119-es telefonszámon (Sza
bó-lakás). 

Elcserélném a Városligetnél levő 25 
négyzetméteres szoba-konyhás, föld
szintes tanácsi lakásomat másfél szo
básra vagy hasonló komfortosra Buda
pesten. Lehet MÁV-bérlakás is. Ér
deklődni a 172-252 városi vagy a 
15-27-es üzemi telefonszámon. 

Halálozások 

Hosszas betegség után, hatvanegy 
éves korában, július 29-én elhunyt 
Körmendy József mérnök-főtanácsos, 
a MÁV Vezérigazgatóság oktatási osz
tályvezető-helyettése. Pályafutását 
Tapolcán kezdte fizikai munkásként, 
a felszabadulás után a ferencvárosi 
fűtőházban került kapcsolatba a vas
úti oktatással. 

A MÁV Vezérigazgatóságon 
1954-től dolgozott. Elévülhetetlen ér
demeket szerzett a vasúti szakember
képzés tárgyi és személyi feltételeinek 
javításában, a vasutasnapi ünnepsé
gek szervezésében. 

Hamvait augusztus 7-én helyezték 
örök nyugalomba a Farkasréti temető
ben. 

* 

Hatvanhét éves korában elhunyt 
gincli Lajos, nyugalmazott főellenőr. 
Evtizedeken keresztül Hatvan állomá
son szolgált különféle beosztásokban, 
munkáját számos kitüntetéssel ismer
ték el. 

Munkatársai, barátai június 19-én 
kísérték utolsó útjára az új-hatvani te
metőbe. 

* 

Köszönetnyilvánítás. Köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik Babics 
Gábor elhunyta alkalmából részvétü
ket nyilvánították, utolsó útjára elkí
sérték és fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. 

A gyászoló család. 

Elcserélném tapolcai, kétszobás 
összkomfortos. telefonos, tanácsi bér
lakásomat hasonló veszprémire. Ér
deklődni lehet 7-15 óráig a 
07-81-1717-es telefonszámon. 

Elcserélném Kőbánya-Felső pálya
udvaron levő kertes, 120 négyzetméte
res, komfortos MÁV-bérlakásomat két 
másfél szobás, összkomfortos lakásra 
MÁV-dolgozóval. Cím: Nagy József 
nyugdíjas. 1102 Budapest, Kőbánya
Felső pályaudvar, főnöki lakás. 

Elcserélném Záhony, Alkotmány út 
13. sz. alatti kertes, két és fél szobás, 
komfortos MÁV-bérlakásomat Buda· 
pesten vagy környékén levő kétszo
bás, komfortos MÁV-bérlakásra Le
gény Endréné. 

Eladnám Gyömrő. Imre u. 119. sz. 
alatti 200 négyszögöles telket félig 
kész épülettel (építőanyaggal, víz. vil· 
lany bekötve), vagy e�cserélném buda
pesti tanácsi lakásra. Erdeklődni lehet: 
a 220-426/147 vagy a 19-57/147 telefon
számon, Szabóné. 

Elcserélném budapesti. kétszobás. 
komfortos. kertes MAV-bérlakásomat 
egyszol;>ás. komfortos, tanácsi bérla
kásra. Erdeklődni lehet: Csizmazia Jó
zsefné, Budapest X .. keresztúri őrház. 

Elcserélném budapesti, másfél szo
bás összkomfortos, telefonos, belvá
roshoz közeli lakótelepen levő, tanácsi 
lakásomat, lehetőleg telefonos. jó álla
potban lévő bupapesti nagyobb MÁV· 
bérlakásra. Erdeklődni lehet a 
49-85-ös üzerm vagy a 220-660.'291 vá
rosi telefonszámon, Nagyné. 
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Élenjáró műszerészek Miskolcon 
Az MHSZ Béke brlpd lluszonltlllledlk k/llJnltMse Egy hónappal a batárid4 el&t. auguutua 16-án új illomúépületet adlak át Fonyódon 

Az. MHSZ Béke brigádot az 
jellemzi, hogy a 26 tagú közös• 
ség mindig rugalmasan alkal
mazkodik a változó körülmé
nyekhez. Így tavaly is két pót
vállalással ,,fejelték" meg az 
eredetit. Munkájukért a 36. vas
utasnapon harmadszor vették 
át a MÁV Kiváló Brigádja ki
tüntetést. Ez volt a kollektíva 
huszonkettedik elismerése. 

Vadászi Jónos brigádvezető 
ezeket mondja: 

- A Béke brigódot 1963-ban 
alapítottuk, később vettük fel 
hozzó az MHSZ nevet. A tagok 
sokoldalú szakemberek, ha fia
tal kerül hozzánk segítjük, 
hogy ő is jó szakemberré vál
jon. A brigád szakmai összeté
telét tekintve a főerőt a műsze
részek képviselik, akik közül 11 
technikusi képzettséggel is ren
delkezik. Munkaterületünk a 
miskolci vasútigazgatóság táv
beszélő központja, de mint ve
zető állomáshoz, hozzánk tarto
zik az igazgatóság területén lé
vő összes távközlési vivő háló
zat. 

Idézet az önértékelésből: 
,, Vóllalósainkban messzeme

nően figyelembe vettük a jelen
legi gazdasógi helyzetet. Arra 
törekedtünk, hogy az anyagta
karékossógi szempontok érvé
n11esüljenek. A vivős berende
tlsert f elújítósót, telepítését új 
anyagok beszerzése nél
kül . . . végezzük el. " 

Kezdjük azzal, hogy az igaz
gatósági telefonközpont 33 
éves, elérte a „nyugdíjazási" 
kort. A brigádnak évről évre 
több időt kell fordítania a kar
bantartásra. Honnan szerzik az 
anyagot az elfáradt, elkopott al
katrészek cseréjéhez? Evente 
több száz óra társadalmi mun
kával teszik rendbe a különbö
ző iskolák, mozgalmi szervek 
telefonközpontjait. A műszeré
szek a felszámolásra kerülő te
lefonközpontokból igyekszenek 
beszerezni a nekik szükséges 
alkatrészeket. 

Ez a brigád végzi az igazgató
ság területén az összes távbe
szélő központ évi felülvizsgála
tát, s egyben „feltérképezi" hol, 
s hogyan lehet korszerűsíteni. 
f gy például pótvállalásuk sze
rint Miskolc-Berente, illetve 
Bónréve között, a régi helyett 
- szintén másutt felszabaduló 
- korszerűbb vivős berende-
zést telepítettek. 

Miskolc-Leninvóros között 
áttételes volt a telefonkapcso
lat. A közösség tagjai 12 csator
nás közvetlen vivős berende
zést helyeztek üzembe, biztosít
va a hozzá szükséges fogadó 
áramköröket is. Ugyanezt tet
ték Miskolc- Vámosgyörk kö
zött, méghozzá úgy. hogy kiépí
tették a KÖFE-berendezéshez 
szükséges kapcsolati rendszert. 
Pótvállalásuk szerint igen aktí
van bekapcsolódtak az új típu-

Befejezett beruházások 
Elkészült a 20-as számú vas

úti fővonal Kerta és Boba kö
zötti 6 kilométeres szakaszának 
teljes átépítése. A 40 millió fo. 
rintba került beruházással 
Szombathely és Veszprém kö
zött - a Boba és Celldömölk 
közötti rész kivételével - a jö
vőben 120 kilométeres sebes
séggel roboghatnak a személy
és áruszállító vonatok. 

Közvetlenül a vasutasnap 

után megkezdődött a Boba és 
Celldömölk közötti szakasz át
építése. Jó hír az utasoknak, 
hogy az építkezés nem zavarja 
a forgalmat, ugyanis az ótépí
tés alatt egy ideiglenesen fel
épített pólyón közlekednek a 
vonatok. Az új pálya átépítését 
december végéig kell befejezni. 

Júliusban befejeződtek a 
szombathelyi egészségügyi köz
pont bővítési munkálatai. 

(Zelman Ferene felvétel.-) sú diszpécserrendszerhez szük- -------------------------------------ségea alállomások és vonalak 
kiépítésébe. 

A távgépíró berendezések 
mind fontosabb szerepet tölte
nek be. A műszerészek - mint
egy félezer órai munkával - az 
igazgatósóg 30 vonalas tóv

A BENCZÚR UTCÁBAN Bakonyszentlászlón 

Harmincöt éves gyermekintézmény Növekedett 

a forgalom gépíróközpontját 70 vonalasra Nemrég korszerűsítették a 
bővítették ki. E rendszerbe be- budapesti igazgatóság üzemel
kapcsolták többek között Óz- tetésében levő Benczúr utcai 
dot, Kazinbarcikát, Leninvá- bölcsődét és óvodát. Az egykori 
rost. Ez - a kocsitartózkodási grófi magánvilla a felszabadu
idő csökkentése érdekében - lás utáni államosítások után ke
lehetővé teszi a táblázatos rült köztulajdonba. Első kis la
elemzések készítését. Mintegy kói 1951-ben költöztek az épü-
200 órai munkát fordítottak a let földszintjén levő helyiségek
KÖFE-panorámatábla múködé- be. Az épület ugyanis akkor 
séhez szükséges kábelezésre, az még romos állapotban volt, kö
áramellátás biztosítására. zépső része sokáig magán visel

A többlet szakmai munka 
megközelíti az 1200 órát. Az is
koláknak, tömegszervezetek
nek - közte az MHSZ-nek -
végzett társadalmi munka pe
dig megközelíti a 700 órát. 

Az önértékelés szerint a bri
gádnak mind a 26 tagja jól vé
gezte munkáját, s az egyéni tel
jesítményekben a különböző 
szakterületeken 17 ember nevét 
jegyezték fel. Nyolcan jeles köz
életi funkciót töltenek be. Szil
vósi Dénes, az alapszervezet 
párttitkára, Vadószi Jónos, a 
Hazafias Népfront körzeti bi
zottságának titkára, Tóth Jó
zsef, e bizottság tagja. 

te a háborús nyomokat. A hely
reállitási és korszerúsítési mun
kák nyomán 200 óvodai és 100 
bölcsődei hellyel hivatalosan 
1953-ban indult meg az élet a 
gyermekintézményben. 

Húsz évvel ezelőtt a két gyer
mekintézmény különvált, a böl
csőde élére Aszriev Istvónné 
került, 1973-ban pedig Sógvóri 
Mihálynét bízták meg az óvoda 
vezetésével. Üzemeltetését 
1974-től a munkaügyi és szociá
lis ellátási osztály vette át. 

Időközben a folyamatos fenn
tartási munkák mellett elvégez
ték az épület külső tatarozását, 
majd hozzákezdtek a kerítés 
felújításához. Az elavult világí-

Csorba Barnabás tási rendszert, illetve a világító-

testeket 1981-ben cserélték ki 
korszerűbbre. Két évvel ké
sőbb az épület teljes elektromos 
hálózatát újították fel, és kicse- A korábbi években megszo
rélték a padlóburkolatokat is. kott, negyven-ötvenezer tonná
A gyermekintézmény szociális nyi áruhoz képest, alaposan 
helyiségeinek korszerűsítése ta- megugrott Bakonyszentlószló 
valy kezdődött egy soron kívüli áruforgalma, amióta a közelben 
munkavédelmi szemle eredmé- megnyitották a mélyművelésű, 
nyeként. Az igazgatóság sze- valamint a külszíni fejtéssel 
mélyzeti és munkaügyi osztá- üzemelő bauxitbányákat. A na
lyának kezdeményezésére a gyobb volumenú berakások 
MÁV Vezérigazgatósága az itt 1985 elején kezdődtek, a hideg 
megállapított feladatok végre- tél miatt némi csúszással, az év 
hajtását támogatta, a szükséges végéig azonban így is 231 ezer 
pénzt biztosította. tonna alumíniumérc került va-

Az összesen mintegy ötmillió gonokba. 
forint értékú korszerűsítési A bányák termelése a berumunkálatok elvégzésével a házási értékek növekedésével MÁV budapesti épületfenntar- párhuzamosan emelkedik, az tó főnökséget bízták meg. Az év első félévében az elszóllított építők a megbízásnak minden bauxit 9776 kocsiba rakva, ketekintetben eleget tettek, a ve- vés híjón elérte a 220 ezer tonzetők biztosították a gyerme- nót. Ez a 198 ezer tonnás tervkintézmény_ �!zt?�ságos és za- hez képest 110,93 százalékos vartala� .':1�k??es�t.,. .. teljesítményt jelent. Napi forga-A fe!uJ1,tas JO peldaJa az ��e- lomban mintegy ezer tonna inmeltetok es a fenntartók egyutt- dul Almásfúzitőre ezer tonna múködésének. A 35. éve múkö- csehszlovákiai öt-hatszáz tonna dő ?ölcsődében és óvodában jól körüli mennyiség lengyel 1m-érzik magukat a gyerekek. portként hagyja el az országot. 

Buskó András Ezek korántsem csúcsérté•· 
kek, a vasút ennél jóval többet 

A gyógyítást szolgáló létesít
ményhez még négy szintet épí
tenek, szintenként 400-400 
négyzetméteres nagyságban. 
Modern éttermet, öltözőket és 
könyvtárat is kapnak az épület
ben dolgozó egészségügyi al
kalmazottak. 

Segítettek a vasutasok 
is képes lesz elfuvarozni, ha a 
bányák teljes kapacitással ter
melnek majd. A forgalom za
vartalan lebonyolítását szolgál
ja a külön épített bauxitrakodó 
pólyaudvar, amelyet vonatindí
tásra és vonatfogadásra alkal
mas jelző- és biztosítóberende
zéssel szereltek fel. Bakony
szentlászló állomási vágányait 
folyamatosan felújítják, alkal
massá téve a nagyobb tengely
terhelésre. Gondot jelenleg a 
létszámhiány okoz. A bauxitra
kodóra négy vonatmenesztő 
térfelvigyázó kellene ... 

Ugyancsak a vasutasnapra 
fejezte be a szombathelyi igaz
gatóság a balatonkenesei okta
tási központ és gyermeküdülő 
felújítását. A tavalyi földrengés 
kárainak helyreállitása 1, 7 mi
liő forintba került. 

A szolnoki MÁV Kórház ré
szére ultrahangos vizsgálóké
szülék vásárlását kezdeményez
te a szolnoki körzeti üzemfő
nökség szakszervezeti bizottsá
ga. Felhívásuk eljutott a szege
di, a debreceni és a záhonyi 
üzemigazgatóság vasutasaihoz, 
amelynek nyomán máris meg
született az első kedvező ered
mény. 

A záhonyi gépesített rakodási 

Kánikulában 

Aa Idei auputuai káalkula a vuutuolull aem kimélte. A IOl-plom
aak awabaa mami kellea. még akkor la. ha a ..s-.J" 'tWIAIIGlké
jébml 47 , ..... mulalGlt a b&nér6. Kinlybúy Unió moadonywsel6 
ie aRD....U a meleatQ. A aínek kla&t aem w1t könn)'G a munka. 
A vubeeoa aljak javítWt aaoaban a IIAl1 MWs miatt HID lebelett 
elhalaMlani 4 bidetJ uódavía feHriníleae a wjltól;cselA.ee is. 

(Honldla 7.alaáll feh>ilelei) 

főnökség dolgozói júniusi fizeté
sükből összesen 96 400 forintot 
utaltak át az 1,7 millió forintba 
kerülő, NSZK-japán gyártmá
nyú vizsgálókészülék megvá
sárlására. 

A készüléket a sebészet, a 
belgyógyászat, az urológia, a 
nőgyógyászat stb. területén le
het majd használni; alkalmazá
sával a vizsgálatok ideje lénye
gesen csökken. 
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Szakszervezetek a békéért 
A Szakszervezeti Világszö

vetség kéthetenként megjelenő 
tájékoztatója nemrég hírt adott 
arról, hogy a dublini Nemzetkö
zi Szakszervezeti Béke- és Le
szerelési Bizottság felhívására, 
június 14-én, Genfben nemzet
közi szakszervezeti tanácskozás 
zajlott le: ,,Béke, fejlődés, vala
mint a leszerelés társadalmi és 
gazdasági aspektusai" címmel. 
A tanácskozáson 41 ország 78 
szakszervezeti vezetője vett 
részt. 

A vitát. amelyet a dániai Jor
gen Madsen, a bizottság alelnö
ke nyitott meg, gyümölcsöző 
párbeszéd követte. A résztve
vők azon meggyőződésüknek 
adtak hangot, hogy napjaink
ban a nukleáris fegyverkezési 
verseny szélesedése jelenti a 
legnagyobb veszélyt a világ bé
kéjére. mert azzal a kockázattal 
jár, hogy kikerül minden ellen
őrzés alól és kimondhatatlan 
szenvedéssel sújtja földünk la
kóit. 

A csendes halál 
eljövetele ellen 

Új lendületet kell adni a harc
nak, hogy elkerüljük az egész 
embenséget fenyegető nukleá
ris megsemmisülést, húzta alá a 
tanácskozás, jelezve, hogy a 
nukleáris kísérletekre vonatko
zó nemzetközi moratórium biz
tató lépés lenne ebben az irány
ban. Számos előadó véleménye 
szerint egy ilyen moratórium je
lentősen hozzájárulna vala
mennyi nukleáris, vegyi és tö
megpusztító fegyverkészlet fel
számolására vonatkozó javaslat 
konkretizálásához a kétezredik 
évig. E kérdés kapcsán az ülé
sen részt vevő szakszervezetek 
képviselői nem leplezték csaló
dásukat a legutóbbi nevadai 
nukleáns kísérletek miatt. 

Most, hogy az úgynevezett 
bináris fegyverek gyártása gya
korlatilag szabad utat kapott az 
Egyesült Államokban, sőt eset
leges tárolásuk Nyugat-Európá
ban, ugyancsak fokozni kell az 
akciókat a „csendes halál" eljö
vetele ellen. Az NDK és Cseh
szlovákia közös javaslata egy 
vegyi.fegyvermentes európai 
övezet létesítésére kedvező fo
gadtatásra és széles körű támo
gatásra talált a tanácskozáson, 
melynek vitája igazolta, hogy a 
szakszervezetek mindinkább 
tudatában vannak. mit jelente
nek a csillagháborús tervek. 
Rámutattak arra, hogy az űr 
birtoklásáért folyó fegyverkezé
si hajsza nem hozza meg a világ 
népeinek a biztonságot, ellen
kezőleg; csak tovább fokozza a 
fegyverkezési versenyt. növel
ve a bizonytalanságot és egy 
nukleáris világégés veszélyét. 

A hagyományos fegyverkezé
si verseny is nyugtalanító prob
lémaként került szóba, amely
nek terhei súlyosan érintik a vi
lág minden dolgozóját, különö
sen a fejlődő országokat. 
1984-ben ezek az országok 11 7 
milliárd dollárt fordítottak 
fegyverekre „ biztonságukért ". 
A fejlődő országok jelenleg a vi
lág fegyverimportjának a 75 
százalékát veszik át. Ez gazda
ságuk kiegyensúlyozatlan fejlő-

déséhez vezet, csökkenti gazda
sági növekedésük mértékét, 
meggyorsítja nemzeti erőforrá
saik kimerülését. 

A hozzászólók többsége kifej
tette, hogy a katonai kiadások 
okozzák az összes külföldi adós
ság negyedét, amely valóságos 
csapássá vált a fejlődő országok 
számára, mivel elérte az 1000 
milliárdos csillagászati össze
get. Sok hozzászóló kiemelte, 
hogy a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok átalakításáért és 
egy új gazdasági világrend lét
rehozásáért folyó harc sikere 
nagyban függ attól. hogy nap
jainkban a szakszervezetek le 
tudják-e küzdeni az egymást 
elválasztó akadályokat és 
egyesíteni tudják-e erejüket. A 
szakszervezeti mozgalomnak 
egyöntetűen követelnie kell a 
fejlődő országok külföldi adós
ságai visszafizetésének felfüg
gesztését és az aránytalanul 
nagy kamatok eltörlését. 

Célszerű lenne, ha a kormá
nyok magukévá tennék az 
ENSZ azon javaslatát, hogy 10 
százalékkal csökkentsék kato
nai kfa.dásaikat és az így nyert 
anyagi e�zközökböl elégítsék k1 
a fejlődő országok gazdasági és 
társadalmi szükségleteit. 

Háborúellenes 
mozgalmak 

Korunk tragikus valósága -
húzták alá a küldöttek -, hogy 
a világon 2 millió dollárt költe
nek percenként fegyverekre. A 
militarizmus a gazdasági és tár
sadalmi növekedés elsöszámú 
ellenségévé vált. Olyan ellen
séggé, amely egész népeket 
igáz le, korlátozza a polgári és 
demokratikus szabadságjogo
kat, fékezi egyes területek fejlő
dését és a munkahelyek, vala
mint az életszínvonal csökkené
séhez vezet. 

A tanácskozás résztvevői elé
gedetten állapították meg, hogy 
a militarizmus az egész vilá
gon egyre inkább szemben ta
lálja magát a háborúellenes 
mozgalmakkal, amelyeknek ki
bontakozó hatása világszerte 
sohasem volt olyan erős, mint 
most. Ezeknek a mozgalmak
nak talán legjellemzőbb vonása 
a szakszervezetek növekvő 
részvétele. 

Napjainkban a szakszerveze
tek valódi harci erővé váltak, 
amelyek nemcsak támogatni 
képesek a tömegek háborúelle
nes mozgalmát. hanem élére is 
tudnak állni. 

A résztvevők hangsúlyozták, 
hogy a szakszervezetek és vala
mennyi békeszerető, haladó és 
demokratikus erő első számú 
feladata: a nukleáris katasztró
fa fenyegető rémének elhárítá
sa. 

Az összes jelentős nemzetkö
zi szakszervezeti szervezet: a 
Szabad Szakszervezetek Nem
zetközi Szövetsége, a Munka 
Világszövetsége. a Szakszerve
zeti Világszövetség, továbbá az 
Európai Szakszervezeti Szövet
ség felismeri napjainkban en
nek a harcnak döntő fontossá
gát. Ám a szakszervezeti egy
ség megteremtése a háborúelle
nes harcban, éppen úgy, mint 

SZORGOS KERTÉSZEK 
�agy hozzáértéssel és szorgalommal gondoskodnak a szegedi vasút
igazgatóság kertészeti dolgozói., hogy a gondjaikra bízott több mint 
száz szolgálati helyen virágosítással szolgálják a kulturált utazást. 
Kertészetü.kben nemcsak a vágott virágok é& a c&erepe&ek nevelé&é
vel törődnek, hanem a jöv6 évi magterme&ztésriíl. is gondoskodnak. 

más területen, szintén elsőren
dű cél marad. E tekintetben a 
Munka Világszövetségének a 
javaslatát, valamennyi nemzet
közi és regionális szakszerveze
ti szervezet találkozójának ösz
szehívására 1986-ban, új ten
dencia jeleként értékelték. 

A szakszervezetek fontos sze
repet töltenek be a dolgozók
nak a leszerelés és a békés ter
melésre való átállás érdekében 
történő mozgósításában. Ezek a 
kérdések a szakszervezetek fi
gyelmének a középpontjába ke
rültek, amelyet számos témaku
tatás, tanulmány és határozat 
bizonyít. Ezen a téren a résztve
vők nagyra értékelték a dublini 
bizottság közreműködését. 

Közös akciók 
a leszerelésért 

A tanácskozás megállapítot
ta: rendkívül bátorító, hogy a 
különböző orientációjú és hova
tartozású szakszervezetek által 
előterjesztett követelések több
sége a háborúellenes mozgalom 
keretében, számos vonásában 
azonos. Ezért a következő té
mákban szükségesnek tartja a 
közös akciók keresését: 

- a nukleáris f egyverkísér
letek teljes beszüntetése; a 
fegyverkezési verseny megállí
tása és valamennyi nukleáris 
fegyver végleges felszámolása 
földünkön; 

- a csillagok háborújának 
megelőzése; a vegyi, a bakte
riológiai és tömegpusztító 
fegyverek ki/ ejlesztésének, elő
állításának, terjesztésének és 
felhalmozásának megakadá
lyozása; 

- általános és teljes leszere
lés; a hadiipar átállítása a bé
kés termelésre, és az így f elsza
badult erőforrások felhaszná
lása a dolgozók életkörülmé
nyeinek javítására, szükségle
teik kielégítésére; az észak
dél közötti, valóban építő jelle
gű párbeszéd és egy új, ki
egyensúlyozott gazdasági vi
lágrend megteremtése; 

- a enyhülés, valamint a 
kereskedelem és a kulturális, 
tudományos és technológiai 
együttműködés fejlesztése. 

A résztvevők biztosították tá
mogatásukról az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének a le
szerelés érdekében indított 
kampányát és kitartottak szak
szervezeti szerveik azon törek
vése mellett, hogy a nemzetkö
zi békeévet a dolgozók új ak
ciói jellemezzék a békéért, az 
enyhülésért és a leszerelésért. 
Számos országban ezek a hábo
rúellenes akciók szeptember 
l-jén. a békéért meghirdetett 
Nemzetközi Szakszervezeti Ak
ciónapon és október végén, az 
Egyesült Nemzetek Leszerelési 
Hetében zajlanak le. 

A Koppenhágában 1986. ok
tóber 15-19-e között sorra ke
rülő béke-világkongresszust a 
küldöttek a nemzetközi békeév 
legjelentősebb háborúellenes 
eseményeként jellemezték, és 
megelégedéssel vették tudomá
sul, hogy a kongresszus kereté
ben nemzetközi szakszervezeti 
találkozóra 1s sor kerül. 

Baranyai Zoltán 

Hámán Kató halálának 
50. évfordulójára 

1936. augusztus 31-én, a bu
dapesti új Szent János kórház
ban elhunyt Rámán Kató, a 
forradalmi munkásmozgalom 
kiemelkedő harcosa. 

1884. december 2-án Kom
polton született. Édesapja 
1893-ban lámpakezelőként lé
pett a MÁV szolgálatába a hat
vani vasútállomáson. 1908 és 
1918 között Rámán Kató is 
ugyanott volt pénztárkezelönő. 
Érett fejjel élte át az 1904-es 
vasútassztrájkot. A mentszáza
dokat és sebesülteket szállító 
vonatok közel vitték hozzá az 
első világháború borzalmait. Az 
emberek iránti szeretete és bé
kevágya vitte a munkásmozga- dik börtönbüntetése. Szabadu- Az 1936. szeptember 4-i rend
lomba. 1918 nyarától a Nyugati lása után folytatta forradalmi őrségi jelentés így számolt be 
pályaudvar pénztárában dolgo- tevékenységét, s ezért újra és erről: .. Budapesten. az új Szent 
zott. Az elsők között csatlako- újra letartóztatták. J4nos kórházban elhunyt Rá
zott a Kommunisták Magyaror- 1930. december 19-én a kö- mán Kató kommunista funkcio
szági Pártjához. Részt vett a le- vetkező kérvényt intézte a náriust a főváros szegény ala
gálissá váló vasutas-szakszer- MÁV Igazgatósághoz: ,,Mint pon az egyik budai temetőben 
vezet, a Magyarországi Vasuta- pénztárkezelönő 10 és 3/4 éven akarta eltemettetni. A KMP és 
sok Szövetségének megszerve- keresztül 1908. november a szociáldemokrata párt együt
zésében és bekerült egyik szak- 8.-1919 augusztus 1-jéig állot- tes közbelépése azonban a szo
osztályának vezetőségébe. tam az államvasutak szolgálatá- ciáldemokrata párt költségén 
A Tanácsköztársaság idején a ban, legutóbb a budapesti Nyu- Hámán Katót folyó hó 3-án a 
IX. kerületi munkás- és katona- gati pályaudvaron. Minthogy a rákoskeresztúri temetőben te
tanácsba választották. A vas- Szolgálati Rendtartás szerint az mették el. A temetésen Kéthly 
utas-szakszervezet tanácskozá- alkalmazott szabadon gyakorol- Anna. Pajor Rudolf szociálde
sán felszólalt a kezelönők sérel- hatja politikai jogait, engem mokrata funkcionáriusok (és 
mes besorolása ellen és képvi- csakis politikai meggyőzödé- parlamenti képviselők - G. B.) 
selte érdekeiket a Tanácsköz- sem miatt mozdítottak el: tehát és számos kommunista vezető 
társaság alatt 1s. elmozdításom nem volt jogos. személy jelent meg, akik Há-

Mint a munkáshatalom meg- nem volt igazságos. Ennélfogva mán Kató sírján kívül. együtt 
győződéses hívét, a MÁV fe- kérem, hogy a proletárdiktatú- és közösen Sallai és Fürst ki-

l b, , , 9 
, rából kifolyólag elmozdított végzett kommunista sírját is gye mi irosaga 1 20 vegén to·· bb a' llamvasu' t1· alkalmazott k ' 'k · · '1 nyugdíj és végkielégítés nélküli meg oszoruzta , ami a szoc1a -

elbocsátással büntette. Különö- fegyelmi ügyénel< revízió alá demokrata párt és a KMP kö
sen súlyosan esett latba, hogy a vételével kapcsolatban az én zötti hallgatólagos egységfront 
vizsgálat során is kommunistá- ügyemben 1s a revíziót elren- egyik megnyilatkozásának te-

k 11 , <lelni, és annak lefolytatása kinthetö. ·· na va otta magat: .. . . . a ne- , 1 velésem hozta magával, hogy utan szo gálatomba visszahe-
hajlottam a szocialista, illetve a lyezni, esetleg nyugdíjazni szí
kommunista tanok felé. Szüle- veskedjék .. , 

Rámán Kató jellemszilárdsá
ga, fogékonysága környezeté
nek gondjai. bajai iránt, az em
berek 1ránti szeretete. a jó ügy 
cselekvő előmozdítása. s az em
berhez méltó jövőért folytatott 
harcának példája jelenünknek 
is erőforrása. 

Gadanecz Béla 

1m altruista elvekre nevel- Kívánsága nem teljesülhe
tek .. . módomban állott a sze- tett. A Tanácsköztársaság alatt 
génységet és a nyomort látni, s tanúsított magatartásuk miatt 
így érlelődött meg bennem las- fegyelmi úton elbocsátott 
sanként az a meggyőződés, MA V-alkalmazottak kegyelmi 
hogy a kommunista elvek a leg- kérelmeinek megvizsgálására 
szebbek, és csak azok boldogít- kijelölt bizottság elutasította a 
hatják igazán az emberiséget." kérelmet. .....--------------

A vasúttól történt elbocsátása 1936. nyarán már gyógyítha-
után vegyipari munkás lett. Ha- tatlan betegséggel került ki a 
marosan a vegyészeti szakszer- börtönb�l. J�mus 20-án k?rház
vezet és a nőmunkásmozgalom �a .. szállitotta�. �1�1�u11;at fel
egyik vezetője. 1925-ben bevá- orolte a sok nelkulozes es szen
lasztották az illegális kommu- v:dés, de szellemE:, friss.

, 
a mun

nista párt és a legális forradal- kasmo_zgal�_m gyozelmebe ve
rni munkáspárt. a Magyarorszá- tett �1te toretlen. maract.t. 1z 

gi Szocialista Munkáspárt köz- utol�? ,hetekb�n, is feszult er
pont1 vezetőségébe, s megbíz- dekl�des,sel �ts�rte a sp'7nyol 
ták a Nemzetközi Vörös Segély P?.lg'7rhab?ru �treit, �sodalta a 
magyarországi tagozatának koztarsasag vedelmeben f egy
megszervezésével. Bécsből, a v�7: fogó madridi nők helytál
KMP I. kongresszusáról haza- lasat. 
térve a kommunista párt több Temetése fontos állomása lett 
vezetőjével együtt letartóztat- a legális szociáldemokrata párt 
ták. Huszonnyolc hónapi bör- és az illegális kommunista párt 
tönre ítélték. Az ellenforrada- egymáshoz közeledésének, a to
lom győzelme óta ez volt a har- tális fasizmusra törekvő erők el
madik letartóztatása, s a máso- leni küzdelemben. 

Utastájékoztató 

A Jugoszláv Vasutak menet
rendje az idén közöl először esz
perantó nyelvű tájékoztatást. 
A két és fél oldal terjedelmű. 
jelmagyarázattal ellátott szöveg 
felöleli a legfontosabb személy
szállítási feltételeket és díjsza
bási adatokat, valamint az 
egyes kedvezményeket. Így Eu
rópában már a bolgár. a cseh
szlovák. a dán, a jugoszláv. a 
lengyel. a magyar (1960 óta), a 
norvég és az olasz menetrendek 
adnak eszperantó nyelven is 
felvilágosítást az utazóközön
ségnek. segítve ezzel a turisták 
könnyebb eligazodását. 

Nyár, napfény, pihenés 
Még tart az üdülési szezon. 

A Szovjetunióban is ilyenkor 
még sokan vannak szabadsá
gon. Az országban új szanatóri
umok, üdülök nyíltak a Fekete
tenger partvidékén, az Észak
Kaukázusban, a Balti-tenger 
mellett, valamint Közép-Ázsiá
ban, Szibériában és a Távol-Ke
leten. A 14 ezer szakszervezeti 
gyógyüdülő egyszerre több 
mint kétm!llió vendéget fogad
hat. Ezenkívül számos üzemi 
üdülő, turistaház, ifjúsági sport
tábor várja a pihenni vágyókat. 

Az utóbbi években egyre 
népszerűbbek a családi üdülök, 
ahol gyermekeikkel együtt tölt
hetik szabadságukat a szülők. 
Ezek az ország különböző vidé
kein találhatók, így Örményor
szágban, a közép-ázsiai köztár
saságokban, Belorussziában, a 
Krímben és a Távol-Keleten, 
festői természeti környezetben. 
Vlagyivosztok mellett, az Amu
ri-öböl partján húzódó üdülő
övezetet méltán nevezik a Ten
germellék gyöngyszemének. Itt, 
a parlamenti fenyvesben épült 
fel a híres Neptun családi üdü-

lő, amely egy turnusban négy
száz pihenő családtagnak ad 
otthont. Kellemes strand. csó
nakázási lehetőség. játékos ve
télkedők, kirándulások. hor
gászverseny és sok más vidám 
rendezvény teszi még kelleme
seb bé az itt töltött napokat. 

Évente mintegy 8 millióan ér
keznek a Krím-félszigetre. 
hogy benépesítsék a kékvízű 
öblök felett magasodó üdülő
épületeket. Az egykori paloták
ban korszerűen berendezett 

szanatóriumok és gyógyüdü
ló'k működnek. A pálmák, pla
tánok övezte Jaltai tengerpar
ton sorra épülnek az új üdülők, 
amelyek egész évben várják a 
vendégeket. Az utóbbi évtized
ben e vidék fejlesztésére csak
nem 600 millió rubelt fordítot
tak. Új gyógyintézetek, lakások, 
szolgáltató és kulturális létesít
mények épültek. Jaltában ma 
160 szanatórium és üdülő mű
ködik, amelyekben egyszerre 
40 ezer ember pihenhet. 

Szocsi, a Fekete-tenger egyik 
legnépszerűbb üdülőhelye 145 
kilométer hosszúságban húzó
dik a partvidéken. Évente több 

mint 100 országából mintegy 
200 ezer vendég érkezik ide. 
A város legnevezetesebb látni
valója a Dendránum. Tizenhat 
hektárnyi területén több mint 
másfél ezer fa- és cserjefélét 
gyűjtöttek össze a világ minden 
tájáról. Szép kirándulást tehet
nek innen a vendégek a festői 
Rica-tóhoz. Nem messze mnen 
a tenger és a hegyek közt húzó
dik a népszerű fürdőhely. Gag
ra. amely a Szovjetunió európai 
�észének melegcsúcstartója. 
Evi középhőmérséklete 15 °C. 
Vonzerejét a november közepé
ig tartó fürdőidényének kö
szönheti. 

A kaukázusi partvidék nép
szerű üdülövárosai. Picunda és 
Szuhumi is sokezer vendéget 
várnak a nyán szezonban. 

A tanítás befejeztével a Szov
jetunióban is megnyitják kapui
kat az úttörötáborok. A 60 ezer 
táborban évente 30 millió szov
jet iskolás élvezheti a nyár örö
meit: a tengert, a vidám progra
mokat, a k1rándulásokat és a 
sok-sok napsütést. 

(APN) 



1986. AUGUSZTUS 28. \-IAGYAR VASl
J

TAS 

,,Majd a Pali elintézi" 

A siklósi főbizalmi 
Szabó Pál első munkahelye a 

vasút volt. A szakvizsgák meg
szerzése után vonatlevelező, 
majd jegyvizsgáló, később vo
natvezető lett. Hamarosan meg
választották szb-tagnak. 
1973-tól a pécsi körzeti üzemfő
nökség megalakulásáig a sikló
si terület szb-titkára, jelenleg 
főbizalmi. Vidéken él, bejáró. 

Széles mosollyal üdvözöl: 
- Miért keres? 
- Szakszervezeti munkájá-

ról szeretnék beszélgetni. 
- Az nehéz lesz - vág a 

szavamba -, mert olyan nincs. 
Csak munka van. Lassan már 
ember sincs. Nekem minden 
vágyam az volt, hogy vasutas 
lehessek. Valamikor a siklósi 
utazók létszáma 50 volt, ma 
23-an vagyunk. Újak nem jön
nek. 270-280 órát dolgozunk 
havonta, sőt júliusban megvolt 
a 300 is. A mi munkánkat nem 
lehet automatizálni. 

- Úgy hallottam, hogy sze
ret mások gondjaival-bajaival 
foglalkozni. 

- A kollégák viccesen azt 
szokták mondani. hogy „ majd 
a Pali szóvá teszi, majd a Pali 
elintézi!" A szolgálati utat min
dig betartottam, az első fórum 
mindig a főnök volt. Igaz, sok 
időt nem hagytam a tűnődésre, 
megmondtam a beadvány be
nyújtásakor, ha nem jutunk kö
zös nevezőre, megyek a szak-

szervezethez. Mint utazó, sok 
helyen jártam, sok ember véle
ményét meghallgattam. Magas 
növésű vagyok, hamar megta
láltak a vonat mellett, akár pa
nasza volt valakinek, akár a vá
laszt sürgette. 

Előfordult, hogy állomásfő
nökkel kerültem szembe bér
ügyben, s a felsőbbség - köz
benjárásomra -, a dolgozók 
kérésének adott helyt. Egyszer 
még a helyi függelék szolgálat
ra jelentkezési idejét is megvál
toztattuk, mert több kismama 
nem tudta gyermeke elhelyezé
sét arra az időre megoldani. Én 
igyekszem megmagyarázni az 
embereknek, hogy meddig ér a 
szakszolgálat hatásköre és mit 
tehet értük a szakszervezet. 

- Jó szemük volt a kollé
gáknak, amikor a bizalomosz
táskor magára szavaztak. 

- A szakszervezet különö
sen jó terület a tanulásra. Ha 
valaki tenni akar, itt nyílik rá 
lehetőség. Csak akkor bírál
tam, ha a gyakorlatban is tud
tam, hogyan kell, hogyan lehet 
valamit jobban megcsinálni. 

Szabó Pál eddigi munkássá
gát többször is elismerték. Két
szer kapott Kiváló Dolgozó ki
tüntetést. Testületi tagja volt a 
területi bizottságnak Pécsett. és 
az utazó személyzet rétegbizott
ságának Budapesten. Birtokosa 
a Szakszervezeti Munkáért ki-

Sohasem tétlenkedett 

tüntetés ezüst, majd arany fo
kozatának. 1985-ben pédig a 
Munka Érdemrend ezüst foko
zatát vehette át. 

- Nem sajnálja az szb-titká
ri funkciót? 

- Főbizalmiként funkcioná
lok az üzemfőnökség megala
kulásától. A kapcsolat a tagság
gal ugyanolyan szoros, mint ko
rábban volt. Bíznak bennem, s 
ez hihetetlenül nagy erőt ad. A 
nyugdíjasok - két év múlva 
korkedvezménnyel már én is 
közéjük tartozom - szintén fel
keresnek ügyes-bajos ügyeik
kel. Nyugdíjaztatásom után is 
vállalok valamilyen társadalmi 
munkát, mert azt elképzelni 
sem tudom, hogy nyugton ma
radjak. Bennem van a lendület, 
én nem is tudtam volna íróasz
tal mellett dolgozni. Az éjszaká
zás sohasem fárasztott, bár a 
családom nem örült túlságosan 
ennek a nyüzsgő életformának. 
Ez már foglalkozási ártalom, 
nem tudok teljesen kikapcsolni. 

- Hogyan tovább? 
- Nézzen rám' 125 kilo-

gramm vagyok. Ebben a me
legben ha itt-ott el is fáradok, 
még jó erőben érzem magam. 
A segítőszándék a véremmé 
vált. Ha azt hallom, ,,majd a Pa
li bácsi", ismét indulok, intézem 
mások ügyeit. 

Klencz Tiborné 

Nyugdíjasként a közéletben 
Találkoztam egy boldog vas

utassal. Horváth János, a teréz
városi pályafenntartási főnök
ség I-es számú főpályamesteri 
szakaszának egykori főpálya
mestere mosolygós, agilis em
ber. Negyvenkét évet töltött a 
vasút szolgálatában. A két év
vel ezelőtti nyugdíjazása óta 
azonban szinte többet megfor
dul a pályafenntartási főnöksé
gen, mint aktív korában. 

- 1949-ben lettem pálya
mester - mondja. - 1951-től 
1963-ig a tatabányai pályames
teri szakaszt vezettem, utána 
helyeztek át a terézvárosi pft
re. Húsz évig dolgoztam itt fel
építményi főpályamesterként. 
Nyugdíjazásom után a szolgála
ti vezetők arra kértek. hogy ha 
tudok és kedvem van, segítsek 
a munkában. Örömmel tettem 
eleget kérésüknek, mert szere
tem a vasutat. 

Horváth János nyugdíjas 
éveiben a felépítményi pálya
mesteri tanfolyamhallgatók 
gyakorlati munkáját irányította 
és részt vett a szocialista brigá
dok vetélkedőinek a szervezésé
ben is. Az ő nevéhez fűződik a 
terézvárosi pft főnökség dolgo
zóinak életét bemutató állandó 
kiállítás létrehozása is. 

- Már több éve foglalkozta
tott a gondolat. hogy az utókor 
számára meg kellene őrizni a 
pályamunkások életének tárgyi 

emlékeit, a régi dokumentumo
kat - folytatja. - Ez a vágyam 
a nyugdíjazás után valósult 
meg. A társadalmi szervezetek 
közreműködésével felhívást tet
tünk közzé, hogy akiknek birto
kában a régmúltat idéző eszkö
zök, képek dokumentumok 
vannak. azokat kiállítás céljá
ból hozzák be a főnökségre. Így 
gyűlt össze a nyersanyag, ame
lyet aztán rendszereztünk, 
majd egy teremben kiállitot
tunk. A fiatalok, akik megtekin
tik a tablókat, a tárgyakat, so
kat megtudhatnak a pályamun
kások életéről, mindennapjai
ról. 

Az energikus, mindig alkotni 
vágyó főpályamester sokat és 
szívesen foglalkozott ét' fiatalok 
nevelésével, képzésével. Több 
pályamunkásból lett segítségé
vel pályamester. A gondjaira 

Kitüntetett csoportvezető 

bízott szakaszok biztonsága 
mindig kifogástalan volt. Feke
te József, a pályafenntartási fő
nökség vezetője is bizonyítja 
mindezt, aki tíz évig dolgozott 
együtt Horváth Jánossal. 

Kiemelkedő tevékenységét 
több kitüntetéssel is elismerték. 
Tulajdonosa a Kiváló Vasutas. 
a Kiváló Munkáért és a Dunai 
Árvízvédelemért kitüntetésnek 
is. Most sem tud azonban ott
hon tétlenül ülni. Társadalmi 
aktivistája a VI. kerületi pártbi
zottságnak és tanácsnak, a nyu
gati csomóponton pedig az 
MSZBT-tagcsoport ügyvezető 
elnöke. 

- Soha nem volt annyi ter
vem, elképzelésem, mint ami
óta nyugdíjas vagyok - jegyzi 
meg mosolyogva. - Bújom a 
levéltárakat. a könyvtárakat s 
gyűjtöm a vasút tárgyi emléke
it, dokumentumait. Szeretnék 
egy komplex kiállítást létrehoz
ni 1987-ben. a Budape,st-Szol
nok vasútvonal megnyitásának 
150. évfordulójára. 

Otthon is van azért teendője. 
Amikor hazamegy, a legszíve
sebben a négy kisunokával, 
meg a gyönyörű kerttel foglal
kozik. Szereti a virágokat, a sző
lőtőkéket. amiket nagy oda
adással gondoz. Horváth János 
példája bizonyítja, hogy nyug
díjasként is lehet aktív, teljes 
életet élni. 

Negyed százada 
a gyalupad mellett 

Budapesten, a 36. vasutasnap 
alkalmával rendezett központi 
ünnepségen a Kiváló Vasutas 
kitüntetést vehette át Tarr Im
re, a celldömölki építési főnök
ség asztalos csoportvezetője. 

- Szereti ezt a szakmát? -
kérdezem. 

- Nagyon. Hatan vagyunk 
a műhelybe, s én éppen úgy 
forgatom a szerszámokat, mint 
a többiek. Legfeljebb a felelős
ségem nagyobb. Egyébként 
ugyanannál a gyalupadnál 
vagyok, amelyhez negyed szá
zada odaállítottak. 

- Hogyan került a vasútra? 
- 1961-ben maszek kisipa-

rosnál szabadultam fel. Akkor 
még protekcióval lehetett ide 

kerülni. Nekem 
volt. 

szerencsém Imrét már harmadszor válasz

- Befogadta a közösség? 
- Velem együtt nyolcan let-

tünk a műhelyben. Akkoriban 
még nagyon kellett igyekezni. 
Kiváló képességű szakikkal ho
zott össze a sors. Ott dolgozni 
kellett, különben „kimartak" 
volna. Szerencsére tudt'}m és. 
szerettem a szakmámat. Igy 1,i
szonylag hamar befogadtak, 
megszerettek. 

Az asztalosok nemcsak a mű
helyben dolgoznak. Az egész 
Nyugat-Dunántúl területén 
megfordulnak. A MÁV-nál sok 
a nem szabvány méretű ajtó, 
ablak. Ezeket ők javítják. Tarr 

tották az asztalosok, a lakatosok 
és a kovácsok bizalminak. 

Munkájának. vasutashűségé
nek elismeréseként kétszer ka
pott Kiváló dolgozó kitüntetést, 
s egy alkalommal miniszteri di
cséretet. 1967-től vezetője a 
többszörös aranykoszorús Kos
suth Lajos szocialista brigád
nak is. 

- A Kiváló Vasutas kitünte
tés kollégáim munkájának az 
elismerése is. Segítségük nél
kül nem tudtam volna eredmé
nyesen dolgozni - mondja be
fejezésül Tarr Imre. 

(Sz) 

MÁV Kollektív Szerzödés (3.) 

A felmondási és a felmentési idö 
A felmondás a munkaviszony 

megszüntetésének egyik mód
ja. A Munka Törvénykönyve 
26. §-ának (1) bekezdése értel
mében a határozatlan időre lé
tesített munkaviszonyt felmon
dással mind a munkáltató, 
mind a dolgozó bármikor meg
szüntetheti. Felmondás esetén 
beszélünk felmondási és fel
mentési időről. 

A felmondási idő szerepe az, 
hogy mind a dolgozó, mind a 
vállalat felkészülhessen a mun
kaviszony megszűnésére, a dol
gozó előkészíthesse új munka
viszonyba lépését, a munkálta
tó pedig a munkakör betöltését. 

Mennyi lehet 
a felmondási idő? 

A Munka Törvénykönyve 27. 
§-a szerint a felmondási idő 
mértékét tizenöt nap és hat hó
nap között a munkaviszony
ban töltött idő tartamától és a 
végzett munka jellegétől függő
en a kollektív szerződés álla
pítja meg. E rendelkezés végre
hajtásáról szóló Mt. 25. §-a 
meghatározza a felmondási idő 
legkisebb mértékét arra az eset
re, ha a kollektív szerződés 
vagy a munkaszerződés hosz
szabb felmondási időt nem álla
pít meg. Ebből következetik, 
hogy a felmondási idő megálla
pítása a kollektív szerződésben 
nem kötelező. Ha a kollektív 
szerződés nem él a szabályozási 
lehetőséggel, a munkáltatónál 
az Mt. V. 25. §-ában foglaltakat 
kell alkalmazni. 

A MÁV dolgozóira ez az elő
írás vonatkozik, ugyanis a 
MÁV Kollektív Szerződés nem 
állapított meg munkaviszony
ban töltött idő tartamáról függő 
felmondási időt. Ennek értelmé
ben, ha a kollektív szerződés 
vagy a felek megállapodása 
hosszabb időt nem állapít meg, 
akkor a felmondási idő mértéke 
a következő: 

- tizenöt nap, ha a dolgozó 
munkaviszonyban töltött ideje 
a tíz évet nem éri el, 

- négy hét, ha a dolgozó 
munkaviszonyban töltött ideje 
a tíz évet eléri, 

- öt hét, ha a munkavi
szonyban töltött idő a húsz 
évet, 

- hat hét, ha a munkavi
szonyban töltött idő a harminc 
évet eléri. 

Munkaviszonyban tölött idő
ként a dolgozó összes igazolt 
munkaviszonyban tölött idejét 
figyelembe kell venni, nemcsak 
a MÁV-nál eltöltött időt. 

Az Mt. V. 25. §-ában megha
tározott felmondási idő a MÁV 
minden dolgozójára vonatkozik. 
Figyelemmel kell azonban len
ni arra. hogy a felmondási idő 
mértéke nemcsak a munkavi
szonyban tölött időtől függ, ha
nem a betölött munkakörtől is. 

A munkaviszonyban töltött 
idő alapján megállapított fel
mondási idő magasabb vezető 
állású dolgozóknál hat héttel, 
vezetőállású dolgozóknál négy 
héttel hosszabbodik meg. A 
MÁV-nál magasabb vezetőállá
sú dolgozók: a vezérigazgató, a 
vezérigazgató-helyettesek, a te
rületi MÁV-igazgatóságok igaz
gatói, a MÁV-kórházak főigaz
gatói. Ezt az Mt. és ehhez kap
csolódóan miniszteri rendelet 
állapítja meg. 

A vezetőállású dolgozók kö
rét a MÁV Kollektív Szerződés 
92. §-a határozta meg az Mt. V. 
85. §-ának (2) bekezdése alap
ján. Eszerint a MÁV-nál vezetö
állásúak: a főosztályvezetők, a 
főosztályvezető-helyettesek, az 
osztályvezetők, a központi igaz
gatóságok igazgatói, az igazga
tóhelyettesek, a központi hiva
talok vezetői és helyettesei, az 
intézetek igazgatói, az üzemek, 
főnökségek igazgatói, főmémö
kei és főkönyvelői, az üzemfő
nökségek vezetői és helyettesei, 
valamint az 1. csoportú, vagy 
ennél magasabb szintű főnök
ségek vezetői. 

Az ismertetett Mt. előíráson 
kívül a felmondási idő néhány 

munkakörben a kollektív szer- dés 11. §-a értelmében nyugdí
ződés 9. §-a értelmében is meg- jazás esetén a dolgozót a mun
hosszabbodik. A felmondási idő ka alól legalább harminc napra 
két héttel hosszabbodik meg az - ha pedig a felmondás ideje 
osztályvezető-helyettes munka- ennél kevesebb, legalább a fel
körben. Figyelemre méltó, mondási idő tartamára - fel 
hogy három héttel hosszabbo- kell menteni, akkor is, ha mun
dik meg a felmondási idő azok- kaviszonyát ő szünteti meg. 
nál a dolgozóknál, akiknél a E külön szabály felvételénél hu
munkakör átadása hosszabb mánus szempont vezérelte a 
időt vesz igénybe. Ezek a mun- kolletív szerződés alkotóit. En
kakörök: anyagleltár-kezelők nél közrehatott az is, hogy a 
stb. A hosszabb felmondási idő- munkáltató a dolgozó nyugdíja
röl a dolgozót alkalmazáskor, il- zása címén csak a születésnap 
letve ilyen munkakörbe helye- után mondhat fel, a dolgozó 
zéskor írásban értesíteni kell. azonban felmondhat előbb is 
Ennek elmulasztása miatt már olymódon, hogy a felmondási 
több főnökségnél keletkezett és a felmentési idő születésnap 
nem kívánatos munkaügyi vita- előtt teljen el és utána már 
.Külön kérdés a dolgozó mun- -nyugdíjas legyen. 
kavégzés alóli felmentése a fel-
mondási idő alatt. A munka aló
li felmentésnek az a célja, hogy 
ezalatt a dolgozó elhelyezkedés 
után nézhessen, vagy a munka
h�ly-változtatással kapcsolatos 
egyéb ügyeit intézze. A munka 
alóli felmentés céljával ellenté
tes lenne, ha felmentés helyett 
,,pénzbeni megváltást" fizetné
nek a dolgozónak, ezért erre 
nem kerülhet sor. 

A munka alóli 
felmentés formái 

A Munka Törvénykönyve 27. 
§. (3) bekezdése a munka alóli 
felmentésnek két formáját is
meri: kötelező, illetve adható 
fel mentést. 

Az Mt. 27. §-ának (3) bekez
dése szerint, ha a munkáltató 
mond fel, a dolgozó részére új 
munkahely keresése végett kö
telező megfelelő szabadidő biz
tosítása. Ennek időtartamát az 
Mt. V. 26. §-ának (1) bekezdése 
15-30 napban határozta meg, 
azzal, hogy ezen belül a felmen
tési idő konkrét mértékét, a fel
mondási idő mértékének figye
lembevételével (függvényében) 
a kollektív szerződés határozza 
meg. Az előbbiekből követke
zik, hogy a Munka Törvény
könyve csak a munkáltatói fel
mondás esetére teszi kötelezővé 
a munka alóli felmentést, és ek
kor is csak legfeljebb harminc 
napra. 

Az ennél hosszabb időre tör
ténő. valamint a dolgozó fel
mondása esetén a felmentés a 
munkáltató mérlegelési jogkö
rébe tartozik. Ha indokolt, a 
munkáltató engedélyezhet fel
mentést akár a felmondási idő 
egész tartamára is. A munkál
tatónak ez a joga az Mt. 27. §-án 
alapszik. 

A munka alóli történő kötele
ző felmentés tartamát a MÁV 
Kollektív Szerződés 10. §-a ha
tározta meg. Ennek értelmé
ben, ha a dolgozó munkaviszo
nyát a MÁV szünteti meg fel
mondással, a felmondás mérté
ke a következő: ha a felmondá
si idő tartama 6 hétnél keve
sebb, 15 nap, ha a felmondási 
idő 6, vagy 7 hét, akkor 20 nap, 
ha 8, vagy több hét, akkor 30 
nap. Kötelező felmentés esetén 
a dolgozót a munka alóli kíván
ságának megfelelő időpontban, 
összefüggően, v&gy részletek
ben kell felmenteni. 

Külön foglalkozik a kollektív 
szerződés a dolgozó nyugdíja
zás esetén történő felmentésé
vel. A MÁV Kollektív Szerző-

Hogyan 
számítják ki 

az átlagkeresetet? 

A Munka Törvénykönyve 27. 
§. (3) bekezdése értelmében a 
felmentés tartalmára a dolgo
zó átlagkeresete illeti meg. 

Nem illeti meg átlagkereset 
arra az időre, amely alatt mun
kabérre egyébként sem lenne 
jogosult. Például. ha nyugdíja
zás címén a felmondás betegál
lomány alatt történt. a dolgozó
nak nincs munkavégzési kötele
zettsége, munka alól való fel
mentése tehát kizárt. munka
bérre nem jogosult. táppénzel
látásban részesül. Az ilyen eset 
különösen gyakori rokkantsági 
nyugdíjazás esetén. Ha azon
ban a rokkantsági nyugdíjazás 
nem betegállományból törté
nik, ugyanúgy kell eljárni, mint 
öregségi nyugdíjazás esetén. 
vagyis megilleti az érintett dol
gozót a felmentési idő és az arra 
járó átlagkereset. 

Az átlagkereset számításá
nak szabályait a 7/1967. MüM. 
sz. rendelet 7 -8. §-a és ehhez 
kapcsolódóan a MA V Kollektív 
Szerződés 68. §-a tartalmazza. 
Ennek lényege, hogy ha a dol
gozó részére 30 napnál nem 
hosszabb időtartamot kell át
lagkeresettel elszámolni a két
szeres kifizetés elkerülése vé
gett a beszámítható azon díjazá
sokat, amelyek hosszab idő 
alatt végzett munka alapján jár
nak, vagy juttathatók (például: 
prémium, év végi részesedés, 
jutalom, ruhapénz stb.) az át
lagkereset számításánál figyel
men kívül kell hagyni. E járan
dóságokból tehát nem képe
zünk átlagot, hanem esedékes
ségkor csökkentés nélkül kifi
zetjük. 

Felhívjuk azonban a figyel
met arra, hogy az új kollektív 
szerződés a felmentési időre já
ró átlagkereset számítását kü
lön szabályozta és előírta, hogy 
a felmentési időre járó átlagke
reset számításánál a jutalmat fi
gyelembe kell venni, ezen idő
szakra az érintett dolgozó azon
ban jutalmat nem kaphat. 

Megállapítható, hogy a kol
lektív szerződés szorosan kap
csolódik a Munka Törvény
könyvéhez. Ennek megfelelően 
a felmondási és a felmentési 
időre vonatkozó szabályokat is 
az Mt-vel való összefüggésben 
ismertettük. 

Dr. Garabon Sándor 
(Folytatjuk) 

Udvarias forgalmista 
Ezúton mondok köszönetet a Sárbogárd állomáson július 

3-án és 15-én szolgálatot teljesítő Farkasné Horváth Éva 
forgalmi szolgálattevő udvarias, szolgálatkész magatartá
sáért, melyet irántam tanúsított. 

A jelzett időpontokban Miskolcról gyermekcsoportot vit
tem üdülni. Farkasné - a számomra még ismeretlen vas
útvonalon való utazás nehézségeit áthidalva - mindent 
megtett annak érdekében, hogy könnyen elérjük úticélun
kat. Pontos információt adott a továbbutazáshoz, nagyon 
szolgálatkész volt. 

Nem feledkezett meg arról, hogy az utasokkal szembeni 
magatartás befolyásolja mindenekelőtt az utasok vasútról 
alkotott véleményét. 

Zempléni Lászlóné 
MÁV Körzeti Üzemfőnökség 
Miskolc-Tiszai pályaudvar 
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Miskolc és Hidasnémeti között 

Pályarekonstrukció után 
következik az automatizálás 

A miskolci igazgatóság 
1969-ben kezdte el a területén 
lévő Hatvan-Miskolc-Mező
zombor közötti törzsvonal kor
szerűsítését, villamosítását, 
automatizálását. A nagy munka 
teljes befejezéséhez már csak a 
Miskolc-Felsőzsolca állomá
sok közötti 2,7 kilométeres sza
kasz maradt hátra. 

A miskolci építési főnökség 
és a közreműködő többi szakág 
dolgozói a pontosan kidolgo
zott. jól összehangolt terv sze
nnt - ez év március 10-én -
kezdték meg a baloldali vágány 
bontását, újjáépítését, amelyet 
április 8-án fejeztek be. A jobb 
oldali vágányt április 15-30 kö
zött építették át a villamos fel
sővezeték és a biztosítóberen
dezések korszerűsítésével 
együtt. A munkát lassította az, 
hogy a Sajón átívelő 86 méter 
hosszúságú híd acélszerkezeté
nek egyes elemeit meg kellett 
erősíteni. Ezt a hídépítési fő
nökség szakemberei az első 
ütemben végezték el. 

A pályaépítők 
keményen dolgo:1tak 

A vasútépítők keményen dol
goztak. A két vágányból 15 ezer 
köbméter sáros ágyazati anya
got kellett kitermelni, s ennek 
egyharmadát el is szállítani. 
Ugyanennyi homokos kavicsot 
és zúzott követ kellett beépíteni 
a régiek helyére. A korábbi 48 
kilogrammos sínek helyére 54 
kilogramosokat fektettek. 
. A korszerűsítést a tervezett 

60 millió forintos költséggel ha
táridőre befejezték. A jobb ol
dali vágányt április 30-án 15 
órakor adták át rendeltetésé
nek. Május l-je után megszűn
tek a két hónapig tartó 5-15 per
ces késések, s újból közleked
nek al építés miatt leállított vo
natpárok. 

A Tiszai pályaudvar és Felső
zsolca állomás közti pályasza
kasz újjáépítése egyúttal a Mis
kolc-Hidasnémeti nemzetközi 
fővonal korszerűsítésének része 
is. E fővonal korszerűsítéséről 
még az V. ötéves tervidőszak
ban döntöttek. 

Az egyvágányú, s elavult 
vasútvonal fölött eljárt az idő. 
Különösen vonatkozik az os1 
technikára: a kézi állítású vál
tókra, a kurblis telefonokra. A 

hazai, valamint a nemzetközi 
teher- és személyforgalom 
szükségessé tette a modernizá
lást. Egyebek közt naponta két
szer halad végig a vonalon a 
Rákóczi, valamint a Cracovia 
nemzetközi gyorsvonat. 

A közlekedés gyorsítását - a 
nemzetközi érdekeken kívül -
a hátrányos helyzetű települé
sek lakóinak. és a nagyüzemek-

nek a gondja is sürgeti. Dr. Li
pusz György, az Encs városi 
pártbizottság titkára így érvel: 

ket alakítottak ki. A miskolci 
biztosítóberendezési fenntartási 
főnökség-szakemberi télen 
mostoha körülmények között is 
dolgoztak. Fűtés még nem volt, 
ezért hősugárzókat állítottak 
üzembe. A feszültség azonban 
alig érte el a 120-150 voltot. 

A műszerészek szorgalmas 
munkájának eredményeként a 
forró-encsi újjáépített állomási 
vágányokat, s az integradominó 
biztosítóberendezést a vasutas
napon átadják rendeltetésének. 

- A város vonzáskörzetébe 
76 település tartozik. Meglehe
tősen sok az ingázó. A vonato
kon naponta hét-nyolc ezer em
ber utazik, főleg a miskolci ko
hászati, valamint a kazincbarci
kai és a leninvárosi vegyipari 
üzemekbe, kombinátokba. A 
fel mérések szerint nagyon jó a 
MÁV és a (vonatokhoz csatla
kozást biztosító) Borsod Volán 
együttműködése. Nagy gond vi
szont a lassú közlekedés, 
hosszú utazási idő ... 

Nagys:1abású munkák 
Forró-Encs állomáson 

Korántsem véletlen, hogy a 
a miskolci vasútigazgatóság nagy 

figyelmet fordít a forró-encsi á,J
lomáson megvalósuló fejleszté
sekre, korszerűsítésekre. En
csen ugyanis a MÁV és az 
ÉMÁSZ nagy áramátalakító be
rendezéseket hoz létre. 
A transzformátorállomás építé
sét már meg is kezdték. Ez - a 
környék villamos energiával 
való ellátása mellett - a nem
zetközi vasúti forgalom fejlesz
tésének is fontos alapja. 

A MÁV a nemzetközi és bel
földi forgalom gyorsítása, a köz
lekedés biztonságának növelé
se érdekében két megoldás kö
zött választhatott. Az egyik el
képzelés szerint; a meglévő vá
gányt korszerűsítik, és még egy 
vágányt építenek. Ez azonban 
túlságosan költséges, és megva
lósíthatatlan. Ezért a másik 
megoldást választották: az egy
vágányú vasúti pályát és az 
állomási vágányokat korszerű
sítik. Az alépítményre a méte
renkénti 48 kilogrammos síne
ket összehegesztve rakják le. Ez 
lehetővé teszi a nagyarányú 
automatizálást. Nevezetesen 
azt, hogy e nemzetközi fővona
lon a vonatforgalmat nem az ál
lomásokról, hanem a központi 
forgalomirányító (KÖFI) beren
dezéssel Miskolcról, az igazga
tósági épületből vezérlik. 
E döntés helyességét igazolta a 
Mezőzombor-Nyíregyháza kö
zötti egyvágányú _pálya forgal
ma is. amelyet KOFI berende
zés működtet Debrecenből. 

A nemzetközi fővonal al- és 
felépítményének korszerűsíté
sét, a biztosítóberendezések 
szerelését 1968-ban kezdték el. 
Elsőként - 1971-ben - a Mis
kolchoz közeli ongai állomáson 
helyezték üzembe az Integra
Dominó rendszerű biztosítóbe
rendezést e helység és Felső
zsolca állomás közötti térköz
biztosítókkal együtt. Így halad
tak tovább Szikszóig, Abaúj 
megye egykori székhelyéig. 
A vasúti fővonal másik végén 
először a határállomáson, Hi
dasnémetiben végezték el a 
korszerűsítést, s utána haladtak 
Miskolc felé. 

A közeljövőben a legfonto
sabb beruházást Forró-Encs ál
lomáson valósítják meg. Encs 
állomáson a vágányhálózatot 
úgy építik ki, hogy a meglévő 
négy fogadó vágány mellé még 
két iparvágányt építhetnek. 

A kétszintes felvételi épület
ben Integra-Dominó helyisége-

Vonalvillamositás 
a:1 évtized végén 

A CSD és a MÁV illetékes 
vezetői legutóbb ez év januárjá
ban tárgyaltak a villamosítás
ról. Kelet-Szlovákiában a felső
vezetéket Kassától csak a Hi
dasnémetihez közel lévő Csá
nyig építették ki. Ez - a villa
mos-, és a dízelmozdonyok cse
réje miatt - sok gondot okoz, 
időt rabol. A CSD és a MÁV kö
zötti megállapodás szerint 
1987-1988-ban Csánytól hidas
németi állomásig, és részben 
annak területén építik ki a fel
sővezeték-rendszert. Ezt köve
tően a MÁV a határállomásról 
kiindulva haladhat Miskolc felé 
a felsővezetékkel. Az Encsen 
épülő transzformátorállomás 
biztosítja majd a mozdonyok 
működéséhez szükséges 25 ezer 
volt feszültségű áramot. 

Lapunkban többször hírt ad
tunk róla, hogy a MÁV első
ként a Hatvan-Miskolc-Me
zőzombor közötti törzsvonalon 
építi ki a központi forgalomelle
nőrzési rendszert. Ezt, az igaz
gatósági épületben elhelyezett 
panorámatáblával együtt úgy 
készítik elő, hogy az elektroni
kai számítógépes rendszer lehe
tővé teszi a Miskolc-Hidasné
meti nemzetközi fővonalon köz
lekedő szerelvények központi 
irányítását is. A KÖF A beren
dezés egy részét a vasutasna
pon helyezik üzembe, adják át 
rendeltetésének. Az említett 
nemzetközi fővonalon pedig a 
jövő évben kezdik meg a köz
ponti forgalomirányító beren
dezés kiépítését. 

Csorba Barnabás 

Tisztképző után szaki főiskola forgalmi tagoza
tára felvételizni. 

Most a tisztképzői tanulmá
nyok után Kálban lesz külsős, 
később rendelkező szolgálatte
vő, s alapfizetése 4500 forintról 
5100-ra növekszik majd. Mikor 
arról kérdeztem, mi az oka. 
hogy a záróvizsgákon a keres
kedelemmel összefüggő tantár
gyakból a hallgatók többc;ége 
viszonylag gyengén szerepelt, 
ezt mondta: 

A vasutasnapon avatták tisz
tekké azokat, akik a MÁV Tiszt
képző és Továbbképző Intézet
ben eredményesen befejezték 
tanulmányaikat. A forgalmi-ke
reskedelmi tagozat hallgatója 
volt Tajsz Ernő, akinek - egy 
kivételével - minden záróvizs
gája jelesre sikerült. 

- Egerben, erdészeti gimná
ziumi tagozaton végeztem, s 
azon kevesek közé tartozoM, 
aki a kedvező kereseti lehetősé
gek miatt jöttem a vasútra dol
gozni - mondja. - Jó tanul
mányi eredményemmel bejut
hattam volna irodába is, de ne
kem nem életcélom, hogy író
asztalhoz kössenek. 1980-ban, a 
szakvizsgák után Kál-Kápol
nán kocsirendező lettem, majd 
Miskolcon elvégeztem a segéd
tiszti tanfolyamot. Nem bántam 
meg, hogy a vasút mellett dön
töttem. 

Ezután vonatvezetőként, tér
felvigyázóként dolgozott, majd 
a tényleges katonai szolgálat 
után letette az önállósító vizs-

gát, s külsős forgalmi szolgálat
tevő lett. Abban az évben a fü
zesabonyi körzeti üzemfőnök
séghez tartozó kisebb szolgálati 
helyeken a 12/24-es szolgálat, 
sőt a 24/24 órás szolgálat sem 
volt ritkaság. Feldebrőn is 
24/24-es szolgálat volt a lét
számhiány miatt. Az üzemfő
nökség vizsgálatot tartott a fel
debrői állomáson, s tarthatat
lannak minősítette a túlterhe
lést. Akkor kérték fel Tajsz Er
nőt, hogy segítsen a feldebrői
eknek. 

- A pénztári és kereskedel
mi szakvizsgák után előbb be
osztott állomáskezelő, majd rö
vid idő után vezető állomáske
zelő lettem - folytatja. - Nem 
volt rossz dolgom, de a főútvo
nali munka változatossága és a 
nagyobb felelősség valahogy 
vonzott vissza Kálba. Szeren
csére akkor tisztképzőre java
soltak. A tanulást nem akarom 
abbahagyni, szeretnék a győri 
közlekedési és távközlési mű-

- Véleményem szerint a 
helytelen szemlélet ennek az 
oka. Több hallgatótársam a 
vizsgán arra hivatkozott, hogy 
szolgálati helyén a közelében 
sincs olyan lehetőség, ahol az 
áru pénztárral, árudíjazással, 
árufuvarozással kapcsolatos el
méleti ismereteket a gyakorlat
ban is megismerhette volna. 
Természetes dolog, hogy a vizs
gáztatók ezt a megyarázkodást 
nem fogadhatták el. A vasút je
lenlegi helyzetében elkerülhe
tetlen, hogy a forgalmista is 
tisztában legyen a kereskedel
mi részfolyamatokkal, s ne be
cs�lje le ezt a munkát. 

Orosz 

Átépítik Tatabánya alsó állomást 
·�·

,J 
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A budapest-hegyeshalmi 
vasútvonal egyik legnagyobb 
beruházását Komárom megye 
székhelyének központi vasútál
lomása jelenti. A mintegy 230 
millió forint értékű rekonstruk-
ció során 16,6 km hosszúságú új 
vágányt fektetnek, vagyis az ál
lomás mind hosszúságban, 
mind pedig keresztmetszetben 
bővül. A befogadóképesség az 
eddiginek kétszeresére növek
szik. 

Az átépítéshez szorosan kap
csolódik a MÁV és a városi ta
nács közös finanszírozásával 
készülő kombinált bevásárló
központ és utasforgalmi épület. 
Itt kapnak helyet a váró- a céljából magasperonok épül
pénztár- és egyéb vasútüzemi nek. Az említett gyalogosfelül
célokat szolgáló helyiségek. El- járót meghosszabbítva össze
készülte után az épület alulJá- köttetést teremtenek a város
rón közelíthető meg, innen fe- központ és a vasút túloldalán 
lüljárókon lehet majd a vágá- elterülő Dózsakert-lakótelep 
nyokig eljutni. A vonatról való között. Ezzel megszűnik az állo
le- és fölszállás megkönnyítése más rendezői részének átjáró-

Eredményes félév 

ház jellege, amely többek kö
zött társadalmi tulajdonvédelmi 
okokból is célszerű. 

Tatabánya alsó átépítési 
munkálatait tavaly kezdték. 
Teljes befejezése valószínűleg a 
VII. ötéves terv végén lesz. 

T. Z. 

Látogatás a veszpré111i 
körzeti üze111fönökségen 

Július első napjaiban látogat
tam Veszprémbe. Az állomás 
vágányai tele voltak személy-, 
de főleg teherszállító szerelvé
nyekkel. Talán novemberben, 
decemberben láttam ilyen zsú
foltnak a csomópontot. 

- Van szállítani való? -
kérdeztem a látottakra való hi
vatkozással Babarczy Árpádot, 
a körzeti üzemfőnök gazdasági 
helyettesét. 

- Szerencsére, igen - vála
szolja. - Ritka, kiugróan jó el
ső félévet zártunk. A tavalyi 1 
millió 750 ezer tonnás bázis, és 
az idei 1 millió 840 ezer tonnás 
tervünkkel szemben 2 millió 16 
ezer tonna árut, anyagot fogad
tunk, illetőleg továbbítottunk. 
Az idén túllépjük az általunk 
is „bűvösek" tartott 4 millió 
tonnás határt. 

- Minek köszönhető az a 
szép eredmény? 

- Jó volt az előszállitás. 
Fagyveszély nem hátráltatott 
bennünket. Kiváló volt a va
gonellátás. Ütemesen, szomba
ton és vasárnap is rakodtak a 
szén- és bauxitbányák, az erdő
gazdaság és a Fűzfői Papírgyár. 
Jó volt a Volán fel- és elfuvaro
zási munkája. Jobbak is lehet
tek volna az eredményeink, ha 
a mütrágyagyárak elég meg
rendelést kaptak volna ... 

- Megállt-e Veszprémben 
és körzetében a személyszállí
tás bevételeinek csökkenése? 

- Örömmel mondhatom, 
hogy igen! - folytatja Babar
czy Á

rpád. - Tavaly· az első 
félévben 12 millió 800 ezer fo
rint volt a bevételünk. Az idén 
a tervezett 12 millió 700 ezer fo
rintos tervvel szemben 13 milli
ón felüli összeget gyűjtöttek 
össze pénztáraink. 

- Miként sikerült ezt elérni? 
- Az utasok visszatérnek a 

vasúthoz, és mi is megkeressük 
az utast. Iskolákban, intézmé
nyekben, vállalatoknál szervez-

zük a csoportos utakat, szükség 
esetén különvonatokat is indít
hatunk. Örvendetes, hogy a 
Pannonhalmától Győrig bejá
rók a Volán helyett ismét vas
úton utaznak. További növeke
dés várható a zirci alagút meg
építése után. 

- A veszprem1 körzeti 
üzemfőnökségnél 953-an dol
goznak a szükséges 1086 he
lyett. Milyen munkakörökben a 
legnagyobb a munkaerőhiány? 

- A frekventált munkakö
rökben: hiányzik 30 kocsirende
ző, 15 vonatfékező és 15 váltó
kezelő. A kisebb állomások lét
száma is fokozatosan csökken. 

A dolgozókkal való találko
zásra is elkísér Babarczy Ár
pád. Elsőnek a Lepsénybe in
duló M47 2036-os pályaszámú 
mozdony vezetőjét. Pucsek Gá
bort kérdezem: 

- Mennyit dolgoznak? 
- Pár hónapja jöttem vissza 

a katonaságtól, s még nincs ál
landó helyem. Sajnos előre lá
tom, hogy havi 230-240 óra 
lesz, és ezt soknak tartom. 

Megvárom Székely László 
gépkísérőt, hogy két teherva
gont összekapcsoljon. 

- Mióta vasutas? - kérde
zem. 

- Tavaly jöttem a bányából. 
Ott csillésként havi 6,5-7 ezer 
forintot kerestem. Itt havi 
220-240 órában érem el a hét 
és félezer forintot. Egy műszak
ban általában 6-8 személy-, és 
20-25 tehervonatot állítunk 
össze. Fárasztó és nagyon ve
szélyes munka. Ehhez elenged
hetetlenül szükség lenne a tör
vényes szabadidőre ... 

Endrédi József, külsős forgal
mi szolgálattevő meneszti a 
39 613-as személyvonatot. Utá
na beszélgetek vele: 

- 1970-től vagyok vasutas 
- mondja. - Egy 24 órás mű-
szakban, technikailag elavult 
körülmények közepette 
80-100 vonatot indítunk és fo-

gadunk. Nehezíti a munkánkat. 
hogy a tolatócsapat csak 1 + 2 
emberből áll. A havi átlagos 
40-50 túlórát is figyelembe vé
ve a 10-11 ezer forintos kere
set egyáltalán nem sok, különö
sen, ha a nagy felelősséget is 
számítom. 

Fodor Géza, az állomásiak 
főbizalmija mondja: 

- A régiek, akik 15-20 éve 
vannak itt, még becsületből csi
nálják a munkát. Az újak azon
ban hamar továbbállnak. Nem 

vonzó a vasút, mert másutt is 
megkereshetnek ennyit az em
berek. Ilyen feltételek mellett 
az utánpótlás szinte kilátásta
lannak látszik. 

Megnézzük a teherpályaud
vart. Itt Kelemen Imre daruke
zelővel váltunk szót. Közben a 
tehergépkocsijára szerelt 16 
tonna teherbíró képességű da
ruval konténereket emel ki a 
vagonokból. 

- Reggel 5 órától délután 17 
óráig általában 30 konténert 
mozgatok meg. Az utóbbi idő
ben szerencsére egyre többet. 

Az elhangzott panaszokat, 
észrevételeket tolmácsolom 
Horváth Margitnak, a veszpré
mi körzeti üzemfőnökség szb
titkárának. 

- Jogosak a panaszok -
mondja. - Jó hírként azonban 
elmondhatom, hogy megkezdő
dött az állomásépület átépítésé
nek tervezése. A körülmények 
változása után talán versenyké
pesebbek leszünk az iparnál. 

Megtudtam azt is, hogy az el
ső félévben sajnos 41 fegyelmi 
határozat született. Döntő több
ségben ittasság miatt. A kedve
zőtlen adottságok, a súlyos lét
számgondok ellenére is élnek a 
veszprémiek a fegyelmezés esz
közével. Meggyőződésük, hogy 
jó és eredményes munkát csak 
megalkuvás nélkül lehet végez
ni. 

Sz. Jakab István 
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A· MÁV Vezérigazgatóság 

Hasznos ötletek Nehéz próbatétel előtt 
Belföldi helybiztosítás, 

megbízhatóan és gazdaságosan 

· Beszélgetés Csárádi Jánossal, 
a budapesti igazgatóság vezetőjével 

Július 16-án Csárádi Jánost nevezték ki a budapesti vasútigazgató
ság vezetőjének. Nem könnyű időszakban vállalta ezt a felelősségtel
jes megbízatást, hiszen köztudott, hogy a vasút, ezen belül a buda
pesti igazgatóság is nehéz helyzetben van. Nemcsak a szerényebb 
technikai feltételek, a rossz munkakörülmények teszik próbára a frek
ventált munkakörökben dolgozókat és vezetőket, hanem az alacsony 
szintű munkamorál is. A budapesti igazgatóságot vezetni mindig ke
mény dió volt. A közelmúltban e dió feltörésének mikéntjéről beszél
gettünk Csárádi Jánossal. 

jövőben javulnak a budapesti 
igazgatóság területén a munka
és szociális körülmények. Már 
megkezdődött a ferencvárosi te
herpályaudvar rekonstrukciója 
világ bankhitel segítségével. 
Örömmel mondhatom, hogy 
Ferencben - az átépítés ellené
re - növekedett a teljesítmény, 
nem akadozik az elegyfeldolgo
zás. Hamarosan megkezdődik a 
Keleti pályaudvar biztosító-be
rendezéseinek korszerűsítése 
is. Rövid időn belül megjelen
nek a MÁV vonalain a villamos 
motorvonatok. Hatvanat vásá
rol a vasút, egyenként hetven
millió forintért. Ezektől az elő
városi forgalom minőségi javu
lását várjuk. Először a szobi és 
ceglédi vonalakon közlekednek 
majd. A Rámán Kató vontatási 
üzemegység területén e szerel
vények karbantartására javító
bázis épül. 

A belföldi helybiztosítás 
eredményesebbé tétele érdeké
ben az utóbbi években több öt
letes, a helyfoglalás megbízha
tóságát növelő segédeszközt al
kalmaz a MÁV. 

Európai viszonylatban a leg
modernebb technikával rendel
kező Német Szövetségi Vasút 
(DB) a közelmúltban tette köz
zé, hogy újszerű szolgáltatás
ként olyan berendezéseket állít 
fel állomásain, amelyekkel a 
menet- és helyjegyeket együtt 
fogja kiszolgálni. Ezzel szem
ben a MÁV - kellő technikai 
bázis nélkül - már több éve al
kalmazza a menet- és helyje
gyek együttes kiszolgáltatását. 
Erre a nagyobb, fejlettebb vas
utak sem vállalkoztak. Szerin
tük az együttes kiszolgálás csak 
automatizált formában és újsze
rű perifériákkal lehetséges. 
A nyugati vasutakon már az 
50-es évek óta üzemelnek az 
elektronikus helybiztosító be
rendezések, de azok még nem 
tudták megvalósítani az együt
tes menet- és helyjegy-kiszol
gáltatást. Az elektronikus vég
készülékkel rendelkező hely
jegypénztár nem adott menetje
gyeket, a jegypénztárak (bár 
jegykiadó automatákat használ
tak) nem tudtak helyjegyet ki
adni. 

Díagrambélyegek 

A MÁV e téren kissé gyor
sabban igyekezett kielégíteni az 
utasok igényeit, mint azt mű
szaki-technikai eszközei, feltéte
lei biztosították. Az együttes ki
szolgálásból eredő utas- és 
pénztári gondok hatására a 

MÁV szakemberei a megoldá
son gondolkodtak: így született 
meg a Diagrambélyeg haszná
latának ötlete. Az ötletet az 
áruszállitásnál korábban hasz
nált szám bárca és a jegypénztá
raknál alkalmazott ÁB biztosí
tási bélyegek adták. A tapaszta
latok szerint a jegypénztárosok 
az ÁB bélyegeket a menetjegy
kiszolgáltatások alkalmával 
olyan gyorsasággal ragasztot
ták fel, hogy mire az utas nyi
latkozott volna a biztosítát ille
tően, a bélyeg már rajta volt a 
jegyen. Ezzel a gyorsasággal az 
automatizált elektronikus vég
berendezések sem versenyez
hetnek a helyjegykiadást illető
en. 

A diagrambélyegek beveze
tése egy másik törekvés megva
lósításának lehetőségét is kínál
ta. Mégpedig a gazdaságos sze
mélygépkocsi-kihasználást, az 
optimális szerelvény összeállí
tást, a helybiztosítással közleke
dő belföldi vonatoknál. Ezek az 
elképzelések részben sikerrel 
jártak. Kevesebb lett a panasz a 
régebben a lassú és pontatlan 
helyjegy-kiszolgáltatás miatt. 
Ma már az expresszvonatokat 
indító pályaudvarokon, állo
másokon határozzák meg, 
hogy mely expresszvonatra, 
mennyi diagrambélyeg szüksé
ges ahhoz, hogy a jegykiadás a 
vonat indulása előtti időkben 
is gyors és zavartalan legyen. 
Azokon az állomásokon, ahol az 
igényeket reálisan mérték fel, a 
pénztáraknál sem torlódás, sem 
panasz nem fordult elő. Meg
szűnt a kettős helyeladás is, 
mert egy hely bélyegdiagram
ját csak egyszer lehet felragasz
tani. 

A helyjegykiadó munkát 
könnyítő, és a· kettős helyjegy
kiadást kizáró segédeszközt, a 
diagrambélyeget sajnos nem 

becsülik eléggé. Többszöri el
lenőrzés bizonyítja, hogy első
sorban a budapesti pályaudva
rokon, ahol a helyjegyek mint
egy 60 százalékát értékesítik, a 
felhasználtnak jelentett diag
ram bélyegek és az eladott hely
jegyek mennyisége között indo
kolatlanul nagy az eltérés. 

A diagrambélyegek sokszor 
nem ott vannak, ahol a helyje
gyeket éppen kiszolgáltatják, 
hanem valamelyik éppen zárva 
tartó pénztár fiókjában. Ennek 
következménye: a helyjegy ki
szolgáltatásához a szükséges 
helyet a kiadóhely telefonon 
kéri a helyközponttól. Ez ter
mészetesen lassítja a helyjegy
kiadást és fennáll az elhallás 
veszélye is. Ez a kettős hely
jegykiadások oka. 

A figyelmetlenség 
következményei 

A diagrambélyeg mellőzésé
nek másik következménye az, 
hogy miután a belföldi exp
resszvonatok indulása napján a 
szabad helyek túlnyomó több
ségében már a vonatindulási ál
lomáson vannak (diagrambé
lyegben kiadva) a helyközpont 
csak minimális helymennyi
séggel rendelkezik. A gyakori 
telefoni helyigénylések a hely
központokat 2rra késztetik, 
hogy a vonat erősítése iránt in
tézkedjenek. 

A nem gondosan kezelt diag
rambélyegek feleslegesen köz
lekedtetett kocsikat, gazdaság
talan szerelvénykihasználáso
kat eredményeznek. Az eddigi 
vizsgálatok a budapesti pálya
udvarokon havonta 10-15 

ezer diagrambélyeg-elszóró
dást mutattak ki. Tovább növe
li a gazdaságtalan kocsifelhasz
nálást az állomások által ma
radványként visszaküldött 
diagrambélyegek mennyisége, 

adatszolgáltatása napra ké
szen mutatja a mindenkori 
utasszámot valamennyi belföl
di expresszvonatnál. 

A jegyvizsgálók 
felelőssége 

Részeredményeink már van
nak. Ezt reprezentálják azok az 
adatok, amelyek az adatszolgál
tatásban a vonatok szükség sze
rinti erősítéseit mutatják. Ki
sebb forgalom esetén a törzs
szerelvények közlekednek, na
gyobb forgalomnál azok erősí
tett változatai. Az elért eredmé
nyek azonban csak részlegesek, 
mert a szerelvények nagyságá
nak változtatása többnyire a 
Vezérigazgatóság személyko
csi-szolgálatának ösztönzésére 
történik, másrészt még hiányoz
nak azok a jelzések az állomá
sok részéről, amelyek a csökke
nő forgalmat jeleznék vonaton
ként és naponta. Így az adott 
törzsszerelvény akkor is közle
kedik, ha az utasforgalom ki
sebb. 

A kettős helyjegy-kiszolgálta
tás ma már csak akkor fordul 
elő, ha a helyeket nem diag
rambélyeggel, hanem telefoni 
lekérés útján értékesítik. A ket. 
tős helyjegykiadásokért a jegy
vizsgálók is felelősek. Csökken
tésük érdekében már sok évvel 
korábban olyan intézkedések 
születtek, hogy a jegyvizsgálók
nak valamennyi kettős helyje
gyet be kell vonniok, s azokat a 
telepállomásukon a megfelelő 
vizsgálatok céljából le kell adni
ok. A szegedi vasútigazgatóság 
jegyvizsgálói példamutatóan 
járnak el. Az a jegyvizsgáló, 
aki felfedi ugyan a kettős hely
jegy kiadást, nem vonja be, hi
bát követ el. 

Matyák Gyula 

- Nem félt, amikor az igaz
gatói széket elfoglalta, hiszen a 
gépészeti főosztályvezetői teen
dőknél ez a beosztás sokkal ne
hezebb lesz? 

- Ezt többen megkérdezték 
már tőlem, amikor kineveztek, 
de én határozott nemmel vála
szoltam. Nagyon nehéz, de 
ugyanakkor nagyon szép fel
adat áll előttem. Tudtam, hogy 
mire vállalkozom. Konkrét el
képzeléseim vannak. Nem aka
rok csak az irodában ülni és ott 
várni az információkat. Szemé
lyesen szeretnék meggyőződni 
a szolgálati helyeken dolgozók 
élet- és munkakörülményeiről, 
a mindennapi gondokról. Rend
szeressé teszem az igazgatói 
ellenőrzéseket. Nem leszek el
néző a fegyelmezetlenkedő, ha
nyag középvezetők és a saját 
munkatársaimmal szemben 
sem. Nem vagyok híve a ma
gyarázkodásnak, az önigazoló 
jelentéseknek, a hibák elkendő
zésének. Először a vezetőktől 
kell megkövetelni a fegyelmet, 
a lelkiismeretes munkát, mert 
különben nincs erkölcsi ala
punk felelősségre vonni a kör
zeti üzemfőnököt, vagy a forgal
mistát. 

- Ha jól értem, fontosnak 
tartja a szemlélet reformját, a 
régi beidegződések, a rossz szo
kások száműzését? 

- Valóban. Azt hiszem nem 
kell bizonygatnom, hiszen min
denki tudja, hogy a budapesti 
igazgatóságnak milyen fontos 
szerepe van a vasúton belül. Ha 
itt gördülékeny, kifogástalan a 
munka, akkor érezhetően javul
hatnak a teljesítmények a vasút 
egész területén. Ebből követke
zik, hogy nem tekinthetjük ma
gunkat szigetüzemnek. A háló-

zati érdekeket kell képvisel
nünk. Ezért sürgősen rendet 
kell teremtenünk a fejekben és 
a munkában. Olyan munkatár
sakra van szükség, akik szere
tik a vasutat. Ez nem frázis, hi
szen köztudott, hogy a MÁV
nál nagy értékek vannak felhal
mozva, a kocsikba rakott áruk 
is több milliárdot érnek. Nagy 
felelősség terhel tehát egy-egy 
kocsirendezőt, vagy sarust is. 
Egy villamosmozdony ötvenöt 
és fél millió forintba kerül, egy 
fedett kocsi pedig 1,1 millióba. 

- Mit tart tehát a legfonto
sabb feladatnak? 

- Mindenekelőtt a gazdál
kodás hatékonyabbá tételét és 
a személyszállítás színvonalá
nak emelését. Pontosság, kultu
ráltság nélkül a vasút nem le
het versenytársa a közúti közle: 
kedésnek, és enélkül a vasút 
presztízsét sem lehet visszasze
rezni. Az alapvető termelési 
eszközöket, a kocsiparkot is az 
eddiginél jobban kell óvni, hi
szen tetemesek a fuvaroztatók 
okozta károk is. A túlórák és az 
igazolatlan távollétek számá
nak növekedése aggasztó. Ve
zénylési rendszerünk sem töké
letes; sok a csonkulásos és halá
los baleset. Elérkezett az idő, 
hogy a munkaszervezésről és a 
fegyelem szigorításáról ne csak 
beszéljünk! 

- Ez nagyon elkeserítő lelet 
a vasútról. Vannak azért pozi
tív előjelek is? 

- Szerencsére vannak. 
Nincs ok elkeseredésre, hiszen 
a vasút teljesíti alapvető funk
cióját, nem hátráltatja a nép
gazdasági tervek teljesítését 
Nem kell lemondanunk a tech
nikai megújhodásról sem. Ha 
lassúbb ütemben is, de azért a 

A VII. ötéves terv fejlesztési 
keretéből a budapesti igazgató
ság kap a legtöbbet. Mindez ar
ra kötelez bennünket, hogy job
ban kihasználjuk a lehetősége
ket. Természetesen a szociális 
létesítmények, őrhelyek fejlesz
tését is napirenden tartjuk, 
mert enélkül ma már nehéz új 
munkaerőt a vasúthoz csalogat
ni. Mindezeket az elképzelése
ket azonban csak közös akarat
tal lehet megvalósítani. A meg
újulásra való törekvés nélkül 
ugyanis nem haladhatunk elő
re. (Elmondottam ezeket a gon
dolatokat augusztus 8-án az in
téző bizottsági ülés résztvevői
nek is, akik segítik törekvései
met.) Széchenyi István írta 
1828-ban egyik munkájában: 
„Némely embernek az egész 
esze abban áll, hogy soha sem
mi újat nem próbál, és minden 
próbatételró1 már előre mindig 
azt jövendöli: a bizony meglás
sák, nem fog menni!" Én hi
szem, hogy menni fog, és azt is, 
hogy a jövőben egyre kevesebb 
vasutast lehet majd Széchenyi 
soraival jellemezni. 

Kaszala Sándor 

miután bizonyított, hogy a vo- .-----------------------------------------------------
natindító állomások által lekért, 
telefoni úton kiutalt helyek 
mennyisége általában azonos a 
maradványként visszaküldött 
mennyiséggel. Az elszóródott 
és maradványként visszakül
dött diagrambélyegek egymás
hoz viszonyított arányát az 
adott pályaudvar őszintesége a 
felelősségtudatnak mértéke ha
tározza meg. Tény azonban, 
hogy mind a maradványként 
visszaküldött, mind pedig az el
szóródott diagrambélyegeken 
lévő helyek üresen maradnak. 
Ezeken a helyeken utaznak 
azok az utasok kényelmesen és 
díjmentesen, akik a pénztárnál 
már nem kaptak helyjegyet. Az 
engedél'ynyomtatvánnyal ren
delkező utasoknak ugyanis 
nem kell helyjegyárat fizetni, 
hiszen a nyomtatványt csak ak
kor adják ki, ha már valameny
nyi helyet eladták. 

A megoldás nem a diagram
bélyegek megszüntetése. Azok 
kezelését a pályaudvarokon, ál
lomásokon lelkiismeretesebben 
kell kezelni. 

Egy Hollandiában járt ma
gyar szakember javasolta a 
MÁV-nak, hogy a vonatok sze
relvényeit a tapasztalt holland 
módszer szerint mindig az 
utasszámnak megfelelően állít
sa össze. Ez igen gazdaságos, 
mert mindig csak annyi kocsi 
közlekedik a vonatban, ameny
nyi az utas. A javaslat nem új. 
E módszert a belföldi expressz
vonatokkal foglalkozók már hu
zamosabb idő óta igyekeznek 
megvalósítani. A belföldi exp
resszvonatok hely/ oglalási 

Jubilált a székesfehérvári 
ályafenntartási főnökség 

Felmentés - kinevezés 

Néhány hete ünnepelte a szé
kesfehérvári pályafenntartási 
főnökség fennállásának 125. év
fordulóját. A jeles eseményről 
Csek Károly, a főnökség veze
tőmérnöke adott tájékoztatást. 

- A jubileum alkalmából ki
adványt jelentettünk meg. Lo

vas Gyula vasúttörténész mun
kájából az érdeklődők megis
merhetik főnökségünk történe
tét a legapróbb részletekig. 
Ezek szerint a mai pályafenn
tartási főnökség elődje az 
1861-ben alapított építési fel
ügyelőség, a Bauinspekció volt. 
Ezt a szervezetet a Bécsben szé
kelő Bau-Direktion irányította. 
Amikor a.Déli vasút vonalainak 
építését befejezték, a bécsi iro
da feladata is véget ért, a fehér
vári felügyelőséget osztálymér
nökséggé szervezték át. Ebben 
a formában egészen a vasút ál
lami kezelésbe vételéig, 1889. 
január 1-jéig működött. A szá
zadfordulón már négy osztály
mérnökség dolgozott Székes/ e
hérváron. A szervezeti form,í.k 
a következő időszakokban só
kat változtak; elsősorban a pá
lyamesteri szakaszok mennyi
sége és az elnevezések. 

A II. világháború hadiszállí
tásai nehéz feladat elé állították 
a pályafenntartás vasutasait. 

Július közepén a MÁV Ve
zérigazgatóságon több személyi 

Több pályamestert, mérnököt változás történt. A MÁV vezér-
és előmunkást hurcoltak el a fa- igazgatója felmentette beosztá
siszták, akik sohasem tértek sából: 
vissza. A felszabadulást követő dr. Bessenyei Gábor mér
napokban szovjet műszaki csa- nök-tanácsost, a közgazdasági 
patak segítségével kezdődött a főosztály vezetőjét; Csárádi Já
romok eltakarítása, majd a nos igazgatót, a gépészeti és 
helyreállítás. A vonali állomá- járrnűlenntartási főosztály ve
sokon a pályamesterek öntevé- zetőjét; Egri István mérnök-fő
keny és lelkes munkája nyo- �nácsost, .. �� üztmviteli . fő�sz
mán hamarosan megindulha- tály_ vezetoJet; (!Ya_rmati P!_t;r 
tott a forgalom. tan�csost,_ a t1!ka�sag v�zetoJet; 

A ,1 , •·k , b Maizl Erik mernok-tanacsost, a z oszta ymerno seg eosz- k k d 1 · f" zt'l t" , , 1950 • 'li . , . , eres e e m1 oos a y veze o-tasat , . J� us 1-,Jen ismet jét; Tongori Imre igazgatót, a 
megvaltoztatta�, a palyameste- budapesti vasútigazgatóság ve
n szakaszok szarna 26-ra emel- zetőjét; Tordai László mérnök
kedett. Az osztálymérnökség tanácsost, a műszaki főosztály 
1952-ben vette fel mai nevét, vezetőjét; Tóth László mérnök
azóta nevezik pályafenntartási főtanácsost, a budapesti távköz
főnökségnek. lési és biztosítóberendezési épí-

A hatvanas években a szé- tési főnökség vezetőjét. 
kesfehérvári pft is megkezdte a A MÁV vezérigazgatója egyi
hézagnélküli felépítmény alkal- dejűleg kinevezte 1986. július 
mazását. Pillanatnyilag a fő- 16-tól 1989. júliu� 15-!g: 
nökség pályamesteri szakasza- __ dr. �essenyei __ Gabor mer
inak száma cs4pán hat a koráb- nok-,tanacsos!,. ;12, �ze�VJ�e� f�-
bi 15 hel ett. osztály veze�oJeve, Csara�i Ja-y , . , .. nos 1gazgatot, a budapesti vas-Csek Karoly befeJ_ez_e�u.l �1- útigazgatóság vezetőjévé; Egri mondta, hog:',! az ep1tes1 es István mérnök-főtanácsost a 
fenntartási munkák technológi- kereskedelmi főosztály vez�tő
ája a gépesítés eredményeként jévé; Gyarmati Péter tanácsost, 
nagyot változott. A nehéz fizi- a vasúti nemzetközi főosztály 
kai munkát korszerű aláverő helyettes vezetőjévé; Tongori 
gépek, vágánycserélő géplán- Imre igazgatót, a gépészeti és 
cok, rostálógépek helyettesítik. járműfenntartási főosztály· ve-

(Kertész) zetőjévé; Tordai László mér-

nök-tanácsost, a vezérigazgatói 
iroda vezetőjévé: Tóth László 
mérnök-főtanácsost. a műszaki 
főosztály vezetőjévé. 

A MÁV üzemeltetési vezér
igazgató helyettese július 15-én 
felmentette Jávor A.,;drás mér
nök-főtanácsost a MÁV Idegen
forgalmi és Szállítmányozási 
Igazgatóság vezetése alól - ér
demei elismerése mellett -
más munkakörbe való helyezé
se miatt; Molnár Károly mér
nök-főtanácsost (július 31-én) a 
budapesti távközlési és biztosí
tóberendezési építési főnökség 
főmérnökét. 

Egyidejűleg kinevezte 1986. 
július 16-tól 1989. július 15-ig 
Maizl Erik mérnök-tanácsost a 
MÁV Idegenforgalmi és Szállít
mányozási Igazgatóság vezető
jévé; Molnár Károly mérnök
főtanácsost 1986. augusztus 
l-től 1989. július 31-ig a buda
pesti távközlési és biztosítóbe
rendezési építési főnökség veze
tőjévé. 

A MÁV Vezérigazgatóság tit
kárságának vezetője július 
13-án felmentette Tari István 
mérnök-főíntézőt osztályvezető
helyettesi beosztása alól. 

A biztosítóberendezési és 
automatizálási főosztálv vezető
je 1986. július 14-től kinevezte 
Tari István mérnök-főintézőt a 
biztosítóberendezési és automa
tizálási főosztály építési osztá
lya vezetőhelyettesévé. 
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HARMINCÖT ÉVES 

A Vas 'ti Tudományos Kutató lnté et 

A lap 14. számában vissza
tekintettünk a MAV vállalati 
kutatószervezetének, a har
mincöt éve alapított VTKl
nak történetére, fejl6désére. 
Bemutattuk ennek az id6-
szaknak jelent6sebb intézeti 
állomásait, majd szóltunk ar
ról az országosan, s6t nem
zetközileg is összehangolt 
kutatási célprogramrend
szerr61, amely a hazai kuta
tásokat és ezen belül a VTKI 
tevékenységét is meghatá
rozza. 

A következ6kben betekin
tést nyújtunk a több évtize
des intézeti kutatási tevé
kenység f6bb tématerületei
be és a kutató-fejleszt6 
munka eredményeibe. 

a) A pályaépítési és -fenntar
tási kutatási területen művelt 
témáink a vasúti pálya korsze
rűsítésére irányuló általános cél 
szolgálatában tematikailag 
mind az alépítmény, mind a fel
építmény korszerűsítését illető-

. en széles sávon mozogtak. En
nek keretében jelentős előreha
ladást és figyelemre méltó 
eredményeket értünk el a hé
zag nélküli vágányok hazai al
kalmazási lehetőségének vizs
gálatánál, a korszerű vasúti pá
lya feltételeinek kialakításánál, 
a vasúti alágyazat, az ipari mű
anyag szövet alkalmazásánál, a 
ragasztott kitérőaljak kialakítá
sánál, a rugalmas sínleerősíté
sek és a feszített betonaljak 
vizsgálatánál, valamint a na
gyobb tömegű sínek alkalmazá
sánál. 

Jelentősebb 
kutatási témák 

b) A vasútgépészet, vontatás 
és járművontatás rendkívül 
széles területén az alapítástól 
folyó kutató munkánkban arra 
törekedtünk, hogy feltárjuk a 
szakterületen jelentkező műsza
ki-gazdasági szempontokból 
kedvezőtlen jelenségek okait, 
felderítsük, majd vizsgálatok és 
üzemi kísérletek alapján kidol
gozzuk a MÁ V adottságainak 
és fejlesztési igényeinek megfe
lelő megoldásokat. 

Nagy feladatot jelentett az új 
vontatási nemekre való áttérés 
differenciált műszaki-gazdasági 
vizsgálata és javaslatok kidol
gozása hatékony energetikai tö
kéletesítésekre. Kiemelkedő e 
tárgykörből a különböző vonta
tási nemek műszaki-gazdasági 
jellemzőinek meghatározására 
kidolgozott módszer, amellyel 
bármely vonalon megállapítha
tó a dízel- és villamosvontatás 
hatékonysága, várható üzemi 
költsége, és kiválasztható a gaz
daságosabb vontatási mód. 

Tudományosan megalapozott 
- s egyben a költségek szem
pontjából nagyon racionális -
javaslatokat dolgoztunk ki a 
vontatási telepek korszerű háló
zati kialakítására, valamint fej
lesztésére, és a vasúti járműja
vító ipar rekonstrukcójának át
fogó üzemszervezési feladatai
ra. Nagy jelentőségű kutatási 
feladatként említhető a jármű
vek javítási ciklusidejének a 
jármű műszaki állapotával ösz
szefüggő vizsgálata, és a távlati 
szállítási feladatok hatékony el
látásához szüJcséges vontatott 
járműpark meghatározása. 

c) A iárműkísérleti munkák 
- amelyek 1962 óta képeznek 
intézeti feladatot - kiterjednek 
a vasúti járművekben rejlő mű
szaki lehetőségek és az optimá
lis üzemeltetési feltételek feltá
rására, a vontatási, energetikai, 
hőtechnikai, futásbiztonsági, fu
tásjósági, járműszilárdsági és 
féktechnikai jellemzők javítási 
módjának kidolgozására. 

A vasúti járművek siklásbiz
tonságának meghatározása cél
jából végzett kutatások között 
kiemelkedő helyet foglal el a 

toltvonati közlekedés siklásbiz
tonsági megalapozása. 

d) Az 1959-ben alakult izo
tópalkalmazási diagnosztikai 
osztály első izotóptechnikai ku
tatásai részint az ipar területén 
már bevált alkalmazások közle
kedési átültetésére szorítkoz
tak, részint a közlekedéstechni
ka azon területeit határozták 
meg, ahol a radioaktív izotópok 
alkalmazása üzem biztonsági, 
méréstechnikai és fejlesztési 
szempontból hatékony lehet. 

E munkáink során kifejlesz
tettük az egyoldalról mérő ref
lexiós vastagságmérő műszert 
lemezek mérésére, továbbá. a 
roncsolásmentes anyagvizsgá
latok sorát kiegészítő izotópos 
radiografiai módszert. 

Az izotópos mérési módszer 
lehetőséget adott a járműalkat
részek kopásának vizsgálatára, 
a motorkopás-vizsgálatokra, a 
dízelmotorok fékpadi bejáratási 
idejének csökkentésére, kerék
abroncsok és sínek kopásviszo
nyainak vizsgálatára, a korrózió 
elleni védelemben való közre
működésre, az alapépítmény és 
a zúzottkőágyazat tömörségé
nek, szennyezettségének, ned
vességének meghatározására, a 
diagnosztikai vizsgálatok kiter
jedtebb alkalmazására és a kör
nyezetvédelmi kutatások végzé
sére. 

e) Az átfogó vasúti gazdaság
tudományi kutatások jellegzete
sen új, hazai hagyományokkal 
nem rendelkező feladatkört ké
peztek, ami természetesen 
szükségessé tette a tudomá
nyos alapok és módszerek meg
teremtését. 

A vasúti ökonómaiai kutatá
sok első fázisában kialakítottuk 
a hazai viszonyokra alkalmas, a 
vasúti szállitá:;i önköltségek 
megállapítására szolgáló, költ
ségmutatót és egyedi önkölt
ség-számítási módszereket, 
amelyekkel konkrét költségszá
mításokat végeztünk a hálózat 
egészére és egyes árucikkekre. 
Ezek a nemzetközi szinten is el
ismert számítási metodikák 
megalapozták a további gazda
ságossági vizsgálatokat és a ha
tékonysági kutatásokat. 

Az ökonómiai 
kutatások hatása 

A népgazdaság általános fej
lődése, ezen belül a közúti köz
lekedés növekvő kapacitása kö
vetkeztében előtérbe került a 
vasút és a közút közötti mun
kamegosztás problémája. Elő
ször feltártuk a rövid távolságú 
vasúti fuvarozások közútra te
relésének lehetőségeit, majd ki
dolgoztuk az összetett vasúti
közúti fuvarozási rendszer elvi 
alapjait. Mindezek után végez
tük el a közlekedési ága:,atok 
közötti koordinációs és koope
rációs vizsgálatokat. 

Kiterjedt felmérés és elemző 
munka után kialakítottuk a ko
csirakományú áruforgalom kör
zetesítésének tervét, foglalkoz
tunk a személyszállítási feladat
megosztással, a korszerű vasúti 
szervezet kialakításával, a sta
tisztikai rendszer korszerűsíté
sével, tekintettel a gépi adatfel
dolgozásra, vasúti teljesítmé
nyek távlati és középlejáratú 
gépi módszereinek kia lakításá
val. 

f) A vasúti üzemvitellel és 
forgalmi technológiával kapcso
latos kutatások az első időszak
ban a vasúti üzemvitel szűk ke
resztmetszeteinek feltárására, a 
rendelkezésre álló eszközök és 
berendezések teljesítőképessé
gének növelésére irányultak. 
A vonatközlekedési tervkészí
tés módszereire, az állomási 
technológiai műveletek vizsgá
latára, a tolatási módszerek ra
cionalizálására vonatkozó kuta
tások növelték a teljesítőképes
séget, a vasúti szállítás teljesít
ményét. 

2. 
A vasúti üzemvitellel kapcso

latos forgalomtechnológiai ku
tatások során kerültek kialakí
tásra - egyebek között - a 
vasútállomások üzemi tervei
nek irányelvei, kapacitásszámí
tási metodikák, a tehervonatok 
utazási sebességének növelését 
szolgáló módszerek, a módsze
res elegyrendezés, a tolató te
hervonatok összeállítását éssze
rűbbé tevő javaslatok, az irány
pontrendszer. 

Nemzetközi elismerést váltott 
ki a korszerű rendező pályaud
varok üzemi és tervezési feltéte
leinek meghatározása terén 
végzett tevékenységünk. A kor
szerű rendező pályaudvari tech
nológiai rendszerek kialakításá
hoz számítási modelleket dol
goztunk ki. 

g) A kereskedelmi technoló
gia fejlesztése érdekében vég
zett kutatásainkban még annak 
idején kidolgoztuk a fuvarozás
tervezés rendszerének elvi 
alapjait és a vasúti darabáru-fu
varozás új módszereit. Folya
matosan foglalkoztunk a kor
szerű új eszközökkel: a szállító
tartályokkal és a rakodásgépe
sítéssel. Feltártuk a kocsirako
mányú küldemények súlymeg
állapításának fuvarjogi, vala
mint üzemi helyzetét, és kiala
kítottuk a vágányhídmérleg-há
lózat fejlesztésének korszerű 
irányelveit. Jelentősek a nagy 
szállítótartályok belföldi nem
zetközi forgalomban való hasz
nálatának technológiai és gaz
dasági vetületeit vizsgáló mun
káink. 

Említésre méltó a hazai vas
úti áruszállítás legösszetettebb 
térségének, a záhonyi átrakó
körzet korszerű kereskedelmi 
technológiájának kidolgozása, 
amely lényegében az informá
ciós rendszer kiépítését alapoz
ta meg. 

Folyamatirányítás 
és üzemszervezés 

h) A vasútüzem automatizá
lásának távlatban előirányzott 
megvalósítása és az üzemi 
munkafolyamatok korszerű 
szervezése tette szükségessé a 
folyamatirányítási és üzemszer
vezési kutatásokat, amelyeket 
intézetünk nagy lendülettel 
kezdett meg. 

Már eddig is tekintélyes 
munkát végeztünk a záhonyi 
átrakókörzet automatizált ircí-

nyítási rendszerének folyama
tos kialakításában. A határfor
galmi információs rendszer ki
dolgozásával olyan - gyakor
latban már használt - eljárást 
hoztunk létre, amellyel egyes 
határátmenetek teherforgalmi 
információi megbízhatóbbakká 
és gépi feldolgozásra alkalmas
sá váltak. 

Hálózati kihatású munkáink 
sorában eredményes volt a vas
úti kocsiáramlatok tervezési és 
szervezési kérdéseinek vizsgá
lata. A kutatás számítógépek al
kalmazásán alapuló, olyan 
komplex forgalmi és áruszállí
tási rendszer vázlatát mutatja 
be, melynek alapján a korszerű 
üzemirányítás megvalósítható. 

A hálózati szintű feladatok 
között ugyancsak nagy jelentő
ségű kutatás a vontatójármű
vek számítógépes egyedi nyil
vántartási rendszerének, vala
mint a mozgó vasúti kocsik 
automatikus azonosításának ki
dolgozása, mely utóbbi - fo
lyamatban levő - munka több 
részeredményét KGST-keret
ben vitatták meg és fogadták el. 

i) Közlekedéstörténeti, fő-
képpen vasúti munkásmozgal
mi kutatásaink a magyarorszá
gi vasutasság történetének, 
munkásmozgalmi múltjának 
tudományos feltárásával, a vas
utasok múltbeli élet- és munka
körülményeinek vizsgálatával 
foglalkoznak. 

Tudományos 
együttműködés 

j) Vasúti terminológiai mun
káink - elsősorban részvéte
lünk az UIC és az OSZZSD 
szakszótár szerkesztésében, 
magyarra való átültetésében -
a vasúti szaknyelv fejlesztésén 
kívül hasznosan szolgálják a 
szakemberek, kutatók idegen
nyelv-tudása színvonalának 
emelését, a külföldi szakiroda
lom közvetlen megismerését, 
hasznosítását, és jelentősen elő
segítik a dokumentációs tevé
kenységet. 

A tudományos, műszaki-gaz
dasági információs szolgáltatá
sok keretében több ezer referá
tummal gyarapítottuk a tájé
koztató kartongyűjteményt. Új 
rendszerű figyelő- és tájékozta
tó szolgálatunk révén gyorsab
ban és alaposabban kapnak in
formációkat nemcsak intéze
tünk kutatói, hanem az érdekelt 

A Budapest Ferencváros 
Körzeti Üzemfőnökség 

pályázatot hirdet 

Rákos és Budapest Soroksári út állomások 
forgalmi állomásfőnök-helyettesi 
munkaköreinek betöltésére. 
A kinevezés határozott időre, 3 évre szól, 

alkalmasság esetén meghosszabbítható. 
Az állomások I. csoportúak. 

· A munkakörök betöltésének feltételei: 

felsőfokú szakirányú állami és szakmai, vala
mint középfokú politikai végzettség, 
10 éves szakmai gyakorlat (5 éves rendezőpá
lyaudvari és vezetői gyakorlat) 

Bérezés megegyezés szerint. 

Az üzemfőnökség igény esetén egy éven belül la
kást biztosít. 
A pályázat tartalmazza a pályázó szakmai és veze
tői tevékenységének ismertetését, részletes öné
letrajzát, jelenlegi munkahelyét, beosztását és jö
vedelmét. 
A pályázatokat 1986. szeptember 15-ig, 1097 Bu
dapest, Fék u. 6. címre kérjük megküldeni. 

szakterületek dolgozói is. Jelen
tős eredmény a nemzetközi do
kumentációcsere, amely nagy 
mértékben bővíti a nemzetközi 
szakirodalomról a kutatási 
eredményekről való informáló
dás lehetőségeit. 

Nemzetközi 
kutatási 

munkamegosztás 

k) A vasúti szabványosítás 
- ami a MÁ V Szabványügyi 
Intézet megszűnését követően, 
csak 1973 óta képez intézeti fel
adatkört - az elmúlt 35 év alatt 
számottevően fejlődött. Különö
sen a szabványkészítésben je
lentős az előrehaladás. A kezde
ti időszakban inkább a kidolgo
zott szabványok mennyiségén 
volt a hangsúly; ez később -
ésszerű munkamegosztásban 
az érdekelt szakszolgálatokkal 
- a minőségi munkára helye
ződött át. 

l) Intézetünk fennállása óta 
céltudatosan építette és fejlesz
tette hazai és nemzetközi síkon 
a tudományos együttműködést. 
Hazai vonatkozásban sok irá
nyú és termékeny kapcsolato
kat tartottunk fenn azokkal a 
tudományos intézetekkel, egye
temi és főiskolai tanszékekkel, 
vállalati kutató-fejlesztő részle
gekkel és vasúti szolgálati he
lyekkel, amelyeknek profilja, 
felkészültsége, műszerei vagy 
berendezései egyes intézeti fel
adatok megoldása érdekében a 
kutatási kooperációt szükséges
sé tették. Nem kevés azoknak a 
munkakapcsolatoknak a száma 
sem, amelyeket hasonló okok
ból több hazai kutatóhely kez
deményezett s intézetünkkel ki
épített. 

Hasonlóan, igen élénk kap
csolatok alakultak ki az évek 
során a nemzetközi műszaki-tu
dományos együttműködésben. 
A tudományos együttműködés 
legjelentősebb területe a közös 
kutatások végzése, amely kiter
jed az államközi (KGST), a vas
utak közötti - OSZZSD- és 
UIC-érdekeltségű - kooperáci
ós kutatásokra. 

Intézetünk már az ötvenes 
évek végétől bekapcsolódott az 
OSZZSD közös kutatásokba, 
évenként átlagosan négy-öt té
mával, továbbá a KGST-kuta
tásokba, amelynek közlekedé
si komplex programjában 

1975-ben négy közös témát mű
veltünk. Néhány témával részt 
veszünk az UIC-ORE munká
jában is. 

A nemzetközi munkamegosz
tásban végzett kutatás előnyei
nek kiaknázása céljából - a tu
dománypolitikai irányelvek ál
tal nyomatékosan ajánlott -
kutatóintézetek közötti közvet
len együttműködés fejlődött a 
legdinamikusabban. Els�_kéflt 
már 1969-ben a moszkvai Ossz
szövetségi Vasúti Tudományos 
Kutatóintézettel jött létre nem
zetközi kutatási munkamegosz
tás, amely a gyakorlati haszno
sítás lehetőségét nyújtó ered
ményekre vezetett. Több baráti 
ország vasúti kutatintézetével 
számos témában folyik kutatás. 
Említést érdemel, hogy jelenleg 
az intézeti témák egyharmadát 
nemzetközi kooperációban mű
veljük, ami az intézet tudomá
nyos munkájának nagyfokú 
nemzetközi kiszélesítéséről ta
núskodik. 

Dokumentációk 
rendszeres 

cseréje 

A nemzetközi tudományos 
kapcsolatok kiterjednek a köl
csönös tanulmányutakra és ta
pasztalatcserékre is, valamint 
különböző dokumentációk ese
tenkénti, illetve rendszeres cse
réjére, néhány esetben viszo
nossági alapon a szocialista or
szágok vasúti szaklapjaiban 
szakcikkek, tanulmányok pub
likálására. 

Igyekeztem - ha csak vázla
tosan is - képet adni a 35 éves 
jubileumához érkezett Vasúti 
Tudományos Kutató Intézet fej
lődéséről, munkásságáról és 
eredményeiről. Az intézet egész 
kollektívája egyaránt azon fára
dozik, hogy mindenkori szelle
mi kapacitását, a társadalom 
vasúti személy- és áruszállítási 
szükségleteit egyre magasabb 
színvonalon, gazdaságosan és 
maradéktalanul kielégítő vasút
rendszer megteremtése érdeké
ben használja fel. 

Dr. Lengyel László, 
a VTKI igazgatóhelyettese 

• 

,,VASKAPCSOLAT" 

A Domus Lakberendezési Áruház Vállalat több egységét 
iparvágány köti össze a MÁV vonalaival. Más szavakkal: a 
vállalat vasúterzékeny. 

Éppen ezért a vállalat számára nem közömbös, hogy mi
lyen viszonyban van a MÁV-val. Az utóbbi három évben 
közös erőfeszítéssel mintegy 90 százalékkal sikerült csök
kenteni a vasúti kocsik állásidejét, ezáltal természetesen a 
kocsiállásért fizetendő Qírság összege is csökkent. 

Mit vár a Domus a MÁV-tól? 

A jelenlegi jó kapcsolat megtartását a jövőben is. 
A gyors, pontos és kímélő árukezelést; a kocsik szükség 
szerinti sorolását, a kocsiszekrények gyakori vizsgálatát, a 
jó rakhatási., feltételeket. 

Cserébe a Domus Lakberendezési Áruház Vállalat jó mi
nőségű bútorokkal, igényes lakberendezési tárgyakkal, ve
vőként is megkülönböztetett szeretettel várja a vasutasokat 
áruházaiban. Így válik a jó partneri kapcsolat teljesebbé. 

(X) 

. 
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Szolgálatban a rakodón Az alagút őrei 
Öreg az irodáknak, raktárak

nak helyet adó épületsor, de a 
rakodótér napjainkhoz illő a 
nagykanizsai vasútállomáson. 
A több ezer négyzetméternyi le
betonozott közlekedőtéren egy
mást érik a tehergépkocsik, a 
kisebb-nagyobb teherbírású 
daruk. önjáró rakodók. Mindez 
a több tucat felsorakoztatott, ki
és berakodásra váró vagonnal 
együtt olyan hatást kelt, mintha 
emberre nem is lenne szükség. 
Pedig ... 

0 

Az öt tonna teherbírású bak
daru mellett három ember se
rénykedik. A rangidős Takács 
Ferenc huszadik éve dolgozik a 
vasúton, de két fiatalabb társa, 
Turi János és Vigh Tibor sem 
tegnap látott először teherva
gont. 

- Egy rakomány megcsú
szott. azt igazítottuk meg -
magyarázza Takács Ferenc. -
Előtte ócskavasat raktunk, 
most pedig egy kocsizárhiányos 
vagont kell majd ellenőriznünk. 
Murakeresztúrnál lép ki az or
szágból és át kell számolni, hi
ányzik-e valami a rakomány
ból. 

Turi Jánostól megtudom, 
hogy még ehhez a hórukk mun
kához is kell vizsga. 

- Mi csak úgy hívjuk: kötö
zővizsga. Elsősorban munkavé
delmi előírásokat kérdeznek, de 
a kötözésnek is megvan a maga 
technikája. Aztán ismerni kell 
még a különböző kötelek teher
bírását, mert bizony milliós ér
tékek vannak a konténerekben. 

• 

A 200 méter hosszú rakodó
rámpa mellett találkozunk Ger
sei Sándorral, a Volán forga
lomirányítójával. A helyi fuva
rozást tekintve ő a szerény címe 
ellenére is szinte tábornoknak 
számít. Három nyergesvontató, 
hét fix platós teherautó, három 
daru, markolórakodó igény sze
rint, valamint két targonca. 

- Ez a géppark állandóan 
a rendelkezésemre áll, s a ve
lünk szerződésben áUó vállala
tok címére érkező szállítmá
nyokat fuvarozzuk - mondja 
a fiatalember, aki éppen az 
újonnan érkező vagonokról tu
dakozódott a raktárnokoknál. 

- Folyamatosan lehet fog
lalkoztatni egy ekkora géppar
kot? 

- Azért vagyok itt. Megbí
zatásban nincs hiány, gyakran 
az idegen vállalatoknak szintén 
mi dolgozunk, ha nem győzik. 
Teherautóval, rakodógépekkel 
pedig csak a vasút és mi szol
gálhatunk. 

Tőlünk nem messze éppen 
hatalmas csomag vattákat ra
kodnak a volánosok. Gondolom 
könnyű munka. 

- Inkább cement legyen -
dörren le rám Orsós Ferenc. 

- Az talán könnyebb? 
- Ezzel csak órabérben pe-

pecselünk, az idő megy, forint 
meg nincs. A cementért 1,80 fo
rintot kapunk mázsánként. 

Azután csendesedik, mert 
mint kiderül, délelőtt hasonlóan 
jól fizető cukorból, mészhidrát
ból már volt egy-egy forduló, s 
mint mondja: ,,talán délutánra 
is kinéz valami jobb meló". 

KISZ-élet Tapolcán 
Ahány szolgálati ág, annyiféle gond 

dés. Van, amikor egy évet is vá
runk. amíg kiderül, kit veszünk 
fe� tagnak. Sok nálunk a ván
dormadár. 

• 

A Kohászati Alapanyag Elő
készítő Vállalat markoló rako
dója egy négytengelyes vagon 
mellett pihen. Kezelője Gombos 
István, segítője Kovács István. 

- Megéri itt állni? 
- Egy fordulót már berak-

tunk, most várjuk a másodikat. 
- Miért ketten, ha itt a gép? 
- Drága a takarítás - szól 

Kovács István. - Ha leesik va
lami, azt nekem kell felraknom, 
utána meg a környéket felsö
pörni, hiszen egy acélforgács 
,,elég" az itt közlekedő teher
gépkocsik gumijainak. 

Hogy mennyi a „drága", azt 
a pénztárban fejből mondják. 
Ha a vagont a vasút alkalma
zottai takarítják ki, az 250 fo
rint, ha a hozzá tartozó szabad 
placcot is, az újabb 250 forint 
kiadás az érintett vállalatnak. 
A · rakodón szemétnek, hulla
déknak nyoma sincs, sőt szeme
teskonténer várja a takarítókat. 

• 

Forintról lévén szó, óhatatla
nul az illetékes raktárnokhoz 
vezet az utam, hogy a kocsiál
láspénzekről is megtudjak vala
mit. Horváth Ferenc immár 35 
éve szolgálja a vasutat, tíz éve 
raktárnokként. Főként azokat 
tartja számon, akiket többször 
kell értesíteni: jöjjenek már a 
címükre érkezett áruért. 

- Nem olcsó mulatság az 
állásidő fizetése. Az első 24 
órában óránként 36 forint, a 
második 24 órában 100, a har
madikban már 200 forint -

re az a jellemző - mondja Új
vári Károly titkár -, hogy a 
tagság meglehetősen fiatal, kö
zöttük mozdonyvezetők és gé
pészek egyaránt megtalálhatók. 
Mivel a mozdonyvezetők állan
dóan �ton vannak, ezért az idén 
két csoportba osztották a tagsá
got, ettől remélve a jobb mun-

mondja. - Ennek ellenére a 
hétvégeken 4-5 vagon mindig 
rakodóra vár. 

- És hét közben? 
- Akkor nincs gond. Persze 

most is pihen egy vagonunk, a 
címzett 33 órája nem döntött a 
sorsáról. Lehet, hogy telexet 
várnak és majd máshol rakják 
ki, az is lehet, hogy fontosabb 
rakodni valójuk van ... 

• 

Hogy az előbb említett kény
szerpihenőt tartó vagonok 
mennyisége sok vagy kevés? 
Tény, hogy az idei év eddig el
telt hónapjaiban átlagosan 1650 
tehervagont fogadtak a város
és környékbeli üzemek, szövet
kezetek. Ennek felét az ipari vá
gányokon rakták ki és be, a töb
bit itt, valamint a szomszédos 
bérelt rakodókon. Ugyanezeket 
a kocsikat általában Nagykani
zsán gyártott termékekkel, fél
kész árukkal terhelve továbbít
ják. S mint mondják, a különfé

· le méretű konténerek szállítása 
évről évre növekszik . 

- Négy évvel ezelőtt éppen 
ezért létesült nálunk konténer
terminál - mondja Jeszek Fe
renc, az állomásfőnök kereske
delmi helyettese. - A 15-60 
köbméteres konténereknek 
egyre nagyobb a keletje a válla
latoknál. Sőt június elseje óta 
újabb szolgáltatást is végzünk. 

A városközi 10 köbméteres 
változatokból havonta 200 
hagyja el Nagykanizsát, míg a 
nagyobbakból - ahogyan itt 
mondják, 20 és 40 lábasból -
több mint háromszáz. 

Győri András 

natra vár, akkor nem az állo
más restijében üti el a szabad
idejét, hanem benéz a klubba. 
Hiszem, hogy ez a lehetőség 
tartalmasabbá teszi mozgalmi 
munkánkat, jobban összehozza 
a társaságot. 

M.A. 

A Godisa-Abaliget vasútál
lomások közötti vasútvonal kor
szerűsítésekor (az áthelyezett 
nyomvonal miatt) az alagutat is 
át kellett helyezni. Az új, három 
alagútból álló objektumot a Bá
nyászati Aknamélyítő Vállalat 
1972-ben készítette el. Ekkor a 
régi alagút vasútőrségének dol
gozóit új környezetbe helyez
ték. Az őrségparancsnokság is 
új épületet kapott, zárt udvarán 
német juhász szolgálati kutya 
éberkedik. 

Az abaligeti I-es számú pol
gári fegyveres őrség parancsno
ka, Sarkadi Lajos szívélyesen 
fogad és végigvezet az őrség
körletben. 

- Ez az épület már kulturált 
szociális háttérrel rendelkezik 
- tessékel a szobákba. 
Szemléltetőeszközökkel felsze
relt oktatóterme van, parancs
noki irodái mellett pihenőszo
bával és hideg-meleg vizes für
dőszobával egészítették ki. Mű
szaki felszereltségünk a legkor
szerűbb. 

Mindenütt katonás rend -
példás tisztaság. A parancsnoki 
irodában folytatjuk a beszélge
tést. 

- Magamról annyit - kezdi 
a tájékoztatást , hogy 
1983-ban cseréltem fel a sötét
két egyenruhát erre a szürke 
színűre. Forgalmi szolgálattevő 
voltam, vasutas családból szár
mazom. Apám Balatonszent
györgyön volt állomásfőnök, 
nagyapám Kaposvárott térmes
ter, dédapám a déli vasutaknál 
Fiumében térfőnök. Feleségem 
is forgalmi szolgálattevő. Gyer
mekeim még nem önállóak. 

- Abaliget vasútállomástól 
távol esnek a lakott területek, 
gondolom, önök valamennyien 
messzebbről járnak ide dolgoz
ni. 

- Így igaz. Én gyermekko
romtól „bejáró" vagyok. Fá
rasztó életforma, de van haszna 
is - sokfelé megfordul az em
ber, mindenhol lát valami ta
nulnivalót. Természetesen be-

osztottaim vezénylésénél külö
nös tekintettel kell lennem a 
bejárás és váltás lehetőségeire. 

- A vonatablakból kitekintő 
szemlélődő könnyű szolgálat
nak vélheti a jó levegőn, festői 
környezetben töltött munka
időt. 

Könnyűnek? Éjjel is, fagy
ban is egyaránt? Csak azért 
nem mondom, hogy ki lehet 
próbálni, mert teljes a létszá
munk. A nehézségek ellenére 
nálunk nincs munkaerőhiány. 
És még valami nincs - ittas
ság! Ez volt eddig a legnagyobb 
eredmény, amit elértem, amit 
elértünk. Az egység nem végez 
produktív munkát - sajnos a 
fizetésük is csak az üzemfőnök
ség megalakulásával rendező
dött. Megemlítem még, hogy 90 
százalékuk rendelkezik polgári 
szakmával. Minden épületlaka
tos, műbútorasztalos, kőműves, 
festő szakmába vágó szakipari 
munkát elvégeznek házon be
lül. Munkakörük része a külső
belső rend is, maguk takaríta
nak, s a tisztaságért a minden
kori váltásparancsnok felel. Az 
egység állandó létszámmal dol
gozik, ide nem jön külső helyet
tes. Tevékenységünk elismeré
séül - mivel itt nincs prémiu
mosztás - vasutasnapra, fegy
veres erők napjára vagy állami 
ünnepek alkalmából jutalmat 
kapunk. 

- Hogyan ünnepelték az 
idei vasutasnapot? 

- Az I. számú őrség 7500 Ft 
pénzjutalmat kapott. Galló Ist

ván váltásparancsnok rendkí
vüli előléptetésben, két személy 
„arany", egy „bronz" és egy 
,,oklevél" törzsgárda kitüntetés
ben részesült. Az ünnepi meg
emlékezést követően a társadal
mi munkában készült és fenn
tartott „kulcsos házban" fehér 
asztalnál, családtagjaink köré
ben folytattuk az összejöve\elt, 
koccintottunk egymás egészsé
gére, a vasút jövőjére. 

Klencz Tiborné 

Sajnos sokan csak átmeneti 
munkahelynek tekintik a vas
utat. Vajon ilyen körülmények 
között milyen az ifjúsági moz
galom Tapolcán? A forgalmi alapszervezet az 

utóbbi időben sokat fejlődött, 
Molnárné Forrai Márta, a tit
kár mégis panaszkodik. Az a 
gondja, hogy a területen dolgo
zó fordulószolgálatosok miatt 
nagyon nehéz a taggyűléseket 
megszervezni. 

kát. ..-------------------------------------
Hantos Gyula állomásfőnök 

előre figyelmeztetett: jó időben 
szóljak, ha találkozni kívánok a 
KISZ-esekkel, mert nem köny
nyű őket összehívni, a körzeti 
űzemfőnökséghez nagy terület 
tartozik. 

Görög Gábor, a KISZ-bizott
ság titkára előbb átadja a szót 
az alapszervezetek titkárainak, 
hogy bemutatkozásképpen jel
lemezzék munkájukat. 

A pályafenntartási főnökség 
alapszervezete 20 tagú, átlag
életkoruk 30 év körül van. 

- Büszkék vagyunk arra -
mondja Ábrahám László titkár 
-, hogy az újítási versenymoz
galomban szép sikereket ér
tünk el. Sajnos, a jövőben lét
számcsökkenésre számítunk, 
mivel a fizikai munkakörök 
után nem túl nagy az érdeklő-

- Ránk talán az a legjellem
zőbb, hogy szoros kapcsolat fű
zi össze a brigádtagokat a 
KISZ-esekkel - mondja Bod
rogi István, a biztosítóberende
zésekkel foglalkozó 19 tagú 
alapszervezet titkára. - Nár 
lunk nincs vándorlás, műsze
résznek képzett emberek jön
nek, s hamarosan megszeretik 
ezt a változatos munkát. Ná
lunk is gond a váltott műszak, s 
az, hogy bennünket gyakran 
,,riasztanak", ha valahol meghi
básodás történik. 

A vontatási alapszervezet-

- Régi gondunkat oldotta 
meg a Batsányi János Művelő
dési Központ azzal, hogy hozzá
juttatott bennünket egy kiselej
tezett vasúti kocsihoz - mond
ja végül Görög Gábor. - Már 
tavaly augusztusban hozzáfog
tunk a teljes átalakításhoz. 
A belső munkákkal már nagy
jából készen vagyunk, most fes
teni kell, s őszre a fűtését is 
megoldjuk. Az igazgatóság if
júsági alapjából 14 ezer forin
tot kaptunk, 3 ezerrel a szak
szervezet járult hozzá a költsé
gekhez. Társadalmi munkánk 
értéke legalább 20 ezer forintot 
ér. A művelődési központ né
hány technikai berendezést, no 
meg kihelyezett programokat 
ígért nekünk. Ha pedig egyik 
vagy másik KISZ-tagunk vo-

A MÁV Celldömölki Építési Főnöksége 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

gazdasági igazgató {főkönyvelő} munkakör betöltésére. 

A kinevezés meghatározott időtartamra (3 év) létesül, mely alkalmasság esetén megújítható. A kinevező a ki
nevezésre kerülő gazdasági igazgató {főkönyvelő) számára a következő legfontosabb munkaköri követelmé
nyek és feladatok teljesítését írja elö. 

- Az épitésí főnökség pénzügyi, számviteli és ügyviteli munkájának irányítása, bizonylati és pénzügyi fegye
lem biztosítása. 

- A közvetlen alárendelt szervezeti egységek munkájának irányításával, ellenőrző tevékenységével elö kell 
segíteni az üzem gazdaságos működését, az eszközök hatékony felhasználását, a társadalrní tulajdon vé
delmét 

- Gondoskodni kell a főnökség gazdálkodását és számvitelét éríntö beszámolási kötelezettségek teljesítésé-
ről. 

- Elemezni kell a főnökség egész gazdasági tevékenységét. 

A munkakör betöltésének alapvető feltételei: 
- Közgazdasági Egyetemi vagy Számviteli Főiskolai végzettség. 
- Legalább középfokú politikai végzettség vagy ennek eli_smerhetö képzettség. 
- 3 év időtartamú pénzügyi és számviteli gyakorlat. 
- Erkölcsi és politikai fedhetetlenség. 
A munkakör betöltésének időpontja: 1987. január 1. 

A pályáza� bE1nyújtásának határideje: 1986. október 31. 
Helye: MAV Epitési Főnökség, 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14. 
Bérezés az !j/1983. {Xl. 12.) ME. sz. rendelet, valamint a MÁV Kollektív Szerződés alapján 5700-12 OOO Ft-ig. 
A gazdasági eredmények alapján esetenként az alapbér 45 százalékáig terjedhető prémium és jutalom. 

A beküldött pályázat tartalmazza a pályázó: 
- munkahelyét. beosztását. munkaköri besorolását {alapbérét) és jövedelmét, 
- eddigi munkahelyeinek és munkaköreinek felsorolását (év, hónap, nap megjelöléssel), 
- szakmai és társadalmi (esetleg tudományos) munkáját és annak eredményeit, 
- idegennyelv-tudását, kitüntetéseit, esetleges tudományos fokozatát, 
- részletes önéletrajzát, 
- szakképzettségét. politikai képzettségét, egyéb végzettségét tanúsító okirat hiteles másolatát, 
- terveit, elgondolásait a megpályázott munkakörrel kapcsolatban. 

A beérkező pályázatokat bizottság bírálja el előreláthatólag december elején, a döntésről a pá1yázók értesí
tést kapnak. 

Az úttörovasúton nincs holtszezon 

Életre szóló élmény a gyerekeknek 

Jó hangulatban, zeneszó mel
lett végezték a reggeli takarítás 
munkálatait a gyerekek azon a 
péntek délelőttön, amikor Sásdi 
Zoltánt, az üzemfőnökség veze
tőjét keresve beléptem a hűvös
völgyi végállomáson az úttörő
vasút üzemfőnökségi épületé
be. Első kérdésem után csodál
kozva nézett rám: 

- Holtszezon? Nálunk ilyen 
nincs! Külföldön több helyen 
valóban idényjellegű, de a bu
dapesti úttörővasút állandóan 
üzemel, sőt ilyenkor nyáron 
több a vonat, hiszen ez az igazi 
szezon. Szünidőben több a gye
rekutas, és felnőtt kísérő, szü
lők, nagyszülők is nagyobb 
számban váltanak jegyet. Több 
a feladat. Vasutas nyugdíjasok 
is köreműködnek a munkában. 

- És a gyerekek? 
- Hatszázötven tíz és ti-

zennégy év közötti gyerek telje
sít szolgálatot. Iskolaidőben 
egy rajra tizenöt naponként ke
rül sor. Nyáron öt turnusban, 
fa.'1ázas táborunkban az összes 
gyerek nyaral. Ilyenkor három
naponként öltik fel az egyenru
hát. Ezenkívül Csillebércen, 
Zánkán és Tatán postai szolgá
lat is várja az úttörővasutaso
kat. 

- A nyári tábor idején peda
gógusok ügyelnek a gyerekek
re? 

- Nem. A tábor vasúti szer
vezésű, s a gyerekek munkáját, 
itteni életét fő- és középiskolá
sok, ifivezetők és fiatal dolgozó
ink segítik. Kétségtelen, hogy a 
legfiatalabbak itt megtanulják 
az önállóság alapjait. Szolgála
ton kívül nincs szigorú hierar
chikus rend, s talán ez is az oka, 
hogy jól érzik magukat a srá
cok. 

- Milyenek a kapcsolataik a 
külföldi testvérszervezetekkel? 

Szerénytelenség nélkül 
állíthatom, rendkívül jók. Je
lenleg harmincöt csehszlovák 
vendégünk van. Az előző tur
nusban harminchat úttörővas
utast fogadtunk az NDK-beli 
Cottbusból, Görlitzből és Drez
dából. A német csoport június
ban látott vendégül bennünket 
az ő hazájukban. Szívélyes fo
gadtatásban volt részünk. 
Évente hetven úttörővasutas 
vehet részt külföldi utakon, s 
akik nem utaznak határainkon 
túlra, azok a zánkai, illetve a ta
tai táborban nyaralhatnak. 

- Nyugati utak? 
- Lehetőségünk lenne 

Franciaországba utazni. Jár
tunk már ott, Finnországban is, 
de - dohog egy kicsit - nem 
mondhatom a gyerekeknek, 
hogy tizenöt-húszezer forintot 
kérjenek e célra a szüleiktől. 

- Ha nincs holtszezon, ho
gyan lehet az esetleges na
gyobb javításokat elvégezni? 

Komoly üzemeltetési problé
máink nincsenek. A javítások 
nem okoznak gondot a forga
lomban. Jelenleg a hűvösvölgyi 
állomáson folyik teljes karban
tartás, talpfacsere vált szüksé
gessé, de a munka idény köz
ben is elvégezhető. Nyugodtan 
mondhatjuk, hogy - kirakat
cég vagyunk' -, hiszen felettes 
szerveink: a budapesti vasút
i8azgatóság, illetve a Budapesti 
Uttörőelnökség igazolhatják, 
nagyobb fennakadás nem gá
tolta eddigi működésünket. 
Nem kerül szóba a „hogyan to
vább" kérdése sem, mert az ál
landó szolgálat mellett van vál
tozatos programunk is. A „40 

éves az úttörőmozgalom" törté
neti kiállításon segédkeztünk, 
anyagot adtunk saját történel
münkről. A múzeológus hölgy 

valaha itt volt úttörővasutas ná-

lunk - büszkélkedik Sásdi 
Zoltán. 

- Az ünnepségen szerepelt 
a zenekarunk, díszszázadunk 
- tehát adódnak párhuzamos 
programok is a szolgálat mel
lett. Jön a friss erő, akiknek 
minden új, így a mi munkánk is 
periodikusan változik. Tizen
nyolc évvel ezelőtt - mikor 
idekerültem - itt volt úttörő az, 
akinek most a gyereke a mun
katársunk. 

- Sok gyerek helyezkedik el 
a vasútnál azok közül, akik itt 
dolgoztak önökkel? 

- Ha tíz százalékukat pálya
választásnál befolyásolja az itt 
eltöltött idő, akkor én azt jó 
aránynak tartom. És hozzávető
leg ennyien választják hivatá
sul a vasúti, illetve egyéb közle
kedéssel kapcsolatos munkát. 
De érdekes megfigyelni, hogy 
sokan - itteni jó tapasztalataik 
nyomán - gyerekekkel kíván
nak foglalkozni, és pedagógus
nak jelentkeznek. Meghatározó 
élményt jelentenek az itt eltöl
tött évek. 

- Akik most fejezték be az 
általános iskolát, mikor búcsúz
nak a vasúttól? 

- Nagy a készülődés, au
gusztus 29-én lesz a hagyomá
nyos ünnepélyes búcsúztatás, a 
,,vasutas ballagás". Széchenyi
hegytől - Hűvösvölgyig viszi a 
kisvasút az „öregeket", zenekar 
és díszszázad kíséretében. Él
mény nézni akkor a gyereke
ket. 

Ilyen a nyár az úttörővasút
nál. Írtak erről már a „The New 
York Times"-ban is, amint az 
ajándék szórólapból megtudha
tó. Játékvasút? Több annál. 
,,Felnőttes" játék, felelősséggel. 
Talán ezért annyira élvezetes a 
pajtások számára. 

Szántó Gábor 



0 laszországi útinapló 
A MÁV Szimfonikusok sikere Assisiben 

Július 10., csütörtök 
Délután érkezünk Assisibe. 

Az állomás előtti térről megka
pó látványt nyújt a hegyre 
épült város. Ráérünk gyönyör
ködni, mert olasz vendéglátó
ink későbbre vártak. 

Július 11., péntek 
Aki Assisibe jön, nemcsak 

térben utazik, hanem időben is: 
egészen a középkorig . . . Régi 
képek, metszetek tanúsítják, 
hogy ez a város alig változott az 
évszázadok alatt. A házak mind 
szürke, fehér, rózsaszín termés
k6ből épültek; a belső moderni
zálás nem változtatott külsejü
kön. Az ablakok, sót a falak is 
tele virággal; minden alkalmas 
helyen tenyérnyi kis kertek 

Július 20., vuúnap 
lmm!r negyedik hangverse

nyünket tartjuk szabadtéri szín
pad helyett a templomban. Ma 
is Liszt-miiveket játszunk, kar
mesterünk ezúttal: Naw Fe
renc. Az Orfeusz clmii szimfo
nikus költemény átszellemült 
zenéje jól érvényesül a temp
lom visszhangos terében. 
A Wanderer fantázia cimii mü
ben sajnos ez némiképp vissza
üt: a Schubert miivéb61 zongo
raversennyé át(rt fantáziában a 
karmester minden lélekjelenlé

nek szentelt fesztiválhoz a mai tére szükség van, hogy követni 
koncert adja meg az indítást. és kísérni tudja a visszhang mi
Három Liszt-, és egy Dvof-ák- att összemosódott virtuóz zon
mű szólal meg: a Les Preludes, goraszólamot. (Szólistánk Pao
az eredetileg zongorára kompo- lo Bordoni, kitűnő ifjú olasz 
nált Szent Ferenc prédikál a zongoraművész.) A zárószám 
madaraknak, az A-dúr zongo- Liszt hatalmas műve, a Dante
raverseny, valamint Dvof-ák szimfónia. Karmesterünk, 
népszerű műve, az Új-világ Nagy Ferenc óriási ambicióval 
szimfónia. A hangverseny, kar- készült velünk, itt kiderült, 
mesterünk, Joó Arpád valósá- hogy megérte a fáradság, a ren
gos „diadalmenete". Ezen a geteg próba: szűnni nem akaró 
koncerten ugyanis ó játszotta a taps a jutalmunk! 
zong?raszólamot is, hangs��r,e Július 28., hétfő mellol vezény�lt. ZongoraJate- Kaptam néhány sajtószemel-k.a f��netikus sikert aratott. vényt első hangversenyeinkről. Ju�1us 1_5., -�ed� A lapok _ a La Voce, az Il Mes-Eros szel fuJ, �enytelenek va- sagero, az Il Correre dell' Umbg�nk harmadik hangv�rse- ria és a Brescia Oggi _ dicsérnyunket 1s a dómban tartam. Ez nek bennünket, illetve karmes-

terünket, Joó Árpádot. Álljon 
itt egyetlen idézet a Brescia Og
gi beszámolójából: ,,A hangver
seny utolsó számában, Dvofak 
9. szimfóniájában, különösen 
annak 3. és 4. tételében olyan 
erőt és tudást mutatott a ma
gyar zenekar, amellyel méltán 
váltott ki általános lelkese
dést." 

pompáznak. Hegyre kúszó zeg- a hangverseny egy felejthetet
zugos utcák, lépcsők, sikátorok; len találkozást hoz: Barry 
minden lépésnél változik a kép, Tuckwell angol kürtművész a 
egyik festőibb a másiknál. szólistája Mozart kürtversenyé-

Július 30., szerda 

Befejeződött a karmesterkur
zus. Peskó Zoltán ebből az al
kalomból összefoglaló értkelést 
tartott. úgy nyilatkozott, hogy a 
zenekarról mindenki a legna
gyobb elismeréssel irt, főleg az 
együttes fegyelmét emelték ki. 
(A karmester ugyanis kérdó
í ven kért véleményt a tanfo
lyamról). A zenekar vezetőségé
nek kérdésére válaszolva kije
lentette, hogy bármikor szíve
sen eljönne Budapestre, csupán 
megfelelő időpontot kell találni. 

Ezekben a napokban zenétől nek. A zenekritikusok szerint 
dús a város; a különböző mes- B. Tuckwell ma a világ egyik 
terkurzusok mindenfelé mű- legnagyobb művésze hangsze
ködnek; bármerre sétálunk, he- rének. A koncert igazolja ezt: 
gedű, fuvola, orgona és más minden póz és erőlködés nél
hangszerek hangja üti meg fü- kül, a csevegés természetessé
lünket. Assisi most tagadhatat- gével varázsolja elő hangszeré
lanul a világ zenei fővárosa; vi- ból a leggyönyörűbb muzsikát. 
lághírű művészek tanítanak és A templom padsorait zsúfolásig 
hangversenyeznek itt, de nem megtöltő közönség önfeledten 
hiányoznak az ifjú „titánok" tapsol a szólistának - és ne
sem, akik éppen most kopog- künk ... 

Július 31., csütörtök 

Utolsó nap, utolsó hangver
seny; a fesztivál csúcsa: ma van 
Liszt halálának 100. évforduló
ja. A műsor: Faust-szimfónia és 
a Haláltánc (szólista: Lantos 
István), vezényel Peskó Zoltán. 
Végre csillagos ég alatt muzsi
kálhatunk a Respighi-arénának 
nevezett szabadtéri színpadon. 
Sajnos egy rendezői balfogás 
miatt szólistánk rossz zongorát 

tatnak a világhír kapuján. 
Ennek a „zenei nagyüzem

nek" szellemi atyja és organizá
tora honfitársunk: Juhar Jó
zsef, aki ugyan nem muzsikus, 
de megszállottan szolgálja a ze
ne, kiváltképpen a magyar ze
ne ügyét. 

Ma egyébként két próbát is 
tartottunk, az estit már a holna
pi hangversenyünk helyszínén, 
a Szt. Ferenc bazilikában. Már 
a próba is lenyűgöző élmény! 
Giotto freskóitól karnyújtásnyi
ra muzsikálni szívdobogtató ér
zés; az ember elgondolkodik 
mulandóságról és a halhatat
lanságról ... 

Július 12., szombat 
A fesztivál nyitóhangverse

nye. Verdi Requiem-jét játszuk, 
vezényel Joó Árpád. A négy 
szólista közül kettó olasz, kettő 
magyar (Komlósi Ildikó és Ko
váts Kolos), az énekkar: Ugrin 
Gábor egyesitett Fővárosi és If
jú Zenebarát kórusa. A remek
m4vet egy kiváló olasz muzsi
kus, Franco Fen-ara emlékére 
adjuk el6; annak a muzsikus
nak a tiszteletére, aki sok-sok 
éven ,t vezette Assisiben a 
mesterkurzust. Tavaly még mi 
la az 6 iriny(tá8'val muzsikál
tunk; haWhíre mélyen meg
döbbentett bennünket. 

J6U111 11„ vuúnap 
$Di ezen a vidéken példát

lan· esik a es6. Múodik hang
venenyüntet ezért a véroa gyö
�. romAn stnuaú d6mj6ban 
� 4 lÁnt .P'emae em1éké-

Július 17., csütörtök kapott. Lantos István tudása és 
Megkezdődik a két hétig tar- minden erőfeszítése kevés volt 

tó karmesteriskola. Femu-a pro- ahhoz, hogy szólama egyáltalán 
fesszor utóda Peskó Zoltán, a hallható legyen. A Faust-szim
Luganóban él6, évek óta Olasz- fóniát Peskó hallatlan koncent
országban tevékenykedő elis- ráltsággal és energiával ve
mert magyar karmester. Mától zényli. 
már rendes tanítás zajlik; a Utunk végső mérlege: öt 
hallgatók vezényelnek, mi meg hangverseny és a kurzus, össze
próbálunk az ismeretlen kar- sen 37 (!) szolgálat. A kurzus 
mesterek izlése szerint muzsi- műsorán 15 mű, közöttük 7 
kAlni. A mester olykor leállitja, nagy szimfónia. Nehéz munka 
javítja a mozdulatokat, néha volt, valahogy mégsem va
feláll a pulpitusra és érzékletes gyunk fáradtak. Ellenkez6leg! 
plaazticitással mutat meg egy- Sokat tanultunk mi is a kurzus 
egy részletet. Nagy figyelmet alatt, és remek, inspiráló zenei 
igényl6, de számunkra is érde- élményt jelentettek azok a 
kes és tanulúgos munka. Este, hangversenyek, amelyeket sza
a foglalkozú végén a növendé- badnapjainkon hallgattunk vi
kek él a hallgatók lelkes taps- lágtúnl művélzekt61. 
sal köszönik meg mun.k6nkat. Fenyl 6'bor 

Vége a va)6clónak és a nya- véje felé - láthatjuk a mozik- Huaon� me�pjúk 
ralúnak, ez a megszokett tara- ban.} a havi Hif.l!hcoek-ld&Qúrtkat ta 
moziknak kedvez. Kérdés azon- Még egy magyar film kerül a kodbb1 hét 8Z1lk eutenda 
ban: vajon a forr,almaz6 váUcP szeptemberben (11-én) bemu�- ut6n, amikot Is ciak olvaapt. 
lat is gondolt erre? , tásra. A Szurdi testvérek. And- hatfuk irigykedve milyen siltm 

Többé kevésbé igen! rós él Mikl6s biinügyi vfci6té- van-a mester korábbi alltotúai• 
A miisorrendben már az igé- �• a Képv�zok téméj6t az nak. �b61 li korszakból való -

nyes alkotások is felbukkan- 1Smeretes miikincalopásból m: vagyta 1958-ban kéazOlt Az � 
ak A · anis riti. Pontosabban azt Jovago]ja bff, aki ttU .sokat tudott. Az iz-n . mozi ugy nem táris galm • .._.__._ et u··"·-· bb Ó • meg" de nem dokumen as wnir:n egy po ...... alá val ' mmt a színház. igénn�el, hanem inkább a jó merénylet körül bonyolódik. 

Oscar-díjas 

argentin film 

Nézzük tehát: mit nézzünk? 
A tizennyolcadikai héten 

mindjárt egy csemege, amely 
tengerentúlról érkezett, s nem 
akármilyen díjjal büszkélked
het. A hivatalos változat című 

bemondásokra, mulatságos Két f6szerepl6je a H6ts6 ablak 
helyzetekre épftve. A f6szere- begipszezett lábú fotóriportere: 
pekben Kem Afldróst, Ando- a nyakigláb James Stewart éa a 
rai Pétert, Végvári Tamást és jó humorú egykori énekesn6, 
Hollósi Firr,yest láthatjuk. Doris Day. E film légköre is foj
A feln6ttek mellett két kedves tott, valósággal vágni lehet. 
gyermekszerepl6 is akad. 

Kínai-honkongi 
produkció 

Vabank II. 

argentin produkció ugyanis el- A hónap els6 bemutatója -nyerte a legjobb külföldi film talán a koraőszi időjárásra való Oscar-díját. Szólt ez nemcsak a tekintettel (hátha a meleg nem vitathatatlan szakmai értékek- adja fel állásait) egy kínai-honnek, de Luis Puenzó rendező kongi kalandfilm. Természetebátorságának is, aki a hagyo- sen karatetéma. Külön érdekesmányos argentin tangófilmek sége, hogy a kínai fél jóvoltából helyett témáért a közelmúlt fáj- az eredeti helyszíneken játszódalmas eseményeihez nyúlt. dik, ott, ahol e küzdő önvédelmi A diktatúra idején eltűntekről, sport legendája megszületett. arról a félelmetes légkörről szól A Saolin templom szent köntöa történet, amely megrázta se így abszolút hiteles és fordunemcsak az országot, de a vilá- latos a kosztümös história. A fógot is. Egy örökbefogadott kis- szereplők mellett felvonultatja gyerek származásának titka a mestereket is, akik karatetunyitja fel a hivatalos változato- dományukkal bizonyára elkápkat és társadalmilag kiváltsá- ráztatják nemcsak a fiatalkorú, gos helyzetét elfogadó tanárnő de az ilyen tárgyú témákra fo-szemét. gékony idősebb nézőket is. 

Egy héttel korábban (tizen
nyolcadikán) kerül bemutatás
ra a Budapesten is szép sikert 
aratott Vabank folytatása a Va
bank II. Akár az Újra Donal
dékban, itt is - de itt természe
tesen emberek - minden hájjal 
„bezsírozott csirkefogók" ejtik 
át meg át egymást. 

Mulatságos vígjáték - egy 
korábbi híres amerikai film új
rafeldolgozása a Maradok hűt
len híve. Története egy szép fe
leségről (Nasstasja Kinsky) és 
egy féltékeny, kétbalkezes kar
mesterférjről szól. Alakítója az 
új hollywoodi komikuscsillag 
Dudley Moore. (Tizenegyedi
kén tűzik műsorra.) 

Ugyanazon a napon vetítik a 
szovjet A csapatot, amely a 
szovjet filmek hazai versenyé
nek győztese volt. Rendezője 
Alekszej Szimonov, a világhírű 
író, Konsztantyin fia. A drámai 
cselekmény néhány kiskatona 
körül bonyolódik, akik az övé1k
től elvágva a nagy honvédő há
ború kitörését követően meg
próbálnak visszajutni a fóerók
höz. 

Míg egy számunkra ismeret- Lehet, hogy választásként, de 
len világgal ismerkedhetünk az ugyanazon a héten a Mesebolt 
argentin rendező jóvoltából, ad- című NDK televíziós mesefilm 
dig nagyon is ismerős közegben is látható. Ez Samuil Marsak 
pereg A nagy generáció cselek- szovjet író egy meséjét dolgoz
ménye. A Veri az ördög a fele- za fel keverve a valóságot és a 
ségét és a Dögkeselyű rendező- képzeletet. Mit mondjunk róla? 
jének, András Ferencnek új Lehet, hogy merészebben kel
munkája. A forgatókönyvet az lett volna' 
ismert író: Bereményi Géza ké- Bizonyára osztatlan örömet 
szítette. A hatvanas évek nagy- okoz szeptember 18-án egy 
ratöró reményekkel induló ifjai- Walt Disney-összeállítás. Az 
ról rajzol meglehetősen keser- Újra Donaldék, a közkedvelt 
nyés körképet. A három hajda- kacsahós különböző kalandjait, 
ni elválaszthatatlan barátból szám szerint tizenegyet elevenít 
kettő él itthon, s amikor a har- meg. Erre a csokorra is érvé
madik, Réb, mint idegenbe sza- nyes a Disney-gyár minden is
kadt hazánkfia Budapestre láto- mérve: vagyis az ötletzuhatag, 
gat, egyszeriben mintha min- a mulatságos robbanó poénok, 
den megváltozott volna. a szüntelen mozgás, dinamiz-

Végül lehet. hogy az iskolá
sok kárpótlásául a műsorrendet 
tizenegyedikén egy mesesoro
zat (Medve nyírfalábon) és hu
szonötödikén egy háborús élet
kép a távoli hátországból ter
mészetesen gyerekhősökkel 
(Kislány a városból) egészíti 
ki. Továbbá a művészettörténet 
kedvelőinek vetítésre kerül egy 

különleges összeállítás, címe: 
Cserhalmi György, Koltai mus, a jókedv. a bájos naivitás 

Róbert és Eperjes Károly mel- és az állatfigurák állandó egy
lett Udvaros Dorottya, Kiss mást bosszantó párbaja. Do
Mari a két női szerepló. Ragá- nald mellett természetesen fel
tyi Elemér operatőri munkája bukkan régi barátunk Miki 
ismét magas színvonalú. (Hu- egér és Plutó kutya is, ezúttal 
szonötödikén - tehát a hónap persze mellékfiguraként. 

Művészeti emlékek a középkor
ból. Öt népi demokratikus or
szág - köztük Magyarország 
- egy-egy középkori műemlé-
kéről. Ábel Péter 

Munkából, hazafelé 
- De hiszen maguk írják, 

eseményszerűen. Most például 
mit fog majd beleírni? 

A négy pályamunkás Olasz
liszka-Tolcsva állomáson 
szállt fel a vonatra. Olyan han
gosan és megszokott helyfogla
ló mozdulatokkal, mint akik a 
vonaton is otthon érzik magu
kat. Kettő egészen fiatal ember. 
Egy ötven körüli, tekintélyes 
pocakkal. A negyedik úgy har
mincon túl, velem szemben fog
lalt helyet. 

A következő állomásig, Bod
rogolasziig sem értünk, amikor 
a beszélgetésükből megtudtam, 
hogy közvetlen a munka után 
röJ)gyúlésen vettek részt. 

Én azonban a velem szem
ben ülő, az ablak melletti kis 
asztalkára tett brigád naplójára 
voltam inkább kíváncsi. 

- Nyugodtan belenézhet -
biztatott a napló őrzője. 

- ő Kohut István a szocia
lista brigádunk írnoka. - ma
gyarázza a pocakos és kaján
kodva hozzáteszi: - mert las
san már több esze lesz, mint 
Zoli bácsinak. 

A naplóba belelapozgatva 
megtudtam, hogy Zoli bácsi -
azaz Kántor Zoltán - a sátor
aljaújhelyi pályafenntartási fő
nökség Ságvári Endre szocia
lista brigádjának a vezetője. 

- Nagyon jó ember - di
csérik mind a négyen. A poca
kos Péter János m�g elmondja, 
hogy Zoli bácsi 35 éve szolgál a 
vasúton és ami a pályafenntar
tási munkáknál elMordul, ah
hoz ő legalább úgy ért, mint a 
pályamester vagy a szakasz
mérnök. Szóval a kisújj6ban 
van minden. 

- Hogy hogy a Kohutnak 
laasan n61a is több esze lesz? 

- Hát mert tanul.. Tiszta - A munka után röpgyűlé-
sor, nem? - Néz a fiatal mun- sen voltunk, ahol javaslatot 
katársakra, akik közül az egyik- tettünk arra, ki kapjon kitün
nek akkora hajgubanca van, tetést. Hát ezt is . . .  
hogy lófarokba kell fogni. - - Vita volt? 
Ezt magyarázom nekik is, meg - Nemigen, mert olyan em-
a saját kölykömnek, hogy ta- berre esett a javaslat, akinek a 
nuljanak. munkáját, magatartását min-

- Aztán ezt magadnak mi- denki elismeri. 
ért nem magyaráztad - ellen- - Milyen szakaszon dolgoz-kezik vele a nagyhajú. nak? 

- Mert amikor én fiatal - Kitérőket javítunk, vagy voltam, más világ volt. felújítunk. Most például Olasz-Én meg közben a brigád irno- liszkán. kához fordulva tudakolom, _ És hol az otthon? hogy mit tanul. __ - Nekünk hármunknak Új-Most __ munkave�etoi tan- helben. Másoknak a Bodrogfolyamra Jarok., Egyebként l?- közben vagy a vonal mentén. katos a me�terseg�m, - mondJa _ Kereset? Kohut Istvan, maJd igy folytat- - Öt-hatezer között. De ja: 
- Az érettségit is munka van, amikor több. 

után, az estin szereztem. De hát Az örökké vidám Péter Já
ez csak általános műveltséget, nos, mert valószínű unja már, 

hogy csak az írnokukkal tárazaz alapot ad a további tanu- gyalok, hát színes horgásztörté-lásra. netbe kezd, mondván, ez is hoz- Gondolom, hogy már nős zá tartozik a szocialista brigád ember. életéhez. Nyáron, szabad ide-
- Igen. Van három szép jükben gyakran kijárnak a Bodgyermekem is. Az asszony most rog-partra családostul, ahol gyesen van, így a szabadidőm- bográcsban rotyog a halpapriben nyugodtan tanulhatok. kás, ha lehet friss halat kapni a 
- Ezt a dicséretes igyekeze- boltban. Mert a pecás kollégák 

tét miért nem írja be a brigád- néhányszor már felsültek a ha-
naplóba? lász tudományukkal ... 

- Mert ez nem tartozik a 
közösségre. Különben a brigád El6adásán persze nagyokat 
14 . kö�" más 

. t uL nevetnek, nemcsak a munka-tawa ,n,� 18 an társai, de a fülkében ül6 idege-- Ennek. IS helye lenne a nek is. Kár, hogy közben S6tornaplóba, amiben - ahoo bele· a]jaújhelyre ért a vonat, mert lapoztam - csupa '1falános Péter János pályamunkú lzes dolgok vannak. történeteit �am is elhall.lat-- [gy követelik meg. tam volna még eo j6 dara-
- Kik? big ... 
- Hát . . . a s.mbál11. 
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SPOlffNAP 

A MÁVTI szakszervezeti bi
zottság a közelmúltban a sport
kör közreműködésével családi 
sportnapot rendezett a Vasút
építő Törekvés kelenföldi sport
telepén. A hét végi rendezvény
re sokan eljöttek, és kellemesen 
érezték magukat. A felnőttek
nek kispályás labdarúgó-baj
nokságot szerveztek, a kicsik és 
nagyok távolugrásban, síkfu
tásban, súlylökésben verse
nyeztek, sokan teniszeztek. 

Vasutas Kupa tekehajnokság 
Férficsapatban a s�olnoki MAV-MTE, 

a nőknél a Debreceni MVSC lett a� első 

Este mindenki fáradtan, de 
vidám hangulatban ment haza. 

Kirándultak 

a 

munkásőrök 

Munkásőrök. Ha róluk beszé
lünk, elképzeljük őket kékesz
szürke egyenruhájukban, ki
képzéseken, az embert próbáló 
gyakorlatokon.Számtalanszor 
tanúi vagyunk, hogy ők akkor 
is szolgálatban vannak, amikor 
mások pihennek. Szerényen 
hallgatnak erről, a nem kevés 
plusz társadalmi elfoglaltságuk
ról, mint ahogy arról is, hogy 
legtöbbjük munkahelyén is a 
legkiválóbban, a legszorgalma
sabban dolgozók táborát erősí
tik. 

A Dunakeszi Városi Mun
kásőrszázad derékhadát a jár
műjavító üzem dolgozói, mun
kásőrei alkotják. Róluk, emberi 
magatartásukról, munkájukról, 
harckészültségükről környeze
tük munkáskollektívája, a párt
és állami testületek is elismerő
en vélekednek. 

A huszonkettedik országos 
Vasutas Kupa egyéni és csapat 
tekebajnokságának augusztus 
2-án és 3-án immár hetedik al
kalommal adott otthont a Szol
noki MÁV-MTE. A kétnapos vi
adalon a férfiak mezőnyében 
kilenc csapat indult. Verse
nyen kívül csatlakozott hozzá
juk a MÁV-MTE NB I-es csapa
tának tartalékgárdája is, hogy 
valamennyien párban küzdhes
senek. 

A szebbik nem három NB 11-
es és a dunakesziek révén egy 
igazán amatőr csapattal képvi
seltette magát. Az utóbbiaknál 
a férfiak is ebbe a kategóriába 
sorolhatók, már ami az edzési 
lehetőségüket illeti, mivel még 
pályájuk sincs. 

Az ünnepélyes megnyitó 
után már az első összecsapás 
igazi csemegét jelentett a teke 
rajongóinak, a helyi NB I-es 
férficsapat és az NB II-es Sop
roni Vasutas jóvoltából. A győz
tes szolnokiak edzője Biró Jó
zsef a találkozó után arról be
szélt, hogy az eredményes NB 
I-es szereplést biztosító felké
szülést jól szolgálja ez a Vas
utas Kupa is. 

- Minden játéklehetőséggel 
élnünk kell, hogy mint újoncok 
meg tudjunk kapaszkodni az 
NB I-ben - jegyezte meg a 

Saruzás helyett. Automa
tikus fékezőberendezések gyár
tását kezdte meg a Ganz-MÁ
V AG zalaegerszegi gépgyára. 
Az osztrák tervek alapján gyár
tandó fékezőszerkezetek fölös
legessé teszik a balesetveszé
lyes és fárasztó kézi saruzást. 
Az új berendezéseket először a 
ferencvárosi rendező pályaud
varon szerelik fel. A zalaeger
szegi gyár 1987. augusztusáig 
12 ezer ilyen bei:-endezést szállít 
a MÁV-nak. 

szakember, a csapat óhaját is 
kifejezve. 

- Hogyan készülnek az NB 
I-es bemutatkozásra, milyenek 
a feltételek? - kérdezem az 
edzőt, aki a versenybizottság 
titkári szerepét is ellátja. 

- Jó feltételek közepette ké
szülhetünk, hiszen jó minőségű 
mind a négy műanyag borítású 
pályánk. Csupán egy zavaró té
nyező van, ami viszont lénye
ges: találatjelzőink nem ponto
sak, s a bábut visszahelyező 
gép sem működik kifogástala
nul. Szóval a technikával van
nak gondjaink. A felnőtt keret 
szorgalma, tudása és a jó után
pótlásunk véleményem szerint 
garancia arra, hogy a 7-9. hely 
valamelyikét elérjük. 

A beszélgetést hallgatva Te
mesi Károly, a szegedi vontatás 
csapatának tagja megjegyzi: 

- Két éve egymás után mi 
nyertük az igazgatóságok ré
szére kiírt Országos Vasutas 
Bajnokságot. Igyekszünk most 
is jól felkészülni, hogy harmad
szor is el tudjuk hódítani a baj
noki címet. Mi amatőrök va
gyunk, ezt a sportágat mun
kánk mellett űzzük. Ma reggel 
fél hatkor indultunk ide, most 
hazamegyek és este már hozom 
vissza a 76 101-es gyorstehervo
natot. 

- Egy-egy verseny után én 

is frissebbnek érzem magam -
mondja a csapattárs, Bordás 
László, akit mozdonyvezető tár
sához hasonlóan néhány kilen
ces találatért külön tapssal ju
talmazott a közönség. 

A két nap megannyi dicsére
tes történései közül egyet min
denképpen ki kell emelni; a 

kecskemétiek a felnőttek távol
maradása miatt nem mondták 
le a meghívást, s lehetőséget 
biztosítottak a szereplésre 
olyan tehetséges fiataloknak, 
mint a 11 éves Vajda Francis
ka. Tehetségét, technikai kép
zettségét méltán dicsérte a díj
kiosztó ünnepségen Vigh Al
bert, a versenybizottság elnöke, 
a helyi tekeszakosztály vezető
je. 

A versenykiírás és kiemelke
dő játékuk alapján egy évig a 
Debreceni MVSC női és a Szol
noki MÁV-MTE férficsapata őr
zi a díszes Vasutas Kupát. 

Eredmények. Férfiak. Az 
1986. évi Országos Vasutas Ku
pa csapatbajnoka: a Szolnoki 
MÁV-MTE 2409 fával, 2. Kecs
kemét 2313 fával, 3. a Debrece
ni MVSC 224 7 fával. 

Nők: 1. Debreceni MVSC 
2435 fával, 2. Szolnoki MTE 
2023 fával, 3. Kecskemét 1841 
fával. 

V. I. 

Újra magasabb osztályban 
Celldömölk város állami és sekké váltak. Hallatnak maguk

társadalmi vezetői 1981-ben ha- ról a természetjárók és a sakko
tározták el, hogy fúzióval létre- zók is. 
hozzák a település egységes A legnagyobb figyelem ter
sportegyesületét, a Celldömölki mészetesen a labdarúgókat kí
Vasutas Munkás Sportegyesü- sérte. Az 1985/86-os bajnoksá
let. gon már az első helyezést tűz

A szervezeti változás egysé- ték célul. Mérkőzéseiket általá
gesítette az anyagi erőket a ban 600-700-an látogatták, de a 
sportfejlesztés céljaira. Azóta Kőszeg elleni rangadón már 
atlétáik, asztalitenisz-csapa- 2500-an biztatták kedvencei
tuk, a női és férfi kézilabdacsa- ket ... 
pat a megyében ismert együtte- Most, tizenhét évi várakozás 

után ismét magasabb osztály

Ezért is örvendetes az, amiről 
a minap értesültünk. Az erköl
csi elismerés, megbecsülés 
egyik szép példája volt, hogy a 
század munkásőreit - család
tagjaikkal közösen - július 
26-án mezőkövesdi és egri autó
busz-kirándulásra invitálták a 
városkörzet nagyobb gazdasági 
üzemei. Az egésznapos látniva
lókban, élményekben gazdag 
programok nagyszerűen szol
gálták a munkásőrcsaládok ba
rátságának erősödését. 

-----------------------------. ban játszanak a Celldömölki 

Női kispályás foci Vasutas Munkás Sportegyesü
let labdarúgói. A celli focisták 
ugyanis megnyerték a Vas me

Vetési Imre 

A székesfehérvári pályafenn
tartási főnökség szakszervezeti 
bizottsága július 26-án és 
augusztus 9-én autóbusz-kirán
dulást szervezett a főnökség 
vas utasainak. 

Vízszintes: 1. A vasút vállalt kötele
zettsége. 14. Hadseregek a régmúlt
ban. 15. Véget vet a vitának. 17. Lágy 
hangsor. 19. Ilyen talaj is van. 20. Fé
lig közé. 22. Fordítva ún. 23. Járom. 
25. Fordított néveló. 26. Az arzén 
vegyjele. 27. Becézett nói név. 29. Tik
kasztó déli szél. 32. Kis Ibolya. 33. Szi
bériai folyó. 35. Vad madár. 36. Vissza: 
az évszakok istennóje a görög mitoló
giában. 37. Régi francia ezüstpénz. 39. 
N-i Sport Club. 40. Neves magyar lab
darúgó volt. 41. Becézett nói név. 43. 
Karavánban megtalálható. 44. Mitoló
giai óriások. 47. Két szék között . .. 49. 
Kihalt futómadár, tárgyraggal. 50. Ma
gor testvére. 52. Európai határfolyó 
német neve. 53. Talpon van. 54. So
mogy megyei község. 56. Becézett férfi 
név. 57. A nátrium vegyjele. 58. Sze
mélyes névmás. 59. Kevert tan. 60. 
Kötószó. 62. Pad szélei. 63. Kevert ital! 
65. Fohászok. 67. Tánc- és énekbetétes 
bohózat. 70. Város Jugoszláviában. 

Függőleges: 2. Rangjelzó. 3. Ijesztő 
alak. 4. Verseny kitűzött díjért (görög). 
5. Afrikai folyó. 6. Kocsit mozgat. 7. 
Félig akad. 8. Tahi páratlan betűi. 9. 
Épület tartozéka. 10. Ilyen nagykövet 

A miskolci körzeti üzemfő
nökség női szocialista brigádjai 
- a vontatási számadói csoport 
területén dolgozó Kandó Kál
mán brigád felhívására - kis
pályás labdarúgó-bajnokságot 
rendeztek a közelmúltban. 
A verseny célja a sport- és 
munkakapcsolatok elmélyítése 
volt. Szervezéséhez a miskolci 
VSC, illetve a körzeti üzemfő-

lentéte. 68. Búcsúzik a baba. 69. Tele
vízió. 70. Az okozat eredője. 71. Asz
szonyrag. 

Beküldendő: vízszintes 1. és 16. füg
gőleges. 

Beküldési határidő: szeptember 10. 
A megfejtéseket a szerkesztőség cí

mére kérjük küldeni. 
Az előző keresztrejtvény helyes 
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is van. 11. Virágtartó. 12. Menyasz
szony. 13. Fedd. 16. Tipikus közleke
dési feladat- 18. Régi vármegye volL 
21. A Földközi-tenger része. 23. Ázsiai 
ország. 24. Igénytelen fa. 26. Fadarab 49 
névelóvel. 28. Meghív. 30. Monte 
Christo vára. 31. Kalauz nélkül. 32. 53 
Hátsó-indiai folyó. 34. Képes felét. 36. 
Áradó ellentéte. 38. A végén beleun. 57 40. Időméró. 42. London egyik része. 
43. Vissza: takarmánygabona. 45. V
vel virág. 46. Ivóedény. 47. Nótakeve
rék. 48. Lengyel Egyesült Munkás
párt. 51. A nap kilencedik órája (gö
rög). 54 Kína része. 55. Elege van be
lólem. 58. Az Alpok része. 61. ... Geró, 
régi neves magyar színész. 63. Néz. 64. 
Tétel közepe. 65. Szófaj. 66. Nagy el-

nökség vezetősége 
gítséget. 

nyújtott se- gyei első osztályú bajnokságot 

A háromhónapos verseny 
végső sorrendje a következő
képpen alakult: 1. Ifjúsági bri
gád (miskolci rendezőpályaud
var); 2. Kandó Kálmán brigád 
(miskolci rendezőpályaudvar); 
3. Széchenyi brigád (miskolc
gömöri pályaudvar); 4. Dobro
volszkij brigád (Miskolc HCM). 

megfejtése: A szervezeti stabilitás rru
előbbi megteremtése. 

Egy-egy könyvet nyertek a lapunk 
14. számában megjelent keresztrejt
vény helyes megfejtéséért: Csaba Zol
tán, Budapest, Bíbor u. 7.; Heinrich 
Antal, Újszentiván, Rákóczi u. 6.; Kor
mány Erzsébet, Szatymaz, Május 1. u. 
3.; Horváth István, Szolnok, Szántó 
krt. 7.; Magyari Andrea, Püspökla
dány, Hadházi u. 3/1. 
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és az ősztől a területi bajnok
ságban rúgják a bőrt. 

Jakab István 

Művészi torna 
A Törekvés Művelődési Köz

pont idén is megszervezi a gye
rekek, fiatalok és felnőttek ré
szére a művészi tornát, dzsessz
balettet és a színpadi táncot. 

A foglalkozásokat Latabár 
Katalin vezeti. 

Jelentkezni a Művelődési 
Központban lehet (X. ker. 
Könyves Kálmán krt. 25. Tele
fon: 26-79.) hétfőn, kedden és 
csütörtökön. 

Vasutas szülők gyermekei 
kedvezményt kapnak! 

FELHÍVÁS 
A „Törekvés" Dal, Zene és 

Önképzőegylet 1888. október 
3-án alakult. Jogutódja, a Mű
velődési Központ 1988-ban ün
nepli fennállásának 100. évfor
dulóját. 

A jeles évfordulót szeretnénk 
elődeinkhez méltóan megünne
pelni. Ehhez kérjük mindazok
nak a segítségét, akiknek birto
kában tárgyi, illetve írásos do
kumentumok vannak. Felaján
lásokat várunk magánszemé
lyektől és brigádoktól egyaránt. 
Az összegyűjtött fotók rendezé
séhez, az ezekből készítendő ki
állítás tervezéséhez is segítsé
get kérünk. Szükség lenne fa
és fémmunkával foglalkozó bri
gádokra is, akik a birtokunk
ban lévő emléktárgyak felújítá
sát elvégeznék. 

Bízunk abban, hogy közös 
munkával, színvonalas rendez
vénysorozattal ünnepelhetjük 
meg a centenáriumot 1988-ban. 

Segítőinket jubileumi díszok
levéllel jutalmazzuk. 

,,Törekvés" 
Művelődési Központ 

- Nyugdíjasok taggyűlése. 
A szolnoki vasutasok nyugdíjas 
csoportja augusztus 7-én tartot
ta második félévi taggyűlését. 
A csoport elnöke, Horváth Ist
ván beszámolt az eddig végzett 
munkáról, tájékoztatta a tagsá
got az üdültetés lehetőségeiről, 
illetve a nyugdíjasokat érintő 
különféle kedvezményekről. 

- Taxiállomás. A hatvani 
taxisok régi gondját orvosolta a 
MÁV. A forgalmas hatvani állo
más előtti téren kaptak helyet a 
személyszállító kisiparosok. Le
szállva a vonatról, közúton is 
gyorsan juthatnak el az utasok 
úticéljukhoz. 

- Felmérés. A pécsi vasút
igazgatóság felmérést végez au
gusztusban Baranya megye te
rületén a vasúti szállíttató felek 
áruszállítási igényeiről, illetve 
rakodási készségéről. Az adat
gyűjtést az üzemfőnökség dol
gozói végzik, a felmérés tapasz
talatait az ősi csúcsforgalomban 
kívánják hasznosítani. 

- Véradónap. A vasutas
naphoz kapcsolódva rendezték 
meg a szombathelyi járműjaví
tóban a véradónapot. A jól szer
vezett véradáson 203-an össze
sen 81 liter vért adtak. 

- Nyugdíjas-búcsúztató. A 
hatvan-salgótarjáni pályafenn
tartási főnökség a közelmúlt
ban nyugdíjas-búcsúztatót ren
dezett. A 43 év szolgálat után 
nyugdíjba vonult Krasznai Jó
zsefet búcsúztatták a kollégák. 
A családias hangulatú ünnepsé
gen adták át Krasznai József
nek a Szolgálati Érdemérem ki
tüntetést. 

- Vasútgyorsasági világ-
csúcs. Az NSZK mágneses le
begtetésű vonata, a Transrapid 
az emslandi kísérleti pályán el
érte az óránkénti 355,4 km-es 
sebességet. A vonatot az 5 mé-

Elcserélném Budapesttől 60 km-re 
lévó egy plusz két félszobás (mindhá
rom külön bejáratú) OTP öröklakáso
mat legalább két szoba összkomfortos 
- vagy azzá tehető - budapesti 
MÁV-bérlakásra. Csak nívós, jó közle
kedésű csere érdekel. Érdeklódni lehet 
01-10-97 üzemi telefonszámon. 

Elcserélném 47 négyzetméteres 
összkomfortos tanácsi lakásomat Cell
dömölk, Szentgotthárd, Kószeg kör
nyéki kis családi házra, vagy hasonló 
tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet: Mol
nár János, Budapest VI., Bajza u. 66. 
III. 3. 

Elcserélném kétszobás plusz háló
fülkés, 60 négyzetméteres, I. emeleti, 
telefonos, komfortos MÁV-bérlakáso
mat kisebb, esetleg nagyobb tanácsi 
lakásra. Cím: Arató János, 1095 Buda
pest, Soroksári út 13. Érdeklődni lehet 
a lakásdmen vagy telefonon: napköz
ben a 154-250/502, este 18 óra után a 
133-155-ön. 

Elcserélném Budapest, Baross térre 
néző, I. emeleti, 100 négyzetméteres, 
kétszobás, galériás, telefonos MÁV
bérlakásomat 45 négyzetméter köriili, 
másfél, kétszobás tanácsi lakásra. I. 
emeletig, telefonnal, a VI., VII. kerii
letben vagy budai lakótelepen. Üze
net: a 265-733 telefonon. Levélcím: 
Técsy, 1026 Budapest, Torockó köz 2. 

Elcserélném 50 negyzetméteres rá
kospalotai MÁV-bérlakásomat na
gyobbra. Minden megoldás érdekel, 
rákospalotaiak elónyben. Érdeklődni 
lehet a 425-109 városi és 22-80 üzemi 
telefonszámon. Takácsné Hernádi Ildi
kó. 

Elcserélném Budapest VII. kerüle
tében levó egyszobás, komfortos, taná
csi lakásomat legalább kétszobás, rá
kospalotai, kertes MÁV-bérlakásra. 
Érdeklődni lehet a 49-71/181-es tele
fonszámon. 

Elcserélném budapesti kétszobás 
komfortos, 76 négyzetméteres, MÁV
bérlakásomat plusz balatonszemesi 
parti 133 négyszögöles telkemet Buda
pesten, Budaörsön vagy Törökbálin
ton családi házra. Érdeklődni: Román
né, Budapest, Gyáli u 15/31. sz. 1097. 

Elcserélném Vecsés központjában 
lévő: egy másfél és egy egyszobás 
összkomfortos tanácsi lakást (mindket
tó újonnan épült) Budapesten vagy 
környékén háromszobás, komfortos 
tanácsi vagy MÁV-bérlakásra. Bala
ton északi partján lévő is érdekel. Ér
deklődni: Kövérné, 126-045 városi 
vagy a 42-40, 43-26-os üzemi telefon
számon. 

Elcserélném Szolnokon, az állomás
tól öt percre található két és fél szobás 
MÁV-bérlakásomat budapestire. Min
den megoldás érdekel. Érdeklódni le
het a 143-119-es teiefonszámon (Szabó 
lakás). 

1986. AUGUSZTUS 28. 

ter magas tartókon elhelyezett 
síntől erős elektromágnesek 
mintegy 10 mm-es távolságban 
lebegtetik, hajtják előre és féke
zik. 

- Debreceni újítók. A deb
receni járműjavítóban a vasuta
sok tavaly 77 újítást vezettek be 
véglegesen, 56-ot pedig kísér
letként. Az újításokkal közel 
hatmillió forintot takarítottak 
meg. Az idei első félévben 26 
újítást fogadtak el a vállalat ve
zetői, 29 javaslat bevezetése je
lenleg kísérleti szakaszban van. 

HALÁLOZÁS 

Ötvenkilenc éves korában el
hunyt dr. Romhányi István, a 
Budakeszi MÁV Tüdőgyógyinté
zet főorvosa. Vasutas szülők 
gyermekeként - édesapja Moha 
állomásfőnöke volt - határozta 
el, hogy orvosként szolgálja a 
vasutat. A Szegedi Orvostudomá
nyi Egyetemen szerzett diplomát 
1952-ben. Néhány évig csapator
vosként szolgált századosi rang
ban. Szakorvosként Kecskemé
ten és Hódmezővásárhelyen tevé
kenykedett; rövid ideig tanárse
géd is volt a Szegedi Orvostudo
mányi Egyetemen. MÁ V-alkal
mazottként 1962-től gyógyította a 
vasutasokat. A Szolnoki MÁV 
Kórház élére 1974-ben került, 
1983 decem!>erétől haláláig a Bu
dakeszi MA V Tüdőgyógyintézet 
főorvosa volt. 

Július 3-án kísérték utolsó út
jára a rákoskeresztúri új közte
metőbe. 

* 

Köszönetnyilvánítás. Köszöne
tet mondunk mindazoknak, akik 
Kiss Zoltán mérnök-főtanácsos 
elhunyta alkalmából részvétüket 
nyilvánították, utolsó útjára elkí
sérték és fájdalmukat enyhíteni 
igyekeztek. 

(A gyászoló család) 

Elcserélném a Városligetnél levő 25 
négyzetméteres szoba-konyhás, föld
szintes tanácsi lakásomat másfél szo
básra vagy hasonló komfortosra Buda
pesten. Lehet MÁV-bérlakás 1s. Ér
deklődni a 172-252 városi vagy a 
15-27-es üzemi telefonszámon. 

Elcserélném tapolcai, kétszobás, 
összkomfortos, telefonos, tanácsi bér
lakásomat hasonló veszprémire. Édek
lődni lehet 7-15 óráig a 07-81-17/7-es 
telefonszámon. 

Elcserélném Kóbánya-Felsó pálya
udvaron levó ke1"t!!s, 120 négyzetméte
res, komfortos MAY-bérlakásomat két 
másfél szobás, összkomfortos lakásra 
MÁV-dolgozóval. Cím: Nagy József 
nyugdíjas, 1102 Budapest, Kőbánya
Felsó pályaudvar, főnöki lakás. 

Eladnám Gyömrő, Imre u. 119. sz. 
alatti 200 négyszögöles telket félig 
kész épülettel (építóanyaggal, víz, vil
lany bekötve), vagy elcserélném buda
pesti tanácsi lakásra. Érdeklódni lehet: 
a 220-426/147, telefonszámon, Szabó
né. 

Elcserélném budapesti, kétszobás, 
komfortos, kertes MA V-bérlakásomat 
egyszobás, komfortos, tanácsi bérla
kásra. Érdeklődni lehet: Csizmazia Jó
szefné, Budapest X., keresztún őrház. 

Elcserélném budapesti, másfél szo
bás összkomfortos, telefonos, belvá
roshoz közeli lakótelepen levő, tanácsi 
lakásomat, lehetőleg telefonos, jó álla
potban levó budapesti nagyobb MÁV
bérlakásra. Érdeklődni lehet a 
49-85-ös üzemi vagy a 220-660/291 vá
rosi telefonszámon. Nagyné. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének lapja 
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VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 
Négy vállalat összefogásával 

Fonyódon új, korszeríí 
ál/0111ásépületet avattak 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Augusztus 20 tiszteletére, a 
tervezett határidő előtt két hó
nappal és az engedélyezett költ
ségek alatt kétmillióval elké
szült a fonyódi új állomásépü
let. A létesítmény középső része 
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emeletes. Az előcsarnok előtti 
1986. SZEPTEMBER 11 peronrészen alakították ki az 

átadás helyét, ahol Fényes Jó
zsef, a pécsi igazgatóság vezető
je tett jelentést dr. Várszegi 

Napirenden a vasútegészségügy 
Gyula vezérigazgatónak a léte
sítmény elkészültéről. 

Az egykori Déli Vasút fo
nyódfürdőtelepi indóházát még 
a múlt században építették. Az 
állomás területét időközben bő
vítették a kikötői vágányokkal. 
de a felvételi épületet rég kinőt-Ülést tartott szakszervezetünk elnöksége Fényes Józi,,ef vasútigazgató az ünm•p�fg után a létt>!>Ítmény mt>g

tekintéi,,ére invitálja a '.\IÁ V vezérigazgatóját 

Augusztus 28-án ülést tartott 
szakszervezetünk elnöksége. 
A testület első napirendi pont
ként tárgyalta a vasútegészség
ügyi szolgálat intézőbizottságá
nak a választások óta végzett 
munkáját. 

Mmt az az írásos előterjesz
tésben 1s olvasható, a vasút
egészségügy intézőbizottsága 
1985. november 10-én alakult. 
A tizennégy tagú bizottság 
munkáját nyolc munkabizott
ság segíti. 

Az 1980-as évek előtt a vasút
egészsegugy közel négyezer 
dolgozóJa több szakszervezeti 
középszervhez tartozott. E terü
leti széttagoltság nehezítette az 
érdekvédelmi munkát. Ezért 
1980-ban 73 tagú bizalm1testü
letet és 15 tagú szakszervezeti 
bizottságot választottak. E tes
tület. a nagy létszám miatt az 
érdemi vitára és döntéshozatal
ra kevésbé volt alkalmas. Nem 
születtek érdemi állásfoglalá
sok, s határozatok sem készül
tek. A választott szakszerveze
ti testületek hatáskórébe utalt 
kérdésekben többnyire helyte
lenül, az úgynevezett üzemi 
négyszögek tagjai döntöttek. A 
szakszervezet jogait a vezetők 
egy része nem ismerte el. 

A választásokon a tagok 
mindezt kifogásolták. Demok
ratikusabb légkört, a vezetői 
döntések megalapozott indoklá
sát igényelték. A választásokon 
a régi tisztségviselők nyolcvan 
százaléka nem kapott bizalmat. 

A nagy létszámú bizalm1tes
tület helyett tehát egy közvetle
nebbül irányítható intézőbizott
ság vette át a szerepet. A bizott
ság tagjai közül tizenegy titkár 
társadalmi munkában lájta el 

hatását a tisztségviselők mun
kájában, a bizalmitól a titká
rig egyaránt. Mindez rányomja 
bélyegét a partnerkapcsolatok
ra, az információáramlásra. a 
tények feltárására és az érdek
védelmi munkára. Még mmdig 
előfordul, hogy választott szak
szervezeti testületek hatásköré
be utalt kérdésekben az úgyne
vezett „négyszögek" vagy igaz
gatói tanácsülések döntenek. 
Az egyes alapszervezetek be
idegződött régi munkastílusa 
csak lassan változik. Még sokan 
vallják azt a közmondást, hogy 
,, ne szólj szám, nem fáj fejem!" 
A demokratikusabb döntések 
érdekében sok vezető-orvost is 
rá kellene ébreszteni arra, hogy 
a tévedhetetlenség mítosza 
nem szolgálja az előrehaladás 
ügyét. Amikor az egész ország
ban a demokratizmus kiszélesí
tésén munkálkodnak, nem le
het ez másképpen a vasútegész
ségügy területén sem. 

Az intézőbizottsági szervezet 
előnye többek között, hogy ed
digi fennállása alatt a titkárok 
közötti információáramlás meg
gyorsult. a tervezett feladatokat 
megbeszélik, és közös. haté
kony módszereket alakítanak 
ki. Az IB-ülések is nyíltabbak, 
gyakon a vita, az őszinte véle
ménycsere. Az intézőbizottság 
az eddigi nyolc hónap alatt több 
olyan kérdést tűzött napirend
re, amellyel az előző ciklusban 
sem az szb. sem pedig a b1zal
mitestület nem foglalkozott, pe
dig hatáskörileg illetékes lett 
volna. 

Az alapszervezetek közül em
lítést érdemel a budapesti MÁV 
Kórház alapszervezete. ahol a 
vasútegészségügyben dolgozók 

te már az utasforgalom. A 86 
majdnem ötven százaléka talál- évet megélt kőházban szerkeze
ható. A szakszervezet ott nem ti károsodások is keletkeztek, 
gyakorolja megfelelően a jog- egy részét életveszélyes volta 
és hatáskörét. Az esetek több- miatt 1982-ben lerobbantották. 
ségében csak vezetői szinteken A korábban felvetett kétszintes 
és nem a testületek előtt dönte- épületigényről pénzszűke 
nek. A felsőbb szintű határoza- miatt - le kellett modani. 
tokat az egyes vezetők nem 1984-ben született végleges 
tartják magukra nézve kötele- döntés, addig ideiglenes faépü
zőnek 1 (Például a munkaügyi letben bonyolódott a vasúti 
szabályzat átdolgozása. június szolgálat és az utasforgalom. 
30. helyett csak szeptember Az 1600 négyzetméter hasz-
1-én kerül a bizalmi testület nos területű épület- és közmű
elé.) A tapasztalatok szerint a veinek költségéhez a MÁV sa
MA V Kórházban dolgozók hiá- já! fejlesztési alapjából 30, az 
nyalják a nyatabb, őszintébb Utasellátó Vállalat 4,5, a SIÓ
légkört, a demokratikusabb ve- TOUR utazási iroda 2,4 millió, 
zetést. Mindezt tetézik az elhú- a Kapos Volán 500 ezer forint
zódó rekonstrukció okozta kel- tal járult hozzá. A tágas elő
lemetlenségek. csarnokból négy személypénz-

róba, illetve a SIÓTOUR utcá
ról is megközelíthető helyiségé
be. Ugyancsak az utcáról nyílik 
a Volán iroda. A csarnok fölötti 
emeleten a központi forgalom
irányító berendezések kapnak 
helyet. 

A komplexum kiviteli terveit 
a MÁVTI kollektívája készítet
te. Steffler Imre építész-tervező 
vezetésével. Kivitelezésre a ko
rábbi munkáiról már vasúti kö
rökben is elismert Zala Megyei 
Tanácsi Építőipari Vállalatot 
kPrték fel. Távolabbi tervként 
foglalkoznak még üzemi kony
ha és szociális épület, valamint 
a Balaton-partra átvezető gya
logos aluljáró és új utasperon 
létesítésével. Az előterjesztés végül leszö- tár és külön nemzetközi pénz

gezte. hogy az intézőbizottság tárhelyiség nyílik. Két váróter
az eddig eltelt nyolc hónap me között átjáró létesült a biszt- A pécsi igazgatóság vezetőjé-
alatt. a nehéz körülmények elle-
nére eredményesen dolgozott, 
sikerült élénkíteni a szakszer- Biztató jelek az őszi forgalom előtt 

(Zelman Ferenc ft>lvétf"lf") 

nek jelentése, majd a létesít
mény építésében kiemelkedo 
eredményt elért dolgozók ki
tüntetése után dr. Várszegi 
Gyula a nemzeti színű szalag 
átvágásával átadta rendelteté
sének a me�oldásaiban mér
téktartó, megjelenésében muta
tós épületet. 

Az ünnepség után Kiss Imré
né személypénztáros beköltö
zött a pénztárfülkébe és félti
zenegykor már „új szolgálati 
helyén·· kezdte meg szolgálatát 

ÚJ színfolttal gazdagodott a 
budapest-nagykamzsa1 vasút
vonal. Az utazóközönség a 
hosszú forró nyár utolsó képi 
emléke között viszi magával a 
fonyódi állomás megszépült lát
ványát. 

vezeti életet. Ez azonban csak a 
kezdet, hiszen olyan légkört 
kell teremtem az alapszerveze
teknél, hogy minden egészség
ügyi dolgozó érezze a demokra
tizmus jelenlétét. és érezze azt 
is. hogy a szakszervezet min
den eszközével képviseli ÉrdF -

Augusztusban javult a vasút 
szállítási teljesítménye 

keit. 
Az elnökség a hozzászólások 

és a kiegészít� javaslatok után 
elfogadta az előterjesztést, s kö
szönetet mondott az őszinte, 
kritikus beszámolóért. Ezután 
elfogadta a központi \-ezetőség, 
az elnökség és a titkárság má
sodik félévi munkatervét és tu
domásul vette a MÁV. a 
GySEV és az Utasellátó Válla
lat idei első félévi tervteljesíté
séről szóló tájékoztatót. 

K. S. 

forgalma augusztusban emel
kedett. A széles nyomtávú ko
csikban belépett áru mennyisé
ge 4.3 százalékkal. a normál 
nyomtávú teherkocs1kba átra
kott áruké pedig 6,9 százalékkal 
volt több, mint az elmúlt év ha
sonló időszakában. 

feladatát. Többségük a közvet-
.-'--------------------------

len betegellátásban vesz részt. 

Augusztusban a vasút áru- ben sikerült kisebb kocsipark
szállítási teljesítményét Javuló kal. rövidebb idő alatt elszállíta
tendencia jellemezte. Az elszál- . m. Bizonyítja ezt a kocsifurdo
lított 10 millió tonna áru a ta- ló-idő kedvező alakulása. A 4,50 
valyinál 1 százalékkal volt napos érték a bázisnál 11 szá
több, és a tervezett szmtet is zalékkal volt alacsonyabb, a 
megközelítette. Ezúttal kedve- tervezett értéket pedig csak 0,1 

zően alakult a nagy szállítási százalékkal haladta meg. 
volument képVJselő belföldi A teherkocsik térbeni kihasz
áruforgalom. Ebben a forga- nálása is megfelelően alakult. 
lomban feladott 5.9 millió tonna A meggyorsult elegymozgás 
árumennyiség 101,6 százalékos kedvezőbb üreskocsi-ellátást 
bázis, és 100,7 százalékos terv- biztosított. A vasúti rakodáshoz 
teljesítést jelent. Az exportfor- ki nem állított teherkocsik 
galom a bázishoz viszonyítva mennyisége csupán 42 százalé
közel 100 százalékos, a tervet ka volt a tavaly augusztusi 
alapulvéve 108,8 százalékos mennyiségnek. Mintegy felére 
volt. csökkent a gépre várások, vala-

A vasúti személyszállítást au
gusztusban enyhén növekvő 
tendencia jellemezte. Az elszál
lított 19 millió 450 ezres utas
szmt a tervezett szintet ugyan 
nem érte el. a bázisnál Viszont 2 
százalékkal magasabb. Az utas
kilométer-teljesítmény 97,6. il
letve 99,4 százalékosan alakult. 

Augusztusban jelentősen 
Ezért kevés idő jut a szakszer
vezeti munkára. Sokszor gon
dot okoz a helyettesítés, ezért a 
szakszervezeti továbbképzése
keh, értekezleteken nem min
der t tkár tud részt venni. 

Prókay Sándorné IB-titkár 
szóbeli kiegészítőjében hangsú
lyozta többek között, hogy az 
egészségügyben még mindig 
sajátos szemlélet uralkodik. Az 
alá- és fölérendeltséqi viszony, 
a szervezeti hierarchiában be
töltött szerep erősen érezteti 

Kálból és Csányból 

Exportra gurult a dinnye 

Kál-Kápolna vasútállomáson az idén már július 31-én elkez
dődött a görögdinnye szállítása. A helyi Károlyi Mihály Tsz va
lamint a Zöldért Vállalatok augusztus 20-ig 220 vagon dinnyét 
raktak vagonba. s szállítottak Lengyelországba. illetve az KDK
ba. 

A megyéből érkezett dinnyével rakott vagonokat az állomá
son soron kívül vonatba sorolták. hogy az ízletes csemege minél 
előbb a külföldi piacra kerüljön. 

A vasúton behozott áruk mint a vonatfeloszlatások szá
menny1sége ugyan kismérték- ma. 
ben csökkent. de így 1s kedvező A nagyteljesítményű teher
volt a \iszonyítás1 alapokhoz vonati vontatójárművek kihasz
képest. A tranzitforgalom vi- náltsága szintén megfelelő volt 
szont hosszú idő óta kedvezőtle- A napi hasznos futásteljesít
nül alakul. A forgalom nagysá- mény, a villamosmozdonyok 
ga csak 93, illetve 89 százalékos esetében a bázishoz és tervhez 
volt. viszonyítva egyaránt 100.5 szá-

A teherforgalom lebonyolítá- zalékos volt, nagyteljesítményű 
sában. az üzem\iteli helyzetben dízelmozdonyoknál ugyanez 
is javulás mutatkozott. A terve- 100, illetve 103.4 százalékos 
zett árumennyiséget a gyor- volt. 
sabb elegymozgás következté- A záhonyi átrakótérség áru-

Rákoereodezfin ezekben a hetekheG nagy feladatot ró a vuuta&okra az 6szi caúc11forga
lom. Naponta 300-400 koeeivaJ keU többet rendezni., annak ellenére. hogy a frekventált 
munkakörtikben léti>•JÍmbi4ny van. Nagy munka bánd a kocai.rende.akre. aanuokra. rak-

tárnokokra éa termé111eteaen a forgalom irányítóira. 
(Horváth Zoltán képriportja) 

emelkedett a nemzetközi utas
forgalom. Ezen belül is elsősor
ban a Csehszlovákiából, az 
NDK-ból, valamint a Lengyel
országból érkezők száma növe
kedett. 

A személyszállító vonatok 
menetrendszerűsége a múlt év 
augusztusát alapul véve 0,5 szá
zalékkal javult. Az egy késetten 
közlekedett személvszállító vo
natra eső fajlagos késési idő pe
dig közel 2 százalékkal csök
kent. 
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Átgondolt szervezés eredménye 

A belorusz vasutak 1 2 ezerrel 

csökkentették a létszámot 
Az SZKP Központi Bizottsá

gának a XXVII. kongresszus 
elé terjesztett politikai beszá
molója a munka megszervezése 
és ösztönzése javításának egyik 
példájaként említette a Belo
rusz Vasutak tapasztalatait. Ott 
mintegy 12 ezer dolgozót sike
rült felszabadítani annak az 
eredményeképpen. hogy áttér
tek a bérezés új rendszerére és 
munkaköröket vontak össze. 

Ingyenes átképzés 

- Hogyan alakut ennek a 12 
ezer embernek a további sorsa? 

Ezzel a kérdéssel kezdődött a 
beszélgetésem Mihaii Gri
bovszkijjal, a pártkongresszus 
küldöttével. a Belorusz Vasutak 
Bresztí Igazgatóságának veze
tőjével. 

- Teljes felelősséggel jelent
hetem ki, hogy senki sem ma
radt munkahely nélkül, termé
szetesen eltekintve azoktól, 
akik nyugdíjba akartak menni 
az életkoruk miatt. Egészében 
véve a mi vasutunkon a dolgo
zók több mint 12 százaléka sza
badult fel - mondotta Mihail 
Gribovszkij, majd így folytatta: 

- Először is, a létszámcsök
kentést szakaszosan hajtottuk 
végre, nem pedig egycsapásra. 
Mindenkivel. akinek a munka
körét megszüntetni terveztük (a 
breszti igazgatóság területén ez 
1640 embert érintett), a vezetés 
képviselői és a szakszervezeti 
bizottságban is előre elbeszél
gettek a dolgozókkal. A beszél
getés alapos volt. Nem egy, ha
nem rendszerint két-három 
munkahelyet • ajánlottunk fel. 
Arra törekedtünk. hogy a lehe
tő legnagyobb mértékben fi
gyelembe vegyük az illető ko
rábbi munkájának a jellegét, 
valamint a dolgozó képességeit 
és természetesen a lakóhelyét 
is, hogy a munkahely minél kö
zelebb legyen az otthonához. 
Másodszor, minden szükséges 
esetben megszerveztük az át
képzést. természetesen a vasút 
költségére. 

Nőtt 

a termelékenység 

- Hova ment 1640 ember a 
breszti vasútigazgatóság terüle
téről? 

- Főként Breszt város válla
lataihoz mentek át, ahol szük
ség van munkaerőre. Egyesek 

azok közül, akik maguk is a 
környező falvakból származ
nak és vannak ott rokonaik, a 
mezőgazdasági termelésbe 
mentek dolgozni. S végül a leg
kisebb részük azokhoz tarto-

A mozdony személyzete nagy gondot fordít a gépek karbantartá

sára (Fotó: AP"i) 

zott, akik átlépték a nyugdíjkü
szöböt és mint már mondtam. 
élni akarnak a nyugdíjjogosult
ságukkal. (Egyébként a vasuta
sok számos kategóriája számá
ra a nyugdíjkorhatár öt évvel 
alacsonyabb a szokásosnál - a 
férfiaknál 55 év, a nőknél 50 
év.) 

- Voltak-e konfliktusok? 
- Igen. A vasútigazgatósá-

gunk területén hat vasutas nem 
fogadta el a felkínált új munka
helyet, a régi helyen akart ma
radni. Három esetben az érve
lésüket a munkaügyi döntóöi
zottság elfogadta és ők marad
tak. (A munkaügyi döntőbizott
ságban paritásos alapon a vál
lalatvezetés és a· szakszervezet 
képviselői vesznek részt.) 
A másik három esetben az ügy 
végső fokon bíróság elé került 
és a bíróság a vasútigazgatóság 
álláspontját támogatta. 

- Végső soron m1 indokolta 
az átszervezést? 

- Hogy minek az érdekében 
csökkentettük a létszámot, ami 
egyáltalán nem volt egyszerű 
dolog? Sőt azt mondanám, hogy 
fájdalmas volt: hiszen olyano
kat is érintett, akik már sok 
évet ledolgoztak nálunk. Teljes 
mértékben osztjuk azt a gondo
latot. amely a XXVII. kongresz
szuson hangzott el, hogy min
denekelőtt olyan úton kell ha
ladni. amely nem követel nagy 
anyagi ráfordításokat. azonban 
gyors és érezhető eredmények
kel jár. Egyebek között a mun
ka szervezésének és ösztönzé
sének a javításáról van szó. 

A munkaerőhiány nálunk tá
volról sem mindig olyan nagy, 
mint ahogy hisszük. Nemritkán 
a munkaerőhiányt mestersége
sen váltja ki a nem eléggé át-

gondolt munkaszervezés. Ép
pen ezt mutatják a belorusz 
vasutak tapasztalatai, beleértve 
a breszti vasútigazgatóságot. 
Mialatt csökkentettük a dolgo
zói létszámot, a munka terme
lékenysége több mint 20 száza
lékkal nött, a dolgozók munka
bére pedig - főként a béreme
lések és a munkaköri pótlékok 
révén - majdnem 16 százalék
kal. 

Magasabb bérek 

Ezek a számadatok magukért 
beszélnek. A tapasztalataink bi
zonyítják azt, hogy mennyire 
előnyös ez az átalakítás min
denki számára, a termelésnek 
és maguknak a dolgozóknak a 
szempontjából is. S az a lehető
ség pedig. hogy az egész mun
kabéralap-megtakarítás a válla
latnál maradhat, mi több, teljes 
mértékben megengedik új, a 
munkát ösztönző magasabb 
bérkategóriák bevezetését. 

- A dolgozói létszám csök
kentése nem vezetett-e túlter
heléshez? 

- A dolgozók túlterhelésé
hez nem, a munka intenzitásá
nak növeléséhez igen. Éppen 
erre törekedtünk. Ezenkívül fi
gyelem be kell venni azt. hogy 
gyakorlatilag csupán azok a 
dolgozók szabadultak fel - az 
irányító apparátusban is és az 
egyes munkahelyeken 1s -, 
akiknek a tevékenysége lénye
gében szükségtelenné vált a 
munka ésszerűbb megszervezé
se vagy az automatizálás foko
zottabb alkalmazása miatt. 

Jurij Kacnelszon 

(APN) 

A moszkvai Kurszki pályaudvar 

A pályaudvar tér felőli utascsarnoka 

Kongresszus előtt az SZVSZ 
A nemzetközi szakszervezeti elemek megjelenése, a dolgo

mozgalom érdeklődéssel várja zók élet- és munkakörülménye
a rövidesen összeülő XI. Szak- inek romlásában jelentkezett. 
szervezeti Világkongresszust. Sőt nemegyszer a munkásosz
Az SZVSZ. szeptember tály különböző rétegei tudati 
16-22-e között Berlinben meg- színvonalára és politikai maga
rendezésre kerülő kongresszu- tartására is káros befolyást gya
sán 81 ország 92 tagszervezete korolt. Ez 1981-1983-ban a 
vesz részt. 210 millió dolgozó szakszervezeti mozgalomban 
képviseletében. A kongresszust bizonyos ingadozásokhoz veze
nagy várakozás előzi meg, mert tett, ami több országban a 
munkája nyomán a világra ne- sztrájkmozgalom lanyhulásá
hezedő politikai, társadalmi és ban nyilvánult meg. 
gazdasági problémák objektív 
elemzését és a kivezető út felvá
zolását remélik az egész vilá
gon. 

A kongresszus napirendjén 
szerepel az a tőkés országokban 
kibontakozó támadás is, amely
nek célpontja a dolgozók vív
mányainak megnyírbálása. 

A megfélemlítés 
politikája 

A kollektív szerződések tár
gyalásain sok szakszervezet ar
ra kényszerült, hogy a béreket, 
a munkaidőt illetően engedmé
nyeket tegyen a munkaadók
nak. Ezekben a kérdésekben a 
reformista szakszervezetek bé
külékeny politikája döntő szere
pet játszott. 

Új elemekkel bővült 
a dolgozók harca 

A hetvenes évek második és Ebben a bonyolult helyzet-
a nyolcvanas évek első felében, ben az egész szakszervezeti 
a tőkések, kihasználva a gazda- mozgalom egy új harci straté
sági és társadalmi helyzet rom- gia kidolgozásához fogott, a mo
lását a fejlett országokban, nopóliumok és az őket kiszolgá
megkísérelték az úgynevezett ló tőkés állam ellen. Ez a straté
,,társadalmi revans" politikájá- gia azt tűzte ki célul, hogy össz
nak a kikényszerítését. E politi- hangba hozza az azonnali köve
ka jellemzője, hogy a tőkések a teléseket a hosszú távon eléren
dolgozók kemény és elkesere- dő célokkal, hangsúlyozva a 
<lett harcokban megszerzett jo- monopóliumok kiváltságai kor
gait és vívmányait felülvizsgál- látozásának szükségességét, a 
ják, korlátozzák vagy megszün- munkásmozgalom különböző 
tetik. Ennek a munkásellenes irányzatai egységének és szoli
irányzatnak a támogatására az daritásának erősítését és hatá
uralkodó körök gyakran folya- sos ellenállás kibontakozását a 
modtak a dolgozók mozgalma- gazdaság militarizálásával 
inak durva elfojtásához és a szemben. Ezeket a célokat kö
megfélemlítés különböző eszkö- vetve a szakszervezeti mozga
zeihez. Több 01szágban ezek a lom egyre szorosabban műkö
körök részesei voltak munkás- dik együtt a demokratikus nő-, 
ellenes törvények meghozatalá- ifjúsági, béke-és más mozgal
nak a munkaadók és az állam makkal. Sőt a sztrájkmozgalom 
eln;omó gépezete nyílt erősza- taktikája alkalmazkodott az új 
koskodásának, hogy elfojtsák a gazdasági és politikai feltételek
dolgozók sztrájkjait, a gazdasá- hez. 
gi és társadalmi harc egyéb for- A dolgozók harcainak formái 
máit. Másrészt fokozott erőfe- tökéletesedtek, sokoldalúvá vál
szítéseket tettek, hogy megosz- tak és kiegészültek új elemek
szák a munkásmozgalmat: szé- kel. A rövid időtartamú vagy 
les körű ideológiai kampány- korlátozott sztrájkokon túl, szé
ban hívták fel a dolgozókat. les körben alkalmazzák az ál
hogy a gazdasági fellendülés 

talános sztrájkokat, a tömeg
gyűléseket és felvonulásokat, a 
tiltakozónapokat, utak és útke
reszteződések lezárását stb. 
Nagyméretű nemzetközi boj
kottkampányokat szerveznek a 
monopolista társaságok termé
keire és szolgáltatásaira, 
sztrájkőrségeket és béketáboro
kat állítanak fel katonai támasz
pontok vagy haditechnikát elö
állitó üzemek mellett. Az idén 
eddig lezajlott harcoknál azok 
fokozódása és változatossága fi
gyelhető meg számos kapitalis
ta országban. Ennek egyik oka 
a tőkések elszánt törekvése, 
hogy a dolgozók kárára oldják 
meg a gazdasági problémákat. 
A heves sztrájkharcok, amelye
ket a dolgozók szilárd eltökélt
sége jellemez, nagy hatással 
voltak a politikai és társadalmi 
életre egyaránt. E nagyszabású 
küzdelmeknek közös nevezője 
a nagyarányú munkanélküli
séggel szembeni tiltakozás volt 
- többek között az NSZK-ban, 
Nagy Britanniában, Franciaor
szágban és Olaszországban. 

Összpontosítani 
kell az erőket 

A dolgozók harca jelenleg 
fontos szakaszba ért. Új lehető
ségek teremtődtek meg arra. 
hogy a „társadalmi revans ·· erő
it megfékezzék és visszavágja
nak nekik. Az egység és a szoli
daritás erősítésének a szüksé
gessége egyre erőteljesebben 
vetődik fel. Annak érdekében, 
hogy a dolgozók harca ered
ménnyel végződjék, a szakszer
vezeteknek a jelenlegi helyzet 
objektív elemzéséből kell kiin
dulniuk, és tiszteletben kell tar
taniuk a valóságos erőviszonyo
kat, konkrétan elemezve a fejlő
dés főbb tendenciáit, keresni az 
ellenség erős és gyenge pontja
it, s összpontosítani az erőket a 
harc döntő területeire, maxi
mális figyelmet szentelve a kü
lönböző dolgozói csoportok ér
dekeinek. 

Baranyai Zoltán 

érdekében „ húzzák szorosabb-,--------------------------
ra a nadrágszíjat". Ezzel pár-
huzamosan rohamosan nött a 
munkanélküliség, egyre gyako
ribbá váltak a dolgozók élet- és 
munkakörülményei elleni tá
madások. 

A társadalom jövőbeli kilátá
sairól szóló szép elméletek meg
buktak. s átadták helyüket egy 
reakciós, jobboldali irányzatú, 
munkásellenes politikának. 
A munkaadók és a tőkés állam 
elnyomó intézkedéseinek foko
zódása. valamint más, negatív 

Személykocsik mosása 
A Csehszlovák Köztársaságban négy különböző összetételű 

vegyszert kísérleteztek ki az utasszállító vagonok külső mosásá
hoz és nyolcféle vegyszert a belső mosáshoz. Előzetesen megálla
pítják a vagonok kocsiszekrényének külső felületén a szennyező
dés fokát. Az elektrifikált vonalakon futó vagonok szennyeződése 
83-90 százalékban a fékpofák porától, 1 százalékig a légvezeték
ről leváló rézportól szennyeződik. 10-16 százalékban a földfelület
ről felszálló portól és 0,1 százalékban a vagonok fűtésének égés
termékeitől. 

Kiváló propagandista 
Dunakeszi, Fót és Göd 

egyik legismertebb vezető 
propagandistája Filip 
György, a Dunakeszi Jár
műjavító meó-vezetője. 
A kiváló propagandista te
vékenységét 1975-ben Lenin 
Emlékplakettel, 1986-ban 
Szocialista Kultúráért ki
tüntetéssel ismerték el. 

- Hogyan lett propagan
dista? 

- A budapesti Kölcsey 
Ferenc Gimnázium tanulója 
voltam 1948-ban, amikor a 
magyar szabadságharc cen
tenáriuma alkalmából elő
adásokat tartottam az évfor
duló politikai jelentőségéről. 
A sikereken, a kölcsönös ta
nulás örömén felbuzdulva 
egyetemistaként már jóval 
több időt fordítottam az is
meretek bővítésére és to
vábbadására. A nappali ta
nulás mellett este munkát 
vállaltam, hogy könyveket 
és ruhát tudjak magamnak 
vásárolni. Azt hiszem, akkor 
váltam igazán agitátorrá, 
amikor mérnökként meg
kezdtem a munkát a jármű
javítóban, s munkatársaim
nak választ kellett adnom 
aktuális politikai kérdések
re. 1955-ben lettem párttag. 
Szemináriumok vezetésével 

bíztak meg. Így lettem pro
pagandista. 

- Minden kornak van
nak olyan kérdései, amelyek 
élénken foglalkoztatják az 
embereket. Öntől leggyak
rabban milyen kérdésekre 
várnak választ a vasutasok? 

- Jelenlegi gazdasági 
helyzetünkből adódik, hogy 
elsődlegesen a gazdaságpo
litikával kapcsolatban fo
galmazódnak meg az egyre 
türelmetlenebb kérdések, 
vélemények. Élénk érdeklő
dés kísén a nemzetközi poli
tikai eseményeket, a kelet és 
nyugat közti párbeszédet, 
mindenekelőtt a glóbuszunk 
létét veszélyeztető űrfegy
verkezést. 

- Napjainkban. amikor a 
tömegkommunikációs esz
közök ontják az információ
kat, és egyre többen tanul
nak, érdeklődnek a világ 
dolgai iránt, egy propagan
distának még jobban fel kell 
készülnie a párbeszédre, az 
eszmecserére. 

- Ez természetes, alap
követelmény. Nekem van 
egy önmagammal szemben 
állított mércém, ha a témá
ról nem tudok kétszer any
nyit, mint amennyit az elő-

adásomon elmondanék, ak
kor nem állok ki a hallgató
ság elé. Mindig tanulok, 
hogy taníthassak. Angol, 
német nyelvű szakirodal
mak és folyóiratok rendsze
res olvasója is vagyok. Az 
MX rakétákról. a műholdas 
televíziózásról például min
den fellelhető információt 
begyűjtöttem. Kötelessé
gemnek tartom a Varsói 
Szerződés és NATO tagálla
mok határozatainak ismere
tét is. Meggyőződéssel val
lom, hogy az őszinte politi
zálás, véleménynyilvánítás 
erősíti a bizalmat pártunk 

politikája iránt. 

Vetési Imre 



1986. SZEPTEMBER 11. \1 \ G '\ .\ H \ \ S l T .\ S :; 

A Forma-l-es futamon MÁV Kollektív Szerződés (4.J 
. 

Az Utasellátó Vállalat 
• 

IS Foglalkoztatás munkahelyen 
és munkakörön kívül kitűnőre vizsgázott 

Társadalmi és gazdasági elő- munkáltató ennyi időtartamon építési-szerelési fenntartási 

A Hungaroring néhány hét
tel ezelőtti nagy eseménye, a 
Forma-l-es világbajnoki fu
tam még mindig sokakat foglal
koztató téma, s alighanem soká
ig az is marad. Mert a pálya 
építése és maga a verseny azt 
bizonyította. hogy körültekintő 
szervezéssel. az anyagi eszkö
zök megfelelő koncentrálásá
val. rövid idő is elegendő lehet 
nagyszabású tervek megvalósí
tására. 

Az „autóscirkusz" óriási sike
re elválaszthatatlan az Utasellá
tó Vállalat munkájától. Ha
zánkban még nem volt példa 
arra, hogy három napon belül 
350 ezer embert lássanak el 
étellel, itallal! 

A nem mindennapi feladatot 
az Utasellátó Vállalat magas 
színvonalon, közmegelégedésre 
látta el. A több mint ezer (!) új
ságíró ezúttal csak dicsérő jel
zőket írhatott az országos nagy
vállalat munkájáról, és kivétele
sen a közönség sem berzenke
dett az árakon. többségük meg
felelőnek tartotta. A fogyasztás 
adatai jól szemléltetik ezt: 70 
mázsa virsli (Hot dog, Hambur
ger). közel 14 ezer adag kávé, 
30 mázsa gyümölcs. 66 ezernél 

Alkalmi lelátó 

szomjas vendégeket. Ami külö
nösen figyelemre méltó: min
den italt hűtve adtak! Kilenc 
Termoking hűtősautót vonultat
tak fel, de a jégkrémek mínusz 
20 fokos hőmérsékletét is tud
ták biztosítani három 4,5 tonnás 
mélyhűtő kocsi segítségével. A 

kocsikból kikerülő italok to
vábbi hűtését 200-nál is több 
hűtőláda, illetve hűtőgép szol
gálta, felhasználtak még 20 
mázsa szárazjeget is. Az áru
sok átlagosan 14-16 órát dolgoz
tak; közülük sokan éjszaka 1s, 

(Sz. Jakab István felvétele) 

pozitívan írt lapjában a For
ma-l-es futamról. illetve a 
rendezésről és a szolgáltatások 
színvonaláról. 

Befejezésül következzék két 
levél, a címzett az· Utasellátó 
Vállalat vezérigazgatója, dr. Se
bes Miklós. 

* 

,,Kedves Sebes Elvtárs! 
Az Utasellátó Vállalat 

helyszínen lévő, és az előkészí
tést végző dolgozói zökkenők 
nélkül, színvonalasan oldották 
meg a Forma-1 verseny nagy
számú, augusztus 10-én 170 
ezer főt meghaladó nézőközön
ségnek a kiszolgálását étellel és 

üdítőitallal. 
A végzett jó munkáért elis

merésemet és köszönetemet .fe
jezem ki személy szerint On
nek, s az Utasellátó Vállalat e 

munkában részt vett vala
mennyi dolgozójának. 

Elvtársi üdvözlettel: 
Dr. Juhár Zoltán 

Belkereskedelmi Miniszter" 

* 

rehaladásunk szempontjából át kötelezheti a dolgozót mun- munkahelyen foglalkoztatott 
kulcskérdés a dolgozók haté- kakörén kívüli munkavégzésre. dolgozókat, a műszaki szolgá
kony foglalkoztatása. Ez termé- Nincs akadálya azonban annak, latnál. A rakodási részlegeknél 
szetesen jogi keretek között va- hogy a dolgozót beleegyezésé- foglalkoztatott fizikai és terme• 
lósítható meg. Ezért ismernünk vel ezentúl is foglalkoztassa az lésirányító dolgozókat. rakodó-
kell a Munka Törvénykönyve említett módon. gép-karbantartókat, összevont 
és a MÁV Kollektív Szerződés Mikor J"ár állomások üzemviteli dolgozóit. 
előírásait. Erről a körülményről azon-

A Munka Törvénykönyve 22. helyettesítési dij? ban a dolgozót az alkalmazás-
§-a (2) bekezdésének értelmé- Ha a dolgozó munkakörének kor, illetve ilyen munkakörbe 
ben a munkaszerződésben meg ellátása helyett átmenetileg helyezésekor írásban értesíteni 
kell határozni a dolgozó mun- munkakörébe nem tartozó kell. A változó munkahelyre al
kakörét. A munkaszerződés munkát végez, az általa tényle- kal,;naz�tt do�?°.�ó! ?- munk�l
csak a munkakör megnevezését gesen betöltött munkakörre elő- • tato telJes mu�odesi teruleten 
(pl. mozdonyvezető, váltókeze- írt munkabér illeti meg. E mun- foglalko_ztathatJa . • E� a}att .a 
lő, sarus stb.) tartalmazza. kakörhöz kapocsolódó összes• �-Ay-_nal �z a�ot,t f?_�10kseg mu
A dolgozót tehát egy meghatá- járandóságot„ el kell számolni · kode_s1 te,rul�tet ert�uk. 
rozott munkakörbe tartozó fel- és kifizetni. Ugyelni kell azon-

1 

Mit ertunk kulszolgalatos 
adatok ellátására alkalmazzák. ban arra a garanciális jellegű , -n:un�ahely„a�a��? Enne_k beha
Az adott munkakörbe tartozó előírásra, hogy ez a díjazás nem tárolasa kulonose1; . lenyeg:s 
konkrét feladatokat nem a lehet kevesebb mint az eredeti most, ugyanis az UJ kollektlv 
munkaszerződés, hanem a (saját) munkakörben elért át- s�erződés bi�ony fe�t�tele�, es:• 
munkáltatói rendelkezés (mun- lagkeresete. Az átlagkereset a · ten a dolgozok utazas1 1deJet d1-
kaköri tükör, munkaköri leírás) 7/1967. MüM. sz. rendelet 7., 8. jazza. A külszolgálatos munka
rögzíti. A munkaköri feladatok §-a és a MÁV Kollektív Szerző- hely az állan�ó„ és � változó 
meghatározása munkáltatói dés 68. §-a alapján kell kiszámí- munkahely kozott1 atmenetet 
feladat. A dolgozó munkaköré- tani. jelenti. Ekkor ugyanis a dolgo-
be tartozó feladatokat a mun- , .. , zónak van egy azonos kimdulá-
kaviszony fennállása alatt a I;I� a dolgozo (m,unka�o�enek si helye (telephely: például sza
munkáltató egyoldalú intézke- ella�as? melle�t) tavol levo ?01· kasz vagy jelentkezési hely), 
déssel változtathatja. go�o: atmenet!leg helyettesit, .. s napi munkáját azonban egész

Más munkakörben 
átmeneti ideig 

A dolgozó munkakörébe 
többféle munka elvégzése tar
tozhat. Ilyenkor alapbérét an
nak a tevékenységnek alapul 
vételével kell megállapítani, 
amellyel munkaidejének na
gyobb részét tölti [Mt. V. 12. §. 
(2) bekezdés]. Gyakran találko
zunk olyan esetekkel, amikor a 
dolgozókat rendszeresen több
féle munkán foglalkoztatják, 
munkaszerződésüket mégsem 
ennek megfelelően készítették 
el. Az ilyen mulasztásból mun
kaügyi vita alakulhat ki. A ta
pasztalatok azt bizonyítják. 
hogy a több munkakörben való 
foglalkoztatás munkaszerződés
ben való rögzítés alapján nem 

ez 1do_ a}a!t az_e�:detJ m1;nk�ko- ben vagy jelentős részben azon re ellata�an �1vul Jelentos t�b_b� kívül végzi, vagyis külszolgálaletmunkat vegez, helyettes1tes1 . tot teljesít külszolgálatos mundíj_ i_lleti meg. A. helyett�síté�i kahelyen '(szakaszon, vonalon) d�? osszege fegfelJebb � tav�lle- végzi a munkát. Azt, hogy egy vo„ d�lgozonak 11;egallapttott adott főnökségnél mely munidoarany?s alapber fele , lehe!· kaköröket kell külszolgálatosEzt_ olymodon lehet meg�llap1� nak tekinteni, helyi függeléktam, hogy meg kell hatarozni ben keU felsorolni. mennyi időt fordít a dolgozó he
lyettesítésre, és erre mennyi 
alapbér esik. Ennek maximum 
50 százaléka állapítható meg 
helyettesítési díj címén. Ezen 
kívül figyelembe kell venni azt 
is, hogy a havidíjas dolgozó
nak helyettesítési díj akkor jár, 
ha egyfolytában harminc na
pon túl helyettesít, ilyenkor is 
csak a 31. naptól kezdődően. A 
kinevezett helyettest csak a he
lyettesítés negyedik hónapjától 
kezdődően illeti meg a helyette

A másik levél: , elég széles körben terjedt el, ,,Kedves Sebes El�t?-rs!. , pedig segíthetné a gazdaságo-
sítési díj. 

A sajtóhüfében 
A Forma-l-es vilagbaJnolcsag sabb foglalkoztatást. Magyar Nagydij futama az el- . , , ső nemzetközi és hazai vissz- Ugyanilyen cel?ol fogalmaz
hangok szerint rendkívül sike- ta meg a Jogal_k�to_az Mt. V. 35. 
resnek bizonyult. A szervezés- §. (1) bekezdeset 1s, amelybe� 
ben és a lebonyolításban az az szer�pel; . hogy„ a dolg?zo 
Utasellátó Vállalat a közönség mun�avegzes1 

k 
k��e�ezettsege 

és a sajtó munkatársainak kite9e� a .m�n , �ko_rehez �ap: 
szervezett és magas szintű el- csolod? elo�esz1to es befeJE:.ZO 
látásával, valamint a verseny- munkak:.a„ is. __ Az egyes M�".' 
re kilátogató felső vezetők ven- m�n�a��ro�hoz . k:pcsolo�o 
dégül látásában nyújtott telje- elokesz1to _es befeJezo munk�t 
sítményével eredményesen vett n�gyobb �eszben a gyak?;l�t es 
részt. Meggyőződésem, hogy a kiseb� reszbe;1, az

k 
elo1rasok 

rendezvényt ért elismerések és 
(szolgala_t1_utas1táso 'I?.l. F. �-�s 

a jó közönséghangulat jelentős sz. utas1�as. _munkakon le1ra
mértékben köszönhető a válla- sok)_ alak1to_tták __ ki. Ez a_zonban 
lat színvonalas szolgáltatásai- a Jele?l�gi . kovete�m_en=(���t 
nak nem eleg1t1 ki. Az elokeszito es 

Az Mt. 35. §-a alapján történő 
foglalkoztatásának régi gyakor
lata van a MÁV-nál. Ma is ki
terjedt az alkalmazása. enélkül 
zavar keletkezhetne a folyama
tos szolgálat ellátásában. A dol
gozóknak esetenként terhes, a 
munkáltató szempontjából pe
dig gazdaságtalan, ha alacso
nyabb díjtételű munkát végez a 
dolgozó magas átlagkeresetért. 

Az egyértelmű és természe
tes, hogy a külszolgálatos mun
kahelyen foglalkoztatott dolgo
zót a munkával eltöltött időre 

munkabér illeti meg. Eddig 
azonban nem volt rendezve, 
hogy a munkaidőn kívül uta
zással eltöltött időre jár-e díja
zás. Az új kollektív szerződés 
66. §-ának 10. pontja tisztázza 
ezt a kérdést. Előírja, hogy a 
külszolgálatos munkahelyen 
foglalkoztatott építési és pálya
fenntartási dolgozót a jelentke
zési helyről külső munkahelyre 
utazás, és onnan visszautazás 
időtartamára 15 Ft/óra díjazás 
illeti meg. több adag fagylalt és mintegy 

félmillió pohár üdítő fogyott el 
a háromnapos versenyen. 

A ritka fel adat teljesítésében 
a vállalat közel 6 ezres kollek
tívájából 2500-an vettek részt 
közvetlenül és közvetve. 

A munka szervezeti intézke
désekkel kezdődött. Alakítottak 
egy bizottságot, majd a konkrét 
tennivalókat cselekvési prog
ramban foglalták össze; a bi
zottság minden egyes tagja tud
ta feladatát, az egyes döntések 
végrehajtását pedig folyamato
san ellenőrizték. 

Az alaposan kidolgozott el
gondolás nyomán a Hungaro
ringet 9 önálló elszámolású egy
ségre osztották, s szektoronként 
4-5 nagyméretű sátorban kínál
ták az említett árukat. Az önálló 
egységeken kívül több száz moz
góárus és több mint 50 kitele
pült kocsi is várta az éhes és 

A VI. ötéves tervidőszakban 

mivel az áruk cseréjét éjfél 
után, illetve a hajnali órákban 
oldották meg; 52 teherautó hoz
ta-vitte az árukat . . . 

A világverseny vendéglátó
ipari szolgáltatásait folyamato
san ellenőrizte az Országos Ke
reskedelmi Felügyelőség, a 
Rendőrség és a Köjál. A .,szigo
rú" hatóságok nem találtak ki
fogásolni valót! A fogyasztói ér
dekvédelmet azzal is biztosítot
ták, hogy minden egyes árufé
leségen jól láthatóan szerepelt 
az ár, ráadásul: három nyelven. 

A sajtóbüfében nyújtott szol
gáltatásuk túl nőtt az egyszerű 
vendéglátó-ipari rutinfeladato
kon. A tét itt az volt, hogy a kül
földi újságírók a vállalat mun
káján keresztül milyen benyo
másokat szereznek hazánkról. 
Nem vallott szégyent az Utasel
látó; jó munkájuknak is köszön
hetően az újságírók többsége 

Kös�önetet mondva munkájá- befejező munkák megnevezését 
ért, kérem, tolmácsolja elisme- rögzíteni kell a munkaszerző
résemet munkatársainak és désben vagy a munkaköri le-

írásban. azoknak a dolgozóknak is, 
akik a feladat sikeres végrehaj- A jogalkotó a fentieken kívül 
tását lehetővé tették. is számolt azzal. hogy a munka-

Elvtársi üdvözlettel: viszony fennállása alatt a mun-
Urbán Lajos 

káltatónál szükség lehet a dol-
Közlekedési Miniszter" gozó foglalkoztatására munka

körétől eltérően is. Erre való te
kintettel a Munka Törvény
könyve 35. §. (1) bekezdése ér-

lan szervezési intézkedéssel 
négy alkalommal lett kiváló az K • 'l ' 
Utasellátó szombathelyi területi IVa 0 
igazgatósága. Az 1985. évi ered-

• csökkentették a veszteségesen 
SZlnfen dolgozó üzleteik, pavilonjaik 

számát. Nyereségük az állandó
an nehezedő gazdasági helyzet 

telmében a dolgozó indokolt 
esetben munkakörébe nem tar
tozó munkát is köteles átmene
tileg ellátni. Felmerül a kérdés, 
hogy konkrétan mennyi lehet 
az átmeneti idő. Ezzel kapcso
latban az Mt. V. és a Kollektív 
Szerződés előírása egyaránt ér
vényesül a MÁV-nál. 

ményeikért kapott kiváló kitün
tetést ez év áprilisában kapta az 
igazgatóság. 

- Hogyan alakult az első 
félév? Tart-e a nyugat-dunántú
li utasellátósok sikersorozata? 
- kérdeztük Haller József te
rületi igazgatótól. 

- Üzleteink az 1985 első fél
évi forgalmunknál 20 millióval 
többet, 165 millió forintot for
galmaztak. 

A konvertibilis valutabevéte
leink a múlt év első hat hónap
jának elért 291 ezer dollárjával 
szemben több mint 600 ezer 
dollár a bevételünk. 

- Nem akarok tévedésbe ej
teni senkit, régi üzlethálóza
tunkkal nem futotta volna eny
nyire - mosolyodik el az igaz
gató. - Tavaly az év közepén 

'rva'... Thermál Szállóban ellenére öt év alatt a hároma sa , • , , ,, N 
, 

· t az esztendő végén a körmendi �-�oros0;ra nott., yeresegszm, -
városközpontban, az idén az Juk , az atlagos vallalatJ 3,79 sza
új büki hotelben nyitottunk va- za�ekk:11 _ szemben tavaly 8,6 

lutáért árusító Utastourist üz- szazalek volt · · · 
leteket . . . - A vámosszabadi, a rajkai, 

A MÁV és a Volán pályaud- a hegyeshalmi, a kőszegi, a bú
varokon, a határátkelőkön és csui, a rábafüzesi, a bajánse
más idegenforgalmilag jelentős nyei és a letenyei határátkelők 
helyeken működő üzleteikben révén az idegenforgalomban is 
is nagyobb mértékben nőtt az érdekeltek. Mi az idei tapaszta-
étel- és üdítőital-forgalom. latuk? 
A jobb ellátás biztosítására - Az osztrák gazdáknak az 
SzombaU{elyen „forintos és va- utakat eltorlaszoló akciói érzé
lutás" központi rak�rat létesí- kenyen érintettek bennünket. 
tettek. Ma már négy saját te- Ezt, valamint a nyugati turista
hergépkocsi segíti a gyorsabb, forgalom viszonylagos csökke
rugalmasabb áruszállítást Vas, nését, jobb áruellátással, szín
Zala és Győr-Sopron megyé- vonalasabb kiszolgálással bizo
ben. nyos mértékig már sikerült el-

Jobb odafigyeléssel, számta- lensúlyozni. sz. j. i. 

Az ilyen munka az Mt. V. 37. 
§ (1) bekezdése értelmében -
eltérő megegyezés hiányában 
- nem haladhatja meg naptári 
évenként a három hónapot. ki
véve, ha rendkívüli körülmé
nyek hosszabb időt indokolnak 
vagy ilyet a kollektív szerződés 
előír. Ha a más munkakörbe 

való kirendelés budapesti szol
gálati helyre történik, a MÁV 
Kollektív Szerződés 13. §. 2. 
pontja alapján hat hónapra 
szólhat. A kollektív szerződés 
tehát szolgálati indokból él a hi
vatkozott Mt. V. felhatalmazás
sal. Az előbbiekben ismertetett 
időtartam azt jelenti, hogy a 

A munkáltató és a dolgozó ré
széről egyaránt fontos kérdés, 
hogy a dolgozó a munkát mely 
telephelyen köteles végezni. A 

Munka Törvénykönyve a mun
kahely meghatározását még
sem teszi a munkaszerződés 

kötelező tartalmi elemévé, ha
nem a felek belátására bízza. 
Ha nem rögzítették a munka
szerződésben, akkor a dolgozó 
munkakelye az a telephely lesz, 
ahol a munkaszerződést meg
kötötték. 

A munkahelynek három for
máját ismerjük. Az egyiket ál
landó munkahelynek. a mási
kat változó munkahelynek, a 
harmadikat pedig külszolgála
tos munkahelynek nevezzük. 
A dolgozó alkalmaiása rendsze
rint állandó munkehelyre szól. 
Ha a munkáltató a dolgozót vál
tozó munkahelyen kívánja fog
lalkoztatni, akkor ezt írásban 
rögzíteni kell a munkaszerző
désben. A dolgozó alkalmazása 
azonban anélkül is változó 
munkahelyre szól, azokon a te
rületeken, illetve munkakörök
ben, amelyekben a dolgozókat 
rendszerint változó munkahe
lyen foglalkoztatják. Ezeket a 
kollektív szerződés határozza 
meg. 

Változó 
munkahelyen 

A MÁV Kollektív Szerződés 
6. §-a szerint külön megállapo
dás nélkül is változó munkahe
lyű munkakörre alkalmazott 
dolgozónak kell tekinteni a fő
pályamesteri szakaszok, a gépe
sített mozgó egységek, az épí
tésvezetőségek dolgozóit, to
vábbá az összes építési munka
helyen foglalkoztatott dolgozót, 

Az új díjazási formát az 
érintett főnökségeknek legké
sőbb a jövő év január l-jén kell 
bevezetniök. Ezzel kapcsolat
ban fel kell hívni a figyelmet a 
következőkre: a díjazás csak 
akkor jár, ha a jelentkezési 
helyről a munkavégzés helyére. 
munkaidőn kívül merül fel uta
zási idő. Ebben az esetben is 
csak az építési és fenntartási 
munkahelyen foglalkoztatott 
dolgozókra terjed ki a rendelke
zés. E díjazásba bevontak köre 
tehát szűkebb. mint akik a bel
földi kiküldetésekről szóló sza
bályok értelmében külszolgála
tosnak minősülnek (napidíj 
szempontjából). 

A munkaviszonyok rendsze
nnt hosszú időre szólnak, ezért 
elkerülhetetlen. hogy a dolgo
zót időnként rendes, illetve ál
landó munkahelyén kívül fog
lalkoztassák. Ezért mondja kI 
az Mt. 35. §-ának (3) bekezdése, 
hogy a dolgozó köteles ideigle
nesen munkát végezni állandó 
munkahelyén kívül és más 
munkáltatóknál is. 

A kolletkív szerződés 13. §-a 
értelmében az állandó munka
helyen kívüli tartós - azaz 30 
napot meghaladó - munka
végzést a szolgálati vezető 
írásban köteles elrendelni. Ezt 
két héttel előbb kell közölni a 
dolgozóval. Rendkívüli esetben 
ettől el lehet térni, de ezt a 
partner szakszervezeti szerv
vel egyeztetni kell. Budapesti 
szolgálati f őnökségre kirendelt 
forgalmi végrehajtó munka
kört ellátó dolgozó naptári évenként legfeljebb hat hóna
pon át kötelezhető állandó 
munkahelyen kívül mun_kavég
zésre. Ezt azonban a MA V ösz
tönzi, első három hónapban 6500 Ft, a továbbiakban pedig három hónaponként 7800 Ft ki
rendelési jutalékkal. 

Dr. Garabon Sándor 

(Folytatjuk) 
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ltászt,l�ált 
A „tízek" is hozzájárultak a szombathelyi 

körzeti üzemfőnökség kitüntetéséhez 

Hogyan fejlődött 
Románia közlekedése? 

Kiállítás nyílt a Közlekedési Múzeumban 

Ifjúsági találkozó 

Kecskeméten 
Már hagyománynak számít, 

hogy a szegedi igazgatóság te
rületén dolgozó fiatalok nyaran
ta megrendezik a találkozóju
kat. Idén. augusztus 22-24 kö
zött Kecskemét adott otthont a 
vasutas KISZ-eseknek. A hírös 
városba látogató mintegy 150 
fiatalnak gazdag programot ál
lítottak össze a szervezők. 
A megnyitóra a városi tanács 
dísztermében került sor. ahol 
Horváth Antal, Kecskemét vá
ros általános elnökhelyettese 
adott tájékgztatást a város éle
téről, jelenéről és a jövő tervei
ről. A baráti találkozó a 607. Sz. 
Szakmunkásképző Intézet kol
légiumában folytatódott, amely 
épület mindvégig a fiatalok 
.. bázisa" volt. 

' 

.\ vetélkedő <'Sapat tagjai 

A MÁV vezérigazgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete el
nöksége Kiváló Üzemfőnökség 
kitüntésben részesítette a szom
bathelyi körzeti üzemfőnöksé
get 

Az idén első ízben kapták a 
vasutasnapra a kiváló elismeré
seket a vasuti szolgálati helyek. 
kollektívák. Ez szoros összefüg
gésben van a MÁV munkaver
seny-szabályzatának korszerű
sítésével. 

A szombathelyi körzeti üzem
főnökség tíztagú csapata meg
nyerte a szombathelyi igazgató
ságon az üzemviteli döntőt, 
majd ebben a kategóriában or
szágosan is az első helyen vé
geztek. A vasút hét szakszolgá
latának a versengésében pedig 
másodikak lettek a szombathe
lyi vasutasok. 

A munkában is 
helytálltak 

A szombathelyi vasút-igazga
tóság személyszállító vonatai
nak a felét ők továbbítják. Az 
utasokat szállító szerelvények 
60 százaléka a vasi megyeszék
helyről és környékéről indul és 
oda érkezik. �pen ezért a leg
több bírálat és dicséret itt érheti 
a MÁV-ot. Ebben a közhangu
latot. közérzést befolyásoló te
vékenységben példásan helyt
álltak, hiszen a vasi megyeszék
hely csomópontjának az építése 
ellenére is javult a menetrend
szerűség, a kocsik külső és bel
ső tisztasága, világítása és a fű
tése. 

Eg 

(A szerző felvétele) 

A személyszállítási bevétele
ket - több kedvezmény nyúj
tása mellett - másfél millió fo
rinttal túlteljesítették. A sze
mélyszállító szerelvények me
netrendszerűsége 98,1 százalék
ra alakult. A fuvaroztató felek
kel kiépített jó kapcsolat, a ha
tékony fuvarszervezői tevé
kenység. az udvarias kiszolgá
lás és a vállalatokkal kötött, 
kölcsönös előnyökön alapuló 
szerződések elérték a várt ha
tást. A szombathelyi körzeti 
üzemfőnökségen - az előírt 
tervét túlteljesítve - 1985-ben 
már negyedszer lépte át a va
lamikor hihetelennek, elérhe
tetlennek tűnő 1 millió tonnán 
felüli áruszállítási határt. 
Mindezt olyan hátráltató körül
mények közepette. hogy a vál
lalatok változatlanul idegen
kednek a folyamatos, főleg a 
szombat-vasárnapi rakodá
soktól. Ugyanakkor a fejlesztési 
lehetőségek hiánya miatt a 
megnövekedett feladatokat vál
tozatlan, sőt kevesebb vagon 
birtokában kellett és kell lebo
nyolítani. 

Nagy erőfeszítéseket tettek 
az egyre romló állapotú mozdo
nyok. motorkocsik üzembizton
ságáért. Nyolc nagy teljesítmé
nyű vontatójármű időszakos 
nagyjavítását terven felül elvé
gezték. Ezen kívül a kocsijaví
tási tervet a szigorúbb költség
keretek betartása mellett is tel
jesítették. A rendkívüli kedve
zőtlen időjárási körülmények 
ellenére gondosabb munkával 
hatékonyabb ellenőrzésekkel, 
11 7 tonna gázolajat takarítot
tak meg. 

A kímagasló gazdasági ered
ményekre épülő, sikeres szak
mai-politikai vetélkedő meg
nyerése 80 többlet kiváló dolgo
zó keretet és 623 ezer forint 
egyszeri jutalom kifizetését. va
lamint 1 millió forint értékű szo
ciális jellegű pályázat benyújtá
sára adott lehetőséget. 

A reiélkedő 
főszereplői 

Kővári Csaba, a vetélkedőért 
felelős gazdasági üzemfőnök
helyettes elmondotta, hogy a 
körzeti üzemfőnökség 87 szocia
lista brigádja közül 59 indult. 
A közvetlen és a közvetett 
résztvevőkkel együtt a szolgála
ti főnökség létszámának a 75-
80 százalékát érintette ez a moz
galom. A 11 helyszínen megtar
tott elődöntőkből a 25 legjobb 
kollektíva képviselői kerültek 
az üzemfőnökségi döntőbe. 
A tíz játékos a következő volt: 
Szalai András üzemgazdasági 
csoportvezető, csapatkapitány, 
Sziklai Ferencné kereskedelmi 
szakoktató, Balogh Zoltán bal
eseti ügyintéző, Ágh Ernő for
galmi szolgálattevő, Borbás Ist
ván munkavédelmi vezető, fllés 
Endre vontatási szakoktató, 
Szíj László mozdonyreszortos, 
Nagy Péter vontatási techni
kus, Makovényi György keres
kedelmi részlegvezető és Kő
halmi Vilmos mérlegszerelő. 
A szellemi vetélkedőn kiharcolt 
pénzjutalmakon felül vala
mennyien Kiváló Dolgozó ki
tüntetést kaptak. 

Az üzemfőnökséghez tartozó 
Beled, Körmend, Jánossomor
ja, Nagycenk, Répcelak és Sár
vár vasútállomás az Élenjáró 
szolgálati hely kitüntető címet 
kapta. 266-an a törzsgárda-ki
tüntetés különböző fokozatait. 
111-en Kiváló Dolgozó. negyve
nen az Élenjáró Dolgozó és 8-án 
a Szakma Ifjú Mestere. illetve a 
Kiváló Ifjú Szakmunkás kitün
tetést kapták. Három szocialista 
brigádjuk. közöttük a vontatási 
utazók Kandó Kálmán, a rako
dógép-karbantartók Petőfi Sán
dor és a kocsivilágítás1 villany
szerelők Kilián György a MAV 
Kiváló Brigádja lett. 

Sz. Jakab István 

Augusztus 15-én a budapesti 
Közlekedési Múzeumban sajtó
tájékoztatót tartottak abból az 
alkalomból, hogy megnyílt a 
bukaresti Technikai Múzeum, 
A szállítás fejlődése Romániá
ban című kiállítása. A két mú
zeum kutatói egymás munkáját 
már évek óta tanulmányozták, 
amelynek eredményeként há
rom évvel ezelőtt szocialista 
együttműködési szerződést kö
töttek. Ennek keretében mutat
ták be a közelmúltban Buka
restben A magyar városi közle
kedés 150 éve című kiállításun
kat. 

A sajtótájékoztatón Nicu Du
mitrache, a bukaresti múzeum 
munkatársa kiemelte, hogy a 
jövőben erősíteni szeretnék a 
két intézmény tudományos 
együttműködését. Feldolgozzák 
például a két ország folyamha
józási és autóbuszforgalmának 
történetét. Jövőre Konstanca és 
Mamaia között. egy tengerparti 
üdülőhelyen bemutatják A ma-

gyar járműgyártás története 
című kiállítást. 

A tájékoztató után filmvász
non mutatták be a nézőknek a 
duna-fekete-tengeri csatorna 
építését. A folyamból Cernovo
danál ágazik ki a csatorna, 
amely 64 kilométer hosszú. 
Dobrudzsást átszelve Konstan
ca és Eforie között ömlik a Fe
kete-tengerbe. Elkészítése so
rán 300 millió köbméter anya
got termeltek ki. Ez az adat 
egymagában is jellemző, a 
munkálatok monumentalitásá
ra. A létesítmény nagymérték
ben megrövidíti a hajózási út
vonalat, amely energiagazdál
kodási szempontból is fontos. 

A kiállítás - amely október 
6-1g tekinthető meg - átfogó 
képet ad Románia közlekedésé
nek történetéről: a hajózásról, a 
közúti. a légi. a vasúti közleke
désről. valamint a román jár
műgyártásról. 

H. K. 

A háromnapos program kere
tében színvonalas fórumot ren
deztek. amelyen Tóth Imre vas
útigazgató-helyettes az igazga
tóság munkájáról. eredményei
ről és terveiről. Szabó Tibor 
közgazdász pedig külgazdasá
gunk helyzetéről adott áttekin
tést, majd válaszoltak a fiatalok 
kérdéseire. 

Vagonmozgató berendezés A fórumon kívül volt játékos 
vetélkedő, különféle sportren
dezvény, diaporáma bemutató s 
természetesen esténként disz
kó. A résztvevők kisvonattal ki
rándultak Bugacra 1s. ahol 
megtekintették a szürke-gulyát, 
a ménest. 

(gellért) 

Vizuális 
--..::. utastájékoztató 

A 36. vasutasnapra szerelték 
..,. fel Szeged állomáson az új vizu-

A kocsi előterében, a vágányok között látható a vagonmozgató �s utastájékozta�ó be:end:· 
szerkezet (A szerző felvétele) zest. A csehszlovak gyartma-

Moha-Rakodó állomáson 
magasrakodó és vagonmozgató 
berendezést építtetett a buda
pesti vasút-igazgatóság. vala
mint az Országos Érc- és Ás
ványbányák Vállalat. 

Moha-Rakodóra az iszka
szentgyörgyi dolomitbányából 
viszik a zúzalékot, és onnan el
sősorban a Dunai Vasműbe, va
lamint útépítésekhez szállítják. 

. , nyú, Pragotron típusú készülék 
�arabban markolog�p.1;el. rak- mintegy ötmillió forintos költ
ták vagonokba a fe�e.r asvanyt. séggel épült, és többhetes pró
Ez a�on�an m�drag1totta a fu- baüzem után ma már véglege
varkoltseget. es gyakran meg- sen az utastájékoztatás szolgá
sérültek a vasúti kocsik oldalfa- latában áll. 
lai is. Az utazóközönség az állomás 

A mintegy 9 millió forint költ- hat vágánya melletti egyedi pe
séggel készült berendezés _ a rontáblákon. valamint a pénz
korábbihoz képest _ jelentő- tárcsarnokban és az emeleti vá
sen csökkentette a dolomit ra- róteremben lévő összesítő táb
kodási idejét. Lényeges az ener- lán kísérheti figyelemmel az ér
giamegtakarítás 1s. A vagon- kező és induló vonatokhoz 
mozgató berendezés nélkülöz- szükséges tudnivalókat. Az 
hetővé tette a tolatómozdony utastájékoztatót a szegedi bizto-

A növényolajipar használatát is. sítóberendezési fenntartási fő-
nökség dolgozói szerelték fel. 

bízik a vasútban S. R. 
-g-

Méltóak a MÁV Kiváló Brigádja címre Hamarosan megkezdődik az 
.. 

Összetételében már többször 
változott a veszprémi körzeti 
üzemfőnökség vontatási üzem
egységének József Attila szocia
lista brigádja. Ez érthető, hi
szen 1962 óta sok dízel- és jár
mű-villanyszerelő megfordult 
ezen a munkahelyen. 

Egy azonban változatlan ma
radt a kis közösségben: az ösz
szefogás. az eredményes tevé
kenység. Munkájukért egy al
kalommal bronz, hét esetben 
ezüst és négy alkalommal 
arany fokozatú elismerést kap
tak. Most két év után ismét ki
érdemelték a MÁV Kiváló Bri
gádja kitüntetést. 

Mit tettek ezért a közelmúlt
ban? A 12 tagú kollektíva pél
dául elsőként csatlakozott a fel
szabadulási és kongresszusi 
munkaversenyhez. Megnyerték 
az üzemfőnökségen rendezett 
szellemi vetélkedőt. 

A dízelmozdonyok fődarab
cseréjénél kilenc indítómotort 
helyileg újítottak fel, amivel a 
gépek műhelyi állásidejét több 
nappal rövidítették. A brigád 
által beadott 19 újításból 10-et 
bevezettek. Az M-47-es moz
donyok „B" szervizét eseten
ként, hétvégeken kommunista 
műszakok keretében végezték 
el. Harminchétezer forint bevé
telhez juttatták a vasutat a fém
hulladékok gyűjtésével. 

A szocialista brigád tagjai az 
557 társadalmi munkaórából 
legtöbbet tavaly a MÁV-nál tel
jesítettek. Dolgoztak a csolnoki 

általános iskolánál. Az előbbie
kért cserébe évente hat helyet 
kapnak a vasutas dolgozók 
gyermekei az óvodában. A vá
rosban végzett társadalmi mun
kájukért Veszprém Város Taná
csa Dicsérő Oklevél elismerés
ben részesítette a József Attila 
szocialista brigádot. 

Elsők között voltak a berhi
dai földrengés károsultjainak a 
társadalmi munkával történő 
segítésében. Ezenkívül pénz
adományaikkal is támogatták a 
bajba jutottakat. A vontatási te
lep takarítónőjénél történt tűz
eset után anyagi támogatásra 
hívták fel a KÜF összes brigád
jának/4 figyelmét. Ők 8600 fo
rintot juttattak az özvegyasz
szonynak. 

A vetélkedőre készített szak
dolgozatukban szereplő (a von-

lakótelep bölcsődéjénél, óvodá- • 
jánál, valamint a Hrisztó Botev A József Attila szocialista brigád 

üzemekben a napraforgó feldol
tatási telep munkáját segítő) gozása. A közelmúltban a Nö
újításukat bevezették. Ezzel vényolajipari és Mosószergyár
csökkent a műhely vontatójár- tó Vállalat pestújhelyi központ
mű-igénye a javítás alatti moz- jában értekezletet tartottak. 
donyok napközbeni mozgatásá- amelyen részt vettek a terme
hoz. lők, a felvásárlók, a gyártók és 

A brigád valamennyi tagjá- a szállítók. (a vasút és a Volán) 
nak van társadalmi megbíza- illetékes vezetői. 
tása. E kollektíva szervezi min- Kollár Lajos, a növényolaj
den évben Porva-Cseszneken a ipar kereskedelmi igazgatója el
juniálist, amelyre valamennyi mondta többek között. hogy az 
csomóponti vasutast meghív- idén 390 ezer hektáron termesz
nak hozzátartozóikkal együtt. tettek napraforgót. amely több 
A Kossuth Könyvkiadó művei- a tavalyinál. E területről becslé
ből 1985-ben 2600 forintért vá- sek szerint mintegy 740 ezer 
sároltak. tonna olajos magot várnak az 

A József Attila szocialista bri- olajütő üzemek. A kampány 
gád tagjai 1985-ben eredmé- ebben az évben 1s rendkívül 
nyes esztendőt zártak, amit bi- nagy feladatot ró a termelőre, a 
zonyít az is, hogy a gazdasági gyártóra, és a szállítóra egy
tevékenységért az elérhető 140 aránt. A növényolajipar a 
pontból 135-öt megszereztek. nyers és késztermékeinek 70 

Sz. J. I. százalékát vasúton akarja el

(A szerző felvétele) 

szállítani. Célul tűzték a rako
dás jobb szervezését, mert a 
múlt évben az ország hat nö
vényolajgyára 15.8 millió forint 
kocsiálláspénzt fizetett ki. 

A kereskedelmi igazgató is
mertetője után Baranyi Imre, a 
budapesti vasútigazgatóság 
üzemviteli osztályának részleg
vezetője elmondotta, hogy 
amennyiben a növényolajipar
nak nincs elegendő rakodó em
bere. igénybe vehetik az igaz
gatóság rakodószolgálatát. 

Az igazgatóság kereskedelmi 
apparátusa soron kívül zöld 
utat biztosít a lakosság számára 
továbbítandó élelmiszer-szállít
mányoknak. 

(séra) 

Mit 
, 

arun a MAV-tól? 
Az elmúlt három évben, a szállítási nehézségek 

ellenére igen jó kapcsolat alakult ki a MÁV illeté
kes szerveivel. Több ízben egyeztettük elképzelé
seinket, s az egyeztetések a{kalmával mindkét 
részről megértés, és tenniakarás nyilvánult meg. 

A találkozások szinte rendszeressé váltak, és az 
ott elhangzott javaslatoknak köszönhető, hogy 
szállításainkat - egy-két esettől eltekintve -
zökkenőmentesen hajtottuk végre. 

Továbbra is igényeljük a megbeszéléseket, 
reí)dszeres egyeztetéseket. Vállalatunk azt várja a 
MAV-tól, hogy az általunk leszerződött terménye
ket - repce és napraforgó - fedett kocsibiztosí
tásával, zökkenőmentesen szállítsa gyárunkba. 
Lehetőleg kerüljék a kampányszerű kocsi biztosí
tást, mert ilyenkor a terményeket nem tudjuk idő
re kirakni. Ebben az esetben növekszik a kocsiál
láspénz, valamint, az egy kocsira eső állásidő. Ez 
nem jó sem a MAV-nak, sem a gyárnak. 

Gyárunk jobbára élelmiszer-ipari termékeket ál
lít elő. Margarinból, étolajból, de még mosópor
bél is naponta kell biztosítani az ország ellátását. 
Fontos a napi termékek elszállítása, azért is, mert 
csak egy műszakot kielégítő raktári alapterülettel 
rendelkezünk. Ezeknek az élelmiszereknek vala
mint a melléktermékként jelentkező állati' takar
mányoknak az elszállításához igényeljük a rend
szeres fedettkocsi-ellátást. 

Olyan áruk esetén is több megértést, nagyobb 
rugalmasságot várunk, melyek tévesen érkeznek 
és ezért továbbítanunk kell más egységbe vagy 
éppen yissza kell küldeni a feladónak. 

A MAV illetékes pályafenntartási fönökségétöl 
pedig azt kérjük, hogy ne feledkezzenek meg 
iparvágányaink rendszeres karbantartásáról. 

(X) 
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Dr. Vársmegi Gyula 
látogatása Záhonyban 

A vonal legszebb állomása 
Dr. Várszegi Gyula, a MÁV 

vezérigazgatója és dr. Besse
nyei Gábor, a MÁV Vezérigaz
gatóság üzemviteli főosztályve
zetője augusztus 13-án és 14-én 
látogatást tett a záhonyi üzem
igazgatóságon. A vendégeket 
dr. Lőrincz Sándor és Sipos Ist
vcin igazgatóhelyettesek fogad
ták, majd tájékoztatták a záho
nyi üzemigazgatóság tevékeny
ségéről. 

Az első. amit a Nagykőrösre 
Másnap az üzemigazgatóság érkező látogató észrevesz, az az 

forgalmi, kereskedelmi, műsza- állomáson tapasztalható rend 
ki és átrakó berendezéseit Si- )és tisztaság. A vágányok mel-
pos I t , t tt b d, letti peronon, az utasvárók ban s van mu a  a e a ven e- k" d' kb · 'gt rt'kb oe enye en, vira a o an geknek. Ezt követően dr. Vár- pompázik a muskátli és a többi 
szegi Gyula Csapon találkozott színes virág. A felvételi épület 
és megbeszélést folytatott G. N. melletti szép, gondozott park 
Kirpával, a lvovi vasút-igazga- pedig a vonaton utazók figyel
tóság vezetőjének első helyette- mét is felkelti. Nem véletlen, 
,ével. hogy Nagykőrös a vonal leg-

szebb állomása. 
- Dolgozóink védnökséget 

vállaltak a rend és tisztaság f e
lett - mondja találkozásunk
kor Rostás Tibor állomásfőnök. 
- Meghatároztuk ki, mit csi
nál, mely területnek lesz a gaz
dája. Évente tizenötezer virág
palántát gondozunk, s a szép 
környezetért utasainktól sok 
dicsérő szót és levelet kaptunk. 

- Ahol ilyen szép környezet 
van, ott a munka is jobban 
megy. Így van ez Kőrösön is? 

- Igen. Ez a megállapítás 
ránk is érvényes. Az év első hét 
hónapját jó eredménnyel zár
tuk. Személyszállításban a bá

·•- � zishoz viszonyítva 5 százalékkal 
Megbeszélés az átrakóban nőtt a bevételünk. Tervünket 

eddig - 2 millió 815 ezer forint 
elérésével - 112,6 százalékra 
teljesítettük, s remélhetően ősz
szel, az iskolai év beindulásával 
tovább gyarapíthatjuk bevéte
leinket. 

, 
, 

Egy korszerű berendezés, amely a nehéz fizikai munkát pótolja 

Zalaegerszegen 

- És az áruszállítás? 
- Állomásunk munkájában 

meghatározó az áruszállítás. 
Ez kettős figyelmet igényel. 
Egyrészt a tonnaterv, másrészt 
az időarányos bevételi terv tel
jesítését. Idén, július végéig a 
tervezett 68 300 tonna helyett 
72 ezer 890 tonna árut szállítot
tunk el, ami 106,41 százalékos 
teljesítménynek felel meg. 

Rostás Tibor 1962 óta dolgo
zik az állomáson - tíz évig for
galmi szolgálattevő, majd hét 
évig kereskedelmi hivatalnok 
volt, 1979-től vezeti az állomást 
-, így a szállítási eredménye
ket illetően van összehasonlítá
si alapja. 

- Lassan negyedszázada kí
sérem figyelemmel a szállítások 
alakulását, de ilyen jó ered
ményt, mint most júliusban, 
még soha nem értünk el. Re
kordot döntöttünk, nem keve
sebb, mint 18 ezer tonna árut 
raktak be állomásunkon. Na
gyon jó kapcsolatot építettünk 
ki a vállalatokkal, igyekszünk 
szállítási igényeiket maradékta
lanul kielégíteni. 

Mint elmondotta, az állomás 
árufeladásának 80 százalékát a 
Konzervgyár adja. Évente 
mintegy 100 ezer tonna kon
zervet raknak be, ennek 70 szá
zalékát Záhony rendeltetéssel. 
De jut a tőkés és a többi szocia
lista országbeli megrendelők
nek, valamint a hazai fogyasz-

Átadták az új MÁV-Volán 
kereskedelllli telepet 

Zala megye egyik legjelentő
sebb alkotmányünnepi esemé
nyére a zalaegerszegi konténer
pályaudvaron került sor. Au
gusztus 18-án átadták rendelte
tésének a rédicsi vonal mellett 
lévő MÁV -Volán kereskedel
mi telepet. Kapronczai János
nak, a szombathelyi igazgató
ság veztőjének megnyitó szavai 
után Ocskó József, a Zala Volán 
igazgatója mondott ünnepi be
szédet, majd Takács Béla átad
ta rendeltetésének a létesít
ményt. 

A régi raktár már akadályoz
ta az állomás szívonalas utaski
szolgálását: zsúfolt és baleset
veszélyes volt. Az új kereske
delmi telep létrehozására egy 
MEFA-pályázatot nyújtott be a 
vasút. Az összes körülményt 
mérlegelve a Közlekedési Mi
nisztérium 15 millió forintot 
juttatott erre a célra. A beru
házás összes költsége 42 millió 
500 ezer forintot tett ki. A beru
házás költségeinek többségét a 
Zala Volán, kisebbik hányadát 
a szombathelyi igazgatóság sa-

ját fejlesztési alapjából finanszí
rozta. 

A két évre tervezett beruhá
zás az eredeti átadási határidő 
előtt négy és fél hónappal ko
rábban készült el. Ez a siker 
többek között annak köszönhe
tő, hogy a kiyitelező Zala Me
gyei Tanácsi Epítőipari Vállalat 
úgynevezett fővállalkozói szer
ződésben létesítette a kereske
delmi telepet. A manapság rit
ka vállalkozási forma lényege, 
hogy a kivitelező egy előre 
meghatározott összegért, egy 
vállalt határidőre építi az objek
tumot. 

A kereskedelmi telepet a sze
mélypályaudvartól távolabb, a 
már meglévő konténer-pálya
udvarra építették. Az 1500 
négyzetméternyi fedett raktár 
mellett ugyanekkora szabad te
rülete van a Volánnak. A másik 
oldalon lévő vasúti rakodásokat 
egy bolgár-magyar összefo
gással készült 25 tonna teherbí
ró képességű daru segíti. A fe
dett raktár mindkét oldalán há
rom méter szélességű fedett 
rámpa készült. A raktár végé-

hez 72 méter hosszúságú, nyi
tott oldalrakodó csatlakozik. 
A rámpákhoz targoncafelhajtót 
is építettek. 

A raktárakhoz kétszintes szo
ciális letesítmény tartozik, 
amelyben a MÁV és a Volán 
dolgozói részére irodák, 200 
adagos melegítőkonyha és 50 
személyes étterem található. 

Az eredeti terveknek megfe
lelően a vasút itt évente 1,5 
millió, a Volán pedig 22 ezer 
tonna árut mozgat meg. A 
gyorsabb, a biztonságosabb ki
szolgálást biztosító közös keres
kedelmi telep beruházási költ
ségei hét év alatt térülnek meg. 
A most átadott telep a már 
meglévő sopronival és a közel
jövőben átadásra kerülő szom
bathelyi konténer-pályaudvar
ral lényegesen élénkíti Nyugat
Dunántúlon a vasúti árumozga
tást. 

A volt zalaegerszegi közös 
raktárból irodákat, szociális he
lyiségeket alakítanak ki. Ezáltal 
megoldódik a személykocsik 
mosásának, tisztításának a 
gondja is. Sz. Jakab István 

tóknak is. A gyár és a MÁV 
kapcsolata példás. Rugalmasan 
alkalmazkodnak a szállítási le
hetőségekhez. Példa erre az 
idei év. Ilyenkor nyáron gyor
san telnek az üvegek zöldborsó
val, zöldbabbal és más termé
kekkel. A kocsik gyors továbbí
tása tehát mindenki érdeke. 
Ezért is kötött megállapodást a 
közelmúltban a két fél tengely
átszerelt kocsik megrakására. 
Sőt a gyár - vállalva a többlet
költségeket is - nem zárkózik 
el az áruk záhonyi MÁV átraká
sától sem. Ha pedig nincs fedett 
kocsi, akkor konténert is meg
raknak. 

A konzervgyár mellett a 
Nagykunsági Erdő és Fafeldol
gozó Gazdaság a másik nagy 
fuvaroztató, évi 14 ezer tonna 
áruval. Többségében ládát, bú
torlécet és rakodólapokat (a 
MÁV-nak is gyártanak) adnak 
fel. A ceglédi állami tangazda
ság faküldeményeket, a MÉH 
pedig ócskavasat rakodik. 

- Leadásban is vezet a kon
zervgyár - folytatja az állo
másfőnök. - Főleg csomagoló
eszközök, karton és üveg érke
zik címükre. Ez utóbbi irányvo
nattal jön Orosházáról és Sajó
szentpéterről. A kóocséri Petőfi 
Tsz címére tápanyagokat, mű
trágyát és a bútorgyártáshoz 
szivacsot hoznak a vonatok. 
A fafeldolgozó gazdaságnak pe
dig rendszeresen rönkfa és fű
részeltáru érkezik Záhonyból. 

- Milyen a vállalatok rako
dási készsége? 

- Általában jó - kapcsoló
dik a beszélgetésbe Gál László 
kereskedelmi részlegvezető. -
A konzervgyár nemcsak öt na
pig dolgozik, hanem ha kell, fo
lyamatosan, a hétvégeken és 
ünnepnapokon is rakodik. Júli
usban például háromszázkilenc 
kocsi közül mindössze csak ti
zennyolcat kezelt késetten. 
A Nagykunsági Erdő és Fafel
dolgozó Gazdaságnak is szinte 
alig van kocsiálláspénze, az ál
taluk kezelt kocsik 7 százaléka 
csak a késett. Évekig gondunk 
volt a VOLÁN-nal, amely a TÜ
ZÉP részére érkező árukat rak
ja ki és szállítja el. 1985-ben a 
kocsik 70 százalékát kocsiállás
sal rakták ki. Ezért tavaly több
ször éltünk a kényszerkirakási 
jogunkkal. Hatására az idén a 
késedelmes rakodás arányát 50 
százalék alá szorították le. 

- A változásnak örölünk, 
hiszen célunk a kocsik mielőb
bi továbbítása -veszi vissza a 
szót az állomásfőnök. - Állo
másunk havi kocsiforgalma a 
ki- és befutással együtt 5 ezer 
kocsi. túlnyomó többsége helyi 
kocsi. Idén sikerült a kocsitar
tózkodási időt egy órával, az 
idegen kocsikét pedig a tervhez 
képest 5 órával csökkenteni. 

A gyors továbbítás vezérel ben
nünket a kocsikiegyenlítési fel
adatok végrehajtásánál is. Mint 
ismeretes a tolató-tehervonatok 
ide hozzák az üres és rakott ko
csikat, itt sorozzuk ki azokat, és 
az üreseket a kiegyenlítő -
szerelvények be besorozzuk. 
A kocsik kiválogatása és mi
előbbi elküldése tehát fontos ér
dekünk. 

A forgalmi irodába a szolgá
latátadás utáni percekbe lép
tem be. Ifj. Bács Dániel forgal
mi szolgálattevő már hazaké
szülődik. 

- Milyen éjszakájuk volt? 
- Nehéz. Sok volt a munka, 

de reggelre mindent rendbe 
raktunk - feleli. 

- Valóban így van, az éjsza
kások jó munkát végeztek -
helyesel Mondi Miklós nappa
los szolgálattevő. - A rakodá
sokhoz szükséges kocsikat idő
ben beállították, a felek már ra
kodhatnak is. 

- Ma mennyi kocsit igé
nyeltek? 

- A konzervgyár tíz 
tengelyátszerelt kocsit és húsz 
konténert, a többi fuvaroztató 
pedig összesen hét fedett és há
rom nyitott kocsit kért és ka
pott. 

- Kocsi mindig van? 
- Most nem panaszkodha-

tunk, az igényeket ki tudjuk 
elégíteni. Reméljük, az őszi f or
galomban is így lesz. 

A forgalmi irodával szemben 
várakozik az M32-es állomási 
tolatógép. Szentpéteri Sándor 
tolatásvezető éppen a soronlévő 
fogást beszéli meg társaival: 

- Ha befejezzük az elegy
rendezést, bemegyünk a gyár
ba két rakott fedettel és kihúz
zuk az üres idegen kocsikat -
mondja. 

- Naponta hány alkalom
mal szolgálják ki az iparvágá
nyokat? 

- Négyszer. De a kocsifor
duló-idő gyorsítása érdekében 
rendkívüli menetet is csiná
lunk. 

Visszatérve az állomásfőnök 
irodájába Rostás Tibort a nagy
kőrösi vasutasok sikerének tit
káról faggatom: 

- Eredményeinket az itt 
dolgozó hetven vasutas összefo
gásának és becsületes helytállá
sának tulajdonítom. Sikereink 
fő részesei a szocialista brigá
dok, amelyekben dolgozóink 90 
százaléka tevékenykedik. Válla
lásaikat a közösség, az állomás 
célkitűzéseinek teljesítése érde
kében teszik meg. Munkájuk 
eredménye az is, hogy az el
múlt 17 bben tizenöt alkalom
mal érdemeltük ki az Élenjáró 
szolgálati hely címet - amely 
további jó munkára kötelez 
bennünket. 

Gellért József 

A vendégek megtekintik az új tetepet 

Az üzemi épület (A szerző felvétele) 

• 

;} 

PORTRÉ VÁZLAT 

Egy arc 

Szatmárból 

Fazekas István egy kis 
szatmári faluban, Penyigén 
látta meg a napvilágot. 
Olyan faluban, ahol a férfiak 
többsége a vasutat válasz
totta hivatás:.il. Édesapja pá
lyamunkásként dolgozott 
évtizedekig, de anyai ágon is 
sokan kötődnek a vasúthoz. 
Az öt testvér közül ketten 
folytatták a hagyományokat, 
Sándor öccse Fehérgyarma
ton állomásfőnök. 

- Kis bonyodalommal 
kezdődött az én vasutas pá
lyafutásom - kezdi vallo
mását. - Hiába végeztem 
színjelesen az általános isko
lát, mégsem vettek fel a sze
gedi vasútforgalmi techni
kumba. Más iskolába pedig 
nem akartam menni, mert 
elhatároztam: ha törik, ha 
szakad, mégiscsak vasutas 
leszek! Különféle alkalmi 
munkák után, már túl a 18 
éves koron, végre vonatfé
kező .lettem Mátészalkán. 
Egy évre rá már vörös sza
lag díszítette a sapkámat, 
vonatvezető ként dolgoz
tam ... 

- Akkor még nehezebb 
hivatás volt, mint manap
ság ... 

- Egészen más szelek 
fújdogáltak; akkor több 
napra vittük a táskát, és 
nem kérdeztük, hogy miért 
kell éppen oda menni, aho
vá küldtek . . . Az akkori 
vezetők - ezt nem hallgat
hatom el! - nem törődtek 
azzal, hogy ki és hogyan ér
kezik meg a vonat indulásá
ra, hogyan jut haza a család
jához. A legtöbb utazó albér
letben lakott Mátészalkán, 
az állomás közelében. A mai 
helyzetet össze sem lehet ha
sonlítani az akkorival ... 

- Meddig ette a vonatve
zetők kenyerét? 

- Öt teljes évig, azután 
elküldtek a fővárosba segéd
tiszti tanfolyamra. Húsz év
vel ezelőtt micsoda értéke 
volt ennek az iskolának! 
Meggyőződésem, hogy a 
vasút gerincét, a tartását 
valamikor a segédtisztek 
adták, kár, hogy ma nem 
egészen így van . . . 

- A további út? 
- Fehérgyarmaton let-

tem forgalmi szolgálattevő, 
majd hosszú évek után, 
1978-ban újra Mátészalká
ra kerültem vezénylőtiszt
nek. Közben persze történt 
egy s más, például érettségi 
vizsgát tettem, 1981-ben el
végeztem a MÁV Tisztkép
zőt, és természetesen a moz
galmi munkából is kivettem 
a részemet. Régi KISZ-es 
vagyok, később párttag, ha
todik éve pártvezetőségi tag, 
a legutóbbi választáson pe
dig engem választottak tit
kárnak. Ennek különösen 
nagy a jelentősége életem
ben, ugyanis beosztásom
mal olykor népszerűtlen fel
adatok is járnak; fegyelmez
nem kell, visszarendelni sza
badságról, stb. A kirendelés 
intézményéről nem is be
szélve ... És mégis: megvá
lasztottak, mert bíznak ben
nem - ennél nagyobb öröm 
kevés van az életben ... 

(Zsoldos) 
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A régi kinőtte kereteit 
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JTandál utasoh� 
déssnaáló vasutasoh 

Szombathelyen béivítették 

A miskolci körzeti üzemfő- lés üzemi költségeit is számítva 
nökség pártvezetősége a közel- - ez év első felében megközelí
múltban tartott ülést, amelyen ti a 2 millió forintot. Igaz: a 
az idei első félévi teljesítmé- kár egy részét a tettesek megfi
nvek elemzése mellett, sok szó zetik, de a vandalizmus ténye 
e;ett az utasok által okozott ká- marad • • • 
rokról is. A vandalizmus háttere még 

A kocsiműszak párttitkára, szomorúbb szinte, mint maguk 
Vasas Ferenc meghökkentő a tények. Tavaly szeptember 
adatokkal dokumentálta mon- 4-én a Nyírségből Miskolcra ér
dandóját. Ezek szerint: az év el- kező szerelvényből az egyik ko
ső felében az üzemfőnökség te- csit ki kellett sorozni, mert há
rületén elloptak 2570 hamutar- rom miskolci fiatal összevagdal
tót (a 200 forint'), eltűnt, illetve ta az ülések huzatait, kiszaggat
összetörött 1400 szakasztükör, ta a lámpák foglalatait. 
ötezer izzó, közel 1700 foglalat, - Miért tettétek? - kapták 
több száz méter függöny, szét- a kérdést a rendőrségen. 
vertek még 160 WC-csészét ... - A DVTK kikapott Nyír-

A döbbenetes adatokat a Ti- egyházán - hangzott a felelet. 
szai pályaudvar reszortosai A miskolci vasútigazgatóság 
még kiegészítik. Elmondásuk rendészeti vezetője, Orbán Jó
szerint havonta lába kél ötven zsef az árukárokról beszélt. El
poroltónak; előfordul az is, mondta. hogy az elmúlt öt év
hogy a poroltókkal „játszanak", ben az árukárok megközelítik a 
vagyis kinyitják a csapot, és 20 millió forintot. A károk te
ilyenkor a kocsit két napon ke- kintélyes részét - 8-10 százalé
resztül takarítják. kát - nem a helytelen rakodás, 

Az egyik reszortos végigkísér csomagolás stb. okozza. hanem 
a hidasnémeti állomásról beér- a dézsmálások. Említ több ese
kező kocsisoron. Szemét minde- tet: 

son 15 vasutas - közöttük tola
tásvezető és kocsirendezők -
huzamosabb időn át dézsmálta 
a vagonokat. A börtönbüntetés 
mellett a 700 ezer forintnyi kárt 

a vasútegészségügyi központot 

is megfizettették velük. 
Egy nemrégiben történt eset: 
Július 16-án tetten értek két 

fiatalt, akik a leplombázott hű
tőkocsiból emeltek k1 egy kar
ton árut. Hankó Miklós miskol
ci fiatalembert a helyszínen, 

Július végén megtörtént a 
szombathelyi területi egészség
ügyi központ új épületrészének 
a műszaki átadása. A nyugat
dunántúli vasutasok egészség
ügyi intézménye kinőtte kerete
it. Utoljára 25 éve történt itt lé
nyegesebb korszerűsítés, a fel
szereltség elavult, a helyiségek 
kicsik. 

Kardos József kocsivizsgálót A már meglevő tömbhöz egy 
valamivel később fogták el. pincét, földszintet és két emele-

A vámosgyörki állomáson a tet toldottak, szintenként 
rendészet és a kocsirendezők 400-400 négyzetméteres alapte
vagonfeltörés közben tetten ér- rulettel. Ezzel egyidejűleg az 
ték Juhász Sándor kocsivizsgá- eddigi kokszfűtéses kazánt gáz
lót, később, a rendőrségi vizs- üzeműre cserélték. Az olcsóbb 
gálatok nyomán kiderült, hogy gázenergia igénybevétele már 
összesen 87 ezer forinttal káro- magában is környezetkímélő 
sította meg a MÁV-ot. lett. Ráadásként az eddigi ké-

A salgótarjáni állomáson hat mény nasyságát a duplájára 
vasutas több mint 36 ezer forint emelték. Igy a környékbeli la
értékű élelmiszert és ipari árut kókat nem érheti a legkisebb 
lopott el . környezeti ártalom sem az 

Hidasnémeti állomáson 10 egészségügyi központból. 

A bővített egész;.égügyi központ 

A bővítéssel valamennyi 
szakrendelő helyisége nagyobb 
lesz. Központi sterilizálót kap a 
létesítmény. Megoldódik a 
gyermekszakorvosi, valamint a 
gyermekek és felnőttek fertőző
rendelésének kívánatos elkülö
nítése. Az itt dolgozó egészség
könyvtArat és tanácskozótermet 
kapnak . .. 

(A szerző felvétele) 

A műszaki átadás után 
egyébként folytatódik a belső 
átépítés, s az ősszel birtokba ve
hetik a betegek és az orvosok 
az új épületrészeket. Ezzel a 
nagyszabású beruházással 
megoldódik öt megye vasutasa
inak, a központi. színvonala
sabb és gyorsabb szakorvosi el
látása. 

Sz. J. 1. 
nütt. Féltucat szeméttartó le- Április 9-én 23 óra 30-kor a 
szakítva, hat-nyolc ülés a friss rendől'járőr igazoltatta Hatvan
.,beretválás" nyomait őrzi. Né- ban Gaál Zoltán mozdonyveze
hány csomagtartóból kitépték tőt, aki autójával éppen ottho
az alumíniumelemeket, leszakí- nába indult. A járőrnek feltűnt, 
tottak öt görfüggönyt. hogy a kocsiban három nagy-

üveg konyak lopásán érték tet- A celldömölki építési főnökten Kancsal László raktári ség dolgozói 1984 végén kezdmunkást, akinek révén egy 25 tek itt dolgozni. A beruházás tagú bandához jutottak. A ház- határidőre, az előre megtervekutatások során 750 ezer forint zett 20 millió forint költségen értékű lopott árut foglaltak le. belül, kiváló minőségben ké- ,-------------------------
Koncsol társai - Kardos János 

szült el. Külön figyelmet érdekocsirendező, • Orosz, Istv;án mel, hogy az ilyen típusú építmozdonyvezeto, Ricsak Geza kezés nem profilja a kivitele
kocsfrendező és a tö?b� bű�társ zőknek. A ház jellege miatt szá
- bizonyos, hogy peldas bunte· ügyi alkalmazottak ebédlőt, tést kapnak, és az okozott kár1 

1 
mos egyedi megold

. 
ást kellett 

is meg kell téríteniük. alkalmazni. Egyidejűleg figye-

Megkerestem a kárpitost is. méretű karton látszik. Hamaro
- Havonta 10-15 ülést telje- san kiderült: boroskartonok 

sen fel kell újítani - mondja. voltak. A felfedezés nyomán 
- Számomra rejtély. hogy mi- házkutatást tartottak a moz

jrt vágják ki és viszik el az ülé- donyvezetőnél. Az . ,eredmény": 
sek huzatait, miért raknak tüzet a rendőrség bűnügyi osztálya 
( ') a plüss borítású ülésen ... ? 140 ezer forint értékű árut ta-

- Sokféle tanulsága van az lembe kellett venm a nagyon 
eseteknek, az egyik különösen szigorú egészségügyi építési kö
fájó - mondja a rendészeti ve- vetelményeket is ... 
zető. - A dézsmálók többsége 
sajnos vasutas . . . 

Talpfák Somogyból 
A Sefag csurgói gyárának fatartó üzeméből korszerű faip§lri 

termékeket indítanak útnak az ország minden részébe. A MAV 
például talpfákat rendelt a csurgói gyártól. Az idén már kétszáz
negyven köbmétert gyártottak. A vasútnak nagyon fontos ez a 
megrendelés, mert importanyagot takarítanak meg vele. az üzem 
pedig jobban ki tudja használm a korszerű nyugatnémet gépso
rát. Hozzávetőleges számítások lált. A hatvani üzemfőnök ter

szerint az ellopott. tönkretett al- mészetesen azonnal elbocsátot
katrészek. berendezések pótlá- ta a 23 éves mozdonyvezetőt. 
,sa - az újak árát, s a beszere- Ugyancsak a hatvani állomá- Csorba Barnabás Bérmunkát is vállaltak 

Cél a társadalmi tulajdon védelme 

Ellenőrző körúton 
,nátészalkai térségben 

A MÁV Élenjáró Főnöksége 

a 

A debreceni igazgatóság és a ban oldják meg. Az állomás 
t�rületileg illetékes Megyei épületé�ek teljes felújításán 
Rendőrkapitányságok között dolgoznak. A rakodóterületen 
megállapodás rögzíti a társadal- már nem ilyen gondosak az em
mi tulajdon fokozott védelmét. berek. Az első vágányon a ga
A mátészalkai körzeti üzemfő- bonafeldolgozó emberei az igen 
nökség rendészeti vezetőjével, értékes Durum búzát rakják 
-fegyelmi és balesetvizsgálójá- szállítószalaggal gépkocsiba. 

'v'al, illetve a mátészalkai Városi Bizony, jócskán folyik a rakodó-
Rendőrkapitányság egyik dol- területre is. Szerencsére beto
gozójával indulunk a reggeli nozott a ra�terület, no �eg, 
órákban ellenőrzésre. ahogy mondtak, ,,az aranybol is 

Az első állomáson, Nyírbá- elcsepeg". meg „így szoktuk, 
torban egy időben több tolatási de a rakodás után összesöpör
mozgás is van. A tartalék a bóni jük". 

ben a fénysorompó használha
tatlan. A közelmúltban halállal 
végződő balesll volt a kereszte
ződésben. 

Az ügyeletes műszerész 1s be
ül a rendőrautóba. s érkezé
sünk után néhány perccel már 
működik a berendezés. 

Az állomásra visszaérve a ra
kodóterületet szemléljük meg. 

Eredményes munkájáért a 
MÁV Élenjáró Főnöksége cím
mel tüntették ki a celldömölki 
építési főnökséget. A szolgálati 
hely kollektívái a szombathelyi 
és a budapesti vasútigazgató
ság területén többek között 
sínhegesztéssel, műtárgyak épí
tésével és fenntartásával foglal
koznak. Géptelepük erősáramú 
szerelőtevékenységet végez. 
Munkagépeket és közúti gép
járműveket üzemeltetnek. 

Itt gondosabbak a rakodók. Az A főnökség az 1985. évi 400 
igazi meglepetés az, hogy az ol- millió fonntos termelési tervfel
dalrakodó bitumenes feljáróJát adatát 470 millióra teljesítette. 
és a rakodótér szabad helyét ru- Negyven vasúti kitéröcsoport 
tinpályának használják a v.árosi cseréjét, valamint 21 vágányki
MHSZ gépjárműoktató1. lométer_ teljes átépít�sét_ a szom-

- Nincs rutin pálya Vásáros- bathelyi, 7J. kilome;-e;et P�?ig 
naményben, ez pedig kitűnően a ,  budapesti 1g�zgat��ag teru_le: 
alkalmas - magyarázkodik az ten kellett elvegezmuk. Kivalo 
oktató. teljesítményük nyomán, 30 k1-

Húsz épületet, hidat építettek tálja, hogy az anyagmentes ter
át a Celldömölk-Székesfehér- melési értékük csaknem tíz szá
vár és a Győr-Szombathely- zalékkal haladta meg a terve
Szentgotthárd közötti szakasza- zettet. A főnökség bruttó nyere
kon. Felépítették Celldömölkön sége 34 millió forint volt. A mi
a HM-konyhát. Tapolcán a nőségi követelményeknek mm
MÁV-éttermet és a szombathe- dig eleget tettek. 
lyi biztosítóberendezési és fenn- A felsőbb szervek anyagilag 
tartási főnökségi épületét. Dol- 1s elismerték átlagon felüli 
gaznak Kőszeg állomás felvéte- munkájukat. A 750 dolgozó át
li épületén é� a vasi megyeszék- lagos bérszínvonala 8 százalék
helyen a MA V Területi Egész- kal nőtt a múlt esztendőben. 
ségügyi Központ bővítésén. Ezenkívül egyszeri jutalomként 

A vasút bevételeinek a növe- 800 ezer forintot tudtak szétosz
lésére bérmunkát is vállaltak. tani a legjobbak között. 
Az Alumíniumipari Tröszt meg- 1985-ben a fizikai munkások át
rendelésére, Ajka mellett, a rá- lagkeresete a 63 259 forintról 
juk bízott 130 millió forintos 75 184 forintra emelkedett. 
beruhásából, tavaly már 28 A főnökség az idei vasutasmillió forint értékűt megvalósí- nap tiszteletére kiérdemelt elis· tottak. meréssel együtt csaknem 1 mil-

A Jól végzett minőségi mun- lió 100 ezer jutalmat kapott. 
kájukat legjobban az reprezen- (Sz. Jakab) 

iparvágányt szolgálja ki, a tola- Az állomáson mtézkedm va
to tehervonat pedig a hozott lója csak Sallai Zoltán rendé
elegyet tolja félre az ötödik vá- szeti vezetőnek akadt. a Zöld 
gányra, s közben még egy sze- Mező Tsz 1parvágánykapuja 
mélywnat is érkezik Debrecen tárva-nyitva. Egy telefonhívás
felő(, , Ez m�gá_ban nem, lenn,e sal megszünteti a hiányosságot. emhtesre mel�?• de a_z allo!11�- Bizony, ezt az állomásiak is son so�- u_�as kozleked1k a vaga- megtehették volna, még érkezé-

Az ellenőrző szakemberek el- lométeres új pályán roboghat- ,----------------------------, 
mondták: van olyan belső ren- nak biztonságosabban, az eddi
delkezés, hogy idegen jármű ginél nagyobb sebességgel a 
nem tartózkodhat a vasút terü- személy- és teherszállító vona
letén. Ebből egy-egy dézsmálás tok. További 12 kilométeres 
alkalmával kellemetlen helyzet hosszúságban végeztek felépít
is adódhat. Az oktató megértet- mény1 munkálatokat Szombat
te a figyelmeztetést, és elhagyta hely, Tarjánpuszta, Répcelak, 

nyok kozott. sünk előtt. 
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a vasút területét. Várpalota, Bősárkány és He-
Zsoldos Barnabás gyeshalom térségében. 

A rendőri egyenruha sem 
szeppenti meg az ötös-tízes cso
portokban érkező telepieket. 
Idősek és fiatalok vegyesen 
vannak. Az intézkedő rendőr 
kérdésére frappáns választ ad
nak! ,,Az öreg nem bír a felül
járóra felmenni, mi, fiatalok 

Esküjéhez méltóan Helekedett 

Élete leláldosásával 
nientette nieg niás életét 

pe�ig őket v_igyázzl.fn�. Nincs Falvay Géza, a MÁV Vezér
�as megold�s. a va�an!f.okon igazgatóság gépészeti és jármű-llt kell kozlekednunk. - fenntartási főosztályának lét-mondják szmte kórusban. számába tartozó, 37 éves ügyin-

Úti célunk következő állomá- téző, június 2-án Vác-Alsó meg
sá Nagykálló. Természetesen állóhelyen a mozgó vonatra fel
mindenki figyeli a párhuzama- ugró utas életének mentése 
san futó vasúti és közúti forgal- közben a vonatról az utasperon
mat is egyaránt. ra esett és olyan súlyos fejsérü-

Kardos Gyula fegyelmi és lést szenvedett, hogy június 
balesetvizsgáló arra lesz figyel- 9-én a váci kórházban meghalt. 
mes, a máriapócsi szintbeni ke- Falvay Géza minden munka
reszteződést biztosító fényso- napon Vácról, vonattal indult 
rómpó hol vöröset, hol fehéret munkahelyére. Június 2-án a 
tillog. Hamar megoldódik a rej- vonat utolsó kocsijának hátsó 
t�ly. Az ívben a sárga mellé- peronján tartózkodott. Vác-Alsó 
nyes ,·onalgondozó hevedert megállóhelyen a vonat indulá
cserél a szigetelt sín szomszéd- sát követően látta, hogy egy fia
ságában. Szerencsére nincs tat lány fut a szerelvény után. 
nagy forgalom. A lány a feljáró lépcső kapasz-

N agykátlóban. a szolgálatot k_odój�_t_ elkapva pr�bált a vonat 
és a jegyk1adást egy fabarakk- lepcsoJere felugram, de ez nem 

sikerült. s a vonat mellett futott 
tovább. Ezt látva Falvay azon
nal kezét nyújtotta a bajba ju
tottnak, de az nem érte el. Felis
merve a lány veszélyes helyze
tét ezuán felszólította, hogy en
gedje el a kapaszkodót. Valószí
nű a felszólításnak későn tett 
eleget, ezért Falvay a kocsi lép
csőjéről mélyebben lehajolt s 
eközben a lány elengedte a ka
paszkodót, így mindketten a 
magasperonra vágódtak. 

A két sérült egymástól körül
belül két méterre feküdt. 
Schichnik Adrien 19 éves lány 
csak könnyebb sérülést szenve
dett. Falvay Gézát azonban 
olyan súlyos sérülések érték, 
hogy a szakszerű és gyors or
vosi beavatkozás ellenére sem 
sikerült az életét megmenteni. 

Falvay Géza élete feláldozá
sával megmentette egy utas 
életét. Cselekedete, önfeláldo
zása nem mindennapi tett. 

A MÁV Vezérigazgatóság 
balesetvizsgáló bizottsága a vál
lalat működési körén belül vég
zett tevékenységnek (,,szolgá
latba helyezésnek") minősítette 

a vasutas cselekedetét, s ezért 
balesetét üzemi balesetnek mi
nősítette, s egyben elismerte 
helytállását. 

A család gyászában mind
annyian osztozunk. Az ő tette 
szolgáljon példaképül a Magyar 
Államvasutak dolgozóinak, 
hogy minden helyzetben vas
utas eskünkhöz méltóan visel
kedjünk. 

P. J. 

A Miskolci Vasútigazgatóság 
FELVÉTELRE KERES 

többéves építőipari beruházá
si gyakorlattal, felsőfokú képe
sítéssel rendelkező szakembe
reket műszaki ellenőri munka
körbe, valamint 
gyakorlattal rendelkező épí
tészmérnököt tervezői munka
körbe. 

ALKALMAZÁS I FELTÉTEL: 
erkölcsi feddhetetlenség. 
BÉREZÉS: a MÁV kollektív 
szerződés szerint. 
JELENT KEZNI LEHET:a 
személyzeti és munkaügyi 
osztályon, személyesen vagy 
írásban. 
ÉRDEKLŐDNI: a 36-356 postai, 
vagy a 16-07 üzemi 
telefonszámon. 
Szükség esetén lakást 
biztosítunk. 
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�liskolcon, a vasutas-lakónegyedben 

Új óvodát, bölcsődét 
adtak át rendeltetésének 

Igényesen szórakozni 

,.,. 

Oszi tervek 

a 

Tatai úti 

munkásszállón 

A rákossrendezői MÁV-mun
kásszálló kultúrterme augusz
tusban csendes. Ilyenkor szü
netelnek a vetítések, a kiállítá
sok, kevesebb a „vendégjárás". 

Miskolcon, a Martin-telepen, 
1984 októberében kezdték meg, 
és a közelmúltban fejezték be 
egy 200 személyes óvoda és egy 
60 személyes bölcsőde építését. 
Az új gyermekintézményt Her
nádi István, a miskolci igazga
tóság vezetője augusztus 21-én 
adta át a rendeltetésének. 

- A csend csak átmeneti -
mondja Hernádi Lászlóné, a 
szálló vezetője. - A mozgalmas 
első félév után a másodikat is 
színessé akarjuk tenni. Színját
szó csoportunk életében mér
földkőnek számított a Debrece
ni Vasutas Színjátszó Találko
zó. A csoport valamennyi tagja 
megfogadta, hogy folytatja a 
munkát, a Debrecenben kapott 
élmények és tanulságok nem 
múltak el nyomtalanul. Máris 
megkezdődtek a próbák: Cse
hov két egyfelvonásosát szeret
nénk bemutatni a hagyomá
nyos novemberi ünnepi hetün
kön. Őszre ismét vetélkedőket, 

, kiállításokat szervezünk. Új Megtalálta a számítását 

A 47 millió forintos beruhá
zással Miskolc vasutas-lakóne
gyede jelentős létesítménnyel 
gazdagodott. 

A kivitelezők jól összehangolt 
munkáját segítették a szocialis
ta brigádok tagjai is. Részt vet
tek többek között az udvar és a 
játszótér kialakításában, szépí- " 
tésében. 

Az új telep csodálatos mese
világ. Az intézmény bal oldali 
részén - közlekedési folyosók
kal egybekapcsolt - három 
földszintes, önálló épület a cse
csemők birodalma. Az óvodá
sok második otthona kívülről is 
impozáns, kétszintes épület. 

Szécsi Lajo!> műszaki ellenőr jelentést te&z Hernádi h,hán igazga

tónak a léte�ítmény átadása előtt (Kurucz Péter felvételei) 

kel ellátott foglalkoztatási helyi
ségek vannak. A tornaterem és 
a hatalmas játszótér a gyerekek 
mozgásigényének kielégítését 
szolgálja. 

Benne korszerű öltözők, tükrös Az épületben kapott helyet 
mosdók, modern berendezések- az orvosi rendelő is, ahol szak-

Üdülés Berekfürdőn 

orvosok tartanak hallás és fogá
szati szűrővizsgálatokat. A be
szédhibás óvodásokkal logopé
dus foglalkozik. A nagycsopor
tosok nyelvoktatáson vehetnek 
részt. 

(Csorba) 

Kecskemétről Bugacra 

kezdeményezésünk egy zenei 
sorozat beindítása. Az úgyneve
zett „komoly" zenét szeretnénk 
megismertetni, illetve megsze
rettetni lakóinkkal. Meghívott 
előadók tartanak majd előadást 
a zeneirodalom egy-egy remek
művéről. 

- Decemberben díjat nyer
tek a Népművelési Intézet pá
lyázatán. Jelenleg milyen ver
senyen vesznek részt? 

- A .. Munkásszállók a köz
művelődésért „ elnevezésű pá
lyázatra neveztünk be. Idei for
dulója lassan befeJeződik. Az 
értékelés nem a mi feladatunk. 
Függetlenül a pályázat eredmé
nyétől. lakóinkat az igényes 
szórakozásra akarjuk nevelni. 

lgriczné Pásztor Mária 

Lehet-e a hétből 
tíz napot „csinálni"? 

Ismét indult a kispöfögő 

Vasutas dolgozók üdülője, 
MÁV Üzemigazgatóság, .Zá
hony. Ez a felirat olvasható a 
berekfürdői üdülő falára helye
zett táblán. Ebben, a Karcag
hoz közeli, gyógyvízzel rendel
kező üdülőben egy turnusban 
kilenc család pihenhet. 

Az erkélyes, aránylag tágas 
szobák, a gyors főzést segítő 
modern villanytűzhelyek, min
denféle konyhai felszerelés, a 
tágas ebédlő és egyéb lehetősé
gek segítik a kényelmet, az 
önellátást. Ám, akik nem főz
nek, azokról is gondoskodik a 
helybeli fürdőigazgatóság, 
melynek pavilonjában már 
25-30 Ft-ért elfogadható meny
nyiségű, minőségű ételeket kí
náltak. Itt említendő, hogy a 
zöldség- és gyümölcskínálat és 
az árak is megfelelőek voltak, s 
a férfinép sem panaszkodha-

tott, hiszen a nyári melegben 
még a IV. osztályú helyeken is 
négy-ötféle sörrel olthatta 
szomját. 

A gyógyfürdő vize különösen 
a mozgásszervi megbetegedé
sek kezelésére é'.lkalmas, s mint 
hallottuk: Berekfürdő híre már 
hazánk határain túlra is elju
tott. 

Nemcsak a gyógyulásra, ha
nem a pihenésre, kikapcsoló
dásra, erőgyújtés:-e várók is 
hasznosan töltötték az időt Be
rekfiirdőn. Több itt pihenő dol
gozótól lehetett hallani és a 
vendégkönyvben is olvasni: jó 
lenne, ha a beutalási időt a je
lenlegi hétről felemelnék tí� 
napra. 

Ennek a kérésnek a vizsgála
tát is figyeimébe ajánljuk az il
letékeseknek. 

Szőgyényi Bertalan 

Fényeslitkén már hagyomány 

Kézimunka -kiállítás 

Hagyomány már Fényeslit
kén, hogy az állomásfőnökség 
művelődési bizottsága és a nő
bizottság kézimunka-kiállítást 
szervez. Ezúttal 34-en neveztek 
a pályázatra, és 130 különböző 
stílusú és funkciójú kézimunkát 
nyújtottak be bírálatra. 

Az ifjúsági klubban bemuta
tott munkákat öt kategóriába 
csoportosítva értékelték. A he
lyi rendezők meghívták a zsűri
be az üzemigazgatóság vezető 
dekoratőrét, Nagy Gusztávot, 
illetve a területi művelődési bi
zottság, valamint a TIB képvi
selóit is. 

A zsűri értékelése és a közön
ség szavazatai alapján a követ
kező pályázók értek el első he
lyezést: 

Vitai Mihályné (kalotaszegi 
hímzés); Soós Józsefné (kalo
csai hímzés); Szaniszló Mihály
né (matyó hímzés); Rikk János
né (riselt hímzés) és Soltész Im
réné (egyéb kategória). Vala
mennyi nyertes pénzjutalmat 
kapott. 

A legszebb darabokat kiállí
tás és vásár keretében a közel
jövőben Záhonyban is bemutat
ják. 

H.Z. 

Pihen a kispöfögő 

A szegedi vasútbarátok, 
Nagy József vezetésével, har
madszor szerveztek nosztalgia 
utazást Kecskemétről Bugacra. 
A négytengelyes személykocsi
kat ezúttal is egy 1942-ben 
gyártott, 490-es sorozatú kis
mozdony vontatta. A mozdonyt 
a vasútbarátok Bugae1 kispöfö
gő néven tisztelik, mégpedig 
nem is akárhogyan, "t1gyanis az 
idei útra közel 200-an jelentkez
tek. 

A kispöfögő vezérállásában 
Miklós Béla alig győzött vála
szolni az utasok kérdéseire. 
A megállóhelyeken körbevet
ték, és addig nem mozdultak 
onnan, amíg a gyakorlott moz
donyvezető (30 esztendeje szol
gál ebben a beosztásban!) el 
nem magyarázta a mozdony 
minden csínját-bínját ... 

(Gerecsei Zoltán felvételei) \"izet vesz a mozdonyvezető 

A szakközépiskola után 
a vasutat választotta 

A tanév végét követő hóna
pokban jelentkeznek vasúti 
szolgálatra azok a fiatalok, akik 
a szakközépiskolákban vagy a 
szakmunkásképző intézetekben 
befejezték tanulmányaikat. 
Szükség van rájuk, hiszen ke
vés a fiatal a vasúton. Akik 
munkájukkal, szorgalmukkal 
bizonyítják rátermettségüket, 
azok külön bözó szakvizsgákat 
tesznek és felelős beosztásba 
kerülnek. 

Gajdos Béla is a szakközépis
kolában végzett Miskolcon. 
A jogi egyetemen szerette volna 
folytatni tanulmányait, de ke
vés pontszámot kapott, ezért 
munkahely után kellett nézm. 
A szomszédban lakott Gajó Jó
zsef nyugd_[jas kereskedelmi hi
vatalnok. 0 tanácsolta a fiatal
embernek. hogy legyen vas
utas. 

Ennek már három éve. s Gaj
dos Béla becsülettel helytállt 
Miskolc-rendező pályaudvaron. 
Olyannyira, hogy vezetői keres
kedelmi tiszti tanfolyamra java
solták. Ez olvan vasúti kötődést 
eredményez�tt. hogy ma már 
nem is godol a jogi egyetemre. 

- Megtaláltam a számítá
somat - mondja. Először vo
nat/elvevő voltam, majd rak
tárnok lettem a rendező-pálya
udvaron. Megszerettem ezt a 
szakmát. Nem mondom, sokan 
az általános iskolai végzettségű 
kollégák közül megjegyezték: 
ezért kiskomám kár volt leérett-

ségizni. Meg mondták azt is: jo
gi egyetem helyett raktárnoki 
beosztás, ez aztán a nagy zuha
nás. Én nem tartom csalódott 
embernek magam. Itt a képes
ségeimnek megfelelő munkát 
végzek. Nagyon örülök, hogy 
kereskedelmi tisztképzőre ja
vasoltak. Szeretnék ott is bizo
nyítani. 

- Mi a feladata szolgálat
ban? 

- Egyedül vagyok egy túr
ban, tehát önmagamnak kell 
eldönteni, mit, miért, hogyan 
kell intéznem. Nem mondom, 
kezdetben szokatlan volt, hogy 
vezető nélkül is tudm kellett, mi 
a munka menete. Aztán meg
szoktam. Gyakran ellenőriznek 
szolgálat közben. Én azért soha
sem nehezteltem. Fegyelmet 
tartani másként nem lehet. Ná
lunk nincs ki-berakás, de azért 
elég változatos a munka. Az ól
mozástól a mérlegelésig, a kocsi 
javításba küldésétől. illetve 
adagolásától, a kocsiügy�k inté
zéséig széles a skála. 

Mik az eddigi tapasztala-
tai? 

Sajnos gyakran tapaszta
lom, hogy a kereskedelem és a 
forgalom érdekei nem azono
sak. Minden szakszolgálat a sa
ját fontosságát hangoztatja, s 
emiatt olykor a vasúti érdekek 
háttérbe kerülnek. Az együtt
működésről nemcsak beszélni 
kell ... 

O.K. 

Nyugdíjas főnökök, 
ha találkoznak ... 

Nem mindennapi találkozót 
szerveztek Záhonyban a közel
múltban. Azok az egykori von
tatási főnökök jöttek el, akik a 
felszabadulás óta vezették a fű
tőház munkáját. 

A meghívott vezetőket a pro
tokoll váróteremben fogadták, 
ahol megjelent Gerőcs István, 
az üzemigazgatóság pártbizott
ságának titkára, Rigó Zoltán 
üzemigazgató, és többen a volt 
munkatársak közül. 

Szabados Sándor szb-titkár 
üdvözlő szavai után Rigó Zol
tán üzemigazgató tartott tájé
koztatót a körzet fejlődéséről, il
letve a jelenlegi helyzetról. El
mondta, hogy az ungvári al
igazgatósággal közösen emlék
plakettet készítettek; a szép ki
vitelezésű érem hűen tükrözi a 
két vasút között folyó szocialis
ta munkaversenyt. A plakettel 

azokat jutalmazzák, akik a 
magyar-szovjet barátság el
mélyítéséért tevékenykednek. 

A vontatási telep életéről Ve
res Mihály vontatási főnök tájé
koztatta a vendégeket, majd 
üzemlátogatás következett. Ut
juk során megtekintették az új 
tengelyátszerelőt, a javítómű
helyt, Eperjeske-átrakó pálya
udvart és a modern ZVSC-pá
lyát. A látogatás a vontatási te
lepen fejeződött, be, ahol finom 
ebéd várta a vendégeket. 

A vendégek nevében Bukvai 
Lajos bácsi - aki az ötvenes 
évek elején volt főnök - így 
összegezte véleményét: 

- Tetszik az újjászületett 
Záhony. A régi sötét, olajsáros, 
szűk kis fűtőház helyett egy 
korszerű, tágas csarnokot talál
tunk ... 

(Szőgyényi) 
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T uristahíradó 
A Vasutasok Szakszervezete 

Természetbarát Szakbizottsága 
augusztus 7-11. közötti külföl
di túráját a szlovákiai Vihorlát 
hegységbe vezette. A túra köz
pontja Nagymihály (Michalov
ce) település volt. A város neve
zetessége az Árpád-házi vízi 
vár helyén épült hajdani Sztá
ray-kastély, amelynek egy ré
sze ma múzeum. 

Nyolcszor a válogatottban 
, 

A hosszútávfutó rcménykcdikl-f l l!:! � 

A vulkanikus hegység az al
földi síkságból előhegység nél
kül, szinte egyszerre szökken a 
magasba, így 800-900 méteres 
csúcsai viszonylag tekintélye
sen hatnak. Legmagasabb csú
csa, a Vihorlát 1076 méter. 
A szép fekvésű, hegyi tavakkal 
borított hegységben 44 vasutas 
természetjáró szerzett szép él
ményeket. 

* 

A hatvan-salgótarjáni pá
lyafenntartási főnökség VI. 
GMPSZ három szocialista bri
gádja augusztus 16-án Borsod 
szép tájaira vezetett családi ki
rándulást. Az isaszegi sport
körtó1 bérelt autóbuszon 40-en 
indultak útnak. Felkeresték a 
fürdőjéről híres Miskolctapol
cát, megnézték a lillafüredi Ist
ván-barlangot és hosszabb időt 
töltöttek a szép fekvésű Hámo
ri-tó partján. Visszafelé a Bük
kön keresztül, Eger érintésével 
vezetett útjuk. 

* 

Az országos sportnapok kere
tében a SZOT és a Magyar Ter
mészetbarát Szövetség szerve
zésében augusztus 20-24. kö
zött rendezték a VIII. országos 
természetbarát találkozót. A ta
lálkozó lehetőséget nyújtott a 
regionálisan szervezett, illetve a 
szakmai szakszervezeti tömeg
sportmozgalmakban részt vevő 
természetbarátok tapasztalatai
nak kicserélésére, a mozgalom 
eredményeinek, fejlődésének 
felmérésére és a Mecsek hegy
ség nevezetességeinek megis
merésére. 

Az országos találkozó szék
helye Orfű volt. A helység tör
ténete az idegenforgalom szá
mára csak 1962-től vált jelen
tőssé, ekkor épült itt az első 
mesterséges tó, majd ezt még 
három követte. A legnagyobb 
az úgynevezett „Pécsi-tó", 
amely 2200 méter hosszú, part
jait magán- és vállalati üdülők 
övezik. Az 1982-ben megnyitott 
kempingben lezajlott találko
zón a szakbizottság által veze
tett közel 80 vasutas természet
járó - a vasutas-tömegsport
mozgalmat képviselve - külön 
altábort alkotott. Csütörtökön 
autóbuszos túrát tettek Orfű
Szigetvár-Sellye-Harkány
Siklós-Villány-Villánykö
vesd-Orfű útvonalon, pénte
ken pedig többen is beneveztek 
a játékos tájékozódási verseny
re, és szellemi vetélkedőre. 
Szombaton a Mecsek egyik 
szép turistapontját, a Melegmá
nyi-völgyet keresték fel. 

Városismereti vetélkedő. 

Képesné Visnyei Márta, a 
Szegedi VSE atlétája szívós, ki
tartó munkával küzdötte fel 

magát a sportág legjobbjai kö
zé. Pályafutásáról az edzés szü
netében beszélgettünk. 

- 1977-ben, első gimnazista 
koromban Kertész Ferenc edző 
biztatására jöttem le először a 
pályára - emlékezik. - Ked
vet kaptam a futáshoz és edzőm 
irányításával középtávon kezd
tem e l versenyezni. 

Véradás. Évente egyszer ad
nak vért térítésmentesen a zala
egerszegi csomópont vasutasai. 
Ezúttal augusztus 18-án és 
19-én nyújtották véradásra kar
jukat, összesen 57-en, akik kö
zül 30-an a vontatási üzemegy
ségnél dolgoznak. 

Kommunista műszak. Az 
apc-zagyvaszántói vasútállo
más dolgozói, a Béke szocialista 
brigád tagjai az idén már har
madik alkalommal szerveztek 
kommunistaműszakot. Állomá
sukon és a hozzájuk tartozó job
bágyi megállóhelyen 36 tonna 
díszkavicsot raktak ki, lefestet
ték a várótermi, illetve a kerti 
padokat, csinosították környe
zetüket. 

Kitűnő adottságaival, szor
galmával már az első versenye
ken kitűnt. Első országos baj
nokságán a serdülők között 
1500 méteren második lett. Ké
sőbb az ifi, majd a junior kor
csoportban 1500 és 3000 méte
ren nyert országos bajnokságot. 
Eredményeire felfigyeltek a vá
logatott keretnél dolgozó edzők 1 
is és juniorként felnőtt váloga
tott lett. Képesné Visnyei Márta Iskolázási segély. A rákos

rendezői körzeti üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottsága össze
sen 78 500 forintot fizetett ki is
kolázási segélyre. Az összegből 
közel 400 nagycsaládos vasutas 
iskolás gyermeke kapott. 

20 kilométert futottam. Jó for
mában voltam, de a sérülés is
mét beleszólt. Ezért odaveszett 
az egész nyár. Az év végén 
azonban 5000 méteren bajnok
ságot nyertem, ami kárpótolt 
mindenért. 

Sajnos akkoriban többször 
megsérült, de nem adta fel. 
Hallatlan szorgalommal edzett, 
készült az újabb erőpróbákra. 
Közben férjhez ment, s 
1984-ben kislánya született. Ez 
változást hozott sportpályafutá
sában is. 

- Jelenlegi edzőm, Antal - Milyen eredményeket ért 
Andor irányításával egyre 

el ebben az évben? 
hosszabb távokon készültem a - A szegedi maratonin nem 
versenyekre. Az átállás nem tudtam indulni, de májusban a 
okozott gondot, mert jó az álló- Honvéd évadnyitó versenyén 
képességem, bírom a tempót. 5000 méteren 16:08.08-at futot-

Az első hosszú távú verse- tam és nyertem. Ez az idő 
nyén 1985-ben, a szegedi mara- egyébként az abszolút ranglis
tonin 2 óra 44:55 perccel ne- tán eddig a harmadik legjobb 
gyedik lett, s bekerült a ma- eredmény. A Nagy-Britan
gyar maratoni csapatba. Hiro- nia-Magyarország fedettpá
simában, a Világkupán azon- ly� válogatott vi�dalon 1500 
ban sajnos 32 kilométernél sé- meteren negyedik lettem. 
rülés miatt fel kellett adnia a Győztem egy-egy versenyen 
versenyt. 

- Nagyon rossz érzés volt 
abbahagyni a versenyt. Edzőm
mel sokat dolgoztunk, az alapo
zás időszakában naponta átlag 

Miskolcon és Bácsalmáson. In
dultam a budapesti utcai futó
versenyen is, ahol 12 ezer méte
ren az ötödik lettem. 

- Elégedett? 

Kis pályás labdarúgás 

- Csak részben. Eddig 
nyolc alkalommal voltam válo
gatott, erre büszke vagyok. Tel
jesítményeimmel viszont nem 
vagyok elégedett. Úgy érzem, 
ennél többre vagyok képes. 
Sajnos a gyakori sérülések be
folyásolják az eredményeimet. 

- Milyenek a versenyzéshez 
szükséges feltételek? 

- Szegeden, az ÉHF-nél 
dolgozom. Úgy a munkahe lye
men, mint az egyesületnél min
den segítséget megkapok. Vidé
ken is lehet jó eredményeket el
érni. Nem szívesen hagynám el 
ezt a várost. 

- Mik a további tervei? 
- Elsősorban a magyar baj-

nokságon szeretnék eredmé
nyesen versenyezni. Aztán jó 
lenne egy világversenyen is in
dulni. Talán jövőre a maratoni 
Világkupán több szerencsém 
lesz ... 

Gellért József 

Tűzvédelmi 

értekezlet Munkahelyi olimpia Záhonyban 

Nyugdíjas-búcsúztató. A sá
toraljaújhelyi pályafenntartási 
főnökség a közelmúltban nyug• 
díjas-búcsúztatót rendezett. 
A 42 év szolgálat után nyugállo
mányba vonult Szücs Istvánt 
búcsúztatták munkatársai csa
ládias hangulatú ünnepség ke
retében. 

Új átemelőmű. A közelmúlt
ban megszületett a döntés, 
hogy a MÁV a jövő év első felé
ben elkészíti a hegyeshalmi 
szennyvíztisztító és csatorna
rendszer működtetéséhez szük-

Elcserélném 55 négyzetméteres, 
összkomfortos, gázfűtéses, világos, 
egyszobás (bővíthető) MÁV-bérlaká
somat (a Keleti pályaudvarnál), bármi
lyen komfortos budapesti tanácsi la
kásra vagy vidéki házra, MA V-dolgo
zóval. Filep György, Budapest 1087, 

Félidejéhez érkezett a ZVSC gatóságot az országos vasutas Kerepesi út 5. sz. IV. ép. II. em. 40. Te-

A székesfehérvári körzeti és a szakszervezet területi inté- kispályás-bajnokságon 1987- lefonüzenet: 370-897. 

üzemfőnökségen augusztus ele- zőbizottsága által szervezett ben, amelyet egyébként Zá- n�l�lnt;i' 
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81 n�rJ'.zetméte�s 

jén tartották a tűzvédelmi bi- kispályás labdarúgó-bajnok- honyban rendeznek. n
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zottság értekezletét. A megje- ság, amelyen 18 csapat vesz A bajnokság állása: tott (plusz fáskamra és fészer) Ferenc-

re'szt Ke't csoportban ko· ·rme'r vái:osi pályaudvar közelében levő 
lenteket Ulcz Gyula tu" zvédelmi · ' -

k • ' f 'b · 'ts k Az A csoportban a PFT XI. MA V-bérlakásomat, egy másfél szo-
vezető köszöntötte, majd Far- ozeses 
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számú csapata áll az élen őket bás és egy egyszobás tanácsira vagy 
kas Gyula vontatási főnök, a f:
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tűzvédelmi bizottság helyettes megrendezendő döntőbe. ve az Ép. üzemelők köv,etik. előnyben, de más megoldás is érdekel. 
vezetője elemezte a bizottság A h t d.. "b k „ 1 A B rtb H tá • , Telefon: 13-16 óra között 894-931. 
•d • , b 

, tt k'.'t a os onto e eru t csa- csopo an a a rorseg , 1 e1 ev en vegze mun aJa . t k , . bb k.. , k" é al FEP . • Elcserelném Budapesttől 60 km-re 
M áll , tta h , 

1 pa o UJa ormer oz s ap- csapata vezeti a mezonyt lé • eg ap1to , ogy az ev e - . , d" fk .d 1 , • h , . , · vo egy- plusz két félszobás (mindhá-
ső felében jelentősebb tűz nem Jan , on I maJ e � vegso e- Masodik helyen a GRF I. sza- rom külön bejáratú) OTP öröklakáso-

lt •· mf" "k , t „ 1 t , lyezeseket. Az elso helyezett mú csapata áll, harmadik az mat legalább két szoba öszkomfortos vo az uze ono seg eru e en, k, . li áh . .. . E' GRF TMK vagy azzá tehető budapesti 
ml.ndezek ellene're a hato'sa'g epvise a z onyi uzemigaz- P

· csapata - - -· MAY-bérlakásra. Csak nívós, jó közle-
több középvezetőt pénzbírság- --------------------------- kedésú csere érdekel. Érdeklődni lehet 
gal sújtott a tűzvédelmi előírá-

S 
' ' ' 

1 , k k 
lo-97 üzemi telefonszámon. 

sok megszegéséért. A hiányos- eg1tseg a raszoru O na Elcserélném 47 négyzetméteres 
összkomfortos tanácsi lakásomat Cell-ságok között említette meg azt . _ .. . .. • .. , _ . dömölk, Szentgotthárd, Kőszeg kőr-

is, hogy a lejárt 6 kilogrammos A kiskunhalasi korzetl uzemfonokseg szakszervezeti b1zott- nyéki kis családi házra vagy hasonló 
KTK tűzoltókészülékek cseréjé- sága rendszeresen támogatja az arra rászorulókat. Kommunista ta_nác�i lakásra. Érdeklődni le_het: Mol
ről nem gondoskodnak kellő műszakokból az első félévben befolyt mintegy 86 ezer forintot a nar Janos, BudapeSt VI., Baiza u. 66· 

időben. Tájékoztatta a résztve- bizalmitestület döntése alapján az alacsony jövedelmű nyugdíja-
III

E·l
3· 'ln' k'ts bá 1 háló "k t 'l . h 'l k . 'l , , f d 't ttá'k D .. t·· k 'l . h csere em e zo s P usz . vo e arro 1s, ogy a szeme y- so, e�sz�n, sege yez�sere or , 1 o . 01:1 ott� ar:o �s, o_gy a fülkés, 60 négyzetméte�s. I. emeleti, 

kocsikból az idén összesen 26 masodik felev hasonlo bevételet a szolnoki MA V Korhaz musze- telefonos, komfortos MAV-bérlakáso-
tűzoltókészüléket loptak el; a rezettségének javítására ajánlják fel. mat kisebb, esetleg 1;agyobb tanácsi 

d "  ' · ál t t f lytat E kívül. t rül. t· · té "b" tt , tá t' , al h lakásra Cím · Arató Janos 1095 Buda-ren orseg VIZsg a o o az , zen a, e e I m z_o :zo sa� moga asav a! nagy- pest, S�roks.iri út 13. Érd�klődni lehet 
ügyben. Dicsérettel szólt az csaladost részes1tettek anyagi tamogatásban. Most, a tanev kez- a lakáscímen vagy telefonon: napköz
üzemfőnökség tűzoltóiról, akik detén pedig évi keretük mintegy kétharmadát fordítják beiskolá- ben a 154-250/502, este 18 óra után a 
a Székesfehérváron rendezett zási segélyek kifizetésére. 133-155-ön. 

versenyen jól szerepeltek. Hagyomány a halasi szb-nél az is, hogy félévente baráti ta- Elcserélném Budapest, Baross térre 
Farkas Gyula beszámolóJ·á- lálkozóra híVJ.ák nyugdíJ·asaikat. Legutóbb 49 volt kollégáJ·ukat néző, I. emeleti, lOO négyzetméteres, 

kétszobás, galériás, telefonos MÁV-
nak végén ismertette a második látták vendégül és elevenítették fel a vasúti szolgálat emlékeze- bérlakásomat 45 négyzetméter köriili 
félév tűzvédelmi feladatait. tes pillanatait. másfél, kétszobás tanácsi lakásra. I. 

A GySEV vállalati művelődési 
bizottsága munkahelyi közössé
gek, szocialista brigádok részé
re szellemi vetélkedőt hirdetett. 
A vetélkedő célja: Sopron és 
környéke természeti és kulturá
lis értékeinek megismerése. 
A vetélkedő döntőjét október 
3-án tartják. (Tunyogi) (geilért) emeletig, telefonnal a VI., VII. kerület-

ben vagy bude.i lakótelepen. Üzenet: a 
265-733 telefonon. Levélcím: Técsy, 

caa __ """"_,,,_"""'....,"""'.,,...,,,.,,..,,..,..,._::a_..,..=-_""""'"'__,�""'"""'..-."""'--"""'..,.,""""-===.,...==,_--------"'!"'--�---•···v,-,,�.,rl 1026 Budapest, Torockó köz 2. 

Élelmes utasok kánikulában 
Vagon - alma ... 

(Kesztyüs Ferenc rajzai) 

Nyugdíjas, 
kaszával 

A Déli pályaudvar alagútját 
elhagyva, a partoldalon leka
szálták a füvet és a bozótot. 
A terület gazdája Telér József 
nyugdíjas, a pályafenntartás al
kalmazottja, mindig nagy gond
dal ügyel arra, hogy rendben 
legyen a partoldal. A Békés me
gyei Ecsegfalváról jött a fővá
rosba, s hetente egyszer utazik 
haza. 

Szereti a munkáját. Néha 
azonban panaszkodik a lakók
ra, mert mint mondja: minden
féle limlomot kidobálnak, s 
emiatt gyakran kell a kaszát 
fenni. 

séges átemelőművet. Így a la
kosság is birtokba veheti a 
negyvenmillió forint értékű be
ruházást. 

Kirándul ás. A záhonyi állo
másfőnökség művelődési bi
zottsága a közelmúltban kirán
dulást szervezett. A munkahe
lyi közművelődésben aktívan 
dolgozó vasutasok Eger neveze
tességeivel ismerkedtek, jó han
gulatú közös ebéd után pedig a 
Szépasszony völgyébe tettek 
sétát. A 47 tagú csoportnak az 
üzemigazgatóság kedvezmé
nyesen biztosított autóbuszt. 

Brigádvetélkedő. A Váci Mi
hály Megyei és Városi Művelő
dési Központ Nyíregyházán is
mét meghirdette az „Igaz ez a 
szép" elnevezésű brigádvetél
kedőt. Az 5 tagú csapatok há
rom témakörben (politika, tör
ténelem, a mindennapok kultú
rája) mérhetik össze tudásukat. 
Az üzemi szintű versenyek 
szeptember végén kezdődnek, 
a döntő novemberben lesz. 
A közel félezer nevező között a 
záhonyi üzemigazgatóság 37 
szocialista brigádja is megtalál
ható. 

HALÁLOZÁS 

Nyolcvanhét éves korában el• 
hunyt Pálhidy Mihály nyugalmazou 
főfelügyelő. A hatvani nyugdíjas
csoportban évek óta tevékenyke
den, rendezvényeiről sohasem hi
ányzon. 

Hozzátartozói, munkatársai, ba
rátai augusztus 18-án kísérték utol• 
só útjára, az új-hatvani temetőbe. 

Elcserélném 50 négyzetméteres rá
kospalotai MÁV-bérlakásomat na
gyobbra. Minden megoldás érdekel, 
rákospalotaiak előnyben. Érdeklődni 
lehet a 425-109 városi és 22-80 üzemi 
telefonszámon. Takácsné Hernádi Ildi
kó. 

Elcserélném Budapest VII. kerüle
tében lévő egyszobás, komfortos, taná
csi lakásomat legalább kétszobás, rá
kospalotai, kertes MÁV-bérlakásra. 
Érdeklődni lehet a 49-71/181-es tele
fonszámon. 

Elcserélném budapesti kétszobás 
komfortos, 76 négyzetméteres, MÁV
bérlakásomat plusz balatonszemesi 
Balaton-parti, 133 négyszögöles telke
met Budapesten, Budaörsön vagy Tö
rökbálinton családi házra. Érdeklődni: 
Románné, Budapest, Gyáli út 15-31. 
sz. 1097. 

Elcserélném Vecsés központjában 
lévő: egy másfél és egy egyszobás 
összkomfortos tanácsi lakásomat 
(mindkettő újonnan �pült) Budapes
ten vagy környékén háromszobás, 
komfortos tanácsi vagy MÁV-bérla
kásra. Balaton északi partján lévő is 
érdekel. Érdeklődni: Kövérné, 126-045 
városi vagy a 42-40, 43-26-os üzemi te
lefonszámon. 

Elcserélném Szolnokon, az állomás
tól öt percre található két és fél szobás 
MÁV-bérlakásomat budapestire. Min
den megoldás érdekel. Érdeklődni le
het a 143-119-es telefonszámon (Szabó 
lakás). 

Eladnám Gyömrő, Imre u. 119. sz. 
alatti 200 négyszögöles telket félig 
kész épülettel (építőanyaggal, víz, vil
lany bekötve) vagy elcserélném buda
pesti tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet: 
a 220-426/147 telefonszámon, Szabóné. 

Elcserélném budapesti, másfél szo
bás összkomfortos, telefonos, belvá
roshoz közeli lakótelepen levő tanácsi 
lakásomat, lehetőleg telefonos, jó álla
potban levő, nagyobb budapesti 
MA V-bérlakásra. Érdeklődni lehet a 
49-85-ös üzemi vagy a 220-660/291 vá
rosi telefonszámon. Nagyné. 

MAGYAJI VASUTAS 
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Augusztustól dscsmberlg 

őszi forgalmi céljutalom 
Az idei első félévben a MÁV 

áruszállítási teljesítménye egy
millió tonnával elmaradt a ter
vezettől, annak ellenére, hogy a 
kocsiigényes szállítási tervet 
túlteljesítette. Az év utolsó öt 
hónapjában összesen 52,5 mil
lió tonna áru elszállítása szere
pel a tervben. Ennek sikeres 
teljesítése az eddiginél nagyobb 
erőfeszítést követel a vasuta
soktól. Szervezettebb munká
val, az eszközök jobb kihaszná
lásával kell a munka termelé
kenységét növelni. 

Tekintettel arra, hogy a fel
adatok megvalósítása csak több 
és jobb munkával lehetséges, a 
MA V a korábbinál több pénzt 
áldoz a jól dolgozó kollektívák 
elismerésére. 1986. VIII. -IX. 

hónapokban az őszi forgalmi 
feladatok teljesítése esetén 36-
38 millió forintot fizetnek ki. A 

vezérigazgatóság az őszi forgal
mi célkitűzéseket, az elismeré
sek mértékét a vasutas
szakszervezettel egyetértésben 
határozta meg. 

Az őszi forgalom idején érté
kelik többek között a havi ko
csiigényes áruszállítási terv tel
jesítését. Amennyiben az igaz
gatóságok száz százalékra telje
sítik a tervet, erre a célra ha
vonta összesen kétmillió 400 
ezer forintot fizetnek. Ha a cél
kitűzést túlteljesítik, minden 
egy százalékos teljesítmény 
többlet két százalékkal növeli a 
jutalom összegét. A tervtől való 
elmaradás százalékonként öt 
százalékkal csökkenti a jutalom 
összegét. Ha az igazgatóság az 
összes áruszállítási tervet is túl
teljesítette, akkor százalékon
ként további egy százalékkal 
növekszik a jutalom. 

Ha a dolgozó kocsipark terve
zetthez viszonyított értéke leg-

alább egy százalékkal alacso
nyabb, mint az összes áruszállí
tási terv teljesítésének értéke, 
az igazgatóság jutalma további 
öt százalékkal növekszik. Az 
összes áruszállítási terv teljesí
tésénél nagyobb mértékű dol
gozó kocsipark felhasználása 
esetén a tervezetthez viszonyí
tott minden egy százalékos túl
lépés öt százalékkal csökkenti a 
jutalom összegét. 

A napi kocsikirakási tervek 
teljesítéséért az igazgatóságok 
összesen 33 ezer Ft/nap juta
lomban részesülnek. Jutalom 
csak azokon a napokon illeti 
meg az igazgatóságot, amelyik
ben a kirakási tervet teljesítet
te. A havi összeg a naponta ki
érdemeltekből tevődik össze. 

Az állomási kocsitartozkódási 
idő bázishoz viszonyítótt leg
alább öt százalékos csökkenté
se esetén havonta az igazgató
ságok összesen 345 ezer forin
tot kapnak. Amennyiben az 
idegen kocsik hálózati tartózko
dási ideje l'lem haladja meg az 
alábbi értéket, a kiérdemelt ösz
szeg 50 százalékkal növekszik. 
A hálózati kocsitartózkodás ér
téke a következő: augusztus
ban 4, szeptemberben 3,6, októ
berben 4,2, novemberben 4,5, 
decemberben pedig 4,9. 

Az igazgatóság által az e cí
men kiérdemelt összegből csak 
azok az állomásfőnökségek ré
szesülhetnek, ahol a tárgyhó so
rán legalább száz idegen kocsit 
kezeltek. Az idegen kocsik háló
zati tartózkodási idejét az üzem
viteli főosztály ellenőrzi és érté
keli operatív adatok alapján. 

Ha az egy mozdonyvezetői 
szolgálati órára jutó vonatkilo
méter-teljesítményt a bázishoz 
viszonyítva legalább tíz száza
lékkal növelik, akkor az igaz-

gatóságok erre a célra össze
sen, havonta 588 ezer forintot 
kapnak. Ha a teljesítmény llO 

szá2,íilék fölött lesz, akkor a ju
talom százalékonként öt száza
lékkal növekszik. 

. 

A mozdony és teherkocsi ja
vítási terv teljesítéséért az igaz
gatóságok összesen havonta 
980 ezer forintot kapnak. A cél
kitűzés nem teljesítése esetén 
természetesen csökken a kitű
zött jutalom összege. Csökken
tik a jutalom összegét akkor is, 
ha a tút6rák száma a bázishoz 
viszonyítva egy százalékkal na
gyobb mértékben nő. 

A járműjavító üzemek a cél
kitűzések teljesítéséért havonta 
összesen 950 ezer forint jutal
mat kaphatnak. 

A vasútigazgatóságokon a 
havonta kiérdemelt őszi forgal
mi jutalmat az alábbiak szerint 
kell felhasználni. A jutalom hat
van százalékát az üzemfőnöksé
gek, illetve az üzemirányító ap
parátus részére · kell kiadni, 
meghatározva a szállítási telje
sítményekkel, az eszközfelhasz
nálással összefüggő célkitűzése
ket. Az üzemfőnökségek a ka
pott jutalmat azoknak a dölgo
zóknak a munkája elismerésére 
használják fel, akik az üzemvi
teli munka területén eredmé
nyesen járultak hozzá a tervek 
és a -kitűzött feladatok teljesíté
séhez. 

A jutalom összegének 25 szá
zalékát a célkitűzésekhez kötve 
a fenntartási főnökségek és a 
szertárak részére kell kiadni 

A fennmaradó 15 százalékos 
összegből az igazgatóság köz
ponti dolgozóinak érdekeltségét 
kell biztosítani. A kocsi- és moz 
donyjavítási jutalmat a javító
műhelyek kapják. 

Tanácskozás a fuvaroztatókkal 

Napirenden az öszi forgalom 

Dr. Várszegi Gyula megnyitja a tanácskozást 

Az elmúlt évek hagyomá- rozó szervezetek, vagy a megbí
nyainak megfelelően 'a zók vállalati érdekein - mon
Magyar Kereskedelmi Ka- dotta a bevezetőjében, majd is
mara, a központi szállítási mertette az év első nyolc hó
tanács, és a MÁV szep- napjának eredményeit: 

tember 4-én őszi forgalmi - Különböző hírforrásokból 
konferenciát rendezett, bizonyára partnereink többsé-

1 bb f ge előtt ismert, hogy az idén me yre a nagyo uva- 117 millió tonna áru elfuvaro-roztatókat hívták meg. zását terveztük; a belföldi áru
A tanácskozást, melyen szállítás o 7 százalékos növeke
megjelent Urbán Lajos. dését, az i�portforgalom 2 szá
közlekedési miniszter és zalékos csökkentését, az export
Tolnai lldik6, a vasutas- forgalom 2,5 százalékos növe
szakszervezet titkára, dr. kedését, valamint a tranzitfor
Várszegi Gyula, a MÁV g�o� �ú�t �vi visszaes�s�nek 
vezérigazgatója nyitotta merseklodeset prognosztizálv�. 
me . Bevezető"ében Ehhez_ azonban _a �unk�-e�_o, 

g . .. J , , a valammt a technikai eszkozok konfere!:'c1a ossz�h1va�á- fejlesztésének korlátai miatt a 
nak szukség_essegét �n- korábbinál jobb eszközgazdál
dokolta, maJd a MAV kotlást, racionálisabb tevékeny
szolgáltatásainak terve- séget kellett hozzárendelnünk. 
zett bővítéséről, a szállí- Az évi szállítási feladatteljesí
tásirányítási rendszerek tésből az első hét hónapban 

javításáról beszélt. összesen elfuvaroztunk 66 mil-
lió 463 ezer tonna árut, amely

A vezéngazgató bevezetője 
után Mészáros András vezér
igazgató-helyettes tartotta meg 
vitaindító tájékoztatóját. 

- A hazai közlekedésnek -
s ezen belül a vasúti áruszállí
tásnak fokozottabban - min
dig sajátossága volt, s talán so
káig az is marad, hogy ősszel és 
az év befejezésekor a feladatok 
mennyisege és Jelentősége nő, 
szerkezete átalakul. A feladat
teljesítés eredményessége pe
dig jelentősen túlmutat a fuva-

ből a belforgalom 38,77 millió, 
az export 6,654 millió, az import 
13,034 millió, a tranzit pedig 
8,-005 millió tonna volt. Teljesít
ményünk a bázishoz viszonyít
va mintegy 1,5 millió tonnás nö
vekedést, a tervhez képest ke
reken 1 millió tonnás elmara
dást mutat. 

Az elmaradás kétharmad ré
sze a belforgalomban keletke
zett (1,5 millió tonna), az ex
portban csupán 46 ezer tonna 
és a tranzitban 538 ezer tonna, 
amelyet csak részben tudott 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

kompenzálni az importforga
lomnak valamivel 1 millió ton
na feletti, a tervhez viszonyított 
növekedése. 

Az első félévben a megrende
lés napjára ki nem állított kocsi
mennyiség 66 százalékkal csök
kent (75 302-ről 33 262-re), az 
I-VIII. havi eredmény még en
nél is kedvezőbb. 

Az első negyedévben érvény
ben volt - jobbára 20 százalék 
mértékű - előszállítási kedvez
mény nem hozott kiemelkedő 
eredményt, annak ellenére, 
hogy az előszállítás keretében 
elfuvarozott 3 768 325 tonna áru 
783 165 tonnával több mint a 
bázis évi teljesítmény. 

Többször gondot jelentett, 
hogy a nagy vomenű tömegáru
kat fogadó vállalatok nem, 
vagy késve gondoskodtak az ér
kező leadási kocsik kirakásáról. 
Emiatt torlódások keletkeztek 
például a műtrágyagyárak -
Pét, Papkeszi, Szolnok-Piros
ka - állomásain, a Martfűi és a 
Csepeli Növényolajgyárak szó
jaküldeményeinek kirakásánál 
stb. 

A Záhonyban belépő import 
műtrágyák átrakását a diszpozí
cióhiány soha nem tapasztalt 
mértékben akadályozta és oko
zott nehézségeket a záhonyi át
rakókörzet munkájában. 

Az áruszállítási igények érez
hetően a félév utolsó hónapjá
ban növekedtek meg, ekkor vi
szont a vasút nem minden eset
ben tudta a feladásokhoz a ko
csikat naprakészen kiállítani. 

�======================================,.,,,,===.,,,,,===== Az idén a félév szokásos áru

• 

. 

A • rák0&rendezl» körzeti 
ibeuú6nökség angyalföldi 
pályaudvau-áról indulnak a 
bel- és külffildi megrende
lA.höz AngyalfUld és Újpest 
minl4!8Y hetven \'állalatának 
aennékei. illetYe ide érkez
nek a gyái1á&boz � 
...,_,.ok. Azé,, el.a felé
hm aalmem 40 eaer tonna 
áru• indítottak ÚIDU., .. ér.. 

kes4 árulllfflftyúél pedig 
.......... a 180 eaer eon
út. As iJHl f� el
é&orMa u exportuállít• 
-'nyak n&vekedésére uá-

mítaaak. 
(Fehér Jéaef fehételei) 

szállítási hajrája kissé késve, 
június 20-a után bontakozott 
ki és elnyújtottan, júliusra is 
átterjedt. Augusztusban vi
szont a nyári szabadságolások 
miatt a szállítási igények lany
hulása volt jellemző. 

A Szovjetunióba irányuló • 
áruk feladását az első félévben 
- a félév utolsó heteit kivéve 
- nem kellett korlátozni. Ellen-
kezőleg, az első félév legna
gyobb részére az volt a jellem
ző, hogy fuvaroztatóink kisebb 
mérvű igénnyel jelentkeztek, 
mint amelyet a szovjet vasút ör
vendetesen megjavult átvételi 
készsége lehetővé tett volna. 
Többször előállt olyan helyzet, 
hogy a kedvező határkapacitást 
nem tudtuk árufelkínálással ki
tölteni. 

Az exportszállítások megerő
södését június második felében 
tapasztaltuk, ez szükségessé 
tette a rakodások szabályozá
sát, illetve július 14-től árufor
galmi korlátozás kiadására is 

sor került a magyar-szovjet 
áruforgalomban. Ismert, hogy 
a feladható áruk körét a kontin
gentáló bizottság döntése hatá
rozza meg. A kontingentálás fe
szültségei néhány héten keresz
tül nagyon nyomasztóak voltak, 
augusztus első hetében viszont 
a kilépő elegymaradvány ismét 
olyan szintre csökkent, amely a 
harminckettedik hétre már pót
kontingensek kiadását is lehe
tővé tette. Az elmúlt napokat -
a gabonaszállítás kivételével -
újra az jellemzi, hogy a kedvező 
határkapacitást árufelkínálás
sal nem tudjuk kitölteni. 

(Folytatás az 5. oldalon.) 
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A szertár ezermesterei NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK 
A vasutasnapon a MÁV 

nagykanizsai szertárfőnökség 
Lenin szocialista brigádját is ki
tüntették. A MÁV Kiváló Bri
gádja címmel járó oklevelet 
vették át. 

- Hosszú évek munkája van 
az elismerés mögött - mondja 
Vlasics József brigádvezető, aki 
a brigád több más tagjával 
együtt időben érkezett a meg
beszélt randevúra. 

'Fekete István szertárfőnők és 
Császár István brigádvezető
helyettes, a főnökség belső el
lenőre részletesen elmagyaráz
ták, mit csmál 1962 óta a Lenin 
szocialista brigád. 

Bányászból 
vasutas 

- Más gyárakban úgy fogal
maznának: anyaggazdálkodók 
- mondta Császár István. 

- A számadóság sem hivata-
los kifejezés, csak magunk kö
zött használjuk - tette hozzá 
Vlasics József. 

A bngádvezető legénykorá
ban évekig a komlói Zobák ak
nában volt csoportvezető vájár, 
s ebből a munkakörből, nősülé
se után került Nagykanizsára, a 
vasúthoz. 

- Mi a feladatköre? 
- A III. raktár vezetője va-

gyok. Mi szerezzük be. illetve 
tároljuk a tehervagonok alkat
részeit. a mozdonyok villamos
sag1 berendezéseinek egyré
szét, valamint a hálózati vil
lanyszerelés kellékeit. 

Közéleti emberként is gyor
san beílleszkedett Vlasics Jó
zsef a vasút népes családjába. 
Csaknem 14 éve alapszervezeti 
párttitkár, 15 éve viseli a Mun
kásőrség acélszürke egyenru
háját, 13 éve irányítja, mozgó
sítja a 16 tagú szocialista bri
gádot. 

-Mmek tulajdonítja a MÁV 
kiváló címet? 

- Szerencsésen alakult a 
vérfrissítés - válaszol nevetve 
a mokány, nagy bajszú brigád
vezető. - Öt év alatt körülbelül 
kétharmada kicserélődött a kol-

. lektívának. A nyugdíjba vonu
lókat követően fiatalok vették 
át a stafétabotot. Az új generá
ció bizonyítani akarását is sike
rült ötvözni az idősebb, tapasz
talt kollégák rutinjával. Évekig 
be kellett érnünk az arany foko
zattal, de az utóbbi két évben 
megpezsdült valami. A fiatalok 
a különböző, főleg szakmai ver
senyeken. vetélkedőkön se
rénykedtek, mi régiek pedig 
tartottuk a ,.frontot". 

A két generáció közti munka-

megosztás rövid idő alatt kiala
kult. A 25 éves Ács László, a fo
gyóeszközraktár vezetője a 
nyugdíj előtt álló Erdős Sán
dornétól tanulta a tennivalókat, 
attól a Margit nénitől, aki fé
nyes karriert futott be a szakte
rületén. 

Náluk belépő 
az anyagismeret 

- Harmincöt éve dolgozom 
ebben a munkakörben 
mondja Erdősné. Közben sereg
nyi tanfolyamon. továbbképzé
sen vettem rész. Aki idekerül, 
annak belépő az anyagismeret. 

Sorolja tovább a tényeket. 
Mint kiderül. tucatnyi szakmá
hoz kell értenie, hiszen a be
szerzésnél mint jó anyaggazdál
kodónak tudnia kell melyik al
katrészt milyen gyakran kell 
cserélni, a megyéket felölelő 
két üzemfőnökség területén mi
ből mennyi kell, hogy a mozdo
nyok alkatrészhiány miatt ne 
álljanak, ugyanakkor a készlet 
értéke se haladja meg az opti
málisat. 

- Ennyi év után azt is tu
dom, melyik alkatrésznek 
mennyi a kopási ideje. Pedig a 
raktárban az M62-es dízelmoz
donyok 5 tonnás villanymotor
jától a néhány grammos gumi
tömítőig többszázféle cikk van 
tartalékban. 

- Nálam - szól közbe a 
hajdani tanítvány Ács László 
-. az irodisták radírgumijától a 
hűtőszekrényig, az íróasztaltól 
á. 15 kilogrammos kalapácsig 
szintén széles a raktán készlet 
skálája. 

Azt már beszélgetés közben 
tudom meg, hogy a petróleu
mos lámpaüveg cilindere nem 
fogyóeszköz. Üveg és törékeny, 
szóval más kategória - leg
alábbis a vasútnál -, de a dél
dunántúli vasutas üdülök füg
gönyei például „fogyóeszközök. 
Ám a vasútnál nem ez az egyet
len „specialitás". 

A specialitás ezúttal is szélső
ségeket takar. A MÁV mintegy 
negyedmillió féle anyagot, al
katrészt, berendezést használ a 
szertárfőnökségek cikklistái 
alapján. Ezek - olykor évek el
teltével - előfordulnak minden 
hasonló szertárfőnökség kezelé
sében. 

A Lenin brigád csak a napi 
cikklistából több mint 12 ezer 
tételért felelős. És ezt folyama
tosan biztosítani kell, ha nem 
akarják az eddig kivívott címei
ket elveszteni. Sajátosság az is, 
hogy miközben a tetemes köny
velési munkát számítógép segí
ti, a brigád tagjai időnként a jó 

öreg szívlapáttal is barátságba 
kerülnek. 

- A társadalmi munkát 
szintén a feladatkörünkhöz kö
zeli területről választjuk - tá
masztja alá a hallottakat Csá
szár István. - A hajdani gőzö
söket kazánként használjuk a 
hidegebb hónapokban az állo
más területén, és a hozzájuk 
szükséges szenet mi adjuk ki. 

Ezt szó szerint kell érteni. 
Kevés gőzös, kevés szén, de az 
utóbbit tonnákban mérik. S ha 
kell mérik is, lapáttal. Cser 
Zoltán a brigád tagja - korá
nál fogva sokat látott-tapasz
talt ember -, a csillék megra
kásának „ technológiáját" ép
pen úgy ismeri, mint a száma
dásét. Szóval, a téli időszakban 
nem csupán a raktári kartono
kat emelgeti az egyik dobozból 
a másikba. Mind mondja: ez is 
társadalmi munka. 

Sokoldalú emberek 

A társadalmi munkaakc1ók
ról az időpontokat rögzítő bri
gádnapló is beszél. Kiderül: af
féle ezermesterek alkotják a 
brigádot, amit bizonyít, hogy 
szakmai végzettség nélkül új 
vasraktárt építettek. A tavalyi 
tíz újításból az egyik legjelentő
sebb a tolóajtós lámparaktár, 
amelynek a kivitdezői ugyan
csak a kollektíva tagjai voltak. 
Munkájuk révén a tervek sze
rint ebben az évben innen 
Nagykanizsáról oldja meg a 
vasút az izzók országos elosztá
sát. Miután a szükséges égőket 
a Tungsram kanizsai gyára ad
ja, kézenfekvő volt az intézke
dés, de tárgyi feltételeit ugyan
csak a Lenin szocialista brigád 
teremti meg. 

A kiváló címhez azonban ez 
nem lett volna elég. Versenyez
tek - országos szinten sikerrel 
- és ezzel 440 ezer forintot 
nyertek a szertárfőnökségnek, 
miután a fogyóeszköz értéket 
rövid idő alatt 1,9 millió forint
ról 350 ezer forintra mérsékel
ték, az anyagok forgási sebessé
gét pedig látványosan csökken
tették ... 

A legújabb törekvésekről a 
brigádvezető szólt: 

- Eddig is tettük a magun
két, vasutas érdekből. Nemrég 
a Hazafias Népfront Kanizsa 
városi titkárával beszéltem a 
jövő terveiről. A brigád fele itt, 
a városban él. Úgy érezzük, 
hogy a helyi gyermekintézmé
nyekben is hasznosítani tudják 
a magunkfajta „ezermesterek" 
szakértelmét, akik tenni akar
nak a jövő vasutasaiért. 

Győri András 

Vendégeink a . belga 
vasutas-szakszervezet vezetiii 

Koszonis Ferenc fötitkár tájékoztatja a belga delegációt 

Szakszervezetünk kétoldalú 
kapcsolatainak keretében szep
tember 8-12-e között kéttagú, 
vezetöszintű belga vasutas
szakszervezeti delegáció járt 
hazánkban. A delegációt José 
Damilot, a Belga Vasutasok 
Szakszervezetének elnöke ve
zette. Társaságában érkezett 
Marcel Depoitier titkár. 

A program során a delegáció 
látogatást tett többek között a 
Tokaji Állami Gazdaságban és 
a Szakszervezetek Borsod Me
gyei Tanácsánál. Vendégeinket 
szakszervezetünk székházában 
fogadta Koszorus Ferenc főtit
kár, aki tájékoztatója során 
egyebek között rámutatott arra, 
hogy a szervezeteink közötti jó 
kapcsolatok alapja a haladó és 
problémaérzékeny gondolko
dásmód, amely a belga vasutas
szakszervezet vezetését jellem-

emiatt a törvénv-elökészítés 
időszakában többször IS sztrájk
kal fejezték ki elégedetlenségü
ket. 

A belga vasút - hasonlóan a 
többi nyugat-európai vasúttár
saságokhoz - pénzügyi nehéz
ségekkel küzd. mivel a közúti 
szállítás egyre erősebb konku
renciája miatt jelentősen csök
kent a személv- és áruszállítás. 
A pénzügyi �gyensúly megte
remtése érdekében' az eltelt 
négy év alatt 12,5 ezer vasúti 
munkahelyet szüntettek meg, 
és jövőre további 3 ezer felszá
molását tervezik. Egyre erő
sebb az az irányzat, hogy a vas
út rentábilis területeit magán
kézbe akarják adm. Például a 
TGV (nagysebességű vonat) 
tervezett Párizs-Brüsszel
Köln vonala előreláthatólag 
rentábilis lesz. ezért már eleve 

(Skoda László felvétele) 

magántársaság kezébe kíván
ják adni. 

Damilot elnök szólt a nyugat
európai szakszervezetek úgyne
vezett „ lelkiismereti válságá
ról", amelynek a lényege az, 
hogy egyidejűleg kell harcolni
uk a munkanélküliség ellen. és 
az állásban levők magasabb 
munkabéréért. A megoldás na
gyon nehéz. Úgy tűnik, hogy a 
XX. század végére a nyugat-eu
rópai országokban „kétrétegű" 
társadalom körvonalai bonta
koznak ki. amely a munkával 
rendelkezők és a munkanélküli
ekből tevődik össze. 

A tanácskozások befejeztével 
szakszervezeteink képviselői a 
kapcsolatok további erősítésé
ben és a kölcsönös információ
csere javításában' állapodtak 
meg. 

Baranyai Zoltán 
zi. A mai világ eseményei sok __________________________ _ tekintetben hatnak a szakszer-
vezeti mozgalomra, és ennek 
kapcsán eltérően értelmezik Szegeden volt a végállomás napjainkban a szakszervezeti , 
mozgalom helyét és szerepét is. 
Korunk szakszervezeti mozgal
mának mmd a tőkés, mind pe
dig a szocialista viszonyok kö
zött számos hasonló jellegű 
problémáival kell megküzde
nie. Ezekről feltétlenül eszme
cserét kell folytatni - hangsú
lyozta a főtitkár. 

José Dam1lot elnök a belga 
vasút gondjairól és a vasút mű
ködését befolyásoló új törvé
nyekről adott tájékoztatót. El
mondotta, hogy ezzel a tör
vénnyel a vasutas-szakszerve
zet és a tagság nem ért egyet s 

KISZ-fiatalok találkozója 
tagú MÁV-os csoport is volt, ré
szükre Szeged állomáson szak
mai programról gondoskodtak. 
Az állomás kultúrvárótermé
ben lf'lender Mátyás Ü;?:emmér· 
nök adott tájékoztatást a szege
di körzet munkájáról, Darvas 
Tibor, az üzemfőnökség pártve
zetőségének titkára pedig a 
mozgalmi életről és a fiatalok 
helyzetéről adott számot, majd 
a vasutasküldötteket rövid vá
rosnéző sétára invitálták. 

Kereskedelllli társadalllli ellenőrök 

A KISZ Központi Bizottsága 
mellett működő. az iparban és 
szolgáltatásban dolgozó fiatalok 
tanácsa a megyei KISZ-bizott
ságok közreműködésével au
gusztus 29-31-e között rendez
ték meg találkozójukat. Az or
szágos esemény érdekessége. 
hogy annak három város: Mis
kolc, Szombathely és Szeged 
adott otthont úgy. hogy a fiata
lok egy-egy napot töltöttek el az 
említett városokban. az éjsza
kákat pedig vonaton. a hálóko
csiban utazták végig. 

A találkozó résztvevőinek 
végállomása Szeged volt, ahová 
augusztus utolsó napjának kora 
reggelén érkezett meg a külön
vonat. A fogadtatásról Sisák 
Péterrel, a szegedi vasúti KISZ
bizottság titkárával beszélget
tünk, aki elmondotta: feladatuk 
az állomás szépítésével. az ér
kező fiatalok fogadása és kö
szöntése volt. A kilenc csoport
ból álló küldöttségben egy 27 

Ezt követően a különvonat 
résztvevői a k1skundorozsmai
sziksóstó1 strandra mentek, 
ahol vidám vetélkedők, fürdő
zés és csónakázás szerepelt a 
programban. Ide a MÁV-os fia
talokat elkísérte Tóth Imre vas
útigazgató-helyettes is. A közös 
ebéd után a szegedi állomáson 
a vasutas fúvószenekar térzené
vel búcsúztatta a visszainduló 
vonat utasait. 

A szentesi építési főnökség 
szeged-rókusi gépállomásán 
dolgozó Vincze János műveze
tővel Sós László és Dávid Jó
zsef csoportvezetőkkel. vala
mint Gémes Sándor esztergá-
1 vossal a szakszervezeti megbí
;atásukról beszélgetünk. Mind
annyian társadalmi ellenőrök, 
már jó pár éve. A kereskede
lemben fellelhető hiányosságok 
alapos ismerői. 

Ellenőnésen 

Elöljáróban Sós László tesz 
említést az ellenőrzés tapaszta
latairól. 

- Júliusban háromnapos el
lenőrzést végeztünk a cipőbol
tokban, s azt vizsgáltuk. milyen 
az ellátás gyermekcipőből. Vá
sárlói szemmel bíráltuk el a kí
nálatot, elsősorban ár- és minő
ség-összefüggésben. Megállapí
tottuk: a megjelenéshez és a 
strapabíráshoz képest igen 
magas a gyerekcipők ára. Még 
így is, hogy dotált árucikkek. 

- Ezt azzal egészíteném ki 
- veti közbe Dávid József -, 
hogy több helyen a választék 
sem megfelelő. Vannak olyan 
méretek. amiből egyáltalán 
nem kapni. 

- Hogyan fogadják önöket 

egy-egy ilyen ellenőrzés alka]- lyen célra van félretéve ez a lá-
mával? da? 

- Míg vevőnek hisznek 
bennünket, addig általában 
kedvesek. udvariasak velünk. 
Csak amikor a „vásárlás" után 
kiderül, hogy milyen szándék
kal jöttünk. akkor van egy kis 
meglepődés - neveti el magát 
Sós László. 

- Van üzletvezető, aki go
rombán reagál, esetleg megta
gadja a közreműködést a pénz
tárkönyv-, vagy számlaellenőr
zésben. De szerencsére ezek a 
ritkább helyzetek közé tartoz
nak. 

- Volt már amolyan igazi 
„nagy fogásuk", vagy érkeztek 
már épp időben? 

- Egyik alkalommal a Sze
ged Nagyáruház élelmiszerosz
tályán váratlan ellenőrzést ren
deltek el - meséli Dávid Jó
zsef. - Ezt úgy kell érteni, 
hogy nem a szokásos módon, 
tehát a vizsgálat előtt napokkal 
adták ki az „ukázt", hanem 
csak kiszóltak, hogy már men
jünk is. Karácsony előtti bevá
sárlások ideje volt. Kimentünk. 
A pincében egy láda banánt 
találtunk. Ez két okból is felhá
borított bennünket. Az egyik, 
hogy a dolgozók · kiporciózott 
banánadagjai már ott sorakoz
tak a raktárban. Akkor meg mi-

Nincs visuajebés 

- A Marx téri utasellátóban 
is végeztünk ellenőrzést 
mondja Sós László. - Ahogy 
odaérünk, látjuk. nagy tömeg 
áll sorba csapolt sörért. Egyszer 
csak megszólal valaki: ,,Jó len
ne, ha most jönnének ellenőriz
ni, lenne mit. " Sorra kerülünk, 
kérünk mi is egy-egy korsó 
sört. A félliteres mennyiségnek 
csupán a felét mérte ki a csa
pos, persze egy teli korsó árá
ért. Aztán bemutatkoztunk és 
jegyzőkönyvet vettünk fel a ta
pasztaltakról. 

- Van-e tudomásuk arról, 
hogy az önök által észlelt hiá
nyosságok milyen intézkedést 
vonnak maguk után? 

- Sajnos nem tájékoztat
nak bennünket - panaszolja 
Gémes Sándor. - Ezt hiányol
juk is, mivel úgy érezzük, volta
képpen így teljesen „vakon" 
végezzük a munkánkat, anél
kül. hogy az eredményét lát
nánk. 

- Egy másik bosszantó és 
kicsit elkeserítő jelenség is egy
ben, hogy lassan oda jutunk: 
feleslegessé válnak ezek az el
lenőrzések - kapcsolódik a be-

szélgetésbe Vincze János. -
Meggyőződésem, a munka szer
vezesen kellene változtatni. 
Mert mi történik? A tanács ke
reskedelmi osztályán, már na
pokkal a vizsgálatokat megelő
zően összehívnak bennünket 
,,eligazításra•·. Ekkor már pon
tosan lehet tudni: mikor, hol, 
mit ellenőrzünk. Azután ez va
lamilyen csatornán holtbiztos. 
hogy eljut a boltokba, mert mi
kor kimegyünk, olyan rendet és 
szabályosságot tapasztalunk, 
amiben hiba nincs. Na de hát, 
kell-e magyarázni, hogy ez tá
volról sem a valóság? 1 

Heten vannak ... 

- Miért vállalják ezt a nem 
éppen népszerű munkát? 

- Megszoktuk és szeretjük 
is - vallja Gémes Sándor. -
Jó érzés az, hogy mégiscsak te
szünk valamit, ami másoknak 
is hasznos. Összesen heten va
gyunk a mi területünkről keres
kedelmi ellenőrök, ebből öten 
párttagok. De mondhatni, 
mindegyikünknek van még az 
említetten felül is társadalmi 
megbízatása. Én például mun
kásőr is vagyok. 

Cs. M. 

(gellért) 

FELHÍVÁS 
A SZOT Balatonfüredi Oktatási Intézete, az Egészségügyi 

Minisztérium és az Országos Társadalombiztosítási Főigazgató
ság közreműködésével a rehabilitációra vonatkozó rendeletek 
egységes értelmezése és alkalmazása; a rehabilitációs munka 
színvonalának javítása érdekében a vállalati, intézményi rehabili
tációs bizottságok tagjainak és vezetőinek tanfolyamot hirdet. 

Az ötnapos oktatás keretében a hallgatók a rehabilitációval 
kapcsolatos egészségügyi, munkáltatói, tanácsi, szakszervezeti 
feladatokról; a vállalati rehabilitációs bizottságok működésével, 
ezen belül az ügyvitellel kapcsolatos teendőkről és a társadalom-
biztosítási jogszabályokról kapnak tájékoztatást. 

A tanfolyam elvégzéséről a meghirdető szervezetek közös 
igazolást adnak. 

Két tanfolyam indul. az első december 1-5, a második 1987. 
február 23-27. Mindkettőt a SZOT Oktatási Intézetében, Bala
tonfüreden (Széchenyi u. 20. 8230) tartják. Ezen a címen lehet 
írásban, illetve telefonon jelentkezni: 86/42-292 - Tanulmányi 
Osztály; telex: 32-622. 

A részvételi díj bentlakással 2900, bejárással 1650 forint. Az 
első tanfolyamra november 1-jéig, a másodikra 1987. január 10-ig 
lehet jelentkezni. 

SZOT Oktatási Intézet 
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Evel. óta elsől. 
a tisstasági versenyben 

Keszthely állomás jól rizsgázott a nyári személyforgalomban 

Augusztus közepén Keszt
hely állomáson még javában 
tartott a csúcsforgalom. A vo
natcsoportok után Nagy Győ
zőné és Osvald Miklósné a vá
rócsarnokot takarította. Nézem 
a pénztárablakokat. Minden ab
lakban ott a neve a személy
pénztárosnak. Elsőnek Borók 
Lajosnét szólítom meg: 

- Milyen volt az idei nyár? 
- Idegfeszítő - válaszolja. 

- Egy erősebb műszakban a 
bevételünk a 25 ezer forintot is 
elérte. Egyébként 23 esztendeje 
csinálom, de az utóbbi időben 
legtöbb bajom a vasutasokkal 
van ... Türelmetlenek, udvari
atlanok. 

A következő ablaknál Gyutai 
Kálmánné információs moso
lyog. Udvariasan, nagy-nagy 
türelemmel világosítja fel az ér
deklődőket. Az irodában Sza
kály Józsefnével, a kereskedel
mi részleg vezetőjével és a 
pénztárosok szocialista brigád
vezetőjével beszélgetek. A Zrí
nyi flona közösség 8 tagja most 
kapta meg a körzeti üzemfö
nökség élenjáró brigádja kitün
tetést. 

- Sokat dolgozunk, nehéz a 
szolgálat, de még nem volt 
ránk panasz - mondja. - Re
mélem, nem is lesz. Pénztáro
saink a jegykiadáson túlmenő
en tájékoztatják, eligazítják és 
ajánlásokkal is ellátják a hoz
zájuk fordulókat. Emellett még 
a saját munkahelyüket is taka
rítják, csinosítják . . . 

Keszthely állomás a tiszta
sági versenyben elért eredmé
nyéért SZOT-elismerésben ré
szesült. 

- Hogyan érték el? - kér
dezem Márvány János állo
másfőnöktől. 

- A saját környezetükért 
az ott dolgozók a felelősek. Ha 
ráér a kocsirendező és a váltó
kezelő, sarabol és gazt gyom
lál. A pénztáros ablakot tisztít 
és takarít. A kocsi- és állomás
takarítókat mindig ott foglal
koztatják, ahol szükség van rá
juk. A virágosítás ma már min
denkinek a szívügyévé vált. 

- Milyenek a gazdasági 
eredményeik? 

- Személyszállítási bevéte
leink hasonlóan alakulnak a ta
valyihoz, illetve az idei tervhez. 
Ez az év első hét hónapjában 6 
millió forint körüli összeget tesz 
ki. 

Keszthelyen nappal két, éj
szaka egy pénztár tart nyitva. 
Ezenfelül nyáron információs 
szolgálat segíti eligazodni az 
utasokat. Itt nyugdíjasokat is 
foglalkoztatnak. 

Lénárt Ferenc forgalmi szolgálattev6 föbizalmi munka közben 
(a szerz6 felvételei) 

- Van-e létszámhiány? 
- Néhány vonatkísérőnk és 

egy forgalmi szolgálattevőnk 
hiányzik. Három és fél éve va
gyok főnök. Eddig 15-2 0 újfel
vételest hoztam a MÁV-hoz. 

Nem voltak könnyű évei a fő
nöknek. Előbb a magasított pe
ronokat építették, majd a rakte
rületeket bővítették és egy kis 
teljesítményű biztosítóberende
zést kapott az állomás. 

Megnéztük a teherpályaud
vari részt 1s. Rakodott az Erdé
szet, egy vagonból cementet ra
kodtak ki és a FÜSZÉRT is 
szállította az utánpótlást az 
üdülőknek. Rövidek a rakodó
vágányok. Húsz tehervagont 
csak két részben lehet betolat
ni. 

- Miként alakult az árufu
varozás? 

- Az évi áruszállítási ter
vünk 8 6  ezer tonna. Nem ál
lunk rosszul, hiszen ez ideig 50 
ezer tonnát továbbítottunk. Jó a 
kapcsolatunk a partnereinkkel. 
Tőlünk üres vagon nem megy 

tovább. Mindig találunk rá fu
varoztatót ... 

Léránt Ferenc forgalmi szol
gálattevő, főbizalmi, hat bizalmi 
munkáját fogja össze. 196 8-tól 
dolgozik itt. 1973-ban szakszer
vezeti titkár lett, majd azt köve
tően látja el mostani funkcióját. 
Vezetője a Nagyváthy János 
szocialista brigádnak is. 

- Kezdünk elfáradni 
mondja. - Úgy érezzük, anya
gilag hátrányban vagyunk a 
KÜF más szolgálati helyeinél. 
Régebben nem kellett túlóráz
ni. Sajnos lassan rákényszerü
lünk. Az idősebb vasutasok nin
csenek anyagilag megbecsül
ve ... 

- Ez így igaz - szól közbe 
Gönye Györgyné, kocs1felíró, 
aki egyben a hangosbemondót 
is kezeli. - 1953-tól vagyok 
vasutas. Mindennel együtt ha 5 
ezer forint körül keresek ... 
Csak a vasút szeretete tart itt 
bennünket' 

Sz. Jakab István 

„Milliomos" mozdonyvezető 
Kovács Imre szentesi moz

donyvezető nem volt teljesen is
meretlen számomra, bár soha
sem találkoztunk. Tudtam róla, 
hogy évtizedek óta naplót ve
zet, jegyzi a különféle típusú 
mozdonyokkal megtett kilomé
tereket. Találkozásunkkor rög
tön a naplóról kérdeztem, mi 
több, szerettem volna lapozgat
ni benne. 

- Nincs nálam - mondja 
-, mert ma szabadnapos va-
gyok. Különben is, a kívülálló
nak nem sokat mondana. 
A naplóban csak számok sor
jáznak. jelentőségüket pedig 
csak én értem. Annyit elárulha
tok: 1 millió 600 ezer kilomé
tert vezettem eddig. 

- Mikor történt az első be
jegyzés? 

- Harminckét évvel ezelőtt, 
egészen pontosan: 1954. május 
l-jén „avattam" fel az első kis 
füzetet, azóta vagy öt be
telt . . . A nyugdíjig már nincs 
sok hátra. füzetre már nem kell 
költenem. kitart a mostani. Úgy 
számolom, hogy a második mil
liót még elérhetem. 

- Ilyenformán tehát .. millio
mos" ... 

- Ha így vesszük. kétségte-

len, hogy az vagyok. minden
esetre gazdag embernek érzem 
magamat. mivel vasutas őseim
re nem hoztam szégyent. Volt 
itt a szentesi állomáson olyan 
időszak. amikor egyszerre öt 
Kovács szolgált ... Nekem már 
a nagyapám 1s vasutas volt, s::ó
val, ha alaposan meggondolom: 
lassan száz esztendeje szolgál
ják a Kovácsok a vasutat . . . 
Lehet, hogy kmevet. de nekem 
ez sokat jelent. Meggyőződé
sem, hogy a hűség igen nagy 
erő, sokszor átsegíti az embert 
az élet mindennapi nehézsége
in. Sajnos. manapság nincs 
nagy keletje, az emberek lelki
furdalás nélkül továbbállnak, 
sokszor fillérekért. Engem más 
fából faragtak. Nagyapám em
léke, apám példája szinte be
lém égette a vasút iránti hűsé
get. Talán mondanom sem kell: 
a munkakönyvemet még soha
sem láttam. Dízellakatosként 
szegődtem a vasúthoz ötven
egyben. de már akkor tudtam, 
hogy a vasút lesz az első és 
egyetlen munkahelyem ... 

- A fiai hogyan vélekednek 
erről? 

- Nagyobbik fiam moz
donyi:ezető, a kisebbik most 

katona, de szintén mozdonyve
zetőnek jön majd vissza lesze
relése után. A középső fiam is 
a vasútnál kezdett, de őt elcsá
bította a számítástechnika. Jó
solni kockázatos, de bízom a 
fiaimban, remélhetőleg ök sem 
hoznak szégyent a dinasztiára. 
A vasút szeretetét már pici ko
rukban igyekeztem beléjük 
sulykolni, bár hadd említsem 
meg, hogy a legidősebb fiam
mal nem volt éppen szeren
csém. Talán 10- 11 éves lehetett. 
amikor megfelelő .. előkészítés'' 
után - a rá váró nagy élmé
nyeket ecseteltem neki napok
kal az utazás előtt - mellém ül
tettem a vezérállásba. És mi
lyen az élet?! Pontosan akkor, 
néhány kilométer után „fekve 
maradtam". Nem túlzok, ami
kor azt mondom: a szégyentől 
alig tudtam megszólalni. Pedig 
hát a saját kisfiamról volt szó, 
de mégis: a mozdonyvezető 
legnagyobb szégyene, ha nem 
tudja folytatni az útját. Sze
rencsére a fiam korántsem vet
te olyan komolyan. mint én, s 
felnőve mégiscsak a vasutat vá
lasztotta.' A naplót vezesse ő to
vább ... 

Sárközi Gábor 

Anyagi ösztönzés 
az érdekeltségi alapból 

A Minisztertanács 40/1984. 
(XI. 5.) számú - a vállalati jö
vedelemszabályozásról szóló 
rendelete - megváltoztatta a 
vállalati alapok képzésére vo
natkozó előírásokat és létrehoz
ta az egységes érdekeltségi ala
pot. Ezzel egyidőben - az emlí
tett MT-rendelet' felhatalmazá
sa alapján - a 16/1984. (XI.5.) 
ÁBMH számú rendelkezés a 
vállalati kollektív szerződések 
hatáskörébe utalta az érdekelt
ségi alapból anyagi ösztönzésre 
fordítható rész felosztási és fel
használási elveinek meghatáro
zását. 

„Az érdekeltségi alapból a 
dolgozók anyagi ösztönzésére 
előirányzott összeg f elosztásá
nak és felhasználásának elveit, 
az egyes részek és tételek egy
más közti arányát, illetó1eg 
mértékét a kollektív szerződés
ben kell mephatározni." - ol
vasható az ABMH-rendelkezés
ben. Ez a jogosultság lényegé
ben megfelel a részesedési alap 
felosztására vonatkozó korábbi 
szabályozásnak, kisebb eltérést 
az említett minisztertanácsi 
rendelet és a keresetszabályo
zás előírásainak változása oko
zott. 

Az alap képzésének 
egyes szabályai 

A változások megértéséhez 
célszerű előbb áttekinteni az ér
dekeltségi alap képzésének 
egyes szabályait, valamint az 
érdekeltségi alapos kifizetések 
és a keresetszabályozás előírá
sainak összefüggéseit. 

A vállalati jövedelemszabá
lyozásról szóló MT-rendelet ér
telmében az egységes érdekelt
ségi alapot egyrészt a vállalat 
adózott nyereségéből, másrészt 
az értékcsökkenési leírásból 
(amort1zác1óból) kell képezni. 

Az adózott nyereség - némi 
egyszerűsítéssel - nem más, 
mint a vállalat évi bevételeinek 
és kiadásainak különbözetéből 
(mérleg szerinti nyereség ) az 
azt terhelő adók kifizetése után 
fennmaradó része. 

Az értékcsökkenési leírás -
ugyancsak egyszerűsített meg
fogalmazásban -. a vállalat 
eszközeinek elhasználódásából 
származó költségeknek az egy 
évre eső hányada, amelyet az 
árbevételeiben érvényesít, és az 
állóeszközök pótlása céljára 
használ fel. Vagyis az amortizá
cióból képzett összeg eredeti 
célja szerint az egyszerű (nem 
bővített, vagy azonos szinten 
megismételt) újratermelés za
vartalan biztosításához szüksé
ges állóeszközállomány pótlását 
szolgálja. 

Az új szabályozás szerint 
195 8-től e két ágon (amortizáció 
és nyereség) képzett egységes 
érdekeltségi alapból és az ott ki
egészítő esetleges központi tá
mogatásból kell finanszirozni a 
vállalatnak az állóeszköz-állo
mány felújítását, a műszaki fej
lesztéseket, beruházásokat, szo
ciális fejlesztéseket stb. Abból 
végezhet ösztönzési célú kere
set jellegű kifizetéseket is. 

Az érdekeltségi alap képzésé
nek szabálya módot ad arra, 
hogy anyagi ösztönzési célú ki
fizetést akkor is eszközöljön a 
vállalat ( esetleg még növelje is 
azt!), ha nyereségágon egy fil
lérrel sem gyarapította az 
alapját. A nyereség hiánya, 
vagy alacsony volta önmagá
ban tehát nem korlátja az érde
keltségi-alapos keresetfejlesz
tésnek, mert erre az amortizá
cióból képezett alaprészből is 
lehetősége nyílik a vállalatnak. 
Az más kérdés, hogy az ilyen 
döntés gazdálkodási szempont
ból erősen kifogásolható, hiszen 
ez egyértelműen az eszközállo
mány visszafejlesztését, ,.felélé
sét" jelenti. 

Az egységes érdekeltségi 

alapból a keresetjellegű kifize
tések növelésének lehetőségét 
- a bérköltségekével együtt -
a 15/1984. (XI.5.) ÁBMH számú 
- a vállalati keresetszabálvo
zás rendszeréről szóló - rende
let szabályozza. Többek között 
meghatározza az egyes kereset
szabályozási formákat és azok 
működési feltételeit - így a ke
resetek éves adómentes növelé
si lehetőségét, valamint az eset
leges adózás feltételeit. 

A rendelet - elszámolás és 
adózás szempontjából nem tesz 
különbséget a bérköltség, vagy 
az érdekeltségi alap terhére tör
tént kifizetések között. Mind
kettőt azonos keresetelemnek 
tekinti, lehetőséget biztosítva a 
vállalatnak az egymásba törté
nő átcsoportosításra. 

A kifizetések 
lehetséges jogcímei 

Térjünk vissza a kollektív 
szerződés 8. számú mellékleté
nek tartalmára. A 1611984. (XI. 
5.) ÁBMH számú rendelkezés 

meghatározza az érdekeltségi 
alap anyagi ösztönzési célú kifi
zetésének lehetséges jogcímeit. 

Ezek a következők: 
- prémium, 
- jutalom, 

év végi részesedés, 
a műszaki fejlesztést szol
gáló, nyilvánosan meg 
nem hirdetett pályázatok 
díja, 
a jogszabályokban meg
határozott egyéb célú ki
fizetések. 

A kollektív szerződés jogköre 
- és egyben kötelezettsége -
tehát, hogy az anyagi ösztön
zési célú összeg nagyságát az 
előző évi gazdálkodás eredmé
nyessége, valamint a vállalat 
aktuális gazdasági célkitűzései 
alapján meghatározza, a f elso
rolt jogcímek szerint elossza és 
az egyes jogcímekhez tartozó 
összegek kisebb egységekre tör
ténő továbbosztásának és fel
használásának elveit lef ektes
se. 

Az olvasót nyilván az érdek
li elsősorban, hogy az egyes 
jogcímeken elkülönített össze
gek hogyan, milyen „csatorná
kon" jutnak el saját szolgálati 
helyéhez és személy szerint 
hozzá. Ebben részletes útba
igazítást ad a kollektív szerző
dés 8. sz. melléklete, illetve a 
melléklet és a kollektív szerző
dés egyéb helyen lévő, vagy 
azon kívüli szabályok együtte
sen. Ezek közül néhányat itt is 
szükséges megemlíteni. 

1. A korábbi szabályozáshoz 
képest az egyik leglényegesebb 
változás az, hogy amíg eddig 
csak a nyereségrészesedés fel
osztásának szabályai szerepel
tek a kollektív szerződésben -
természetes állapotnak tekint
ve, hogy képződik nyereség -, 
a most hatályos szerződés a 
vállalati gazdálkodás eredmé
nyességétől teszi függővé a ki
fizetést, és csak abban az eset
ben írja azt elő, ha a vállalati 
eredményterv legalább 5 nap
nak megfelelő összeg fizetését 
tenné lehetővé. Az érdekeltségi 
alap anyagi ösztönzési célú ré
szének meghatározása és fel
osztása már az idén is ennek a 
változásnak a szellemében tör
tént. 

felhasználásának általános sza
bályait a kollektív szerződés 7. 
sz. melléklete tartalmazza. En
nek az összegnek a terhére mű
ködnek az igazgatóságok komp
lex érdekeltségi rendszerei 
(amelyek magukban foglalják a 
körzeti üzemfőnökségek egysé
ges rendszerét. az üzemigazga
tósági központok, a fenntartást 
főnökségek, az igazgatósági 
központok prémiumát stb.). de 
az összeg premizált létszámmal 
arányos része megjelenik az 
ipan üzemek és építést főnöksé
gek önálló érdekeltségi rend
szerében. és más szervezetek 
prémiumutasításában is. 

3. A jutalmazás gyűjtőfoga
lom alá tartozik a munkaver
senyjutalmazás, a szocialista 
brigádok jutalmazása, a törzs
gárdajutalom, a kiváló dolgo
zók jutalmazása stb. Ezek fel
osztásának és felhasználásának 
elveit szintén külön szabályza
tok - így a MÁv munkaver
seny szabályzata, törzsgárda 
szabályzata - tartalmazzák. 

Ide tartozik a vasutasnapi 
központi jutalomalap is, ame
lyet a gazdálkodó szervezetek 
között létszámarányosan oszta
nak fel. 

Az évközi jutalom a vezér
igazgató. vezérigazgató-helyet
tesek, főosztályvezetők és 
vasútigazgatók rendelkezési 
jogkörébe utalt összegeket, va
lamint a központi hivatalok, in
tézmények, MÁV-üzemek, épí
tési főnökségek decentralizált 
jutalmazási keretét tartalmazza. 
de ebből fedezik a műszaki fej
lesztések és beruházások zök
kenőmentes le bonyolításához 
kapcsolt ösztönzéseket is. 

Az évközi jutalmazás felhasz
nálásáról beszámolási kötele
zettség terheli az érintett veze
tőket - biztosítva ezzel a való
ban célirányos felhasználás el
lenőrzését. A felhasználásról 
szóló tájékoztatást a kollektív 
szerződés végrehajtásáról ké
szített éves beszámolóval egy 
időben kell megadni. 

4. Az egyéb kifizetések leglé
nyegesebb eleme az újítók és az 
újítások kivitelezésében közre
működők díjazására szánt ösz
szeg. Erről jó tudni, hogy nem 
tartozik a keresetszabályozás
ba, vagyis az ilyen címeken kifi
zetett összeg nagysága nem be
folyásolja a vállalat keresetfej
lesztési lehetőségeit. Az összeg 
tervezett nagysága 16,5 millió 
forint. 

A felosztás arányai 

A 8. sz. melléklet százalék
ban rögzíti az egyes jogcímek 
szerinti felosztás arányait is. 
Úgy tűnik, hogy ezekben pilla
natnyilag nagyobb szerepe volt 
az eddig kialakult gyakorlat
nak. mint a minden részletében 
tudatos jövedelempohtika1 el
veknek, ezért a kollektív szer
ződés évenkénti módosítása so
rán további pontosításuk vár
ható. 

A melléklet táblázatos össze
foglalásban tartalmazza az 
egyes kifizetési jogcímeken ösz
tönzésre előirányzott összegek 
nagyságát - összesen 548 mil
lió forintot. 

Nem árt emlékezetünkbe 
idézni: Az 1985. évi veszteséges 
gazdálkodás miatt ezt az öszAz 198 5-ben nyereségrésze-

sedés címén kifizetett 14 9_7 mil- szeget az amortizáció terhére 

lió forintot ugyanis (kiegészítve fizette, ill:tve fizeti ki_a MA';. 
az érdekeltségi alapos kifizetés· _A ve�eto_i �1;1nka hateko!:ysa
engedélyezett 6 százalékos, 34,3 ganak Javitasan. mmdnyaJunk 
milliós megemelésével az évi fegyel?:�zett�b_b, pontosabb 
bérfejlesztés és a premizálás �un��Jan _mulik. ��g? ne kell
alapösszegének növelésére. va- Je'; t?bb ilyen �ontest hoz1;1. 
lamint a vasutasnapi jutalom- Ke;des persze az 1S: h_ogy egyal: 
alap képzésére csoportosította talan lenne-e l;hetoseg ha�onlo 
át a vállalat, tehát így fizetett h:ly�etb;� meg egyszer ilyen 
nyereségrészesedést. dontesre · · 

2. A premizálásra elkülöní-
tett összeg - amely a 34 millió-

Németh László 

val 2 52 millió fonntra nőtt - (Folytatjuk) 



MAGYAR VASL'TAS 

Nagytétény-Diósdon 

Félnek a téltől a forgalmisták 
Mostanában nem irigylem 
a forgalmistákat. Vágány
zárak. létszámhiány, mos
toha körülmények, túlórá
zás keseríti az életüket. 
Különösen a női forgalmis
tákat viseli meg mindez, 
akik többsége családanya 
is. Persze nem szabad álta
lánosítani, hiszen a MÁV
nál vannak kellemesebb 
munkahelyek. Nagyté
tény-Diósd állomást saj
nos nem lehet ez utóbbiak 
közé sorolni. 

Fűteni is nekik kell 

Jövó're megkezdik az épület tel
jes felújítását. Utána jobbak 
lesznek a munkahelyi körülmé
nyek; gázfűtés lesz az épület
ben. De előttünk van még egy 
tél. Tenni kellene valamit. 

- Mi lenne a megoldás? 
- Legalább a forgalmi iro-

dában olajkályhát kellene a 
széntüzelésű helyébe állítani. 
Azt könnyebb kezelni, és az itt 
lévő önműködő térközbiztosító 
berendezés sem károsodna, hi
szen nem jutna por, hamu az 
érintkezők, alkatrészek közé. 

- Mindig van elegendő 
szén? 

- Általában igen. Tavaly 
azonban előfordult, hogy nem 
hoztak időben. Amikor rekla
máltam, az egyik középvezetó' 
azt mondta, hogy miért va
gyunk olyan élhetetlenek, lop
junk szenet a közeli tüzépró1! 
Hát én erre nem vagyok hajlan
dó. Meg arra sem, hogy nap 
mint nap kockáztassam az 
egészségemet, hiszen ha kijö
vünk ide a meleg irodából, 
könnyen megfázhatunk. En
gem az orvosom figyelmezte
tett, hogy vigyázzak magamra, � 
ne fázzak meg, mert annak sú
lyos következményei lehetnek. 
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A málló vakolatú, ütött-ko
pott felvételi épület forgalmi 
irodájában Vörösné Gáspár 
Ibolya szolgálattevő serényke
dik. Ó hívott telefonon, hogy 
nézzünk körül, hallgassuk meg 
panaszukat, mert nagyon fél
nek a téltől. Az állomáson a há
rom forgalmi szolgálattevőböl 
kettő nő. Sok dolga van itt a 
forgalmistáknak, de ó'ket még
sem ez szomorítja. Ha jönnek a 
hidegek fűteniük is kell, rossz 
szénnel, még rosszabb kályhák
ban. 

- Ezekben a .  kályhákban 
szénnel tüzelni valóságos isten 
csapása - jelenti ki Vörösné. 
- Négyötvenháromkor érkezik 
az első vonat. Addigra már me
legnek kell lenni a váróhelyi
ségnek. Huszonhárom óra 
nyolckor megy az utolsó sze
mély: Eddig muszáj a tüzet tar
tani a kályhákban, mert az uta
sok nem fázhatnak. De nézze 
meg, milyen útvonalon cipeljük 
ide kannákban a szenet. 

Mielőtt kitavaszodik 
Féktuskócsere a Neszebár expressz egyik kocsiján indulás előll 

- Forgalmas középállomás 
a miénk - magyarázza Vörös
né. Tizenkét óra alatt 
90-110 vonat is elhalad itt. Na
ponta 150-170 utas fordul meg 
az állomáson. Teendó'ink közé 
tartozik a jegykiadás, az ólmo
zás, a bárcázás, a mérlegelés, a 
tolatásvezetó'i munka ellátása 
és a fékpróba is. Télen mi lapá
toljuk el a havat és mindemel
lett fűtjük a várótermet és a 
forgalmi irodát. Nincs málházó 
és takarító sem, ezért az iroda 
takarítása is a mi feladatunk. 
Sokat túlórázunk. Én például 
már tizenöt hónapja nem vol
tam szabadságon. Netn tudom, 
meddig lehet ezt még bírni? 

Cseng a telefon, Vörösné in
tézkedik. Én addig Matkó Já
nos tartalékos állomásfönökkel 
nézem meg az iroda széntüzelé
sű kályháját. Tetején már szét
repedt a vaslap, ajtajait nehéz 
kinyitni. 

- Ha begyújtjuk, - mondja 
- elárasztja a helyiséget a 
füst, a széngáz. A kéményt 
több éve nem tisztították, és ko
romkiszedő ajtó sincs a falban. 
A főnöki irodát a szomszédos 
árupénztárban lévő kályha, fa
lon átbújtatott füstcsöve fűti. 

Szenet rostálnak 

A felvételi épület mellett lé
vő, irattárnak nevezett sufni 
felé tartunk. Üres olajoshordók, 
vashulladék és téglatörmelék 
között vezet az út a betonkerí
tés melletti nyitott széntároló
hoz. Ötven-hatvan méterre van 
ez a forgalmi irodától, ahová te
her nélkül is művészet eljutni. 
A forgalmista nó'k hóban, sár
ban cipelik innen a kannák
ban a szenet. Csoda, hogy ed
dig még nem történt baleset. 
Még itt árválkodik a tavalyról 
maradt tojásszén porhegye. 
Már körülnőtte a gaz. 

- Amikor idejövünk szé
nért tiszta egyenruhában -
mert ugye a forgalmistának il
lik az előírások szerinti öltözék
ben az utasok előtt mutatkozni 
-, akkor egy primitív alkal
matossággal kirostáljuk a sze
net, mert a por nem ég el, aztán 
megtöltjük a kannát, és a köve
ken át bukdácsolva bevisszük a 
váróterembe, meg az irodába. 
Közben izgulunk, hogy addig 
ne történjen valami, ne legyen 
forgalmi zavar - mondja egy 
szuszra Ibolya. - Én egy ve
szélytelenebb és rövidebb úton 
próbáltam tavaly megközelíteni 
ezt a szabad ég alatt lévő szén
tárolót. A másik oldalon, a kerí
tésen bújtam át, de kidőlt. Sze
rencsére nem törtem el a lá
bam. 

Bent az irodában megmutat- (Horváth Zoltán felvétele) 

ják a felügyeleti könyv egyik 
bejegyzését. Január 9-én írta a 
MÁV Közegészségügyi Fel
ügyelőség képviselője: 

"Az állomás két váróhelyisé
ge közül csak az egyiket lehet 
fűteni. A váróteremben, a for
galmi irodában és az árupénz
tárban széngázszag van, a ké

Bűncselekmény nem történt 
Egy jegyvizsgáló kálváriájának 

a Legfelsőbb Bíróság ítélete vetett véget 

mények huzata rossz. A dolgo- Egy községi italboltot vereke
zók csak hideg vízben moshat- dés miatt lezártak. Az utcára 
nak kezet. Az utas WC még került fiatalok egy ideig beszél
mindig rossz. Nem jelel meg a gettek, majd hazaindultak. 
higiéniai követelményeknek." Négy fiatalember a vasútállo-

- Kérték már, hogy erre a másra ment. hogy a közeli vá
télre engedélyezzék egy olaj- rosban folytassa a szórakozást. 
kályha használatát? - kérde- Hárman vasutasok voltak, de 
zem Matkó Jánost. arcképes igazolványukat nem 

- Már érdeklődtünk, hogy vitték magukkal. Mind a né
mi ennek a módja. Nem egysze- gyen menettérti, második osz
rű a hivatalos eljárás. Először t.ályra szóló jegyet váltottak. 
is kérvényt kell írnunk a körze- A város egyik presszójában 
ti üzemfőnökség főenergetiku- néhány üveg sört fogyasztottak, 
sának. Az takarékossági okokra majd elindultak, hogy az utolsó 
hivatkozva valószínűleg eluta- személyvonattal hazautazza
sítja. Ezután fellebezhetünk a nak. A vonat elejére szálltak fel 
budapesti igazgatóságra. Ott és ismerősöket keresve halad
szintén elolvassák, kivizsgálják, tak a hátsó kocsik felé. 
hogy jogos-e az igény, aztán Az első osztályú kocsiban két 
írásban értesítenek. Addigra fiatal lány utazott, a középső 
valószínűleg kitavaszodik . . . fülkék egyikében. A fiúk egy-

Belátom, hogy nem olyan más �zavá�a v�gva igyekeztek 
könnyű egy olajkályhát üzem- ,,t�nru a szel?et . A láI;yok nem 
be helyezni a vasúton, de az il- haJlottak az 1smerkedesre. 
letékeseknek is érdemes lenne 
elgondolkodni azon, hogy mi- , , 
képpen lehetne könnyíteni az Dulakodas a folyoson 
állomáson dolgozó forgalmisták 
munkáját. �nnál i_s, inkáb_b A jegyvizsgáló a menetjegyü
mert NagyteténtD1os�on 1s ket kezelve észrevételezte, hogy 
cs�k három �zolgalattevo van a azok a második osztályon uta
s�����-ge� negy h:lyett. N�hog_1j zásra jogosítanak. Ennek tényé
koz;!-luk is „l�d?bJa val�ki a tu- re figyelemmel, de a lányok 
zet egy ola3kalyha miatt . . . zaklatásának megszüntetése ér-

hogy alkarját csupán néhány 
bőrfoszlány tartotta. Fejsérülé
sei következtében rövidebb idó'
re eszméletét is elvesztette. 
Amikor magához tért, a vonat 
már távolodóban volt. Csak ez
után vette észre súlyos sérülé
sét és hívta segítségül társait, 
akik a községi ügyeletes orvost 

és a rendőrsé_get is értesítették 
a balesetről. Eletveszélyes álla
potban szállították kórházba, 
ahol a szakszerű és gondos or
vosi kezelés mentette meg az 
életét. 

Alaptalan vádak 

A vészfék meghúzása után a 
fülkéből kitekintő jegyvizsgáló 
látta, hogy a folyosó üres, a pe
ronon, ahol mindhárom ajtót 
nyitva találta sem látott senkit. 
A megállás után a szerelvény 
mindkét oldalán lámpája fényé
nél körültekintett, de senkit 
nem látott és hangokat sem hal
lott. Így a vészfékszelepet alap
állásba állította és jelzést adott 
az indulásra. 

kú bíróság a jegyvizsgálót fel
mentette. A megismételt eljá
rásban sem látta bizonyított
nak, hogy a jegyvizsgáló a sér
tettet a kezére mért ütésekkel 
kényszerítette a kapaszkodó el
engedésére, majd lerúgta a vo
natról. Valószínűsíthetőnek lát
ta ezzel szemben, hogy a felső 
lépcsőn álló sértettet a vészfék
hatás miatt erőteljesen becsa
pódó peronajtó lökte le a vonat
ról. 

Az első fokú bíróság állás
pontja szerint azonban a vonat 
megállása után a jegyvizsgáló 
nem győződött meg kellően a 
történtekről, bár következtetett 
arra, hogy a sértett és társai a 
még nagy sebességgel haladó 
vonatról leugrottak. Tudatában 
volt annak is, hogy ilyen körül
mények között súlyos személy
sérülést eredményező baleset 
következhetett be. Ennek elle
nére nem nyújtotta a tőle elvár
ható segítséget a sértettnek. 
Ezért a jegyvizsgáló az életve
szélyt okozó testi sértés bűntet
te miatt ellene emelt vád alól 
/elmentette, de bűnösnek 
mondta ki a segítségnyújtás el
mulasztásának bűntettében. 

Felmentés 
másodfokon 

A pályán dolgozók biztonságát szolgálta 

Kaszala Sándor dekében is, a második kocsiosz
tályba távozásra szólította fel 
őket, ők azonban erre nem mu
tattak hajlandóságot. A vita éle-
sedett, sértó' kifejezések hang
zottak el, majd dulakodás kez
dó'dött. Valaki kiverte a jegy
vizsgáló kezéből a kalauzkul
csot, a szolgálati sapka is le-

A sértett már a baleset hely
színén arra utaló kijelentést 
tett, hogy ó't a jegyvizsgáló 
dobta ki a vonatból. Ezt erősí
tette meg kezdettől az előtte le
ugró társa, aki az eljárás befeje
zéséig állította, hogy látta a 
jegyvizsgáló lábát, amint a sér
tettet lerúgta a vonatról. Alap
vetően ezekre az állításokra fi
gyelemmel indult meg a jegy
vizsgáló ellen a büntetó'eljárás. 
Az ügyészség maradandó fo
gyatékosságot okozó testi sértés 
bűntette miatt emelt vádat. Ké
sőbb az ügyészség a vádat élet
veszélyt okozó testi sértés bűn
tettére módosította, majd a 
jegyvizsgáló terhére rótta azt is, 
hogy a vonat megállása után 
nem tett eleget annak a segít
ségnyújtási kötelezettségének, 
amelyet a vonatkozó utasítások 
mint kötelező foglalkozási sza
bályok előírtak. 

A másodfokon eljáró Legjel
sóöb Bíróság álláspontja sze
rint a jegyvizsgáló a négy utas
sal szemben jogszerűen intéz
kedett, míg ők ellenállásukkal, 
támadásukkal a csoportosan el
követett, közfeladatot ellátó sze
mély elleni erőszak bűntettét 
követték el. 

Eltöröltek egy rendelkezést 
Lapunk augusztus 14-i szá

mában A szabályok megszegé
séért nagy árat kell fizetni cím
mel cikket közöltünk. Témája a 
július 18-án négy vasutas halá
lával végződött üzemi baleset 
körülményeinek leírása volt. 
Ezzel kapcsolatban - L. A. jel
zéssel - levelet kapott szer
kesztőségünk, amelynek lénye
ge a következő: 

A MÁV megszüntette azt a 
jól bevált gyakorlatot, hogy a 
nyílt pályán dolgozók élete, tes
ti épsége érdekében az arra 
közlekedő vonatok vezetőinek 
írásban adtak rendelkezést. Ez 
tartalmazta többek között, hogy 
mely szelvényben dolgoznak 
pályamunkások. A mozdonyve
zetőt tehát nem érte meglepe
tés, időben csökkenthette a se
bességet, hiszen fokozottabban 
figyelt. Levélírónk a tapolcai 
vonalon sokat utazott a vezérál
láson, és akkor még szigorúan 
betartották ezt a szabályt. 

Az írásbeli rendelkezés egyik 
példánya a forgalmistánál ma
radt, a másik kettő a vonatveze
tőnél és a vezérnél. 

A levélíró javasolja, hogy a 
további balesetek megelőzése 
érdekében ezt a régi rendelke
zést napjainkban is alkalmazni 
kellene. Hiba a biztonságot 
szolgáló előírásokat hatályta
lanítani, eltörölni. 

A cikk szerzője, Pásku Jenó', rendelkezést ismét vezessék be! esett. 
a vasutas-szakszervezet mun- Ne csak a balesetet szenvedet- A jegyvizsgáló megijedt. 
kavédelmi osztályának vezető
je. a levélre a következőket vá
laszolta: 

„A négy ember halálát okozó 
csopaki baleset, leveléből ítél
ve, Önt is megrázta. A balese
tek vizsgálatánál nagy jelentő
sége van az okozati összefüggé
sek felderítésének. Ön azt kifo
gásolja, hogy megszüntettek 
egy korábban bevált gyakorla
tot, miszerint a nyílt pályán dol
gozók testi épségét az arra köz
lekedő vonatokra feladott írás
beli rendelkezések védték. 

Azt kéri, hogy mint munka
védelmi főellenőr. tegyek meg 
mindent a hasonló balesetek el
kerülése érdekében. Az eltörölt 

tek legyenek hibásak. Más is 
védje őket a nyílt vonalon, ha 
megfeledkeznek önmaguk biz
tosításáról. 

Egyetértek javaslatával, hi
szen a jó szándék vezérelte, 
amikor ezeket a sorokat papírra 
vetette. Szakszervezetünk mun
kavédelmi felügyelői is azon fá
radoznak, hogy a vasutasok 
baleset elleni védelme a maxi
mális legyen. Ezért az Ön javas
latát is érdemes az illetékesek
nek megvizsgálni. Bízom ab
ban, hogy mindazok, akik fele
lősséggel tartoznak a vasút 
munkavédelméért, gondosan 
mérlegelik majd javaslatát." 

Ácsi! Előbb elindítom a vonatot ... 
(Kesztyüs Ferenc rajza) 

Közvetlen segítségre, a két 

lánytól eltekintve, az üres ko
csiban nem számíthatott. A fiúk 
jelentős számbeli és fizikai fö
lényben voltak. Ezért az esetle
ges súlyosabb bántalmazás elől 
menekülve belépett az egyik 
fülkébe és meghúzta a vészfé
ket, közben kilátásba helyezte, 
hogy rendőri intézkedést vesz 
igénybe. 

A vészjékezésre a vonat las
sulni kezdett. Az erőszakosan 
fellépő társaság hirtelen felis
merte, hogy magatartásuk mi
att kellemetlen következmé
nyekre számíthatnak, ezért a 
menekülést választották. Mind
annyian jól tudták, hogy idő
közben a vonat lakóhelyük ha
tárába érkezett. Ezért egyikük a 
baloldali peronajtóhoz lépett és 
leugrott a vonatról. Társa köz
vetlen mögötte lépett az ajtóhoz 
és a pályatestre zuhant. Másik 
két társuk a mögöttes kocsiba 
menekült, ahonnan a vonat 
megállása után szálltak le. 

Mindkét fiatalember a két vá
gány közötti pályarészen ért ta
lajt. Az elsőként leugró elesett, 
de csak könnyebbeh sérült 
meg. A másik - nevezzük 
most már sértettnek - nem 
volt ilyen szerencsés. A pálya
testre zuhanva, bal felkarja 
olyan súlyosan roncsolódott, 

A jegyvizsgáló kezdettó1 fog
va tagadta bűnösségét. Véde
kezése szerint mindkét fiatal
ember a saját elhatározása 
alapján ugrott ki a vonatból. 
Ezt nem látta, de erről senkitől 
értesítést sem kapott, így a se
gítségnyújtás szükségességéről 
sem volt tudomása. 

A bíróságok rendkívül széles 
körű bizonyítást folytattak le 
annak érdekében, hogy a jegy
vizsgáló büntetőjogi felelőssé
gét tisztázzák. Hatáskörválto
zás, hatályon kívül helyezés 
folytán, a balesettől számított 

három és fél év elteltével hozott 

a bíróság az ügyben jogerős íté
letet. Ezalatt nagyon sok tanút 
többszörösen is kihallgattak, 
majd helyszíni szemlét, bizonyí
tási kísérleteket tartott a bíró
ság. Különböző szakterületen 
működő több igazságügyi szak
értő terjesztett elő írásban és 
szóban is véleményt. 

Az alapeljárásban az első fo-

A számbeli és erőfölény a 
jegyvizsgálóban indokoltan éb
resztett félelmet, amely miatt 
védekezésül, alapos okkal fo
lyamodott a vészfék meghúzá
sához. Ezek a körülmények 
már önmagukban is mentesítet
ték attól, hogy sötétben, a vo
natról leszállva, korábbi táma
dóit - esetleges megsérülésü
ket feltételezve - a fékút hosz
szában, segítségnyújtás céljá
ból, saját testi épségét, életét 
veszélyeztetve felkutassa. Az 
indulásra adott jelzésig nem 
szerzett tudomást arról, hogy 
személysérülés történt, ennek 
az ismeretnek a hiánya pedig a 
terhére nem volt felróható, 
mert ebben még gondatlansága 
sem volt megállapítható. 

A Legfelsőbb Bíróság egyet
értett az első fokú bíróság ítéle
tének felmentő rendelkezésé
vel, a jegyvizsgáló terhére azon
ban a segítségnyújtás elmulasz
tását sem látta megállapítható
nak. Ezért a rendelkezésre álló 
összes bizonyíték alapul vételé
vel a jegyvizsgálót jogerősen 
felmentette, mert úgy látta, 
nincs bizonyítva, hogy a bűn
cselekményeket elkövette vol
na. 

R.B. 
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A MÁV Vezérigazgatóság 

Tanácskozás a fuvaroztatókkal 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

Az év eddig eltelt időszaká
nak fuvarozási mérlegét meg
vonva: helyzetünk konszolidál
tabb mint az elmúlt évi igen 
gondterhes időszakban volt, de 
azért korántsem ideális. 

Jó az, hogy a múlt évinél 
több árut szállítottunk, keve
sebb szállítóeszköz lekötésével, 
és hogy a szállítóeszközök fog
lalkoztatásához kapcsolódó mű
szaki-gazdasági jellemzők több
sége egyidejűleg javult. Kedve
ző. hogy a múlt évi mozdonyel
látási mélypontról, (ha kis mér
tékben és ha bérelt eszközök 
igénybevételével is), de sikerült 
valamelyest elmozdulnunk. 

Ez évben sokkal inkább el
mondhatjuk, mint korábban: a 
vasút a népgazdaság szállítási 
igényeit kielégítette. Gond 
ugyanakkor, hogy fuvardíjbe
vételeink a tervezettnél kiseb
bek, vagy az, hogy a nemzetkö
zi teherkocsi-gazdálkodás ter
vezett pénzügyi eredmény javí
tását nem sikerült realizálnunk. 
. Az is gond, hogy a szabályo
zók által kikényszerített költ
ségtakarékosság a javító-kar
bantartó tevékenység néhány 
fontos területén, a feszültsége
ket hallatlanul megnövelte, s a 
műszaki színvonal romlását 
erő sí tette. 

is megemlíteni, hogy érzékel
tessem partnereinkkel: az őszi 
forgalom viszonylag kedvezőbb 
induló pozícióira nem jelenték
telen gazdálkodási feszültségek 
vetnek árnyékot, s ezek korlá
tozzák mozgásterünket. Az őszi 
forgalom feladatteljesítését se
gítendő csak olyan intézkedése
ket tudunk tenni, amelyek gaz
dálkodási eredményeinket nem 
rontják, ellenkezőleg - javít
ják. 

Mindezeket azért tartottam Mészáros 
szükségesnek, akár vázlatosan 

András 
mondja 

beszédét 

Az őszi forgalom 
feladatai 

A vezérigazgató-helyettes ez
után az őszi forgalom feladatait 
ismertette. Mint mondotta: az 
év utolsó négy hónapjában 42 
millió 700 ezer tonna árut kell 
a vasútnak elszállítania. Ta
valy ugyanebben az időszak
ban 42,83 millió tonna volt a 
MÁV tényleges teljesítése. 

- A feladatok jelentős ré
szét ebben az évben is a mező
gazdasági termékek fuvarozása 
teszi ki - mutatott rá -. 
A pontos szállítási volumenek
ről az időjárás bizonytalanságai 
miatt csak részinformációk áll
nak rendelkezésre. A cukorré
pakampány várhatóan szep
tember 20-a körül indul. Az 
előzetes jelzések szerint az elő
ző évinél több lesz a cukon-épa
export. Összesen a tavalyi 3 
millió tonnás mennyiség jelent
kezik vasúton. Az aszály azon
ban még módosíthatja az ered
ményeket. 

A második félévben 1 millió 
600 ezer tonna gabonaexport 
várható, amelyből 800 ezer ton
na szovjet rendeltetésű, a többi 
szocialista export lesz. A Szov
jetunióba irányuló gabonaszál
lításokhoz szeptember végéig 
igénybe vesszük az SZD speci
ális gabonaszállító kocsikat is. 

Az év utolsó négy hónapjá
ban a bázisszinthez hasonlóan 
alakulnak a szénszállítások, 
amit meghatároz a jelenlegi ki
egyensúlyozott ellátás és kész
let. 

Várható mintegy 4,5 millió 
tonna belföldi és 1,15 millió ton
na importfuvarozás, ez utóbbi 
döntően Lengyeloszágból, az 
NDK-ból és részben Hamburg 
kikötőből. Mindebből lakossági 
ellátásra belföldi forgalomban 
1,4 millió tonna, importban 650 
ezer tonna kerül továbbításra. 

Az OKGT 220 ezer tonna fű
tőolaj belföldi szállítási igényét 
jelentette be, amelynek késede
lemmentes elfuvarozásáról a jó 
lakossági ellátás megoldása ér
dekében is gondoskodnunk 
kell. 

A növényolajipar a tavalyinál 

több, mintegy 700 ezer tonna 
napraforgómag szállítását ter
vezi, ebből mintegy 60 ezer ton
na lesz az export. 

A cukorrépán és gabonán kí
vül az almafuvarozás jelent 
nagy feladatot. Ebből a gyü
mölcsből közel 400 ezer tonnát 
tervezünk exportra a Szovjet
unióba fuvarozni. Mindössze 
30-40 ezer tonna körüli forga
lom bonyolódik majd le normál
kocsiban, a többi pedig közvet
lenül széles SZD kocsiba kerül 
berakásra. Az almaexport-szál
lítás korábban kezdődött és 
koncentráltabban fut majd le, 
mint tavaly; ami a kocsibiztosí
tás feszültségeit növeli. 

Minden eddiginél magasabb 
- havi 46 ezer tonna - a tim
földszállítás a Szovjetunióba, 
amelyek megoldása az eddig 
keletkezett lemaradások pótlá
sa miatt, szintén jelentős fel
adat. 

A mezőgazdasági terméke
ken túlmenően az egyéb ipari 
termékek exportja is fokozódik. 

Ezek a feladatok többségben 
az általános fuvarozási kötele
zettségünkön túl, többletként 
jelentkeznek, ezért az elvárás 
nagy a vasúttal szemben. A 
végrehajtásban döntő szerep 
jut a vasúti forgalom lebonyolí
tását elősegítő belső tartalékok 
feltárásának és a jó felkészülés
nek. A felkészülést szolgáló in
tézkedések szükségszerűen át
fogják az üzemvitel valamennyi 
szintjét, de tartalmazzák a mű
szaki szakterületek munkájával 
szemben támasztott követelmé
nyeket is. 

Az őszi forgalmi célkitűzések 
nem teljesülhetnek a vasúti 
munka egészének megjavítását 
célzó „kitörési stratégia" néven 
ismert belső intézkedéssorozat 
előírásainak következetes meg
valósítása nélkül. Az intézkedé
sek kidolgozásánál fontos szem
pontnak tartottuk. hogy abban 
olyan teendők domináljanak, 
mint például a tehervonati 
közlekedés menetrendi f egyel
mének javítása, a rendezőpá-

lyaudvarok elegyfeldolgozó te
vékenységének tervszerűbbé té
tele, vagy a rakodóhelyi kiszol
gálás rendszerességének javí
tása. Ezek lehetővé teszik, hogy 
a bonyolult üzemi körülmények 
között is a kiadott szabályozá
sok érvényesüljenek. Nem is
métlődhet meg a tavalyi őszi 
forgalom lebonyolítását jellem
ző helyzet, hogy a folyamatok 
irányításában a túlzott operati
vitás vált meghatározóvá. 

Napi átlagban 52 ezer teher
kocsinál alacsonyabb kocsi
parkkal kell dolgozni, s a kocsi-

forduló-idő értéke nem halad
hatja meg a 4,2 napot. (A múlt 
év őszén ez az érték 4,83 nap 
volt.) Ennek érdekében követ
kezetesen végrehajtjuk a kitö
rési stratégiában deklarált, a 
személyzettel, a vontató, illetve 
vontatott járművekkel kapcso
latos, hatékonyságnövelő intéz
kedésseket. Az idegenkocsi
gazdálkodásnál mutatkozó hiá
nyosságok felszámolásával, a 
kocsitartózkodási-idők csökken
tésével, a kocsibéregyenleg to
vábbi romlása helyett, annak 
javítását kell biztosítanunk. 

Az intézkedési terv 
alapján 

A krónikus vonóerőhiány 
enyhítése érdekében 1986-ban 
10 db V 63-as sorozatú és 15 db 
V 46 sorozatú villamosmoz
donnyal bővítjük mozdonypar
kunkat, illetve az idén már júni
us 15-től béreltünk csehszlovák 
dízelmozdonyokat. 

Mozdonyjavítási erőfeszítése
ink eredménye, hogy idén ősz
szel havonta mintegy 4-6-tal 
összesen 23-25-tel nő az üzem
képes villanymozdonyok meny
nyisége. Krónikus hiányt eny
hítettünk 116 Ks kocsi beszer
zésével, ám ez még így sem fe
dezi az évközi selejtezés mérté
két. A nagykonténerparkunkat 
további 288-cal növeltük, így 
3900, míg közepes konténerből 
4000 áll rendelkezésre. 

Az őszi forgalmi feladatok si
keres lebonyolítása érdekében 
augusztus 11-től az év végéig a 
járműjavító üzemek részére ti
los f ővizsgálatra teherkocsik 
bárcázása. Ez nem vonatkozik 
az üzemveszélyes kocsikra. Va
lamennyi lejárt fővizsgálatú ko
csit - amennyiben műszaki ál-

lapotuk azt lehetővé teszi -
üzemben fogunk tartani. 

A teherkocsigondok folyama
tos figyelemmel kísérésére disz
pécserszolgálat működik, mely
nek feladata a teherkocsik javí
tási darabszámának és javítási 
átfutási idejének csökkentése. 

Az üzemviteli intézkedési 
terv alapján átdolgoztuk vala
mennyi jelentősebb szolgálati 
hely technológiáját. Elsőrendű 
fontosságot tulajdonítunk a ki
dolgozott technológiák betartá
sának és ellenőrzésének. Fon
tos technológiajavító intézke
dés, hogy a tehervonatoknak 
immár 60 százaléka meghatáro
zott menetrend szerint, magas
fokú időrendi és csatlakozási 
megbízhatósággal közlekedik. 
Folyamatosan vizsgáljuk a 
nagy teljesítményű vontatójár
művekre megszabott norma
idők betartását, ellenkező eset
ben az elegytovábbítási terve
ink felborulnak, és előtérbe ke
rül a technológiát rontó operati
vitás. 

Hetven 
fordaszerelvény 

Előre megterveztük az őszi 
forgalomban különösen nagy 
volument képviselő és egyéb 
mezőgazdasági termények szál
lításának lebonyolítását. A cu
korgyárakkal egyeztetjük az 
ütemes irányvonati beszállítást. 
A cukorrépa-szállítások lebo
nyolítását javításos kocsikból 
álló fordaszerelvények összeál
lításával is segítjük. A szerelvé
nyek összeállítása megkezdő
dött. Összesen hetven fordasze
relvény felállítására kerül sor. 

Növeljük a fordavonatokkal 
szállított áruk mennyiségét a 
fordaszerelvények és a fordák
ban üzemelő kocsik fordulóide
jének csökkentése, valamint a 
visszaúti felhasználási lehető
ség bővítése érdekében. 

A bauxit és a dolomit fuvaro
zására 8, egyenként 20 négyten
gelyes (Eas, Eams) kocsiból álló 
szerelvényt állítottunk fel. 

A műtrágya Záhonyban való 
tárolására pedig két, egyenként 
40 Gags kocsiból álló szerel
vényt állítunk össze, továbbá 
üvegszállításra három 25 Gags 
kocsiból álló szerelvény kerül 
felállításra. 

Általános fuvarozási célokra 
két, egyenként 35 kocsiból álló 
(E, Es) fordaszerelvény felállítá
sáról rendelkeztünk. A folyé
kony energiahordozók részére 
hat, egyenként 20 tartálykocsi
ból álló szerelvényt állítunk fel. 

Az őszi hónapokban a forga
lomban - fokozatosan bűvülő 
mennyiségben - megjelenik a 
DB-től bérelt, 250 oldalfalakkal 
ellátott ( eredetileg) pőrekocsi, 
amelyek tömegáru-szállítási fel
adatokat látnak el. Az általuk 

felszabadított Res - kocsikat 
pedig a konténerszállítás kocsi
szükségletének bővítésére kí
vánjuk felhasználni. 

Az exportigények és azok ki
elégítési lehetőségének koordi
nálására szeptember l-jétől az 
év végéig a vezérigazgatósá
gon, valamint a vasútigazgató
ságokban exportfelelősök kije
lölésére került sor. 

A nyári forgalom befejezésé
vel a személyfordulóból V1ssza
nyert korszerű mozdonyokat a 
teherforgalomba fogjuk átirá
nyítani. 

A szervezési intézkedések is
mertetése után az előadó a szál
líttató partnerekhez fordult, és 
a következőket mondotta: 

- Intézkedéseink döntően 
befolyásolhatják az őszi f orga
lom lebonyolításának színvo
nalát, azonban az Önökkel va
ló korrekt és minél közvetle
nebb, szükség esetén operatív 
együttműködés nélkül jó ered
mény nem képzelhető el. Van
nak olyan rendszeresen vissza
térő gondok, amelyeket ezen a 
fórumon is szükségesnek tartok 
megemlíteni. 

Az energiaellátás zavartalan
sága érdekében kérjük az 
OKGT-t és az Áfor-t, hogy a fo
lyékony üzemanyag szállítása 
irányvonatokkal történjen, a 
szállítóeszközpark egyenletes 
leterhelésével. 

Ugyancsak kérjük a Szénfor
galmi Irodát és a Szénbányá
szati Egyesülést, hogy a hőerő
művek szénnel történő ellátása 
lehetőség szerint szintén irány
vonatokkal történjen. 

,) 

A tanácskozás résztvevfü a beszámolót hallgatják 

A jelentősebb nagy fuvaroz
tatókat illetve ezek központi 
szerveit kérjük, hogy mmden 
hónapban adjanak tájékozta
tást a várható szállítási felada
tokról a MÁV Vezérigazgatóság 
részére. 

Az eddigieknél sokkal na
gyobb megbízhatósággal kér
jük a Külkereskedelmi Vállala
toktól export terveiket, vala
mint részletezett havi fuvarozá
si ütemterveket időben közöljék 
az illetékes MÁV-szervekkel. 

A fuvaroztatók biztosítsák a 
folyamatos ki- és berakást. 
A felügyeletet ellátó szervek 
hívják fel erre a vállalatok fi
gyelmét és működjenek közre a 
MÁV Vezérigazgatósággal, hi
szen ezzel a további kocsiigé
nyek teljesítését segítik elő. 

Kirakási nehézségek, torlódá
sok esetén a fogadó vállalatok 
időben és bátrabban kezdemé
nyezzék az áruforgalmi korláto
zások bevezetését, ellenkező 
esetben jelentős kocsiálláspénz 
és kocsibér merül fel, ami a 

,, 

gazdálkodás hatékonyságát 
gyengíti. 

A kocsik kíméletes kezelése, 
kirakás után tiszta állapotban 
lévő visszaadása a vasút részé
re szintén fontos feladat, mivel 
ellenkező esetben a fuvarozta
tók gyakran egymást hozzák 
nehéz helyzetbe. 

Az őszi forgalom sikere alap
vetően politikai és társadalmi 
érdek. A siker kulcsa az ipar, a 
kereskedelem, a mezőgazdaság 
és a közlekedés széles körű 
együttmőködése. Olyan mun
kakapcsolat kialakítására van 
szükség, amelyben mindenki 
tudja és érzi munkájának fele
lősségét. Ezen felül azonban fel
tétlen szükség van az illetékes 
állami szervek, a minisztériu
mok, az országos főhatóságok, 
a megyei szállítási bizottságok 
és nem utolsósorban az érde
kelt fuvaroztató vállalatok, üze
mek hatékony segítségére is. 
Csak közös erőfesztéssel, össze
hangolt m�nkával biztosíthat
juk az őszi forgalom sikerét -
fejezte be vitaindítóját Mészá
ros András. 

A MAV-nál is 
erősíteni kell 

a kereskedelmet 

Urbán Lajos hozzá!izólá"a 

Az előadás után szót kért Ur
bán Lajos közlekedési minisz
ter. A kormány nevében üdvö
zölte a részvevőket, majd kije
lentette: a tapasztalatok azt 
igazolják, hogy az ídén konszo
lidálódott a szállítás. A gazda
sági mutatók alakulása is erre 
utal. 

A vasút működőképességéről 
szólva azt fejtegette, hogy nagy 
előrehaladást az elkövetkezen
dő években sem lehet remélni. 
Mivel a szállítási volumen je
lentős növekedésére nem szá
míthatunk, a vasút szinten ma
radhat. Ebben sokat segíthet a 
kormány szállítási programja, 
amely most van kibontakozó
ban, továbbá a vasúti munká
ban meglevő, még kiaknázatlan 
tartalékok, a kocsiforduló idő 
csökkentése, az előszállítások 
és a hétvégi rakodások szorgal
mazása. 

A miniszter végezetül azt 
hangsúlyozta, hogy a MÁV-nak 
is erősíteni kell a kereskedelmi 

(Laczkó Ildikó felvételei) 

munkát. A szállítási eredmé
nyeket így lehet igazán megala
pozni. 

A fuvaroztató vállalatok kép
viselői közül az Építési és Vá
rosfejlesztési Minisztérium, a 
Belkereskedelmi Minisztérium, 
a Dorogi Szénbányák, a Ma
gyar Alumíniumipari Tröszt, a 
Tiszai Vegyi Kombinát, a So
mogyi Erdőgazdaság és a Du
nai Kőolajipari Vállalat képvi
selői szólaltak fel. Az észrevéte
lek általában elismerték a kö
zös munka érdekében kifejtett 
erőfeszítések eredményességét, 
azonban elhangzottak bíráló 
megjegyzések is. Mindnyájan 
egyetértettek abban, hogy még 
szorosabbá lehet és kell is tenni 
a vasút és a fuvaroztatók közöt
ti együttműködést. 

Mészáros András válaszadá
sa után Dr. Várszegi Gyula zár
szavával ért véget az értekezlet. 

Visi Ferenc 
Dr. Horváth Károly 
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A bevételeh növelése a cél 

a MAV információ-szolgálata e yv1zs á ókve 
A MÁV-nak a tervidőszakra 

szóló intézkedési terve külön 
feladatként határozza meg az 
utazás kulturáltságának fejlesz
tését, előtérbe helyezve azokat 
az intézkedéseket, amelyek be
ruházás és jelentősebb műszaki 
fejlesztés nélkül is megvalósít
hatók. 

A jegyvizsgálók munkaverse
nyét az üzemfőnökségnek kell 
szervezni, decentralizálva a te
lepállomásokra, igényelve a he
lyi szakszervezeti szervek 
egyetértő támogatását. 

Már két éve hallhatók a rá
dióban, láthatók a televízióban 
és olvashatók a sajtóban a 
MÁVINFORM hírei. A hallga
tók, a nézők és az olvasók 
igénylik a Magyar Államvas
utak közönségszolgálatának tá
jékoztatóit. 

A vasút a 230 millió utast -
az évszakoktól függően 
mintegy 2100-2400 személyvo
nattal szállítja 751 állomásról. 
Naponta tehát megközelítően 
750 ezer utas száll fel a vona
tokra. Ez azonban korántsem 
jelenti azt, hogy csak ennyien 
fordulnak meg az állomásokon, 
hiszen a hozzátartozókra, a ven
dégekre várók száma is jelen
tős. A lakosság nagy része tehát 
érdeklődéssel követi a vasúti 
közlekedéssel kapcsolatos híre
ket. A nyári és az ünnepi forga
lomról, a szociálpolitikai ked
vezményekről, a késésekről, a 
vonatpótló autóbuszokról szóló 
tájékoztatások még azokat is ér
deklik. akik belátható időn be
lül nem akarnak utazni. A 

MÁV-nak ez a szolgáltatása te
hát tömegigényt elégít ki. 

továbbított üzenetekre is. Az 
utasok érdeklődése hasonló az 
autóvezetőkéhez, akik az azna
pi útviszonyokra kíváncsiak. 

A MÁ VINFORM természete
sen a kedvezőtlen híreket is 
közli, hiszen ha nem ezt tennék, 
megkérdőjelezhető lenne a tájé
koztatás hitelessége. A késések
ről, a forgalmi akadályokról, a 
kerülő útirányokról, a vágány
zárakról szóló információk -
mint már írtuk - a vasút érde
keit is szolgálják. Többek kö
zött ennek is köszönhető, hogy 
az utóbbi két évben az üzemvi
teli szakszolgálathoz érkezett 
panaszok száma egyharmadára 
csökkent. 

A MÁVINFORM a közérde
kű híreket a forgalmi szolgálat
tevőktől, a menetirányítóktól, a 
közönségszolgálati irodáktól, a 
vontatási, a pályafenntartási és 
a biztosítóberendezési szakszol
gálattól kapja. Nagy szerepe 
van ebben az üzemviteli főosz
tálynak is. 

az információkat a MÁVIN
FO RM ügyintézői mondják 
mikrofonba. 

A televízió Képújság szer
kesztőségének közreműködésé
vel a hírek két csatornán jutnak 
el a nézőkhöz. Az úgynevezett 
diagonális hírek a teletexvétel
re alkalmas készülékeken egész 
nap lehívhatók. Az analóg adás 
délelőtt kettő, délután egy, és 
este egy alkalommal közöl vas
úti információt. 

Az eddigi tapasztalatok sze
rint a MÁVINFORM híreit kü
lönösen a nyári forgalom idején 
figyelik a kirándulók, az üdü
lők, a gyógyfürdőkbe utazók. 
A vasút hírszolgálata megbíz
hatóan és gyakran tájékoztatta 
például a soproni ünnepi hetek
re, a szegedi ünnepi játékokra, 
a budapesti nemzetközi vásá
rokra és más országos hírű ren
dezvényekre utazókat. 

A családok takarékosságát 
segítik a vasúti kedvezmények
ről adott tájékoztatók. 

A nemzetközi és belföldi uta
zásokkal kapcsolatos híreket az 
utazni vágyók telefonon is meg
tudhatják. A belföldi utazások
hoz a 227-860 és a 429-150-es, a 
külföldi utazáshoz pedig a 
224-052-es telefonszámon ad
nak felvilágosítást. 

A szolgáltatások színvonalá
nak növelése mellett az eddigi
nél nagyobb gondot kell fordí
tani minden munkaterületen a 
vasutat megillető jogos bevéte
lek beszedésére, különös tekin
tettel a jegyvizsgálók ilyen irá
nyú munkájának hatékonyab
bá tételére. 

A személyszállítási bevéte
leknek jelentős részét képezik 
az utánfizetésekből beszedett 
összegek. Az ellenőrzések ta
pasztalatai igazolják, hogy ha
tékonyabb jegyvizsgálói, jegy
ellenőrzési munkával a bevéte
lek tovább növelhetők. 

A jegyvizsgálók az utánfize
tési jutalék révén jelenleg is ér
dekeltek a bevételek növelésé
ben, de ezt az érdekeltséget a 
munkaverseny keretében to
vább lehet fokozni. Mindezek 
figyelembevételével a MÁV Ve
zérigazgatóság a Vasutasok 
Szakszervezetével egyetértés
ben a jegyvizsgálók részére 
munkaversenyt hirdetett. 

A munkaversenyben minden 
jegyvizsgáló, vezető jegyvizsgá
ló részt vesz. A vasútigazgató
ságok személyzeti és munkaü
gyi osztálya, valamint kere[ 'ce
delmi és szállítási osztálya foko
zottan kísérjék figyelemmel a 
telepállomások ilyen iranyú 
munkáját és adjanak kellő se
gítséget a mozgalom sikeres ki
bontakozásához. 

A versenyt telepállomáson
ként, - azokon a telepállomá
sokon, ahol több, eltérő jellegű 
helyi gyorsvonati, nemzetközi 
stb. forda van - ott fordánként 
kell egyénileg megszervezni. 
Az értékelés alapja az egy me
nettartam órára jutó utánfizeté
si bevétel, beleértve a tárgyhó
napban befolyt, utasleadásból 
származó bevételeket is. 

A versenyben értékelhető 
minden olyan dolgozó teljesít
ménye, aki legalábL a havi kö
telező szolgálati óraszám 75 szá
zalékát jegyvizsgálóként teljesí
tette. 

A versenyt a résztvevőknek a 
fajlagos bevétel szerinti rangso-
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senye 
rolásával, 
kell. 

havonta értékelni 

A verseny célja a vasutat jogo
san megillető bevételek köve
telése, tehát kizáró tényezőként 
figyelembe kell venni az után
fizetési és szolgáltatói jutalék
rendszer hasonló célú kitételeit. 

A telepállomásokon a forda 
legeredményesebb dolgozója 
részére - létszámtól függően 
- 1000-1500 Ft jutalmat kell 
biztosítani, a verseny további 
helyezettjeit ehhez viszonyítva 
csökkenő mértékű jutalomban 
kell részesíteni. 

A versenyben résztvevők ju
talmazására képzett keretből, 
- az alapösszeg 10 százalékáig 
- jutalmazhatók a szakmai 
eredmény elérését elősegítő te
lepállomási vezénylőtisztek, ke
reskedelmi oktatótisztek, illető
leg a legeredményesebb oktató
ellenőrző tevékenységet végző 
vizsgáló főkalauzok. 

A helyezéstől függő jutalom
összeg nagyságát, a jutalmazot
tak körét, a kifizetési feltétele
ket, az értékelés menetét és a 
kapcsolódó munkakörök esetle
ges jutalmazásának feltételeit a 
helyi szakszervezeti szervekkel 
közösen kell kidolgozni. 

A legjobb teljesítményt elérő 
dolgozók részére az elismerést 
fórumokon kell átadni. 

A hírekkel, közleményekkel 
a MÁV a gazdaságosabb utas
szállítást is szolgálja, hiszen 
például egy-egy vágányzárról 
adott időbeni tájékoztatással el
kerülhetők a torlódások, az uta
sok más útvonalat is választhat
nak. A vonatok késéséről adott 
tájékozta):ás sok fölösleges vá
rakozástól kíméli meg az állam
polgárokat. 

A hírközlést korszerű távköz
lési rendszer - a NAD 70.20 tí
pusú berendezés - segíti. Le
hetővé teszi az azonnali kapcso
latteremtést a budapesti pálya
udvarok ügyeleti szolgálatával, 
a hangosbemondók kezelőivel, 
a vizuális berendezések dolgo
zóival és a többi adatszolgálta
tóval. A MÁVINFORM kapcso
latban van a Magyar Távirati 
Irodáva� a Magyar Rádióval 
és a Magyar Televízióval. A 
vasúti információkat az MTI 
juttatja el a napilapokhoz, a me
gyei sajtóhoz. 

Az utóbbi két évben tehát a 
MÁVINFORM fontos szerepet 
vállalt és töltött be; általa bő
vült, gazdagodott a vasút szol
gáltatása. Segítségével az uta
sok közelebb kerültek a MÁV
hoz. Az utazással kapcsolatos 
közérdekű információk eljutnak 
az otthonokba, a hivatalok falai 
közé. 

Van még szabad kapacitás 
A MÁVINFORM hírei meg

felelnek a nyilvánosság, az idő
szerűség és a rendszeresség kö
vetelményének. Ez érvényes a 
sajtó, a rádió és a televízió által 

Eredményes félévet zártak az egri vasutasok 

A Kossuth és a Petőfi adó 
5.55 és 6.55 órakor, ezen kívül a 
Petőfi minden páratlan órában 
sugároz vasúti híreket. Ezeket Szabó Béla 

A fuvaroztatókkal 

Heves megye székhelye felé 
közeledve a vonat ablakából 
mindenekelőtt a közelmúltban 
átadott rendező pályaudvar 
vonja magára a tekintetet. Az 
új létesítmény szükségessége 
vitathatatlan, hiszen a Bélapát
falvi Cementgyár, a mosonbeli 
szén-, és a felnémeti ,mészkőbá
nya megnövekedett kocsifor
galmát a régi állomás már nem 
tudta volna zökkenők nélkül le
bonyolítani. Pedig emellett még 
harmincnál több vállalattal áll
nak fuvaroztatói partnervi
szonyban az egriek. 

ápolni kell a kapcsolatokat 
e!!y �zá nadó áru lenztaro�"-1�1 

- . Állomásunk legfontosabb 
feladata a kereskedelem -
mondotta Fülöp Frigyes állo
másfőnök. - Félévi áruszállítá
si tervünk 56 ezer tonna volt -
majd háromezer tonnával több 
mint a bázisidőszakban -, mi 
ezt 61 ezer 873 tonnára teljesí
tettük. A többlet egyértelműen 
a jobb fuvarszervezésnek kö
szönhető, de az sem hagyható 
figyelmen kívül, hogy a szorító 
gazdasági kényszer miatt mind 
több vállalat ébred rá, hogy a 
legolcsóbb szállítóeszköz vidé
künkön még mindig a vasút. 
Egyes vállalalok az eddigi gya
korlattól eltérően más jellegű 
tevékenységgel is foglalkoznak 
- a Zöldért például műtrágya
tárolással és eladással - ami 
végső soron nekünk is jó. 

A MÁV Tisztképző és To
vábbképző Intézetben az el
múlt tanévzárón Obermayer 
Adolfné tokodi számadó áru
pénztáros minden tantárgyból 
jelesre vizsgázott. A vizsgák 
után beszélgettünk pályájáról. 
Észrevételei tanulságosak le
hetnek. 

Vissza a vasúthoz 

- Harminc éve, 1956-ban, 
gimnáziumi érettségivel kerül
tem a MÁV-hoz. A szakvizsgák 
- amelyeken nagyobb volt a 
követelmény, mint a mai vizs
gákon - után előbb Tokodon 
voltam személypénztáros, majd 
Esztergomban lettem kereske
delmi tartalékos. Gyakran hasz
nát vettem a sokirányú vasúti 
ismereteknek, tapasztalatok
nak. Mégis úgy hozta az élet, 
hogy a második gyerek születé
se után a férjem nem engedett 
vissza dolgozni. Nem azért 
mintha a vasútról valami rossz 

nem sok változást hozott. Azaz 
mégis! A komáromiak javasla
tára kerültem a tisztképző ke
reskedelmi levelező tagozatára. 
Szerencsés voltam, mert a 
kulcstantárgyakból, árudíjazás
ból, árufuvarozásból, árupénz
tárból, személydíjsza bás ból, 
személypénztárból, és az álta
lam ugyancsak fontosnak ítélt 
vasúti üzemgazdaságtanból jól 
felkészült, elméletből és gya
korlatból is rutinos tanáraink 
voltak. Én az intézetben szer
zett ismereteket már tudtam a 
gyakorlatban is hasznosítani. 
Jobban tudom a fuvaroztatók
nál a vasút érdekeit érvényesí
teni, s jobban látom hol van 
még keresnivalónk. Természe
tesen úgy, hogy a fuvaroztató
tól se követeljek többet, mint 
amennyi az érvényes előírások 
szerint jár, de ami megilleti a 
vasutat, azt ne hagyjam veszen
dőbe - mondja határozottam a 
tokodi számadó és árupénztáros 
asszony. 

véleménye lett volna, hanem Ű 
azért, mert ő jól keresett, anya- szinte vélemény 
gi körülményeink rendezettek 
voltak. Aztán mikor az utódo- Mikor azt kérdeztem, hogy 
mat a tokodi árupénztárost le- . mi volt a véleménye az osztály 
százalékolták, egyik rt!gi kolle- tanulmányi eredményeiről, rö
ganőm javasolta az új állomás- vid gondolkozás után így foly
főnöknek: .,vegyétek fel jól jár- tatta: 
tok vele". Meglepődtem amikor - Tudja, lesznek akik sér
a málházó azzal keresett fel, tésnek veszik, de azért őszintén 
hogy menjek el az állomásra, a megmondom: voltak közöttünk 
főnök szeretne beszélni velem. olyanok, akik csak azért jöttek 
Férjem hallani se akart róla, el, hogy bármi áron, képessége
hogy az időközben szerzett ma- iket túlértékelve kapjanak egy 
gas vérnyomással munkát vál- olyan papírt, ami esetleg na
laljak. Végül is rám bízta a dön- gyobb beosztásra, magasabb fi
tést. Ez volt az én mentőövem, zetésre jogosítja őket. Ez lát
mert őszintén szólva vágytam szott a vizsgaeredményeken is, 
vissza a vasúthoz. mert az osztály fele még a k9ze-

hogy a gyengébb képességűek
kel volt a legtöbb probléma. De 
erről nemcsak ők tehetnek, ha
nem azok is, akik a tisztképzőre 
küldték őket. Tudom, a fegye
lem megkövetelése a szolgálati 
helyeken, és a tisztképzón is 
igen népszerűtlen feladat, mert 
enélkül biztonságos áru- és sze
mélyszállítás nem létezhet. 

Sok múlik rajta 

Obermayerné szülei is vas
utasok voltak. A háború elég 
sok szolgálati helyre sodorta 
őket, mégse beszélték le a vas
utas pályáról. 

- Én továbbra is Tokodon, 
ebben a beosztásban szeretnék 
maradni, hogy a két gyerekre is 
jusson időm. Biztos lesz, aki 

megkérdi: akkor minek mentél 
tisztképzőre? Hasznos volt ne
kem ez így is. Tokodon elég sok 
az áruleadás, az import, s kevés 
a rakodóvágány. Sok múlik raj
tam is, hogy a fuvaroztatókkal 
jó kapcsolat legyen. Hadd 
mondjam el, hogy MÁV -VO
LÁN komplex brigádunk -
amiben én is dolgozom - a ko
csitartózkodási idő csökkentésé-
vel a közelmúltban indított ver
senyt megnyerte, 800 forintot 
kaptunk fejenként. Sajnos a Tü
zéppel, a kisebb szövetkezetek
kel sok gondunk van. Elég gya
kori, hogy fogadókapacitásuk 
gondjai esetén Tokod és Eszter
gom között ide-oda küldözgetik 
a cementet, gipszet éppen ak
kor, amikor az őszi forgalom
ban azok a vagonok sokkal 
több pénzt hoznának a MÁV 
kasszájába. Ezeket szeretnénk 

Amint az állomásfőnök sza
vaiból kiderült, az elszállított 
61 873 tonna értékét tovább nö
veli, hogy a rakományok nagy 
részét nem a raksúlyos áruk al
kották, hanem olyan termékek, 
amelyek sok helyet, értelemsze
rűen több kocsit igényeltek. 
Eger tekintélyes iparvágány-

mi közös összefogással az idén , 
a lehető legkisebb szintre csök- · ;_ 
kenteni, s a vasút őszi szállítá-

hálózattal rendelkezik, a föl
adásban kezelt 2850 kocsiból 
1300-at iparvágányon raktak, 
az 5400 kocsileadásból 2800 ke
rült iparvágányra. A vállala
tok igyekeznek maximálisan ki
használni ezt a számukra és a 
vasút számára egyaránt kedve
ző lehetőséget. 

Továbbra is gondot jelente
nek a késedelmes kirakások, a 
fuvaroztatók az idei első félév
ben emiatt 2 millió 101 ezer fo
rint kocsiálláspénzt fizettek. 
Egyes vállalatok még mindig 
nem szervezték meg a hétvégi, 
az ünnepi rakodást, de olykor 
még az árut sem fogadják. Úgy 
látszik nem éri meg nekik, hogy 
embereket, gépeket tartsanak 
készenlétben. (Talán nem árta
na ezt a kérdést hálózati szinten 
felülvizsgálni!) Az egriek ez ide
ig húsz esetben érvényesítették 
a kényszerkirakást, amelyből a 
kocsi hatékonyabb kihasználá
sán túl csaknem kétszázezer fo
rintnyi bevétel származott. 429 
ezer forintot „hozott" a számlá
zásért, mérlegelésért elszámolt 
mellékdíjbevétel, ami akkor 
emelkedik igazi „rangjára", ha 
hozzátesszük, hogy kisebb állo
másoknak megközelítőleg eny
nyi az évi fuvardíjbevételük. Ez 
az a „mellékes", ami csaknem 
egészében a raktári és kereske
delmi dolgozók megfelelő hoz
záállásából. odafigyeléséből 
adódott. 

Az egri vasutasokat most a 
!T'ásodik félév, pontosabban 
szólva, az őszi forgalom felada
tai foglalkoztatják. 

- Bár a nyakunkon az ősz 
- folytatja Fülöp Frigyes -, a 

várható forgalom nem kíván a 

1 

megszokottnál nagyobb szerve
zési intézkedéseket. Ettől füg
getlenül a fuvaroztatókkal kö
zös értekezletet tartottunk. 
amelyen egyrészt tájékoztattuk 
partnereinket az őszi forgalom 
rájuk vonatkozó részleteiről, 
másrészt kíváncsiak voltunk, 
miként értékelik a mi eddigi 
munkánkat. Nos, csak az ex
portküldeményekhez beállított 
kocsik műszaki állapotát kifo
gásolták, ami néhány esetben 
késedelmes berakáshoz veze
tett. 

Eger teherforgalmi kapacitá
sa az állomásfőnök szerint ko
rántsem érte el a csúcsot. 
A rendező pályaudvar közelé
ben több vállalat létesített te
lephelyet, amelyekkel lehető
ség volna iparvágány-kapcsolat 
létesítésére. Szabad területek 
állnak rendelkezésre, így továb
bi rakodóterületek megnyitásá
nak sincs akadálya. A rendező 
pályaudvar további bővítése is 
szóba jöhet a következő ötéves 
terv egyik feladataként. 

Megyeszékhelyről, ezen túl
menően Magyarország történel
mi tradícióiban gazdag városá
ról lévén szó, Egerben fontos 
feladatként kell kezelni a sze
mélyforgalmat is. Az idei első 
félévre megszabott 11 millió 
790 ezer forint bevételi tervvel 
szemben 12 millió 326 ezer fo
rintot értek el. Mintegy tízezer
rel többen fordultak meg az ál
lomáson, mint tavaly ilyenkor. 
Igaz, Egerben korántsem volt 
olyan mértékű az idegenforga
lom csökkenése, mint azt ko
rábban az egész ország terüle
tén tapasztalták. 

T.Z. 

Szóval megint letettem min- pes szintet is alig érte el. 
den vizsgát, s árupénztáros let- Egyébként azért örülök annak, 
tem Tokodon. Dolgoztam be- hogy ezután a felvételizőknek 
csülettel, mint az állomáson so- tesztlapos vizsgát kell tenniük. 
kan mások. Aztán megalakul- Ezzel a vasúti tisztek szakmai 
tak az üzemfőnökségek. Ez a mi tudásának színvonalát is emel
életünkben vagy munkánkban ni lehet. Egyébként érdekes, 

sát jobban segíteni - fejezte be .... 
Obermayer Adolfné tokodi 
számadó és árupénztáros. Sztirol érkezett Angyalföldre a Szovjetunióból 

Orosz Károly (Fehér József felvétele) 
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KINEVEZÉS Interjú dr. Várszegi Gyula vezérigazgatóval 

Dr. Várszegi Gyula, a MÁV 
vezérigazgatója szeptember 
l-jei hatállyal Tóth László mér
nök-főtanácsost, a Műszaki Fő
osztály vezetői megbízatásának 
meghagyásával műszaki vezéri
gazgató-helyettessé kinevezte. 
Az ünnepélyes eseményen je
len volt Urbán Lajos közlekedé
si miniszter, Koszorus Ferenc, 
a Vasutasok Szakszervezetének 
főtitkára és Nagy Károly, az 
MSZMP MÁV Vezérigazgató
sági Bizottságának titkára. 

A vasút helyzetéröl és jövöj , r''I 

Tóth László Cinkotán szüle
tett 1933. április 10-én. Az Épí
tőipari és Közlekedési Műszaki 
Egyetem közlekedési üzemmér
nöki karát 1957-ben végezte el, 
ahol később gazdasági mérnöki 
diplomát is szerzett. A Marxis
ta-Leninista Egyetem esti ta
gozatának politikai gazdaságta
ni szakán is képesítést nyert. 

Első munkahelye Szolnok ál
lomás volt. A következő évben 
gyakorló mérnök a TBÉF-nél. 
Egy esztendő elteltével a 
TBKF-nél folytatta mérnöki 
munkáját. A Vezérigazgatóság 
Távközlési és Biztosítóberende
zési Szakosztályán 1960-tól fő
előadóként dolgozott, majd 
1971-től a TBÉF főmérnöke, 
1980-tól pedig igazgatója volt. 

Ez év július 16-án nevezték ki a 
MÁV Vezérigazgatóság Műsza
ki Főosztálya vezetőjévé. 
A Vasutasok Szakszervezetébe 
1957-ben lépett, az MSZMP
nek 1963 óta tagja. 

Kiemelkedő gazdasági és po
litikai tevékenységéért számos 
elismerésben részesült. Tulaj
donosa - a többi között - az 
Eötvös-díjnak, a Kiváló Munká
ért kitüntetésnek, Érdemes és 
Kiváló Vasutas és megkapta a 
Szakszervezeti Munkáért kitün
tetés ezüst fokozatát. 

Vezetői munkáját a céltuda
tosság, a rendszeresség, a ka
pott feladatok eredményes és 
gazdaságos végrehajtására való 
törekvés jellemzi. 

Urbán Lajos közlekedési miniszter, mint arról lapunk
ban beszámoltunk, július 1-jei hatállyal dr. Várszegi Gyula 
műszaki vezérigazgató-helyettest nevezte ki a MÁV vezér
igazgatójává. Olyan időszakban történt a váltás, amikor a 
vasút még mindig mélyponton van. A személy- és áruszál
lításban évek óta csökken a teljesítmény, s a fejlesztések
re is kevesebb pénz jut, mint amennyi az előbbre lépés
hez kellene. S mivel az idei esztendő kilátásai sem bizta
tóak, adott a téma: a MÁV új vezérigazgatójával a vasút 
helyzetéről, elképzeléseiről, a jövőről beszélgettünk. 

- Milyen érzés a MÁV első 
emberének lenni? 

Miután most kevés a pén
zünk, a legfontosabbnak azt 
tartom: a vasútnál dolgozó jó 
képességű embereket állítsuk 
annak szolgálatába, hogy eze
ket a nehéz éveket áthidaljuk. 
Ezért én a következő időszak
ban az emberi tényezőre he
lyezném a hangsúlyt. Ennek 
rengeteg összetevője van. A ve
zető kiválasztástól kezdve az ér
dekeltségen keresztül, mindent 
ennek a szolgálatába kell állíta
ni, hogy felszabadítsuk a szelle
mi tartalékokat. 

- Tervei, elképzelései kö
zött szerepelnek-e olyan intéz
kedések, amelyek már ebben az 
évben elősegíthetik a vasút 
eredményesebb működtetését? 

Találkozó Sopronban 

- Mielőtt idejöttem féltem 
attól, hogy a vasutasok hogyan 
fogadnak egy nem vasutast. 
Bár a Metró is vasút, méghozzá 
a legkorszerűbb vasút, de még
sem olyan mint a MÁV, mert 
csak személyszállítással foglal
kozik. Kellemes csalódás ért, 
mert közvetlen munkatársaim 
már az első perctől befogadtak. 
Igaz, hogy a Budapesten dolgo
zó vasutas vezetőknek a túlnyo
mó többségét tíz-húsz éve isme
rem. Találkoztam néhány olyan 
vasúti vezetővel is, akivel 
1948-50 között együtt szolgál
tam az Úttörővasúton. Szakmai 
szempontból pedig azért nem 
okozott gondot a váltás, mert a 
műszaki terület, ahová kerül
tem sok rokonvonást mutat a 
Metróval. 

- A már korábban kialakí
tott elképzeléseink egy része 
már a megvalósítás szakaszá
ban van. Ezek elsősorban olyan 

35 éve végeztek a MÁV-tisztképzóben _ A műszaki vezérigazgató- intézkedések, amelyek nem je

helyettesi beosztást is figyelem- lentenek többletkiadást. 

be véve, tizennyolc hónap telt A meglevő eszközökre támasz-A MÁV Tisztképző Intézet 
1950/51-ben végzett hallgatói 
- akiket az első vasutasnapon 
avattak államvasúti tisztekké 
- szeptember 6-án tartották 35 

éves találkozójukat Sopron
ban. 

Az egykori hallgatók és taná
raik iskolagyűlést tartottak, 
amelyen felelevenítették a kö
zös emlékeket, beszámoltak 
szolgálati pályafutásukról, éle
tük alakulásáról. Abban vala
mennyien megegyeztek, hogy a 
tisztképző meghatározó volt 
sorsuk alakulásában. 

Az iskolagyűlésen az is el
hangzott, hogy az akkoriban in
dult új típusú tisztképzés meg
alapozott szakmai ismereteket, 
jó közösségi szellemet és hiva
tástudatot adott. Többen ki
emelték, hogy a tanárok nem
csak azt tanították meg, hogy 
mit és hogyan kell csinálni, ha
nem azt is, hogy miért. Ez a 
módszer ma is követendő példa 
lehet. 

Az egykori hallgatók többsé
ge képesítésének megfelelő 
munkakörben teljesít szolgála
tot, megtalálhatók a végrehajtó 
szolgálatnál, a középirányító 
szerveknél, de a vezérigazgató
ságon is különféle beosztások
ban, ügyintézőktől az osztályve-

zetőkig. Hűségüket az is bizo- k d V „ k 'ld · k el azóta, hogy a MÁV-hoz ke- o om. egyu pe ana a sze-
nyítja, hogy kevés a „pályael- 'l k" l k d · t N k "l rült. Hogyan látja a vasút hely- me Y oz e e es · em eru 
hagyó", de még ők is kapcsolat-

t 't? többe, ha figyelmesebben bá-
ban maradtak a vasúttal, a ta- ze e · 

nunk az utasokkal. Ugyanezt 
lálkozókon is részt vesznek. - Talán sokan nem értenek lehet elmondani az állomások A hallgatók többsége elége- egyet velem, de én nem látom és a személykocsik tisztaságádett sorsának alakulásával, né- olyan sötétnek a vasút helyze- ról is. Most is lehet látni, akár hányan azonban szóvá tették, tét, mint amilyenre festették a egymás mellett is, olyan állo
hogy az idősebb dolgozók meg- közvélemény előtt, s ahogy másokat, amelyek közül az becsülése egyes szolgálati he- szakmai berkekben is láttatják. egyik tiszta, néhány kilométerlyeken nem jut kellően kifeje- Ezt számokkal is alá lehetne tá- rel távolabb egy másik elha
zésre. masztani, de meggyőződésem. nyagolt, mert a személyzet A volt hallgatók nevében hogy ez most felesleges. Egy nem törődik vele. 
Bánhegyi Ferenc főosztályveze- szempont az, amit nagyon kell Mondhatok példát az áruszál
tő mondott köszönetet a taná- érzékelni: nem olyan, mint lításról is. Mi azt az árut viszroknak és a tisztképző vezetői- amilyent szeretnénk és nem szűk el, amit felkínálnak. Ne
nek. olyan ütemben tudjuk változ- künk azt is meg kell szerezni, 

A tisztképző mai helyzetéről tatni, ahogyan szeretnénk. amit a fuvaroztató másnak 
Fodor István megbízott igazga- A vasút helyzete nem romlott szán. Ez kissé furcsán hangzik, 
tó adott tájékoztatást; kiemelte, olyan mértékben, mint ahogy mert sokszor mondják: azt sem 
hogy az évfolyam közösségi éle- azt sokan vélik. Pontosabban tudjuk elvinni, amit felkínál
tét ma is példaként lehet emlí- fogalmazva, ami a vasút műsza- nak. Ez nem így van. A vasút 
teni. ki állapotát illeti, sajnos gyor- sokkal többet el tud vinni, mint 

Az iskolagyűlés után vacsora sabban öregszik, mint amilyen amennyit most elvisz. Tehát, ha 
következett, amelyen a MÁV ütemben meg tudjuk újítani. Az mi eredményesen akarunk dol
gazdasági és politikai vezetői ellentmondást ez okozza. Nincs gozni és több nyereséget elérni, nevében Mészáros András ve- annyi pénzünk, amivel az avult- arra is kell gondolni, hogy töb
zérigazgató-helyettes köszön- ságból adódó állapotromlást bet és főként jobban kell dol
tötte a jelenlevőket. A társvasút többlet befektetésből minden goznunk. 
nevében Megyik Ferenc, a területen ki tudnánk egyenlíte- - A vasutasokat érzéke

GySEV igazgatója mondott po- ni. Ebből adódik az a feszült- nyen érintette, hogy az idén el
hárköszöntőt. ség, amit sokan úgy fogalmaz- maradt az évek óta megszokott 

A találkozó résztvevői azzal nak meg, hogy a vasút műszaki nyereség. Véleménye szerint 
váltak el, hogy öt év múlva is- színvonala romlik. Szerintem a mitől függ, hogy a MÁV nyere-
mét találkoznak. vasút műszaki állapota romlik, séget tudjon fizetni? 

Dr. Garabon Sándor mert nem tudjuk időben és - Ez csak részben függ a 

..... -----

megfelelő mennyiségben eze- vasutasoktól. Jelentősen befo
ket az elöregedett berendezése- lyásolja a nyereség alakulását 
ket, eszközöket és építménye- az is, hogy a MÁV gazdasági 
ket cserélni, illetve karbantarta- szabályozása hogyan történik. 
ni. Ez nem azt jelenti, hogy a Meg kell mondani, hogy az el
vasút a közeljövóöen tönkre- múlt évben a szabályozás nem 
megy. Jelentős összegeket, tette lehetővé a nyereség képzé
évente több mint tízmilliárd fo- sét. Ez egyfelől számítás, más
rintot fordíthatunk eszközök felől alku kérdése is az illetékes 
megújítására, kicserélésére. Ha pénzügyi szervekkel. Ezúttal 
ezt jól csináljuk, akkor az állag- nem valósultak meg azok a vá
romlást a műszaki színvonal rakozások, feltételezések, ame
emelése egyensúlyban tudja lyek a számítás alapját képez
tartani; jó esetben javulhat is az ték. Ez az egyik alapkérdés. De 
állapot. ugyanilyen jelentőségű az is, 

Lényeges előrelépésre való
ban nincs mód, de annyi erőnk
nek kell lenni, hogy ez az 
egyensúly a színvonal és az ál-

. -- lapot között addig, ameddig a 
népgazdaság többet nem tud 
fordítani a MÁV fejlesztésére, 
biztosítsa, hogy a vasút szállí-
tóképessége megmaradjon. Sőt, 
ha kismértékű többletigények 
jelentkeznek, még azokat is ki 
tudjuk elégíteni. 

- Ismerve a lehetőségeket, 
mi az amit a soron következő 
feladatok közül a legfontosabb
nak tart? 

hogy a vasutasok hogyan dol
goznak. A nyereség alakulása 
tehát két tényezőtől függ: egy
részt attól, hogyan tudjuk ki
számítani eredményeinket, 
másrészt milyen színvonalon 
teljesítjük a tervet. Remélem, 
hogy az idén mindkét tényező 
kedvezóöben alakul. 

- Az év hátra levő részében 
mit kell tenni azért, hogy a 
MÁV eredményesen teljesítse 
feladatát és több nyereséget ér
jen el? 

A szolnoki rendezéSpályaudvaron a szaj�li �amos vonaJ!éSnök
ség dolgozói új tartóoszlopokra szerelik at a lelséSvezeteket 

(Horváth Zoltán felvétele) 

- A meglevő szűkös pénz
ügyi forrásokat, - megfelelő 
súlypontokat képezve - olyan 
ésszerűen felhasználni, hogy a 
legfontosabbakra mindig jus
son pénz. Azokat az igényeket 
pedig, amelyek halaszthatók, 
tegyük egy későbbi időpontra. 

- Egyszerűen fogalmazva: 
minden feladatot el kell végez
ni, méghozzá a lehető legol
csóbban. Ez ázt jelenti, hogy 
gyorsan kell dolgozni, jól kell 
az eszközöket kihasználni, és 
árut kapacitáshiányra hivatkoz
va sem szabad visszautasítani. 
Ezzel a bevételt tudjuk növelni, 
minimális ráfordítással. A kettő 
különbségéből adódik a nyere-

ség. Itt azonban szeretném 
megjegyezni, hogy a munkafe
gyelemnek is nagy szerepe 
van, mert például a lopásokból, 
a töréskárokból származó vesz
teség, ami egy évben többszáz 
millió forintot tesz ki, mind a 
nyereség rovására megy. Arra 
is jobban oda kellene figyelni, 
hogy ami a MÁV-nak jár, azt 
kapja is meg. 

- Nehéz őszi forgalom vár a 
MÁV-ra. Négy hónap alatt 
mintegy 42 millió tonna árut 
kell elszállítania. A feladatok 
megoldásában mit vár közvet
len munkatársaitól, az igazga
tóságok és a szolgálati helyek 
vezetőitől? 

- Mindenki ismeri a felada
tát. Én azt várom, hogy a vas
utasok ennek tudatában dolgoz
zanak. Biztató, hogy az év ed
dig eltelt hét hónapjában a 
MÁV a tervteljesítése kedvező
en alakult. A környező vasuta
sok fogadási készsége is javult. 
Ez olyan lehetőség, amit ki kell 
használnunk. Gyakorlatilag a 
közösen megbeszélt feladatok 
teljesítését várom. 

- Lesz-e elegendő vonóérő 
és teherkocsi az őszi forgalom
ban? 

- A nagy teljesítményű vil
lamosmozdonyok ki bocsátási 
százaléka még nem éri el a kí
vánt szintet, de az nagy szó, 
hogy lényegesen csökkent a 
géprevárások száma. Ez két do
logra utal: egyTészt arra, hogy 
az üzemszervezésben történt 
előrelépés, másrészt eszközein
ket jobban kihasználjuk és né
mileg javul a villamosgépek 
üzem készsége. 

Ami a teherkocsikat illeti, a 
MÁV-nak elegendő kocsija van, 
ha azt jól forgatjuk, akkor ez az 
eszközállomány elegendő lesz, 
még akkor is, ha esetenként 
számolni kell nehézségekkel. 
Egyébként örvendetes, hogy a 
kocsiforduló idő is kezd már 
csökkenni. 

- A különböző társadalmi 
szervek is sokat segíthetnek a 
vasút előtt álló feladatok meg
oldásában. Milyen a kapcsolata 
ezekkel a szervekkel, minde
nekelőtt a vasutas-szakszerve
zettel? 

- Még közvetlen tapasztala
tom a rövid idő alatt mncs, így 
csak elképzeléseimet tudom el
mondani. Azt hiszem, hogy mi
után a célok azonosak, ellent
mondás csak valami félreértés
ből fakadhat. Ezeket pedig úgy 
vélem közvetlen eszmecserék
kel lehet eloszlatni. Ugyanazt 
kell, hogy akarjuk, legfeljebb 
az eszközeink mások. Vannak 
olyan eszközök, amelyekkel a 
szakszervezet jobban tud bán
ni. Én itt elsősorban a demokrá
ciára gondo]pk, ez azért lénye
ges, mert a szakszervezet sokat 
tehet a munkahelyi légkörért. A 

jó légkör egyik kovácsa szerin
tem a szakszervezet. Én ebben 
látom a legfontosabb, a gazda
sági munkát segítő szerepét, 
mert jó munkahelyi légkörben 
az eredmények is jobbak. Ma
gyarul, azonosuljanak a vasuta
sok azokkal a célokkal, ame
lyek közösek. 

- A vasutas-szakszervezet 
XI. kongresszusának a vasuta
sok élet- és munkakörülményei 
javítása érdekében hozott hatá
rozata, a vezetőtestületek ezzel 
kapcsolatos állásfoglalásai kö
zül mit tart ma a legfontosabb
nak? 

A jó munkahelyi légkör
nek, a vasutasok jó közérzeté
nek vannak technikai feltétele1. 
Ahhoz, hogy egy munkahely 
rendes legyen, kevés a jó szán
dék, ehhez pénz is kell. Én arra 
törekszem, hogy a legszüksége
sebbek rendelkezésre álljanak. 
flyen értelemben a kongresszus 
határozatát a kollektív szerző
désben és a MÁV fejlesztési el
képzeléseiben is messzemenő
en támogatom és végre kívá
nom hajtani. Ez azt jelenti, 
hogy olyan célokat, amelyek a 
munkásellátással, a szociális el
látással kapcsolatosak, azokat 
előtérbe helyezzük. 

- A MÁV irányításában 
milyen vezetési elveket tart el
sődlegesnek? 

- A legfontosabbnak 'tar
tom, hogy mindenki pontosan 
ismerje a feladatát, ahhoz le
gyen meg a megfelelő hatáskö
re és a felelőssége. Ez nagyon 
lényeges szervezési, vezetési 
kérdés, a munkamegosztás 
alapja. Ezzel a pontos feladat
meghatározással lehet a dolgot 
konkrétizálni, hogy kitől, mit 
várunk, és ennek alapján lehet 
a munkát is megítélni, nem ál
talánosságban, hanem konkré
tan. Ebből következik az 1s 
hogy, ha mindenkinek megvan 
a feladata, a végrehajtás is 
számon kérhető, s az eredmény 
is jobban mérhető. Azt szeret
ném elérni, hogy a vasútnál a 
munka megítélésében az ered
mény és ne az erőfeszítés le
gyen a mérvadó. 

- A MÁV vezérigazgatója
ként mit szeretne elérni? 

- Azt, hogy a vasút alkal
mas legyen a feladata ellátásá
ra, arra a szolgáltatásra, amit 
személy- és áruszállításnak ne
vezünk, alkalmas legyen ehhez 
a személyi állomány és a tech
nika is. Ez olyan, amit sohasem 
lehet befejezettnek tekinteni. 
Azt szeretném, hogy a vasút 
működőképessége folyamato
san javuljon. Ez nem reményte
len vállalkozás. Ha az volna, én 
sem vállaltam volna. Össze kell 
fogni, mert csak így lehet ered
ményt elérni. 

- Család, szabad idő, hob
bi? 

- Ez is összefügg a munká
val. Nekem ahhoz, hogy egész
ségben, szellemi frissességben 
napi nyolc-tíz órát tudjak dol
gozni, a szabad időmet is jól be 
kell osztani. Lehetőleg ezt is ar
ra fordítom, hogy felkészüljek a 
következő napra. Sokféle spor
tot űzök. A volt kollégákkal fut
ballozok, a mostaniakkal teni
szezek. Szeretek olvasni. Há
rom gyermekem van, a nagyob
bik a vasútnál dolgozik, a fiam 
technikumba jár. A legkisebb 
lányom 12 éves, ő még nem nyi
latkozott arról, hogy mi lesz. 
Vasárnap délelőttönként mozi
ba járok. Engem legjobban a 
sport kapcsol ki, főleg a labda
játékok, ott elfelejti az ember a 
napi gondokat. A vezetői mun
kakör olyan, hogy míg az em
ber éberen van és az agya dol
gozik, nem tudja a munkát ab
bahagyni. De ha valaki szereti 
amit csinál, nem érzi tehernek a 
munkát. Ezért is örülök az 
olyan munkatársaknak, akik 
szeretik és nemcsak munka
helynek, pénzkereseti lehető
ségnek tekintik a vasutat. 

VISI FERENC 
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Érdemes folytatni 

A MÁV-nál az 1977-ben ki
adott vezérigazgatói utasítás 
biztosított lehetőséget az általá
nos iskolából kimaradt, tovább 
nem tanuló fiatalok vasutassá 
neveléséhez. A létszámhiány is 
indokolta, hogy a tovább nem 
tanuló 14-15 éves ifjakat a fel
nőtté válásukig minél nagyobb 
számban képezzék ki, a vasúti 
üzemvitel igényeinek megfele
lően. A képzési idő alatt a to
vább nem tanuló, vagy tanul
mányaikat megszakító fiatalok 
ha megszeretik a vasutat és 
megtanulják az utasításokat, a 
nagykorúság elérésekor jegy
vizsgálók, forgalmi szolgálatte
vők, kocsirendezők, személy- és 
árupénztárosok vagy éppen 
raktárnokok lehetnek. 

Jó szakemberek 
oktatnak 

Az)gazsághoz tartozik, és ezt 
a MA V vezetői is tudják, hogy 
ez a réteg nem a legjobb tanuló
kat képviseli. Az általános isko
la után a tanulók többsége a kö
zépiskolák vagy a szakmunkás
képzők felé kacsingat. A vasút
nak a megmaradókra is szüksé
ge lenne, hiszen a gyakorlat 
igazolja, hogy a kulcsfontossá
gú munkakörökben ezek a fia
talok a betanulás után kitűnő
en helyt tudnak állni. 

Tíz évvel a vezérigazgatói 
rendelet megjelenése óta van-e 
létszámnövekedés? Erről érdek
lődtem a szombathelyi körzeti 
üzemfőnökségen Meiszner Fe
renc személyzeti vezetőnél. 

- Legalább mások is f elfi
gyelhetnek erre a képzésre, ha 
többször foglalkozunk vele -
jegyezte meg. 

Fi -al 0 

Egy, a Magyar Vasutasban 
megjelent cikk keltette fel a 
szombathelyiek érdeklődését. 
Az írás a püspökladányi körzeti 
üzemfőnökség gyakorlatát mu
tatta be ebben a képzési formá
ban. 

A cikk megjelenése után, 
az akkori személyzeti vezető
vel elutaztunk Püspökladány
ba - mondja Kovács Endréné 
személyzeti ügyintéző. - Sok 
hasznosítható tapasztalatot 
szereztünk, amelyeket saját 
helyzetünknek megfelelően át
dolgoztunk. 

Elmondta azt is, hogy a vá
rosban reménytelen próbálko
zásnak bizonyult a toborzás. Az 
iskolákban, a pályaválasztási 
nevelő segítségével osztályfő
nöki órákon beszélgettek a 
MÁV-ról, színes, a munka szép
ségét bemutató prospektusokat 
osztogattak. Beszéltek a ked
vezményekről és a szociális jut
tatásokról. A kitartó szervező
munka meghozta a gyümölcsét., 

Vizsgák után 
óra béremelés 

- Harmincnégy gyermek
kel indítottuk tavaly ősszel az 
első tanfolyamot. Felét a gyen
gébb nem képviselőiből, a má
sik felét fiúk közül toboroztuk. 
A 16 éven aluliakat napi négy, 
az azon felülieket napi hat órá
ban tanítottuk. Tanfolyamveze
tőnek megnyertük Horváth 
György nyugdíjas oktatótisztet, 
aki egykor az oktatási főnökség 
helyettes vezetője volt. A szak
mai tárgyak oktatását a körzeti 
üzemfőnökség legjobb szakem
berei vállalták. A kiképzési ter
vet a helyi sajátosságoknak 

MAGYAR VASlTAS 

ut1 tanfol ma 

megfelelően alakítottuk ki. Ma
tematikából sajnos, nem az ál
talános iskola VIII. osztályától 
tudtunk indulni, hátrább kellett 
kezdeni ... 

- Mik a tapasztalatok az el
ső évfolyam befejezése után? 

- Huszonnyolcan marad-
tunk! Volt, aki kimaradt, néhá
nyukat eltanácsoltuk, de volt 
olyan is, akit azért „veszítet
tünk" el, mert képességei alap
ján szakközépiskolába javasol
tuk ... A félévi vizsgák után a 
legjobbak egy forint órabér
emelést kaptak. Most mindenki 
levizsgázik az F-1-esből. Jövő
re az F-2-esből ... 

ják a Gencsapáti Nevelőott
hont. Rendeztek az ilyen típusú 
képzés hallgatói részére egy 
igazgatósági szintű vetélkedőt 
is. 

Nincs egységes 
tananyag 

Beszélgettem néhány tanfo
lyami hallgatóval. A megkérde
zettek közül a 16 éves Pran
csics Gabriella személypénztá
ros, Tóth Teréz forgalmi szolgá
lattevő szeretne lenni. A 15 
éves vépi Pogácsás József és a 
körmendi Joó Ferenc kocsiren
dezőnek készül. 

Megtudtam, hogy a képzés 
indítása előtt valamennyi szol
gálati helyet bemutatták a tanu
lóknak. Jártak az állomáson, a 
forgalomnál, a vontatásnál, s a - Kár, hogy még nincsen 
járműjavítóban. Számos tapasz- szakirodalma ennek a tanfo
talatcserén voltak az ország- lyamnak - mondja Szilágyi 
ban. Ez is bővítette a fiatalok is- János, a körzeti üzemfőnök 
mereteit. Ez jó propagandának üzemviteli helyettese, az egyik 
bizonyult, hiszen a szolgálati szakmai tárgy előad?ja. - U gy 
helyeken és az állomásokon az kell mnen-onna? osszeszedm 

. , , . az anyagot. Pedig a gyerekek utasok 1s megkerdeztek. hon- f l 'b "l b' t „ t 1 nan és milyen célból utaznak. e e O , iz os JO vasu as esz. 
Elintézték, hogy kisebb csopor- ian erlelme ennek a tanfo
tokban a mozdonyokon utazva yamna · 
tanulhassák a jelzőket ... 

Tartalmas társadalmi élet is 
kibontakozott a csoportban. Je
lenleg ők készítik a vasutas 
KISZ-szervezet faliújságját. Va
lamennyi városi ifjúsági ren
dezvényen képviselik a MÁV 
Szombathelyi Igazgatóság fia
taljait. Legutóbb a szülőkkel 
közösen családi napot tartottak 
a város parkerdejében gazdag 
kulturális és sportprogram
mal . . . Többen tagjai az Ifjú 
Gárdának. Nyolc gyerek segí
tett a közelmúltban a munkás
őrség lőgyakorlatán. Patronál-

- Országosan kellene egy
séges tananyagokat kiadni -
szól közbe Horváth György. -
Valamennyi foglalkozáson ott 
vagyok. A szakelőadók által el
mondott anyagokat én konzul
tálom a gyerekekkel. Sokat se
gítene az egységes tananyag! 

Szombathelyen már meg
kezdték a következő évfolyam 
szervezését. A tavalyihoz ha
sonló létszámmal szeretnének 
indulni. 

Sz. Jakab István 
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TGV összeköttetés létesül 

Párizs-Brüsszel-Köln között 

Belgium, Luxemburg, Fran
ciaország és az NSZK közleke
dési miniszterei januárban elvi
leg megállapodtak abban, hogy 
létrehozzák a Párizs-Brüsz
szel-Köln viszonylatban a 
nagy sebességű TGV összeköt
tetést. Hivatalos optimizmus ta
pasztalható az Európai Közös
ség legfontosabb központjait 
,,összehegesztő" vonal kiépíté
sével kapcsolatban, amely a Pá
rizs és Brüsszel közötti utazási 
időt másfél órára, a Párizs és 
Köln közöttit 2 óra 50 percre 
csökkentené. A belga közleke
dési miniszter hangsúlyozta e 
vonalnak a csatornaalagúttal 
való összeköttetési szükséges
ségét; utalva arra, hogy az új 
vonal építésével kapcsolatosan 
a brit kormány megfigyelői stá
tuszt kért. 

Egyelőre még nincs döntés a 
TGV északi vonalvezetésével 
kapcsolatosan, és a mágneses 
lebegtetésű technika alkalma
zása sem kizárt, de úgy tűnik, 
hallgatólagos megállapodás 
született a meglévő vasútrend
szerekkel való társítás biztosítá
sa mellett. Az előterjesztett je
lentés 550 km új vonal építését 
irányozza elő, ebből 210 km jut
na Franciaországra és 234 km 
Belgiumra. 

A legfontosabb kérdés a fi
nanszírozás: az új vonal meg
építéséhez kb. 21 milliárd fran
cia frank szükséges. Lehet, 
hogy ennek biztosítására nem
zetközi finanszírozási vállalko
zást hoznak létre, hogy a ma
gán beruházási forrásokat is be
vonhassák. 

Kanadai vállalkozás 

A Canadian Pacific Rail
way-t egy évszázaddal ezelőtt 
skót bevándorlók hozták létre. 
Ma Kanada második legna
gyobb vállalkozása 1984-ben 
14,6 milliárd kanadai dollár for
galommal. A vasút építése több 
tekintetben Kanada felépítésé
vel egyértelmű. Összekötötte a 
két partot és feltárta a prérit 
mezőgazdasági hasznosításra. 

A vállalat 100 éves évforduló
ján visszavásárolja leányválla
latának, a Canadian Pacific 
Enterprises (CPE)-nek a rész
vényeit, amelyet korábban ki
árusított. Utóbbi vállalat olaj és 
gáztermeléssel, bányászattal és 
mezőgazdasággal is foglalkozik. 

A Canad1an Pacific a világ 
------------------------------------------------- egyik leghosszabb és legtöbb 

hasznot hozó vasúthálózatát 
üzemelteti. Vonalamak hossza 
14 924 mérföld. Tulajdonában 
van Kanada legnagyobb ma
gánkézben lévő légi közlekedé
si vállalata, és tevékenykedik a 
hajózásban, a közúti szállítás
ban és a hotelszakmában. Leg
hasznosabb tagja azonban a 
CPE energiatermeléssel foglal
kozó alvállalata, a Pancanadi
an Petroleum. Ennek olaj és 
földgáz lelőhelyei azon a terüle
ten fekszenek, amelyet még a 
vasút építésekor vásároltak 
meg a vonalak mentén. A válla
lat körültekintő alapítói akkori
ban ragaszkodtak hozzá, hogy a 
területtel együtt bányászati jo
got is szerezzenek. 

Kerekeken 
guruló 

,,akvárium" 

A világon elsőként a Szovjet
unióban készült hűtővonat élő
hal és halivadék hosszú távú 
szállítására. Ha - 40 Celsius 
foktól plusz 30-ig terjed a kinti 
levegő hőmérséklete, a szállít
mány garantáltan megérkezik. 

Az élőhal szállítására szolgá'
ló tartályvagonokat már régóta 
használnak. A brjanszki gép
gyár konstruktőrei által kifej
lesztett vonat azonban a világ 
első olyan hosszú távú szállítás
ra készült kerekes „akváriu
ma", amelyben gépi hűtőrend
szert alkalmaztak. 

Az édesvízi hal számára nem 
mindegy, miben úszik: csak a 
megszokott, ,.otthoni" vízben 
érzi jól magát. Az áttelepítés so
rán a halegyedek érzékenyen 
reagálnak az ilyen változások
ra, előfordul, hogy az egész 
szállítmányt le kell fagyasztani, 
különben a halak elpusztulná
nak. 

A hűtővagonban két tartály 
van, mindkettő 20 köbméter be
fogadóképességű. A tartályok 
hűtőmechanikus levegőadagoló 
és víztisztító berendezéssel, va
lamint rakodószerkezettel van
nak ellátva. A medencék lehető 
legnagyobb kihasználása - 17 
tonna hal - esetén a szállítás 
lehetséges időtartama négy 
nap. 

A vagon üzemeltető részle
gén ellenőrző pultot helyeztek 
el a tartályokban levő mikroklí
ma figyelemmel kísérésére. A 
tartályokban távjelző műsze
rek érzékelik a vízszintet, a hő
mérsékletet, az oxigéntartal
mat. A hűtőkocsik rákapcsolha
tók bármilyen szerelvényre. 

PÁLYAKEZDŐK 

Nevük: Kiss Mariann és 
Varga Ella. Mindketten a 
Mechwart András Ipari Szak
középiskolában végeztek. Ti
zennyolc esztendősek. 

Egy hete vasutasok a Nyuga
ti pályaudvaron ... 

Kissé zavartak; sehogy sem 
értik, hogy most nekik nyilat
kozniuk kell a pályáról, a hiva
tásról. Azután elsőként Marian
nak ered meg a nyelve, alig 
győzöm szavait jegyezni: 

- Nagyapám is vasutas 
volt, szüleim sem választottak 
más pályát, én sem akartam 
megtörni a „rendet" ... Ta
lán hatodikos lehettem, amikor 
bejelentettem szüleimnek, hogy 
vasutas leszek, mégpedig a fő
városban. Nem ellenezték 
egyetlen szóval sem. Tapolcáról 
Pestre jöttem tehát. 

Mariann itt egy pillanatra 
megáll, tekintete azt kérdi, foly
tassa-e? Bólintok. 

- Elvégeztem az iskolát; 
nem voltam éltanuló, de nem is 
a legrosszabbak közül való. 
'Iürhető eredménnyel érettségi 
vizsgát tettem, most pedig itt 

vagyok a Nyugatiban. Mindig 
is ide vágytam. A pénztárban 
dolgozom; egyelőre csak figye
lem a munkát, kérdezgetek, is
merkedem a környezettel. Ked
vesek a munkatársaim. Segíte
nek. Gyócsos Györgyné nevét 
feltétlenül írja fel, most vele 
dolgozom, ő magyarázgatja a 
jegykiadó masina kezelését. 
A többiek is jók hozzám, példá
ul Tóvölgyi Lászlóné, aki már 
25 éve ül a pénztárban. Én csak 
egy hete, de biztos vagyok ab
ban, hogy hosszú évek múlva is 
itt talál, legfeljebb nem a pénz
tárban. Tanulni szeretnék, a 
Tisztképzőt feltétlenül elvég
zem majd. 

Mariann szavaitól megbáto
rodva Ella is megszólal: 

- Én nem vasutasdinaszti
ából származom, bár sok roko
nom keresi a kenyerét vasutas
ként, édesanyám is a vasúthoz 
szegődött néhány éve. Az uno
kanővérem késztetésére jelent
keztem a Mechwartba, ugyanis 
ő három évvel fölöttem járt. Ba
rátnőmhöz hasonlóan én sem 
jeleskedtem túlságosan a tanu-

1 

ol 

Itt 

• • 

Varga Ella 

lásban, közepes voltam. Pilla
natnyilag naplózóként dolgo
zom, később külsős forgalmi 
szolgálattevő leszek. Jók az első 
benyomásaim, mindenki segít, 
nem éreztetik velem, hogy kez-
dő vagyok. Ha kisebb hibákat 
vétek, nem szólnak rám dur
ván, inkább türelmesen meg
magyarázzák hogyan csináljam 
legközelebb. Mariann nem em
lítette a fizetést, pedig az na-
gyon is vonzó. Azt hiszem, 

• hogy kevés tizennyolc éves di
csekedhet ma 4200 forintos 
kezdő fizetéssel ... Nekem ez 
megfelel, pedig egyáltalán nem 
vagyok anyagias természetű, 
szüleim jól kereső emberek, kis
lány korom óta minden szüksé
gest megkaptam tőlük. Ők Szo
bon laknak, kisöcsémet nevelik, 
csak szabadnapjaimon járok 
haza. Mariannal egy szobában, 
a Nyugati munkásszállóján la
kom. Jól érzem magamat itt, 
alig várom az első fizetésemet, 
hogy megajándékozhassam a 
szüleimet és öcsémet ... Gyócsos Györgyné a jegykiadó automata kezelésére tanítja Kiss 

Mariannt 
(Horváth Zoltán felvételei) Sárközi Gábor 

Francia tervek 

Műholdas vasútellenőrzés 

A francia államvasutak (SNCF) azt tervezi, hogy a moz
donyvezető-fülkékbe kis számítógépeket szerelnek, amelyek mű
holdon keresztül állandó adatcsere-kapcsolatban állnak az ellen
őrzőállomásokkal. Ezekkel a kis számítógépekkel kívánják fokoz
ni az SNCF mintegy 35 ezer sínkilométernyi hálózatának bizton-
ságát. A számítógépekről a műholdon át sugárzott adatok, és az 
azonos úton kapott utasítások lehetővé tennék, hogy Franciaor
szág egész területén minden szerelvény mozgását kövessék és 
kritikus helyzetekben korrigálják a mozdonyvezetőt. Ha például 
egy szerelvény túl gyorsan közeledik egy kanyarhoz, a számító
gép automatikusan csökkentené a sebességet. Kiszámítaná a biz
tonságos féktávolságot és az azonos szakaszon közlekedő két sze
relvény között betartandó legkisebb követési távolságot is. Az 
SNCF tervei szerint ezt a biztonsági hálózatot egy évtizeden belül 
kiépítik. 

A MÁV Villamos Felsövezeték 
Építési Főnökség 

műszaki irányítói munkakörökbe 

FELV "TELRE K 

- számítástechni
kában jártas villa
mosmérnököt 

- technikusi okle
véllel vagy szakkö
zépiskolai érettsé
givel rendelkező 
gépész szakembe
reket. 

Kereseti lehető
ség: 6000-10 OOO 
Ft között, végzett
ségtől és gyakor
lati időtől füg
gően. 

Vidékiek részére 
munkásszállást 

térítésmentesen 
biztosítunk. 

Lakásmegoldás is 
lehetséges! 

Jelentkezés 
személyesen és 
levélben. 

Cím: 1106 
Budapest, 
Jászberényi u. 90. 

Munkaügyi 
csoport 

Telefon: 01/21-26 
üzemi számon 

570-800 városi 
számon 
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Köszöntjük a haza 
fegyveres védelmezoit 

MAGYAR VASLTAS 

Vasutass::;ív, 
munkásor
fegyelem 

Szép hagyomány, hogy szeptember 29-én szocializmust • 
építő népünk a haza fegyveres védelmezőit köszönti. Ezen 
a napon egész népünk kűejezi megbecsülését mindazok
nak, akik a társadalom békés alkotómunkáját oltalmazva 
áldozatkészen teljesítik honvédelmi kötelességüket helyt
állnak határaink, a közrend és közbiztonság védehnében. 

Helytállnak a szolgálatban A patak felőli csalitosból fel
tartott kezű, marcona férfi lép 
elő, mögötte határozott fellépé
sű, fegyveres munkásőrök. 
A gyakorlat sikerült, az akciót a 
munkásőrök eredményesen be
fejezték. 

Ez a szép nap az ünnep mellett egyben az emlékezésé is. 
Nagyszerű elődeinkre, a 48-as honvédseregre emlékezünk, 
amely 138 évvel ezelőtt a Pákozd és Sukoró közötti dombo
kon vereséget mért a túlerőben lévő, s a forradalom eltip
rására verbuvált császári csapatokra. 

Turcsik János a rákosrende
zői körzeti üzemfőnökség Rá
mán Kató vontatási üzemegysé
gének mozdonyvezetője 37 éves 
korában, tavaly lett tagja a 
munkásőrségnek. 

- Önkéntelenül is adódik a 
kérdés: a mozdonyvezetőkre 
háruló igen magas szolgálati 
idő mellett, mi volt az a meg
győző érv, ami révén a vasutas 
egyenruháján kívül felvette a 
munkásőrök szürkéskék egyen
ruháját is? 

A szabadságharcot a sokszoros túlerő végül katonailag • 
leverte, de népünk haladás iránti vágyát, elkötelezettségét f 
és szabadságszeretetét nem lehetett eltiporni. Azok az er
kölcsi tényezők, amelyek 1948 szellemét táplálták, szabad
ságharcos hagyományaink folytatóinak egyik legfontosabb j erőforrását képezték. Ezen az ünnepi napon tehát nemcsak i a honvédsereg harcosaira emlékezünk, hanem a Magyar 
Tanácsköztársaság vöröskatonáira, a szovjethatalmat vé
delmező százezernyi magyar intemacionalistára is. Emlé
kezünk a spanyol polgárháború magyar hőseire és mind
azokra, akik életüket kockáztatva és a holnapért feláldozva 
küzdöttek a fasizmus ellen, népünk szabadságáért. 

- Nincs ebben semmi külö
� nös, hiszen már katonaként 

Ez a nap immár harminchat éve a fegyveres erők napja. 
Ebből az alkalomból köszöntjük forradalmi katonai hagyo
mányaink mai örököseit: katonákat, határőröket, rendőrö
ket, munkásőröket, a polgári védelem feladatainak meg
oldásán munkálkodókat, fegyveres erőink polgári dolgo
zóit. Mindazokat, akiknek a szocialista haza vívmányainak i 
oltalmazása, határaink védelme, a rend és törvényesség 1 
betartása a kötelességük, amit megingathatatlan hűséggel 

1· 
és önfeláldozó helytállással teljesítenek. 

Tisztelettel köszöntjük a haza védelmére önként vállal
kozók népes seregét, közöttük a vasutasokat, akik nagy
számban vesznek részt önkéntes rendőri, határőrizeti szol
gálatban, az állam biztonsága, a közrend, a társadalmi tu
lajdon védelmében, továbbá azokat, akik a munkásőrség 
soraiban teljesítik hazafias kötelességüket, ezzel is öregbít
ve a MÁV dolgozóinak jó hírnevét. 

• részt vettem az ifjúsági mozga
lomban, majd itt a Hámánban, 
ahol 1971 óta mozdonyvezető
ként dolgozom, a szakszervezeti 
és pártmunkában is igyekeztem 
helytállni. Az igazán meghatá
rozó azonban az volt, hogy a 
mozdonyvezetők alkotta tízta
gú szocialista brigádunkból 
már nyolcan munkásőrök vol
tak. Mindig hívtak, de közülük 
is különösen Nagy Ferenc. Biz
tatott, majd meglátom, a XIV. 
kerületi Sziklai Sándor mun
kásőrszázadban milyen remek 
csapatszellem uralkodik, az ot
tani légkör bizonyára hozzájá
rul egyéniségem kiteljesedésé
hez is. A szocializmus építése és védelme pártunk és kormá

nyunk politikájában elválaszthatatlanul összekapcsolódik, 
egységet alkot. Kifejezésre jut ez abban, hogy társadal
munk szocialista vonásainak erősödése és gazdasági telje
sítőképességének növekedése védelmi erőink szilárdulását 
is szolgálja, ugyanakkor a magas színvonalú honvédelem 
alapvető feltétele és biztosítéka a békés építőmunka zavar
talan folytatásának. Ezért mondjuk, hogy fegyveres erő
inkről és testületeinkró1 gondoskodni az egész társada
lom érdeke és kötelessége. Ez az elvi álláspont jutott kűeje
zésre pártunk XIII. kongresszusának határozatában is, 
amely kimondja: ,,A szocialista haza védelme pártunk, ál
lamunk, népünk közös ügye. A jövőben is gondoskodni 
kell szocialista hazánk biztonságáról, védelméről." 

A magyar fegyveres erők és testületek társadalmunk 
szerves részét alkotják, eszmeileg, politikailag és világné
zetileg együtt fejlődnek vele, s a szó legteljesebb értelmé
ben a nép érdekeinek védelmezői. Alapvető feladataik ma
radéktalan teljesítése mellett a gazdasági építőmunkában 
is részt vesznek, hiszen a szocialista vívmányok védelme
zésével együtt ez is a dolgozó nép szolgálata. Legjobb pél
daként említhetjük a műszaki alakulatok kiemelkedő telje
sítményeit a vasútépítésben, a pályafenntartásban, objek
tumaink korszerűsítésében. Az elmúlt években a katonák 
és a vasutasok barátságát a közös feladat, az egy célú mun
ka edzette acélossá. 

Fegyveres erőink odaadóan és felkészülten őrködnek al
kotómunkánk, szocialista hazánk biztonsága, békéje fölött. 
Ady Endre szavaival: 

,, Őrzó'k, vigyázzatok a strázsán, 
az élet él, és élni akar . . . " 

- És hogyan érzi magát eb
ben az embert próbáló megmé
rettetésben? 

- Remekül. És annak külön 
örülök, hogy valóban úgy van, 
ahogy mozdonyvezető társaim 
mondták; a mi századunkban a 
főorvos, a kétkezi munkás, az 
igazgató a szó legnemesebb ér
telmében egyenrangú partner. 
Én ezt még ma is nagy dolog
nak tartom ... 

Az eltelt rövid idő alatt életre 
szóló élményt jelentett számom
ra, hogy meglátogathattuk 
Sziklai Sándor özvegyét, aki 
megismertette velünk férje har
cos, mindannyiunk számára 
példát adó életútját. 

- Munkája, társadalmi el
foglaltsága miatt, gondolom so
kat van távol a családjától. Ho
gyan tud gazdálkodni az idő
vel? 

A fegyveres testületekben szolgálók azzal a jóleső érzéssel 
végezhetik felelősségteljes kötelességüket, hogy a haza, a 
nép ma is és holnap is gondoskodik róluk. 

- Az idővel való gazdálko
dásba „besegít" a munkahe
lyem is, mivel nem kevesebb, 
mint havonta 260-270 órát az 
M41-2121 pályaszámú gépen, 
személyfordában az esztergomi 
vonalon töltök. De nem panasz
kodom, szeretem a munkámat, 
pedig néha fárasztó. Viszont az 

1 is igaz: naponta élvezhetem a 
,..,.._...,......,, ____________________ -: tova suhanó vonat ablakából a 

Kiváló szakaszparancsnok 
Gyimesi Zoltán, a szegedi 

oktatási főnökség anyaggazdál
kodója ízig-vérig közéleti em
ber. A Hazafias Népfront terü
leti bizottságának elnökségi 
tagja, párttag hosszú évek óta, 
a munkásőr-egyenruhát is ré
gen viseli. 

Vasutas pályafutásáról így 
beszél: 

- Kocsifelíróként kezdtem 
Szegeden 1967-ben. Voltam 
málházó, később raktárnok let
tem Algyőn. Itt dolgoztam 1974 
őszéig, amikor jelenlegi munka
helyemre, az oktatási főnökség
re helyeztek. 

- Hogyan lett munkásőr? 
- Vasúti pályafutásomat 

megelőzően, 1949-től a Magyar 
Néphadseregnél továbbszolgá
ló tiszthelyettes voltam. Az 
egyenruha tehát nem volt ide
gen, ezért kértem felvételemet 
a munkásőrséghez 1966-ban. 
Nyolc évvel később parancsno
ki iskolára küldtek a fővárosba. 
Elvégezve az iskolát szakaszpa
rancsnoki megbízást kaptam. 
Irányításommal 25 munkásőr 
tevékenykedik, közülük tizen
ketten vasutasok. A szakasz 
1984-ben a szocialista munka
versenyben elért eredményei 
alapján megkapta a Kiváló 
Szakasz címet, jómagam a Ki
váló Parancsnok elismerést. 

Gyimesi Zoltán 

Szakaszom tagjai közül -
folytatja - Hegyes Lajos, az 
üzemfőnökség diszpécsere két
szeres Kiváló Munkásőr, Tóth 
II. József, a gépállomás dolgo
zója szintén ezzel a kitüntetés
sel dicsekedhet, de a többiek
nek is van valamilyen elismeré
sük. Szakaszunk évek óta pat
ronálja a Zalka Máté Általános 
Iskola úttörőcsapatát. Rendsze
resen részt veszünk az iskola 
kisdobos- és úttörőavatásán. 
Filmvetítéseket is tartunk, 
igyekszünk felkelteni érdeklő
désüket a vasutas pálya iránt. 
A szolgálat szerencsére nem je
lent gondot, mert a családom és 
a munkahelyi vezetőim is meg
adnak minden segítséget. 

(Gellért) 

- Az eddigi legizgalma
sabb, s talán a legveszélyesebb 
elfogásom hat évvel ezelőtt 
volt, amikor Csehszlovákiából 
két, mindenre elszánt, piszto
lyokkal, késekkel felfegyverke
zett határsértőt sikerült társa
im segítségével ártalmatlanná 
tennem - mondja Honti Pál, a 
huszonkét vasutasból álló Ön
kéntes Határőrcsoport parancs
noka. 

A tolatásvezető 1951 óta telje
sít szolgálatot Szob határőr
nagyközség vasútállomásán. 

- Szeretem ezt a települést, 
itt éltem mindig, mélyek és sok
irányúak a kötődés gyökerei. 
A munkámat, az otthonomat, a 
családomat, barátokat egyaránt 
jelenti. Így mi sem természete
sebb, hogy óvjuk, védjük hatá
runkat, lakóhelyünket, értéke
inket - fogalmazza meg egy
szerűen Honti Pál az otthon, a 
haza iránti szeretetét. 

Az önként vállalt határőrizeti 
feladatokat a csoport tagjaival 
jó összhangban, nagy körülte
kintéssel, éberséggel végzi, 
aminek eredményeként az el
múlt évtizedekben átlagban 

tájegység természeti szépségeit. 
Munkatársaimmal is baráti a 
kapcsolatom, vezetőim megbe
csülnek; a vasutasnapon Élen
járó mozdonyvezető elismerés
ben részesültem. 

- Marad-e idő a családra, a 
művelődésre, a kikapcsolódás
ra? 

- Természetesen úgy szer
vezzük magánéletünket, hogy 
mindenki megvalósíthassa el
képzeléseit. Bár naponta uta
zom, de ha tehetjük, évente 
igyekszünk külföldre utazni, 
megismerkedni más népek kul
túrájával. Szívesen olvasok, 
mert vallom, hogy az embernek 
állandóan tanulnia kell ... 

* 

Kovács Ferenc alig múlt har
mincéves, de már hét éve tagja 
a munkásőrségnek. Egészen 
fiatalon, ipari tanulóként szeret
te meg a mozgalmi életet. Nem 
tévedés, amikor azt írom, hogy 

megszerette, mert kevés olyan 
fiatal van, mint ő, aki hozzá ha
sonló megszállottsággal, hűség
gel végezné azt, amit felvállalt. 

Példás szorgalommal, fegyel
mezettséggel dolgozott már if
jú-gárdistaként, 12 éven keresz
tül. Az utóbbi kettőben ő volt a 
városi parancsnok. Amikor a 
dunakeszi munkásőrszázad raj
parancsnokától az iránt érdek
lődőm, hogyan lett munkásőr, 
látom, szemében jelen van az 
öröm és a szomorúság is. 

- Egykori századparancsno
komtól, Czeti Ferenctől sok szé
pet és jót tanultam, emberi érté
kekkel gazdagodtam. ő volt az, 
aki nekünk még ifjúgárdista ko
runkban olyan ·foglalkozásokat 
tarott, aminek nem lehetett más 
a végeredménye; jöttünk hozzá 
munkásőrnek. Végtelenül saj
nálom, hogy már nem lehet 
köztünk ... 

Kovács Ferencről a század
parancsnok-helyettese, Máté 
Béla csak elismerőleg beszél. 
Amikor a mokány rajparancs
nokot jellemzi, kiemeli irányító 
készségét. 

Ez a csendes, hangja mégis 
tekintélyt parancsoló fiatalem
ber a gazdasági munkában is 
élenjár. Nem keveset dolgozott, 
és nem is akármilyen színvona
lon azért, hogy az á brigád, 
amelyben másodéves ipari ta
nuló korától kezdve, 1970 óta 
szorgoskodik, a MÁV Élenjáró 
Brigádja címet kiérdemelhette. 

évente hét határsértőt fogtak el. 
Munkája elismeréseként meg
kapta a Kiváló Határőr kitün
tetést, és a közösség együttesen 
is elnyerte a Kiváló Határőr 
Csoport címet. 

- A kocsik rendezése köz
ben arra is kiterjed figyel
münk, hogy szemünk sarkából 
végigpásztázzuk az állomás te
rületét, az utazóközönség hul
lámzását. Ez azért is fontos, 
mert északon Szob hazánk leg
nagyobb nemzetközi kapuja a 
vasúti áruszállítás szempontjá
ból, de számos nemzetközi exp
reszvonat is végighalad terüle
tünkön. Évente a természetsze
rető emberek ezrei számára je
lentékeny vonzerő a vadregé
nyes Börzsöny. Közöttük sajnos 
vannak olyanok is, akik nem a 
táj szépségében szeretnének 
gyönyörködni. Őket igyek
szünk idejében „becserkészni". 

A jó emberismeret mellett 
egy valamirevaló önkéntes ha
tárőr számára ugyanúgy köve
telmény az öltözködési szoká
sok ismerete, mint az okos kér
désfeltevés fortélya, az alapos 
helyismeret. 

A Kállai Éva brigád tagjai is 
büszkék arra, hogy ő munkás
őr. 

Kovács Ferenc erről így fo
galmaz: - Munkatársaim -
akiknek többsége nő - ha gya
korlaton, vagy szolgálatban va
gyok, akkor sem tekintenek 
mostoha brigádtagnak, aki he
lyett dolgozni kell. Olyan elő
fordult már, hogy összezsúfoló
dott a munka és fáradtak vol
tak, akkor jobban örültek volna 
annak, ha velük vagyok. De 
egymást segítve, becsülve ed
dig még közös összefogással 
minden feladatot megoldot
tunk. 

* 

Amikor a városi munkásőr
század parancsnokának javas
latára a Dunakeszi Járműjaví
tóban Illés Jánossal, a század 
szolgálatvezetőjével negyedszá
zados munkásőr-tevékenységé
ről beszélgettem, jó volt hallani, 
hogy ő is milyen tisztelettel be
szélt egykori művezetőjéről, 
Dobrovits Jánosról, akinek se
gítségével, tanításával feltárult 
előtte a munkásmozgalom tör
ténete, s tagja lehetett a mun
kásőrségnek. Szerényen mond
ja, hogy igyekezett tanítómeste
rének nyomdokaiba lépni, meg
felelni a bizalomnak. 

Azt már másoktól tudom, 
hogy Illés János negyedszáza
dos sokoldalú tevékenységével 
bizonyította, s bizonyítja ma is, 
hogy nem hiába tanították. Ma 
már ő is formálja a munkásőr 
fiatalokat, segíti a városi nép
frontosok munkáját, rendőr 
elvtársaival összehangolt, kö
zös akcióikkal vigyázzák a vá
roskörzet lakosságának nyu
galmát, biztonságát. 

Katona István, az üzemi 
pártbizottság titkára nem tarto
zik a dicséretet könnyen oszto
gatók táborába, de Illés János
ról ő is azt mondja, hogy mun
káját szerető, társait becsülő 
ember, s amit csinál, azt belső 
meggyőződésből cselekszi. Be
szélgetésünk során Illés János, 
aki az V-ös gyárrészleg csereja
vítóműhelyében dolgozik, szin
te mindvégig hangsúlyozta, 
hogy a munkatársak és vezetői 
Badó Ferenc és Felsmann Pál 
támogatása nélkül közel sem 
tudna ilyen társadalmi, közéleti 
tevékenységet folytatni. 

Vetési Imre 

A sikerből kivették a részü
ket a géppuskások is, közöttük 
a három vasutas: Várkonyi La

jos és Cseppentő János rajpa
rancsnokok, illetve Papp János 
beosztott munkásőr. 

- A feladat nem mindig 
egyezik meg a szakaszon belül, 
azért figyelünk egymásra, mert 
az eredmények sokat nyomnak 
a latba a végelszámolásnál -
magyarázza Cseppentő János. 

A szakasz eddig négy alka
lommal kapta meg az egység 
legjobbja címet. Ezt nem ők 
mondták, hanem amikor szóba 
hoztam, látszott rajtuk, hogy 
büszkék erre. Azt sem tőlük 
tudtam meg: volt időszak, ami
kor három Cseppentő viselte 
az acélszürke egyenruhát . . . 

A vasutas géppuskások Vár
konyi Lajos rajában kezdték az 
önként vállalt fegyveres szolgá
latot. Ő már tizennégy éve 
munkásőr, de Papp János és 
Cseppentő János is túl van már 
a tízévi szolgálaton. 

A harci feladatok mellett más 
követelményeket is becsülettel 
teljesítenek. Például ünnepsé
geken Papp János és rajpa
rancsnoka a díszőrség tagjai, 
Cseppentő János pedig a városi 
fúvószenekar dobosa. 

A munkásőrségben mutatott 
példamutató munkájukért 
mindhárman megkapták a Ki
váló címet, s ez a cím nemcsak 
a fegyveres szolgálatban kötele
zi őket a jó munkára, hanem a 
vasúti szolgálatban is. Csep
pentő János vizsgáló főkalauz, 
Papp János személyzetirányító, 
Várkonyi Lajos a pályafenntar
tási főnökségen belső ellenőr. 

A J!lunkaköri kötelességeken 
túl, más jellegű társadalmi 
megbízatásokat is vállalnak, s 
mindenkor tisztességgel teljesí
tik. Egyikük a szakszervezeti 
bizottság munkavédelmi ellen
őre, másikuk a munkaügyi dön
tőbizottság tagja, közel húsz 
éve. 

Papp János találóan fogal
mazta meg magatartásuk lé
nyegét: 

- A munkásőrökben benne 
van a vasutasszív, a vasutas 
munkában pedig a munkás
őrök fegyelme . . . 

Azt pedig egységesen vallják, 
hogy nyugodt családi háttér 
nélkül mindezt nem lehetne 
ilyen szinten elvégezni. 

(Zsoldos) 

Az önkéntes határircsapat tagjai. Balról a harmadik Honti Pál 
parancsnok 

Ülünk az állomás egyik pad
ján, miközben Honti Pál olyan 
színesen meséli hogyan ejtette 
Véber József újabb rabságba az 
egyik szökött fegyencet, hogy 
szemem előtt vélem lejátszódni 
az éjszakai eseményt. 

- Igyekszünk tudatosan ké
szülni a határőrizeti és a va
gyonvédelmi feladatok megol
dására. A szolgálatot úgy szer
vezzük, hogy 2-3 önkéntes ha
tárőr mindig bent legyen. Ha 
viszont a déli állomásokon, Ze
begényben, Verőcén, Vácon 
dolgozó kollégáktól, a vonaton 
szolgálatot teljesítő kalauzoktól 

nem kapnánk hasznosítható in
formációkat (személyleíráso
kat), akkor kevesebb határsér
tést tudnánk megakadályozni. 

A jövőre nyugdíjba vonuló 
tolatásvezető a belügy- és a 
közlekedési minisztertől több 
kitüntetést vehetett át határőri
zeti, parancsnoki munkája elis
meréseként. Többszbrös kiváló 
dolgozó, húsz éve a pártalap
szervezetben is tevékenykedik. 
Nyugdíjasként is - mint vallja 
- határőrként vigyázza majd a 
határt ... 

V. I. 
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ORVOSI TANÁCSOK (1.) 

Mit. kell tudni 
a daganatos megbetegedésekről 

Félelem és titokzatosság len
gi körül a rákot. Sokan beszél
ni, hallani sem szeretnek róla. 
Ne beszéljünk róla? Pedig ha 
tehetünk valamit ellene, azt 
csak ismeretek birtokában te
hetjük. Nagy szerepe van eb
ben az egészségügyi felvilágosí
tásnak. 

A rák keletkezésének okát 
ma még nem ismerjük. Nem 
tudjuk, hogy miért kezdenek 
egyes sejtek korlátlanul szapo
rodni. Minden bizonnyal a rák
nak nemcsak egy oka van. ,,A 

rák egy összetett szabályozó 
rendszer zavara" - mondotta 
Szent-Györgyi Albert. Ma még 
nem gyógyítható, de idejében 
megelőzhető! Ezért fontos, 
hogy a legkisebb panasszal is 
azonnal az orvoshoz forduljunk. 

Az alábbiakban ismerked
jünk meg a rák néhány fajtájá
val. 

Az arc és a száj 
daganatai 

Az arc és a száj területe 
könnyen ellenőrizhető. Napon
ta belenézünk a tükörbe, észre
vesszük a legkisebb elváltozást 
is. Sokszor az emberek nem tu
lajdonítanak semmi jelentősé
get arcukon egy barnás, lencse 
vagy bab nagyságú barna folt
nak, anyajegynek. ,, Csak szép
séghiba" - mondják. Pedig ér
demes megmutatni az orvos
nak, mert az efféle elváltozá
sokból daganat lehet, rák kelet
kezhet. Gyanús a szájon kiala
kuló aprócsaka pörk, az arcon, 
az alsó vagy felső ajkon kelet
kező hámló, gyógyuló sebnek 
tűnő pirosas folt is. Figyeljünk 
a szájüregünkre! Ha foghúzás 
után a sebgyógyulás elhúzódik, 
a szájüregi nyálkahártyán, a 
nyelven, a fekélyt azonnal meg 
kell mutatni szakembernek, 
mert kezdetben ezek az elválto
zások még gyógyíthatók. 

A szájüregdaganatok a vilá
gon előforduló rákbetegségek
nek az öt százalékát teszik ki. 

A fül, orr, gége 
és a szájüreg 

daganatai 

A rákbetegségeknek ezek 
10-15 százalékát teszik ki. Kö
zülük a bőrön és a gégén előfor
dulók a legveszélytelenebbek, 

Rendhagyó módon került 
a Veszprém megyei Sáska 
községből Szabolcsba Tóth 
Béla, aki 32 évi vasúti szol
gálat után a napokban ment 
nyugdíjba. Paraszti család 
gyermekeként vonult be ka
tonának a határőrséghez, 
Záhonyba. Egyik kimenője 
alkalmával ismerte meg azt 
a csinos szőke lányt, akit 
nemsokara feleségül vett. 
A házasságból három fiú 
született, mindhárman a 
vasutat választották hivatá
sul. 

Amikor felkerestem Tóth 
Bélát kertes gerőtelepi ott
honában. éppen az udvaron 
dolgozott. A környék egyik 
legszebb, leggondozottabb 
portája az övé. 

- Hogyan lett a veszpré
mi fiúból vasutas? 

- 1953-ban leszereltem a 
határőrségtől, 1954-ben 
megnősültem, és még abban 

ha idejében fordulunk az orvos
hoz. Csaknem teljesen bizo
nyos, hogy meg is gyógyulnak. 
Gégeráknál, ha korai stádium
ban végzik az operációt, a 
hang sem tűnik el. Ha a fél gé
gét el is kell távolítani, az em
ber még akkor is tud hangot 
adni. Sőt, ha az egész gégét ki
veszik, elsajátítható a nyelőcső
hangképzés is. De van már 
elektromos műgége, amellyel 
bárki beszélgethet még telefo
non keresztül is. Az előrehala
dott garatdaganatoknak vala
mivel kisebb az esélyük a gyó
gyulásra. 

Az orrmelléküregekben a ko
rán felfedezett elváltozások si
keresen kezelhetők műtéttel és 
sugarazással. Ha valaki például 
egyéb megfázási tünetek nélkül 
három hét múlva is rekedt, 
azonnal menjen orvoshoz. Kü
lönösen a dohányosok ügyelje
nek erre. A garat rosszindulatú 
daganataiért a dohány és az al
kohol együttes hatását okolják. 
Az ember úgy érzi, mintha va
lami furcsa, idegen test akadt 
volna meg a torkán, amit nem 
tud lenyelni. Ez nem a félelem, 
az ideges „gombóc" érzése a to
rokban. 

Előfordul, hogy nyirokcsomót 
észlel valaki a nyakán. Addig 
kell orvoshoz fordulni, amíg az 
a bőr alatt elmozdítható. Igen 
fontos tünet a féloldali véres 
orrfolyás. Az ember úgy érzi, 
hogy eldugult az orra, és ezt 
tartósan, heteken, hónapokon 
át tapasztalja. Vagy: az utóbbi 
idó'ben nem fér be a protézise a 
szájába. A nyálmirigyek rossz
indulatú daganata úgy képző
dik, hogy a fül előtt, vagy az áll
kapocs alatt fájdalmatlan, las-

Vendégség lesz? 
Nem. Szolgálatba megyek. 

san növő duzzanat keletkezik. 
Alattomos, mert nem fáj. Itt is 
fontos, hogy idejében fordul
junk orvoshoz, mert akkor még 
tokostól távolítható el a daga
nat. 

A b6r daganatai 

A bőrrák gyakoriságát tekint
ve, a harmadik helyen áll. Ha a 
bőrrákot idejében felfedezik, a 
rosszindulat ellenére a betegek 
kilencven százalékánál leg
alább öt évig meghosszabbít
hatják az életet. A legelterjed
tebb bőrdaganat a melanoma. 
Egyre gyakrabban fordul elő 
világszerte. A festékképző sej
tekből indul ki, de sokszor a je
lentéktelen anyajegyből is ke
letkezhet. A fehér emberen oly
kor 4-5 anyajegy is barnállik. 
Ezek azonban csak akkor kez
denek veszélyessé válni, ha hir
telen megmozdulnak, növeked
ni kezdenek, színük sötétesebb, 
akár fekete is lesz. Ha az anya
jegy viszketni kezd, azonnal 
menjünk orvoshoz. Ha rossz he
lyen van az anyajegy, állandó
an dörzsöli egy vállpánt, ott he
lyes eltávolítani. Még orvosok 
is mondják, hogy nem tanácsos 
eltávolítani az anyajegyet, mert 
akkor elrákosodik, holott az el
lenkezője igaz. Baj abból lehet, 
ha nem kezelik, ha az anyaje
gyen valami elváltozás van. 
Természetesen anyajegy nélkül 
is keletkezhet bőrdaganat. Ez 
sötétbarna, vagy feketés ki
emelkedés, felszíne néha hám
fosztott. Minél kisebb a daga
nat, annál nagyobb a reménye 
a betegnek a gyógyulásra. 

Dr. Veress Sándor 
(Folytatjuk) 

(Kesztyüs Ferenc rajza) 

Harminckét évi szolgálat után 

Pihen a forgalmista 
az esztendőben elszegődtem 
a MÁV-hoz kocsirendező
nek. Emlékszem, kilenc nap 
alatt vizsgáztam le, és máris 
önállóan dolgoztam a pálya
udvaron: 12/24 és 24/24-es 
szolgálatot láttunk el. Egy 
év után már tartalékos tola
tásvezető lettem. Az 56-os 
események Záhony állomást 
sem kímélték. Naponta kint 
voltunk az állomáson, dol
goztunk, de azért egy pár 
napig itt is állt a munka. 

Tóth Béla 1957-től már ko
csimesteri beosztásban vé
gezte felelősségteljes mun
káját. Példamutató helytál
lását is értékelték akkor, 
amikor 1963-ban Budapest
re iskolázták be segédtiszti 
tanfolyamra. Ennek sikeres 
elvégzése után tartalékos 
külsős forgalmi szolgálatte
vő és kocsimester lett. 

Ötvenegy éves korában 
került némileg könnyebb 
beosztásba: forgalmi szol
gálattevőnek nevezték ki az 
olaját/ ejtőbe. Szakszervezeti 
bizalmiként és munkavédel
mi őrként végzett sok éven 
át társadalmi munkát. Az 
emberek bizalommal keres
ték fel ügyes-bajos dolgaik
kal, és ő mindenkinek segí
tett. 

- Ha vissza lehetne for
gatni az idő kerekét, újra a 
vasútat választaná? 

- Ha valaki 30-35 évet 
„lehúz" a MÁV-nál, nagyon 
megszereti, főleg ha szívvel
lélekkel végzi munkáját. Én 
ismét a vasútat választa
nám, ha újra kezdhetném. 
Ennek éltem, itt kaptam a fi
zetést, amiből becsülettel 
felneveltem a családomat. 
Feleségem sokáig „csak" a 
háztartásban dolgozott. Há
rom fiam - Béla, Ferenc és 
György - szintén jó vas
utas lett. Csak azt sajnálom, 
hogy nem tanultam tovább. 
Még tiszti rangot is szerez
hettem volna. 

Elégedettnek érzi ma-
gát? 

Igen. Vezetőim megbe
csültek. Tíz főnököt szolgál
tam ki, mindegyiktől tanul
tam, és a tudást én is igye
keztem átadni a fiataloknak, 
akik a kezem alól k�rültek 
ki. Most már én is pihenek 
egy kicsit. Sokáig azért még
sem, mert szeretnék valahol 
dolgozni ... 

Szőgyényi Bertalan 

Mit írnak rólunk? 
Vasutasok helytállásáról, pél

daadó szolgálatáról, társadalmi
közéleti munkájáról szólnak az 
itt következő írások, amelyeket 
megyei újságokból válogat
tunk. 

Csongrád Megyei 
Hírlap 

Szabó Imre 1954. április 26 
óta dolgozik a hódmezővásárhe
lyi nagyállomáson. Az újszege
di tanítóképzőt hagyta ott a vas
út miatt, érdekes pályamódosí
tással. 

- Először pályamunkás vol
tam, majd körülbelül három 
évig kocsirendező és vonatféke
ző, 1958-ban lettem forgalmi 
szolgálattevő. Tíz évig ez volt a 
munkám, 1968-tól 1975-ig Sze
geden, a MÁV-igazgatóságnál 
voltam menetirányító. A Sze
ged-Cegléd közötti vonal for
galmát ellenőriztem. Ezután ke
rültem át ide, Vásárhelyre, és 
1979 februárjától vagyok állo
másfőnök. Két helyettesemmel 
együtt felelünk az állomáson 
dolgozó 130 emberért. 

Érdekes a munkám, csak 
elég fárasztó annak, aki még 
nem próbálta. Szabad szomba
tom, vasárnapom csak elvétve 
van. Minden második nap 
ügyeleti szolgálatot látok el reg
gel 7-től este 6 óráig. Naponta 
ellenőrzöm az itt dolgozókat, és 
mindent, ami az állomás terüle
tén van. 

Szabad időmben szeretek ol
vasni. Főleg a vasútról. Gyűj
töm is a vasút történetét feldol
gozó könyveket, dokumentu
mokat. Még olyan könyvem is 
van, amit maga Ferenc József 
dedikált. Azt hiszem, a legérde
kesebb a kötetek közül a Ma
gyar Vasúttársaság oknyomo
zó története, és egy 1945 febru
árjából származó, kézzel írt ide
iglenes menetrend. 1959 óta va
gyok a Magyar Galambtenyész
tők Egyesületének tagja, és már 
20 éve a helyi szervezetének el
nöke. 

Dolgozók Lapja 

Nagy János vezénylőtiszt Ta
tabánya-Alsó állomáson. 

- 1962-ben kerültem a vas
úthoz, itt dolgozom 24 éve -
mondja. Kocsirendező ként 
kezdtem, majd lehetővé tették 
hogy tanuljak. Örültem a lehe� 
tőségnek. Katonaidőm letöltése 
után 1967-ben elvégeztem egy 
segédtiszti tanfolyamot Győr
ben. A tanfolyam után mint for
galmi szolgálattevő dolgozhat-

tam. Utána elvégeztem Szege
den a vasútforgalmi techniku
mot, egyéves pártiskolát és a 
MÁV-tisztképzőt. 1980-tól dol
gozom jelenlegi beosztásom
ban. 

Nekem kell biztosítanom a 
vonatokhoz a személyzetet, 
megszervezni munkaidejüket, 
szabadságukat, helyettesítésü
ket. Ez a munka rendet, fegyel
met igényel. Egy-egy menet
rendváltozás pedig óriási szer
vezőmunkát. 

Itt az állomáson a párttitkári 
teendőket is én látom el. Jól is
merem az embereket, a problé
mákat, a körülményeket. Sokat 
köszönhetek a családomnak -
az a biztos háttér jelentős segít
ség a felelősségteljes munká
hoz. 

Hajdú-Bihari 
Napló 

A �V Debreceni Járműja
vító Uzemében Kerékgyártó 
Imre főmérnök szerint az újítók 
több évtizede kiveszik részüket 
az üzem fejlesztése érdekében 
végzett munkából. Olyan em
berekről van szó, akik rendsze
resen, minden évben tudnak 
használható ötleteket letenni az 
üzem asztalára. 

A járműjavítóban a legtöbb 
újítás műszaki témájú, de azért 
előfordul munkavédelmi és 
szervezési kérdésekkel foglal
kozó is. S hogy kik újítanak in
kább? A fizikai dolgozók közül 
sokan, ám a műszakiak létszá
mukhoz viszonyítva mégis job
ban kiveszik részüket ebből a 
munkából. 

S végezetül egy kis statiszti
ka. Tavaly 77 újítást vezettek 
be az üzemben, 56-ot kísérletre 
fogadtak el, s az újítók, akik 
csaknem hatmilliót takarítottak 
meg, 314 ezer forintot vehettek 
fel. Az idén eddig 26 újítást fo
gadtak el, 29 még kísérleti stá
," .. ...., h,m van. A megtakarítás 
eléri a hárommilliót, s ezért 141 
ezer forintot kaptak az újítók. 

Dunaújvárosi Hírlap 

Az idei vasutasnapon Topa 
István dunaújvárosi mozdony
vezető Kiváló Munkáért mi
niszteri kitüntetésben részesült. 

Topa István a szokásos utat 
járta végig. Gőzmozdonyra ke
rült előbb fűtőnek, majd gőz
mozdonyvezető lett. Végül 
nyolc éve ült át dízelmozdony
ra. De még ma is nosztalgiát 
érez a gőzösök iránt. 

- Mindig nagyon büszke 
voltam, amikor hosszú személy-

vonattal beroboghattam a Déli 
pályaudvarra. Jó érzés végig
nézni az állomásokon várakozó 
utasokat, s tudni azt, hogy 
mindannyiukat én juttatom el a 
céljukhoz. Ennél csak akkor 
voltam büszkébb, amikor egy 
elromlott dízel elé állhattam gő
zössel, én vittem tovább a nyílt 
pályán rekedt személyvonatot. 

Topa István nemsokára 
nyugdíjba készül. Visszatekint
ve életútjára, foglalkozására, 
nem bánta meg, hogy vasutas 
lett. 

Fia is mozdonyvezető Székes
fehérvárott. Még iskolába járó 
lányait is arra biztatja, lehető
leg vasutas szakmát válassza
nak. A kérdésre, hogy miért, 
így válaszolt: - A vasút az or
szág vérkeringése, mindig 
szükség lesz rá. 

Zalai Hírlap 

Naponta 33 személyszállító 
vonat és a környékbeli áruszál
lítási tennivaló ad munkát Za
labér-Batyk vasútállomáson a 
29 fős személyzetnek. Az állo
más dolgozói feladatukat lelki
ismeretesen végzik, amit az is 
bizonyít, hogy „Élenjáró szol
gálati hely" címmel tüntették 
ki a kollektívát az idei vasutas
napon. 

- Úgy élünk itt, mint egy 
nagy család - mondja Perom 
Lajos állomásfőnök. Falubeliek 
vagyunk, csupán két társunk 
jár távolabbról, az egyik Zala
szentlászlóról, a másik Zala
szentivánról. 

A környékbeliek tavaly más
fél millió forintért váltottak je
gyet a vasútállomáson. A vasi 
Bérbaltavár, Csehimindszent, 
Nagytilaj is a vonzáskörzetet 
jelenti. 

Lenkórót raknak romániai 
exportra. Martfű és Csepel is 
várja a repcét továbbfeldolgo
zásra. Volt itt évekig mozdony
temető, most a kiszuperált öreg 
motorkocsikat tárolják, meg 
időnként fertőtlenített állatszál
lító vagonokat. 

A zalabériek tavaly a 21 szá
zalékos többletáruhoz időben 
biztosítottak eszközt, s jó kap
csolatot tartva partnereikkel, 
mintegy öt órával csökkentet
ték a külföldi vagonok álláside
jét. Nem volt üzemi balesetük, 
sem társadalmi tulajdon elleni 
vétség. Kártérítési jegyzőköny
vet sem kellett írni, s minden
nek szinte egyenes következ
ménye, hogy nem volt fegyelmi 
ügy sem. 

Összeállította: 
Hegedűs Ferenc 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

igazgatási és jogi főosztályvezetői 
munkakör betöltésére 

A MÁV Vezérigazgatóság pályázatot hirdet 
az igazgatási és jogi főosztályvezetői 

(vezető jogtanácsosi) munkakör betöltésére 
A munkakör betöltésének feltétele: 

állam- és jogtudományi karon szerzett oklevél, 
,og! szakvizsg�_, (ügyvédi és jogtanácsosi vizsga), 
Jog, munkateruleten szerzett 8 évi szakmai és legalább 5 évi vezetői 
gyakorlat, 
erkölcsi feddhetetlenség. 

Bérezés: alapfizetés 14 000-15 OOO Ft + 30-50 százalék prémium 
A beküldendő pályázat tartalmazza: 

az eddigi munkakörök, tevékenységek felsorolását 
a jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkakör besorolását, jövedel
mét, 
szakmai tevékenységét, 
kitüntetéseit, 
az új munkakörre vonatkozó elképzeléseit, terveit 
részletes önéletrajzot. 

A pályá�atot 1986. október 15-ig a MÁV Vezérigazgatóság s%emélyzeti és 
oktat�_s, fó<;>sztályára (1940 Budapest, Népköztársaság útja 73-75.) kérjük 
megkuldeni. 
A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad Visnyei Istvánné a 
228-698-as telefonon. 
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Kisvasút' 

a Szalajka

völgyben 

Szilvás-váradon ország-
szerte ismert. közkedvelt ki
ránduló hely a Szalajka
-völgy. A bükki erdő- és fafel

dolgoll!ó gazdaság által üze
meltetett kisvasút hossza a 
szilvásváradi fatelep állo
mástól kiindulva a Sll!alajka
völgyi végállomásig négy ki
lométer. A kisvasút menet
rend szerint közlekedik és 
ma már csak személyszállí
tással foglalkoaik. A hétvé
geken a menetrendtfil elté-= 
1'6en is indulnak vonatok ha 
sok a turista. A forgalomra 

jeUeDlll!lS, hogy a múlt esz
tendőben mintegy 250 ezer 
forint volt a bevétel. A felvé
telek a fatelepi végállomá

son készültek. 
(Visi Ferenc felvételei) 

�yugdíjasélet 

Dombóváron 
Dombóváron és körzetében a 

vasutasdinasztiák egész sora él. 
Köztük sok MÁV-nyugdíjas is 
lakik. Az ő ügyes-bajos dolgai
kat szervezetten intézi a Vas
utasok Szakszervezete önálló 
helyi nyugdíjas csoportja, mely
nek Varga József az elnöke. 
Mint azt elmondotta, a csoport
nak 1092 tagja van, nemcsak 
dombóváriak, hanem még 55 
település nyugdíjas vasutasai is 
hozzájuk tartoznak. Tagjaik 
elég nagy területen élnek, ép
pen ezért 26 tagú bizalmitestü
letet választotta,k. A bizalmiak 
rendszeresen látogatják a köz
ségekben élő tagokat, szükség 
esetén környezettanulmányt 
készítenek életkörülményeik
ről. 

Az öttagú vezetőség minden 
héten szerdán és pénteken dél
előtt a művelődési otthonban 
várja a nyugdíjas vasutasokat, 
hogy problémáikat segítsék 
megoldani. A hónap elején so
kan keresik fel őket. Tagdíjat fi
zetnek, rendszerint akkor inté
zik a szociális segélyeket, de so
kan jönnek azért is, mert üdülni 
szeretnének. Ilyenkor folyósít
ják tagjaiknak a temetési se
gélyt. A vasutasok önkéntes tá
mogatási alapjából anyagiakkal 
is segítik az alacsony nyugdíjjal 
rendelkező tagjaikat. 

Októbertől áprilisig minden 
hónapban 6 nyugdíjast küld
hetnek üdülni. Tavaly közel 50 
nyugdíjasuk részesült részben 
ingyenes, részben kedvezmé
nyes üdülésben. 
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Szalajka Fatelep állomás 

Vonat t>rkezik a "t>gállomásra 

Beszállásra várva 

Munkásszállások 

a közművelődésért 

A Munkásszállások a Közművelődésért elnevezésű pályáza
ton részt vevő hat munkásszálló szervezett szeptemberi közös 
rendezvényeket. 

Az első műsor szeptember 15-én volt a MÁV Aszódi úti mun
kásszállóján. A hangulatos rendezvényen a vendégek megtekin
tették a szálló életét bemutató fotókiállítást, majd Haradi Zsuzsa 
citera- és népi együttese adott műsort. Az est diszkóval zárult, 
amelyre meghívták a Keltex leányszálló kubai lakóit i_s. 

A vasutasszállón kívül a MAHART, az FKFV, az ESZV Har
mat utcai, a Taurus munkásszálló és a Keltex leányotthon vett 
részt a közös rendezvényeken. 

Ádám Tamás 

ŐSZ 

Most a levegő 
meg/ oghatatlan illatok 
gyöngysora 
talán a lányok kezén 
izzó katicabogár 
tüzijáték az arcokon 
titkos harmónia simul 
a csöndre 

sárga esőkabátot 
csörget a szél 
varjak pörölnek 
félve intenek búcsút 
a megbicskázott 
fatörzsek 

LEHET VÁLASZTANII 

Októberi filmkalauz 
Ebben a hónapban úgy jön ki 

a lépés, hogy a szeptemberi 
négy héttel szemben öt találha
tó a naptárban, ami azt jelenti; 
valóságos filmdömpingre szá
míthatunk! Kereken 19 - kü
lönféle nemzetiségű - produk
cióból válogathatunk. Nem is 
szólva arról az érdekességről, 
hogy az ínyencek holland, illet
ve NSZK filmhét keretén belül 
ismerkedhetnek meg a két or
szág friss termése színe-javá
val. 

Hazai kínálat 

A hazai kínálatot a havi prog
ramban öt mű képviseli, azaz 
minden egyes műsorváltozásra 
jut egy új. A sort 2-án a Pannó
nia stúdió legújabb egész estés 
rajzfilmje, a Macskafogó nyitja 
meg. A rendező Ternovszky Bé
la, a forgatókönyvíró természe
tesen Nepp József. · A „drámai 
összeütközés" két ősi nemzet
ség az egerek és macskák örök 
párbajából támad és egy csodá
latos japán találmány, a „macs
kafogó" körül bonyolódik. Sok
sok vidám ötlet, derűs fordula
tok és remek színészi hangala
kítások, egyszóval régies kifeje
zéssel valódi „trükkfilmet" lát
hatunk. Felnőtteknek és gyere
keknek egyaránt ajánlhatjuk. 

Október 9-én nem kevesebb, 
mint harminc esztendős film 
kerül a nézők elé. A Keserű 
igazság 1956-ban készült, s 
egyike volt azoknak a korai al
kotásoknak, amelyek megpró
báltak úgy szólni a korról - az 
ötvenes évekről -, hogy feltár
ták az ellentmondásokat, a 
problémákat (legalább is rész
ben), s közelítettek az igazság
hoz. Várkonyi Zoltán filmjében 
Bessenyei Ferenccel, Gábor 
Miklóssal, Ruttkai Évával, Sze
mere Verával találkozhatunk. 

Október 16-án kerül vetítésre 
Gyarmathy Lívia rendezőnő 
Vakvilágban című filmje, 

amely legutóbb a Karlovy 
Vary-i fesztiválon aratott sikert, 
s nyert díjat. A helyenként do
kumentarista igényű alkotás 
munkáskörnyezetben játszódik, 
s drámai hangvételű. A főszere
peket: Dörner György, Lukáts 
Andor, Sír Kati, Esztergályos 
Ceci1ia, Temessy Hédi keltik 
életre. 

Huszonharmadikán Fekete 
István népszerű vidrahőse, Lut
ra mutatkozik be Hárs Mihály 
rendezésében. A nagy gonddal 
készült természetfilmben az ál-

Nyitás október 4-én 

lathősön kívül színészek is sze
repelnek. 

Végül 30-án Királyhegyi Pál 
író önéletrajzi regényének tra

gikomikus epizódját feldolgozó 
Első kétszáz évem szerepel a 
műsorrendben. Akik ismerik a 
könyvet, azok tudják, hogy ter
jedelmes időszakot ölel át. 
Maár Gyula, a - rendező nem 
képeskönyvet óhajtott készíte
ni,s éppen ezért csupán az író 
negyvenes évek eleji hányatta
tásait örökítette meg a forgató
könyvben. Az író szerepében 
Bezerédy Zoltánt láthatjuk. 
Partnerei többek között Kubik 
Anna, Márkus László, a cseh
szlovák Jiri Adamira és Törő
csik Mari. 

Külföldi 
csemegék 

kedvenc szórakozóhelyét, hogy 
oda új épületet építsen -, de a 
benne felhangzó zene és tánc
számok azok. Ehhez már csak 
jó szórakozást lehet kívánni. 

A lakáskérdés szemmel lát
hatólag Kubában is probléma. 
Erről tanúskodik az utóbbi 
évek legsikeresebb vígjátéka, a 

Minőségi csere. A derűs törté
netből természetesen a maguk 
útján járni akaró fiatalok sem 
hiányozhatnak. akik szembe
szállnak a szülők nemzedéké
nek maradi elképzeléseivel. 

Érdekes 
történetek 

Mulatságos szerelmi torténet 
falusi miliőben a Szerelem és 
galambok. Rendezője az Oscar
díjas szovjet Vlagyimir Meny-
sov (a Moszkva nem hisz a Ugyancsak regény, egy világ- könnyeknek készítője). hírű mű az Eltűnt idő nyomá- A h'b , , t k.. t· a oru es az az ove o ne-ban (a francia Marcel Proust- héz évek A harmonikás ember 
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Schlöndorf francia filmje az iro- ugyancsak szovjet Nyikolaj 

dalom és művészfilmbarátok Dosztal, mintha a hajdani 
igazi csemegéje. A szereposztá- nagys1kerű Szibériai rapszódia 

sa is parádés: Alain Delon, Je- témáját vitte volna vászonra. 
remy Jrons, Ornella Mutti, Ugyancsak 1941-1945 között 
Fanny Ardant. A feldolgozás pereg a Törvényes esküvő, egy 
itt is csupán egy sokatmondó furcsa házasság históriája az ör
részletet ragadott ki a regényfo- mény származású Albert 

lyamból. Mkrtcsjan rendező melodrámá-
Új feldolgozásban kerül a ja. Végül a szovjet filmek sorát 

magyar nézők elé Lengyel egy krimi zárja le, a Féktelenül. 

Menyhért televízióban is sugár- Rendezője a színészként jól 1s
zott fergeteges vígjátéka, a Len- mert Gunar Cilinszkij, aki a 

ni vagy nem lenni. A nácik Kapaszkodj a fellegekbe című 
megszállta Varsóban játszódó 1971-es magyar-szovjet film
cselekményt Hollywood új ko- ben is s_zerepelt. 
mikus csillaga, a burleszkhu- Láthatunk még egy kosztü
morú Mel Brooks pergeti, a ren- mös koreai szerelmi történetet, 
dező ezúttal nem ő, hanem a romantikus hangvételű Aszil 
Alan Johnson. szerelmét, egy kínai-japán 

Japán lélektani krimi a Fog- drámát, A befejezetlen játsz

lalkozása mesterlövész. Jasho mát. A chilei emigráns Miguel 
Littin ezúttal többszörös latinFurahota rendező hósül egy amerikai koprodukcióban vitte olyan nyomozót választott, aki a filmre egy kisfiú hányatott. sorsport kedvéért szeretne fel- sát. Az Alsino és a kondorkesehagyni véres foglalkozásával: lyű egy képzeletbeli latin-ame

az ellenszegülő bűnözők ártal- rikai országban mutatja be a 
matlanná tételével. földrész mai véres történelmét 

Ősi legenda modem feldolgo- és az amerikai függéstől való 
zásban. Kaland, szerelem, jóság szabadulási kísérleteit. Külön 
és gonoszság összeütközése, va- érdekesség, hogy a szemszög: a 
rázslat, így foglalható össze a kis Alsino-é, s még egy, az ame
Superman rendezőjének, Ri- rikai helikopterpilóta szerepét 
chard Donnernak új, 1985-ös hollywoodi színész. Dean 
filmje, az amerikai Sólyomlady. Stockwell játssza. 

Ismét találkozhatnak a zene A választékból nem h1ányoz-
és a tánc kedvelői a korábban hat a hagyományos, gye1me
már bemutatott Break szerepló- keknek szóló összeállítás (Az el
ivel. A Break 2 témája, ha nem veszett papagáj) sem. 
is új - egy gazdag üzletember 
le akarja bontatni a fiatalok Ábel Péter 

Totóklub alakul 

a Landler Művelődési Házban 
Vajon nyer-e a biztos favorit? 

Vagy meglepetés születik? Hét
közben mennyit és mennyit vi
tatkoznak a totózók így az eszp
resszók asztalai mellett, vagy 
támasztva a totózóhelyiségek 
pultjait. 

Így jutott eszébe Sándor Gé
zának, a Landler Jenő Művelő
dési Ház igazgatójának: miért 
ne lehetne ezeket a beszélgeté
séket a ház programjába is be
iktatni? 

- Valóban sokat gondol
kodtunk azon, hogyan és mivel 
lehetne a műveládési ház prog
ramját tovább gazdagítani -
mondja az igazgató. - Így ve
tődött fel a totó-klub megalapí
tásának ötlete. Arra gondol
tunk, hogy szombat délelőttön
ként, amikor dolgozóink zöme 
szabad, újabb hasznos időtöl
tést, kikapcsolódást biztosítunk 
tagjainknak. 

A művelődési ház vezetői fel
vették a kapcsolatot a Sportfo
gadási és Lottóigazgatóság ve-

zetőivel, akik örömmel fogad
ták a kezdeményezéset. 

- Jónak, hasznosnak tart

juk a klub megalakítását, s a 
magunk részéról minden támo
gatást meg is adunk a zavarta
lan működéshez, - fejti ki véle
ményét Andor Tibor, a Sportfo• 
gadási és Lottóigazgatóság ügy
vezető igazgatója. - Éppen 
ezért az újpesti kirendeltségünk 
egyik dolgozója ott, a helyszí
nen veszi majd át a szelvénye
ket, hogy a fogadók ne csak be
szélgessenek, vitatkozzanak, 
hanem helyben játszhassanak 
is. 

- Mindamellett - teszi hoz
zá dr. Vaszily Béla igazgató -, 
a legkülönbféle propaganda
anyagokkal, totó-lottó ismerte
tőkkel, varációs könyvekkel is 
segítjük majd a klub munkáját. 

A klub vezetői úgy tervezik, 
hogy minden szombaton neves 
szakembereket, edzőket, sport
vezetőket és spórtújságírókat 
hívnak meg, akik megannyi 
statisztikai adattal és személyes 

tapasztalattal a birtokukban se
gíthetik a totózókat. 

- Az október 4-i megnyi
tón, s a hónap további klub
napjain is mindenkit szívesen 
látunk - tájékoztat Pataki Jó
zsefné, a művelődési ház gazda
sági -vezetője. - Az üzem dol
gozóit csakúgy, mint a kerület 
lakosait. Az összejöveteleken 
aztán szórólapokon mérjük fel, 
hogy kívánnak-e klubtagok 
lenni, s részükre, hogy úgy 
mondjam, eszmei díj ellenében 
klubtagsági igazolványt adunk. 

- Mi is minden lehető tá
mogatást megadunk - jegyzi 
meg Sebestyén József, az üzem 
pártbizottságának a titkára -, 
hiszen úgy véljük, hogy a mű
velődési ház újabb lehetőséget 
talált dolgozóink szabad idejé
nek hasznos eltöltésére. A 120 
személyes, kényelmesen beren
dezett teremben saját dolgozó
ink mellett szívesen látjuk a 
környék lakóit is. 

Dobó István 
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Pályamunkások 
sportvetélkedöje 
A sátoraljaújhelyi pályafenn

tartási főnökség kollektívája a 
KISZ-alapszervezettel közösen, 
- a közelmúltban - kispályás 
labdarúgótornát és kispuska-lö
vészetet rendezett a főpálya
mesteri szakaszok között. 

A kispályás labdarúgó torna 
keretében avatták fel a mun
kásszálló területén társadalmi 
munkával létesített labdarúgó
pályát. A kispályás labdarúgó
tornát a II. főpályamesteri sza
kasz (Olaszliszka-Tolcsva) 
csapata nyerte a III. főpálya
mesteri szakasz (Abaújszántó) 
főpályamesteri szakaszcsapata 
előtt. 

A kispuskalövészetben az el
ső helyezést a II. főpályameste
ri szakaszhoz tartozó Zemlényi 
István nyerte 80 köregységgel, 
az ugyancsak II. főpályamesteri 
szakaszhoz tartozó Zsiga József 
előtt, aki 79 köregységet ért el. 

A szakszolgálatok közötti 
verseny végeredménye: első 
helyen végzett a pályafenntar
tási főnökség csapata 361 kör
egységgel, második a KÜF von
tatási részlegének csapata 351 
köregységgel. 

., 

Megalakult 
a CVMSE 

barátainak köre 

Tizenhét esztendő után ismét 
magasabb osztályban játszanak 
a celldömölki labdarúgók. A te
rületi bajnokságba került 
CVMSE focistáinak támogatá
sára baráti kör alakult a vasi 
kisvárosban. 

A 32 alapító taggal létreho
zott kör célja, hogy a tagdíjak
kal, és egyéb anyagi, erkölcsi 
támogatásával segítse a labda
rúgó-szakosztály munkáját. 
Feladatai közé tartozik még a 
közel 600 pártoló tag és sport
szerető közönség összefogása 
is. 

Celli fiatalok 
Veszprémben 

Celldömölki KISZ-eseket lát
tak vendégül a közelmúltban a 
veszprémi fiatalok. a vendégek 
és vendéglátók kispályás labda
rúgásban, kézilabdában, lövé
szetben, asztaliteniszben és egy 
kétfordulós szellemi tornán 
mérték össze tudásukat. A ta
lálkozók összesített végeredmé
nye a vasiak sikerét hozta. 

Vízszintes: 1. A vasút bevételét nö
velő intézkedés. (Folytatása a 15. füg
gölegesben.) 13. . .. George 
(1819-1880) angol írónő. 14. Balaton
parti. 15.Dutyi, fogda. 16. Végek nél
küli olaj. 18. Vissza: legfelsőbb bíró
ság. 19. Magához szorít. 20. Borsod 
megyei település. 22. Latin elöljárószó, 
jelentése: nélkül. 23. Fél ritmus. 24. 
Déligyümölcs. 26. Fordított dac. 27. 
Vendéglői lap. 28. Magyar Kupa. 29. 
Félig ringat. 30. Füstben van. 32. 
Hangtalan sav. 33. Gyerekek. 35. Érzé
keli. 37. Terület a Vörös-tenger mel
lett. 39. Ételízesítő mártás. 41. .. . -fok, 
a hőmérséklet alapegysége az SI-rend
szerben. 43. Mellékkeverék! 44. Ló
vontatta nagy utazókocsi. 45. N-nel le
si. 47. Nóri tulajdona. 48. Kevert öreg. 
49. Idegen női név. 51. Hangtalanul 
követni. 52. Erődítmény. 53. Fintor. 55. 
Károlyi . . .  , költőnő. 56. Római 49. 57. 
Téli csapadék. 58. Fózeléknövény. 59. 
A szamarium vegyjele. 61. Egymást 
előző betúk. 62. Gondolt a jövőre. 65. 
Nem felétek. 67. Vasúti csomópont. 

Függőleges: 2." Üveges szerkezetü 
szilikát. 3. Veteményez. 4. Cél, néme
tül. 5 . .. .  elei, szikla a Rajnában. 6. La
tin és. 7. Nemzetközi express vonat. 8. 
A lantán vegyjele. 9. Becézett női név. 
10. Nemcsak mi. 11. Régi muzsikus. 
12. Litvánia egykori fővárosa. 16. Arab 
kalifa (592-644) az arab birodalom 
megszervezője. 17. Népvándorlás-ko
rabeli nép. 20. Izomszövet. 21. Az ar
zén kémiai jele. 24. Bécsi újság, néve
lővel. 25. Szovjet autonom köztársa
ság. 28. Mit remél? 31. Beszélek. 33. 
� cigaretta füstszúrője. 34. Mázol. 35. 
EAL. 36. M-mel római istennő. 38. Ér
zékelés. 40. Díszítő elem. 42 . . .. Berta
lan (1812-1869) politikus a szabad
ságharc idején. 45. Színesedik a gyü
mölcs. 46. Elszelel. 49. Európai nép. 
50. Kimondott betú. 53. Meleg tenger-

MAGYAR VASl
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A magyar férficsapat ezüst; 
a nó'k bronzérmet szereztek 

A Nemzetközi Vasutas Sport
szövetség (USIC) megtisztelő 
felkérésének eleget téve au
gusztus elején Pécsett került 
megrendezésre a 12. nemzetkö
zi vasutas férfi- és a 8. nemzet
közi vasutas női asztalitenisz
bajnokság. A versenyt megelő
ző technikai értekezleten 18 fér
fi. és 14 női ésapat adta be ne
vezését. 

A négy évvel korábban 
Svájcban megrendezett USIC 
bajnokság eredményei alapján 
a négy-négy legjobb csapatot 
kiemelve, a többi csapatot hoz
zájuk sorsolva alakultak ki a se
lejtező csoportok. Ennek megfe
lelően a férfiaknál két ötös és 
két négyes, a nőknél két négyes 
és két hármas csoportban kez
dődtek meg a küzdelmek. 

A verseny ünnepélyes meg
nyitójára a városi sportcsarnok
ban került sor. A felsorakozott 
csapatokat Szemó?c Béla, a 
MA V általános vezérigazgató
helyettese, az USIC alelnöke 
köszöntötte. A megye és a vá
ros vezetőinek társaságában 
megjelent a megnyitón dr. Ju
hász Zoltán, a Vasutasok Szak
szervezete titkára is. Az üdvöz
lő szavak után az USIC Elnök
sége képviseletében Marcel Ro
essler úr, a versenyt hivatalo
san is megnyitottnak nyilvání
totta. 

Az első fordulóban az esélye
sek könnyen vették az akadá
lyokat, a papírforma érvénye
sb.lt. A második fordulótól kezd
ve azonban a meglepetések so
ra kezdődött. A nagy asztalite
nisz-hagyományokkal rendel
kező országok, mint Csehszlo
vákia, Lengyelország, NSZK 
váratlan vereségeket szenved
tek, és már akkor látszott, hogy 
a végküzdelmekbe nem szól
hatnak bele. 

A magyar női és férficsapat 
nagyszerű játékkal magabizto
san jutottak el a végjátékokig. 
Női csapatunk a helyosztón 
előbb a Szovjetunióval került 

ségesebb csapatával, a Koreai 
NDK-val került szembe. A két 
csapat találkozója az eddigi baj
nokságok legizgalmasabb dön
tőjét hozta. 

A Harczi Zsolt, Krenhardt 
András, Witsek Iván, Tóth Já
nos összetételű csapat fegyel
mezett játékkal, nagyszerű 
összpontosítással 4:4-ig teljesen 
nyílttá tette a találkozót. A min
den eldöntő összecsapáson az
tán az idegi fáradsággal és a ká
nikulai hőséggel is küzdve mi
nimális különbséggel alulma
radt, és az ezüstérem tulajdono
sa lett. 

A háromnapos csapatverseny 
után egynapos pihenőt kaptak 
a résztvevők. A pihenőnap 
programjában dunai hajókirán
dulás, a gemenci vadrezervátu
mon keresztül kisv.asúti utazás 
is szerepelt. 

A pihenőnap után került sor 
az egyéni küzdelmekre, amely 
egyenes kieséses rendszerben 
került lebonyolításra, mint az öt 
versenyszámban. 

A versenybíróság a nemzet
közi rangsort és a csapatverse
nyek során elért eredményeket 
figyelembe véve, a legjobbakat 
kiemelve készítette el a táblá
kat. Így biztosították, hogy a 
legjobbak csak a végküzdel
mekben találkozzanak. 

A vezető szerepet valameny
nyi versenyszámban a Koreai 
NDK versenyzői játszották. Já
tékukat csupán a magyar és a 
szovjet versenyzőknek sikerült 
néha megtörni, közéjük ékelőd
ni. 

Női egyesben Kiss Anikó és 
Ludrovszki Andrea a legjobb 
nyolc közé jutott, ahonnan egy 
szovjet és három koreai jutott 
tovább, végül a szám döntője 
koreai háziversenyt hozott. 

A férfi egyesben csak egye
dül Harczi Zsolt állta a „sarat", 
a ceglédi fiú egészen a döntőig 
jutott. Itt a legjobb koreaival 
került szembe és vereséget 
szenvedett. 

Női párosban a Kiss Anikó-

Pata Erika magyar páros az 
elődöntőig jutott, ahol a.szovjet 
páros állította meg továbblépé
si lehetőségüket. 

Férfipárosban mindkét páro
sunk beverekedte magát az elő
döntőbe, ahol a Krenhardt-So
mosi pár vereséget szenvedett, 
a Harczi-Tóth páros viszont 
győzelmével a döntőbe jutott. 
A végjátékban azonban megint 
jöttek a koreaiak és legyőzték 
őket. 

Vegyes párosban ahogyan 
már hagyománnyá vált a távol
keletiek játszották a főszerepet. 
Harczi Zsolt-Kiss Anikó 
ugyan az elődöntőben még 
megállíthatta volna őket, de a 
remény csak remény maradt. 
Így a vegyespárosban is koreai 
házi döntőre került sor. 

Eredmények, női csapatban: 1. Ko
reai NDK, 2. Szovjetunió, 3. Magyar
ország, 4. Jugoszlávia, 5. Franciaor
szág, 6. Svédország, 7. Csehszlovákia, 
8. Hollandia, 9. Lengyelország, 10. 
Svájc, 11. NSZK, 12. Bulgária, 13. Bel
gium, 14. Portugália. 

Fédicsapatban: 1. Koreai NDK, 2. 
Magyarország, 3. Szovjetunió, 4. Fran
ciaország, 5. Csehszlovákia, 6. Svédor
szág, 7. Ausztria, 8. NSZK, 9. Lengyel
ország, 10. Hollandia, 11. Belgium, 12. 
Bulgária, 13. Finnország, 14. Jugoszlá
via, 15. Dánia, 16. Svájc, 17. Norvégia, 
18. Portugália. 

Nlíi páros: 1. Grek-Djasenko 
(Szovjetunió), 2. Kaplan-Li Gen Suk 
(Szovjetunió-Koreai NDK), 3. Lin 
Den Hva-Kum Man Suk (KOR) és 
Kiss-Pata (Magyarország). 

Férfipáros: 1. Jun Mun Sen- Kim 
Bok Nam (Koreai NDK), 2. Harczi
Tóth (Magyarország), 3. Krenhardt
Somosi (Magyarország) és Tegner
Anderson (Svédország). 

Vegyes páros: 1. Kim Bok Nam
Lin Den Hva (Koreai NDK), 2. Jun 
Mun Sen-Kum Man Suk (Koreai 
NDK), 3. Harczi-Kiss (Magyaror· 
szág) és Coi Tok San-Li Gen Suk 
(Koreai NDK). 

Női egyes: 1. Lin Den Hva (Koreai 
NDK), 2. Li Gen Suk (Koreai NDK), 3. 
Grek (Szovjetunió) és Kum Man Suk 
(Koreai NDK). 

Fém egyes: 1. Jun Mun Sen (Koreai 
(NDK), 2. Harczi (Magyarország), 3. 
Mucka (Csehszlovákia) és Retinczky 
(Szovjetunió). 

szembe, ahol sajnos sima 3:0 .--------------------------
arányos vereséget szenvedett, 
így a másik ágon vesztes Jugo
szláviával kellett megküzdenie 
a bronzéremért. 

A Kiss Anikó, Pata Erika, 
Ludrovszki Andrea összetételű 
magyar csapat nagyszerű játék
kal 3:1 arányban legyőzte Jugo
szláviát, és megszerezte a sikert 
jelentő harmadik helyet. 

Férficsapatunk az esélyesek
hez illő játékkal a döntőbe vere
kedte magát. A döntőben a tor
na legfelkészültebb és legegy-

áram. 54. Kellék a ruhán. 57. Télen 
esik. 60. Háziállat, névelővel. 63. Ská
lahang. 64. Varróeszköz. 65. Növény. 
66. Személyes névmás. 

Beküldendő: vízszintes 1. és folyta
tásaként a 15. függőleges. 

Beküldési határidő: október 15. 
A megfejtéseket a szerkesztőség cí

mére kérjük küldeni. 
Az előzö keresztrejtvény helyes 

Ankét Székesfehérváron 
a társadalmi tulajdonvédelemró1 

A székesfehérvári körzeti 
üzemfőnökség tanácstermében 
a társszolgálati ágak képviselői
nek részvételével társadalmi tu
lajdonvédelmi ankétot tartottak 
a közelmúltban. 

Csiki Géza kereskedelmi 
üzemfőnök-helyettes beszámo-

megfejtése: Garantált fuvarozási ha
táridő. Szállítmányozási tevékenység. 

Egy-egy könyvet nyertek a lapunk 
16. számában megjelent keresztrejt
vény helyes megfejtéséért: Aulich 
Zsuzsa, Pécs, Ilku Pál u. 37., Pozsonyi 
Ferencné, Tokod, Gárdonyi G. u. 48., 
Gáspár Géza, Nagyigmánd, Szikszai 
János u. 25., Vörös Jenő, Kelebia, Ady 
E. u. 17., Jankó Istvánné, Ács, Bajcsy 
Zs. út 36. 

lójában elmondotta, hogy mm
den évben megbeszélik a társ
szolgálati ágak képviselőinek 
bevonásával a fuvarozott áruk 
társadalmi tulajdonvédelmével 
kapcsolatos tennivalókat. Saj
nos, az utóbbi időben a fuvaro
zásra feladott áruk védelme 
nem kielégítő. Sok kárt okoz a 
vasútnak a helytelen kocsikivá
lasztás is. Emiatt az ömlesztett 
áruk egy része szállításkor elfo
lyik. 

Az árukiadásnál nagyobb 
gondot kell fordítani a kárjegy
zőkönyvek felvételére, mert a 
pontos megállapítással több al
kalommal mentesülhetne a vas
út a kártérítések fizetése alól. 

Csökkenti a dézsmálás lehe
tőségét, ha a „kurrens" árukat 
tartalmazó vonatokat oszlatják 
fel és a jelzőknél nem állítják 
meg indokolatlanul. 

A rendészet munkáját segítik 
a járőrkutyák, jelenlétük elri
asztja a tolvajokat. A vasútra 
feladott árukra az eddiginél job
ban kell vigyázni, hogy csök
kenjen a vasút és a népgazda
ság kára. 

Tunyogi Tibor 

Napközi otthon 

Bánréve községben sz�ptem
ber l-jén átadták az Oregek 
Napközi Otthonát. Az ízlésesen 
berendezett otthonban kisebb 
könyvtár, színes televízió és kü
lönféle társasjátékok szolgálják 
az idős emberek szórakozását. 
A szórakozás mellett az asszo
nyoknak hfmzésről és kötésről 
is gondoskodott lgnéczi And
rásné vezető és Szentpéteri Mi
hályné gondozó. 

Az otthon lakóinak csaknem 
fele MÁV-nyugdífas. 

Irodából vendégszoba. A ka
posvári ÉHF 1. számú pécsi épí
tésvezetősége öt szocialista bri
gádjának tagjai a harkányfür
dői állomás területén lévő egy
kori főpályamesteri szakasz iro
dáját és raktárát kényelmes 
vendégszobává alakították át. 
A társadalmi munkát Praksch 
Lászlóné építésvezető irányítá
sával augusztus elején fejezték 
be. Az új vendégszobát az ÉHF 
önköltséges áron üzemelteti. 

Dzsesszmuzsika a Keletiben. 
A Keleti pályaudvar Ifjúsági 
klubjában folytatódnak a kon
certek. Bontovics Kati, Plesz
kán Frigyes és a Super trió si
keres hangversenyei után a ki
tűnő szaxofonos, Lakatos „Ab
lakos" Dezső lép fel. A progra
mok hétfőn este 9-kor kezdőd
nek. 

Mozdonyszín felújítása. 
Szombathelyen hamarosan 
megkezdődik a mintegy 29 mil
lió forintba kerülő gőzmozdony
szín felújítása. Átépítik a csar
nok tetőszerkezetét, kicserélik a 
vágányokat és a közmű beren
dezéseit. Ezzel a munkával be

1986. SZEPTEMBER 25. 

Társadalmi munka. A rajkai 
vasútállomás Juhász Gyula szo
cialista brigápjának tagjai há
romnapos munkával felújítot
ták a község omladozó, vakola
tát hullató, toldozott-foldozott 
orvosi rendelőjét. A takarítás
ban 12 önzetlen vöröskeresztes 
aktivista tüsténkedett. A vas
utasok munkáját elismeréssel 
nyugtázta a község lakossága. 

Nyugdíjas-búcsúztató. Az 
Utasellátó Vállalat hatvani, 37. 
számú üzemegysége a közel
múltban bensőséges hangulatú 
nyugdíjas-búcsúztatót szerve
zett három dolgozója nyuga
lomba vonulásának alkalmával. 
Frank ,lánosnét, Nagy József
nét és Bazsó Andrásnét búcsúz
tatták munkatársaik. 

Iskolázási segély. A szombat
helyi igazgatóság és a területi 
szakszervezeti intézőbizottság 9 
ezer forintot adott a tapolcai 
körzeti üzemfőnökség területén 
dolgozó nagycsaládosok, illetve 
gyermekeiket egyedül nevelő 
anyák részére iskolázási segély 
címén. 

fejeződik a szombathelyi vonta·,------------
tási üzemegység rekonstrukció-
ja. 

Felkészülés a télre. A hat
van-salgótarjáni pályafenntar
tási főnökség területén már 
ezekben a hetekben elkezdő
dött a felkészülés télre. A főpá
lyamesteri szakaszok szeptem
ber 15-ig megtartották a téli for
galommal kapcsolatos rendkí
vüli üzemszemlét. A szemlebi
zottság elsősorban a szociális 
helyiségeket, illetve a melegedő 
helyiségek állapotát vizsgálta. 
A feltárt hiányosságokat a szol
gálati helyeknek október 15-ig 
kell megszüntetniük, s így nem 
érheti őket váratlan meglepetés 
télen. 

Elcserélném nagyméretü Budapest, 
XX. kerületben levő két szoba komfor
tos, kertes, szolgálati lakásomat föld
szinti, vagy I. emeleti egy szoba kom
il;>rtosra. Erdeklődni lehet a 26-67-es 
�lefonszámon. Módné. 

Elcserélném Budapest, X. ker. Hun
gária körúton levő nagyméretü kétszo
bás, komfortos, kertes családi ház jel
legű MÁV-bérlakásom összkomfortos 
szövetkezeti lakásra, legalább kétéves 
munkaviszonyban álló MÁV-dolgozó
val. Érdeklődni lehet a 286-786-os tele
fonszámon. 

Elcserélnék Budapest, IX. ker.· 50 
négyzetméteres. kétszobás MÁV-bér
lakást, továbbá VII. ker. 38 négyzet
méteres egyszobás, komfortos tanácsi 
lakást egy nagyobb lakásra. Érdeklőd
ni lehet hétköznap 8-16 óráig a 
13-31-es üzemi, 138-417-es városi tele
fonszámon, Kozma Ferencné. 

Elcserélném kétszobás, 100 négyzet
méteres, galériás, telefonos, I. emeleti, 
a Bp. Keleti pályaudvarra néző MÁV
bérlakást 50 négyzetméteres budai, 
csendes tanácsi lakásra. Levélcím: 
Técsy, 1026 Budapest, Torockó köz 2. 

Elcserélném 55 négyzetméteres, 
összkomfortos, gázfútése§, világos, 
egyszobás (bővíthető) MAV-bérlaká
somat (a Keleti pályaudvarnál), bármi
lyen komfortos budapesti tanácsi la
kásra vagy vidéki házra, MÁV-dolgo
zóval. Filep György, Budapest, 1087 
Kerepesi út 5. sz. IV. ép. II. em. 40. Te
lefonüzenet: 370-897 

Elcserélném 81 négyzetméteres 
földszintes, komfortos. zöldövezeti, két 
nagyszobás (8 helyiség), frissen felúj[
tott (plusz fáskamra és fészer) Ferenc
városi pályaudvar közelében levő 
MÁV-bérlakásomat egy másfél szobás 
és egy egyszobás tanácsira vagy 
MÁV-bérlakásra. József Attila telepen 
földszíntes, hármas metró vonalán 
előnyben, de más me1pldás is érdekel. 
Telefon: 13-16 óra kózött 894-931. 

Elcserélném Budapesttől 60 km-re 
lévő egy plusz két félszobás (mindhá
rom külön bejáratú) OTP-öröklakáso
mat legalább két szoba összkomfortos 
- vagy azzá tehető - budapesti 
MÁV-bérlakásra. Csak n[vós, jó közle
kedésü csere érdekel. Érdeklődni lehet 
l0-97 üzemi telefonszámon. 

Elcserélném 47 négyzetméteres 
összkomfortos tanácsi lakásomat Cell
dömölk, Szentgot�árd, Kőszeg kör• 
nyéki kis családi házra vagy hasonló 
tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet: Mol
nár János, Budapest VI., Bajza u. 66. 
IIL3. 

Elcserélném 50 négyzetméteres rá
kospalotai MÁV-bérlaldlsomat na
gyobbra. Minden megoldás érdekel. 
rákospalotaiak előnyben. Érdeklődni 
lehet a 425-109 városi és 22-80 üzemi 
telefonszámon. Takácsné Hernádi Ildi
kó. 

Halálozások 

Drégely Vilmos MÁ V-főíelügyel(S, u 
l:tasellátó Vállalat nyugdíjasa augusz• 
tus 20-án, 68 éves korában váratlanul 
elhunyt. Drégely Vilmos hosszú év� 
ken át tudósította lapunkat az l:tasel-
látó mozgószolgálatána.k életér61, 
munkájáról. Temetése augusztus 
29-én volt a Megyeri úti temetllben. 

* 

Szeptember 3-án, 63 éves korában 
meghalt Vincze János. a szolnoki MA V 
MTE sportklub társadalmi aktivistája, 
aki lapunkat is rendszeresen tudósí
totta az egyesület eredményeir(S), a 
szakosztályok munkájáról. Temetén 
szeptember 12-én volt. Szolnokon, a 
Munkás(Sr úti temetllben. 

Elcserélném kétszobás plusz háló· 
fülkés, 60 négyzetméteres, I. emeleti, 
telefonos, komfortos MÁV-bérlakáso
mat kisebb, esetleg nagyobb tanácsi 
lakásra. C[m: Arató János, 1095 Buda· 
pest, Soroksán út 13. Érdeklődni lehet 
a lakáscimen vagy telefonon: napkőz· 
ben a 154-250/502, este 18 óra után a 
133-155-ön. 

Elcserélném budapesti kétszobás 
komfortos, 76 négyzetméteres, MÁV
bérlakásomat plusz balatonszemesi 
Balaton-parti, 133 négyszögöles telke
met Budapesten, Budaörsön vagy Tó· 
rökbálinton családi házra. Érdeklődni: 
Románné, Budapest, Gyáli út 15-31. 
sz. 1097. 

Elcserélném Vecsés központjában 
levő: egy másfél és egy egyszobás 
összkomfortos tanácsi lakásomat 
(mindkettő újonnan épült) Budapes
ten vagy környékén háromszobás, 
komfortos tanácsi vagy MÁV-bérla
kásra. B�laton északi partján lévő is 
érdekel. Erdeklódni; Kövérné. 126-045 
városi vagy a 42-40, 43-26-os üzemi te• 
lefonszámon. 

Elcserélném Szolnokon, az állomás
tól öt percre található két és fél szobás 
MÁV-bérlakásomat budapestire. Min· 
den megoldás érdekel. Érdeklődni le· 
het a 143-119-es telefonszámon (Szabó 
lakás). 

Eladnám Gyömrő, Imre u. 119. sz. 
alatti 200 négyszögöles telket félig 
kész épülettel (ép[tóanyaggal, v[z, "vil
lany bekötve), vagy elcserélném buda· 
pesti tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet: 
a 220-426/147 telefonszámon, Szabóné. 
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2 MAGYAR VASUTAS 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK 

Szakszervezeti de.legáció az NSZK-ból · 

Beszélgetés a delegáció vezetőjével 

Szeptember 15-18-ig, a két- technika fejlesztésére. Ez elke
oldalú kapcsolatok keretében, rülhetetlenül maga után vonja 
Rudi Kobilke elnökhelyettes a létszámcsökkentést. Mi erről 
vezetésével, az NSZK vasutas- a véleménye? 
szakszervezetének (GdED) há- - A DB az elmúlt évben ün
romtagú delegációja járt ha- ·nepelte fennállásának 150 éves 
zánkban. A delegáció tagja jubileumát. Ez az esemény a 
volt: dr. Max-Rolf Aufrecht műszaki haladásban elért ered
üzemorvos és Manfred Rolf, a ményeinket is hűen tükrözte. 
szociális ügyek referense. A szakszervezeti vezetők soha 

A vendégeket szakszerveze- nem "'.oltak ellen�ői a, techni�ai 
tűnk székházában fogadta Ko- halad"asna�. M_a is �amogat1uk 
szarú.s Ferenc főtitkár. Ezt az a muszaki feJlesztest, mert a 
alkalmat használtuk fel arra, vasút_ enélkül nem tt:d!.a fel
hogy a GdED elnökhelyettesé- v�nni a harcot az a_utokozleke
vel a két szakszervezet kapcso- de_s:el;, De azt vall3uk: ho�y a 
latáról, s a vasutasokat legin- /eJlodo technika, . a,mire igent 
kább foglalkoztató kérdésekről mondunk, nem iranyulhat, a 
beszélgessünk vasutasok ellen. Az elmúlt · 

években, egészen pontosan, öt 
- A szakszervezeteink kö- év alatt negyvenezerrel csök

zötti kapcsolat hosszú évekre kent a DB létszáma. A létszám
nyúlik vissza - kezdte a be- csökkentést nem elbocsátással, 
szélgetést. - Az ifjúsági dele- hanem nyugdíjazással és áthegációcseréken kívül ma már a lyezéssel érték el. vezetők is gyakran találkozhat- _ Az NSZK vasútjának a 
nak, s a családos üdültetést is technikai fejlesztése tovább hasznos kezdeményezésnek tart. A szakszervezetnek mivel tartjuk. A mi szakszervezetünk kell számolnia a következő évek óta arra törekszik, hogy a években? nemzetközi kapcsolataink erő- _ A DB a Közlekedési Misödjenek. Ezért vállaltunk veze- nisztériummal egyetértésben tó szerepet a vasutasszeminári- elkészítette jövőbeni elképzeléumok szervezésében, amelyre . seit. Ez magában foglalja a ter
az idén Angliában kerül sor. melékenység 40 százalékos nö-

- Az NSZK vasútja az utób- velését, a ráfordítások 25 száza
bi években nagy összegeket lékos csökentését, továbbá a 
fordít korszerűsítésre, a vasúti közlekedési piacon játszott sze-

(Skoda László felvétele) 

repük növelését. Az a program 
több milliárd márkás beruhá
zásokat igényel. Egyebek kö
zött új vonalak is épülnek, a 
meglevőket pedig a követelmé
nyeknek megfelelően korszerű
sítik. A vasút vezetői a követke
ző célt tűzték maguk elé: a ki
lencvenes években a DB-nek 
kétszer olyan sebességgel kell 
közlekednie, mint a gépkocsi
nak. Természetesen ezek a cé
lok akkor válnak valóra, ha az 
állam is teljesíti a vasúttal 
szembeni kötelezettségeit. 

- Mi várható a szociálpoliti
kában? 

- Ha a szakszervezetünk az 
alapkérdést támogatja, akkor 
azt is kötelessége elérni, hogy a 
munkahelyeken és a bérpoliti
kában elfogadható állapotok le
gyenek. Az utóbbi évek jelentős 
sikereként tartjuk számon, 
hogy a korábbi kormány ígére
te szerint eddig egyetlen vas
utas sem került az elbocsátot
tak listájára. Reméljük ezután 
sem kerül. 

Rudi Kobilke végezetül elis
meréssel szólt a két szakszerve
zet példás együttműködéséről 
és annak a meggyőződésének 
adott kifejezést, hogy a kapcso
lat a jövőben is gyümölcsöző 
lesz. 

Visi Ferenc 

A DB �állalati' stratégiája 
A Német Szövetségi Vasút jából. Emellett korszerű piacpo

(DB) vállalati stratégiája és az litikát kell folytatni, ami a sike
annak megvalósítását szolgáló res verseny előfeltétele. 
intézkedések világos célokat A DB 1984-ben nem csupán 
követnek. , tervszerűen végezte szállítási 

A vasút kész minden erejét feladatait, de a gazdasági ered
megfeszíteni, hogy éves gazda- mények tekintetében már egy 
sági eredményét megjavítsa. évvel előbbre járt. Az 1983. évi 
1990-ig a termelékenység 40 eredménnyel szemben az 1984. 
százalékos emelése mellett el évet 600 millió márkával kedve
kell érni a személyzeti költsé- zőbben zárta és olyan ered
gek 30 százalékos, az összes ményt ért el, amit a gazdasági 
költségek 25 százalékos tényle- terv csak 1985 végére irányzott 
ges csökkentését. Ezek nagy- elő. További eredmény, hogy a 
igényű célok, de a saját lehető- DB két egymást követő eszten
ségek tudatos kiaknázása - dőben újabb adósságot nem 
mivel irányítható - végered- csinált, mi több, a meglévőt is 
ményben a legbiztosabb út a si- 80 millió márkával csökkentet
kerhez. te . .b,.. hiány 1984-ben 3,1 milli-

A beruházások súlypontja a 
vonalhálózat korszerűsítése, er
re 14 milliárd márkát terveznek 
fordítani. Járművekre, a beren
dezések korszerűsítésére 26 
milliárdot irányoztak elő. 

A vasút állami tulajdonban 
lévő szolgáltató vállalat. Tevé
kenységét és törekvéseit az 
ügyfelek jó kiszolgálása hatá
rozza meg, a gazdaságosság 
alapelveinek maradéktalan ér
vényesítése mellett. 

A vállalati feladatok jövőbeni 
ellátása érdekében a célokat és 
a felelősséget világosan megha
tározták és az eredményeket el
lenőrzik. Saját gazdálkodásá
nak keretében, a piaci verseny
ben a vasút ugyanúgy járhat el, 
mint a többi vállalat. 

A vasút egy jelentősebb piaci . árd márka volt, 1 milliárd már
pozíció elérésére törekszik. Fel- kával kevesebb, mint 1982-ben. 
adatát kereskedelmi tevékeny- Az elmúlt évek negatív irány
ségének minden vonatkozásá- zata ezzel megtört, a DB „he- A verseny feltételezi a kor
ban folyamatosan úgy végzi, lyes pályára" tért; az új szolgál- rekt versenyfeltételeket. Az 
hogy az általa nyújtott szolgál- tatásokat siker· kíséri, a szerve- egyenlő „Start-feltételek" a DB 
tatások javuljanak, hogy ezeket zeti változások - különösen a szempontjából azt jelentenék, 
majd sikeresebben értékesít- kereskedelmi szektorban hogy legalább a vasutat terhelő 
hesse. A keresettebb szolgálta- folytatódnak, az adózással kap- strukturális problémákat olda
tásokat ezért megerősíti, fokoz- csolatos intézkedések „érlelőd- nák meg. Különösen a pályá
za vagy újabbakat vezet be. Eb- nek". Veszélyes illúzió lenne val kapcsolatos pénzügyi fele
ben a vonatkozásban említést azonban feltételezni, hogy a DB lőssége alól kellene felmenteni 
érdemel az InterCargo, a rész- konszolidációja már megtör- úgy, hogy a pálya használatá
rakomány, az IC-jutárszolgá- tént. nak mértékében csupán egy 
lat, a Rózsapiros év és az Még olyan akadályt is el kell- meghatározott díjat fizetne. 
IC'85. hárítani az útból, mint az adós- Fennállása 150 éves jubileu• 

Hasonló következetességet ságok kiegyenlítése. A kilátá- ma alkalmából a DB felhasznál
kell tanús(tania a vasútnak sok azonban kedvezőbbek, ta az alkalmat saját helyzetének 
azokkal a szolgáltatásokkal. mint voltak egy vagy két évvel meghatározására, új célok kitű
kapcsolatban, amelyek iránt ezelőtt, az 1990-re kitűzött célok zésére, új tudatosság és vállala
nem kielég(t6 a kereslet; ezeket tehát elérhetők. ti felfogás kialakítására. A vas-
módos(tani kell vagy egyszerl'.i- A vasút versenyképességé- út Fégebbi és újabb történelme 
en meg kell válni t6lük. nek fontos előfeltétele a jövőre bizonyítja az innovációs akara-

A kawicitás megfelelő szín- orientált beruházások megkez- tot és a megújuláshoz birtoká

ten tartásával kapcsolatos intéz- dése, 1990-ig 40 milliárd már- ban lévő képességet. 
kedések igen fontosak a terme- ka értékű invesztícióra van Rudi Kobilke, 
lékenység fokozása szempont- szükség. a GdED elnökhelyettese 

Osztrák és NSZK-beli fiatalok 
tapasztalatcsere-látogatása 

A magyar-osztrák vasutas
barátság ápolásának jegyében, 
szakszervezetünk meghívására, 
szeptember 15-19-ig öttagú if
júsági delegáció tartózkodott 
hazánkban. 

Az osztrák szakmunkásta
nuló fiatalok küldöttségét Sala
ba Róbert, az Osztrák Vasutas 
Szakszervezet ifjúsági osztályá
nak munkatársa vezette. 

A delegáció tájékoztatást ka
pott vasutas fiataljaink élet- és 
munkakörülményeiről, a vas
utas-szakszervezet ifjúsági 
munkájáról, valamint a vasutas 
szakmunkásképzés rendszeré
ről. 

Két héttel később szeptem
ber 29-e és október 4-e között 
az NSZK vasutas-szakszerveze
tének öttagú ifjúsági delegáció
ja viszonozta a magyar fiatalok 
tapasztalatcsere-látogatását. 

A delegációt Harald Schmid, 
az NSZK vasutas-szakszervezet 
ifjúsági osztályvezetője vezette. 

Programjuk keretében láto
gatást tettek az Északi Járműja
vító Üzemben, Kelenföldi pá
lyaudvaron, és a Mechwart 
András Ipari Szakközépiskola 
és Szakmunkásképző Intézet
ben. Megismerkedtek a szak
szervezeti tisztségviselők kép
zésének rendszerével és kötet
len beszélgetést folytattak fiatal 
szakszervezeti tisztségviselők
kel. 

Mindkét ifjúsági delegációt 
fogadta Koszorús Ferenc főtit- Az �SZK-bt>li ifjúsági delegáció 
kár is. 

Levél Algériából 
A közelmúltban - csereüdülés keretében - algériai vendé

gek jártak hazánkban. A boglárlellei vasutas üdülöben pihen
tek, de ellátogattak hazánk más tájaira is. Az üdülés után 
Schraoui Konidu, az orani vasútigazgatóság szociális osztályá
nak vezetöje az alábbi levelet küldte szerkesztöségünknek: 

„Nagyon örülök, hogy Boglárlellén pihenhettem a magyar 
vasutasok üdülöjében. Az ország szépsége csodálatba ejtett 
és már érlelödik bennem egy következö látogatás terve. E le
vélben is szeretném megköszönni mégegyszer a Magyar Vas
utasok Szakszervezetének és a mi algériai szervezetünknek 
ezt a kitünő kezdeményezést, amely lehetővé tette a magyar 
és az algériai vasutasoknak országaik kölcsönös megismeré
sét. 

Ez a látogatás több szempontból is hasznos volt számunkra: 
egyrészt alkalmat adott szép hazájuk felfedezésére, másrészt 
lehetővé tette más nemzetiségü dolgozókkal a kapcsolatfelvé
telt. 

Ugyancsak köszönetünket kell kifejeznem a nagyszerü 
programért. Felejthetetlen marad számomra a szántódpusztai 
falumúzeum és a pompás lovak, a keszthelyi Festetich-kas
tély, a visegrádi vár, a tihanyi apátság, a budapesti állatkert és 
sok más csodálatos müemlék. 

Az üdülő vezetőjének és dolgozóinak is köszönetünket fe
jezzük ki. 

Sahraoui Konidu 

Algéria 

(Skoda László felvételei) 

Vetélkedő 

a SZOT-ban 

A Szakszervezetek Budapesti 
Tanácsa, a KISZ Budapesti Bi• 
zottsága, az Országos Munka
védelmi Főfelügyelőség szep
tember 9-én országos munkavé
delmi és közlekedési vetélkedőt 
rendezett a SZOT székházának 
tanácstermében. A vetélkedőn 
az ország különböző vállalatai
tól összesen 200, közöttük több 

vasutascsapat is inqult. A leg
jobban a komáromi körzeti 
üzemfőnökség KISZ-es csapata 
szerepelt; a hatodik helyen 
végzett. Az együttes tagjai vol
tak: Gábor Gertrúd, Farkasné 
Márton Emt1ia munkaügyi 
ügyintézők és Varga Gábor 
váltókezelő. 

(s) 

Október 6-a és 10-e között szakszervezetünk vendége volt a F'mn Vasula8ok Szakszervezete éti,� 
Finn Mosdonyvezet6k Szakszervezetének háromtagú, kösös delegációja. A vendégek látoptáal ...,. 
tek többek között a � teriileli intéz6bizotlaágon. a Landler Jen6 Járm6javit6ban és az U.... 
láló Vállalatnál. A delegáció tagjait fogadták szakuervezetiink ffzet6i, és lájékoztalá&t adtak a 
MÁV és a vasutas-szaknervezet id&zeni feladatairól. A finn delegáció látnptása tovább � 
te a szakszervezeteink közötti barátságot. 
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Vasutast la �ma/as§PrveGete 

A vasutas munkásmozgalom története kutatási ered
ményeinek figyelembevételével a Vasutasok Szakszer
vezete Xl. kongresszusa határozatában javasolta a köz
ponti vezetőségnek, hogy a feltárt tények alapján, az 
illetékes intézmények bevonásával vizsgálja meg, hogy 
1896. szeptember 20-a tekinthető-e szakszervezetünk 
megalakulása időpontjának. Szakszervezetünk megke
resésére az MSZMP KB Párttörténeti Intézete levélben 
közölte: "A rendelkezésre álló adatok alapján 1896. 
szeptember 20-át jogos a vasutas-szakszervezet meg
alakulási időpontjának tekinteni ... A SZOT titkársága 
is egyet értett a kéréssel és javasolta az évforduló meg
ünneplését. 

A központi vezetőség ünnepi ülésére szeptember 
19-én került sor a Bevételellenőrzési Igazgatóság kon
ferenciatermében. Az ülés elnökségében foglalt helyet 
Huszár István, az MSZMP KB tagja, a Párttörténeti Inté
zet igazgatója, Gál László, a SZOT alelnöke, Moldován 
Gyula, a Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszer
vezetének főtitkára, Tóth László közlekedési minisztéri
umi államtitkár, Rudi Kobilke, az NSZK vasutas-szak
szervezetének elnökhelyettese, a hazánkban tartózkodó 
delegáció vezetője, Kurucz Tamás, a VI. Kerületi Pártbi
zottság titkára és dr. Várszegi Gyula, a MÁV vezérigaz
gatóla. 

Juhász Zoltán bt-szédét mondja 

it, csak a legnagyobb elismerés- nak és problémáinak rendezé
se! lehet szólni arról a harcról. séhez jó alapot nyújt a VII. öt
arról a szervező munkáról, éves terv - mondotta a továb
amelyet a szakszervezeti moz- biakban. - Szakszervezetünk 
galom létrehozásáért, az egység célja és szándéka, hogy a moz
megteremtéséért a haladó gon- galmi munka lehetőségeivel és 
dolkodású és a veszélyeket is sajátos eszközeivel segítse a 
vállaló vasutasok folytattak. VII. ötéves terv megvalósítását. 
Csak a tisztelet hangján szólha- Ehhez az alkotó munka tarta
tunk arról a küzdelemről, Lékait kell jobban kihasznál
amelynek nyomán a mozgalom nunk. Ilyen tartalék lehet a 
a vasúti munkásból szervezett szervezettebben. fegyelmezet
vasutast formált. aki a későbbi- tebben és pontosabban végzett 
ek során felismeri az összetarto- munka, a takarékosabb és kö
zásban rejlő nagy erőt és aki a rültekintőbb gazdálkodás az 
közös célokért szövetségre lép anyaggal, az energiával és a 
szaktársaival és kisebb-na- munkaerővel, a kiemelkedő tel
gyobb szervezetet teremt. Az jesítményeket nyújtók nagyobb 
egységre való törekvés, egymás erkölcsi és anyagi megbecsülé
segítése, az összetartozás tuda- se. 
ta erőteljesen befolyásolta az Juhász Zoltán ezután a nyílt. 
akkori vasutasságot. Ma. ki- őszmte tájékoztatás fontosságá
lencven év múltán is nagyon ról és az üzemi demokrácia erő
időszerűek ezek a gondolatok: sítéséről szólt, végezetül pedig 
az egység, az összetartozás tu- arra figyelmeztetett: a munkás-
data, annak erősítése. mozgalmi elődökre úgy eml�-

N apjainkban anélkül, kezhetünk a legméltóbb mó-
hogy eredményeinket leértékel- don, ha megőrizzük haladó 
nénk - úgy látjuk, a vasutas- eszméiket. 
munka becsülete, presztízse 
csökkent. Érzékeljük, hogy a 
vasutaspálya ma nem vonzó. 
nem népszerű, és ennek na
gyon sok oka van. A Vasutasok 
Szakszervezetének az a célja, 
hogy visszaszerezze a vasúti 
munka rangját, tekintélyét. 
Ebben nagyon fontos szerepet 
kaphat a gazdálkodás, a terme
lés segítése. Olyan légkör kiala
kítása, amelyben a munka tár
sadalmi hasznossága a fokmé
rő. 

A magyar vasút jelenlegi 
helyzete közismert. A teljesít
mény javítása, az eszközök álla
pota, az egyes frekventált mun
kakörökben jelentkező munka
erőhiány és a szociális ellátás 

Az ünnepi ülésen elsőnek 
Huszár István tolmácsolta a 
Központi Bizottság üdvözletét, 
Gál László pedig a SZOT el
nöksége nevében köszöntötte a 
Vasutasok Szakszervezetének 
mintegy 200 ezer tagját és mél
tatta a szakszervezet kilenc év
tizedes tevékenységét. 

Az NSZK delegáció nevében 
Rudi Kobilke köszöntötte a ju
biláló vasutas-szakszervezetet. 
A veteránok nevében Rácz 
Kálmán, a fiatalabb generáció 
nevében pedig Fekete Sándor, 
a Keleti üzemfőnökség pártbi
zottságának titkára. a központi 
vezetőség tagja mondta el jókí
vánságait. 

Az ünnepi ülést Feleki Pál al
elnök nyitott meg, majd átadta 
a szót Gadanecz Béla kandidá
tusnak. a Vasúti Tudományos 
Kutatómtézet tudományos ta
nácsadójának, aki történelmi 
megemlékezésében isme1tette 
a vasutasok szervezkedését a 
század előtti, majd utáni évtize
dekben. Ezután dr. Juhász Zol
tán, a vasutas-szakszervezet tit
kára mondott ünnepi beszédet. 
Mint mondotta, a munkáskép
viselők 1896. szeptember 20-án 
tárgyaltak először a vasúti 
munkásokat tömörítő szervezet 
létrehozásáról. A gyűlésen -
hosszas vita után - a résztve
vők indítványt fogadtak el, 
mely kimondta: ,,Általános 
i-asúti munkások egyesülete 
alakítandó!'' Így 1896. szep
tember 20-a a Vasutasok Szak
szervezete megalakulása dátu
mának tekinthető. 

kérdései mind olyan gondok és 
problémák, amelyek mielőbbi 

Jenőről, Hámán Katáról, Pósz megoldásra várnak. Szakszer-
Jenőről, Pászti Károlyról és vezetünk a kivezető utat a belső 
Kiss Miklósról, majd így foly- racionalizáiásban látja, a tartatatta: lékok feltárásával és hasznosí-

Az ünnepség befejezéseként 
Koszorus Ferenc főtitkár em
lékplakettet adott át tizennégy 
idős. egykori szakszervezeti ak
tivistának, köztük Landler Er
zsébetnek. 

A szakszervezet titkára meg
emlékezett a vasutas munkás
mozgalom számos ismert sze
mélyiségéről. köztük Landler 

- Visszatekintve a megala- tásával, a szolgáltatások színvo
kulás időszakára. figyelembe nalának emelésével. 
véve az akkori kor politikai, tár- - Biztosak vagyunk abban, 
sadalmi és gazdasági viszonya-_ hogy a MÁV jelenlegi gondjai-

Szöveg: Visi Ferenc 

Fotó: Horváth Zoltán 
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Hámán Kató és az eszperantó 

Hámán Kató halálának 50. évfordulója alkalmából, munkás
ságának méltatásával, a Magyar Vasutas 1986. augusztus 28-i 
számában, Gadanecz Béla tollából cikk jelent meg. Ez az írás 
megérdemelné, hogy legalább a vasúton a Hámán Kató szocialis
ta brigádok ezt a cikket megőriznék, hogy a leendő új brigádta
gok megismerkedjenek névadójuk küzdelmes és példamutató 
életével. 

Sajnálom, hogy a cikk írója nem tesz említést arról. hogy 
Hámán Kató életében mit jelentett a nemzetközi nyelvnek, az 
eszperantónak ismerete, ami az összekötő híd szerepét töltötte be 
a nemzetközi munkásmozgalomban. 

A közös nyelv segítségével Hámán Kató nemcsak a magyar 
munkásmozgalomnak, hanem a nemzetközi munkásmozgalom
nak is kiemelkedő alakja volt. Sok külföldi munkás eszperantista 
levelezőjével tartotta fenn a kapcsolatot. Hasznosította az eszpe
rantóul kapott híreket a hazai munkásmozgalomban. Idehaza 
több eszperantó tanfolyamot tartott, melyek társalgásában fő he
lyet foglalt el a marxizmus. 

Remélem, soraimmal csak nagyobbítottam Hámán Kató 
iránti tiszteletünket, melyet jó lenne a Magyar Vasutas olvasóival 
kiegészítésként közölni. 

Bálint István 

EMLÉKVONATINDULT 

Hazánkban a villamos vasúti 
vontatás 75 évvel ezelőtt, 1911. 
október 4-én indult meg a rá
kos palota -veresegyház-váci 
vonalon. Igaz, nem huszonöt ki
lovolttal - mint ma -, hanem 
tízzel működött, vagyis a moz
donyok felépítése is más volt, 
mint a Kandó-renszerűeké. 

Ezen a vonalon csak 1944 vé
géig működött a villamos von
tatás, mert a háborúban telje
sen lerombolták, a mozdonyo
kat és a kocsikat pedig Nyugat
ra hurcolták. Későb'b nem bizo
nyult érdemesnek eredeti for
májában helyreállítani. Helyet
te gőzösökkel, majd napjaink
ban dízelmozdonnyal továbbít
ják arrafelé a vonatokat. 

A 75. évfordulóra emlékezve 
október 4-én a budapesti vas
útigazgatóság emlékvonatot 
indított. A szerelvényt egy régi, 
22-es sorozatú mozdony vontat
ta. A négy vagon között volt 
egy 103 éves személykocsi is, 
amely egész Európában ritka
ságnak számít. 

Az emlékvonat megállt a leg
régibb vasutasvárosban, Vá
cott, ahol dr. Monori Balázs ta
nácstitkár a felvételi épület mö
götti téren emlékbeszédet mon
dott. Az ünnepség után Lo
sonczy Gyula, a budapesti vas
útigazgatóság helyettes vezető
je emléklapot nyújtott át Nagy 
Lajos állomásfőnöknek. 

(séra) 

Új térközbiztosító berendezés 
Tátabánya alsó és Környe között 
A Tatabánya alsó és Környe 

közötti állomástávolságban tör
ténő vonatközlekedtetés az 
utóbbi időkben sok gondot, m1 
több fennakadást okozott a for
galom menetrendszerű lebo
nyolításában. A megyeszékhely 
és a tőle 15 kilométerre fekvő 
Oroszlány vasúti forgalma te
kintélyes, a két szomszédos vá
ros között naponta harminc, 
olykor negyven vonatpár is 
közlekedik. Tata bánya-Kör
nye között a kisbéri kiágazás 
miatt ennél is több. Kényszerű 
gyakorlattá vált, hogy a teher
vonatok a személyszállítás ro
vására közlekedtek, az utazókö
zönség nem kis bosszúságára 
állandósultak a vonatkésések. 

CII\.K \ \ 0,1 \ 

Bár az optimális megoldás 
ilyen viszonyok mellett egy má
sodik vágány lefektetése lenne, 
erre a gazdasá�i helyzet nem 
ad lehetőséget. Am így is sokat 
javít majd a helyzeten az az új 
önműködő térközbiztosító rend
szer. amely a Tatabánya alsó
Környe vonalrész átbocsátóké
pességét a jelenlegihez képest 
akár a többszörösére is növel
heti. Üzembehelyezésével az 
eddigi 12 perces követési idő 
2-3 percre csökken, könnyebbé 
válik az erőműi ipartelep kiszol
gálása is. A kábelfektetési mun
kákkal, a jelzők felállításával 
már végeztek. 

T.Z. 

Intézkedett az igazgató 
Lapunk július 24-i számában 

Egy lakáscsere bonyodalmai 
címmel riportot közöltünk, 
amely arra kereste a választ, 
hogy miért üres Zichyújfalu ál
lomás néhány szolgálati lakása, 
és mennyi bosszúságot, kárt 
okozhat a lassú, bürokratikus 
ügyintézés. A cikkre Csárádi 
János, a budapesti igazgatóság 
vezetője válaszolt. 

nos csökken, de a lakásfelújítá
si munkálatokat a korlátozott 
anyagi lehetőségek ellenére is 
tervszerűen folytatjuk. A tér
ségben lévő Börgönd állomás 
5/a. őrházi lakásának felújítását 
például a MÁV Jobb-parti Épü
letfenntartó Főnökség decem
ber 31-ig elvégzi. Az őrházat jö
vőre tatarozzák. 

Tekintettel arra, hogy „A riport olyan hibákra és 
mulasztásokra hívta fel a figyel
met, amelyek lelkiismeretesebb 
munkával elkerülhetők lettek 
volna. A cikk szerzője rámuta-

' tott a MÁV-lakások kezelésével 
és fenntartásával kapcsolatos 
gondokra, amelyek orvoslása 
népgazdasági és vasúti érdek. 
Az ügyben vizsgálatot tartot
tunk. és a következő intézkedé
seket tettem: 

1987-ben sem várható a laká
sok fenntartására fordítható 
költségek növekedése. ezért in
tézkedtünk, hogy a lakások 
hasznosítása a jövőben na
gyobb nyilvánosságot kapjon. 
A dolgozóknak lehetőségük 
lesz kisebb felújítási munkákat 
elvégezni, amelyet utólag térít 
meg a vasút. Ezáltal ütemeseb
bé és gyorsabbá válik majd az 
üres lakások kiutalása. 

K.oszorm, F erene főtitkár emlékplakettet ad át Az ünnepi ülés résztvevfü. előtérbt-n a vet.-ránokkal 

Sárközi Attila és Sárközi Fe
renc forgalmi szolgálattevők la
kásbérleti jogviszonyát rendez
tük. Őket az általuk lakott szol
gálati lakások bérlőinek jelöl
tük ki. Sárközi Attila, Zichyúj
falu 15/a. számú szolgálati laká
sának udvarára bevezettük a 
vizet. Lefektettünk 120 méter 
vízvezetéket és szeptember 5-re 
kerti csapot telepítettünk. 

A szerző foglalkozik a MÁV 
kezelésében lévő lakások Tossz 
műszaki állapotával is. E laká
sok fenntartására és felújításá
ra fordítható költségkeret saj-

A budapesti igazgatóságnak 
is érdeke, hogy csökkenjen a 
munkaerőhiány, javuljon a la
kásvagyonnal való gazdálko
dás, gyorsabb legyen a dolgo
zók érdekeit szolgáló adminiszt
ratív munka. Ezért még a riport 
megjelenése előtt - július 3-án 
utasítást adtunk ki az üres szol
gálati és vállalati bérlakások 
mielőbbi kiutalására. Minden 
érdekelt szolgálati főnökségnek 
határidő előírásával tettük köte
lezővé az üres lakások haladék
talan betelepítését. .. 



• 

MAG\AR VASt:TAS 

Sz�ialista brigád a határállomáson 

Munl,ájul,at elisnae-.-és 
@s naegbeesülés ör,esi 

Kelebia állomáson a Zrínyi 
Ilona szocialista brigád tagjait 
mindenki ismeri. Ez nem vélet
len, hiszen munkájukkal hosz
szú évek óta elismerést és meg
becsülést vívtak ki maguknak. 
Legutóbb, az idén májusban a 
nemzetközi munkaversenyben 
elért kiemelkedő munkájukért 
elnyerték a Nemzetközi Mun
kaverseny Élenjáró Brigádja, s 
vele együtt a MÁV Kiváló Bri
gádja megtisztelő címet is. 

A Zrinyi Ilona brigád elődje 
1972-ben alakult Petőfi névvel. 
Tagjai a forgalmi és kereskedel
mi szakszolgálat területéről ke
rültek ki. Egy túrban dolgoztak 
mind a harmincan. 1976. április 
elsején kettévált a brigád, s az 
asszonyok úgy döntöttek, hogy 
Zrinyi Ilona nevét veszik fel. 
Mátyus Andorné volt az első 
brigádvezető, tőle 1981-ben 
Sutka Istvánné vette át a bri
gád vezetését. Őt kértem meg, 

, hogy mutassa be a brigádot. 

Ö,uetartó kö:.össég 

- Tizennégyen vagyunk -
kezdi á bemutatást. - Van kö
zöttük személypénztáros, átme
neti pénztáros, fuvardíjszámfej
tő, MÁ VI'RANS-szos, távírász 
és takarítónő. Az alapító tagok 
közül nyolcan ma is brigádta
gok vagyunk. A kollektíva 
munkája 1981-től fokozatosan 
fejlődött, szinte minden évben 
előbbre léptünk. 

- Mivel érdemelték ki az 
élenjáró, illetve kiváló címet? 

- Azt hiszem azzal, hogy ez 
a brigád a legjobban húzó kol
lektívák közé tartozik az állo
máson. Bánni feladat adódik, 
mi vállaljuk. Nem félünk a 
munkától. Nagyon összetartó 
közösség a miénk. 

S, közben ahogy lapozgatom 
a minden tekintetben figyelem
re méltó brigádnaplót, tartal
mas, sokrétű munkáról kapok 
képet. A vállalások és a pótvál
lalások magukon viselik a bri
gád összetételét, a brigádban 
érintett munkakörök sajátossá-

gait, a brigádtagok lehetőségeit. 
E vállalásokat rendszerint túl is 
teljesítik. 

Ők voltak tavaly kezdemé
nyezői a kongresszusi műsza
koknak, csatlakoztak a vezér
igazgatóság által meghirdetett 
őszi forgalmi munkaverseny
hez, a záhonyiak felhívásához. 
Ha szükséges volt kevesebb lét
számmal dolgoztak az átmeneti 
pénztárban, a MÁ VI'RANS
ban, a kocsitakarítóknál, ered
ményeik mégis igen jók. Az át
meneti pénztárban például ta
valy az általuk számfejtett több 
mint 30 ezer tételbó1 mindössze 
9 volt hibás. A visszkereseti 
szolgálat folyamatossá tétele ér
dekében vállalták a 16 óra után 
érkezett fölös küldemények ku
tatását, beleértve a kutató táv
iratok elkészítésétől a kocsi fu
tási útvonalába fekvő rendező 
pályaudvarok megkereséséig. 
Fáradozásuk nem volt hiábava
ló, több számadás nélkül érke
zett kocsit sikerült rövidebb fel
tartás után kiléptetniük. Újítá
sok, ötletek is fűződnek hozzá
juk, melyek mind a munka 
előbbrevitelét szolgálták. 

Á ráuorulókat 
anyagilag is segítik 

- A társadalmi munkaak
ciókból is kivesszük részünket 
- mondja az imént érkezett 
brigádtagok közül Hernádi 
Gyuláné vámkezelő. - A sze
mélyvonatok kocsijainak külső 
és belső ablakmosását, illetve 
napi nagytisztítását több eset
ben elvégeztük, de állomásta
karitás, csinosítás is szerepel 
vállalásaink között. Rendszere
sen látogatjuk a betegállomány
ban lévő munkatársakat, nyug
díjastalálkozókat szervezünk, 
patronáljuk a helyi általános is
kolát, az óvodát. 

- Ha kell anyagilag is segít
jük a rászorulókat - veszi visz
sza a szót a brigádvezető. -
Pénzt gyűjtöttünk a szegedi 
mozgássérüli gyerekeknek, a 
berhidai földrengés károsultjai-

nak, egy hajósi kisfiú mútétjé
hez és egy volt kolléganőnk 
családjának. Mindenütt ott va
gyunk, ahol segíteni tudunk. 

- Együtt vagyunk a mun
kában és azon kívül is - jegyzi 
meg Fábián Istvánné számadó 
és árupénztáros. - 1970 óta is
merjük egymást és a családo
kat. Éivente közös kirándulások
ra megyünk, előbb csak bel
földre mentünk, az utóbbi két 
évben már a jugoszláv tenger
parton nyaraltunk. Aztán 
együtt vetélkedünk, s örölünk 
ha csapatunk jó helyen végez. 

A Zrínyi Ilona brigád tagjai a 
társadalmi megbizatásoktól 
sem idegenkednek: hiszen 
szakszervezeti bizalmi, nőfele
lős, információs felelős, vörös
keresztes titkár található kö
zöttük. 

Precben dolgo:.nak 

- Szakvonali munka, társa
dalmi elfoglaltság, vetélkedő, 
család. Hogyan tudják mindezt 
összeegyeztetni? 

Hernádiné válaszol: 
- Ha nem lenne brigádélet, 

a munkában sem tudnánk örö
münket lelní. 

Sutkáné helyeslően bólogat, 
majd így folytatja: 

- Sok a munka otthon is, hi
szen vidéken, mezőgazdasági 
területen lakunk, legtöbbünk
nek van a ház körül is teendője, 
de ha valami hasznos célért ten
ni kell, az első szóra ott va
gyunk. 

Mindazt, amit a brigádról 
megtudtam Varga Lajosné ke
reskedelmi részlegvezető szavai 
is megerősítik: 

- Elégedett vagyok munká
jukkal, precízen, szinte hiba 
nélkül dolgoznak. Ismerik a ha
tárforgalommal kapcsolatos fel
adatokat, szakmai ismereteiket 
állandóan gyarapítják. Évek óta 
jó eredményt érnek el a vizs
gáztatáskor, legutóbb 4,8-as 
volt az átlag. Segítik az új dol
gozók kiképzését, munkába va
ló beilleszkedését. 

Gellért József 

Av szprémi vonatvezető 
Eőri Lajos ellenőr, a veszpré

mi körzeti üzemfőnökség vonat
vezetője, 1954-ben kezdte a vas
utat. Eletét jószerével „tenge
lyen" töltötte. A több százezer 
kilométerre tehető utak na
gyobb részét tehervonatokon 
fékbódékban és paklikocsik
ban, mozdonyokon utazta vé
gig. 

Amikor kezdtem a vas
utat, az oktatóm olyan bátorí
tást adott, amely elkísért élete
men át. Mint kezdő, sokáig fé
kezőként, olajos ruhában aggat
tam a kocsikat. Emlékszem: a 
mi szemünkben a jegyvizsgáló 
és a vonatvezető fogalom volt. fogta a táskát és indult. Fülöp 

Gábor vezénylőtiszt kérésére Akkoriban hárman-négyen . ma sem illik azt mondani, hogy alkottunk egy csapatot. A vo- fáradt vagyok. Be kell látni, 
natvezető volt a „gazda". Ha az hogy kevés az ember. ember nem jól dolgozott, elta- Lassan fogalmaz. Szinte da-
nácsolta maga mellől. Tartot- rabosan állnak össze a mondatunk is tőle! tai. Nem tanult közgazdaság-

Volt, amikor még kézifékkel tant, de szavai mégis ennek ér
továbbítottuk a tehervonatokat. téséről tanúskodnak: 
Ült az ember a fékfolyosón és _ Amikor négyen továbbí
fagyoskodott. Máskor verte az tottuk a vonatokat, négy em
esó. A Bakonyban, Zirc felé bert kellett fizetni. Ma ezt ket
menet sokszor „kikötöttünk" ten, vagy egyedül végezzük. 
nagymezón, mert elakadtunk a De, hogy a tolatás is menjen, be 
hóban. Így hát örültem amikor kell bújni a kocsik közé rá
első emberként utazhattam, akasztani. A vonatvezető beosz
mert akkor a paklikocsiban tás más lett. Egyszer valóban 
volt a helyem. Az állomásokon vezető, máskor fékezői munkát 
együtt hallgattam a vonatveze- végez. 
tővel a forgalmista rendelkezé- _ Mégis, mi tart meg ebben 
sét: mit, hova tegyünk. Gyor- a munkakörben valakit? 
san kisoroztuk a vonatból a ko- _ Velem az első percekben 
csikat, máris indultunk tovább. megszerettették a vasutat. Ma 

Szerintem ma hiányzik a kez- is lényeges, hogyan fogadják és 
dőkból az a türelem és elszánt- várják az embert. Kezdettől 
ság, amely az első lépésekhez fogva szinte élvezem a vasutas 
kell. Ami képessé teszi őket ar- munkát. Ez megkönnyítette az 
ra, hogy életen át vállalják a életemet. Pedig abban az idő
túlmunkát is. Nekünk elég volt ben, ha az ember szolgálatban 

a vezénylőtiszt szava, az e�ber volt, vitte a vonatvezetői nagy-

táskát, a mentőtáskát, a zártár
csát, a zárlámpát, és a kosztos 
táska mellett saját olajos lám
páját is. Tolattunk, szenet rak
tunk a gépekre és kikezeltük a 
gyűjtőket. Indulást követően ki
ültünk a fékre. Ez ma már 
nincs. Jószerével kézifékes ko
csi sincs. Még a rögzítőfékes ko
csik száma is elég kevés. 

- Miért vannak ma kevesen 
a vonatvezetők, a vonatfékezők, 
a kalauzok? 

- Nehéz erre válaszolni. 
Valamikor itt Veszprémben 
kétszáznál is többen voltunk. 
Ma ennek negyede vagyunk. 
Elmentek nyugdíjba, meg más 
vállalathoz, ahol nincs éjszakai 
és vasárnapi munka. Nincs tá
vollét, életveszély. 

Ma például megváltozott az 
elegytovábbítás rendje. Korsze
rűbb lett. Fent ülnek a vonatve
zetők is a mozdonyon, a kalauz
kocsiban, a személykocsikban. 
És jóllehet, aki vezeti a gépet, 
az holnap beosztott lesz. Külö
nös világ ez! Túlmunka nélkül 
is jobban meg kellene fizetni 
ezt a munkát. Azt hiszem töb
ben lennének a követők. 

- Mit mondana, mit mond
hatna az új „érkezőknek" ha 
kérdeznék? 

- Nem tudnék különöset 
mondani! Csupán annyit: sze
retni kell azt, amit az ember 
végez. És akkor áldozatokra is 
képes. 

Az évek múlnak. A nemze
dékváltás időszakát éljük. Az 
újfelvételesekből a holnap te
remt majd terhet vállaló jó vas
utasokat, meg az előttük járók 
élete, nagyszerű példája, mint 
Eőri Lajosé'. 

Szabó Béla 

Tíseves a ssal.sselTeseti 
jogsegelyssolgálat 

Az emlék.ülés elnöksége 

Tíz évvel ezelőtt, 1976-ban értékelni, nyilvánvaló, hogy azt 
vezették be a szakszervezeti kell vizsgálnunk, hogy mennyi
jogsegélyszolgálatot. Ebből az ben tudta rendeltetését betölte
alkalomból szeptember 18-án a ni. Ami a munkásosztály hely
SZOT és a Vasutasok Szakszer- zetének javítását illeti, a mi jog
vezete szervezésében emlék- �egélyszolgálataink alapvető és 
ülést tartottak a Bevételellenőr- elsőrendű feladatuknak tekin
zési Igazgatóság konferencia- tették, hogy mindenekelőtt a 
termében. Az ülésen részt vett munkaviszonyból, valamint az 
dr. Nagy Zoltán, a Legfelsőbb azzal szorosan összefüggő tár
Bíróság elnökhelyettese, Főcze sadalombiztosítási ügyekben 
Lajos, a SZOT osztályvezetője, nyújtsanak jogi segítséget a 
KoszOT1J,S Ferenc, a vasutas- munkavállalóknak s a nyugdí
szakszervezet főtitkára, Szemők jasoknak. Természetesen nem 
Béla, a MÁV vezérigazgatójá- becsüljük le annak a jogi segít
nak általános helyettese, Nagy ségnek a jelentőségét sem, 
Károly, a MÁV Vezérigazgató- amelyet a családjogi, polgári jo
ság pártbizottságának titkára. gi, államigazgatási ügyekben 

• 

nyújtunk a tagságnak. 
A munkaügyi, társadalombiz

tosítási jogvitákban, a konkrét 
panaszokban való közreműkö
dés mellett a jövőben tovább 
kell erősíteni a jogsegélyszolgá
lat szerepét a munkahelyi konf
liktusok megelőzésében. Ennek 
több módszere is van, illetve le
het. Igen fontosnak tartjuk pél
dául, hogy a jogsegélyszolgálat 

gyakorlati tapasztalatait 
hasznosítva - fokozottabban 
vegyen részt a vállalati belső 
szabályzatok, különösen a kol
lektív szerződés megalkotásá

Koszorus Ferenc főtitkár beszé- ban és ennek során is érvénye
dét mondja sítse a joqos munkavállalói ér-

dekeket. Agazati, illetve SZOT-
Az emlékülést dr. Halász szinten működő szakszervezeti 

György, a vasutas-szakszerve- jogtan�cso�ok ;setében �� .. a 
zet jogi irodájának vezetője nyi- do}gozok elet-, es �ur:ikakon.if
totta meg, majd Koszorus Fe- menye1t s�a�alyozo ,1ogszaba
renc főtitkár mondott megnyitó lyok alkotásaban valo fokozot-
beszédet. tabb közreműködést jelenti. 

Bevezetőjében hangsúlyozta, , A főtitkár a további?kb
8:

n ki
hogy a szakszervezeti mozga- tert arr�: sok helyen ;l meg az 
lomban születésétől kezdve fon- a szemlelet, hogy a vallalat1 ve
tos szerepet töltenek be a jogá- zetők képvis�li� a vá_llalat� ér
szok. Példaként említette, hogy dekek elorevivo �l;m;t; �zert a 
Magyarországon már 1919-ben fe�elem megszilar�1tasara. a 
megalakult a Munkás Jogvédő hat�konyabb �unkara :7onat
Iroda. Természetesen abban az kozo rende��ezesek termeszete
időszakban a szakszervezeti jo- sen nem raJuk, �anem .csak a 
gászoknak más feltételekkel és beosztott dolgozok�? von�tk,oz
más célokért kellett tevékeny- nak. Vannak vezetok, akik ugy 
kedniük gondolják, hogy a társadalmi 

A f�lszabadulást követő tulajdon egyedüli birtokosai, 
években a társadalmi viszo- hogy az egész vállalati kollektí
nyok konszolidálódásával és a �a soi_-s�t _megha�rozó. d_ö?tésí 
demokratizmus fejlődésével Jog kizar?lag saJat pnvilegiu
együtt, a hatvanas években a muk,_ amibe ne� s�olhat bele 
legmagasabb szintű jogszabály- senki - . m�rt pe�daul. a szak
ban, a Munka Törvény könyvé- �ze�ezetJ b1zottsag laikus -, 
ben rögzítették a szakszervezeti �k viszont :1 legm_agasabb szak-
jogosultságok széles körét. ertelmet kepvis;lik .• 

_ A társadalmi és gazdasági Ilyen szeml:let��l �red?e� 
viszonyok alakulása, az érdek- a�n a dolgozot suJt� Jogs7rt? 
viszonyok sokszínűségének ki- ha�rozatok: :7agy a _JOgo� 1�e
bontakozása érlelte meg végül nye1t elutas1to munkaltató1 don-
is azt a legmagasab szintű poli- tések. 
tikai döntést - az MSZMP __ ,_ 
Központi Bizottsága 1974. évi 
márciusi határozatát -, amely 
a szakszervezeti jogsegélyszol
gálat intézményes létrehozásá
nak alapjául szolgált - mon
dotta a főtitkár. - Ez a határo
zat a szakszervezeti jogsegély
szolgálatot rendkívül fontos 
társadalom- és gazdaságpoliti
kai célok szolgálatába kívánta 
állítani. Konkrétan a munkás
osztály helyzetének javítását, 
valamint a munkaidő-kiesések 
csökkentését jelölte meg a jog
segélyszolgálat alapvető rendel
tetésének. 

Amikor a jogsegélyszolgálat 
működésének elmúlt tíz évét 'JI 
politikai szempontból kívánjuk 

(Horváth Zoltán felvételei) 

Amikor a jogsegélyszolgálat 
a jogaiban sértett dolgozók kép
viseletében fellép, vagy a dol
gozók jogait sértő helytelen 
gyakorlatot feltárja, nemcsak 
az egyén érdekvédelmét szol
gálja, hanem közvetve - a tör
vényesség helyreállítása útján 
- a konfliktusok és a megosz
tottság csökkentését, ezzel pe
dig a vállalat eredményesebb 
működését segíti elő. 

Ezután arról szólt, hogy a 
szakszervezeti mozgalom és a 
keretében működő jogsegély
szolgálatok minden rendelke
zésre álló eszközzel támogatják 
a fegyelmezettebb munkára irá
nyuló törekvéseket. Továbbra 
sem vállalhatják tehát a ha
nyag, fegyelmezetlen dolgozók 
képviseletét. 

- A munkaidő védelme 
napjainkban ismét központi 
témává vált. Indokolt tehát, 
hogy megvizsgáljuk, milyen to
vábbi segítséget tud ehhez 
nyújtani a jogsegélyszolgálat. 
Az idevonatkozó kormányhatá
rozatban szerepel egy olyan fel
vetés, hogy nagyobb munkahe
lyeken a munkaidő-kiesések 
csökkentése érdekében a dolgo
zók által igénybe vett szolgálta
tások ésszerűbb intézésére cél
szerű lehet megfelelő appará
tust működtetni. Nyugodtan 
mondhatjuk, hogy a szakszer
vezeti jogsegélyszolgálat ezt a 
célt is szolgálhatja - fejezte be 
beszédét Koszorus Ferenc főtit
kár. 

Ezután dr. Halász György a 
vasutas-szakszervezet jogse
gélyszolgálatának működéséről 
tartott tájékoztatót. 

Arany Jánosné dr., az Igazsá
gügyi Minisztérium osztályve
zető-helyettese a Munkaügyi 
Bíróságok tapasztalatai tükré
ben értékelte a vasutas-jogse
gélyszolgálat tevékenységét. 
Mint mondotta: a bíróságok a 
jogsegélyszolgálatok között a 
vasutasokét tartják a legszer
vezettebbnek. Ezt példákkal is 
alátámasztotta. 

Az ülésen felszólalt még dr. 
Jánosi Imre, a MÁV �ezérigaz
gatóság Jogi Főosztályának osz
tályvezetője, aki a munkáltatói 
oldalról értékelte az együttmű
ködést. Dr. Kiss Emil, a Minisz
tertanács titkárságának helyet
tes vezetője pedig a jogpolitika 
időszerű kérdéseiről tartott tájé
koztatót. 

V. F. 







8 

T uristahiradó 
A Vasutasok Szakszervezete 

Természetbarát Szakbizottsága 
szeptember 12-14. között a 
Heves-Borsod megyei domb
ságba vezette őszi csillagtúrá
ját. A résztvevők péntek este 
foglalták el a Szarvaskőn, Mo
nosbélen, valamint a szilvásvá
radi és az arlói kempingben le
foglalt szállásaikat. 

Szombaton közel 40 vasutas 
természetjáró indult útnak. 
hogy Csarnai Béla miskolci tú
ravezető vezetésével bejárják a 
„Partizánút Szőnyi Márton 
nyomában., elnevezésű mozga
lom útvonalát. A résztvevők a 
Hangonyi-tó melletti partizán 
emlékmű megkoszorúzása után 
Borsodnádasdig gyalogoltak. 
A több mmt 20 kilométeres út
vonalat számos gyerek is telje
sítette, így a családias hangula
tú túrán megismerkedtek az 
Ózdtól délre húzódó dombvi
dék szép tájaival, és a már sár
guló erdőkben sétálva szép él
ményeket szereztek. 

Vasárnap Eger nevezetessé
geivel ismerkedtek a túrázók. 
Felkeresték az egri várat, ahol 
a romkertet, a vármúzeumot. a 
kazamata rendszert és Gárdo
nyi Géza sírját tekintették meg. 
A vasutas természetjárók egy 
része Gyöngyös érintésével ér
kezett vissza Budapestre. 

Honvédelmi Kupa 
A fegyveres erők napja alkal

mából a Selypi Cukorgyár lőte
rén rendezték a Honvédelmi 
Kupa Hatvan városi döntőjét, 
amelyen a hatvani vasutas hon
védelmi klub csapatai is részt 
vettek. 

Csapatversenyben megsze
rezték a győzelmet. Egyéniben 
férfiaknál a kispuska számban 
Bártfai Tibor. Ifjúsági fiúknál 
Fukajek János, légpuska szám
ban pedig Ludvig Eva lett az el
ső. 

A Honvédelmi Kupa megyei 
döntőjén is részt vettek a vas
utas lövészek és a második he
lyet szerezték meg. 

Lövészverseny 
· Lövészversenyt rendezett a 

Miskolci Járműjavító Üzem 
MHSZ-klubja a fegyveres erők 
napja tiszteletére a Csokonai ut
cai lőtéren. Negyvennyolc szo
cialista brigád 160 tagja ver
senyzett az elsőségért. 

A győztes a Kandó Kálmán 
szocialista bngád lett. Második 
a Március 21.. harmadik pedig 
a TMK szocialista brigád. 

Egyéni versenyben 1. Urbán 
Dezső, 2. Rádai Ferenc. 3. Sze
mán Gyula 

Kitüntetés 

A fegyveres erők napja alkal
mából Németh Ágnes, a Vas
utasok Szakszervezete munka
védelmi, üzemegészségügyi és 
környezetvédelmi osztályának 
politikai munkatársa Tűzbizton
sági Érem arany fokozatú ki
tüntetésében részesült. A kitün
tetést dr. Juhász Zoltán, a vas
utas-szakszervezet titkára szep
tem oer 25-én adta át. 

\1 A G \ \ R \ A S l T ,\ S 

A GySEV volt a házigazda 

e 

A vasutas-szakszervezet kul
turális, agitációs, propaganda
és sportosztálya rendezésében 
évenként sorra kerülő kispályás 
labdarúgó-bajnokság ez eV! 
döntőjét augusztus 22-24. kö
zött Sopronban�rendezték. A ti
zenhárom szakszervezeti kö
zépszervhez tartozó szolgálati 
helyek. vasúti üzemek. hivata
lok egy-egy csapata mérte ösz
sze tudását. 

A résztvevőket a versenybí
róság három csoportba osztotta. 
Ennek megfelelően előbb a cso
portokon belüli körmérkőzések
re került sor, majd a helyezések 
kialakulása után az azonos 
helyezést elérők - helyosztót 
játszottak. 

A torna megkezdése előtt az 
ünnepélyes megnyitóra felsora
kozott csapatokat dr. Losonczi 
Ferenc, a GySEV Igazgatóság 
szb-titkára üdvözölte. kellemes 
soproni tartózkodást, sportsze
rű vetélkedést kívánva minden 
résztvevőnek. Ezután az erre az 
alkalomra elkészült három pá
lyán megkezdődtek a küzdel
mek, amelyek az első perctől 
igen magas színvonalú, látvá
nyos összecsapásokat hoztak. 

at nyerte 
,. ,. ,. 

rugotornat 

A korábbi évekhez képest 
ezen a tornán valamennyi csa
pat jó erőket, felkészült játéko
sokat vonultatott fel. Nem volt 
kimagaslóan jó, vagy kirívóan 
gyenge csapat, így mind a há
rom csoportban kiegyenlített 
erők küzdelme folyt. A legutol
só csoportmérkőzés befejezésé
ig nyílt volt a küzdelem, egy
egy gólon múlott csak, hogy 
mely csapatok játszanak majd a 
legjobb. illetve az alacsonyabb 
helyezésekért. 

A csoportmérkőzések végül 
is a záhonyi, a miskolci, és a jár
műjavító üzemek csapatainak 
sikerültek a legjobban, így ők 
játszhattak a dobogós helyezé
sekért. 

A helyosztókon még inkább 
fokozódott a küzdelem. vala
mennyi összecsapás kemény. 
férfias játékot és látványos fut
ballt hozott. 

Mindent összevetve az eddigi 
legszínvonalasabb labdarúgó
bajnokság került megrendezés
re. amelyhez a soproni házigaz
dák a szervezők sok ötlettel, 
szabadidőprogrammal. figyel
mességgel is hozzájárultak. nö-

velve a verseny amúgy is ma
gas színvonalát. 

A formát végeredményben a 
legegységesebb csapat benyo
mását keltő Záhony IB csapata 
nyerte, a második a Miskolc IB, 
harmadik a járműjavító üze
mek IB csapata. További sor
rend: Hivatalok és Intézmé
nyek IB, Szombathely IB. Deb
recen IB, Pécs IB, GySEV 
VSZB, Egészségügyi Szakszol
gálat IB, Utasellátó VSZB, Bu
dapest IB, Építési Főnökségek 
IB. 

A versenybíróság és a közre
működő játékvezetők egybe
hangzó veleménye alapján a 
torna legjobb kapusa címet a 
záhonyi Koi Gyula érdemelte 
ki, míg a gólkirályi címet az 
Utasellátó játékosa Tóth And
rás nyerte el. A nyerteseknek 
járó tiszteletdíjakat - köztük a 
GySEV által felajánlott vándor
kupát - és a helyezetteknek já
ró okleveleket a záró ünnepsé
gen Meggyik Ferenc, a GySEV 
Igazgatóság vezetője adta át. 

Sz. Gy 

Utasellátó ifjúsági sportnapok 
Balatonkenesén 

Szeptember 12-14. között 
ezúttal hatodik alkalommal ke
rült sor az utasellátó ifjúsági 
sportnapokra. Helyszíne a Ba
latonkenesén levő MÁV gyer
meküdülő volt, amely a legké
nyesebb igényeket is kielégítet
te. 

A lebonyolítást ismét a köz
pont KISZ-bizottsága vállalta, s 
a szervezésben ezúttal is jelesre 
vizsgáztak. Az elsődleges cél az 
volt, hogy ez a három nap le
gyen a szórakozásé, a pihenésé. 
A programot úgy állították ösz
sze. hogy mindenki találjon ma
gának kedvére valót. Aki akar
ta látogathatta a sportversenye
ket, a kulturális vetélkedőket, 
nem hiányoztak a különböző 
szórakoztató programok sem. 

A szpartakiád kiemelkedő 
eseménye ezúttal is a fórum 
volt, melyen az előző évekhez 
hasonlóan jelen volt Koszorus 
Ferenc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára, dr. Sebes Miklós, az 
Utasellátó Vállalat vezérigazga
tója. 

Remek hangulatban zajlott le 

A főzőverseny első helyezettjét köszönti dr. Sebes ;\liklós 

Nagy derültséget keltett a ka
csa- és pulykahajtó verseny. 
ahol az igazi győztes a közön
ség volt. amely kiválóan szóra
kozott a nem mindennapi pro
dukciókon. 

Az Utasellátó Ifjúsági Sport
napok fődíját - amelyet a kü-

lönböző versenyekben elért 
pontok összesítése alapján érté
keltek - a szombathelyi igaz
gatóság csapata nyerte, meg
előzve a mozgószolgálatot és a 
székesfehérvári csapatot. 

Dr. Kurucz Imre 
a már hagyományosnak.mond- ____________________________ _ 
ható főzőverseny is, ahol min-
den területi igazgatóság egy
egy csapatot indíthatott. Birka
gulyás, galambpörkölt, halász
lé, lecsó, marhasült barnamár
tással, hogy csqk néhányat em
lítsek az ételek sokaságából. 
Nem véletlen, hogy még a so
kat látott s „evett" zsűri is el
ámult ennyi finomság láttán, s 
bizony csak hosszú tanakodás 
és kóstolás után tudták dönté
süket meghozni. 

Half ogóverseny 
Mozgalmas hétvége volt 

szeptember 21-én és 22-én a 
gárdonyi vasutasüdülőben. 
E két napon rendezte a Buda
pesti Vasutas Horgász Sport 
Egyesület az első országos vas
utas-halfogóversenyét. amelyen 
hat - hattagú - csapat vett 
részt. 

denki a rajthelyen állt és kürt
szóra megkezdődött a halfogó
verseny. A szigorú szabályok 
betartására Losonczy Gyula, a 
BVHSE elnöke és a zsűri tagjai 
ügyeltek. 

Szentesen korszerűsftették 
a vasutasok tekepályáját 

A szabályoknak megfelelően 
az első napon a résztvevők cél
badobásban mérték össze 
ügyességüket, majd a csapatka
pitányoknak szellemi vetélke
dőt rendeztek. 

A tizenegy órakor befejező
dött verseny győztese a rendező 
egyesület lett. Egyéniben Földi 
Gábor, Körösi Kálmán és 
Noszky Tamás volt a legered
ményesebb

_. 
A Vasutasok Szak

szervezete által adományozott 
Vándor Kupát Földi Gábor ve
hette át. 

A vasutasok szentesi tekepá
lyáját a Baross úton a harmin
cas évek végén építették. Ak
kor még nem volt divat a társa
dalmi munka. de sok vasutas 
dolgozott szabadidejében saját 
fzórakozásuk megteremtésén. 
Amikor az elkészült tekepályán 
megkezdődött a sportolás, 
olyan fórumféle is volt. Sok vé
lemény formálódott itt sporto
lás és szórakozás közben. Jeles 
személyeket is jegyez a szentesi 
tekesport. Soós Györgyné in
nen került ki az akkori teke-vi
lágbajnokságot nyert magyar 
csapatba. Rajta kívül még szá
mos női és férfi versenyző bon
togatta szárnyait a vasutas-te
kepályán. Az elmúlt években itt 
érlelődött ifjúsági válogatottá 
Szabó Lídia, aki most a SZE-

OL-DÉLÉP csapatában verse
nyez. 

Amikor felépült az új vas
utaskultúrház. akkor a rendez
vények átkerültek oda. Az „ott
honban" üzemi konyhát ren
deztek be, de a tekepálya meg
maradt az alagsorban. Most 
szeptemberben új. automata ál
litóberendezést kapott a pálya. 

A szakosztály vezetőinek ter
véből megtudtuk, hogy a jövő
ben nagyobb gondot fordítanak 
az utánpótlásra. A női csapat 
újra indult az OB II. osztály
ban. A vasutasok tekepályája 
nyitott a tömegsport számára, 
tornaórák keretében az iskolák 
is használhatják. Sportolhatnak 
itt a különböző vállalatok dol
gozói is. 

(Fogas) 

Másnap hét órakor már min- (séra) 

\ hor�á,.,z,.,zen;nc,.,ére ,án-a ... (A !>zerző feh·étele) 

Záhonyiak kitüntetése. Zá
hony nagyközség a Magyar 
Népköztársaság államhatárá
nak őrizetéért és a határőrség
gel való együttműködésért a 
fegyveres erők napja alkalmá
ból a Kiváló Határőr Község ki
tüntető címet kapta. Az ünnep
séget szeptember 28-án tartot
ták a ZVSC sporttelepén. A dél
utáni sport- és kulturális prog
ramot éjfélig tartó „Határőrbál" 
zárta. 

Ajándékozás. A dombóván 
körzeti üzemfőnökség Zay De
zső szocialista brigádjának tag
jai részt vettek a battonyai SOS 
gyermekfalu ünnepélyes átadá
si ünnepségén. Az ifjú vasuta
sok nem mentek üres kézzel: 
mintegy ezer darab különféle 
ajándékot vittek a gyermekfalu 
apróságainak. 

Önkéntes határőrök kitünte
tése. Tizenegy vasutas önkén
tes határőrnek adott át kitünte
tést és pénzjutalmat a közel
múltban Neu Aladár őrnagy, a 
BM Határőrség szombathelyi 
kerületi parancsnokságának 
képviselője. A szombathelyi 
vasutasok bensőséges hangula
tú ünnepségén ott volt Müller 
László körzeti üzemfőnök is. 

Tanfolyam. A hatvani körzeti 
üzemfőnökség KISZ-bizottsá
gának szervezésében a közel
múltban fejeződött be egy ifjú
sági témákkal foglalkozó, há
romnapos tanfolyam. A bala
tonkenesei oktatási központban 
tartott tanfolyam előadói között 
volt Vizsy Ferenc, a vezérigaz
gatóság KISZ-titkára, Lisztig 
István, a hatvani városi KISZ
bizottság titkára, Barta László, 
az üzemfőnökség pártbizottsá
gának munkatársa. Bartos Sán
dor, a KÜF képviselője és Pi
roska József. az üzemfőnökség 
szb-titkára. 
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Nyugdíjasok munkában. A 

Szolnoki Cukorgyár szeptem
ber 18-án megkezdte a szoká
sos cukorgyártási kampányt. 
Mint az elmúlt esztendőkben, 
ismét munkát vállaltak a nyug
díjas vasutasok is. A cukorgyár
tási folyamat valamennyi terü
letén megtaláljuk őket, részben 
ők irányítják a kocsik tolatását, 
rendezését. 

Először külföldre. A tapolcai 
Batsányi János Művelődési 
Központ nyudíjasklubja első íz
ben szervezett kirándulást kül
földre. A klub 43 tagja Pozsony 
és Bécs nevezetességeivel is
merkedett. A kirándulást Tápi 
Lajosné szervezte a tagság tel
jes megelégedésére. 

\ 

Kirándulás. A monori vas
utasok nyugdíjascsoportjának 
46 tagja szeptember 16-án Pécs
re kirándult. Ellátogattak a 
Zsolnai-, illetve a bányászati 
múzeumba, voltak a Misina 
csúcsán lévő tv-torony eszp
resszójában, sétáltak a belvá
rosban. A vasútállomás üzemi 
konyháján elfogyasztott ebéd 
után élményekben gazdagon 
indultak vissza otthonukba. 

Brigádok köszöntése. A du
naújvárosi csomóponton dolgo
zó szocialista brigádok részére 
szervezett műsort a közelmúlt
ban a körzeti üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottsága. 
A hangulatos rendezvényen 
Mikó István. a Thália Színház 
népszerű művésze lépett fel 
nagy sikert aratva. 

Halálozás 

Bankó György :\1..\\-íőfelügyelő. eizy
kori kereskedelmi oktatóti!,zt., a hatva
ni körzeti üzemfőnök�ég volt pénztár
f6nöke 63 éves korában elhunyt. Hoz
zátartozói., barátai, tanítványai és 
munkatársai nagy résrvéttel kísérték 
utolsó útjára az új hatvani temetőbe. 

Lakáscsere 

Elcserélném háromszobás, déli fek
vésú, telefonos garázsos lakásomat 
másfél vagy kétszobás lakásra a VIII. 
keriiletben csak vasutassal. Érdeklőd
ni lehet 19 óra után a 643-139 telefon
számon. 

Elcserélném 65 négyzetméteres, há
romszobás, összkomfortos MÁV-bérla
kásomat kisebb tanácsi lakásra. Ér
deklődni lehet egész nap a 472-089 te
lefonszámon Batu Emma. 

Elcserélném rákosP,alotai kétszobás, 
összkomfortos MA V-bérlakásomat 
egy szoba összkomfortos MÁV-bérla
kásra. Minden megoldás érdekel, rá
kospalotaiak előnyben. Érdeklődni le
het a 131-847 városi és a 16-67 üzemi 
telefonszámon: Harsányíné. 

Elcserélném nagyméretú Budapest 
XX. kerületben levő két szoba komfor
tos, kertes, szolgálati lakásomat föld
szinti, vagy I. emeleti egy szoba kom
fortosra. trdeklődni lehet a 26-67-es 
telefonszámon: Módné. 

Elcserélném Budapest X. ker., Hun
gána körúton levő nagyméretú kétszo
bás, komfortos, kertes családi ház jel
legú MÁV-bérlakásom összkomfortos 
szövetkezeti lakásra, legalább kétéves 
munkaviszonyban álló MÁV-dolgozó
val. Érdeklődni lehet a 286-786-os tele
fonszámon. 

Elcserélnék Budapest IX. ker„ 50 
négyzetméteres, kétszobás MÁV-bér
lakást, továbbá VII. ker., 38 négyzet
méteres egyszobás, komfortos tanácsi 
lakást egy nagyobb lakásra. Érdeklőd
ni lehet hétköznap 8-16 óráig a 
13-31-es üzemi, 138-417-es városi tele
fonszámon, Kozma Ferencné. 

Elcserélném 55 négyzetméteres, 
összkomfortos, gázfútéses, világos, 
egyszobás (bővíthető) MÁV-bérlaká
somat (a Keleti pályaudvarnál); bármi
lyen komfortos budapesti �nácsi la
kásra vagy vidéki házra, MA V-dolgo
zóval. Filep György, Budapest, 1087 
Kerepesi út. 5. sz. IV. ép. II. em. 40 
Telefonüzenet: 370-897. 

Elcserélném 47 négyzetméteres 
összkomfortos tanácsi lakásomat Cell
dömölk. Szentgotthárd, Kőszeg kör
nyéki kis családi házra vagy hasonló 
tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet: Mol
nár János. Budapest VI., Bajza u. 66. 
III.3. 

Elcserélném Budapesttől 60 km-re 
lévő egy plusz két félszobás (mmdhá
rom külön bejáratú) OTP-öröklakáso
mat legalább két szoba összkomfortos 
- vagy azzá tehető - budapesti 
MÁV-bérlakásra. Csak nívós. jó közle
kedésú csere érdekel. Érdeklődni lehet 
a 10-97 üzemi telefonszámon. 

Elcserélném 81 négyzetméteres 
földszintes, komfortos, zöldövezeti, két 
nagyszobás (8 helyiség), fnssen felújí
tott (plusz fáskamra és fészer) Ferenc
városi pályaudvar közelében levő , 
MÁV-bérlakásomat egy másfél szobás 
és egy egyszobás tanácsira vagy 
MÁV-bérlakásra. A József Attila tele
pen földszintes, s a hármas metró vo
nala mentén levő lakás előnyben, de 
más megoldás is érdekel. Telefon: 
13-16 óra között 894-931. 

Elcserélném kéL�zobás plusz háló
fülkés, 60 négyzetméteres, I. emeleti, 
telefonos, komfortos MÁV-bérlakáso
mat kisebb, esetleg nagyobb tanácsi 
lakásra. Cím: Arató János, 1095 8uda
pest. Soroksári út 13. trdeklődni lehet 
a lakáscímen vagy telefonon napköz
ben a 154-250/502, este 18 óra után a 
133-155-ön. 

Elcserélném budapesti kétszobás 
komfortos, 76 négyzetméteres, MÁV
bérlakásomat plusz balatonszemesi 
Balaton-parti, 133 négyszögöles telke
met Budapesten, Budaörsön vagy Tö
rökbálinton családi házra. Érdeklődni: 
Románné, Budapest. Gyáli út 15-31. 
sz. 1097. 

Elcserélném Vecsés központjában 
levő: egy másfél és egy egyszobás 
összkomfortos tanácsi lakásomat 
(mindkettő újonnan épült) Budapes
ten vagy környékén háro!Tlszobás, 
komfortos tanácsi vagy MA V-bérla
kásra. B<}laton északi partján lévő is 
érdekel. Erdeklődni: Kövérné, 126-045 
városi vagy a 42-40, 43-26-os üzemi te
lefonszámon. 

Eladnám Gyömrő, Imre u. 119. sz. 
alatti 200 négyszögöles telket félig 
kész épülettel (építőanyaggal, víz, vil
lany bekötve), vagy elcserélném buda
pesti tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet: 
a 220-426/147 telefonszámon, Szabóné. 
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A. szovjet szakszervezetek 
a békéért, a leszerelésért 

Az idei ősz azzal kezdődött, Balkánon, a Földközi-tengeren 
hogy a dolgozók szerte a vilá- és a Csendes-óceán térségében 
gon tömegével tiltakoznak a hozzanak létre atommentes 
fegyverkezési verseny, az atom- övezeteket, továbbá Nagy-Bri
háború fenyegető veszélye el- tannia, Olaszország, Kanada, 
len. A tiltakozások alaphangját valamint Nyugat-Európa és 
a szakszervezetek adták meg, Észak-Amerika több nagyváro
azzal. hogy szeptember elsejét, sát nyilvánítsák atommentes 
a második világháború kezdeté- városokká. 
nek 47. évfordulóját szakszerve- - Ez a „forró ősz" azt jelzi, 
zeti békeakciók napjává nyilvá- hogy különösen felizzott a há
nították. A Szovjetunióban le- borúellenes mozgalom. De az 
zajlott eseményeket Alek- előző években, még inkább az 
szandr Szubbotyin, a Szovjet idei esztendőben is, amelyet az 
Szakszervezetek Központi Ta- ENSZ Nemzetközi Békeévvé 
nácsának titkára értékelte az nyilvánított, az események szin
APN tudósítójával folytatott be- tén a háborús veszély elleni ak
szélgetés során. tív harc jegyében zajlottak. 

- A Szovjetunióban milyen A szovjet szakszervezetekről 
megmozdulások voltak szep- mit mondhatunk, hogyan ve-
em ber elsején? szik ki részüket ebből a harc-

- Ezen és a rá következő ból? 

val" Franciaországba. A közel
múltban zajlott le Japánban a 
tizenötödik szovjet-japán 
szakszervezeti találkozó. J elsza
va a következő volt: ,,A békéért, 
a Szovjetunió és Japán népei
nek barátságáért". 

Sajnos, egyes országokban 
mindenekelőtt az USA-ban a 
szakszervezeti kapcsolatok fej
lődése akadályokba ütközik. 
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napokon is az emberek tízmil- - A szakszervezetek állás
liói mentek ki a városok és a pontja szerint a béke kérdése 
falvak utcáira, hogy részt ve- mindenekelőtt a népek közötti 
gyenek a háborúellenes nagy- kölcsönös megértés és bizalom 
gyűléseken és felvonulásokon. kérdése. A 145 ország szakszer
Egységesen támogatták M. Sz. vezeteivel fennálló kétoldalú 
Gorbacsovnak azt a bejelenté- kapcsolatainknak, egész nem
sét, hogy a Szovjetunió 1987. ja- zetközi tevékenységünknek ez 
nuár 1-jéig egyoldalúan meg- a lényege. Aktív delegációcse
hosszabbította az atomkísérle- rét folytatunk (évente mintegy 
tek moratóriumát. A tüntetése- 1100 küldöttséget fogadunk és 
ken, nagygyűléseken követel- mi több mint 750 delegációt 
ték, hogy az Amerikai Egyesült küldünk külföldre), különféle 
Államok kormánya is tegyen találkozókat szervezünk a dol
hasonló lépést. A munkahelye- gozóknak. Az utóbbi két évben 
ken a dolgozók százezrei tartot- például szakszervezeti aktivis
tak úgynevezett békeműszakot, ták népes csoportjai jártak a 
amelyen részt vettek a külföld- Szovjetunióban Ausztriából, Ja
ről érkezett szakszervezeti dele- pánból, Görögországból, Finn
gációk tagjai és a szocialista or- országból, munkások jöttek 
szágokból jött, nálunk dolgozó „barátságvonattal" az NSZK
szakemberek is. Aznapi teljes ból és Franciaországból. 
keresetüket - több millió ru- Ugyanakkor szovjet dolgozók 

A szovjet szakszervezetek a 
béke megszilárdításának és a 
népek közötti kölcsönös megér
tésnek irányvonalát képviselik 
a Szakszervezeti Világszövet
ségben is. Aktívan részt ve
szünk minden nemzetközi akci
ójában, vagy mi magunk va
gyunk a kezdeményezők. Az el
múlt két esztendőben például 
három nemzetközi szakszerve
zeti konferencia Moszkvában 
volt. A szovjet Szakszervezetek 
Központi Tanácsának küldött
sége ez év májusában részt vett 
a leszerelés lehetséges társadal
mi és gazdasági hatásával fog
lalkozó II. Világkonferencián 
Dublinban, majd a szeptember 
16-22. között Berlinben meg
rendezett IX. Szakszervezeti Vi
lágkongresszus munkájában. 
Ezen is több mint 140 ország 
430 szakszervezete képviseltet
te magát. Reméljük, hogy sokat 
tesznek majd annak a közös 
harcnak a sikeréért, amelyet a 
szakszervezetek vívnak az 
atomháború veszélye, a munka
nélküliség, a transznacionális 
korporációk rablópolitikája el
len, a dolgozók alapvető jogai
ért. 

Kijevben az ukrán fővárost ketté szelő Dnyeperen kétszintű hídon zajlik a forgalom. Az egyiken a 
közúti, a másikon a vasúti szerelvények haladnak át 

Lida hű Inaradt a- vasúthoz 
Beszélgetés Cf- nyolcas kocsi vonatkísérőjét"el 

a l1oszkra-Budapest-.l1oszkva úti-onalon 

belről van szó - átutalták a utaztak „barátságvonaton" Anatolij Szmirnov 

A gyorsvonat lassan begör
dül Moszkva Kijevi pályaudva
rára. A vonatkísérők kinyitják 
az ajtókat, szívélyesen búcsúz
kodnak az utasoktól. Oroszul. 
magyarul hallatszik mindenün
nen „Mama!", ,,Mama!", 
„Szervusz, Pista!. . . 10-15 
perc múlva a peron elnéptele
nedik, a vonat mellett csak a 
vonatkísérők maradnak. 

szovjet békealapnak, amely a Finnországba, ,,barátsághajó- (APN) 
különböző országokban anyagi- ,---------------------------
lag támogatja a nélkülöző gyer
mekeket és öregeket. az éhező
ket és betegeket, a természeti 
csapások károsultjait. 

A Szovjet Szakszervezetek 
Központi Tanácsa a szovjet -dol
gozók nevében felhívással for
dult a világ dolgozóihoz és szak
szervezeteihez, hogy fokozzák 
közös akcióikat a leszerelésért 
folyó harcban, küzdjenek 
együtt azért, hogy a fegyverke
zési versenyből felszabaduló 
eszközöket az éhség. a munka
nélküliség elleni harcra, az öre
gek és gyermekek gyógyításá
ra, a környezet védelmére hasz
nálják. 

Mi a magunk részéről támo
gatjuk más országok szakszer
vezeteinek, politikai és társadal
mi erőinek azon javaslatát, 
hogy Európa északi részén, a 

A Szovjetunióban készül 
az új nyugdíjtön,ény 

A nyolcas vagonhoz lépek. 
A vonatkísérő, Ligyija Petrik 
elcsodálkozik, amikor arra ké
rem, hogy beszéljen munkájá

Az SZKP Központi Bizottsá
ga időszerűnek tartja, hogy 
megkezdődjék az új nyugdíjtör
vény előkészítése. Ezzel az új 
nyugdíjtörvénnyel teljesül a 
XXVII. pártkongresszus szociá
lis programjának egyik legfon
tosabb pontja, mely célul tűzte 
ki a szovjet társadalombiztosí
tási rendszer tökéletesítését. 

A tervezett módosítások leg
főbb célja, hogy tovább javítsa 
a társadalom munkaképtelen 
tagjainak anyagi helyzetét. Fel
tételezhetően az új törvény a je
lenleginél jobban figyelembe 
veszi majd, hogy az egyén 

mennyi ideig és milyen értékű ról. 
munkával járult hozzá a társa- De hiszen én nem vagyok 
dalmi javak előállításához. Más sem pilóta, sem űrhajós, sem 
szóv!1'1,. nagyobb körülteki�tés- hajóskapitány. - mondja za
sel es Jobban megfelel maJd a vartan. - Mit mondhatnék a 
szo1et tár��d�om ;tlapj�t ké- munkámról. Tizennyolc éves 
pezo szoc1alis 1gazsagossag el- voltam, amikor a többi kom
vemek. szomolistával együtt Szibériá-

A jelenlegi nyugdíjtörvény ba utaztam az Abakan-Tas
hosszabb munkaviszony esetén kent-Léna" vd;útvonal építé
nem tesz például különbséget sére . . . 
olyan dolgozók között, akik 
mondjuk 25 vagy negyven évet 
dolgoztak le. Mindegyi� egyfor
ma nyugdíjat kap. Az új tör

MQzgó szálloda 

vénynek meg kell szüntetnie az Lida azóta is hű maradt a 
ilyen igazságtalanságot. vasúthoz. Több mint húsz éve 

Volgográdi képeslapok (l.) 

A hősöket nelll feledi az utókor 
Reménytelenül szakad az 

eső. Három napja esik már, hi
deg van, s ez - ilyenkor szep
tember végén - a Szovjet
unióban is szokatlan. A Gudok 
szerkesztősége (szovjet vasutas 
napilap) vendége vagyok. Kísé
rőm Curikov Nyikolaj, a levele
zési rovat vezetője nem győz 
szabadkozni a kellemetlen idő
jás miatt. mintha ő tehetne róla, 
s rám tukmálja kék színű felöl
tőjét, mert nem venné a lelkére, 
ha megfáznék. Moszkvában is 
esett szeptember 22-én, amikor 
megérkeztem, s két nappal ké
sőbb. itt Volgográdban is meg
nyíltak az ég csatornái. 

A megyében egész nyáron 
aszály volt, mint nálunk Ma
gyarországon. Volgográd me
gye területe, s lélekszáma 
majdnem azonos hazánkéval. 
Még hozzá kell szoknom az 
óriási méretekhez, a nagy távol
ságokhoz. a mo11umentális al
kotásokhoz. Vendéglátóim se
gítségével megelevenedik előt· 
tem a nagy honvédő háborű 
története. ennek a§okat szenve
dett városnak a múltja. 

• - 'Egy nap alatt kétezer 
bomba hullott a városra -
jegyzi meg társaságunkban 
Horjev Dimitrij, a volgográdi 
vasúti területi szakszervezeti bi-

zottság titkára, miközben eser
nyőjével igyekszik védeni gyor
san ázó jegyzetfüzetemet. .A fe
kete Volgából a lenyűgözően 
szép Mamajev Kurgan emlék
helyen szálltunk ki. Nyina, a 
kedves idegenvezető lány min
dent el szeretne mondani a 
nagy csatáról, eláraszt adatok
kal, megrázó történeteket me
sél. Közli azt is, hogy az 
1589-ben alapított város három 
év múlva négyszáz éves lesz. 
Eredeti neve Szoricsin - sárga 
homok - volt. A háború előtt 
525 ezren lakták, most már 
majdnem egymillióan. 

Az 1942. június 17-én kezdő
dött, s a kétszáz napig tartó öl
döklő csatában minden elpusz
tult. Hétszázezer szovjet katona 
sírja e föld. A város 1965-ben 
kapta meg a Lenin Érdemren
det és a Hős Város címet. 

Hosszú lépcsősorokon balla
gunk, miközben hallgatom Nyi-. 
nát: 

- Volgográd újjáépítését a 
Szovjetunió valamennyi köztár
sasága segítette. Az elpusztult 
126 üzemet, gyáregységet 
1947-re üzembe helyezték. 
1953-ra felépítették a várost. 
A föld mélye azonban még nap
jainkban is a nagy harcokra 

emlékeztet. A Szovjetszkaja ut
cában, a központi fűtési csövek 
fektetésekor például testmarad
ványokat, gránátszilánkokat, 
fegyvereket találtak. 

Eszembe jut a város Memoár 
parkja, amelyben egy jegenye
fa áll büszkén, diadalmasan. 
Átélte a történelemből jól is
mert sztálingrádi csatát. Sok 
száz szilánk vágódott törzsébe, 
gallyait gránátok szaggatták, 
de állva maradt. Az utókor em
lékműként, hűséges őrképt tisz
teli ezt a j�genyét. Törzséből ki
szedték a szilánkokat, s gránit
kövekkel vették körül. A l+ősi
esség, a helytállás szimbóluma 
lett. 

A domb tetején megpillant
juk a monumentális, vasbeton
ból készült nőalakot. Harminc
három méter hosszú kivont 
kardja szinte elvész a felhők
ben. Lenyűgöz, elképeszt a töb
bi adat is. A nyolcezer tonnás 
szobor 52 méter magas. A kard 
súlya 14 tonna. A világ legna
gyobb szobrát Jevgenyij Vusze
csics tervezte. Meggyőzően, hir
deti, hogy aki karddal, fegyver
rel tör az országra, az kard által 
vész el. 

A Katonai Dicsőség termébe 
lépvé halk Schumann-melódia 
ringatja a képzeletet. A falakból 

áradó zene, s a terem közepén 
lobogó örökmécses szentélyek 
hangulatát árasztja. A látoga
tók levett sapkával. áhítattal 
járják körbe. Virágok ezrei bo
rítják a márványlapokat. Én is 
elhelyezek egy vörös szegfű
csokrot. A falakon harminc
négy márványzászlóba vésték 
7200 elesett katona nevét. Ez
rek tisztelegnek itt naponta a 
hősök emlékének. 

Szívében minden orosz em
ber gyászol valakit. Úgy, mmt a 
Siralom tér szoborasszonya. aki 
karjaiban tartja elesett fiát. Ar
cát zászló selyme fedi. Körben 
szomorűfűzek hajlonganak. 
Sokmillió anya szívszorító pilla
natait őrzi e kompozíció. 

A Memória park temetői 
csendjében megilletődve sétál
nak a turisták. Hallgatunk mi 
is. Zina, � tolmács csendesen 
megjegyzi: 

- Ezen a területen négyzet
méterenként ötszáz szilánk, lö
vedék sebezte a földet. Kiégett 
a fű, a domboldal évekig annyi
ra kopár volt. hogy a madarak 
is elkerülték. 

Ma már húszezer fa vigyázza, 
őrzi az elesettek örök álmát. 

Kaszala S. 
(Folytatjuk) 

dolgozik vonatkísérőként a tá
volsági vonatokon. Az utóbbi 
években már a nemzetközi jára
tokon is, ahol különösen nagy 
tapasztalatra és tudásra van 
szükség. Hiszen adott esetben 
meg kell értetniük magukat 
azoknak az országoknak utasai
val, ahol a vonat közlekedik, s 
hogy kiküszöböljék a hibákat, 
előkészítsék a kocsit a visszaút
ra ... 

- Utasaink között sok a kül
földi. Különösebb nehézségek 
nélkül megértetjük magunkat a 
bolgárokkal, lengyelekkel, cse
hekkel. A magyar nyelvet sok
kal nehezebb megtanulni. Igaz, 
ebben segítsé�e� nyújt a társal
gási könyv. Orvendetes, hogy 
az utóbbi években ;i magyarok, 
különösen a fiatalok között so
kan beszélnek oroszul. Azok
kal, akik nem tudnak oroszul, 
rádióközpontunk közli magne
tofonszalagról a szükséges tájé
koztatót a Szovjetunió életéről, 
Moszkva és a többi város neve
zetességeiről, melyeket vona
tunk útvonala érint. 

.. . Minden kocsi olyan, mint 
egy mozgó szálloda. Néhány 
óra vagy nap leforgása alatt 
több tucat vendéget fogad, a 
vonatkísérő feladata mindent 
megtenni azért, hogy az utasok 
jól érezzék magukat. Milyen 
kellemes, amikor a fülkékben 
jó meleg és tisztaság van, s a 
vonatkísérő hozza az illatos 
teát! 

- De nemcsak ebből áll a 
munkánk. Hiszen sok minden 
történik útközben - folytatja 
Ligj;ja. - Egyszer egyik uta
som - várandós kismama -
rosszul lett. Sajnos. az utasok 
között nem volt egyetlenegy or
vos sem. Így kénytelen voltam 
bábáskodni. Felidéztem mind
az:t, amit valaha is hallottam 
vagy olvastam a szülésről, pró-' 
háltam nyugtatgatni a leendő 
anyukát. Hamarosan felsírt a 
vonaton a „potyautas", akit én 
segítettem a világra. Mikor vo
natunk befutott a legközelebbi 
városba. a peronon már ott várt 
a mentőkocsi. 

Emlékezetes út 

Lida meséli, hogy az utasok
ról való gondoskodás nem min
dig fejeződik be akkor, amikor 
azok leszállnak a vonatról. Hi
szen hány. feledékeny utas 
hagyja ott könytJét, szemüve
gét, ernyőjét, sőt néha a pénzét 
is. A vonatkísérő kötelessége, 
hogy az elfelejtett tárgyakról 
bejelentést tegyen azon az állo
máson, ahol az utas leszállt, s a 
talált 'tárgyakat leadja az érték
megőrzőbe. 

Ligyija szívesen mesél ma
gyarországi útjairól is. Különö
sen emlékezetes marad számá
ra az 1975-ös út, amikor Moszk
vából barátságvonat indult a 
Budapesti Ifjúsági Találkozóra. 
Egész úton nevetés, tréfa, ének
szó hallatszott a kocsiban. Zá
honyban barátsági nagygyűlést 
rendeztek a szovjet és magyar 
fiatalok részére. 

- Megfeledkeztem korom
ról és egészen fiatalnak érez
tem magam - mondja moso
lyogva. - A fiatalokkal együtt 
énekeltem. A magyar fiatalok
tól kapott kis jelvényt azóta is 
gondosan őrzöm . . . 

Lida elmondta, hogy a dél
nyugati vonalon közlekedő sze
relvényeken több mint kétezer 
ember dolgozik, akik a szov
jet-magyar baráti társaság 
tagjai. Ezért érdekli a vonatkí
sérőket különösen Magyaror
szág. Természetesen. azalatt a 
néhány óra alatt, amíg a vonat 
a magyar fővárosban tartózko
dik, nehéz alaposan megismer
kedni a várossal. 

Budapest mindig 
tartogat meglepetést 

- Mégis minden alkalom
mal, amikor Budapesten va
gyok - mondja - gyönyörkö
döm a Duna hídjaiban, a Parla
mentben. Szeretem a Hősök te
rét és a Kodály köröndöt ... Ér
dekes hosszabb idő után vissza• 
térni a városba és felfedezni az 
azóta történt változásokat. 
A budapestiekkel együtt örü
lök, amikor meglátom a Marx 
téri Skála Metró Áruházat. Tet
szik a füstszínű üvegépület. a' 
felüljáró, az aluljárók, az új 
metróállómás. Minden buda
pesti érkezésem új meglepeté
sekkel szolgál. 

Lida elmondta, hogy néhány 
évvel ezelőtt éppen május else
jén érkezett Budapestre. A ma
gyar vasutasok meghívták a 
szovjet vonat személyzetét az 
ünnepi felvonulásra. A magyar 
kollégákkal együtt meneteltek 
a Felvonulás téren. Együtt éne
kelték a magyar és szovjet dalo
kat. 

- De az utazások nemcsak 
ünnepek, érdekes találkozások 
és benyomások - mondja Li
da. - Hanem elsősorban nehéz 
munka. éjszakai ügyeletek, és 
ami talán a.legfontosabb. távol· 
lét a családtól. De már hozzá
szoktunk ehhez. Felnőtt lá
nyom van, a� erdészeti főiskola 
harmadéves hallgatója. Jövő,re 
turistaként szándékozik Ma
gyarországra látogatni. 

A. Popov 
(APN) 
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A ssaAsser,,eset 

és a KISZ Aapcsola.ta 
' 

Az eg,.üttműködésre nint!s általános ret!ept 

Az ifjúsági tagozatok megala-
kulásával nem változik meg a 
két szervezet viszonyrendszere. 
csupán kapcsolatukban, az ifjú
ságpolitikai munkamegosztás
ban várható minőségi javulás. 

Hogyan viszonyuljon tehát a 
KISZ-szervezet az ifjúsági tago
zathoz? A KISZ-tagok vala
mennyien tagjai a Vasutasok 
Szakszervezetének, s így a 30 
éven aluliak egyben automati
kusan az ifjúsági tagozathoz 
�rtoznak. 

A magyar szakszervezetek és 
a KISZ kongresszusa, és az aa
óta napvilágot látott irányelvek 
is az egészséges munkamegosz
tást hangsúlyozták. A KISZ-ta
goknak sem mindegy: hogyan 
alakul az ifjúsági tagozatok 
sorsa, milyen Lesz munkaterve, 

· ·a vezetőség összetétele. 
Ez az egyén számára sem le

het közömbös, hiszen az ifjúsá
gi tagozat az ő érdekében is 
működik, rendezvényei színe
síthetik életét, problémáinak 
megoldásához várhat segítsé
get, s nem utolsósorban jelen 
van a választás felelőssége is. 

A közösség számára pedig 
azért nem, mivel a KISZ-szer
vez�t megújulása függ a kölcsö
nösen előnyös munkamegosz
tásra épülő együttműködéstől. 

A káderkérdések előstör a 
választások előkészítésénél ke
rülnek előtérbe. Elengedhetet
len, hogy az új szervezet sajátos 
arculatának kialakításakor a 

mozgalmi munkában jártas, a 
szervezésben rutinos fiatalok 
kerüljenek a vezetésbe. A 
KISZ-szervezetek már itt, a ká
derkiválasztásban is segíthet
nek, ha éppen soraik közül 
ajánlanak fiatalokat. Nem sza
bad elfelejteni, az ifjúság politi
kai képviseletét továbbra is a 
KISZ látja el. Így minden ifjú
sági vezető számára fontos kell 
hogy legyen az ifjúsági tagoza
tok vezetőségének összetétele, 
a leendő munkatársak szemé
lye. 

A szakszervezet és a KISZ 
együttműködésére vonatkozik 
az 1977. évi KISZ KB IB- és 
SZOT-határozat. A munkameg
osztásnál lehet ez a kiindulási 
alap. Persze semmi esetre sem 
lemásolni, mint inkább a helyi 
adottságokra alapozva kell 
megállapodni. A szervezeti 
önállóságot megőrizve sem igen 

képzelhető el' a KISZ-szerveze
tek és a Vasutasok Szakszerve
zete ifjúsági tagozatai munka
tervének egymástól teljesen el
különített kidolgozása. Éppen 
ezért a jövő nem lehet a konku
renciaharc. Az ilyen szemlélet 
teljesen ellentétes az elképzelé
sekkel, a párt politikájával. A 

KISZ-bizottságok és az szb-k 
szintjén elvi megállapodásra, 
míg a munkatervek készítésé
nél konkrét kidolgozásra van 
szükség. A helyes út, ha a 
KISZ-szervezetek és a szak
szervezetek ifjúsági tagozatai
nak programja egymásra épül, 
kiegészíti egymást. 

A KISZ-kongresszus előké
szítésének időszakában, de ma
gán a kongresszuson is megfo
galmazódott, ho_gy az ifjúsági 
szervezet a jövőben nem vállal
hatja magára a társadalmi 
problémák megoldását, az ifjú
ságot érintő valamennyi gon
dot. Az ifjúsággal való foglal
kozás nem egy szervezet, ha
nem a társadalom egészének a 
feladata. Nagyon fontos tehát, 
hogy a munkamegosztásba be
vonjunk más szervezeteket is. 
De ugyanennyire fontos, hogy 
az ifjúságpolitika általános 
megvalósítását, az ifjúság politi
kai képviseletét a KISZ vállalja 
fel és következetesen hajtsa 
végre. 

A képviseletek alakulására 
nincs általános recept, mint 
ahogy nincs minden betegségre 
orvosság. A helyi gyakorlatnak 
megfelelően kell tovább folytat
ni a munkát. 

Az ifjúsági célú pénzeszkö
zök képzése és képződése egyes 
tételeknél egyértelmű, máshol 
nehezen elkülöníthető, így pél
dául a szakmai oktatás, üdülte
tés stb. költségei. A mind ez 
ideig a KISZ vagy a szakszer
vezet kezelésében lévő, vagy 
egyetértésével felhasználható 
keretösszeg alapvetően nem 
változik. Csak abból a pénzből 
gazdálkodhatunk, ami rendel
kezésre áll. 

Szélsőséges vélemény „ha a 
KISZ helyett kell dolgoznunk, 
akkor erre tó1ük el kell venni a 
pénzt!" E szomorú bizonyít
vány kiállítója bizonyára elfe
lejti, hogy a szakszervezet a ko
rábbiakban is végzett ifjúsági 
munkát. Ha ez ma ennyire 
megváltoztatja a belső arányo-

kat a munkában és a költségfel
használás ban, ott már ezt meg
előzően is alapvető gondok le
hettek. A fiatalok is szakszerve
zeti tagok, a költségvetéshez fi
zetésük arányában járulnak 
hozzá. 

A változás csupán annyi, 
hogy a jóváhagyott munkaterv 
megvalósításához szükséges 
pénzösszeget már eleve el kell 
különíteni. 

A nem kizárólagosan KISZ

szervezethez utalt összegei ese
tén megfelelő rugalmasságot le
het elvárni a részesedési ará
nyok elvi kialakításánál abból a 
megfontolásból, hogy a szak
szervezet ifjúsági tagozata is 
éppen az ifjúság érdekében 
használja fel a képződő alapot. 

Elengedhetetlen, hogy az if
júsági tagozatok működéséről, 
a felmerült problémáknál az il
letékes szervezetek rendszere
sen cseréljék ki tapasztalatai
kat. 

Az együttműködésben kiváló 
alapot biztosít az, hogy egy a 
cél, s hogy azt csak közös mun
kával érhetjük el. 

A megfogalmazott általános 
elvek helyes gyakorlati alkal
mazása, a lelkiismeretes ifjú
ságpolitikai munka minden bi
zonnyal hozzájárul ahhoz, hogy 
a fiatalok szakmai ismeretei bő
vüljenek, hogy munkahelyükön 
találjanak lehetőséget a tovább
tanulásra, hogy a szabadidő, a 
munkaközi szünetek haszno
san, kulturált körülmények kö
zött teljenek el, csökkenjenek a 
beilleszkedéssel járó feszültsé
gek, javuljanak az életkezdés és 
családalapítás feltételei, hogy a 
fiatalok szakmai, anyagi kötő
désen túl érzelmileg is vonzócl.
janak munkahelyükhöz, az ott 
dolgozó kollektívákhoz. 

A MÁV anyagi lehetőségei és 
az ebből képződő ifjúsági célú 
alapok adottak. A tervek meg
valósításához ezért elsősorban 
hatékonyabb felhasználásra 
kell építenünk. De az anyagi le
hetőségek bővítését segítheti az 
új KISZ-vállalkozási rendszer 
és a kommunista ll)Űszakok
ban, ifjúsági brigádmozgalom
ban fellelhető tartalékok, vala
mint a KISZ Fiatal Műszakiak 
és Közgazdászok Tanácsának 
bekapcsolása a MÁV innováci
ós folyamatrendszerébe. 

Vizsy Ferenc 

A nagycenki mindenes 
Landauer Ferenc, nagycenki 

forgalmi szolgálattevő, szak
szervezeti bizalmi és szocialista 
brigádvezető 1959-ben, 18 éves 
korában került a vasúthoz. 
Szombathelyen kezdte kocsi
rendezőként, majd később vál
tókezelő lett. 

Három év után Soprón-Déli 
pályaudvarra helyezték vonali 

- tartalékosnak. Volt gépkísérő, 
személypénztáros ·és forgalmis
ta. 1969-től Nagycenken fogad
ja és indítja a vonatokat . .. 

Sopronban tagja volt a szak
szervezeti bizottságnak. 
1980-tól bizalmija a nagycenls,i, 
peresztegi és a sopronkövesdi 
vasutasoknak. 1985-től a büki 
főbizalmival együtt tagja a 
szombathelyi körzeti üzemfő
nökség bizalmitestületének. 

Landauer Ferenc 1976-ban 
társaival együtt megalakította a 
Széchenyi István brigádot. Az 
1978. évi munkájukat zászlóval, 
a következő évekét bronz, ezüst 
és arany fokozattal ismerték el. 
1985-ben a körzeti üzemfőnök
ség Kiváló Brigádja címet ér
demelte ki ez a 12 tagú kollektí
va. 

- Mivel érdemelték ki a ki
váló címet? 

- A ·gazdasági feladatok, a 
szolgálat ellátása mellett ren
geteg társadalmi munkát vég
zünk - mondja -. Az állomá-. 
si rend és tisztaság, a kavicso
zás, a virágosítás és a peron
szegélyek meszelése a mi fel-

Landauer Ferenc szolgálat közben 

adatunk. A községben a Szé
chenyi István Emlékmúzeum 
környékének egy részét is mi 
gondozzuk. Mozgatói, szervezői 
vagyunk a Széchenyi István 
szocialista brigádok körének. 
A körnek eddig 53 szocialista 
brigádon kívül 147 egyéni tagja 
is van. Baráti kapcsolatban va
gyunk Szombathely állomás 
kereskedelmi dolgozóibó,1 álló 
József Attila szoizialista brigád
jának a tagjaival ... 

A s:iocialista brigádban né
gyen tagjai a pártnak. Hárman 
munkásőrként, ketten-ketten 
önkéntes határőrként. illetve 
önkéntes rendőrként és ketten 
tanácstagként vállalnak még 

társadalmi munkát. (A brigád
vezető önkéntes rendőr.) Az el
múlt években bármilyen jóté
kony célú gyűjtési akció volt, a 
brigádtagok voltak az elsők, 
akik a zsebükbe nyúltak. Nem 
múlhat el vetélkedő, akár szak
mai, akár munkavédelmi, vagy 
politikai a nagycenkiek nélkül.' 

A nagycenki mindenesről, 
Landauer Ferencről még meg
tudtam, hogy Bükről jár dolgoz
ni, a társadalmi munkát is itt a 
munkahelyén végzi. Mindeze
ket két gyermek nevelése mel
lett vállalja. 

Sz. Jakab István 

A munkahely formái 
Az 1986-90. évre kötött 

MÁV Kollektív Szerződés 66. §. 
10. pontja új díjazási formát ve
zetett be, amikor a külszolgála
tos munkakörökben foglalkoz
tatott építési és fenntartási 
munkaterületen dolgozók úton 
töltött idejére díjazást állapított 
meg. A kollektív szerződésben 
foglalt előírás bemutatása előtt 
- a gyakorlati végrehaj�s so
rán tapasztalt nagyfokú bizony
talanság miatt - az alábbiak
ban a munkahely különböző 
formáinak főbb jellemzőit is
mertetjük. 

Bizonyára széles körben ,is
mert, hogy a munkaszerződés 
megkötésekor a munkáltatónak 
és a dolgozónak a munkakör
ben és a személyi alapbér tekin
tetében feltétlen meg kell álla
podniuk, mert e nélkül a szerző
dés érvényesen létre sem jöhet. 
Ezek a munkaszerződés szüksé
ges (elengedhetetlen) tartalmi 
elemei. A felek természetesen 
ezen felül más kérdésekben is 
megegyezhetnek, például pró
baidőt kötnek ki, részmunka
idóöen állapodnak meg, stb. 

Állandó munkahely 

mészetesen munkaügyi 
nem kezdeményezhet. 

Váltosó 
munkahelyek 

vitát 

A változó munkahelyre törté
nő alkalmazás az utazási felté-

ges lenne az egyéni munkaszer
ződés 'módosítása, amelyre 
egyébként közös megegyezés
sel bármikor sor kerülhet. 

Külssolgálatos 
munkahely 

telek, a különböző távolság, to- A külszolgálatos mun�ahel?" 
vábbá a megszokott munkakö- tulajdonképpen azt Jelenti, 
rülmények, munkatársak állan- hogy a dolgozónak van ugyan 
dó változása következtében telephelye, azonban a rendes 
nyilvánvalóan kedvezőtlenebb napi munkáját, vagy annak je
és nehezebben teljesíthető a lentős részét ezen a telephelyen 
dolgozó részéről. A változó kívül végzni. A külszolgálat 
munkahelyi foglalkoztatással szabályait a 33/1951. (I . 31.) MT 
rendszerint együtt ,járó mun- sz. rendelet • határoz:a meg. 
karendváltozás hátrányosan A régi rendelet szabalya1, -
befolyásolja a dolgoz(, társa- amelyek már ka�arétr�fának is 
dalmi és családi viszonyait is. elavultak - tulaJdonkeppen az 

A jogalkotó azzal védi a mun- 50-es évek munkajogi szabályo
kavállaló érdekeit, hogy meg- zásának felelnek meg. Akkor 
követeli a munkáltatótól a mun- ugyanis a munkáltató egyolda
kaszerződése előtti tájékozta- lú rendelkezéssel az állandó 
tást e körülményről. Így a dol- munkahelyéről áthelyezhette, 
goro a változó munkahely és az illetőleg külszolgálatra irányít
ehhez kapcsolódó átlagosnál hatta a dolgozót. A jelenlegi 
nehezebb munkakörülmények Munka Törvénykönyve előző
tudatában köti meg a munka- ekben már ismertetett 35 .. §-a 
szerződést. A többletterhek vál- ezzel szemben rögzíti, hogy a 
lalására megfelelő anyagi több- dolgozónak a munkáltató te
letjuttatással - magasabb sze- Lephelyén kell munkát végez
mélyi alapbér, vagy bérpótlék nie, ettó1 eltérni csak külön 
- lehet csak ösztönözni a mun- megállapodással Lehet. A me�-

A Munka Törvénykönyve te- kavállalókat. állapodás pedig mindig feltéte-
hát nem tartja fontosnak, elsőd- A változó munkahelyre törté- lezi a munkáltató és a dolgozó 
leges szabályozással, a munka- nő foglalkoztatás tényét tehát kétoldalú akarat- és szándék
szerződés tartalmi elemeként, a konkrétan kell rögzíteni az egyeztetését. 
munkahely pontos rögzítését, egyéni munkaszerződésben. A Megjegyezzük, hogy az a dolcsak másodlagos formában vé- változó munkahelyre alkalma- gozó, aki rendszeres munkáját di az erre vonatkozó érdekeket. zá'> szólhat a vállalat egész terü- menetrend szerint közlekedő A munkavégzés című fejezeté- letére, azaz, valamennyi telep- közlekedési eszközön végzi, pélben rögzítettek szerint (35. §. 2. helyére, de korlátozható egy bi- dául vonatvezető jegyvizsgáló, 
bek.) a dolgozó a munkát - el- zonyos földrajzi területre is. az sem külszolgálatot, sem kitérő megállapodás hiányában A változó munkahelyre alkal- küldetést nem teljesít. és válto- a murikáltatónak azon a te- mazott dolgozó a munkaszerző- zó munkahelynek sem tekintlephelyén köteles végezni, ahol désben megjelölt telephelyek hető. a munkaszerződést megkötöt- bármelyikén foglalkoztath'ató, A külszolgálat fogalmát nem ték. az egyikró1 a másik telephelyre szabad összetéveszteni a válto-

Ha a dolgozót_változó munka- átirányítható egyoldplú mun- zó munkahelyű foglalkoztatáshelyre alkalmazzák, azt írásba kált'!tói döntéssel. f\ti_rányítás sal, mert külszolgálatot lehet kell foglalni, még akkor is, ha a eseten nem kell
, 

ki�e
,
rm_ a s:ak- teljesíteni az állandó munkahemunkaszerződés megkötése szervezet egyeterteset, 11letoleg lyen kívül, de átirányítás esetén egyébként szóban megtörtént. véleményét sem, kivé:'e . a v�- bármelyik változó telephelyeri Ennek elmulasztása esetén a lasztott szakszervezeti bsztse- kívül is. A külszolgálatos munszerződésnek a változó munka- get betöltő dolgo�Ó!}ál. -';- sza�- kakörök jegyzékét a kollektív helyre való kikötése érvényte- szervezeti tisz:�egvi!elo m�s szeiZődés 66. §. 12. pontja alaplen. (Mtv. 14. §. 1. bek.) �unkahel�e torténo, beosztá- ján a kollektív szerződés helyi 

A jogszabályhelyek összeve- sahoz a kozvetlen ��Lsoöb sz�k- függelékében kell rögzíteni. 
tése alapján elmondható, hogy szervezeti szerv elozetes egyet-

k h , érte'se szu"kse'ges. Az a't1·ra'ny1 'ta's A külszolgálatos mun a e-a munkaszerződés fő szabaly , , , 
, 

· , f 1 szükségességét, vagy időszerű- lyeken dolgozo, ep1tes1 es enn-szerint állandó munkahe yen tartási munkaterületen foglal-történő munkavégzésre szól. Az ségét a dolgozó nem vitathatja. 
koztatottak. munkaidőn felüli állandó telephely másodlago- A dolgozó alkalmazása az , , 

, egye'ni· munkasz·erződésbe fog- utazási idejére 15 Ft/óra d1jazas san ugyan. de a konkret mun- ' 11 , h · A k 11 kt' ' lalás nélkül is változó munka- a apit ato meg. 0 e iv kaszerződés lényeges alkotoele-
helyre szo'l azokon a munkate- szerződésnek ez a szabálya lé-mévé válik. Ezen változtatni 1 • k 1 , ru"leteken, amelyeket a kollek- nyegében mege ozte a or-csak a munkáltató és a do gozo · dal · k ' ' t1'v szerzo"de's a munkaszerzo"de's mánynak a tarsa mi mun a-kölcsönös akaratelhatározasa- , 

, k • , , megkötése előtt már változónak időalap védelmere tett i_:1tez e-val végrehajtott szerzodesmo-
.• 't tt Itt tehát ku"lön nem déseit, mert ezzel megszuntette, dosítással lehetséges. mmosi e · k '  · · .. t t · t szükséges a változó munkahe-. vag_y ?1eg ivanJa szun e m az A munkajogi szabályok nem 

lyeket konkrétan megjelölni a a_ h1bas , gyakorlatot, arr'.elJ sze-határozták meg a munkahely 
munkaszerződésben, csupán a n_nt a tenyl:ges ml:'_nkai.do_n befogahnát, illetőleg felváltva 
kollektív szerződés előírására lúl uta,ztatták a kulszolgalatos használják a telephely megjelö-
kell a dolgozó figyelmét az al- d�l�ozok�t Ugyanakk�r _szolléssel. A jogalkalmazói gyakor-
kal , k , , sban felhívni galJa az enntett dolgozok erde-lat munkahelyen a munkáltató mazas or ira 

· k · · H kált t · · (MÁV Kollektív Szerződés 6. elt is. a a :11un .. a O a '..en-olyan telephelyét érti, amely 
§ )  C 'l • k"l" , a'sbeli e'r- des munka1don felul megkove-földrajzi szempontból megha- · e szeru a u on ir 
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lehet a munkáltatónak több el- foglalkoztatni ahol a munka- a regi Jogszabály kulszolgalatra 
különült telephelye is. A közle- szerződést m�gkötötték. Tehát előí:Í köl:ség_ t!rítésére vonat� 
kedési szempontok alapján ön- a dolgozónak a munkahelyre kozo feltetele1tol. A gyakorlati 
magában a nagy távolság miatt belépése előtt tudnia kell, hogy vé��ehaj!á� során egy ,v<.m�lon 
két telephely nem tekinhető változó munkahelyre alkalmaz- belul az enntett dolgozo beJara
azonosnak, azonban a zárt egy- ták tási lehetőségeit, és a konkrét 

' 'lik tt 'l k'T A
. 

kollektív szerződésnek ez a munkakörülményeket figye-ség meg nem va a O u on 
lembe véve gyülekezési helyet telephellyé, mert az utca két ol- szabálya csak a később belépő 
kell a helyi függelékben kijelöl-dalán állnak a részei. dolgozók munkaszerződésébe 

k , • h 1 't e'pül' be automatikusan, a már ni. Ettó1 a jelentkezési helytó1 a A mun avegzes e ye nem 
munkahelyre és vissza történő lehet leszűkíteni a telephelyen megkötött szerződésekre nem 
utazás viszonylata képezi belül egy állandó műhelyre, hat ki. Ezért nem tudjuk elfo-
alapját az elszámolásnak. Az forgalmi irodára, váltókezelői' gadni azokat a javaslatokat, utazás történhet közúton autóhelyiségre, az kiterjedhet a te- amelyek a kollektív szerződés busszal, vagy vasúton. A szollephely bármelyik pontjára. 6. §-ának más, újabb munkate-
gálatonként megtett utazási A munkáltató jogosultsága, rületekre történő kiterjesztésé- időt _ tehát az oda- és visszahogy azonos telephelyen és re irányulnak. A kollektív szer- utazást összesen - akkor lehet munkakörön belül változatlan ződés automatikusan nem vál- díjazni, ha a fél órát eléri, vagy személyi alapbérrel - tehát a toztathatja meg az egyéni mun- meghaladja. A napi fél órát el-munkaszerződés szükséges tar- kaszerződést, nem teheti a érő, vagy meghaladó időtartatalmi elemeinek érintetlenül ha- munkakörülményeket nehezeb- mokat havonta kell összesíteni 

gyása mellett - más munka- bé, mint amelyek a megkötés-
a ke�kítés szabályai szerint. végzési helyre i"s beoszthatja a kor fennálltak. Ebből köv�tke-

dolgozót. A telephelyen belüli zik, hogy a kollektív szerzodés dr. Szabó László 

átirányítás ellen a dolgozó ter- kiterjesztése esetén is szüksé- (F_olytatjuk) 

• 
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4 MAGYAR VASUTAS 

Hiába szól a szakszervezet! 
Harminc év 

Több gondoskodást érdemelnek a hatvani vasutasok 
a vágányok kö�ött 

Ezen a kés6i ver6fényes 6szön nehéz elképzelni, 
hogy még hideg tél is lehet az idén. Pedig a feltétele
zés szinte bizonyos, hi_szen, ahogy a szólásmondás 
tartja, ,,a kutya nem eszi meg a telet". Sejtik ezt Hat
van állomás vasutasai is, ezért nyugtalankodnak. 
Nemcsak a nagy rekonstrukció okozta gondok miatt 
fáj a fejük. Legtöbbjüket a kedvezőtlen szociális kö
rülmények is aggasztják. Hideg zuhanyzók és irodák, 
lassan épül6 üzemi konyha, laktanya, kevés produk
tív munkát végző ember. Nem irigylésre méltó tehát 

' Piroska József szb-titkár helyzete sem, mert mosta
nában sokan megkérdezik: mikor intézkedik már a 
szakszervezet? 

- Mi · megtesszük a tőlünk 
telhetőt. A legégetőbb gondo
kat rendszeresen közöljük az 
információs jelentésben, telefo
nálgatunk, intézkedést sürge
tünk, de nem sok eredménnyel, 
- panaszolja irodájában Piroska József. - Rajtunk kívül álló 
okok miatt nem orvosolhatjuk 
több száz dolgozó panaszát. De 
erről beszéljenek a tények. Sé
táljunk egyet a területen. 

Nagy az igénybevétel 

Mielőtt elhagynánk a felvéte
li épületet, benézünk Mezei Mátyás állomásfőnök irodájába 
is. Oktatást tartott nemrég, 
most az iratait rendezgeti. Szí
vélyesen fogad. A munkahelyi 
közérzetről, a napi gondokról 
érdeklődöm. 

- Fáradtak mostanában a hatvani vasutasok - mondja. 
- Különösen a rendelkező for
galmi szolgálattevőket, a váltó
kezelőket, a kocsirendezőket és 
a sarusokat teszi próbára a szol
gálat. A rekonstrukció miatt 
nem könnyű a forgalmat szer
vezni, irányítani. A munkaerS
hiány kényszerintézkedésekre 
késztetett bennünket. Szabad
ságot és pihenőnapot nem tu
dunk senkinek sem adni. Az állomás korszerűtlen műszaki berendezései miatt nagy az igénybevétel. Vonóvezetékes 
váltók, vágányfék nélküli gurí
tó, vágányzárak, répavonatok. 
Nem sorolom tovább a gondja
inkat, mert még azt hiszik, pa
naszkodunk. Négy sarus dolgo
zik hét helyett. Gyorsabb és 
biztonságosabb lenne az elegy
feldolgozás, ha a gurítói körzet
ben dolgozók URH-adó-vevőt 
kapnának. Huszonnégy óra alatt 280-300 személy-, illetve tehervonattal van dolguk itt a I vasutasoknak. 

- Sok munkát adnak most a 
répavonatok is jegyzem 
meg. 

Mi egy évszázados, málló va
kolatú, földszintes épület felé 
tartunk, amely igazán rászol
gált már a lebontásra, de mint 
hallottam, nem lesz abból sem
mi. Ott marad a felvételi épület 
szomszédságában; az új vágá
nyok megkerülik. Benyitunk a 
rozoga ajtón. A fülledt levegőjű folyosón vasszekrények támasztják a falat. Kopott, szegé
nyes berendezéseket őrző helyi
ségek ajtajai nyílnak jt)bbról, 
balról. Szociális épületben já
runk. 

Hatvan személyre 
három zuhany 

Harminchat kocsitakarító, 
harminc vonatkísérő, tizenkét 
távbeszélős, hat rakodómunkás 
jár ide öltözni, mosakodni - tá
jékoztat Petrovics Sándor mű
vezető. - Mosakodni, fürödni csak szeretnének a dolgozók, mert arra itt nem sok lehetőség van. Hatvan-nyolcvan személyre jut három zuhanyrózsa és egy 75 literes bojler. Bosz
szantóak itt a szociális körülmé
nyek, asszonyok, férfiak pa
naszkodnak miatta. 

Szomorúan szemléljük a kiet
len fürdőt, ahol egy hideg sze
neskályha árválkodik a sarok
ban. A négy mosdólefolyó csö
veit szigetelőszalaggal tekerték 
körül, a zuhanyzótálcák szára
zak, hoszen hidegben ki merne 
zuhanyozni. A 75 liter meleg víz ennyi embernek egyébként kézmosásra sem elég. A bojler 
eddig rossz volt, csak a napok
ban javították ki. 

- A múlt év tavaszán felújí
tott szociális épület egész fűtési 
rendszere rossz - magyatázza. 
- Mozdonyvezetők, tmk-sok, 
műszakiak, ipari tanulók (mint
egy háromszázhatvanan) öltöz
nek, fürdenek ott. Ennyi ember nevében hallatja szavát a szakszervezet, de hiába. Rendszere
sen megírjuk az információs je
lentésekben, tájékoztatjuk az il
letékes vezetőket és kérjük, 
hogy tegyenek valamit, mert 
közeleg a tél. Tavaly sokan 
megfáztak, ezért az üzemorvos
sal közösen írtunk levelet a 
miskolci ÉHF-nek, melyben 
kértük a fűtési rendszer felújí
tását, kijavítását. Csak ígéretet kaptunk. Most már a kertek 
alatt van a tél. Félnek és pa
naszkodnak az emberek ... 

Hideg radiátorok 

�özben belépünk az emele
tes épületbe. Rend, tisztaság 
mindenütt. Az első emeleten ta
lálkozunk Koncz István nyug
díjas fürdőőrrel. Valamikor 
mozdonyvezető volt. Ő kísér to
vább bennünket, miközben 
kérdezés nélkül is a lényegről 
beszél. Mintha Tiborc panaszát 
hallanám: 

- Az öltözők kivételével az egész épület hideg. Vékony csö
vekkel kötötték össze a radiáto
rokat, amelyek inkább hűtik, 
mint fűtik a zuhanyozó helyisé
geket. Télen meg lehet fagyni a víz alatt. Másfél éve újították 
fel a fűtési rendszert, de az rosz
szabb, mint azelőtt volt. A má
sodik emeleten még hidegebb 
van, a plafonon folyik a víz. So
kan már nem is mernek füröd
ni, mert tüdőgyulladást kap
nak. Az egész rendszert át kel
lene szerelni' 

Meg(irintünk néhány radiá
tort. Langyosak. Koncz István 
lekísér bennünket a kijáratig, s 
közben az elméretezett csövek
ről beszél, meg felhívja figyel
münket a naptárra, amely októ
ber 14-ét mutat. 

Az ajtóban Baráthy Barnabás tmk-részlegvezetővel talál
kozunk. őt is bosszantja a fele
lőtlen fűtésszerelés. A miskolci 
ÉHF nevéhez fűződik ez a szak
munkát megcsúfoló munka. 

Mint a Luca széke 

Szemlénk következő színhe
lyén sem tudunk örvéndezni.' 
'Szívet-lelket szomorító kép fo
gad a már két éve átépítés alatt 
álló üzemi konyha és laktanya
épület előtt. A beruházás kivite
lez��ével egy miskolci ÉP
SZOV-öt bízott meg a vasút. 
A sóderhegyek között forgó be

deg, se meleg burkolat, csak 
törmelék mindenütt. Az egyik 
szárnyban már átadták a hiva
talos helyiségeket, de abban 
sincs sok köszönet. Az irodák
ban harminc ember fázik, bosz
szankodik, mert fűtés még 
nincs. 

- Nézze, milyen munkát végeznek több mint húszmillióért - mutat körbe Honti Tamás műszaki üzemfönök
helyettes az egyik irodában. -
A falban lötyögnek a konnekto
rok, a csempék közül már ki
pergett a fuga, a zárak csálén 
állnak az ajtókban, az ablakke
retek mellett hullik a vakolat, 
de nem sorolom tovább. A leg
nagyobb baj azonban az, hogy 
már jönnek a hideg napok és a 
fűtés szerelésével még nem ké
szültek el. 

Bakon József, Várpalota 
állomás tolatásvezetője az 
idei vasµtasnapon Kiváló 
Vasutas kitüntetést kapott. 
A koránál legalább tíz évvel 
fiatalabbnak látszó vasutas 
kissé zavarban van: 

- Nem csináltam én semmi különöset, csak a reám bízott munkát végeztem 
- mondja. 

Bakon József valóban 
nem viselt társadalmi funk
ciókat, nem nyújtott a közös
ségben, a mozgalmi munká
ban kiemelkedőt azon kívül, 
hogy aktív tagja a többszö
rösen aranykoszorús Baross Gábor szocialista brigádnak. 

- Hol és hogyan került a 
vasútra? 

- 1957-ben egy ismerős mozdonyvezető ajánlására vettek fel Zalaegerszegen vonatkísérőnek - válaszol
ja. - Akkoriban négyen, néha öten fékeztük a hideg, huzatos fékbódékban a gőz-

Természetesen hidegek és si
várak a második emeleti lakta
nyaszobák is. Ott éjszakánként 
a kivitelezők alszanak. Leg
alább a saját bőrükön érzik a 
természet szigorát. Bár egyéb 
szig�r sem ártana ... .. vontatású teherszerelvénye-
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sokáig maradt a za
lai fővárosban. Fél év után 
tizedmagával Várpalotára 
helyezték. Az ideiglenes át
helyezésből véglegesítés 
lett. Várpalotán négy eszten
deig kocsirendező volt, majd 
egyfolytában tolatásveze
tő ... 

Villanymotorok 

a szabad ég alatt 

Több' gondoskodást érdemel
ne a mozdonyjavító fiókműhely 
hatvan dolgozója is. 

- Két évvel ezelőtt bontot- ·, ták le a csarnok előtti műhely- i sort, azzal a céllal, hogy majd 1-korszerűsítik - magyarázza 
,
·, Szabó László szerelő csoportve- i 

zető. - A törmelék nagy része {; azóta is itt van, de nincs kivi- ; telező. A drága villanymoto- j rak, alkatrészek most vagonokban, pőrekocsikon vannak.
1

· 
Azokat használjuk raktárnak. 
Két éve ebédlőhelyiségünk 
sincs, mert azt is lebontották. 
Most a szerelőcsarnokban lévő j 
zsúfolt kis műhelyekben étke- " 
zünk, olajos asztalokon, rugók 
és szerszámok között. 

Éppen dél van. A csarnokban 
a dízel- és villanymozdonyokon 
dolgozó szerelők leteszik a szer
számokat és egy falikúthoz bal
lagnak, amelyből természete
sen csak hideg víz folyik, és ke
zet mosnak. Már megszokták, 
hogy az olaj nagy része a tenye
rükön marad. Ezután hallgata
gon behúzódnak valamelyik 
anyagokkal zsúfolt kis műhely
be, és a munkaasztalra teszik a 
kenyeret meg a konzervet. Még 
hallom, amint az egyik szerelő 
odaszól társának: 

- Nem érdemes az Utasellátóba gyalogolni. Messze van, kár az időért ... 

- Hányan maradtak 
meg a zalaiak közül? 

- A tízbó1 ma már csak ketten vagyunk. Én itt is- · 
mertem meg a feleségemet, 
aki kocsifeliró volt akkori
ban és jelenleg is itt dolgo-
zik fuvardíjszámfejtőként. 

- Mi változott az eltelt 
évtizedekben az állomáson? 

- Romlottak is, javultak 
is a munkakörülmények. 
Kezdetben egy tolatásveze
tőnek négy embere volt. 

Most az előírt egy plusz há
rom létszámból egy állandó
an hiányzik ... Egyébként 
Várpalotán negyven vasutas 
hiányzik a kétszázból. Kor
szerű biztosítóberendezést 
kaptunk. Nyolc éve rádió se
gítségével teremtünk össze
köttetést az irányító és a 

mozdonyvezető között. Leg
fontosabb feladataink közé 
tartozik a Péti Nitrogénmű
vek, az Inotai Erőmű és a 

szénbányák kiszolgálása. 
Négy M-44-es dízelmoz
dony segítségével egy mű
szakban négyszáz-ötszáz 
vagont rendezünk. 

A keresetek is javultak. 
A tolatásvezető keresete a 
havi 40-50 túlórával és a pót
lékokkal eléri a 11-12 ezer 
forintot. A 30 évet a vágá
nyok között töltő Bakon Jó
zsef makkegészséges, moz
gása fiatalos. 

- Még nem voltam betegállományban - mondja. 
Egészsége� életmódot 

folytatok. Kiskertemben sző
lő is terem és van saját bo
rom, de szolgálat előtt és 
közben nem nyúlok a pohár
hoz. Beosztottaim is így tesz
nek. 

A Kiváló Vasutas címmel 
kitüntetett Bakon József há
romszoros Kiváló Dolgozó. 

Sz.Jakab 

Azel6tt artisták voltak . .. 
Kaszala Sándor (Kesztyfis Ferenc rajza) - Még a szezon elején va

gyunk. Naponta csak 120-130 
kocsi érkezik ide répával meg
rakva. A cukorgyárat folyama
tosan ki tudjuk szolgálni. Nagyobb baj az, hogy sok a javításra szoruló kocsi. Az október 
13-i répafordában például har
minchat vagont kellett kisoroz
ni kisebb-nagyobb hiba miatt. 
Mondanom sem kell, hogy táro
lásuk akadályozza a forgalmat. 

A rakodómunkások pici für
dője még kiábrándítóbb. A két 
elárvult zuhanyzó csövein kar
tonpapírra írt szöveg figyelmez
tet: ,,Nem működik!" A sarok
ban berozsdásodott, matuzsále
mi korú kazán, régóta „döglött" 
már. A kézmosók fajanszkelyhe 
bezöldült a csöpögő víztől. A lá
tottakhoz nincs mit fűzni, hall
gatnak a kísérőim is. tonkeverő mellett egy munkás .--------------------------------------

Bepillantunk még a vonatkí
sérők szekrényekkel zsúfolt tar
tózkodóhelyiségébe is. A középen álló nagy asztal mellett széthullani készülő fapadok. A 
kicsiny ablakon beáradó nap
fényben Kovács B. Jánosné ve
zető jegyvizsgáló fürdeti az ar
cát. 

_: Vízben itt !;lemigen lehet 
- Ilyen körülmények között fürödni, pedig ·de jó is lenne gondolom nem könnyű fegyel- meleg nyári napokon lezuhamet tartani. . nyozni, felfrissülni - jegyzi 

tesz-vesz. Néha felkap egy vö
dör maltert, aztán a padlókon át 
besiet a leendő ebédlőbe, amit 
most még a nagy fantáziával 
megáldott emberek sem tudnak 
maguk elé képzelni. Bent 
ugyanis cementeszsákok és tör
melékek halmaza fogadja a lá
togatót. Üres falak, kiszedett aj0 

tók, ablakok. 
- Pedig ezt már tavaly át kellett volna adni - sóhajt az 

szb-elnök. - Az újabb határidő október 30-a, de abból se lesz semmi. Az Utasellátó Vál
lalat elvállalta az üzemi étkezte
tést százötven személyre. A Bú
zavirág étterem is főz a vasuta
soknak, de már jó lenne, ha bir
tokba vehetnénk a saját kony
hánkat. 

- Valóban nem, de a forga- meg szomorkásan. - Pihenni lom- és a személyi biztonság· sem lehet. Legalább néhány érdekében szigorúnak kell len- pad kellene még, amin kényelni. A napokban például több- mesen elnyújtózhatnánk. Az szöri ittasság miatt két kocsi- ételmelegítőt is régen ellopdk a rendezőnek ,:s egy váltókezelő- palackkal együtt, de azóta sem nek az elbocsátását kezdemé- pótolták. Olyan hírek keltek nyeztük. szárnyra, "hogy úgyis lebontják 
· Az állomás előtt hosszú ár- az egész épületet, aztán embe- Sajnos egyéb gond is van. 

kok húzódnak, az épülő egyes ribb körülmények közé kerü- A konyhai berendezéseket még 
és kettes vágányok nyomvona- lünk. Várunk türelmesen - só- meg sem rendelték. Elöfordul

lai. Távolabb bányakavicsot la• hajtja. hat, hogy a hatalmas főzőüstök 
pátoló katonák serénykednek. A felüljárón ballagunk a: majd nem férnek be az ajtókon, 
Az elmúlt hónapban tizenhá- szb-titkárral. A vontatási rész- s akkor a már elkészült, csem-

pézett falakat lehet ismét szétrom csoport kitérőt épített be a leg szociális épületéhez igyek- verni. Pedig de sokat papolunk rekonstrukciót végző miskolci szünk. Alattunk répával rakott összhangról, szervezettség
építési főnökség felépítményi szerelvény gördül mélt6ságtel-
építésvezetősége. Az utasok jesen. Éppen szembe jön ve- röl ' · · 
ideiglenes fahidakon át juthat- lünk Szabó Lajos szb-elnök. Lassan készülnek az · első 
nak az érkező és induló vona,- Úticélunkat megtudva örömmel ·emeleten a vontatási üzemegy
tokhoz. .csatlakozik hozzánk. 

· 
ség irodái is. Még nincs se hi-

Megállóhely Zuglóban 
adás a jellemző, az is ősz elején, 
amikor érik a zöldség, a gyü
mölcs. Közel a Bosnyák téri pi
ac, a kistermelők oda szállítják 
az árut. 

- Szembetűnő a megálló
hely leromlott állapota. Az uta
sok mit szólnak ehhez? 

A Nyugati pályaudvartól let és a belváros bármelyik ré
mindössze ötpercnyi időtávol- sze, a vasutasok szempontjából 
ságra esik az egykori Rákosvá- pedig a MÁV kórház. Iskolák, 
ros megállóhely, a mai Buda- intézetek vannak a közelben, pest-Zugló. Reggelente óriási hozzák a gyerekeket, jönnek a 
tömegeket ont magából a pe- látogatók távoli vidékekről. 
ronról a Thököly útra nyíló Szombaton, vasárnap a kiskert
aluljáró, míg a délutáni órák- tulajdonosok kerekednek fel, a 
ban száz és száz vidéki ingázó hétvégeken hazautazó szabol-
kapaszkodik fölfelé a vágá- csi, hajdúsági munkások száma - Állandóan reklamálnak 
nyokhoz·vezető lépcsősoron. Az is jelentős. miatta, pedig mi igazán nem 
éjszakát nem számítva csak a - Van-e nagyobb eltérés a tehetünk erről. De ha látnák, 
délelőtti napszakban akad más- téli és a nyári forgalom között? hogy mi idebent milyen körül
fél órás vonatszünet, ezt kihasz- - A bevételek egyenletesen mények között dolgozunk, talán 
nálva beszélgetek Czipó Ist� oszlanak el, kiugrás még üdülő- nem is kritizálnának annyit. Az vánné személypénztárossal és szezonban sincs. Januárban információs helyiség padlója jóNátkai Károlynéval az infor- 593 ezer, áprilisban 651 ezer, kora darabon elkorhadt, vi
mációs berendezés kezelőjével. augusztusban 640 ezer forint gyázva kell lépkedni, mert a gö-

- Kevesebb lett-e az utas a értékű menetjegyet adtunk el, 9.ör�!1 könnyen_ elakad _a cipő. 
Kőbánya-Kispest állomás kor- ez azonban közel sem tükrözi a Oltozoszekrényemk az aJtó nél
szerűsítésével? Zuglóban megforduló utasok �O.li széntároló mellett állnak. 

- Nem vettük észre. Talán számát mivel sokan vidéki állo-...- A tüzelőanyagot egy magas abazok "pártoltak" át, akik mások�n váltják meg bérletei-· ,la,kon keresztü! lehet belapátolgyorsvonattal akarnak utazni, 'ket. Másrészt a hétvégi „telke- rn, elkél?ze�e�, hogy a ruhánk 
hiszen nálunk már egy-két ki- ·sek" rövid távolságra, néhány h�gy nez ki ilyenkor. A f�k • 
vételtől eltekintve csak a sze- forintért vesznek.csak jegyet. korbe át vannak ázva, talan 
mélyvonatok állriak meg. Zuglóban málházó is dolgo- most megcsiná:i�ák � . tetős�ge
A munkások továbbra is Z1:1gló- zik, értelemszerúen expressz- telés_t és remélJuk ki ts festik a 
ban szállnak le és fi$1. Innen áruval is foglalkoznak . . . helyiségeket. 
könnyen elérhető a peremkerü- · E területen inkább a le- T. Z. 
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A MÁV Vezérigazgatóság 

A fuvaroztatók és a MÁV együttműködése 
Szeptember 24-26. között -

a Közlekedéstudományi Egye
sület vasútüzemi szakosztálya 
és a szállítási önálló szakosztá
lya közös szervezésében - má
sodszor került megrendezésre a 
fuvaroztatók és a vasút vezetői-· 
nek közvetlen párbeszéde. 

A Siófokon megrendezett 
konferencián dr. Ivány Árpád, 
a KM közlekedési főosztályá
nak vezetőjének bevezető elő
adása után Mészáros András 
vezérigazgató-helyettes tartott 
vitaindítót: ,,Az év eddigi idő
szakának árufuvarozási tapasz
talatai, különös tekintettel az 
őszi forgalmi feladatokra·· dm
mel. Előadásában tájékoztatást 
adott az 1984-ben Balatonfüre
den megtartott első konferenci
án elfogadott ajánlások végre
hajtásáról is. Ezután Takács 
Béla főosztályvezető, a Közpon
ti Szállítási Tanács titkára „A 
közlekedés szerepe a külkeres
kedelmi kapcsolatokban" cím
mel tartott előadást. Egri Ist
ván főosztályvezető, a MÁV ke
reskedelmi és üzletpolitikájá
nák érvényesüléséről, és a jövő
beni feladatokról szólt. Fehér 
László főosztályvezető-helyet
tes a vasút üzemviteli tevékeny
ségének értékelésével elemezte 
a fuvaroztatók jobb kiszolgálá
sára irányuló törekvéseket. 

A konferencián szót kaptak a 
�uvaroztatók is. Az elhangzott 
előadások és korreferátumok 
megerősítették: a fuvaroztatók 
értik és értékelik a vasút veze
tőinek törekvéseit, , elismerik, 
hogy a jelenlegi gazdasági kör
nyezetben csak kölcsönös meg
értéssel. minden eddiginél jobb 
együttműködéssel lehet közös 
feladatainkat megoldani. 

A konferencia ajánlásait -
mintegy 180 fuvaroztató válla
lat észrevételei és javaslatai 
alapján - a résztvevők elfo
gadták. 

A konferencia ajánlásai: 

1. A konferencia megállapí
totta, hogy javulás tapasztalha
tó a vasút árufuvarozási tevé
kenységében. Úgy ítéli meg, 
hogy a kedvezőtlen környezeti 
hatások ellenére a vasút bővít
se a szolgáltatások körét, és ja
vítsa munkájának minőségét, 
amelyben a fuvaroztató vállala
tok készek együttműködni. 

Emellett azt is megállapítot
ta, hogy a MÁV vezetésének 
szándékai (törekvései) és a napi 
munkagyakorlat nem teljesen 
fedik egymást, ezért javasolja a 
gondolati és cselekvési egység 
erősítését. 

2. A vasút növelje a szolgál
tatásokat és azok minőségét a 
következő területeken: 

- garantált kocsiigény ki
elégítése, 

- értesítés, 
- tehérvonatok menetrend-

szerűsége, 
- iparvágányok tervszerű 

kiszolgálása, 
darabszám-megállapítás, 

- mérlegelés, 
- a kármegállapítási jegy-

zőkönyvek helyszíni felvétele 
( a tanácsi megbízottak igény
bevételének csökkentésével), 

- a kocsirakományú külde
mények közúti fel- és elfuvaro
zását, szükség szerinti átraká
sát, 

- vállalja a küldemények 
raktározását, a raktárak bér
beadásának lehetőségét.• 

A tauácskozái,, résztvevői 

(Laczkó Ildikó fehételei) 

5. A záhonyi átrakókörzetre elemzőmunkát és tegyen alter
célszerű lenne olyan díjszabási natív javaslatot az illetékes 
rendszer kialakítása. amely sze-. szerveknek. 
rint az átrakott áru tényleges Szabó Sándor 

i) 

A mátészalkai •kis vasutas 

A mátészalkai állomáson nyáron gyakran feltűnt a for
galmista mellett egy nagyobbacska fiú. Kék öltönyben tá
nyérsapkával a fején tiszteJ,gett az induló és érkező vona
toknak. 

- A nyár elején történt - meséli felnőttes komolyság
gal -, hogy az állomáson nézelődtem, mert nagyon-na
gyon szeretem a vonatokat ... Észrevettem, hogy a kapus 
nem zárta be indulás előtt a vágányokhoz vezető ajtót. 
Szóltam neki, megmondtam, hogy szabálytalan, amit csi
nál. Ő megköszönte, s jutalmul, hogy figyelmeztettem, be
vitt a forgalmi irodába, bemutatott az ott dolgozó vasutas 
bácsiknak. Ettől kezdve naponta kijártam az állomásra, 
kérdezgettem mindenfélét, a bácsik pedig sohasem hagy
tak válasz nélkül. 

Szerencsi Roland - mert úgy hívják a kis vasutast -
most kezdte a hetedik általánost. Vasút iránti szeretetét a 
szülei sem báhják, sőt: örillnek és büszkék, hogy �oland 
tudja a vonatok pontos indulását, mégpedig „vasutasnyel
ven ", vagyis vonatszámok szerint. 

A kis vasutas erősen állítja, hogy nincs szebb pálya, 
mint a mozdonyvezetőé ... 

(Zsoldos) 

.A brigádnaplót lapozgatva 
Régen láttam már olyan b·ri

gádnaplót, mint ami a békés
csabai üzemfőnökség Bebrits 
Lajos szocialista brigád tagjai
nak életéről íródik. I. brigádélet 
eseményei egyszerű őszinteség
gel, néhol fanyar humorral szí
nezve elevenednek fel az olvasó 
előtt. 

Az első lapokra írott sorok a 
névadóval ismertetnek meg. 
A brigád fontosnak tartja, hogy 
minden információ a naplóba 
kerüljön Bebrits Lajosról, sőt új 
ismeretek után is kutatnak, hi
szen a névadó 100. születésnap
ját 1991-ben ünnepeljük. 

A következő lapokon a bri
gádtagokról olvashatunk, akik 
tizenhárman vannak. vala
mennyien mozdonyvezetők. 
Többen egyéni és kollektív ki
tüntetések birtokosai is. Leg
utóbb a 36. vasutasnapon a 
MÁV Kiváló Brigádja kitünte
tést vették át, az 1985-ben vég
zett munkájukért. Valamennyi
en szakmai. politikai tovább
képzésben vettek és vesznek 
részt. valamint felelősségteljes 
társadalmi funkciót töltenek be 
a pártszervezetben, a KISZ-ben 
és a szakszervezetben. 

A brigádnapló lapjai a közös
ségi életet, a hétköznapok ku-

darcait és eseményeit, az ün
nepnapok szépségeit egyaránt 
közvetítik. 

A brigád tagjai közéleti em
berek, kezdeményezők, amit a 
különböző funkciókban végzett 
munkák, az újítások, vetélkedő
kön, az önkéntes véradáson va
ló részvétel is bizonyít. t 

A színes képek, beszámolók, 
írott dokumentumok tarkítják 
és élettel töltik meg a naplót. 
A képek bizonyítják a különbö
ző munkákban való részvételt, 
családi ház építését, a - több 
éve patronált - Hajnal utcai 
óvodában végzett festési, szere
lési, takarítási munkát. 

Kiemelkedő eredményeket 
értek el a munkaversenyben és 
a szellemi vetélkedőkön. 
A kommunista műszakok állan
dó résztvevői. A brigádnapló 
utolsó bejegyzései is erről ad
nak tájékoztatást. 

Szeptemberben a brigád tag
jai 102 óra társadalmi munkát 
végeztek. - teherkocsikat javí
tottak az őszi répaszállításhoz. 
A munkáért járó forint ellenér
téket - a szolnoki MÁV-kór
ház részére -- ultrahangos ké
szülék vásárlására ajánlották 
fel. 

Zacharidesz Jánosné 

Ugyanakkor rámutattak arra 
is, hogy az irányítás legfelső 
szintjén elhatározott szándék 
érvényesülése még nem érezhe
tő a végrehajtás minden terüle
tén. 

Az előadásokat követő fóru
mot dr. Zahumenszky József, a 
KTE főtitkára vezette. Az el
hangzott kérdésekre, észrevéte
lekre Mészáros András vezér
igazgató-helyettes és a MÁV 
Vezérigazgatóság kereskedelmi 
és üzemviteli főosztályának ve
zetői válaszoltak. 

3. Erősíteni kell a kölcsönös 
gazdasági érdekeltség gondola
tát a fuvaroztató vállalatok és a 
vasút közötti partneri kapcso
latban. 

4. A szállítási feladatok ered
ményes teljesítése céljából fej
leszteni célszerű a fuvaroztató 
vállalatok és a vasút közötti 

tömege, és nem a rendelkezésre ----------------------------------------

álló vasúti kocsi alapján történ- Halasi pályafenntartók 
jék a fuvardíjszámítás. 

kapcsolatrendszert kétoldalú 
megállapodások kötésével, 
amelyek a díjszabások kiegészí
tését képezhetik, a sajátos vi
szonyok és érdekeltségek figye
lem be vételével. 

6. A konferencia ajánlja a 
Közlekedéstudományi Egyesü
letnek, hogy a vasút fuvarozási 
kényszerének helyzetével, a 
vasúti árufuvarozási szabályzat 
módosításával kapcsolatban vé
gezzen tudományos kutató- és 

Miskolcon üzembe helyezték 
a számítógépes forgalom-ellenörzöt 

(Folytatás az 1. oldaról.) 

lési és Műszaki Főiskola tanárai 
dolgozták ki, a panorámatáblát 
pedig a GANZ Elektric Művek 
bajai gyáregysége készítette el. 
Mindezek felszerelésében, élet
re keltésében vasútigazgatósá
gunk tizenöt, többnyire fiatal, 
jól képzett mérnöke, ötven mű
szerésze, villamos és számítógé
pes szakem here vett részt. 

A KÖFE berendezés kétnapi 
próba után október 2. óta dolgo
zik üzemszerűen. Október 8-án 
Hernádi Istvánnak, a MÁV 
Miskolci Igazgatósága vezetőjé
nek kíséretében és tájékoztatá
sa alapján a berendezést műkö
dés közben nézte meg Fekete 
Rudolf, az MMG Automatikai 
�úve� ve_zérigaziatója és Fü
lop Lászlo, a MA V Vezérigaz
gatóság automatizálási főosztá
lyának vezetője. Voltaképpen 
ez jelentette a hivatalos átadást. 

A három vezető megbeszélte 
a további tennivalókat. E sze
rint a Miskolc-Mezőzombor 
közötti vonalszakaszon folytat
ják a berendezés szerelését, 
élesztését, a programírást. Vár
hatóan novemberben végezne}< 

• 

a munkával. s a panorámatábla 
Hatvan-Miskolc-Mezőzom
bor közötti vonalra kiterjedően 
vetíti ki a vasúti forgalom ké
pét. 

A megbeszélésen szóba ke
rült, hogy a KÖFE berendezést 
kiépítik Hatvan és a budapesti 
igazgatósághoz tartozó terület 
egy részén Rákos állomásig. 
A következő lépcsőben a szege
di vasútigazgatóság két törzs
hálózati vonalán építik ki ezt a 
technikai újdonságot. Ennél 
számítanak a tapasztalatokkal 
rendelkező miskolci szakembe
rek segítségére is. 

A MÁV, s az igazgatóság el
képzelései szerint Miskolc-Hi
dasnémeti nemzetközi fővona
lon a központi forgalomirányító 
(KÖFI) berendezést létesíte
nek. Erre már a panorámatábla 
készítésekor is gondoltak. 

Az értékelés szerint a számí
tógépes forgalom-ellenőrző be
rendezés beváltja a hozzá fűzött 
reményeket. Hernádi István 
vasútigazgató elmondta, ez 
szinte felmérhetetlenül sok 
előnyt jelent. Biztonságosabbá 
teszi a közlekedést, a menet
rend betartását, a mozdonyok 

és a vasúti kocsik jobb kihasz
nálását, a kocsi/ orduló-idő rö
vidítését. 

Statisztikailag aligha lehet ki
mutatni, mégis gazdaságosab
bá teszi a közlekedést. Egy-egy 
szerelvény fékezése például 
nagyjából 300, megállása 600 
forintba kerül. Végtelenül ne
héz lenne összesíteni, hogy a 
vonatokat hányszor kell - fe
leslegesen - fékezni, megállí
tani, s a gyors beavatkozások
kal hány tíz- és százezer forint 
takarítható meg. 

A tanácskozás résztvevői ab
ban is megegyeztek, hogy to
vábbi elemek beépítésével, az 
automatika, a számítógép segít
ségével mentesítik a menetirá
nyítókat az adminisztrációs 
munkától, s így több idejük jut 
a forgalom hatékonyabb szer
vezésére, irányítására. Így pél
dául gombnyomásra monitoron 
megjelenik a vonat száma, 
automatika készíti a grafikont, 
az elegyösszesítést. Számítógép 
tárolja a napi 150-200 vonat 
adatait, s a menetirányító he
lyett szolgáltatja az összes ada
tokat. 

Csorba Barnabás 

A feladat sok; a létszám kevés 
A kiskunhalasi pályafenn
tartási főnökség jelentős 
szerepet vállal a Duna
Tisza közének vasúti köz
lekedésében. Ők gondos
kodnak Bács-Kiskun me
gye csaknem kétharma
dán a vasúti pályák üzem
biztos állapotáról. Össz
vonalhálózatuk az állo
mási vágányokkal együtt 
542 kilométer. Adottsága
ik olyanok, hogy az or
szág pályafenntartási fő
nökségei közül az első 
három között vannak a 
hézag nélküli vágányok 
tekintetében. Vonalháló
zatukból 290 kilométer 
hézag nélküli pálya, ame
lyen 100 kilométeres se
bességgel _haladhatnak a 
vonatok. Allomási vágá
nyaik is, mintegy száz ki
lométer hosszban hézag 
nélküliek. 

Földi Gyula, a főnökség ve
zetője elmondotta, hogy felada
tuk az elmúlt években jócskán 
megnőtt. mivel hozzájuk került 
a Kunszentmiklós-Tass és- a 
Taksony közötti vonalszakasz 
is. E terület messze esik a fő� 
nökség központjától, így itt egy 
külön főpályamesteri szakaszt 
kellett létrehozniuk. Jelenleg 
területükön hét főpályamesteri 
szakasz működik. A pálya meg
felelő műszaki szinten tartása 
mellett további jelentős munkát 
adnak a folyami hidak, így a 
bajai és dunaföldvári Duna-híd 
fenntartása, az azokon levő 
meghibásodások - mint példá
ul a hídpillérrongálások - javí
tása. 

Hat-hét évvel ezelőtt közel Kiskőrös-Kalocsa és a Solt-
700-an dolgoztak a főnökség te- Dunapataj vonalakon, ez egy
rületén. ma 252-265 között ben tengelynyomás-növelést is 
váltakozik a létszám. A munka- eredményezett. Említést érde
erö-csökkenés nagy gondot je- mel az is, hogy az aljcserék 
lent a munkában. Negyvenhá- mintegy 85 százalékával már 
rom vonalbejárói szakaszuk eddig elkészültek. 
van, de csak harminc vonalbe- A munkák közül szólni kell a 
járóval rendelkeznek, pedig a kiskunhalasi közúti felüljáró 
hézag nélküli vágány miatt fo- építéséről. ahol a társszolgálati 
kozott felügyeletre lenne szük- ágakkal együtt a vasútra háruló 
ség. Az átlaglétszám 50 száza- alvállalkozói munkát szeretnék 
Léka évente cserélődik. Az idén időben elvégezni. Természete
eddig hatvan új dolgozót vettek sen továbbra is gondoskodnak 
fel, és hatvanheten mentek el a a pályák üzem- és forgalombiz
főnökségtől. Így, állandóan vál- tos állapotáról. 
tozó összetételű munkaerővel Az év hátralevő részében új 
kell a munkát elvégezni. Hogy feladatok előtt is állnak. Kis
mégsem kell szégyenkezniük. szállás állomáson új típusú 
az a törzsgárda becsületes , vasbetonaljas kitérőt kell cse
helytállásának köszönhető. rélni. Ilyen típusú kitérő az 

A tervszerű munkákat éven
te elvégzik. Mivel vonalaik 
nagy részén hézag nélküli a pá
lya, így a fenntartásnál a hő
mérsékleti hatásokat is figye
lem be kell venniük. Tavasszal 
és ősszel nagy gépekkel dolgoz
nak, ha kell, éjszakai vágányzá
rakat is tartanak. Szeptember 
végiig az éves gépláncos ter
vükből eddig 101,5 vágánykilo
métert teljesítettek, ami 100 
százalékos teljesítménynek fe
lel meg. Októberben a géplánc 
ismét folytatja a pálya felújítá
sát. Kitérő-aláverő gépek a 190 
kitérőcsoportból ez ideig 162-őt 
megmunkáltak. A Buda nagy
gépes tervükből 20,6 vágányki
lométert már teljesítettek, ami 
szintén a 100 százalékos teljesít
ménynek felel meg. 

Tavasszal a 12d méteres sí
nekből 58 darabot cseréltek. 
Ennek Vissznyereményét a la
josmizsei vonalon építették be. 
Egyéb síncseréket 680 vágány
folyóméteren végeztek el; a 

igazgatóság területén eddig 
még csak egy helyen található. 
A főnök!ifg dolgozói egyébként 
fogékonyak az új iránt. 

Földi Gyula elmondotta azt 
is, hogy az őszi forgalomban a 
többi szakszolgálattal együtt ar
ra törekednek. hogy a forgalom 
minél kisebb zavarása mellett 
végezzék a rájuk háruló mun
kát. A vágányzári időkben ösz
szehangolják a feladatokat a 
társszolgálattal. a biztosítóbe
rendezés- és a villamos felsőve
zeték-szerelőkkel. A gépláncos 
munkákat pedig igyekeznek a 
kevésbé terhelt vonalakon vé
gezni. A feladatok teljesítésé
ben sok segítséget kapnak a 
szocialista brigádoktól. A moz
galomban az összlétszám 57 
százaléka vesz részt. A főpálya
mesteri• szakaszokon dolgozók 
között már hosszú ideje élénk a 
munkaverseny. melynek célja a 
főnökség évi tervének teljesíté
se. Az elért eredményeket félé
vente értékelik. 

(Gellért) 
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ízelröl villanymozdonyra A 1,,irendelés dicsérete 

A MÁV energia�akarékossági és fejlesztési célki�ű
zéseinek · megfelelően 1984-ben Dombóvárig, 
1985-ben pedig Pécsig villamosították a fővonalat. 
A villamosítás ütemével párhuzamosan képezték át 
a kezdetben gőz-, majd a dízelvontatásra kiképzett 
szakembereket. 1986-ig a pécsi vasútigazatóság a 
villamos vontatás bevezetése előtt a budapesti, mis
kolci oktatási főnökségeken képeztette ki mozdony
vezetőit, korlátozott számban. Saját szervezésű villa
mosmozdony-vezetői tanfolyamot ebben az évben 
indítottak először Pécsett. A tanfolyamra a szolgálati 
főnökségek javaslatai alapján 25 dízelmozdony-vez�
tőt iskoláztak be Nagykanizsáról, Pécsről, Dombo
várról, Dunaújvárosból. 

Hideg Istvánnal, a Pécsi Ok
tatási Főnökség vezetőjével és 

Vízi Miklós tanfolyamvezetö
vel, a szaktanfolyami záróvizs
ga előtt értékeltük az első villa
mosmozdony-vezetői tanfolya
mot. 

Az átlagéletkor 32 év 

- A tanfolyamon résztve
vők dízelmozdonvokon már 
gyakorlatot szereztek. A V41, 
V42 és V43-as típusú villamos 
mozdonyokra az igazgatósági 
munkaprogramnak megfelelő
en azért képeztük ki őket, hogy 
a több típusismeret birtokában 
dízel és villamos fordulókba 
egyaránt vezényelhetők legye
nek, s így az élő munkaerővel 
és a vontatójárművekkel éssze
rűbben tudjon az igazgatóság 
gazdálkodni. 

masinisztából lett felvigyázók, 
mozdonyirányítók mintha elfe
lejtenék a vezérállás által ránk 
kényszerített fegyelmet, segítő
készséget, s azt, hogy honnan 
indultak és a „csak azért sem", 
,,majd én megmutatom" szem
lélet vallók táborába sodród
nak Egyéni bízonylatolásukkal 
pedig a vasút, s valamennyiünk 
érdekeit keresztezik. Nézze, 
minden ember hibázik munka 
közben. Velem is előfordult 
már egyszer Tapolcán. hogy 
könnyelműségből nem váltot
tam a Szergejen vezetőállást, 
nem láttam az ívben a jelzése
ket, s bizony jelentős anyagi 
kárt okoztam. Máig is fizetem a 
törlesztést, de egy életre okul
tam belőle. S_aját káromon okul
va óvok másokat is a mulasztás
tól. 

Várnak az alkalomra 

' 

Alig két éve van villamos 
vontatás ezen a vonalon. de 
már így is előfordult. hogy a pé
csi személyzet Dombóvárig ho
zott egy vonatot, s ott telje& sze
mélyzetváltással - éppen a 
munkaidővel való jobb gazdál
kodás vagy a tűlóracsökkentés 
érdekében - dízellel visszafor
dították őket. A kollégák több
sége nem is vitatkozik ilyenkor, 
de előfordul, hogy hasonló ese
tekben, ha villanyról dízelmoz
donyra kell váltani, akkor a túl
órától kezdve a vonalismeret hi
ányára való hivatkozással is 
menekülni próbálnak a feladat 

ve kezelik a jelzőket. Sokszor 
épp, hogy megállunk már in
dulhatunk is, mert zöldre vált a 
jelző. A 20-30 másodperces 
ácsorgások miatt a vasút sok
sok kilowattórát, vagy gázolajat 
veszít: 

.Magas színvonalú 

szakmai képzés 

Nagykanizsáig a tervek sze
rint 1990-ig villamosítják a vo
nalat, azonban a: villamosítás 
ütemével párhuzamosan egyes 
vonalszakaszokon már villamos 
vontatást alkalmaznak majd. 
Ebben is jól felkészült moz
donyvezetőkre lesz szükség. 
Ezért küldték el több társával 
együtt Gáspár Gyulát is Nagy
kanizsáról, hogy a szükséges 
személyzet-körbeváltásokat 
majd elvégezhessék. 
· - Egy kicsit ez a mi szomo

rúságunk "is, mert a villanymoz
dony-vezetői tanfolyamon szer
zett tudás és ismeretanyag -
amennyiben nem vezethetünk 
V43-ast - háttérbe szorul. Ne
kem nagyon jól jött ez a tanfo
lyam, mert most járok techni
kus minösítőre, s ott is haszno
sítom a villamos ismereteket. 
Hogy kiküldetésben vállal
nám-e a mozdonyvezetést? Tar
tós kirendelésben természete
sen nem. Előző munkahelye
met is azért hagytam ott, mert 
sokat voltam távol a családtól. 
Két-három hetet esetleg elvisel
nék, ha a pécsi igazgatósági fel
adatok így kívánnák. De erre 
nincs szükség, s.öt ismereteim 
szerint még nem is tudnak min
den pécsi, dombóvári mozdony
vezetőnek olyan vezénylést ad
ni, ahol szilit kell vezetni. 

Sorolhatnánk még tovább a 
jóképességű villanymozdony
vezetőket Pécsről, Dombóvár
ról, Nagykanizsáról. Annyi bi
zonyos, hogy a magas színvona
lú szakmai képzésnek, a moz
donyvezetők jó felkészültségé
nek jelentős szerepe van ab
ban, hogy a V43-as mozdonyok 
üzemkészsége a pécsi területen 
kedvezőbb a hálózati átlagnál, 
a V63-as mozdonyoké például 
megközelíti a 85 százalékot. 

Orosz Károly 

Beszélgetés eg_� nyíreg_�házi -. onah'ezető-.·e>I 
a Feren.,,·árosban eltöltött éu.•kről 

A kirendelésről már sokszor 
hallottam vitatkozni vasutaso
kat, s ezekben a vitákban kevés 
jó szót kapott ez a sajátos intéz
mény. A legtöbben szükséges � rossznak tartják, belátják, hogy 
a MÁV a létszámhiányból erfa 

' dö gondjait csak ezen a módon 

ni. Végeredményben a kirende
lés is utasítás, bizonyos esetek
ben pedig a fegyelmezés eszkö-
ze. Ez utóbbiban nem látok 
nagy fantáziát, mert úgy vélem, 
hogy az a vasutas, aki a honál
lomáson rosszul végzi a mun- · 
káját, hanyag, fegyelmezetlen, 
az kirendeltként sem lesz kü
lönb. Á p�nz nem minden, első 
a munkaszeretet. Sajnos, egyre 
kevesebben éreznek így. A mi 
korosztályunk számára, akik 
pár évvel a háború utárt kezd
tek, ez volt a természetes. A pa
rancsokat, utasításokat nem 
kérdőjeleztük meg, tiszteltük 
fönökeinket. Ma már ott tar
tunk, hogy egy vonalgondozó 
és egy állomásfőnök között alig 
van különbség, már ami a ran
got illeti. Minden beosztás fon
tos és szükséges, de a rangok 
tiszteletét nem kellene kidobni 
az ablakon . . . Lehetséges, 
hogy én egy kicsit régimódi va
gyok, de azt tartom, hogy a vas
útnál a rangokat jobban meg 

tudja enyhíteni. 
A kirendelés dicséretét ez 

ideig csak egyetlen vasutastól 
hallottam ... 

Papp Józsefnek hívják, 31 
éve szegődött a vasúthoz, ebből 
áz utolsó hat évet a ferencváro
si rendező-pályaudvaron szol
gálta tehervonat-vezetőként. 
Néhány hete nyugdíjas. 

- Szerettem a Fradiban, 
mert nap mint nap éreztem a 
megbecsülést, s ezt nemcsak az 
anyagiakra értem, bár tény, 
hogy lényegesen többet keres
tem, mint „otthon", a nyíregy
házi körzeti üzemfőnökségen. 
Lehet, hogy kinevet érte, mégis 
elmondom: életem egyik leg
szebb napja volt az augusztus 
20-i ünnepség, amikor átvehet
tem a Kiváló Dolgozó kitünte
tést. Nem akarom én bántani a 
nyíregyháziakat, de úgy érzem, 
hogy ott nem kaptam volna 
ilyen elismerést. Voltam kiren
delt Szolnokon és Fényeslitkén 
is, de a Fradiban éreztem a leg
jobban, hogy szükség van a 
munkámra. Igyekeztem is, aho
gyan csak erőmből futotta, 
mert nem akartam szégyent 
hozni a szabolcsiakra. úgyis 
elég rossz a hírünk, szerintem 
jogtalanul, mert az emberek 
igencsak hajlamosak az általá
nosításra. Ha leissza magát 
egy-két kirendelt vasutas, törté

Papp József 

kell becsülni. Amikor 1980-ban sárnapi pihenő, ha a szolgálat 
úgy kívánja. Az üjabbak ezt nyíregyházi feletteseim Ferenc

városba rendeltek, zokszó nélnem értik, ezért is lesz gond az 
t, 'ti' 1 N gyok e'n kül jöttem, mert abból indul-u anpo assa . em va 

tam ki, hogy biztosan nagyobb ellensége az ifjúságnak, hogyan 
· 1 'k h. fi ·s vas szükség van itt rám, mint ott-is enne , 1szen a am 1 - h H t , · k · áll l h on. a evig mun assz on utas, de azt tapaszta om, ogy 1 kta •tk' l'tt l'd · , k f l a m, n an a am a csa a o-a fiatalok egy resze csa o y- t t·· bb · k h t k · t · • 'k, k··t ma o nyire csa e en en ton a Jogait szaJ ozza, a o e- ' . . 

•n 1 • 
l · k 'íl d · l' e 'k szó egyszer. Meg1s va a tam, es essege ro pe ig a ig st · nem ba'ntam meg Jo'l keres ' wk f l . ' · -Nehez o et egye mezm, sza- t . t 1 , kb •i . . , . em, a JU a mazaso o sem mukra nm_cs ;ekmtely, valósag- maradtam ki, ráadásul még er-gal megsertodnek, ha paran- kölcsileg is elismertek. Hát 
csot kapnak. A vasút pedig fe- ezért dicsérem én a kirende
gyelem nélkül nem működhet, lést ... 
az utasításokat végre kell hajta- Sárközi Gábor 

netesen éppen Nyíregyháza.-------------------------
környéki. már mondják is: 
,, ezek a szabolcsiak mind ilye-
nek . .. "Hát kérem. ez egyál- Jórészt társadalmi munkában 
talán nem így van, a többség 
�lkiismeretesen dolgozik. Az 
pedig meggyőződésem, hogy a 
kirendelés ellen azok zúgolód
nak a leginkább, akik félnek a 
munkától ... 

- A kirendeltek egyik leg
főbb panasza az, hogy család
juktól távol kénytelenek dol
gozni ... 

Munkásörbázist avattak 
a ·Landler járműjavítóban 

A Fegyveres erők napja alkalmából munkásörbázist avattak 
a Landler járműjavítóban. A Fazekas Ferenc nevét viselő XV. 
kerületi munkásöregység Landler önálló századának felújított 
bázisa jórészt társadalmi munkában készült, a munka értéke 
több mint félmillió forint volt. - Tény, hogy Újfehértó, 

ahol a családom él, messze van 
Pesttől, de hát a vasutasnak A szeptember 26-i avatáson kitüntetéseket és jutalmakat ad
ezt vállal'ni kell, ahogyan azt tak át a bázis felújításában kiemelkedő munkát végző munkás
is, hogy nincs ünnep, nincs va- öröknek, illetve az MHSZ és a polgári védelem aktivistáinak. 

Természetesen ez az átkép
zés a mozdonyvezetők - sőt 
közvetve az utazószemélyzet -
munkaidejével való gazdálko
dást és a vontató járművek gaz
daságosabb kihasználását is 
elősegítheti. Közismertek az 
utazószemélyzet improduktív 
munkaidejének · gondjai, a vil

lanymozdonyok üzemkészségé
nek problémái, amelyek a pécsi 
vonalakon is gondot okoznak. 
Úgy gondolom, a mostani tanfo
lyamon végzett meglehetősen 
fiatal mozdonyvezetők - az át
lagéletkor alig érte el a 32 évet! 
- a szakszerűbb üzemeltetés
sel segíthetik a gondok mérsék
lését - mondotta Hideg István 
oktatási főnök. elöl. Ha fordítva történik, tehát 1-----------------------------------------------------

A mozdonyvezetőket - mint- dízelről villanyra kerülnek át 
ha igazolni akarták volna a tan- egy-egy vonalszakaszon. akkor 
folyamvezetö előzetes értékelé- a vonalismeret hiányát sem em
sét - magas szinvonalú szak- legetik. Ez szemléletbeli torzu
mai tudás, s legalább ennyire lás, aminek nem szabad zöld 
fontos: példás fegyelem jelle•• utat engedni. Egyébként, ha 
mezte. Hárman kaptak köze- visszakerülök a dombóvári 
pes, 14-en jó, 6-an jeles és ket- üzemfőnökségre. bizonyos, 
ten kitűnő mmösítést a záró- hogy egy ideig továbbra is dí
vizsgát vezető Somogyi Imré- zellel járok majd, mert a sze
től, a gépészeti és járműfenn- mélyzetfordák és a beosztott 
tartási főosztály villamos szak- személyzetek már kialkultak. 
emberétől. A későbbi hatósági De talán egyszer. beoszt9tt sze
vizsga néhány kisebb minösí- mélyzetként én is lehetőséget 
tésbeli eltéréssel szintén igazol- kapok, és kamatoztathatom az 
ta. hogy a főosztály képviselője itt szerzett ismereteket 
alaposan megfontolta a záró- mondta Kollár József. 
vizsgajegyeket. 

11• ,. , � • H Ko egaJa a pecs1 ra-
Göndöcs Vilmos a tanfolyam. bovszky László is kitűnőre vég

„öregje" volt a maga 41 évével. zett. Tizenöt éve vezeti már a 
Apai örökségként 21 éve lett dízeleket. Gyorsfordában, 
gözmozdonyvezetö, majd a dí- CSM-ben szolgált eddig. 
zelesítés után M62-sel járta az 
igazgatóság vonalait. 

Kollár József, aki ugyancsak 
a dombóvári körzeti üzemfő
nökséget képviselte a tanfolya
mon, egyike volt a kitűnőre mi
nősített hallgatóknak. 

- Hét éve vagyok mozdony
vezető. Örültem, hogy engem is 
beiskoláztak a villamos tanfo
lyamra, mert szeretem az elek
trotechnikát, a vezérlési-auto
matizálási elméletet, gyakorla
tot. Később a V63-as típusra is 
szeretnék jogosítványt szerez
ni. Legutóbb CSM-ben sze
mélyvonati fordában dolgoz
tam, de olykor tehervonatokat 
is továbbítottam. Hogy mit ta
pasztalok? A forgalomszervezé
sen bizony van jócskán javíta ... 
ni való. Sok a gépre,. vonatra 
várás. Gyakori, hogy a forga
lom mutogat a •vontatásra, és 
fordítva. Nem tudom mi leh,et 
az oka, de olykor azt tapasztal
juk, ho� forgalmisták. vagy a 

- Nagyon hasznos, jó szín
vonalú volt ez a tanfolyam. El
méletből és gyakorlatból is fel
készült szakemberektől tanul
hattunk. Őszintén mondom, 
nem tartom jónak, hogy egyik 
típusról a másikra átcsoportosí
tanak. De végeredményben 
azért képeztek ki több típusra, 
hogy a vasútnak vissza tudjunk 
adni a ránk költött forintokból. 
Csak legalább ne hosszú ideig 
várjunk arra, hogy a V43-ason 
is szolgálhassunk, mert az itt 
szerzett tudást hamar elfelejt
jük. Hogy mi az ami nem tet
szik szolgálat közben? Az, hogy 
mindenki mástól várja a fegyel
mezettebb munkát. Itt van pél
dául a 801. sz. Mecsek expressz. 
Szinte biztosra vehető, hogy 
reggelente Pusztaszabolcs be
járati jelzőjénél megfogják. 
Nem vitatom én, hogy eseten
ként az állomási munka okozza 
a feltartást, de mindig? Godisa 
és Kurd között is gyakran kés-

Nem is hinné az ember, hogy 
kocsijavító műhelyben jár. 
Nem hinné, ha nem látná ... 

A műhely a két vágány kö
·zötti tér. Télen hűtött, nyáron 
fűtött. Januárban, februárban 
takarítással kezdik a napot, ha
vat lapátolnak. Olyankor sok
kal gyorsabbak a mozdulatok. 
hamar odaragad a kéz a vas
hoz. A „micisapkát" nyáron is 
csak a fényképezés kedvéért 
veszik le .... 

Az egri vár hős parancsnoká
nak, Dobó Istvánnak nevét vi
selik. ,,A név és példakép vá
lasztásakor nem harcra, hábo
rúra gondoltunk. Hozzá hason
lítani emberségben, tisztesség
ben, békeidőben sem lebecsü
lendő föladat ... •· 

Cel4iömölkön, a vontatási 
üzemegység műszaki javító
részlegén dolgoznak. Lakato
sok, hegesztők, festők, asztalo
sok. Vasúti kocsikat javítanak. 
Tetotől talpig. Évről évre töb
bet ... 

- Majd négyezer teherva
gon fordul meg a műhelyünk
ben - mondja Salamon Tibor. 
- A markolók és egyéb rako
dógépek szinte eszik a vagono
kat. A személykocsikból jóval 
kevesebb viseli a kezük nyo
mát, ezerkétszáz-ezerhárom
száz, de ezeknél a felelősség 
sokkal, de sokkal nagyobb. 
Elég egyetlen csapszeg, egyet
len mulasztás. De jobb nem 
gondolni rá. 
· - Négy munkásőr dolgozik 

a brigádban - mondja Koppá
nyi László brigádvezető. - Te
vékenységük meghatározó. 
Szó'llősi Endre, Sebestyén De
zső,, Salamon Tibor és Szaba
dos György. Kiváló szakembe
rek. Nem könnyű pótolni őket. 
Bizony sokszor, hosszas tárgya
lás, egyeztetés előzi meg a szol
gálatba vagy gyakorlatra távo
zásukat. Jó, jó tudom. Pótolha
tatlan ember nincs, de ha egy
szerre hiányoznának, fogal
mam sincs, mihez kezdenék ... 

- Az egyezt�tést és a tár
gyalást persze megkönnyíti -
mondja Hujber József, a celldö
mölki egység megbízott pa
rancsnoka -, hogy Szabados 
György nem „csak" szakaszpa
rancsnok-hPlyettes. hanem mű
vezető is. Így „azért'' könnyeb
ben talál közös utat a kétféle 
vélemény ... . 

Ismeretlen fogalom e tájon a 
késés, a korai lelépés, a dajda
jos éjszakákat követő" találomra 
ébredés. 

- Nem takarják el a falak a 
látását - mondja Szöllősi End
re. - Elég végignézni a sínek 
között, máris észrevenni, ki hi
ányzik, ki nem. Akiknek teher 
volt ez a rend, kiléptek . . . 

..:__ A brigádvezető kemény 
ember - mondja Hujber Jó
zsef. - Nem csomagolgat, nem 
udvariaskodik, ha valami nem 
tetszik neki. Ez igaz. Miként az 
is igaz: kínosan ügyel arra, 
hogy a fizetésnapokon min
denkinek érdeme szerinti vas
tagságú legyen a borítékja. 

A munkával járó zajt leszá- brigádot és -minket javasolt Ál
mítva csend van a brigád körül. lami Díjra. Egy hajszg.l dön
Nem példálóznak, nem csap- tött, a fővárosiak javára. Büsz
nak csinnadrattát, ha valamit kék vagyunk arra, hogy az or
„csak úgy" tesznek. Kommu- szág legnagyobb cégénél ilyen 
nista műszakok egész sora „lp- magas. szinten jegyzik a Dobó 
séri" őket évek óta. Nem mon- István brigádot. Sorakozzanak 
danak nemet a váratlanul érke- csak nyugodtan az irigyek. 
zö hívó szóra, telefonra sem: mert jobb belőlük száz, mint 
„valaki" mindig ráér megjavíta- szánakozóból egy ... 1 
ni a parkok, játszóterek padjait, - Ezt a brigádot - mondja 
má�zókáit ... Persze, nem Szabados György - a munka
munkaidöben. ,,Nem bírjuk az időn túl is sokszor csatasorba 
olyan villogást, amelyik a ló- szólítják a rendkívüli feladatok. 
gásból erényt csinál . . . " • Például a katonai szerelvények 

A vagonok között óhatatlanul ellenőrzése, javítása. A bizalom 
megszorul a meleg. A Ság hegy olyankor elsődleges, nem en
felé pillantva a finom áttetsző gednek „akárkiket" a szerelvé
felhőkböl hatalmas pohár képe nyek közelébe ... 
�ajzolódik ki �z ége�. Még füle - Elég biccenti - mondja 
1s van, s szmte latm, ahogy Sebestyén Dezső -, mndenki gyöngyözik benne a hideg tudja, mi a dolga. Legyen az éj
nagyfröccs ... jel, vagy nappal, idehaza, vagy 

- Nem érdekel, mit monda- száz kilométerre innen. Külön
naki - mutat a pr�sházak felé ben hamar ránk ragasztanák: 
Sebestyén Dezső. - Időnként „azért nem megy a szekér, 
öszejön a brigád, a szakasz, az- mert a vasutasoknál gubanc 
tán irány a pince. Mert ha már van . .. " 
arra se kerítünk időt, hogy egy Vasutat s vasutast - mondasztalhoz leü�jü_nk, m_e�ette . a ja Szöllösl Endre - mostaná
fene. A munkat 1s, a bngadot 1s, ban divat szidni ócsárolni. Sze
a szakaszt is. Ez is kell! rencsére Celldömölkön egyi· 

A brigád címlistája hosszú, künknek sem kell szemlesütve 
1962 óta karcsún ível fölfelé. járnia. Mégis ... Valamikor 
Nem hiányzik egyetlen grádics rang volt a „MÁV-nál" dolgoz
sem, ami a szocialista mµnka- ni. Nyugdíjas állásnak számí• 
verseny-mozgalomban normá- tott. Mindebből napjainkra a 
fü, léptekkel mérve a vasútnál nyugdíj maradt. Én már nem 
elérhető. érem meg, de szeretném hinni: 

- Tavaly - mondja Sala- egyszer visszatér a rang 
mon Tibor - a MÁV vezér- is • • • 
igazgatósága egy ferencvárosi Bartha Szabó József 

, 
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Munkavéd s mle 

Hegyeshalomban törődnek 
·a\ �un�ahelyek üzemi biztonságával 

Szeptember 30-án a hegyes-
halmi csomópont forgalmi -és 
•ontatási szolgálati egységeinél 
Mészáros András vezérigazga
tó-helyettes vezetésével mun- . 
kavédelmi saemlét tartottak. 
A szemlebizottság az állomásfő
nök és vontatási főnök tájékoz
tató jelentése után a helyszínen 
vizsgálta meg a forgalmi és a 
vontatási dolgozók munkakö
rülményeit, szociális helyzetét, 
a munkáltatás biztonságát, va
lamint az üzembiztonságot. 

A helyszíni szemlét követő 
értékelésen a bizottság tagjai is
mertették a munka- és üzemvi
tel biztonságára, a munkakörül
ményekre vonatkozó megálla
píµsaikat. Egyöntetű volt a vé
lemény, hogy az előzetes ellen
őrzésen feltárt hiányosságok 
túlnyomó többségét felszámol
ták, a tolatócsapat tagjai, a ko
csivizsgálók, a saruzók az előírt 
felszerelésben, a technológiai 
szabályok megtartásával végez-

• !ék munkájukat. 
A forgalmi és vontatási 

üzemegység külső és belső 
rendje, a védőfelszerelések vi
selése, a technológiai előírások 
megkövetelése megfelelő veze
tői irányítást, következetes 
munkavédelmi szemléletet tük
rözött. 

Mészáros András vezérigaz
gató-helyettes öss11:efoglaló érté
kelésében elmondotta, hogy az 
előzetes ellenőrzések és a mun
kavédelmi szemle tapasztalatai 
bizonyították, a terület dolgo
zói, a politikai, társadalmi és a 
gazdasági vezetők irányításával 
törődnek munkahelyük és 
munkaterületük személyi és 
üzembiztonsági állapotával. 

A csomópont vezetőinek a 
munkáltatás biztonságának fo
kozását, a munkakörülmények 

Kocsirendezők munka közben 
(A szerző felvételei) 

javítását, a munkafegyelem szi- get - a bizottság tagjainak vé
goritását szolgáló kezdeménye- leményét is figyelembe véve -
zéseit, pozitívan értékelte. jónak minősítette: 
A munkavédelmi helyzetet, az 
ezzel kapcsolatos tevékenysé- Sutyor László 

A vezetők legyenek igényesebbek! 
A Keleti pályaudvar gyakori 

téma a sajtóban, lapunk is sű
rűn publikált cikkeket az ottani 
körülményekről. A magyarázat 
egyszerű: a Keletiben uralkodó 
helyzetkép kicsiben tükrözi az 
egész vasút állapotát. 

Ennek a felismerésnek a je
gyében tartottak igazgatói szin
tű munkavédelmi szemlét a kö
zelmúltban, a Keleti körzeti 
üzemfőnökség forgalmi, illetve 
műszaki kocsiszolgálati üzem
egység területén. 

A szemlebizottság, Csárádi 
János vasútigazgató vezetésé
vel az épületek, épületgépészeti 
berendezések állapotát, a gé
pek, berendezések úgynevezett 

járat előtt a betonpadozat feltö
redezett, botlásveszélyes. 

Nem „égbekiáltó" dolgok, de 
igenyes vezető ezeket sem 
hagyhatja szó nélkül . . . 

Természetesen a szemle sú
lyosabb hiányosságokat is fel
tárt, ezek megszüntetése azon
ban nagyobb erőfeszítéseket, 
alaposabb vizsgálatokat kíván. 
A bizottság például megállapí
totta, hogy a kocsijavító műhely 
munkájának színvonala lénye
gesen emelkedhetne, ha egy új 
vizsgálócsatornát Létesítené
nek. Ennek a lehetőségét a 
szakemberek vizsgálják, a mű-

szaki osztály máris belefogott a 
munkába. 

Megnyugtató viszont, hogy a 
műszaki kocsiszolgálat dolgozó
inak munkakörülményei meg
felelőek. Az öltöző és a mosdó 
rendben találtatott, a bizottság 
számottevő hiányosságokat 
nem tapasztalt. 

Summázva a szemle tanulsá
gait: a Keletiben a munkakö
rülmények folyamatosan ja
vulnak, s ha ez párosul az ellen
őrzés mindenre kiterjedő ala
posságával, a Keletiben dolgo
zó vasutasok minőségileg jobb 
munkát végezhetnek. 

S.G. 

üzemkészségét, az érintésvédel- ,-------------------------

mi és biztonsági előírások be-
tartását, a kezelési utasítások 
megfelelő helyen történő el
helyzését, az eszközök állapo
tát, a közlekedési utak, vágá
nyok állapotát, tisztaságát, a vá
gányok közötti közlekedést és a 
technológiai rend betartását 
vizsgálták, ellenőrizték. Termé

szetesen az általános munka
helyi rend és tisztaság helyzete 
sem kerülte el a bizottság fi
gyelmét. 

A feltárt hiányosságokat 
jegyzőkönyvbe foglalták a teen
dő intézkedésekkel együtt, 
megnevezve az egyes témák fe
lelőseit, sőt a hat,áridőt is. 

Anélkül, hogy a szemle során 
. kiderült hiányosságokat részle

tesen taglalnánk, annyi megál
lapítható, hogy azok tekintélyes 
része a helyi vezetők ellenőrzési 
munkájának lazaságára vezet
heti, vissza. Magyarán szólva: 
az ellenőrzés túlságosan nagy
vonalú . . .  

A II-es számú váltóállító köz
pont helyisége elhanyagolt, az 
ablakok piszkosak ... 

Vagy: 
Az asztalosműhelyben a be-

Munkavédelmi újítási pályázat 
Az Országos Munkavédelmi Főfelügyelőség és a SZOT 

munkavédelmi, társadalombiztosítási és egészségügyi osztálya az 
Országos Találmányi Hivatal egyetértésével és támogatásával 
pályázatot hirdet a dolgozó ember védelmét, a biztonságos mun
kakörülményeket, technikát elősegítő munkavédelmi újításokra. 

Pályázni lehet: bármely ötletszintű javaslattal, valamint 
1985. július 1. után valamely gazdálkodó szervezethez benyúj
tott, elfogadott, illetve hasznosított munkavédelmi újítással. 

A pályázat beküldési határideje: 1986. december 31. 
A pályázaton szerepelnie kell a gazdálkodó szervezet mun

kavédelmi vezetője javaslatának. 
A legjobb újítási megoldások elterjesztését az OMvF és a 

SZOT MTEO más területen is szorgalmazza és ennek érdekében. 
az újításokból kiállítást szervez. 

A pályázat kiírója, az OMvF és a SZOT MTEO az újítási elő
adók részére is díjat alapít. A legtöbb és leghasznosabb munka
védelmi újítást benevező gazdálkodó szervezet újítá6i előadója 
oklevelet és pénzjutalmat kap. 

Az újításokat az OMvF Munkavédelmi Információs Köz
pontja 1068 Budapest VI., Dózsa György út 84/A V. emelet, címé
re kell eljuttatni. 

A pályázat maximum 10 gépelt oldal terjedelmű lehet, mellé
kelve a szükséges vázlatokat. 

A pályázatokat (ideértve azok valamennyi mellékletét is) jeli
gésen két egyező példányban kell kizárólag postán beküldeni. 

A pályázók adatait a pályázati anyag mellékleteként lezárt 
borítékban kell csatolni. 

• 

Az állomá.son tisztaság, 
a szociális helyiségek elhanyagoltak 

A kaposvári körzeti üzemfő- fődarabcseréket is végeznek. A 

nökségnél qktóber 14-én, Sze- javítási munkák technológiai 
mők Be1a általános yezérigaz- készültsége alacsony szintű. Ez 
gató-helyettes vezetésével mun- ugyan nehezíti a minőségi 
kavédelmi szemlét tartottak. munkát, de itt is sok fiatal dol-

A szemle nemcsak a munka- gozik. Szakértelmük, lelkesedé
biztonság állapotának felméré- sük sok nehézségen átsegíti 
sére irányult, hanem kitért az őket. 
üzemviteli tevékenység, első- A · szemlebizottság éppen 
sorban az utaskiszolgálás hely- ezért szigorúbban észrevételez
zetének vizsgálatára is. A bi- te a szociális helyiségekben 
zottság a bejárás során arra a uralkodó állapotokat, elsősor
következtetésre jutott, hogy Ka- ban a napi takarítás elégtelen
posvár állomáson a személy- ségét, a szellőztetés hiányát ki
szállítással kapcsolatos felada- fogásolta. A helyi vezetésnek 
tokat lelkiismeretesen látják el. nagyobb gondot kell fordítani 
Erről tanúskodott a felvételi az elemi munka- és szociális fel
épületben tapasztalt rend, a pe- tételekre, amelyek elengedhe
ronok és az állomási vágányok tetlenül szükségesek az egész
tisztasága, az udvarias, szolgá- séges és biztonságos munka
latkész magatartás. · végzéshez. A bizottság nem 

Ez dicséretes dolog, de a vas- ment el szó nélkül a belső térvi
utasok szociális és munkakörül- lágító testek elhanyagolt állapo
ményének javítását illetően sok ta és a szabálytalan, úgyneve
még a tennivaló. Technikai és zett kevert világítás mellett 
technológiai korszerűtlenség sem. A világítástechnikai ele
jellemzi a kocsijavítást. A javí- mek karbantartására , kevés 
tási műveletek többsége sza- gondot fordítanak. Ezzel csök
badban történik. Feltehetően ken a világítás hatásfoka, nö
sok fiatal dolgozik ezen a terű- vekszik a villamos energia fo
leten. Nyilván nem a szabatl- gyasztása. A tisztaságot sem ta
ban végzett kedvezőtlen körül- lt.lta megnyugtatónak a szemle
mények vonzzák őket a vasút- bizottság. Sok az elhanyagolt, 
hoz. piszkos hűtőszekrény. Az üzemi 

A vontatási üzemben a dízel konyhán a különböző élelmi
vontató járművek III. műszaki szer-nyersanyagok tárolása, a 
szemléjét, vizsgálatát, időnként dolgozók kötelező egészségügyi 

Állomásbejáráson a szemlebizottság 

vizsgálata terén sem volt min
den rendben. Novemberi határ
idővel megoldják a konyhai dol
gozók jogos, lábbelivel kapcso
latos panaszát. A részükre ki
adott cipők ugyanis a· munka
feltételeknek nem felelnek 
meg. 

A szemlét követő napon ad
ták át a konténer-pályaudvart 
és a kereskedelmi épületet. 
A raktárak mellett tálalókony
ha, étkezde és más szociális he
lyiségek teszik kényelmesebbé 
az ott dolgozók munkakörülmé
nyeit. A régi kereskedelmi épü
let felújításával pedig más szol
gálati ágak kedvezőbb elhelye
zését fogják megoldani. 

A szemlét követő értekezle
ten Szemők Béla a helyi erőfor
rások feltárására és hasznosítá
sára hívta fel a figyelmet, s a 
gazdasági, párt- és társadalmi 
vezetők közös összefogását, a jó 
dolgozók megbecsülését hang
súlyozta. A szemle tapasztalata
it összegezve a munkavédelmi 
ellenőrzés megállapításait, a vi
szonylag kedvező baleseti és a 
munkabiztonsági helyzetet jó
nak minősítette. 

A helyi vezetők a szemle 
megállapításait tudomásul vet
ték. 

Pásku Jenő 

(Sutyor László felv.) 

A munkasikereket beárnyékolják 
a közfeltűnést keltő balesetek 

Az őszi forgalomról tanácskoztak Szombathelyen 

Rendhagyó módon kezdt& az 
őszi összevont vezetői értekezle
tet Kapronczai János vasút
igazgató. Elöljáróban elmondot
ta, · hogy áprilisban megérde
melten vették át az 1985. évi 
munkájukért járó Kiváló Igaz
gatóság elismerést. Július ele
jén, a vasutasnapi ünnepségü
kön megjelent párt-, tanácsi ve
zetők és külföldi vendégek sze
mélye is jól tükrözte a szombat
helyi igazgatóság munkájának 
az elismerését, megbecsülését. 
Ám nem sokkal a vasutasnap 
után két közfeltűnést keltő bal
eset rázta meg a közvéleményt 
és az igazgatóságot. A zánkai 
súlyos anyagi károkkal járó bal
esetet követte az alsóörsi négy 
vasutas halálával járó tragé
dia ... 

Mint az igazgató hangsúlyoz
ta, ezek után nem könnyű be
szélni az elmúlt időszak munká
járól. Minden igyekezetet, jó 
munkát beámyékolnak ezek az 
események ... 

Nyugat-Dunántúlon ebben 
az esztendőben 17 millió 500 
ezer utast kell elszállítani. Idő
arányosan teljesítették a sze
mélyszállítási tervet, de javítani 
kell a menetrendszerűséget és 
az utasok tájékoztatását. Na-

gyobb gondot kell for9itani az 
utazóközönséggel találkozó sze
mélypénztárosok és jegyvizsgá
lók munkájának az ellenőr:zésé
re. 

A vonatok fűtési előkészüle
teiről elmondotta, hogy a bejáró 
vasutasokból társadalmi akti
vista-hálózatot szándékoznak 
létrehozni. Az lesz a feladatuk, 
hogy ellenőrizzék az utazási kö
rülményeket. Észrevételt tehet
nek forgalmi és műszaki hiá
nyosságokra is. 

Az év még hátralevő részé
ben 2,9 millió tonna áru elszállí
tása hárul a szombathelyi igaz
gatóságra. Az éves tervként 
meghatározott 10 millió 700 
ezer tonna áru elszállítása min
denképpen teljesíthetőnek lát
szik, hiszen az időarányos telje
sítéshez viszonyítva már 100 
ezer tonnával többet elfuvaroz
tak. 

Az eredményekben érződik a 
minőségi mutatók alakulása. 
Így: javult a kocsiforduló idő, 
kevesebb ideig tartózkodtak a 
területen az idegen kocsik és a 
megnövekedett szállításokat 
kevesebb tehervagon felhasz
nálásával oldották meg. A jövő
ben javítják a tehervagonok ki
használását és az egy szerel
vényre jutó terheléseket. 

Sajnos tovább romlott az 
igazgatóság amúgy is kritikus 
létszámhelyzete. Az elmúlt évi
hez viszonyítva 44-gyel keve
sebb a vasutas a Nyugat-Du
nántúlon. A frekventált munka
körökben már 184-en hiányoz
nak. Belső intézkedéseket kell 
tenni a kedvezőtlen folyamat 
megállítására, illetve a létszám 
növelésére. 

Kapronczai János végezetül 
a közfeltűnést keltő balesetek 
felejtésére, fegyelmezett mun
kára szólította fel a nyugat-du
nántúli vasutasokat! 

Az igazga\óság vezetőjének 
beszámolója után, az elnöklő 
Hajas Endre, a területi szak
szervezeti intézőbizottság titká
ra három feladatra hívta fel a 
je1enlévő közel 250 gazdasági, 
politikai és szakszervezeti veze
tő figyelmét. A szakszervezet 
legfontosabb tennivalói közül 
elsőnek a szállítási feladatok 
balesetmentes végrehajtását je
lölte meg, ezután az ifjúsági ta
gozatok szervezéséhez és meg
alakításához kért segítséget, 
majd a január elsejétől beveze
tésre kerülő levonásos tagdíjfi
zetésről tájékoztatta a részvevő
ket. 

Sz. Jakab István 
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A M:\. V és a SZIM együttműködési szerződést kötött vasúti fékek gyártására. A szerződést október 

3-án Tongori Imre, a gépészeti és jármíifenntartási föosztály vezetője, és Jakab �fátyás. a SZIM ve
zérigazgatója írta alá 

(Tüttő Tibor felvétele) 

Újfajta vészfékszelep gyártására 
. ,, , 

Együttmü o es1 szerzo es a SZIM-mel 
A MÁV és a hazai vasúti jár

műipar évtizedek óta a Szer
számgépipari Művek (SZIM) 
Székesfehérvári Köszörűgép
gyárától (SZKG) szerzi be a 
KNORR licenciák alapján ott 
gyártott különféle fékszerelvé
nyeket. Ebben az évben az ed
dig is jelentős gazdasági kap
csolatunk új, innovációs elem
mel gazdagodott. 

A gépészeti és járműfenntar
tási főosztály fékszakértő mér
nöke, Visi János - Az UIC
ORE fékalbizottságának aktuá
lis fejlesztési igényeit jól ismer
ve - ez év januárjában újítási 
javaslatában olyan vészféksze
lep konstrukcióját dolgozta ki, 
amely biztosítja, hogy a vészfé
kezés miatt a vonat fővezetéké
ben bekövetkező nyomásesés 
korlátozott legyen és a moz
donyvezetőnek legyen lehetősé
ge ezt a fékezési folyamatot 
gyors megálláshoz segíteni, 

amelyet - annak szakmai mér
legelését követően, májusban 
pár napon belül jóváhagyott dr. 
Várszegi Gyula akkori műszaki 
vezérigazgató-helyettes. A fel
találó megbízást kapott a mű
helyrajzok elkészítésére, a 
SZIM-SZKB-vel egyeztetett, ál
taluk jóváhagyott formában. 
A MÁV lendülete - előre be 
nem tervezett módon - átra
gadt a SZIM-SZKG két fék
szakértőjére is: egyeztetés köz
ben tovább is fejlesztették a 
MÁV kezdeményezésű újfajta 
vészfékszelepet. 

A MÁV-megoldás szolgálati 
találmányi bejelentése már au
gusztusban megtörtént, a közös 
megoldásé némileg későqb kö
vetkezik. A prototípusok gyár
tási októberben történik, a 
MÁV által üzemileg kipróbált 
prototípusok - beválásuk ese
tén - még .ebben az évben el
jutna� a nemzetközi elfogadá-

sukhoz szükséges fórumra, az 
UIC-ORE illetékeseihez. 

Ilyen előzmények után szep
tember 29-én került sor a SZIM 
�s a MÁV legfelső műszaki ve
zetőinek innovációs tartalmú 
,,Együttműködési szerződés" 
aláírására. A SZIM részéről dr. 
Jakkel Ottó műszaki vezérigaz
gató-helyettes és Sütő László, a 
SZIM-SZKG igazgatója, a 
MÁV részéről Tóth László mű
szaki vezérigazgató-helyettes es 
Mózes László a műszaki $osz
tály fejlesztési osztályvezetője 
voltak az aláírók. 

A szerződés vállalatunk leg
felsőbb műszaki vezetése és az 
innovációs önálló csoport jól 
összehangolt tevékenységén�k 
az eredményeként jött létre. 
Meggyőződésem, hogy az első 
ilyen „innovációs menedzse
lést" számos más és néhány pi
aci siker is követni fogja. 

Záhonyi Lóránt, 
Az . innovációs önálló csoport 

vagy ezt felülbírálva a vonattal 
1
-------------------------

- �setleg szükségessé váló ma
nőverek, mentés stb. szempont
jából - alkalmasabb helyre to
vább közlekedni. 

Vállalatunk jelenlegi innová
ciós kezdeményezőkészségét jól 
tükrözi az újítás további sorsa. 
A műszaki főosztály keretében 
ez év április óta működő inno
vációs önálló csoport - az újí
tás tartalmának szakmai érté
kelésekor - felismerte annak 
találmányi értékét és azt a 
MÁV által kiemelten mene
dzselendő témaként minősítet
te. Tordai László akkori főosz
tályvezetővel együttműködve 
elkészítette a hasznosítára vo
natkozó konkrét előterjesztést, 

Nosstalgiavonat 
Fülehről Zólyonara 

A hatvan-zólyomi vasútvo
nal 115. évfordulójának ünnep
ségét október 3-án tartották a 
csehszlovákiai Zólyom város 
kultúrpalotájának dísztermé
ben. A magyar vasutasokat 
Hernádi István, a miskolci vas
útigazgatóság v�zetője és Szta
nic János Somoskőújfalu állo
másfőnöke képviselte. 

A fogadást Fülek állomáson 
tartották, ahonnan különvonat 
indult Zólyorrira. A régi, nosz
talgiakocsikból öszeállított sze
relvényt a vonal feldíszített ál-

lomásain szép számú közönség 
köszöntötte, egyes állomásokon 
fúvószenekarok is üdvözölték a 
jeles nap tiszteletére indított vo
natot. 

Az évforduló alkalmából Zó
lyom vasútállomásán kiállítást 
szerveztek a 115 éves vonal tör
téneti emlékeiből 

Az évforduló tiszteletére em
lékplaketteket, illetve jelvénye
ket adományoztak, a magyar 
vasutasok képviselői is kaptak 
ezekből. 

Könyvismertetés 

•• 

{)tf éle �zán1ítógéprendszert alkalmaznak 

•• 

Bécs niellett épül a� OBB 
kö�ponti. rende�o pályaudvara 

Az Asztria keleti részén fek
vő észak-déli és a kelet-nyu
gati irányú átlós vasútvonalak 
metszőpontjánál befejzéshez 
közeledik az Osztrák Szövetsé
gi Vasutak (ÖBB) háború utáni 
legjelentősebb létesítményé-
nek, a Bécsi Központi Rendező 

Az új rendező pályaudvar vá- rel nem érhető el, ehhez szüksé
gányhálótatát a következőkép- ges a rádió-távirányítású toló-
pen alakították ki: mozdony által szabályQzott, 

·- fogadó vágánycsoport számítógépes variábilis vissza-
15 vágány toló sebesség. Csakis úgy lehet-

irányvágánycsoport séges az egymást követő kocsik 

megkerülő 
Pályaudvarnak az építése. • port 

48 vágány gurulását optimalizálni, hogy az 
vágánycso- óránkénti 300 kocsis teljesít-

4 vágány mény biztosítva legyen. 
A pályaudvaron a részleges 

üzem már 1983 szeptemberé
ben megindult az indulási, a fi
nomr�ndező vágánycsoporto
kon és néhány, addigra elké
szült irányvágányon. 

A részleges üzemre azért volt 
szükség, hogy Simmering ren
dező pályaudvar forgalmát ide 
irányítva, területét szabaddá te
gyék a fogadó vágánycsoport 
fektetése céljából. • 

Az új központi rendező pálya
udvar - ahová a bécsi térség 
14 állomása között eddig meg
osztott vonatképzési feladato
kat összpontosítják - nemcsak 
a bécsi térség áruforgalmát fog
ja megváltoztatni, hanem foko
zottabb mértékben nyílik lehe
tőség távolsági vonatok kepzé
sére és a nyugati, valamint a 
déli tartományok rendező pá
lyaudvarai kapacitásának fel
szabadítására. 

A pályaudvar tervezésénél az 
volt a vezérelv, hogy a legki
sebb ráfordítás mellett maxi
mális teljesítményt biztosítsa
nak. 

Az elképzelések egyike az 
volt, hogy 6000 kocsi feletti tel

indulási vágánycsoport A rendező pályaudvar végle-
10 vágány ges és teljes átadására négy fá

- finomrendező vágány- zisban kerül sor. Az elsőre 
csopott 13 vágány 1986/87. évi téli menetrend ele-

A. f� . gurít�d�mb_ terve7:ett jén, a másodikra az 1987. janu
maxi.mális tel1es1tmenye 6000 árban a harmadikra az 1987. 
kocsi/nap vagy 300 kocsi/óra. évi n�ári menetrendi időszak
A m_ell�k-gurí�ód?m� tervezett ban, a negyedikre az 1987/88. 
maximális tel1es1tmenye 1000 évi téli menetrendi időszakban. 
kocsi/nap vagy 100/óra. míg a 
mellék-gurítódomb fékrendsze
rét hagyományos építésű ge
rendás vágányf ékkel oldották 
meg (Thyssen TW 5), addig a 
főgurítódombon egy ilyen 
nagyságrendben mostanáig 
még nem alkalmazott fékrend
szert alakítottak ki. Ez a fék-
rendszer a gurítódomb csúcsá
tól egészen az irányvágányig 
majdnem folyamatos sebesség
szabályozásra alkalmas. 

A megfelelő sebesség beállí
tásáról az elvileg lökéscsillapító 
szerepét betöltő, kereken 
37 OOO /ékelem gondoskodik. 

Mivel a leguruló kocsik kü
lönböző okoknál fogva nem 
mindig egyformán viselkednek, 
a megállapított óránkénti telje
sítmény egyedül a fékrendszer-

A létesítmény építési munká
inak befejezésével várható, 
hogy az árufuvarozás mennyi
ségi és minőségi színvonalának 
megjavulása a bécsi térséget 
messze meghaladóan is érezteti 
majd hatásait. 

A Bécsi Központi Rendező 
Pályaudvar feladata az érkező 
vonatok kocsijainak rendelteté
sük szerinti rendezése és ennek 
megfelelően az induló vonatok 
képzése. 

A szállítási erők jelentős 
megrövidülésével, ami a közle
kedési eszközök megválasztásá
nál fontos tényező a fuvarozta
tók részéről, javul a vasút ver
senyképessége is és ezáltal na
gyobb fuvarpiaci részesedést 
szerezhet meg magának. 

jesítményt négy tartalékmoz- .----�---------------------
donnyal érjenek el. Ez azt jelen- Svédország ti, hogy a pályaudvart 390 ko-
csi/óra gurítási teljesítményre 
kell kialakítani. Erre a csúcstel
jesítményre azért van szükség, 
mert ha állandó jelleggel nem 
is, de bizonyos időszakokban, 
mint pl. az éjszakai órákban 
nyújtani kell. Ennek a nagy tel
jesítményú rendszernek tanul
mányozásakor arra a felisme
résre jutottak, hogy az ÖBB ed
digi kocsirendezési módszerei
vel még gurítódombos rendező 
pályaudvaron sem lehet az el
határozott igen magas teljesít
ményt elérni. 

A bécsi rendszer kialakításá
nál a Svájci Szövetségi Vasutak 
(Zürich Limmattal) és a Német 
Szövetségi Vasút (Hamburg 
Maschen) nagy rendező pálya
udvarain már alkalmazott szá
mítógépeket tanulmányozták 
ugyan, de a bécsi rendező pá
lyaudvar koncepciója ezektől 
lényegesen eltér. 

A Bécsi Központi Rendező 
pályudvaron összesen öt számí
tógéprendszert alkalmaztak, 
ezek: a diszpozíciós, a szimu
lációs, a GIS áruforgalmi in
formációs és vonatszámjelentő 
rendszerek. 

Vasúti s�erelvények 
automatikus irányítása 

A Svéd Államvasutak és az 
L. M. Ericson-cég új rendszert 
dolgozott ki a vasúti szerelvé
nyek közlekedésének automati
kus irányítására. A rendszer tí
pusjele JZG 700 és a mozdony
szekrény alatt telepített anten
nából, a mozdonyon elhelyezett 
mikroszámítógépes kiértékelő 
egységből és monitorpanalek
ből, a vonal mentén telepített 
kódolóegységekből, valamint a 
sínszálak közé beépített adóbe
rendezésekből áll. 

sok a vezérlőpanelre csak ak
kor kerülnek át, ha a két prog
ram kimenetei azonosak. 

A mozdonyvezető állását két 
monitoros panellel látták el; a 
főpanel megadja a megenge
c;lett legnagyobb sebességet az 
adott helyen és a következő vo
nalszakaszon. Része a rendszer
nek a mozdonyvezető éberségét 
ellenőrző berendezés is, amely-
re 5 másodpercenként kell rea
gálnia, amennyiben ez a reagá
lás nem következik be a beren
dezés hangjelzést ad, ha a veze-
tő ekkor sem reagál, a szerel
vény automatikusan lassít, 
esetleg teljesen leáll. 

Tervpályázati felhívás Vasúti üzem- és gazdaságtan 

A mozdony antennája 27 
MHz frekvenciájú jeleket bo
csát ki, ezzel működésbe hozza 
a vonali adóberendezést, amely 
a mozdony számára 4,5 MHz 
frekvenciával, 50 Kbit/sec se
bességgel utasításokat ad. 
A vonal mentén két _adóegysé
get működtetnek, amelyek üze
me az időjárástól független. Az 
egyik közülük a vonalszakaszra 
vonatkozó legnagyobb sebessé
gekre ad utasításokat, a másik 
a következő adóegységig terje
dő távolság felől tájékoztat. 
A kiértékelő egység mikroszá
mítógépe a kapott adatokat két 
egymástól független program 
alapján dolgozza fel. Az utasítá-

A svéd vasutakat már 1747 
km egyvágányú és 1018 km 
kétvágányú vonalhosszon lát
ták el ilyen berendezéssel; a 
rendszerbe bevont mozdonyok 
száma 800. A JZG 700 rend
szert a norvég vasutak is beve
zeti, egyelőre 532 km egyvágá
nyú vonalhosszon, 40 mozdony 
bevonásával. Itt az adóberende
zéseket a vasúti jelzők oszlopai
ra szerelik fel. Finnország is be
kapcsolódik majd a rendszer al
kalmazásába. I A Közlekedési Minisztérium, 

az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság 
és a MÁV nyilvános 
lebonyolításában, titkos 
tervpályázatot hirc!et 
az ah�bbi témában: 

Használt vasúti hosszúsin 
gépes/tett felszedése és újb6li beépltése 

A tervpályázat célja vasúti hosszúsín szállítósze
relvény tervezése, amely alkalmas a hosszúsínek 
gépesített felszedésére, szállítókocsikon való el
helyezésére és az újbóli beépítés helyén lerako
dásra és egyidejü sJncserélésre. 
A nyertes pályázatok díjazására: 370 E Ft áll ren-
delkezésre. , 

"' 

A tervpályázqtl kiírás a MÁV Vezérigazgatóságon 
(Budapest VI., Népköztársaság útja 73-75.) V. 
emelet 559-es és 514-es szobában vehetö át 1986. 
október 15-töl. Díja: 200 Ft. 
Részletes felvilágosítást 'nyújt: Sándor Ferenc 
220-660/310, Merkly István 220-660/436. 

Az elmúlt 30 év alatt harmad
szor adták ki a Vasúti Tisztkép
ző és Továbbképző Intézet hall
gatói részére a Vasúti üzem- és 
gazdaságtan című tankönyvet. 

Szerzője Varasdy Mátyás ok
leveles közlekedésmérnök fel
készülten, a teljességre töreked• 
ve fogalmazta meg a legszüksé
gesebb ismereteket. Azoknak 
íródott, akik a vasút üzemvite
lével és a kereskedelmi szolgál
tatással foglalkoznak. A könyv 
tizenöt fejezetre osztva alkal
mazkodik a rendszeresség, a 
következetesség és a fokozatos
ság pedagógiai elvéhez. A be
vezető fejezet a közlekedési 
alapismereteket tárgyalja. 
A második fejezet a mutatószá
mokkal foglalkozik. Azokkal a 
tételekkel, amelyekkel mérhe
tők a teljesítmények. 

A szerző részletesen foglalko
zik a vasúti személyszállítás 
szerepével, politikai jelentősé
gével is. Feltárja a személyszál
lítás szervezésének alapjait. 

Bő terjedelemben foglalkozik 
a tankönyv a vasúti közlekedés 

menetrendjével, annak céljával, 
az alapadatok forrásával, a me- -------------------------
net- és tartózkodási időkkel. 
Egységes képet alkot a menet- Kanada 
rend, a vonatközlekedési terv 
és a mozdonyfordulóterv össz
hangjáról. 

A szerző széles körű ismere
tekkel rendelkezik a vasúti 
üzemvitel, és kereskedelmi te
vékenység területén. Mint volt 

A Pacific vasút 
ü�leti vállalkozásai 

főiskolai előadó, a tisztképzés- A Canadian Pacific Rail
ben is felhasználhatja gyakor- way-t egy évszázaddal ezelőtt 
Lati tapasztalatait. Bőséges skót bevándorlók hozták létre. 
példatárral segíti a levelező Ma Kanada második legna
hallgatókat is a nagy szorgal- gyobb vállalkozása, 1984-ben 
mat igénylő üzemtani szak- 14,6 milliárd kanadai dollár volt 
anyag megértésében. Varasdy a forgalma. 
Mátyás üzemtana a gazdálko- A vállalat 100 éves évforduló
dás alapelveit tanítja oly mó- ján visszavásárolja leányválla
don, hogy a hallgatók megértik latának, a Canadian Pacific 
az önköltség alakulásának té- Enterprises (CPE)-nek a rész
nyezőit is. vényeit, amelyet korábban ki-

A tankönyv ábrái híven szol- árusított. Utóbbi vállalat olaj
gálják a szöveges részt. Érde- és gáztermeléssel, bányászattal 
mes lenne nagyobb példány- és mezőgazdasággal is foglalko
számban is kiadni, hogy az zik. 
üzemfőnökök és állomásfőnö- A Canadian Pacific a világ 
kök is tanulmányozhassák. egyik leghosszabb és legtöbb 

Szabó Béla hasznot hozó vasúthálózatát 

üzemelteti. Vonalainak hossza 
14 924 mérföld. Tulajdonában 
van Kanada legnagyobb ma
gánkézben levő légi közlekedé
si vállalata, és tevékenykedik a 
hajózásban, a közúti szállítás
ban és a hotelszakmában. Leg
hasznosabb tagja azonban a 
CPE energiatermeléssel foglal
kozó alvállalata, a Pancanadian 
Petroleum. Ennek olaj- és föld
gázlelőhelyei azon a területen 
fekszenek, amelyet még a vasút 
építésekor vásároltak meg a vo
nalak mentén. A vállalat körül
tekintő alapítói akkoriban ra
gaszkodtak hozzá, hogy a terü
lettel együtt. bányászati jogot is 
szerezzenek. 
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Mit keres a visszkereső? Munka, jövedelem, takarékosság 
A kereskedelmi tevékenység

hez tartozó visszkereseti mun
kakör feladata a számadásától 
- fuvarokmányától I elvá
lasztódott küldemény léutatása, 
sorsának rendezése. Egy, a ta
vasszal életbe léptetett rendel
kezés „ gyorssegély-szolgálat
tó" kívánta szervezni e feladat
kört. A körzeti üzemfőnökségek 
viaszkeresőlétszámát ezért ket
t6re növelték, a munkaidőt napi 
12 órában állapították meg, s 
ami a ·legkiugróbb változtatás, 
hétvégeken is szolgálniok kell. 

Sal.ti József a pécsi körzeti 
üzemfőnökség visszkeresője 
mondja: 

- Félkarú óriás ez a rendel
kezés. Én itt vagyok ugyan 
szombat-vasárnap, de partner 
nélkül semmire· sem megyek. 

- Mindketten azonos idő
ben szeretnének dolgozni? 

- Nem a váltótársamat ér
tem partner alatt, hanem azo
kat a kollégákat, akikhez én 
fordulnék adatközlésért. A kül
demények kutatásához feladási 
adatok kellenek, melyeket a fu
varlevél állomáson őrzött példá
nyáról, vagy a feladási kimuta
tásról lehet leolvasni. Az áru
pénztárak (kisebb állomásokon 
az árupénztáros egyben vissza-

kereső is) pénteken 16 óra után 
,,bezárnak", azaz elzárnak min
den olyan okmányt, amelyből a 
forgalmi szolgálattevő, vagy a 
fordulós raktárnok felvilágosí
tást adhatna. De hozzáférhetet
len az állomáson vezetett „hi
ány-fölös" nyilvántartás is. Hiá
ba van üzemfőnökségi ügyelet, 
,,lejjebb menni" állomásokra -
sem a pécsi körzetben, sem más 
körzeti üzemfőnökséghez tarto
zó állomásokra - lehetetlen, 
mert nem tudnak miből rendel
kezésre állni. Ha szükség van a 
gyors ü�tézéshez, kutatás
hoz a mi hétvégi szolgálatunk
ra, akkor azt is le kellett volna 
szabályozni, hogy az állomásfő
nökségeken ki legyen az, aki 
valamilyen formában hozzáfér 
ezekhez az okmányokhoz, ada� 
tokhoz. 

- Nem mennek most sem 
rosszabbul a dolgok, a munka 
mégis többnek látszik. 

� A visszkereseti szolgálat
ra nagyobb súlyt helyeznek, 
megszigorították a bejelentési 
kötelezettséget. Korábban az 
állomások maguk is nyomoz
tak küldeményeik után, most 
azonnal felkeresnek bennün
ket. Mi minden rendezetlen ko
csirakományú küldeményt há
rom nap, darabáru küldemény-

Igyekszem mindjárt beveze
tőben rámutatni a címben sze
replő fogalmak általánosságban 
is értelmezhet6 összefüggésére. 
Pusztavámon, a bányaüzemben 
a minap éppen ezekről a dol
gokról folyt széles körű eszme
csere. A műszaki vezető szá
mokkal, adatokkal bizonyította, 

nél öt nap után tovább jelen
tünk az igazgatóság és a bevé
tel-ellenőrzési igazgatóság ügy
intézőjéhez. Így felduzzad az 
adminisztráció, meghosszabbo
dik a feldolgozás ideje. ,,A 
gyorsszolgálat" telefonon vol
na gyors, de a telefonvonalak 
túlzsúfoltak. Volt úgy, hogy 
egy állomást egy nap alatt sem 
tudtam elérni, hiszen én sem. hogy a bányászok helytállta� 
csak azt az egy számot hívtam eg�sz évben, s. a dece�ber ve
- egész nap. Marad a távirati gé1� hátralevő időben ugy. sz�r
érdeklődés. Ha két-három nap ��Zlk a mun�át, hogy �ljesül
múlva jön valahonnan pozitív J�n éves ten:ruk, �z pedig nem 
válasz, vagy a tétel már rende- kis dolog. Hiszen ��• az ország 
ződött, újra foglalkozni kell ve- �e�agyob� �ányauzemében az 
le, azaz írhatom a rendezési je- iden egym�?-hétszázezer ton
lentést. A határállomásokról _ na wszén kerül a felszínre. Jut 
a telítettség miatt _ szintén so- belole bőségesen a lakosság
kára érkezik információ. Más nak, a háztartásokna� �s a 
esetben a fuvarlevél másolatára na� fogy_asztóknak, .. koztuk a 
lenne szükség, de azért késik a vasutnak is. Ezt az utemes �s 
rendezés, mert nincs aki a má- fo}yamatos term_elést a ?ánya_�? 
solást elvégezze. penzzel h�norálJa, _s a tisztes �o-

vedelemből a banyászok Jól 
· Kevés tétel lehetett akkor megélnek, és a jövőre is tartalé

még a MÁV-nál, amikor ez az kolni tudnak: 
utasítás napvilágot látott. A ko-
csik kutatása esetén hat nap, a 
nemzetközi darabáruknál tíz 
nap lenne a reális bejelentési 
határidő kötelezettség. Ennél 
rövidebb idő alatt lehetetlen 
eredményre jutni. 

Klencz Tiborné 

A jó gazda 
gondosságával 

alapozzák meg jöv6beli tervei
ket. 

A takarékosságot joggal so
roljuk az ember értékes tulaj
donságai közé. Az idősebb 
nemzedék tapasztalatból tudja, 
hogy a józan beosztással élő; to
vábbi sorsáért felel6sséget érző 
ember mindig is tartalékolt a jö
vendelméből, s gyűjtött arra, 
hogy különböző terveit megva
lósíthassa. A társadalmi közvé
lemény ezt a fajta magatartást 
és életelvet kedvezően ítélte 
meg és nagyra értékelte. Így 
volt ez a múltban, így van ·a je
lenben is. A kisebb és a na
gyobb közösségekben egyaránt 
a takarékos embert tekintették 
és tekintik példaképnek. Válla
latok, üzemek, hivatalok, intéz
mények esetében a takarékos
ság a gazdálkodás rendezőelvé
nek, alapkövetelményének szá
mít. Olyan elv és követelmény 
ez, amelynek jelentősége napja
inkban állandóan növekszik. 
Éppen ezért számunkra az élet 
parancsa az, hogy gondosan 
bánjunk javainkkal, óvjuk, be
csüljük és folyamatosan gyara
pítsuk anyagi és szellemi erté
keinket. 

anyagot is, meg ·az energiát is 
lehet pótolni, de az elmúlt idlSt, 
az elvesztegetett időt már soha• 
sem lehet visszanyerni. A me
netrendszerűség, a menetidók 
pontos betartása nemcsak vas
úti ügy csupán, -hanem a milli
ós utazóközönség érdeke is. Az 
ő idejükkel is takarékoskodik 
tehát a vdút akkor, amikor sze
mélyszállító szerelvényei ponto
san érkeznek a célállomásra. 

Betét nÍJlkül 
nincs hitel 

Ézen a helyen is szükséges 
e,nlékeztetnünk arra, hogy az 
októberi takarékossági megem
lék�zések egy nemzetközi pénz
ügyi eseményhez kötődnek. 
Hatvanhét évvel ezelőtt a taka
rékpénztárak milánói kongresz
szusán született az az elhatáro
zás, hogy október utolsó mun
kanapját minden évben a ta
karékosság megünneplésének 
szentelik. Hazánkban is nagy 
hagyományai vannak az ilyen 
megemlékezéseknek. A pénzin
tézetek a takarékossági világ-
nap alkalmából most készített 

Gondolatban ma is utazik 

Ime a munka, a pénzszerzés 
és a takarékosság így függ ösz
sze egymással, s szoros kapcso
latuk szerves egységet alkot 
gazdasági életünkben, az embe
rek életében. Ezt a felismerést 
az elmúlt hetekben szerte az or
szágban hangsúlyozták a taka
rékossággal kapcsolatos mun
kásgyúléseken, ankétokon, 
szakszervezeti fórumokon. Ha
zánkban közös ügy a takaré
kosság, a társadalom egészé
nek ügye. Ezért is van az, hogy 
az idén októberben tartott ilyen 
rendezvényeknek a szakszerve
zeti mozgalom volt az egyik 
szervezője. A megemlékezések
ben szerepet vállalt a Szakszer
vezetek Országos Tanácsa is. 

A vasutasok is 
sokat tehetnek 

mérlegükben 260 milliárdos be
tétállományról adhatnak szá
mot. Ebben az évben 15 milli
árddal gyarapodott ez az ösz
szeg. S arra is érden:ies felhívni 

Létünk, jövőnk alapja és zá- a figyelmet, hogy a magyar ál
laga a józan, megfontolt gazdál- l_ampol�árok kereken 230 mi�
kodás az élet minden területén ard fonnttal tartoznak a takare
érvén�esülő általános, ésszerű ' koknak. Lakást, gépkocsit sze
takarékosság. rezni, az otthont berendezni, 

A közelmúltban díszes meg- tos szakmát. Az iskola mellett 
hívó érkezett szerkesztőségünk éjszakánként vagont raktunk ki 
címére, amelyben Farkas Gá- · a szertárnál vagy a segélykocsi
bor kecskeméti mozdonyvezető nál készenlétet vállaltunk. Ez
(nyugdíjba vonulása alkalmá- zel egészítettük'ki a keresetün
ból) bugac-felsői kirándulásra ket. Felszabadultam, majd a ka
invitált bennünket. A „nosztal- tonaság után visszakértem ma
gia"-utazáson akkor nem vehet- gam Kecskemétre. A műhely
tűnk részt, de az elmúlt napok- ben lettem lakatos. Egy évig 
ban felkerestük egykori mun- voltam műhelyi munkás, utána 
kahelyén, hogy vasúti pályafu- egy 326-os gépre osztottak be 
tásának főbb állomásairól be- fűtőnek. Első utan Nagykőrösre 
szélgessünk. vezetett. Annyira megtetszett 

ez az utazás, no meg édesapám _ 194 7. április 17-én lettem példája is, hogy elhatároztam, vasutas. A Török/a-Kiskőrös minél előbb mozdonyvezető le-közötti vasútvonal-építéshez szek. vettek fel pályamunkásnak - _ s tulajdonképpen innen emlékezik. - Nagy szó volt ez kezdődik életem másik szakaakkor. Édesapám tanácsára, aki sza, amely a gépekkel fonódott a kisvasúton volt mozdonyveze- össze _ folytatta élete történe-
tű, elvégeztem a négy polgárit, tét. - Ötvenhétben Szegedre hogy könnyebben jussak a vas- kerültem.. mozdonyvezetői tanútra. De nem ment könnyen, / l 'd t , a 326 os o yamra, maJ u an rövidebb-hosszabb ideig dol- géppel Nagykőrösre jártam to-goztam több helyen, míg negy- latni. De ez a munka nem elévenhét tavaszán végre sikerült. gített ki; az utazás csábított. Az. épülő kisvasútra kerültem, Három hónap múlva végre vo-52 filléres órabérrel, a mérnök nali gépre kerültem. Ma is ele-mellé kitűzőnek. venen él emlékezetemben a 

Év végére elkészült a vasút 375.345-ös mozdony, amellyel 
Orgoványig, így visszakerül- személy- és tehervonatokat to
tem a szakaszra pályamunkás- vábbítottam Fülöpszállásra, La

. nak. Vágyam az volt, hogy kiteleken át Szolnokra és Kun-
. szakmát tanuljak, ezért kacsin- szentmiklósra. Volt olyan hó

gattam a kisfűtőház felé. Abban nap, amikor 320 órát is utaz
az időben volt ott egy fűtőházfő- tunk. Előfordult, hogy a 20-22 
nök, aki szívén viselte a sorso- órás utazás után csak azért tér
mat, az ő segítségével iskoláz- tünk be a fűtőházba, mert elfo
tak be inasnak Békéscsabára. gyott a szén. 
Tíz vasutasgyerek társaságá- Volt-e kedvenc gépe? 
ban tanultam a mozdonylaka- Mindegyiket szerettem. 

Badacsonytomajon úgy isme
rik Borka Gyula nyugdíjas fő
pályamestert, mint a vasút sze
relmesét. 

- Ha Gyula pályaszaka-

Nyugalomban, 
de nem tétlenül 

szán egy fűszál nőtt, ő arról is noktól a vasutasélet szépségé
tudott - mondta félig tréfásan ró1, a biztos kereseti lehetőség
Nagy · Miklós nyugdíjas tanár, ról Aztán, csábítottak a mozdo
akivel akkoriban a badacsony- nyok, a gépek is. Hamarosan 
tomaji helytörténeti múzehm pályamunkás letten Lepsény
létrehozásán fáradoztak, mint ben. 
aktív népfrontbizottsági tagok. _ Tizennyolc éves korom-

Nemrég otthonában találkoz- ban Szombathelyen elvégeztem 
tam Borka Gyulával. A 64 esz- a hároméves pályamesteri tan
tendős főpálYamester arcán folyamot - folytatja. - Utána 
nem látszottak az évek nyomai. Budapesten lettem magasépít
Kedvelt lugasába invitált, ahol mény-tartalékos. 1942-ben be
gyönyörű szőlőfürtök ragyog- vonultam katonai szolgálatra. 
tak a napfényben. Szabadidejét Két év múlva a vasutasokat le
legszívesebben a kertben tölti. szerelték. Ferencvárosban ta

- Hogyan lett vasutas? - láltam munkahelyet, majd Ta-
kérdezem. polcára irányítottak. Ezután 

- Véletlenül. Elemi iskolai több áthelyezés és munkakör
tanuhhányaimat Mezőszent- változás történt � életemben. 
.györgyön és Budapesten végez- Végül Veszprémbe kerültem. 
tem, a gimnáziumot pedig Ceg-· 1958-baD nyugdíjazták az apó
léden. Már akkor érdekeltek a somat, aki Badácsonytomajon 
gépek. Szerettem volna ipari is- volt pályamester. Kineveztek a 
kólában fo]lYtatni tanulmányai- helyére. Akkoriban három na
inat, de családunk anyagi hely- pot Veszprémben, hármat pe
� miatt erre nem volt lehető- dig Badacsonytomajon dolgoz
#((. Sokat hallottam a roko- tam mint pályamester. 

Ha útközben pár percre meg
álltunk, már olajoztam, fénye
sítettem. Szh·emhez nőtt a 
375-1515-ös gép, majd később a 
Bivaly, a 424.167-es, amellyel 
tehervonatokat, sóderirányvo
natokat továbbítottam. Később 
elvégeztem a dízel- és villamos
mozdony-vezetői tanfolyamot. 
Az utóbbi években már 
V.63-assal jártam. Szerettem, 
mert kényelmes, tiszta volt, s 
szinte alig akadt rajta tenniva
ló. Az utolsó utamon is ilyen 
mozdonnyal utaztam. Kelebiá
tól Kiskunfélegyházáig. 

Farkas Gábor munkája mel
lett mindig szakított időt arra is, 
hogy elintézze munkatársai 
ügyes-bajos dolgát. Sokáig. a 
munkaügyi döntőbizottság el
nöke volt, majd az üzemfőnök
ség megalakulása után elnök
helyettes. Mozdonyvezetőként 
részt vállalt a fiatalok képzé�é
ben is. Felügyelete alatt sokan 
elsajátították a mÓzdonyvezetői 
tudnivalókat. 

Munkáját Kiváló Dolgozó és 
a Közlekedés Kiváló Dolgozója 
kitüntetéssel, 1983-ban pedig 
Kiváló Vasutas címmel ismer
ték el. 

- Mivel tölti most nyugdíjas 
napjait? 

- Kertes házam van, találok 
ott elfoglaltságot. De kár lenne 
tagadni, hiányzik a vasút, a 
szolgálat. Gondolatban sokszor 
még mindig utazom. 

Gellért József 

- Mozgalmas, színes élete 
volt a vasúton. A sok munka 
mellett azonban a továbbkép
zésről, szakmai tudásának gya
rapításáról sem feledkezett 
meg. 

- 1980-ban, a Rippl-Rónai 
ytcában (levelező tagozaton) el
végeztem a pályafenntartó és 
vasútépítő technikumot. Nem 
bántam meg; a tanultaknak 
még ma is hasznát látom. 

Sok újítás fűződik a nevéhez. 
1975-ben megkapta a Kiváló 
Újító kitüntetés arany fokoza
tát. Nyugdíjazásakor a Kiváló 
r,1:unkáért kitüntetést vehette 
át. 

- Mivel telnek a napjai? 
- Nem tétlenkedem. A ház 

körül akad munka bőven. Ott
honos vagyok az asztalos-, kő
műves-, ács- és lakatosszak
mákban is. Szívesen segítek az 
ismerősöknek és barátoknak. A 
legtöbb időt a szőlőművelésre 
fordítom. A helyi népfrontbi
zottságban végzek társadalmi 
munkát, és esténként sokat ol
vasok. 

Hamar Imre 

• 

A lakossági pénzintézetek -
az OTP, a posta és a takarék
szövetkezetek - vállalták ma
gukra a kezdeményezést, a 
szervezés javarészét, s a gazda
sági és társadalmi szervekkel, 
üzemekkel, vállalatokkal 
együttműködve népszerűsítet
ték a takarékosság gondolatát, 
hirdették a beosztó éltmód fon
tosságát, előnyeit. Mindenütt 
igyekeztek az embereket gon
dolkodásra késztetni: a jó gaz
da gondosságával bánjanak 
értékeikkel, osszák be javaikat, 

Bizonyos, hogy a vasút dol
gozói is tudják: sokat tehetnek e 
társadalmi ügy sikeréért.. A 
cselekvésnek különösen két te
rületen kínálkozik nagy lehető
sége. Mint ismeretes, a MÁV az 
ország egyik legnagyobb ener
giafogyasztója. Ha a felhasznált 
anyagból és energiából csak ti
zed százalékokat takarítanak is 
meg, az számottevő összeget je
lent. Azt pedig mindenki tud
hatja, hogy amit nem haszná
lunk fel feleslegesen, az a mi
énk ·marad, az bennünket gaz
dagít. 

Az anyag és az energia mel
lett az idő az a tényező, amivel 
szintén lehet is, kell is takaré
koskodni. Tartja magát az a né
zet - és ezt nemcsak közgazdá
szok vallják -, hogy az idő az 
egyik legnagyobb érték. Mit je
lent ez? Azt mondják, hogy az 

hétvégi telket venni és arra há
zat építeni, külföldre utazni -
mindez pénzbe, s mind .több és 
több pénzbe kerül. Gyűjteni 
kell rá. 

Ha nehezebbek is a körülmé
nyek, az emberek nem monda
nak le ezekről a célokról. Szá
mításba veszik, hogy hosszabb 
ideig kell összegyűjteni a ráva
lót. S azt is jól tudják, hogy na
gyobb beruházásaikat a pénzin
tézetek kölcsönnel segítik - a 
betétekből. Mindezek alapján 
tehát kézenfekvő egy másik 
összefüggés is. Betét nélkül 
nincs hitel, hitel nélkül nincs 
nagypbb beruházás, s befekte
tés nélkül nincs előrehaladás. 
Márpedig mi előbbre akarunk 
haladni, ezért igyekszünk élet
elvünkké tenni a takarékossá
got. 

Kutas József 

Tuzsér, almaberakó-állomás 
Vagonban és konténerben utazik az alma a Szovjetunióba 

Tuzsér felé haladva a fákon 
már kevés almát lát az idegen. 
Az udvarokon, a kertekben lá
dákba rakva vár elszállításra az 
ízletes gyümölcs. A Hungaro
fruct tuzséri központja előtt a 
reggeli órákban még nincs tu
multus. Az IFA-k, a RÁBÁ-k és 
az egyéb típusú teherautók rö
vid várakozás . után könnyen 
jutnak be a Hungarofruct terü
letére. 

Fazekas István szállítási osz
tályvezető éppen a rakodóvágá
nyok felől érkezik. 

- Reggel kevés széles va
gont kaptunk - mondja. -
Ezeket elsősorban a távoli me
gyékből érkező almáknak bizto
sítjuk. A később érkező vago
nokból igyekszünk szállítóink 
- az ÁGKER, a Zöldért, a 
TSZKER stb. - igényeit kielé
gíteni. 

Fedett vagonokat állítanak be Tuzséron az alma rakodásához 
,(A szerzéS felvétele) 

garofruct. Az eddigi tapasztala
tok jók, az almák nem romlot
tak meg. Ez a szállítási mód 

'- Mennyi a napi szélesko- azonban költségesebb. Három 
csi-szükséglet? húszlábas konténerbe fér egy 

- Naponta 200-250 vagon széles fedett kocsi rakománya. 
kellene, de legtöbbször csak Egyébként Tuzséron kívül még 
150-et kapunk. Ezt úgy osztjuk Mándokon van átvétel és bera-' 

el, hogy minden partner kapjon kás, bérelt területen. 
valamennyit. -;-- Milyen a kapcsolat a 

- Csak Tuzséron van alma- MÁV-val? 
berakás? - Nagyon 10 a kapcsolat, 

- A központi telepen öt szé- különösen Eperjeske állomás 
les és három normál vágányon vasutasaivals ugyanis innen 
rakodnak. A rapszodikus kpcsi- történik a kiszolgálás. A vasút a 
ellátás miatt kísérletként konté-

1 
lehetőségekhez képest -�dent 

nerekben is szállít almát a Hun- 1 megtesz. A vagonok többségét 

mosni és javítani kell, hogy al
kalmas legyen almaszállításra. 
A közös tennivalókat egyéb
ként megállapodásban rögzít
jük. A vasút tájékoztatja a Hun
garofruct vezetőit a lehetősé
gekről, a kocsibeállitások idejé
ről, és mindarról ami fontos, 
hogy ne legyen fennakadás a 
szállításb�. 

Az eddigi tapasztalatok alap
ján az almaszállitási csúcs vár
hatóan október 25-ig tart, de az 
idén, a jó termés miatt lehet, 
hogy tovább. Az időjárás egye
lőre qem nehezíti a szállítást. 

Zsoldos Barnabás 



10 MAGYAR VASUTAS 1986. OKTÓBER 30. 

Fogyasztói érdekvédelem 

A jó szándék el nem· vitatható 
, Orvosi ·tan6csok (3.) 

Mit kell tudni 
A közelmúltban a Győr-Sop

ron Megyei Kereskedelmi Fel
ügyelőség szakemberével, Hor
váth Tamásnéval és egy társa
dalmi ellenőrrel Németh Ist
vánnal, az Utasellátó Vállalat 
két egységében, a hegyeshalmi 
15-ösben és a mosonmagyaró
vári 216-osban jártunk. Arra 

voltunk kíváncsiak, hogy a 

nagy forgalom idején kaphat-e 
a vendég enni- és innivalót. 

- Tetszik tudni, ez a� épület 
a MÁV tulajdona, de a MÁV 
évek óta nem használja. Egy 
ideig fodrászüzlet működött 
benne, de amikor az is meg
szűnt, gondoltuk jó lesz az utas
ellátónak. Fagyizót nyitunk 
benne. Saját költségen felújítat
tuk az épületet, és vásároltunk 
fagylaltgépet. 

- Hegyesi göngyölthúst 
. 

burgonyával, óvári sertésszele
tet rizzsel, gombás marhato
kányt galuskával. 

a daganatos megbetegedésekről? 

Karamell - kiwi 

Hegyeshalmon az Utasellátó 
Vállalat fagyizója újdonság! 
Ilyen eddig nem volt. Ez az év 
az első, hogy itt fagylaltot árusí
tanak - a gyerekek és a felnőt
tek örömére. Mindjárt kérünk 
is három közepes adagot, 
egyenként ötforintos áron. 

Nemcsak a forma és a tarta
lóm kifogástalan. Az íze is fi
nom. A krémfagylaltban sem 
csomót, sem jégdarabot nem ta
láltunk. A fagylaltkönyv napra
kész. Minden beírás pontos. 

- Az éttermet nem nézik 
meg? - érdeklődik az üzlet ve• 
zetője. 

Finom lehet mindegyik. 
A konyhafőnököt Lajtai Ká
rol11nak hívják. 

Erdemes kiemelni két egé
szen apró dolgot az étlapról, 
mégpedig azért, mert falu�i ét
teremben nem igen divatos 
egyik sem. Nos, a kettő egyike: 
gundelpalacsinta. Ezt túl mun
kaigényesnek találják a kony

, -l 
De mégne

t
' zz

d
ük. 

k
Próbavá- hafőnökök és hiába szereti -sara ni nem u un ugyan, t , de'g nem kí k 'l 't „ k f, d .. lt szere ne - a ven , -mert a i e un re eny eru. . T'k ki Az étlapot és az itallapot ér- ,na Ja �� ·

, demes átböngészni és belőle A mas1k et;lt I?eg azert érde
megtudni; mit ehetnénk, mit �es megem,lítem, me� manap-
ihatnánk ha akarnánk? s_ag nem található az etlapokon. ' Am a hegyeshalmi vasúti étte

remben ez is volt, neve: tojásos 
galuska. 

Van miből választani 

Forgalmas bisztró 
a zöldséges mellett 

Az emlőrák, az egyik leggya
koribb rosszindulatú megbete
gedés a nők körében. A rákos 
sejtburjánzás okait és kialaku
lási mechanizmusait még csak 
részletekben sikerült feltárni a 

világszerte roppant nagy erő
összpontosítással végzett kuta
tásoknak. Azt viszont már 
majdnem két évtizede tudjuk, 
hogy az emlőrák és a méhrák 
bizonyos fajtáit, a női hormon
háztartás hibái okozzák. Az el
múlt tíz esztendőben a női em
lőrák a nők haláloki tényezői 
között az első helyre lépett elő. 
Az is igaz viszont, hogy a leg
több gyógyult rákos beteg az 
emlőrákos nők köréből kerül ki. 

Jobb félni, 
mint megijedni 

Hazánkban mintegy 2500 új 
emlőrákos megbetegedéssel 

Szemérem, előítélet, önelhanya
golás, közöny, ezek a megelőzés 
emberi veszélyei. 

Érdekes az emlőrák földrajzi 
és népfajokhoz kötött elterjedé
se is. Nyugat-Európában és az 
USA-ban igen elterjedt, Japán
ban és Kínában viszont csupán 

negyedannyian betegszenek 
meg mellrákban, mint Ameri
kában. Itt nemcsak a hiúság, 
életmódbeli és faji okai is lehet
nek ennek. 

A tünetek: ha az emlőbó1 vér 
ürül, a bimbó környékén apró 
sebek jelennek meg, ha valaki a 

60. életéve után fedez fel ma
gán újonnan megjelenő kis da
ganatot, élhet a gyanúval, hogy 
rosszindulatú. Akinek rokonsá
gában volt emlődaganat, emlő
rák, az fokozottan figyelje ön
magát. Jobb félni, mint meg
ijedni! 

A gyógyításnak döntő mód
szere a műtét, majd a sugár- és 
kontbinált gyógyszer- és hor
monterápia. 

rokka! szemben. Ez azt jelenti, 
hogy a rák megelőzésének leg
jobb módja az általános, a teljes _ 
egészség gondos megőrzése. 
Ennek már nagyon korán, talán 

még a méhen belül el kell kez
dődnie" - mondotta Szent
Györgyi Albert. 

Gondoljuk csak meg. A beteg 
szervezet olyan mint a csatatér. 
Harc dúl az egészséget károsító 
erők és a szervezet önvédelme 
között! A csata kimenetelét az 
dönti el, hogy melyikőjük az 
erősebb. A betegségek, a daga
natok ellen is elszántan küzd a 

szervezet, az orvosok feladata 
pedig, hogy ezt a szervezetet 
harcában támogassák. A kettő 
- szervezet és orvos - össze
fogása azonban még nem elég. 
Az emberi támogatás is szüksé
ges. 

Másképpen 
kellene élni 

A kis épület ablakán rajzos, 
színes felirat: ,.Mai fagylalt 
ajánlatunk: karamell - kiwi. Öt 
deka 2,50 forint, 10 deka 5 fo
rint, 20 deka 10 forint." 

Az étterem reggel nyolc órá· 
tól este kilencig tart nyitva. Eb
ben az időben mindenki, mind
azt megkaphatja, ami az ital
és étellapon található. Külön 

meg kell jegyezni, hogy a kíná· 
lókártyák igen ízléses, szép bo· 
ritóban vannak. Reggelire kap• 
ható a többi között lecsó tojás• 
sal, tojáslepény parasztosan, 
gomba tojással, sonkás tojás, 
gépsonka főtt tojással és hideg
tál. 

A másik egység, amelyikre 
kíváncsi a kereskedelmi felü
gyelő, az Utasellátó Vállalat 
mosonmagyaróvári 216-os szá
mú bisztrója. Csaknem akkora 

a forgalma, mint a szomszéd
ságban lévő gyümölcs- és zöld
séges bolté. 

kell számolni. Nem örökölhetó' -----------
- Mit jelent a kiwi? 
- A kiwi az egy déligyü-

mölcs - válaszolta Rebula Jó
zsefné fagylaltos, aztán elma
gyarázza, hogy olyan féle gyü
mölcs a kiwi, miht nálunk a 

szilva, csak nagyobb. Igen ked
velt fagylalt. 

Nekem nem ízlett. 
Miközben munkáját végzi a 

felügyelő, megérkezik az Utas
' ellátó Vállalat 15-ös szerződéses 
egységének vezetője Fricz Imre 
és segítőtársa, a felesége. 

- Csak nincs valami baj?! 
- érdeklődnek élénken. 

- Nincs - kapják a választ, 
és amikor megnyugsz�nak, ak
kor örömmel újságolják: 

- Ha valaki délben, vagy 
este kér enni? 

- Az étlapon kétféle menü 
van. Az egyikben bácskai ri
zseshúst, a másikban pirított 
mó,jat kínálnak főételnek. Aki 
választani akar az ételek közül 
az talál háromféle levest, hat
féle köretet, hatféle salátát, két
féle tésztát, háromféle kis adag 
ételt, hatféle készételt és tízen
egyféle frissen sültet. Az étlapot 
a konyhafőnök ajánlata zárja. 

- Mit ajánl? 

A kereskedelmi felügyelő vé
ka alá rejti kilétét és fáradt tu
ristaként tér be a bisztróba. Be
lül nagy a tolongás. Aki éhes és 
szomjas ide tér be. 

Délután van. A pulton ropo
gós zsemléből készített szendvi
csek kínálják magukat. 

- Kaphatnánk a szendvi
cseken kívül más ennivalót is? 
- érdeklődik a felügyelő. 

- Hogyne kérem - vála-
'szolja Horváth György, a büfé 
vezetője. - Tudok adni rántot
tát, rántott szeletet, párizsi 

betegség, de egyes esetekben 

észlelt családi halmozódása 

öröklődő hajlamra mutat. En
nek genetikai, örökléstani ma
gyarázata jelenleg még nem is· 
meretes. A szülés és a szoptatás 
nem hajlamosító tényező, sőt 
nagy statisztikák bizonyítják, 

szeletet, pénteken pedig ha-------------------------, lászlét. Tudják ezt az utasok, 

hogy a többször szült nő, a 

hosszasan szoptató nők köré
ben az emlőrák előfordulása rit
kább, mint a nem szült nők kö
zött. Semmiféle bizonyíték 
nincs arra, hogy az emlőt ért 
ütés és az emlőrák jelentkezése 
között bármilyen összefüggés 
lenne. Az emlőben keletkezett 
„csomót" a nők 90 százaléka 
maga veszi észre. Igen fontos 
az önvizsgálat. Aki tisztálkodá
sa kapcsán emlőjén rendelle
nességet észlel azonnal fordul
jon orvoshoz. A magába zárkó
zás, a tépelődés - csak ideg
rendszer-károsító, és ezzel csak 
a bajt tetézzük. Vasútegészségügyi fiatalok 

találkozója Budakeszin 
A KISZ szervezésében első 

alkalommal került sor a vasút
egészségügyi fiatalok találkozó
jára. A szeptember végén tar
tott háromnapos rendezvény
nek a budakeszi MÁV-szanató
rium adott otthont. A program
ban helyet kaptak a fiatalokat 
ma leginkább érdeklő kérdé
sek. Szó esett többek között a 

munkahelyi beilleszkedésről, a 

fiatal orvosok és ápolók tovább
képzéséről, bér- és lakáshelyze
téről. 

Az 1800 harminc éven aluli 
vasútegészségügyi fiatal képvi
seletében megjelent 30 KISZ
vezető és szakszervezeti aktivis
ta kicserélte szakmai és mozgal
mi tapasztalatait is. A találkozó 
résztvevőinek szqbadidős prog
ramJát színházlátogatás és esti 
várbeli 'iéta színesítette. 

A fiatalok fórumának vendé
ge volt Szemó'k Béla általános 
vezérigazgató-helyettes, dr. Ta
ri Endre, a vasútegészségügyi 
főosztály vezetője és Prókay 

Sándorné, a VSZ Egészségügyi 
IB titkára. A rendezvény egy
egy programján részt vettek a 

vasutas párt· és szakszervezeti 
szervezetek képviselői, közöt
tük Nagy Károly, az MSZMP 
Vezérigazgatósági Bizottság tit
kára, továbbá a vasútegészség
ügyi intézmények vezetői. 

A KISZ XL kongresszusa ré
tegpolitikai határozatának je
gyében rendezett találkozó al
kalmat adott a vasútegészség
ügyi KISZ-szervezetek koordi
nációs tevékenységével kapcso
latos elképzelések megvitatásá
ra. A koordiánációs titkári funk
cióval dr. Kricskovits Ágotát, a 

budakeszí MÁV-szanatórium 
KISZ-titkárát bízták meg. 

A jövő évi ifjúsági találkozó 
megrendezését az 1987-ben 60 
éves MÁV Kórház és Központi 
Rendelőintézet főigazgatója, dr. 
Vajda György és a 20. évfordu
lójára készülődő Szolnoki MÁV 
Kórház vezetője dr. Horváth 
József is felajánlotta. 

Dr. Tari Endre tájékoztatja a fiatalokat 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

így aztán vannak törzsvendé
geink. 

A felügyelő mégis beéri a 

szendviccsel. Kettőt kér és mel
lé presszókávét. A kávét meg
issza, a szendvicsek tartalmát, a 

Csabai csípős szalámit pedig le
méri. Az eredmény: a kávé fi
nom, a szendvicsek bélése any
nyi, amennyinek lennie kell. 

A harmadosztályú bisztró 
ételből, kávéból, sörből és ud
variasságból ezúttal jól vizsgá
zott. 

Sindulár Anna 

Van a férfiaknak is emlőrák
ja, igaz, hogy százszor ritkáb
ban mint a nőknek. 

Az időben észlelt és operált 
emlőrákosok 80 százaléka vég
leg meggyógyul. A mai techni
ka lehetőségeivel készült emlő
protézisek, műmellek, szinte 
észrevehetetlenné teszik ez em
lők hiányát. A fürdőruhába 
épített emlőpótlások, még a 

strandolást is lehetővé teszik. 

A MÁV Vezérigazgatóság 
pályázatot hirdet 

a MÁV Debreceni Építési Főnökség 
igazgatói munkakörének betöltésére 

A munkakör betöltésének feltétele: 

szakirányú felsőfokt;J. iskolai végzettség, 
- felsőfokú vasúti szakvizsga, 
- építési és pályfenntartási munkaterületen szer-

zett 10 éves szakmai gyakorlat, 
- erkölcsi feddhetetlenség. 

A beküldendő pályázat tartalmazza: 

az eddigi munkakörök, tevékenységek felsoro
lását, 
a jelenlegi munkahelyét, beosztását, havi alap
bérét és jövedelmét, 

- kitüntetéseit, 
a megpályázott munkakörre vonatkozó elképze
léseit, terveit, 
részletes .önéletrajzot. 

A pályázatot 1986. december 1-jéig a MÁV Vezéri
gazgatóság Személyzeti és Oktatási Főosztályára 
(1940 Budapest, Népköztársaság útja 73-75.) kér
jük megküldeni. 
A pályázatokat bizalmasan kezeljük és 1986. de
cember 31-ig választ adunk a pályázatokra. 
A munkakör betöltése 
1987. január l-jétől esedékes. 
A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosí
tást ad Pálmai Imre 01/36-05-ös üzemi és 
220-660/559-es postai telefonon. 

Megelőzni 
könnyebb, 

mint gyógyítani 

Napjainkban köztudott, hogy 
a fertőző betegségek száma ro
hamosan csökken, a szívbeteg
ségeket is egyre eredményeseb· 
ben kezelhetjük, a rák gyógyí· 
tása még mindig óriási problé
ma. Alig tudunk valamit az 
okairól. Fegyverünk a rákkal 
szemben a rendszeres vizsgá
lat és a korai diagnózis. A társa· 
dalom minden tagjában tudato
sítani kell a tüneteket, hogy mi· 
előbb felismerje a betegséget, or· 
voshoz forduljon és gyógyítható 
legyen. Ezt persze könnyú mon
dani, de annál nehezebb és 
költségesebb megvalósítani. 
A rendszeres vizsgálat, a meg
előzés és a sikeres kezelés azon
ban meghozza az eredményt, és 
megéri az áldozatot, hiszen 

csökkenthetjük vele a fájdal
mat, és sok emberi életet ment
hetünk meg. 

„ Ősrégi tapasztalat, hogy 
megeló'zni könnyebb, mint gyó
gyítani, és ez nem feltétlenül 
előre adott kezelést jelent. Mi
nél egészségesebb az élő szer
vezet, annál ellenállóbb a �ava-

Mivel lehet ezt a harcot támo
gatni? Idejében való felismerés
sel, műtéttel, sugárzással, 
gyógyszerekkel. De valamit ne 
feledjünk el. A szervezet általá
nos erőnlétének fokozásával is. 
A megelőzéssel is. Kézenfekvő, 
ha valaki nem törődik a korai 
tünetekkel, a betegségét leta
gadja, vagy szépíti, a tüneteket 
lekicsinyli, az a betegsége mel- .., 
lett harcol. A saját ellensége
ként, a saját egészsége ellené
ben, ahelyett, hogy összefogna 
a mindig ott levő segítővel, az 
orvossal. 

Az egészséges életmód -
magatartás! Beletartozik a rizi
kófaktorok elleni védekezés is, 
mint a dohányzás, az elhízás, a 
mozgásszegény életmód, az al· 
kohol stb. Hányan fogalmazták 
már meg újra és újra azt a régi 
tételt, hogy az egészség megőr· 
zése a legfőbb jó! Amiből az is 
következik, hogy az egészség 
megőrzése legyen a legfőbb 
gond - mindenek felett. Mert 
könnyebb és főleg hasznosabb 
megőrizni egészségünket, mint 
betegségeinket gyógyítani! 

Dr. Bágyoni Attila mondotta: 
Másképpen kellene élni. 

Másképpen bizony. 
Dr. Veress Sándor 

· (Vége) 

A MÁV Vezérigazgatóság 
pályázatot hirdet 

a MÁV Gépjavító Üzem 
igazgatói munkakörének 

betöltésére 
A munkakör betöltésének feltétele: 
- szakirányú {gépészmérnöki) felsőfokú iskolai 

végzettség, 
felsőfokú vasúti szakvizsga, 
építési és pályafenntartási munkagépek ter
vezése és gyártása terén szerzett 10 éves 
szakmai gyakorlat, 

- erkölcsi feddhetetlenség. 

A beküldendő pályázat tartalmazza: 
- az eddigi munkakörök, tevékenységek felso

rolását, 
- a jelenlegi munkahelyet, beosztást, havi alap

bért és jövedelmet, 
kitüntetéseket, 
a megpályázott munkakörre vonatkozó el
képzeléseit, terveit, 
részletes önéletrajzot. 

A pályázatot 1986. december 1-jéig a MÁV Vezérigazgató· 
ság Személyzeti és Oktatási Főosztályára (1940 Budapest, 
Népköztá,..aság útja 73-75.) kérjük megküldeni. 
A pályázatokat bizalmasan kezeljük és 1986. december 
31-ig választ adunk a pályázatokra. 
A munkakör betöltése 1987. január 1-jét61 esedékes. 
A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad Pál
mai Imre a 01/36-06-ös üzemi és 220-660/559-es postai tele
fonon. 
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T uristahíradó 

A MÁV Anyagellátási Igaz
gatóság Lokomotív Természet

barát Egyesülete a közelmúlt
ban két új turistaversenyt ren
dezett. Szeptember 27-28-án 
éjszaka rendezte meg az 1. Lo
komóka elnevezésű - tréfás 
feladatokkal nehezített 
könnyű tájékozódási túraverse
nyét. A csapatok jó hangulat
ban érkeztek meg a kiírás sze
rinti színhelyre, Vinye állomás
ra. A tájékoztató kézhezvétele 
után a résztvevők értesülhettek 
a "heroikus küzdelmet követelő 
éjszakai kószálás" pályaadatai
ról (ezek elméleti adatok voltak, 
a valós adatokat az élet hozta 
magával). 

A Bakony dörgő-hegyi tere
pén lebonyolított játékos vetél
kedő pályáján borítékolt felada
tokat kellett megoldani, ezek 
vezettek a következő pontok
hoz. A versenyidő nem számí
tott, a győzelemben a figyel
messég és a becsületesség dön
tött. Az egyesület „Cicó'ke" tu
rista-szakcsoportja által rende
zett versenyen nyolc csapat 17 
versenyzője vett részt. Az első 
helyezést a Takács házaspár 
,,O" hibaponttal (Törekvés SE), 
a másodikat az Ispánovity há
zaspár 5 hibaponttal (Lokomo
tív TE) szerezte meg. 

A Lokomitív Természetbarát 
Egyesület - idén első ízben 
vasutas központi programként 
- október 4-én rendezte meg 

"Lokomotív 424" elnevezésű 
teljesítménytúráját. Idén útvo
nalként a Szokolya vasútál-

lomás-Királyrét-Kóspal
lag-Malomvölgy-Bőszob kö
zötti 24 km-es jelzett, illetve 
szalagokkal kitűzött turistautat 
jelölték meg. A teljesítménytú
ra központja a Lokomotív TE 
bőszobi völgyben lévő kulcsos
háza volt. A jó időben megren
dezett teljesítménytúra 11 részt
vevője a 4 órás szintidőn belül 
teljesítette az útvonalat. 

Kényelmes, tiszta 
vendégszobák 

Kényelmes, szépen berende
zett szobák várják a vasutaso
kat és nyugdíjasokat a sárospa
taki állomásfőnökség új, szociá
lis épületében. A tiszta vendég
szobákért elismerés illeti az ott 
dolgozó vasutasokat, akik, 
akárcsak Szécsi Dezsó' állomás
főnök, mindent megtesznek 
azért, hogy az ideérkezők jól 
érezzék magukat. 

A szíves vendéglátásért ez
úton is köszönetet mondok. 

Farkas Béla · 
Kaposvár 

Vízszintes: 1. Az irányító munkára 
jó hatással van. 13. Néz. 14 . . . .  Tho
mas Robert (1766-1834) angol közgaz
dász és társadalomtudós. 15. Nepál kö
zepe. 16. Ami elszáll. 18. Menettérti 
jegy. 19. Ősrégi kínai ütőhangszer. 20. 
Kukoricalisztből készült indián ital. 22. 
Talál. 23. Végnélküli déligyümölcs. 24. 
A Kis-Antillák egyik szigete. 26. Betű
pótlással török _népmesei ala�. 27. 
A nyugLti szemiták fő1stennőJe. 29. 
Férfinév. 30. Iránymutató. 32. A szige
ti veszedelem. 33. Igekötő. 34. Ruhát 
tisztít. 35. S!nkeverék. 36. A-val a vé
gén női _név. 37. Főzeléknövény._ 38. 
Rag. 39. Összekötő vonalak az 1dőJárá
si térképen. 41. Folyadék. 42. Ennek a 

méternek a fordítottja ecetsav mérésé
re szolgál. 43. Borsodi település, 45. 
A varjú lehet ilyen. 48. Zenei műszó: 
hangzatosan, ércesen. 50. . . . Szadao, 
japán tábornok volt. 51. . . .  Béla, a Ta
nácsköztársaság vezető személyisége. 
53. Semmikor. 54. Kevert pör, névelő
vel. 55. Osztrák tartomány. 57. Hon
foglaláskori nemzetség. 59. Nem, len
gyelül. 60. Komoly, megbízható (fran
cia). 62. Kérdőszó. 

Függőleges: 1. Rangjelző. 2. IsÚ;nnő 
a római mitológiában. 3. Ez a helyiség. 
4. Kimondott betű. 5. Nógrád megyei 
község. 6. Magához szor!t. 7. Nem ot
tan. 8. Hőhullám része. 9. Csak, néme
tül. 10. Kertet művel. 11. Okmány. 12. 
Pangó betúi. 17. Európai nép. 19. Sző
lőben dolgozik. 20. Jelent& munka
ügyi kérdés. 21. Zala megyébe való. 
23. Nem állandó alkahnazott. 25. Folyó 
Dél-Amerikában. 26. Ki készül aludni? 
(két szó). 28. Női név. 29. Liter betűi. 
31. Szélhárfa. 33. Ilyen ügy is van. 39. 
Ital. 40. Keményfejű, akaratos. 42. Be
túpótlással a diák munkaterve. 44. S
sel a végén száguldás. 46. �d �j
dona. 47. Nem biztos, hogy JÓ az ilyen 
hangulat. 49. . . . Gusztáv és István, 

MAGYAR VASUTAS 1986. OKTÓBER 30. 

A táv 250 kilométer ·volt 
Három vasutas futó rajtolt 

sz Athén-Spárta szupermsrstonin 

' 

1-fl�� 
Idén szeptemberben rendez

ték meg az Athén-Spárta kö
zötti 250 kilométeres futóver
senyt, amelyen a Szegedi VSE 
két „szuperatlétája", Sipos. Ist
ván és Simon László a távot vé
gig futva a világ legjobbjai kö
zött is az élen végeztek. 

A versenyről és az előzmé
nyekről Sipos Istvánnal beszél
gettünk, aki még diákkorában, 
1976-ban ment le először az 
SZVSE-pályára. Nem sokkal 
később elindult egy gyalogló
versenyen, s ez megváltoztatta 
versenyzői pályafutását. 
1980-ban már junior országos 
csúcsot gyalogolt 50 kilométe
ren, majd három év múlva egy 
12 órás futóversenyen 125 kilo
métert teljesítve ötödik lett. 
1984-ben a Duna menti 200 ki
lométeres szupermaratoni ver
senyen indult és 15 óra, 15 per
cet teljesítve harmadik lett. Ez 
a verseny hozta meg számára a 
nagy lehetőséget. Itt találkozott 
össze Schirilla György edzőjé
vel, menedzserével Krailich Jó
zseffel, akinek segítségével 
1985-ben elindulhatott az At
hén-Spárta közötti versenyen. 
Az első Spartathlonon 32 óra 48 
perccel a 14. helyen végzett. 

- Kik indulhatnak ezen a 
versenyen? 

- Minden évben a Spar
tathlon Szövetség dönti el, ki 
az az 50 jutó, aki elindulhat a 
versenyen. A részvételnek fel
tételei vannak. Így például 
azok a futók, akik az előírt 
szintidőn belül lefutják a 250 ki
lométert, automatikusan indul
hatnak a következő évben. Én 
így nyertem jogot arra, hogy 
idén ismét versenyezzek. Si
mon Laci barátom pedig egy 24 
órás kassai futóversenyen 200 
kilométert teljesítve első lett, s 
ennek alapján indulhatott. 

- Hogyan készültetek fel? 
- Edzőnkkel, Antal Andor-

ral közösen egy speciális edzés
tervet dolgoztunk ki. Sajnos, az 
alapozás nem a legsimábban 
ment, mivel én Budapesten ta
nultam mint SZET-tes, majd 
felvételiztem a Közgazdasági 
Egyetemen. Lényegében csak 
júniustól készültünk együtt. 
Terveinkben napi két edzés 
szerepelt fokozatos terheléssel. 
Legtöbbször Szeged-Makó kö
zött a Maros-gáton futottunk, 
heti edzésadagunk 160-230 ki
lométer között mozgott. 

- Mikor volt a verseny és 
milyen körülmények között fu
tottatok? 

- Szeptember 19-20-án 
volt a verseny. A start Athén
ben, a Márvány stadion eló'tt 
volt. Negyvenkilencen vágtunk 
neki a távnak, köztük hárman 
magyarok: Simon Laci, én és a 
BVSC-s Kis Király Ernó'. Fe
lejthetetlen élmény volt. Nehéz 
terepen futottunk, százhúsz ki
lométert mentünk hegynek fel, 
nyolcvannégyet le, a többi volt 
csak a sík terep. A legmaga
sabb pont, amelyet elértünk 
1125 méterre volt a tengerszint 
felett. Közben meg kellett küz
denünk a 30 fokos meleggel és 
az éjszakai mínusz 8 fokkal. 
A sötétben pedig csupán egyet
len zseblámpára és az útjelzők
re, fényjelzőkre támaszkod
tunk. Lacival 184 kilométerig 
együtt futottunk, onnan egye
dül folytattam az utat, mivel ő 
megsérült és lassabban haladt. 

- Minden simán ment? 
- Nem egészen. Egy alka-

lommal éjszaka a rendezők 
rossz irányba tereltek bennün
ket, s az általuk megjelölt ös
vény egy mély szakadék szélé
hez vezetett. Szörnyű helyzet
ben voltunk, míg végül rádión 
és fényjelzésekkel tisztázták a 

helyzetet, visszairányí tottak 
minket, - de ez egy jó órás idő
veszteséget jelentett. 

Nem féltetek? 
Nem. 
Mit ettetek útközben? 
Három-négy kilométe-

renként volt egy-egy frissító'ál
lomás. Itt kíséró'ink segítettek a 
gyors kiszolgálásban. Teát, pu
dingot, joghurtot, levest, kek
szet és rizses húst fogyasztot
tunk. 

Milyen volt a fogadtatás? 
- Ahol elhaladtunk minde

nütt ünnepeltek, éljeneztek 
bennünket. Az utolsó tíz kilp
méteren motoros rendőrök kí
sértek és kerékpáros gyerekek 
csatlakoztak hozzánk. Csodála
tos érzés volt megpillantani a 
célt, a spártai Leonidas-szob
rot. Ott három fehér ruhás lány 
várt bennünket „mannával" kí
náltak, majd a város főpolgár
mestere babérkoszorút helyzeti 
a befutók fejére. A 49 indulóból 
végül is csak 19-en értünk cél
ba. 

Szép magyar siker született. 
A 250 kilométeres távon Kiss 
Király Ernó' 26 óra 07 perccel 
második lett, én 30 óra 26 per
cet futva hetedikként értem a 
célba, míg Simon Laci 33 óra 
30 perccel tizenharmadik lett. 
Este ünnepélyes eredményhir
detés, fogadás volt a spártai sta
dionban, majd Athénba vissza
térve ismét ünnepeltek ben
nünket. 

- További terveid? 
- Szeretnék jövőre is indul-

ni a Spartathlonon és még jobb 
eredméqyt elérni. Aztán jó len
ne egyszer kijutni a Sidney
Melbourne közötti 1023 kilomé
teres 6 napos „szuperfutóver
senyre". Ez most a legfőbb vá
gyam. 

Gellért József 

Nyugdíjasok találkozója. A 
dombóvári körzeti üzemfőnök
ség vontatási üzemegysége a 
közelmúltban nyugdíjas-talál
kozót rendezett. A főnökség 
gazdasági és politikai vezetése 
20 nyugdíjasát látta vendégül, 
akik megtekintették a korszerú 

Kiállítás. Tapolca vasútállo
más üzemi konyhájának étke
zőjében kiállítást rendeztek a 
Balaton északi partjának 75 
éves történelméről. A kiállítá,
son számos, vasúttal összefüg
gő dokumentum is látható volt. 

javítócsarnokokat és a villamos ,-------------

mozdonyokat, majd az ünnepi Halálozások 
ebéd után a gunarasi szabad
időközpontban folytatódott a 
program. 

Véradónap. A komáromi kör
zeti üzemfőnökségen „A vér
adás - életmentés" jelszó je
gyében szeptember 29-én ren
deztek véradónapot. A sikeres 
akción 82-en adtak vért. 

Nyugdíjas-búcsúztató. Az 
isaszegi I. számú főpályameste
ri szakasz kollektívája szeptem
ber 12-én ünnepséget rendezett 
a nyugdíjba vonuló János Jó
zsef vágánygondozó tiszteleté
re. A bensőséges hangulatú ün
nepségen a szakszervezeti bi
zalmi átadta a kollektíva aján
dékát János Józsefnek, aki kö
zel négy évtizedig dolgozott a 
területen. 

Rákszűrés Nagykanizsán. 
Ötödik alkalommal szervezett a 
nagykanizsai Vöröskeresztes 
alapszervezet a nődolgozók ré
szére rákszűrést. Az üzemorvo
si rendelőben dr. Igazi Károly 
onkológus főorvos végezte a 
szűrést, amelyen ezúttal 70-en 
vettek részt. 

Társadalmi munka. Nyíráb
rányban, a MÁV szocialista bri
gádjai és a határőrök a közel
múltban jelentős társadalmi 
munkát végeztek: járdát építet
tek, kisméretű labdarúgópályát 
alakítottak ki. Munkájuk értéke 
mintegy kétszázezer forintra 
becsülhető. 

Kisistók Sándor MÁ V-fötanácsos, 
Szeged állomásfőnöke október l-jén 
48 éves korában súlyOJI b,,tegsége kö
velkezteöen elhunyt. Eletébf-n pelda
mutalÓ szakmai munkája mellen ak
tív és elismert párt- és társadalmi tevé
kenységet végzett. Fiatalabb éveiben 
tagja volt a Szegedi Vasutas Sport 
Egyesület hajdani !",'B D-es labdarúgó
csapatának is. 

Családtagjai. munkatársai, barátai 
és tisztelői nagy részvét mellen októ
ber 7-én kísérték utolsó útjára a szege-
di Alsóvárosi lemetlSben. 

Hatvankilenc esztendős korában el
hunyt Kovács Gyula, a BVSC huszon
ötszörös magyar bajnok birkózója. Pá
lyafutása során három olimpián, kél 
világbajnokságon (1950-ben ezüstér
mes) és két Európa-bajnokságon 
(1947-ben ezüstérmes) képviselte a 
magyar színeket. A hatvanas évektől 
szakvezetőként munkálkodott a vas
utasoknál. Kovács Gyulát a Magyar 
Blriunó Szövetség és a BVSC saját ha
lottjának tekinti, temetése október 
17-én volt az Óbudai temetőben. 

Október �án. életének 78. évében 
elhunyt Nemes István nyugalmazott 
főfelügyelő. Hosszú vasúti pályafutása 
alatt többek közön Nagykanizsán és 
Ferencvárosban teljesített szolgálatot. 
1949-től 1960-ig a KPM vasúti flSo&z
lály 8/b osztályán dolgozott. 1972-ben 
a BVKH visszatérítési csoportjából vo
nult nyugállományba. 

Temetése október l�án volt a Me
gyeri úti temetlSben. 

Színvonalas mérkőzések Kirándulás. A tapolcai Batsá
nyi János Művelődési Központ 
nyugdíjasklubja a közelmúlt
ban Keszthelyre kirándult. Vol
tak a Balaton-múzeumban, 
megtekintették a Festetics-kas
télyt és a város gót stílusú kato
likus műemlék templomát. 
A kiránduláson negyvenen vet
tek részt. 

Október 7-én, 62 éves korában meg
halt Borsody György, a vasutas-szak
szervezet ellenőrző főgyógyszerésze. 
1967-től dolgozott a VSZTO-nál, majd 
később jogutódjánál, a V11-nél. Kiváló 
szakember, segítőkész munkatárs 
volt. Tevékeny közéleti emberként 
tisztelték., becsülték. Munkásőrkénl is 
teljesítene kötelezettségét. Munkássá
gát több kitüntetéssel., köztük a Szak
szervezeti Munkáért arany fokozattal 
is elismerték. 

A hozzátartozók, barátok és ismerő
sök október 21-én. a Farkasréti teme
tőbe kísérték utolsó útjára. 

az országos asztalitenisz döntőn 
Szeptember közepén Debre

cen adott otthont az 1986. évi 
országos vasutas asztalitenisz
bajnokságnak. A Debreceni 
MVSC Vágóhíd utcai munka
csarnokában tizenegy területi 
válogatott sorakozott föl az ün
nepélyes megnyitóra. 

A sorsolás szeszélye révén 
mindkét selejtező csoportba 

két matematikus. 51. Szovjet város. 52. 
Vissza: francia város, fonetikusan. 55. 
Hangtalan tízes. 56. Betűpótlással a 
sor elején. 58. A közepén hasad. 60 Ta
gadószó. 61. Fordított névelő. 

Beküldendő: vízszintes 1. és függő
leges 20. 

Beküldési határidő: november 11. 
A megfejtéseket a szerkent6ség cí

mére kérjük küldeni. 

szinte egyenlő erősségű csapa- szen veretlenül végeztek a cso
tok kerültek, így minden mér- port élén. 
kőzésnek nagy volt a tétje. A helyosztó mérkőzéseken a 

Az első csoportban Debrecen tömegsportban ritkán látható 
és a Központi Hivatalok csapa- nívós csatákra került sor. 
ta vívott óriási küzdelmet az el- A szegef}.iek megó'rizve selejső helyért, ami végül is a debre- tezóöeli jó fonnájukat, szoros cenieknek sikerült. A második küzdelemben gyó'ztek a házi- Elcserélnék Vácon levő két szoba csoportban a szegedieknek vi- gazda debreceniek ellen és ez- összkomfortos, telefonos tanácsi lakást szonylag simább útjuk volt, hi- zel a torna végső gyó'zelmét is budapesti hasonlóra vagy kisebb gáz-

konvektoros lakásra. Plusz adhatok megszerezték. A miskolciak is panorámás kilátású 300 négyszögöl jól 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Az üzletpolitikai kedvez
mények körének bővítése. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 18. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Kakuk Ferenc
né, Kisterenye, Bem út. 16., Banyár 
István, Békéscsaba, Fövenyes u. 16., 
Kun Ernőné, Gyékényes, 'Arany J. 11 
6., Nagy István, Dormánd, Szabacbag 
u. 12., Juhász Etelka, Cegléd, ��yárfa 
u. 25. 

11 12 
7 

15 

58 

62 

kárpótolták magukat, mert az termő szőlős bérleményt. Telefon: 
erősebbnek tartott Központi Hi- 27-12-11� . . 
vatalok csapatát fektették két vé�J�T!�::s

h
�;���

as

la�2�o��; vállra és megszerezték a har- másfél vagy kétszobás lakásra a VIII. 
madik helyet. keriiletben csak vasutassal. Érdeklőd

A csapatmérkőzések után va
lamennyi versenyző részvételé
vel megkezdődtek az egyéni 
küzdelmek. 

Az idegi igénybevételt és fizi
kai állóképességet követelő ver
senyben végül is a Központi Hi

vatalok versenyzője, Czolk Fe
rencné, valamint a miskolci 
Ágoston István nem talált le
győzőre, így ők vehették át a 
bajnoki oklevelet, tiszteletdíjjal 
együtt. 

Eredmények. Csapatban: 1. 
Szeged TIB, 2. Debrecen TIB, 
3. Miskolc TIB, 4. Központi Hi

vatalok "TIB, 5. Szombathely 
TIB, 6. Építési Főnökség TIB, 
7. Egészségügyi Szakszolgálat 
TIB, 8. Utasellátó VSZB, 9. Bu
dapest TIB, 10. Járműjavító 
Üzemek TIB, 11. Záhony TIB. 

Egyéniben. Nők: 1. Czolk Fe
rencné (Központi Hivatalok), 2. 
Bavolyár Judit (Szombathely), 
3. Schafferné Zádori Gizella 
(Egészségügy) és Horváth Ele
mérné (Budapest). 

Férfiak: 1. Ágoston István 
(Szeged), 2. Takács László 
(Szombathely), 3. Mizsák Ká
roly és Szabó Gabor (Debre
cen). 

ni lehet 19 óra után a 643-139 telefon
számon. 

Elcserélném 65 négyzetméteres, há
romszobás, összkomfortos MÁV-bérla
kásomat kisebb tanácsi lakásra. Ér
deklődni lehet egész nap a 472-089 te
lefonszámon, Batu Emma. 

Elcserélném rákosP.alotai kétszobás, 
összkomfortos MAV-bérlakásomat 
egy szoba összkomfortos MÁV-bérla
kásra. Minden megoldás érdekel, rá
kospalotaiak előnyben. Érdeklődni le
het a 131-847 városi és a 16-67 üzemi 
telefonszámon: Harsányiné. 

Elcserélném nagyméretú Budapest 
XX. keriiletben levő kétszoba komfor
tos, kertes, szolgálati lakásomat föld
szinti vagy I. emeleti egy szoba kom
fortosra. Erdeklődni lehet a 26-67-es 

telefonszámon: Módné. 
Elcserélném Budapest X. ker., Hun

gária körúton levő nagyméretú kétszo
bás, komfortos, kertes családi ház jel
legű MÁV-bérlakásom összkomfortos 
szövetkezeti lakásra, legalább kétéves 
munkaviszonyban álló MÁV-dolgozó
val. Érdeklődni lehet a 286-786-os tele
fonszámon. 

Elcserélnék Budapest IX. ker., 50 
négyzetméteres, kétszobás, komfortos 
MAV-bérlakást, továbbá VII. ker., 38 
négyzetméteres egyszobás, komfortos 
tanácsi lakást nagyobb lakásra. Érdek
lődni lehét hétköznap 8-16 óráig a 
13-31-es üzemi, 138-417-es városi tele
fonszámon. Kozma Ferencné. 

Elcserélném 55 négyzetméteres, 
összkomfortos, gázfűtéses, világos, 
egyszobás (bővíthető) MÁV-bérlaká
somat (a Keleti pályaudvarnál), bármi
lyen komfortos budapesti tanácsi la
kásra vagy vidéki házra, MÁV-dolgo
zóval Filep György, Budapest, 1087 
Kerepesi út 5. sz. IV. ép. II. em. 40. Te
lefonüzenet: 370-897. 

Elcserélném 4 7 négyzetméteres 
összkomfortos tanácsi lakásomat Cell
dömölk, Szentgotthárd, Kőszeg kör
nyéki kis családi házra vagy hasonló 

Klbslinetnyil"6n{trú. Köszönetet 
mondunk mindazoknak a vezetőlwek, 
munkatársaknak, barátoknak, isme
r6söknek, akik Kazinczy Lászlót, a 
BBFF volt míivezetőjél utolsó útjára 
elkísérték vagy más módon mély gyá
szunkban részvétüket fejezték ki. 

A ,rrúsol6 e.alád 

tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet: Mol· 
nár János, Budapest VI., Bajza u. 66. 
III. 3. 

Elcserélném Budapesttől 60 km-re 
levő egy plusz két félszobás (mindhá· 
rom külön bejáratú) OTP-öröklakáso
mat legalább két szoba összkomfortos 

- vagy azzá tehető - budapesti 
MÁV-bérlakásra. Csak nívós csere ér· 
dekel. Érdeklődni lehet a 10-97 üzemi 
telefonszámon. 

Elcserélném 81 négyzetm�eres 

földszintes, komfortos, zöldövezeti, két 
nagyszobás (8 helyiség), frissen felújí
tott (plusz fáskamra és fészer} Ferenc- • 
városi pályaudvar közelében lévő 
MÁV-bérlakásomat egy másfél szobás 
és egy egyszobás tanácsira vagy 
MÁV-bérlakásra. A József Attila tele· 
pen földszintes, s a hármas metró vo
nala mentén levő lakás előnyben, de 
más megoldás is érdekel. Telefon: 
13-16 óra között 894-931. 

Elcserélném kétszobás plusz háló· • 
fülkés, 60 négyzetméte�s. I. emeleti, 
telefonos, komfortos MAV-bérlakáso
mat kisebb, esetleg nagyobb tanácsi 
lakásra. Cím: Arató János, 1095 Buda· 
pest, Soroksári út 13. Érdeklődni lehet 
a lakáscímen vagy telefonon: napköz
ben a 154-250/502, este 18 óra utáfl a 
133-155-ön. 
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Október 23-án 

Ülést tartott az elnökség 
Október 23-án - Gyócsi Je

nő elnökletével - ülést tartott 
szakszervezetünk elnöksége. 
Első napirend, pontként a tes
tület megtárgyalta a munka
ügyi és szoc1álpolítikai főosztály 
előterJesztésében a vasutasok 
egyen- és munkaruha-ellátásá
nak koncepcióját. 

A vasúti ruhaellátást az évti
zedek alatt sok bírálat érte. Pa
naszkodtak a viselési időre, az 
elosztás, rendszerre. a ruha mi
nőségére stb. Ezen kívül a ru
haellátás nehezen volt áttekint
hető, hiszen három szabályzat 
(a munka-, a kiegészítő- és vé
dőruházati) is foglalkozott ez
zel. Az illetékesek ezért hatá
rozták el, hogy gyökeresen 
megreformálják a ruhaellátást. 
módosítják juttatási rendjét. 
A három szabályozás helyett 
ezentúl csak egy lesz! 

A szolgálat fegyelmező jelle
ge miatt az egyenruha-ellátást 
tekintik elsődlegesnek. megha
tározónak. Ettől teszik függővé 

Kommunista 

műszak 
Kommunista műszakot szer

veztek a közelmúltban Salgó
tarjánban, a IV. főpályamesteri 
szakaszon. A vasutasok Selyp 
és Apc állomások között vá
gányszabályozás1 munkát vé
geztek. A műszakon 25-en vet
tek részt. 

Hasonló akciót tartottak októ
ber 25-én Aszódon a II-es szá
mú főpályamesteri szakasz vas
utasai. Az állomás IX. vágá
nván 80 méter sínt cseréltek ki. 
A műszakon 19-en vettek részt. 

A kommunista műszakokért 
járó bért mindkét munkahelyen 
szoc1áhs célokra fordítják. 

Üzemlátogatás 
A dombóvári vontatási üzem

egység KTE gépészeti szakcso
portja október 2-án szakmai lá
togatást tett a BKV Metró üze
ménél. A 14 tagú csoportot Bár
sony László műszaki titkár fo
gadta, majd Szirmai Tamás, az 
üzemviteli osztály vezetője tar
tott előadást. 

a különböző ruhaellátási kere
tekben biztosított egyéb jutta
tást. A koncepció részleteivel a 
dolgozók a vezérigazgatóság 
útján, a szolgálati helyeken is
merkedhetnek majd meg. és 
mondhatják el javaslataikat, vé
leményüket. 

Második napirend, pontként 
tárgyalta az elnökség a kineve
zéssel adományozható rangfo
kozati rendszer bevezetését. 
amelyet ugyancsak a MÁV Ve
zérigazgatóság terjesztett elő. 

Mint köztudott, a vasúton a 
rangfokozati rendszerhez 1977 
óta bér nem kapcsolódik. A je
lenleg, ran�fokozati rendszer 
teljes körű átformálására és az 
ahhoz kötődő anyagi elismerés
re nincs lehetőség. Pedig a 
rangnak - a beosztással együtt 
- tekintélyének kell !em. A ve
ietői, irányítói apparátusra fo
kozott feladat hárul. Felelősek a 
szolgálati fegyelemért, az irá
nyításuk alatt álló egység dol
gozóinak munkájáért. A kiváló 

munkát végző irányítók, elem
zők stb. anyagi. erkölcsi megbe
csülése érdekében dolgozták ki 
a kinevezéssel adományozható 
rangfokozati rendszert, amely
hez külön anyagi elismerés 1s 
kapcsolódik. 

Az elóterJesztést, amellyel az 
elnökség egyetértett, a MÁV 
kollektív szerződéssel együtt 
bocsátják vitára 

Az elnökség napirendjén sze
repelt a vállalati üdültetés VII. 
ötéves tervi koncepc1óJa és az 
üdülőjcgy-elosztás tapasztalatai 
1s. (Erről lapunk következő 
számában részletesen tájékoz
tatjuk olrasóinkat.) 

Lapunk 19. számában tájé
koztattuk olvasóinkat an-ól. 
hogy szakszervezetünk a tagdíj
fizetési rendszer módosítását 
tervezi. Az elnökség negyedik 
napirendi pontként tárgyalt"' 
ennek részleteit, és javasolta a 
központi vezetőség elé terjesz
tését. 

Nemzetközi tanácskozás 
Lapzárta után, november 4-én és 5-én, Budapesten ülésezett 

a Közlekedési és Szállítási Szakszervezetek Nemzetközi Szövet
ségének adminisztratív bizottsága. A tanácskozás résztvevfü érté
kelték a 9. nemzetközi szakszervezeti konferencia és a XI. szak
szervezeti világkongresszus eredményeit és megfogalmazták a 
határozatokból adódó feladatokat. A küldöttek áttekintették a 
szövetség tevékenységét a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kü
lönböző szerveiben és más nemzetközi szervezetekben. Ezt köve
tően jóváhagyták a nemzetközi szövetség távlati és 1987. évi 
munkatervét és költségvetését. Befejezésül új tagok felvételéről 
döntöttek a szakszervezetek képviselői. (Az ülésről lapunk követ
kező számában részletesebben beszámolunk.) 

Szegedre vonattal érkeznek 

szeniélygépkocsik 

az új 

Budapest, Győr és Debrecen után a MERKUR Szegeden 1s 
létesített egy új autókat forgalmazó bá21st. Az 1\utófer Leányvál
lalata és a szegedi igazgatóság megállapodása alapján a személy
gépkocsikat szállító emeletes szerelvények Szeged-Rókus állo
másra érkeznek, ahol azok kirakását folyamatosan végzik. Eddi� 
közel hétszáz gépkocsi érkezett a szegedi állomásra. Az ország 
déli részében lakó leendő gépkocstulajdonosok egyelőre Dácia tí
pusú gépkocsikat vehetnek át Szegeden. de a további tervekben 
Zastavák érkezése is szerepel. 

30 millió forintos beruházás Celldömölkön 

Átadták rendeltetésének 
a padló alatti kerékesztergát 

Kálmán Jenőnek, a celldö
mölki városi pártbizottság első 
titkárának és a közreműködő 
intézmények, vállalatok, vasúti 
szolgálati helyek és a dolgozók 
képviselőinek a jelenlétében 
Kapronczai János, a szombat
helyi vasútigazgatóság vezetője 
október 21-én a celldömölki 
vontatás üzemegységben átad
ta rendelteté�ének a padló alatti 
keré kesztergá t. 

Amint azt Bárány Ákosnak, 
az igazgatóság műszaki osztá
lya fejlesztési főmérnökének 
ünnepi beszédéből megtudhat
tuk, a beruházás gondolata már 
a nyolcvanas évek elején felve
tődött. Különböző elképzelések, 
akadályok után végül is ez év 
májusában elkészült tervek 
után kezdődtek el és rekordidő 
alatt befejeződtek a munkála
tok. 

Az NSZK-ból származó He
genescheid 106-os típusú esz
tergagép 13. a beruházás 9 és 
az ehhez kapcsolódó főjavítási 
és fenntartási munkálatok 8 
millió forintba kerültek. A ter
vezésben és a kivitelezésben a 
MÁVTI, a Vas Megyei Tanácsi 
Építőipari Vállalat, a Székesfe
hérvári Járműjavító, a pápai 
pályafenntartási főnökség, a 
celldömölki vontatási üzemegy
ség és az KSZK-beli cég szere
lői kiválóan együttműködtek. 

Eddig hetente két-három 
vontatójárművet kellett kerék
esztergályozás céljából a fővá
rosba futtatni, ami nem kis ki
esést jelentett. A jövőben itt 
Celldömölkön. a kerekek kisze
relése nélkül havi 50-60 dízel, 
majd később már villamosmoz
dony futórészeít javíthatják. 

Ezzel a beruházással a körze
ti üzemfőnökség és a szombat-

Kapron<'zai Jáno„ va„útigazgató áhágja a „zalagot 

Az átadá„i ünnep„ég ré„ztvevői 

helyi igazgatóság vont�tójár
müvein kívül az egész MA V ke
rékesztergályozási gondjain 
tudnak segíteni. Az új létesít
mény a hel:r;eknek évi 500 ezer 
fonnt energiamegtakarítást is 
eredményez. 

(BenkéS Sándor felvét,•lei) 

A padló alatti kerékeszterga
gép és az ehhez kapcsolódó be
ruházás összes költsége a szá
mítások szerint négy év alatt 
megtérül. 

Sz.Jakab 

A tranzit kivételével 

Kedvezően alakult a vasút 
októberi szállítási teljesítménye 

Októberben a vasút 11 millió 
489 ezer tonna árut szállított. 
Ez a tavaly októberi mennyi
séghez viszonyítva 102.2, a ter
vet alapulvéve 101 százalékos 
teljesítést jelent. 

. Az átlagos szállítási távolság
nak a bázishoz viszonyított kis
mértékű növekedése következ
tében, az árutonnakilométer
teljesítmény 111, illetve 100,8 
százalékosan alakult. 

A belföldi forgalomban 7 mil
lió 25 ezer tonna áru került 
vasúton feladásra. Ez a mennyi
ség a bázisértéket jelentősen 
megközelítette. a tervezettet pe
dig 4,4 százalékkal meghaladta. 

Az év vége közeledtével je
lentősen emelkedett a népgaz
daság exporttevékenysége. Így 
a vasúti export áruforgalom vo
lumene is magas volt. Az elszál
lított 1 millió 327 ezer tonna 
103, 1 illetve 108, 8 százalékos 
teljesítésnek Jelel meg. 

Az importforgalom az elmúlt 
év hasonló időszakának értéké
nél jóval magasabb volt, a ter
vezett szintet viszont nem érte 
el. Továbbra 1s alacsony volt a 
tranzitforgalom, ahol a terve
zett mennyiségnek csak a 91,7 
százaléka került elszállításra. 

Az áruszállítás műszaki-gaz
dasági mutatói. az áruforgalom 
lebonyolítása az elmúlt hónap

közül a gépre várások eseteinek 
száma bázisszintű, a gépáci;or
gásoké a bázisnál 25 százalék
kal volt alacsonyabb. Részben 
a szomszédos vasutak elégtelen 
fogadása, részben a vágányhá
lózat felújítási munkálatai kö
vetkeztében 12,8 százalékkal 
emelkedett a feloszlatott vona
tok mennyisége. 

___________________________________________________ 7ban viszonylag kedvező volt. 
A vasúti áruszállításokhoz 
szükséges üreskocsi-ellátás je

A korszerű tehervonati moz
donvok kihasználása csak rész
ben - mondható kielégítőnek. 
A villamosmozdonyok es�tében 
a napi hasznos futá5teljesít
mény a bázishoz viszonyítva 
98,9, a tervet alapul véve 99,2 
százalékos volt. Ugyanez a 
nagy teljesítményű dízelmozdo
nyok esetében 100.4, illetve 
102,6 százalék. 

,,Hetvenöt éve sínen vagyunk" 

Háromnegyed-százados jubi
leumához érkezett hazánk leg
rangosabb vasutas sportegye
sülete. Ebből az alkalomból„ 75 
éve sínen vagyunk'' címmel t 
színvonalas, képes kiadvány 11 
készült, melv híven dokumen
tálja a BVSC történetét. t 
1911-től napjainkig. 

A kiadványt, október 17-én. a 
MÁV Bevételellenőrzési Igaz
gatóság konferenciatermében 
rendezett ünnepi közgyűlés 
minden részvevője kézhez kap
ta. 

Az alkalomhoz illően, ünnep
lőbe öltözött egykori és mai 
sportolók és sportvezetők a kez
désig hosszan elidőztek a jubi
leumi kiállítás tablói előtt, 
amely az előtérben kapott he
lyet. A sikerek egykori ková
csai, mesterek és tanítványok 
között bizony szép számmal 
akadtak olyanok, akik hosszú 
évek óta nem látták egymást. 
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Ré„zlet a jubileum alkalmából rendezett kiállításról 

lentősen javult. Ennek követ
keztében a rakodáshoz ki nem 
állított teherkQcsik menn:r;sége 
az elmúlt év októberinek csu
pán a fele volt. A teherkocsik 
térbeni kihasználása is megf ele
lő volt. A 31,1 tonnás statikus 
terhelés a bázisnál 0,3 százalék
kal, a tervezettnél 5,4 százalék
kal volt magasabb. 

A teherkocsik árutonnakilo
méterben kifejezett termelé
kenysége kielégítő volt. Értéke 
az elmúlt év októberit 14,7 szá
zalékkal haladta meg, és a ter
vezettel 1s közel azonos szinten 
volt. 

A vasúti áruforgalom lebo
nyolítását befolyásoló tényezők 

November 16-án 

Előzetes adatok szerint az el
múlt hónapban 18 millió 900 
ezer utast szállított a vasút, 
ami a tavalv októberinek 99 
százaléka, a tervezettnek pedig 
99,5 százaléka. Az utaskilomé
ter-teljesítmény 97,8, illetve 
99,8 százalékosan alakult. 

A személyszállítás minősége 
- a menetrend szerinti közle
kedést alapul véve - megfele
lően alakult. A menetrend sze
nnti közlekedett személyszállí
tó vonatoknak a tavaly októben 
értékhez képest 0,1 százalékkal 
javult a menetrendszerűsége. 
Az egy késetten közlekedett vo
natra jutó késési idő pedig 1,3 
perccel csökkent. 

Vasutas operabérlet 
November harmadik vasárnapján délelőtt 11 órakor lesz 

az Erkel Színházban a vasutas operabérlet második elő
adása. Donizetti: Lammermoori Lucia címú romantikus 
operát mutatják be. A több szerepeket Kovács Pál, Rozsos 
István, Ütó Endre, Kelen Péter és Szúcs Márta éneklik. 

(Folytatás a 8. oldalon.) (La<'zkó Ildikó felvétele) 1..-________________________ _, 
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VolgogTádi képeslapok (2.) 

Keresik a Inegújulás útjait 
A volgográdi aligazgatóság 

szakszervezeti irodájában bará
ti beszélgetésen ismerkedem a 
vasutasok életével, munkájá
val, biztató terveikkel. Az üze
mi bizottságok elnökein, a szol
gálati helyek aktivistáin kívül 
jelen van Kurdi Bajlo Grigorij, 
a területi szakszervezet titkára, 
és Krasenko Anatoli, az aligaz
gatóság vezetője is. 

A terület 33 ezer szakszerve
zeti tagja 182 alapszervezetbe 
tömörül. Mostanában gyűlése
ken, beszámolókon vesznek 
részt, hiszen készülnek a soron 
következő szakszervezeti kong
resszusra. Az óriási terület mi
att nehezebb a szervezés, a dol
gozók mozgósítása. A XIII. öt
éves terv vé_gén megkezdik a vil
lamosítást. A szállítási teljesít
mények növelése érdekében -
a kollektívák kezdeményezésé
re - két mozdonnyal tizenkét
ezer tonnás vonatokat továbbí
tanak. 

Növelik 
a teljesítményeket 

- · Ebben az ötéves tervben 
25 százalékos szállitásnöveke
dést tervezünk - mondja Ana
tolij Kraslmko. - A volgográdi 
rendezőből indul útnak a leg
több áru; olaj, nehézipari ter
mék, gabona stb. A munkaver
seny keretében szeretnénk 
csökkenteni a kocsik állásidejét 
is. A kocsitartózkodási idő je
lenleg hét óra. A volgográdi 
csomópontról naponta negyven 
tehervonat indul. A terület 35 
ezer vasutasának hatvan száza
léka itt dolgozik. 

- Sokat foglalkoztatja most 
a kollektívákat a XXVII. párt
kongresszusnak az a határoza
ta, hogy 2000-ig minden család
nak lakást kell biztosítani -
kapcsolódik a beszélgetésbe 
Kurdi Bajlo Grigorij. - Az al
igazgatóság szeretné ezt 1995-ig 
teljesíteni. Vállalati építkezés 
keretében valósítjuk meg ezt a 
programot. Egy járműjavító 
dolgozóinak épülő nyolcvanla
kásos házon például húsz-har
minc vasutas dolgozik munka
időben. A kollektívák vállalják, 
hogy helyettük elvégzik a jár
műjavítóban a munkát. Ilyen 
módszerrel - a szükséges épí
tőanyagról természetesen a vas
út gondoskodik - öt évvel ko
rábban teljesíthető a terv. 

- Elégedett-e a szakszerve
zet a dolgozók szociális körül
ménveivel? 

-· Általában igen. Nemrég 
épült például itt a pályaudvar 
mellett a kocsirendezők és az 
utazók részére egy szociális 
épület. A cél az, hogy minden 
nagyobb szolgálati helyen le
gyen öltöző, mosdó, hiszen a 
munkakörülmények javítása 
mindannyiunk érdeke. Még 
ebben az évben a pályaépítök
nek is átadnak egy korszerű 
épületet. A szakszervezet az 
üdültetésröl is gondoskodik. 
A beutalókat a helyi üzemi bi
zottságok osztják el. Egy 24 na
pos beutaló tizenöt rubelbe ke
rűl. A legtöbb szolgálati hely
nek nyári háza. a szabadság el
töltésére is alkalmas pihenő bá-
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zisa van. Ezen kívül természe
tesen nagy üdülök, szanatóriu
mok is a vasutasok pihenését, 
kikapcsolódását szolgálják. 

- Van-e az aligazgatóság te
rületén munkaerőhiány? 

- Elsősorban kocsijavítók, 
pályamunkások hiányoznak, 
mert a munkakörülmények 
sem a legideálisabbak. Néha 
túlórázniuk kell a kalauzoknak 
és a mozdonyvezetőknek. Éven
te azonban egy dolgozónak 
nem lehet százhúsz túlóránál 
több. A túlóráztatásra azonban 
minden alkalommal engedélyt 
kell kérni a szakszervezettől. 

- Milyen szerepet vállalt a 
szakszervezet az alkoholizmus 
elleni harcban? 

- Mielőtt e kérdésre vála
szolnék. le kell szögeznem. 
hogy nálunk nincs úgynevezett 
,,száraz törvény··. Az egészsége
sebb életmódra nevelés a fő cél, 
s ebben nagy szerepet vállaltak 
a szakszervezetek. Az üzemi bi
zottságokon, a nagyobb szolgá
lati helyeken józansági (antial
koholista) társaságok alakultak. 
Évente egy rubel a tagsági díj. 
Ezeknek a társaságoknak a fel
adata egészségügyi előadások 
szervezése, az alkoholizmus kö
vetkezményeinek ismertetése. 
Az aktivisták személyes elbe
szélgetéseken, teadélutánokon 
igyekeznek segítséget nyújtani 
a régi életforma megváltoztatá
sához. Az eddigi eredmények 
biztatóak. Kevesebb a szabály
sértés, a baleset, és negyven 
százalékkal csökkent a munká
ból kiesett napok száma is. 
A szakszervezet tovább folytat
ja ezt a munkát, több kulturális 
programot szervez, amely a sza
badidő hasznos, egészséges el
töltését szolgálja. 

A menetidő 
négy és fél nap 

Vendéglátóim üzemlátoga
tásra invitálnak a volgográdi 
személypályaudvarra és a köze
li járműjavítóba. A pályaudvart 
1953-ban építették. Utasforgal
ma akkor napi kétezer volt, 
napjainkban pedig már megha
ladja a húszezret. A miniszter
tanács ezért határozatot hozott 
egy új pályaudvar építésére. 
A kivitelezést már jövőre elkez
dik. 

A mindössze három fogadó 
és induló vágány már kevés, 
legalább hat-nyolc kellene. 
Nagy távolságokra indulnak in
nen a vonatok. Él)pen most in
dítják az egyik szerelvényt 
Kelet-Szibériába. Az egyik ko
csi oldalán a fekete betűs táb
la: Nov<!_kuznyeck-Novoszi
birszk. Négy és fél nap alatt te
szi meg a vonat az ötezer kilo
méteres utat. A mozdonyveze
tők kétszáz kilométerenként 
váltják egymást. 

A várótermeket, peronokat 
járva kísérőim felhívják figyel
mem a magyar gyártmányú 
(250 ezer rubelért vásárolt) 
elektromos jelzötáblákra, ame
lyek kifogástalanul működnek. 
A padokon vonatra várakozó 
utasok ülnek, a gyerekek és kí
sérőik külön pihenő szobákban 
tölthetik az időt. A felvételi épü-

A volgográdi f6pályaudvar 

letben állandó egészségügyi 
szolgálat van. 

A mozdonydepó gondozott 
területén kis emlékgözös köti le 
az idegen figyelmét. A rajta lé
vő tábla tanúsága szerint a 
mozdony részt vett a polgár- és 
a nagy honvédő háborúban. 

A dízel- és villanymozdonyok 
javítására szolgáló javítómű
helyt 1871-ben alapították. Vol
gográd legidősebb üzeme. Je
lenleg 140 dízel- és 14 villany
gép javítását végzi a műhely 
1200 dolgozója. Ebből nyolcszáz 
a mozdonyvezető. 

A bejárat előtt márvány em
lékmű őrzi a műhely azon vas
utasainak nevét, akik hősi ha
lált haltak a nagy honvédő há
borúban. (A történelmi jelentő
ségű sztálingrádi csatában 242 
volgográdi vasutas harcolt. 
Volgográdot tizenöt páncélvo
nat védte.) 

Vaszkijevics Alexandr üzem
vezető lelkesen kalauzol a több 
emeletes, minden igényt kielé
gítő szociális épületben, amely 
egyben műszaki továbbképzök, 
tanfolyamok színhelye is. Az 
egészségügyi rendelőben folya
matos orvosi szolgálat van. 

- Az utazó brigádokat indu
lás előtt mindig megvizsgálják, 
s ha valami rendellenességet ta
pasztal az orvos, a vasutas nem 
léphet szolgálatba - magya
rázza az üzemvezető. - A moz
donyszemélyzetnek évente egy
szer kötelező az orvosi vizsgá
lat. 

Rend és tiutaság 
a mozdonydepóban 

A második emeleten a tágas 
fekete-fehér öltözőkben is rend 
és tisztaság fogad. Itt nincsenek 
szekrények. lakatok. Fogasokra 
akasztva a tiszta ruhák, a másik 
helyiségben pedig a munkaru
hák. A takarítónő látja el egy
ben az öltözööri szolgálatot is. 
A fehér csempével burkolt zu
hanyozók, mosdók kifogástala
nul üzemelnek. Nem hiányoz
nak a zuhanyrózsák és a csapo
kat is el lehet zárni. 

A mozdonyvezetők gyakorló 
termébe lépve a falon óriási 
elektromos tábla hívja fel ma
gára a figyelmet. A dízel- és vil
lanymozdonyok elektromos há
lózatát ábrázolja. A sarokban 
képességvizsgáló berendezés 
áll. Egy dízelvezetö kabinja, és 
egy magas feszültségű kamra. 

- Az oktató a pultnál 
gombnyomásra műszaki hibá
kat imitálhat, amit a kezdő 
mozdonyvezetőnek el kell hárí
tani - magyarázza az üzemve
zető. - A mozdonyvezetők két
évenként vizsgáznak. Ez a be
rendezés megkönnyíti a gépek 
szerkezetének megismerését. és 
biztonságosan elsajátítható a 
vezetés is. 

Amikor kilépünk az épület
ből, ismét elered az eső. Kísérő
im megjegyzik, hogy a volgog
rádi vasutasok már készülnek a 
télre, megtették a szükséges in
tézkedéseket, hogy a közleke
désben ne okozzon váratlan 
meglepetéseket a tél szigora. 

Kaszala Sándor 

(A szerzli felvétele) 

.'.\ovt>mht>r 3-7-ig kéttagú svéd tanulmányi delegáció tartózkodott hazánkban szaki,zervezetünk 
meghívására. A delegáció tagjai: Gunnar Erlandsi,on vezetőtitkár és Enar Andersi,on titkár:_-� ".en

dégekN fogadta Koszorus Ferenc főtitkár és tájékozatást adott szakszervezetünk munka1arol 
(Skoda László felvétele) 

Az SZVSZ XI. kongresszusa 
világkongresszus volt 

A szakszervezeti lapok szer
kesztőinek tartott tájékoztatót 
az SZVSZ Xl. kongresszusáról, 
október 22-én Papp Sándor, a 
SZOT nemzetközi kapcsolatok 
osztályának helyettes vezetője. 
Elmondta, hogy a Berlinben, 
szeptember 16-tól 22-ig tartott 
kongresszus megvitatta a szak
szervezeti világmozgalom aktu
ális tennivalóit; a többnapos vi
ta után pedig 15 dokumentu
mot hagyott jóvá, végül elfo
gadta a világ dolgozóihoz és 
szakszervezeteihez intézett fel
hívást. 

A kongresszus a szó legszoro
sabb értelmében világkong
resszus volt: az 1014 küldött 
együttesen 296 millió szervezett 
dolgozó nevében tanácskozott; 
154 országból 432 szakszervezet 
küldte el delegációját. közöttük 
225 országos központ és 164 
szakmai, illetve területi szerve
zet volt jelen. A kongresszusra 
néhány nagy nyugati szakszer
vezeti központ nem küldött 
képviselőt. viszont a francia Ál
talános Munkásszövetség, a 
CGT újra elfoglalta helyét a vi
lágszervezet vezetőszerveiben e 
nagymúltú szakszervezetet 
megillető helyet. 

mus rövid története során olyan 
eredményeket ért eL amelyek 
értéke vitathatatlan ( alapvető 
egészségügyi ellátás, a teljes 
foglalkoztatottság például). 
A szocialista országok helyzeté
nek valós bemutatása ebben a 
helyzetben egyet jelent a szo
cialista eszmék vonzerejének 
növelésével. 

A Béke és Leszerelési Bizott
ság vitájában leszögezték, hogy 
a béke védelme továbbra is fon
tos szakszervezeti feladat; a 

tagságot a jövőben is mozgósí
tani kell a különböző békeakci
ókra. Az elmúlt 5 esztendőben 
a szervezet komoly eredménye
ket ért el a leszerelés gazdasági 
és szociális következményeinek 
bemutatásában. 

A Szakszervezeti Jogok Bi
zottságában részletesen kifej
tették, hogy még a fejlett tőkés 
országokban is (ahol hagyomá
nyosan elismerték a szakszer
vezeti jogokat) korlátozzák a 
szakszervezet jogait: megnyír
bálják a sztrájkjogot, semmibe 
veszik a kollektív szerződések 
rendszerét. A fejlődő országok 
egy részében a helyzet annyival 
súlyosabb, hogy a formálódó 
munkásrétegeket eleve ki akar-

ják zárni a szakmai szervezke
dés, az érdekvédelem lehetősé
géből. 

A szocialista országokban az 
erőfeszítések a szakszervezetek 
szerepének erősítésére, a szá
mukra biztosított lehetőségek 
jobb kihasználására irányul
nak. Szükségszerűség. hogy a 
szakszervezetek a szocialista 
társadalmi rendszerben erötel
jese b ben biztosítsák a dolgozók 
részvételét a politika formálásá
ban. 

A magyar szakszervezetek ál
láspontját Gáspár Sándor, a 
SZOT elnöke fejtette ki a ta
nácskozás második napján. Be
szélt arról, hOiY a szakszerveze
tek csak úgy védhetik igazán 
jól a dolgozók érdekeit, csak ak
kor lehetnek igazán hatékony 
részesei a szocialista társada
lom építésének, ha önállóan és 
kezdeményezően lépnek fel. A 
felszólalás jó visszhangot ka
pott a kongresszusi küldöttek 
között. 

A tájékoztó befejezéseként 
Papp Sándor ismertette a vil.1g
kongresszus választási eredmé
nyeit. A főtanács egyhangúan 
ismét Gáspár Sándort válasz
totta elnökévé. 

A nemzetközi szakszervezeti 
mozgalom helyzetét elemezve a 
vita résztvevői ki/ ejtették, hogy 
csökkent a szakszervezeteknek 
a politikai és gazdasági esemé

Ők, tizenegyen 
Az ellenforradalmárokkal vívott harcban estek el 

nyekre gyakorolt hatása a fej- ,,224 életrajz, 224 életút, 
lett tőkés országokban. Az álta- amely a magyar történelem 
lános gazdasági válság és a egyazon tragikus időszakában, 
technológiák változása követ- az 1956-os ellenforradalom 
kezményeként módosult a szak- napjaiban szakadt félbe . . . " 
szervezeti tagság szociális ösz- Így kezdődik A munkás-pa
szetétele. csökkent a taglét- raszt hatalom védelmében d
szám, a nagytőke és a kormá- mű könyv ismertetése, amelyet 
nyok támadást indítottak a a Zrínyi Kiadó jelentetett meg. 
szakszervezeti mozgalom ellen. Szerzője Hunyadi Károly. 01-
A legtöbb felszólaló beszélt ar- vasgatva az életrajzokat. meg
ró! az egyre erősödő támadás- tudhatjuk, hogy tizenegy vas
ról, ami a szakszervezeti jogo- utas. illetve vasutas szülő gyer
kat, a szakszervezet egész tevé- meke is áldozatul esett az ellen
kenységét fenyegeti. A joobol- forradalomnak. Kik voltak ők? 
dal azzal érvel, hogy a szak- Hogyan haltak meg? 
szervezeti mozgalom történel- Bihari Sándor, a Dunakeszi 
mileg túlélte önmagát, szük- Járműjavító dolgozója 1956. de
ségtelenné, feleslegessé vált. A cember 13-án Battonyán, tűz
frontális támadást tőkés világje- harcban vesztette életét. 
lenségként kell értelmezni, bár Ugyancsak tűzharcban esett el 
országonként különböző képet október 28-án Csiváncsák 
mutat; más a helyzet az NSZK- László, aki a gyöngyösi váltó
ban, mint például Nagy-Britan- gyár dolgozója volt. Frank Fe
niában. A szakszervezetek rencet, a sárospataki vasutas 
Nyugat-Európában kettős szo- segédmunkást a Budapesti 
ritásban állnak. Egyrészt foka- Pártház ostroma után fogták el 
zódik ellenük a támadás, más- és gyilkolták meg. Gáspár 
részt pedig szorítja ó'ket a tag- György villanyszerelő is vas
ság várakozása, elégedetlensé- utas volt. Az ellenforradalmá
ge. Ebben a helyzetben keresi rok elleni harcban, a Rádió kö
új stratégiáját a szakszervezeti, zelében vesztette életét. Kar

világmozgalom. Új orientációk- kecz Károlyt, az Északi Főmü
ra van szükség, amelyeket min- hely dolgozóját november 4-én 
den nemzeti mozgalom hazája a Corvin-közi ellenforradalmá
konkrét körülményei között al- rok lőtték agyon. 
kalmaz. Ezeknek kidolgozása- Matuzsa György a vasútnál 
kor a szocialista országok szak- kezdte munkáját, mint fűtő. 
szervezetei által összegyűjtött A pártközpont védelmében, 
tapasztalatok figyelembevétele nem messze a Parlamenttől, 
rendkívül fontos. A szocializ- végzetes tüdőlövést kapott az 

ellenforradalmárokkal vívott 
harcban. Bata Ferencet szintén 
meggyilkolták a Budapesti 
Pártház védelme közben. Neki 
az édesapja is vasutas volt. 
Holttestét nem találták meg, 
ezért a maglódi temetőben a 
község KISZ-szervezete jelké· 
pes síremléket állíttatott neki. 

Hoós László vasutas család
ból származott. A sopronkőhi
dai börtönben teljesített szolgá
latot, s az elítéltek kitörésének 
visszaverésekor tűzharcban 
vesztette életét. Kádas Ede 
édesapja pályamester volt. 6 a 
Kossuth Tüzértiszti Iskola 
alegységének tagjaként az el· 
lenforradalmárokkal vívott 
harcban kapott halálos fejlö· 
vést. 

Kállai Mihálynak és Zs. 
Nagy Lászlónak szintén vas
utas volt az édesapja. Előbbi az 
Üllői úton, utóbbi Budán halt 
hősi halált. 

Népünkkel együtt a vasuta· 
sok is tisztelettel hajtják meg 
fejüket a hősök, mártírok emlé
ke előtt. Tettük nagyságát nem
csak a később adományozott 
Munkás-Paraszt Hatalomért 
Emlékérem, a Vörös Csillag Ér
demrend, a Kiváló Szolgálatért 
Érdemérem és a miniszteri elő· 
léptetések fémjelzik, hanem 
emléküket megőrzik a vasutas 
munkásmozgalom legújabb tör
ténetének lapjai is az utókor 
számára. 

Pozsonyi Tibor 



-.eztem - ma-
-, s a napom úgy ala-

holY csak pár órát alud
Azirt várom a kérdéseit, 

nem vagyok fáradt, el-
9Ört.ember volnék ... 

alt hogyan értsem? 
i,ekig fociztam. Tulaj

pen a labdarúgás szere-
kerültem a vasúthoz. 

18 olyan túl régen, húsz 
esel6tt még- rangot jelen

• mátészalkai vasutasban 
·. Jómagam már saj

nem játszottam az NB II-es 
patban, de a megyei 1. osz
ban sok-sok emlékezetes 

tnérk6zésem volt. Akkoriban 
még nem volt munkaidő-ked
vezmény, szolgálat mellett kel
lett edzeni és futballozni. Köz
ben behívtak katonának, a fut
ball egyre inkább háttérbe szo• 
rult. 

- A sport helyett a szakmá
ban való elmélyülés követke• 
zett? 

- Valóban, de nem is tehet· 
tem volna mást, hiszen a fociból 
lassan kiöregedtem. Különböző 
szakvizsgákat tettem, s hama· 
rosan tehervonati vonatvezető 
lettem. Mivel munkámmal elé
gedettek v6ltak, egy év múlva 
személyvonati fordába kerül· 
tem, előbb kalauzként dolgoz
tam. 

- Mozgalmi munka? 
- Sohasem volt idegen, elő· 

ször a KISZ-ben tevékenyked• 
tem, majd „kiöregedve" a szak· 
szervezetben vállaltam kisebb 
funkciókat. Itt nagy szerencsém 
volt, mert olyan „tanítóim" vol
tak, mint Gulán Péter és Varga 
Bálint, kik régi mozgalmi em· 
IJerek, a tapasztalataikat ön.zet· 
lenül átadták nekem. Ebbol a 
kömyezetból egyenes út veze• 
tett a párt soraiba, 1971-től va
gyok a tagja. Abban is szeren· 
esésnek tartom magamat, hogy 
hosszú évek óta dolgozom a na· 
gyon összeszokott November 7. 
szocialista brigádban. Kétsze• 
res MÁV' kiváló brigádról van 
szó, büszke vagyok, hogy tagja 
lehetek. Legaláb olyan büszke, 
mint arra, hogy az idei vasutas· 
napon a Kiváló Munkáért ki· 
tüntetést vehettem át ... 

(Zsoldos) 

Középiskolások 

üzemlátogatása 

SzalcSZe1V11Z11ti n� ken,tében 

Fórum Békéscsabán Megealéá,._ra 
ne.., Aedlt /a,.,..latol, 

� békéscsabai körzeti Ozem- t.ék többek között. Szó volt to
f6nökség szakszervezeti bizott- vábbá az egyenruha-ellAtúr61, 
sága szeptember 20-a és no- az egészségügy helyzetér6l, a 
vember 15-e között, mint amSl mdszakpótlékról, a nyugdfjren- . lapunkban már hírt adtunk, deletr61 a bérezésr61 a szak- A MÁV Kollektfv Szerz6dés 6/1986. (X. 2.) KM. az. rendele- nyes munkaidejének legalább a 
szakszervezeti napokat rende- � tagdfjfizeté� új rend- munkálatainál valamilyen ok tében az Agazati miniszter 10 felét a tényleges pénz km• 

zett, azzal a nem titkolt céllal, jér61, az országos döntések nyíl- miatt megvalósításra nem ke- 1zázalétkal maoa,abb díjthe
hogy szót váltsanak és véle- vánosságáról. rült javaslatok bemutatáúval leket állapított �- A rendelet 
ményt cseréljenek a szakszer- A szakszervezeti napok kere- folytatjuk a sorozatunkat. Ter- el6irásait a MÁV-nál 1987. ja
vezeti tagsággal. E cél érdeké- tében egyébként nemcsak Bé- mészetesen csak azokkal !l ja- nuár 1-jét61 kell alkalmazni a 
ben október 21-én fórumot ren• késcsabán, hanem az szb md- v
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deztek a vasutas mdvel6dési ködés" terül té több h 1 . ye et a te e szerve e o- rmlCBM: ........ a J v eJ· 
házban. A fórum szóvivője Ko- tartoi:u e � e

J
en � gadtak és bevezetésüket is ja- lesztést terheli, annyival keve- gozókéhoz V1SZOnyftva. 

szorus Ferenc, a Vasutasok galommal� :��;��ze�:_ vasalták. A tö?�i el nem fog�- se�bet lehet alap�, vagy Javasol� továbbá, �ogy a 
Szakszervezete főtitkára volt. vékenységével kapcsolatos elő- dott módosítási Javas�tot -� il- �ljesítményre fordítani. � � tdzvédelmi pótlékot terjesszék 
A tanácskozáson megjelent adásokat nyugdi ·as-találkozó- letékes vezet6k a tes�eti ülé- �g(i pótlékot az ágazaf:i nu- ki azokra a dolgozókra 1S, akik 
Szel;ák G1Jörgy, a Békés me• kat. ' J sek�n azo�al szóban, illetve - niszter három évente emeli. még nem rendelkeznek az elő-
gyei SZMT titkára is. A szak· a kiadott irányelveknek megfe- A fordulószolgálatot ellátó irt képesítéssel. 
szervezeti tisztségvisel6k, akti• A kulturális és sport rendez- lel6en - 15 napon belül írás- vasutasok mdszakpótléka a ki- A 9/1984. (Közl. Ért. 9. sz.) 
visták gazdaságpolitikai és vényeken kfvül vetélked6t, ban megválaszolták. alakított fórdulóknak megfele- KM. számú utasítás értelmében 
szakszervezeti témájú kérdései• képzőművészeti kiállitást, terü- Az új kollektív szerz6dés tár- 16en a törzsbér arányában van a tűzvédelmi pótlék a nem füg. 
re Koszorus Ferenc adott vá• leti vers• és prózamondó ver- sadalmi vitáján sok olyan javas- megállapítva, tehát az alapbér getlenftett, írásban megbízott 
laszt. senyt rendeztek. lat hangzott el, amelyek megva- változásait automatikusan kö- tűzvédelmi vezetőnek akkor 6l-Meddig tart a MA V-nál a túl• A szakszervezeti napok gaz• lósítása jelentősen megterhelte veti. lapítható meg, ha az el6írt tűz. 
élésre való beállás? Mi a megél· dag programsorozata iránt vo11;!a az �úgy sem nagymér· Egyes vidéki vasútigazgató• védelmi képesítéssel rendelke-
hetésnél a létminimum? Miért nagy ' érdeklődés nyilvánult tékú bérfeJlesztést. ságok területén a dolgozók zik. A tűzvédelmi pótlék alsó 
nincs a fiatalok körében presztl• meg. A tagság élt a „párbe• élénken tiltakoztak a budapesti mértékét (legalább 10 százalék) 
zse a munkahelynek? Mikor fe- széd" lehetőségével, az sz b-vel állomásokon rendszeresített ki- is meghatározza ez a jogsza-
jeződik be a MÁV szervezés· való szorosabb kapcsolat meg- ....... ...-.,..Jtat, emelt forgalmi jutalék, vala- bály, ezért ennél kevesebb nem 
korszerdsítése? Kiválik-e a teremtésének eszközeivel. Wrla�•al mint ugyanezekre a szolgálati fizethető. A túzvédeJ.mi pótlék 
KÜF-től a vontatás? - kérdez- (gellért) 

,_.. 
helyekre kirendelt dolgozóknak tehát ösztönöz arra, hogy az a 

KISZ-vezetőképző 
Verőcemaroson 

A szegedi igazgatóság KISZ
vezetőképzőjének adott otthont 
október 10-12-én a verőcema• 
rosi Expressz-tábor. Az igazga• 
tóság területéről érkezett 47 if. 
júkommunista részére a szerve• 
zők gazdag programot állítottak 
össze. 

A meghív(?tt vendégek közül 
Ambrus András vezérigazgató· 
helyettes a vasút helyzetéről, a 
soronlévő feladatokról adott tá
jékoztatást, kiemelve az idegen• 
forgalmi szolgáltatások bóvíté· 
sének szükségességét, a zavar• 
talan áruszállítás biztosítását, a 
fegyelmezett és pontos munkát. 
Tóth Imre igazgatóhelyettes a 
szegedi igazgatóság feladatait, 
eredményeit ismertette. A szak
szervezet szerepéről, érdekvé• 
delmi tevékenységéről, a vas• 
utasok élet- és munkakörülmé· 
nyeinek javítására tett intézke• 
désekról Koszorus Ferenc, a 
vasutas-szakszervezet főtitkára 
tájékoztatta a fiatalokat. Zsivo-

la Miklós, az MSZMP KB poli· 
tikai munkatársa az ország gaz• 
daságí helyzetéről, Szücs Ist
ván, a KISZ KB Ifjúmunkás 
Tanácsának titkára a KISZ 
koordinációs munkájáról, a vas• 
utas fiatalok helytállásáról 
szólt. Az emlitetteken kívül 
még több politikai, illetve ifjú
ságpolitikai előadás hangzott el. 

Élénk érdeklődés kísérte azt 
a fórumot, amelyen a meghí
vott vendégek válaszoltak a fia
talok kérdéseire. A KISZ-veze· 
tök programjában játékos vetél· 
kedők, kirándulások, a budai 
Vár nevezetességeinek megte· 
kintése is szerepelt. 

A hétvégi tábor résztvevői az
zal az elhatározással tértek ha• 
za, hogy a kapott információ
kat, ismereteket továbbadják a 
tagság részére és azt hasznosít
ják a mindennapi mozgalmi 
munkában. 

G.J. 

Kismama-találkozó 
a Debreceni Járműjavítóban 

járó kirendelési jutalék emelése megbízott, aki részmunkakör• 
ellen. ben látja el e fontos feladatát, Világosan látni kell, hogy a minél előbb megszerezze a kollektív szerződés bármelyik szükséges képesítést is. szabályának módosítása bérki· 

.lln laö•poldi A továbbtanulás ösztönzése áramlással jár, és ezt kizárólag érdekében javasolták, hogy a az állami szervek által engedé- diinté• ellllUné•gei kollektív szerződés 72. §'·ában 
lyezett központi bérfe;lesztés- rögzített elvek szerint tanfolya-ból lehet fedezni. Az egyes dol- Az érintett budapesti szolgá- mi végzettség megszerzése ese-gozói rétegek kiemelését - lati főnökségek kulcsfontosságú tén is írjanak elő kötelez6en fi. amely megvalósulhat az átla· munkaköreiben az átlagosnál is zetendő jutalmat. Jelenleg a gosnál nagyobb bérfejlesztés kedveztőtlenebb a munkaerő- kollektív szerződés az állami isbiztosftásával, vagy különböző helyzet. Köztudott, hogy a kolai végzettség megszerzésépótlékok emelésével - csak MA V vonalhálózata a történel- nek esetére biztosít differenciált mások hátrányára lehet végre• mi hagyományok következté- jutalmat. Ennek előfeltétele, hajtani. ben Budapest centrikus, éppen hogy a végzettség a vasútnál Ebből kiindulva tekintsük át ezért az itt folyó elegyrendezés hasznosítható legyen. Tanfolyaa különböző bérpótlékok emelé· érzékenyen befolyásolja a háló· mi végzettség megszerzését je• sére vonatkozó javaslatokat. zat egészét. Mindezeket mérte- lenleg is több formában is tá· Több vasútigazgatóság iavasol· gelve került a központi javas- mogatják (költségtérités, szolta a készenléti és ügyeleti díjak latba az említett ösztönzés fo- gálatmentesség, rendkívüli szaemelését. A legtöbb javaslat a kozása. A központi javaslat badság stb.), de kötelező jutallakáson töltött készenlét emelé- v�leges elfogadása előtt széles mat a tanfolyamok óriási mérté• sére irányult. körű vizsgálatot tartottak. Meg• ke miatt nem tudnak biztosítaA készenléti szolgálat díjazá- állapították, hogy összesen csak ni. sát az alapbérhez arányosan és 28 szolgálati helyen és három 
a jogszabályban előírtaknak területi intézőbizottságnál elle· 
megfelel6en alakították ki, mér- nezték az emelést, a döntő több· 
téke az alapbér emelésével ség elfogadta a javaslatot. A 
együtt növekszik. Az ügyeleti vasutas-szakszervezet közpon
díjat pedig időszakosan - egy- ti vezetősége ezeket a tényeket 
kétévenként - karbantartják, figyelembe véve döntött a köz- A javaslatokat ezért csak a jö• 
a javaslatot ezért nem vették fi. ponti ;avaslat elfogadása mel• vő évi módosításnál, a bérfej
gyelembe. lett. Határozatában azonban lesztési lehetőségek függvényé

Már elkezdődtek a kollektív felkérte a MÁV vezérigazgató- ben tudják figyelembe venni. 
szerződés 1987. évi módosításá- ját, hogy végezzen további vizs• Természetesen a szolgálati ve
nak előkészületi munkálatai és gálatot, amely alapján az 1987. zetőnek most is van lehetősége 
a központilag kialakított javas· évi módosításnál a kiemelt for• a tanfolyamot sikeresen elvég
latban t�rvezik a szombat-va• galmi jutalék ismét napirendre zett dolgozó eseti jutalmazásá• 
sárnapi és munkaszüneti napo- kerül. ra. 
kon teljesített lakáskészenléti Javasolták, hogy a szolgálat Javasolták, hogy a tehergép• 
(30 százalékra) és ügyeleti díja• átadási-átvételi pótlékot terjesz· kocsi-vezetők részére a felme• 
zás (30-35 Ft/órára) emelését. szék ki több munkakörre. rült túlmunka konkrét elszám1J• 
A lakáson töltött készenlét évi A pótlékot kizárólag az állomási lása helyett a túlmunka áta• 
mértékét 1200 órában tervezik személyzethez tartozó, olyan lánydfjazását biztosítsák. (30. §. 
meghatározni. fordulószolgálatos dolgozók (4) bek.) A személygépjármű

Javaslat érkezett a múszak• részére rendszeresítették, akik- vezetőkkel ellentétben a teher
pótlék emelésére. A vasutasok nek munkaidőn kívül kell telje- gépjármú-vezetők túlmunkája 
kétféle múszakpótlékban része• síteni az F. 2. számú utasítás pontosan mérhető, ezért nem Október közepén és végén sülnek, az utazószolgálatot ellá- rendelkezése alapján az áUo- indokolt, hogy a ténylegesen üzemlátogatáson vett részt Zá· tó dolgozók műszakpótlékának mdsbe;árási, és ;elentkezési kö- felmerült túlmunka elszámolá-honyban a Szegedi Bebrits La- mértékét a kollektív szerződés telezettségüket. A pótlék tehát sa helyett áttérjenek az átalány• �- Közlekedési Szakközórneko-,- -.,.- 14. számú melléklete tartalmaz• szorosan kapcsolódik az emlí- ra. la egy-egy csoportja. za. Ez konkrétan úgynevezett tett szakvonali utasítás által elő- Javasolták a saját gépjármd 

Hagyomány már a szegediek· fix összegben, munkakörönk- írt kötelességhez, ezért más rendszeres használatának kiter-
nél, hogy minden évfolyammal ként differenciáltan állapította munkakörre való kiterjesztést a jesztését a vegyi elhárítást ellA-
meglátogatják a számukra sok• meg a délutáni és éjszakai pót- kollektív szerződés nem írhat tó dolgozókra és gépkocsi ügy-
sok szakmai érdekességet kfná- lék mértékét. elő. intézőkre is. (67. §. (1) bek.) Sa-
ló átrakókörzetet. A vasútfor• A kollektív szerződés hatály• Javasolták, hogy a kollektív ját gépjármú rendszeres hasz-
p]mi szakos tanulók nemcsak 411 ha lépése után megjelent szerződés 53. §·ában meghatá• nálata és azért átalánydijazás 
• áhonyi, eperjeskei, fényeslit· rozott, egészségre ártalmas pót• megállapítása csak abban az kei üzemviteli létesítményekkel Az elmúlt napokban tartották ·-------------------------,lékot terjesszék ki az új belépő esetben engedélyezhető, ha a 
1Smerkedtek meg, de megtekin· a Debreceni Járműjavító műve- , 1 , 

d , b I t• k 
dolgozókra is. Az egészségre ár- gépkocsihasználat rendszeres 

te.tték az egyedi átrakóberende· lődési központjában a már ha• v8r8 Q 8 8SS8gyarffl8 18 talmas pótlék kizárólag azokat és egyúttal a vállalat részére 
dseket, rakodástechnológiákat gyományos kismama-találka- a dolgozókat illeti meg, akik a gazdaságos is. A felsorolt mun-11· zót. Tóth Tivadar szb-titkár kö- Az orvostudomány fejlődése roppant időigényes. Felfogható véd6étel megsZIÍ!1ésekor ilyen kakörökben a gépjármúhaszná-

Az. utóbbi években már elma- szöntő szavai után Barkaszi következtében a vérplazma akár dupla véradásnak is, mivel ellátásban részesültek. Ezeknek lat nem rendszeres, hanem ese
radhatatlan program a számi- László gazdasági igazgató is• iránti igény megnövekedett. A legalább három órát vesz a köre a jelenleg is ��tályos jog• ti használat szükségessége me-
tútechnikai üzemegység és az mertette az üzem életében be· plazmaferezis a veradásnak igénybe. szabály (26/1980. MuM. sz. ren- rül fel. Az eseti használat pedig 
, .. ..__"'CI.ós ko··zpontok felkere· ko"vetkezett változásokat, és a k�,,,,_,_ e ,�-J.•a, melynél a .. delet) el6írásainak megfelel6en, engedélyezhető és a ténylege-_...... Ul,Ul,_.g s ,vr,,...,,., Balassagyarmaton a közel• 1984-tól tovább már nem bővít- sen megtett út elszámolható a Nle, amelyekben előadás és jövőbeni feladatokat. Az üzem· vérvétel után a plazmát elkülö- últban k rült r az első ilyen bál által lőí di tétellel. -i.- la · be tó k tébe nitik és ezt követően a vörös- m e s� . - hető. Új dolgozók esetében az jogsza Y e rt j ..,,...,r ti muta ere n orvosnő és a napközi otthon ve-

ák kf_sérletre. A �o�- �mfő- egészségre ártalmas munkakö- Azt is javasolták, hogy a kü-� be számukra az auto- zetóje a gyermekek egészséges vérsejteket visszajuttatj az nokség dolgozói kozül többen rübnényeket a besorolásnál lönleges szállítmányok kfséré-liultizált információs rendszer "áró élyiségük önként vállalkozó vérkeringésé- vállalták ezt a nehéz feladatot_. keU "'-·-•---- venn• és az sével töltött id6t isme.-iék el ...-.1. la!Wontosabb ·en mz6it életmódJ 1, szem be. Ez az eljárás módot nyújt égül bert választottak ki ,.,,,,_.,- ., 
-� ""'f . l e · alakítását elősegítő nevelési arra, hogy a vért adótól egész- V . ·· 

öt e
� . • alapbért erre tekintettel kell munkának. (66. §. 11. p.) A kil-Az üzemigazgatóság munká· ódszerekről az óvodára neve- sége károsítása nélkül nagy akik becsülettel teljesítették magasabb mértékben megálla- lönleges szállitmáayok kiséré-� fnnt - a legpatinásabb, leg• m

lé ről d tt tá
, 

"ékoztatást a J·e mennyisé...'\ plazmát nyerhes- vállalásukat. Itt már egyébként pítani. sét végző dolgozó felügyeleti te-•--bb szakirányu' közép- és s a O l • isu · hagyománya van a véradás ék é lá 1 H --
amákn k senek. Ez a szokásostól eltérő- 15 , • 

• 
Olyan javaslat is érkezett, v enys get t e . a ezt mun-ktatási intézmények ré- lenlévő kism a . 

en akár hetenként is végezhe- nak. Az e�últ i:
6s:;�

ka
a hogy a • pénzkezelési. pótlékot kaid6n kfvül végzi, ennek mea• ..W. - megnyilvánuló foko- Nagy volt az öröm a kicsi-

t6 
' A lazmát vérvétel után d_olgozó� mintegy z . • (52. §. 2.) terjesszék ki a munka- felel6 /elü.gyel.eti díjra jagoault - ftsyelmet jelzi, hogy ebben 

k k""rében amikor kézhez �trif_t Alással elkülönítik, mi- több nunt nY'?_l� �ot- bérfizet6kre is. A java,la.tot Nem volna célazerd ezért t61--'vben a szegediek mellett a nye O ' 
koz-ben ! vért adó folyadékpót- tak Jel vért. Közülük 18 kiemel- nem fogadták el, mert a pótlék ml.1!1kadijazást fizetni, 

� 
és a BME (tavasszal és kaphatták a szakszervezet a 

lásban ré ül, majd e,_ kedik Labóth J6ae/ nyugdíjas, el,6,otban nem a kezelt � az igénybevétel nem u eayaránt) oktatói és hall· KISZ, a Vöröskereszt és az óvo- szes - aki harmincöt alkalommal · túlm kánáL 1a látogatást tettek Zá• da ajándékait. :i
b

�a
u

�l�=: nyújtotta vérvételre a karját. ::=k�= �� 
n

u
nt a 

�- Szabó L6il:M tiín. 
(lelma) L Vup Lajos tes vörösvérseJtelr.et. A níóduer M6m TIIDIU le, hQgy a pfmtároe a töM- (F�) 
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KITÜNTETÉSEK 

a nagy októberi szocialista f orradalorn 
69. évfordulója alkalmából 

A nagy októben szocialista forrada
lom 69. évfordulója alkalmából ki
emelkedó szakvonali és társadalmi te
vékenységük elismeréseként a Ma
gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 

A MAGYAR 
NÉPKÖZTÁRSASÁG 
CSILLAG RENDJÉT 

adományozta Koszorus Ferencnek, a 
\'asutasok Szakszen·ezete fótitkárá
nak. 

ÁPRILIS NEGYEDIKE 
ÉRDEMREND 

kitüntetésben részesítette; Fényes Jó
zsef vasútigazgatót.' Pécs Vasútig.; 
Helle János szolg. fónököt, Bp. MAV 
Épületfenntartó Fón. 

MUNK.A ÉRDEMREND 
aranyfokozata 

kitüntetést adományozta: Hatvani La
jos művezetónek. Debrecen KÜF; 
Oláh Károly csopvez„ Miskolc Vas
útig.; Perei József igazg!ltÓnak, Bp. 
MAV Számítástechnikai Uzem; Szabó 
Sándor motorve"z., Pécs KÜF; Tóth Já
nos osztályvezHónek, MÁV Vezéng: 
dr. Gev1creh Pálné, a Vasutasok Szak
szervezete osztályvezetőjének. 

MUNKA ÉRDEMREND 
ezüst fokozata 

kitüntetést adományozta: Bernáth Ist
ván MÁV képv1selónek, Rákosrende
zó KÜF; Gábnel János dízelmozd.
vez., Békéscsaba KÜF: Siska András 
csopvez., Nyíregyháza KÜF; Vitán Ist
ván MSZMP Vasutas Üzemi Biz. titká
rának, Nagykanizsa Üzemión.; Völler 
László üzemfőn., Zalaegerszeg KÜF; 

• Pál József föosztvez., MAV Vezéng. 

MUNKA ÉRDEMREND 
bronz fokozata 

György mb. osztvez.-h., Bp. MÁV 
Anyagell. Ig.; Szöllós András csopvez., 
Bp. MÁV Bevételellenőrzési Ig.; 
Szuchy Antal mozdvez., Szombathely 
KÜF. 

A MA V vezérigazgatója 

VEZÉRIGAZGATÓI 
DICSÉRET 

Gál László mu:-ikavez., Miskolc MÁV 
Építési főn.; Gergely István lakatos 
csopvez .. Miskolc Jj. Ü.; Hajdú Berta
lan vonalgond., Miskolc Pft. Főn.: Hor
váth János rendészt, Szombathely 
KÜF; Keszei Aladár gazd. ig., Celldö
mölk MÁV Építési Főn.; lfjy Lajos 
viii. mozd.-vez., Békéscsaba KUF; Kis
pál József szerv.titkárt, Miskolc Vas
útig. MSZMP Biz.; Kocsis If!!re fuvar
díj-számfejtót, Gyékényes Uzemfőn.; 
�ulcsár Zoltán műszerészt, Záhony 
Uzemig.; Marinisz Alkiviádi_sz müsza- kitün�_tésben rés2:esítette: Agárdi Cá
ki vez., Székesfehérvár Jj. U.; Maródi bor, kozp. __ menetirá�yítót

'.. Debrecen 
Pál lő • B MÁV Vili F 1 Vasutig. Uzemirányitó Kozp.; __ Antal • szere, muv�z., P· 

.: 
e.- Ferenc villszerelőt, Szerencs KUF; As-sovez. Ép1tés1 I;on.; Mikó Ádám, �e�- bóth György hókezelőt, Szombathely egységyez., Zahoi:;y MÁV Szamitás- Jj. ü.; Acs Balázs forg. szolgtevőt, Kistechn. Üzem Ter. Uzemegysége; N_a� kunhalas KÜF; Babos �ándomé belső Tibor_ főmunkatársat, � V Ve7:;ng: el!., Szombathely KUF; Baranyai 

V;zéngazgató1 Iroda, .. �ábavolgyi Lászlóné ügyint., Debrecen MAV 
Laszló lakatost, Pécs KUF, Rácz !(á- Számvit. Főn.; Barabás Sándor telje
roly vonalgond., Debrecen Pft., Fon.; sítm. értékelőt, Záhony üzemig.; �a
�1ba Gyula vez. váltóker, Zahony lázs Antal termelésirányítót, Bp. MA V 
Uzem1g.; Sunon Józsefne csopvez., TBKF· Baráth István vonatvez. Mis
B_p. Vasu�sok Ált. Bizt. E�esülete; kolc KÜF; Bai:i:iák Károly �ozd.
S1vák Istvan vonalbiztost, Pecs Vas- vez. Hatvan KUF· Borcsek Pál mozd. 
útig.; Solté�z Józ?.ef fü_gg. ,szb-titkárt: vez.'Nagykanizsa KÜF; Böröcz János 
M;skolc MAV Épul�t- es Htdfenn� lakatos csopvez., Kaposvár MÁV Épü
Fon.: Soós En�_re uzemvez. fómemo- let- és Hídfennt. Főn.· Bősze László 
köt, Északi Jj. U.; Sütő Fere�cné ügy- c;,sopvez., Jászkisér MA°V Építőgépjav. 
mt., MÁV Vezéng.; Szakály Imre U.; Buzás Mária pol. munkatársat, 
csopvez., Szombathely Vasútig.; Sza- Vasutasok Szakszerv. Bp. Ter. Int. 
niszló_ András dízellakatost, Mátészal- Biz.; Csögör László munkavez., Duna
ka KUF; Szegedi Géza vonalkez., Pécs újváros Pft. Főn.; Csuha Lajos műsze
Pft. Főn.; Szili Ferencné rakt.vez., részt, Záhony Üzemig.; Danajka B�lá
Szombathely Osztószertárlőn.; Szom- né polg. véd. törzspar., Szolnok KUF; 
bath Kálmán anyagkiadót, Győr Szer- Dénes Emő személyzeti és munkaügyi 
tánfón.; Takács Bery,alan kocsivizsg. vez., Celldömölk MÁV Építési Fón.; 
csopvez., Szerencs KUF; Tájok Fe�nc Dicsa Pál gépkocsivez. Kiskunhalas 
vontatási rendezőt, Kiskunhalas KUF; Pft. Fón.; Dudás Lászlóné ügyint., Bp. 
Tóth Ferenc elómunkást, Szolnok Pft. MÁV Gépészeti Techn. és Anyag
Fón.; T�th István villmozd.-vez., Bp. vizsg. Ü., Ecker _9usztávné műsz. szer
Keleti Uzemiőn.; Török László kar- kesztót, Bp. MA V TBÉF; Farkas Já
bantartó szakmunkást, Miskolc MÁV nos gépjárművez., Jászkisér MÁV Épí
Vill. Vonalfőn., Vadászi János műsze- tógépjav. Ü.; Farkas István kocsi
részt, Miskolc MÁV BBFF; Varga Ala- vizsg., Záhony Üzemig., Federics 
josné személyzeti és munkaügyi vez., Lászlóné műszerészt, Debrecen MÁV 
Székesfehérvár Pft. Fón._; Varga Lajos BBFF; Fecskán György csopvez., Bp. 
üzemig., Dunakeszi Jj. U.; dr. Veress MÁV TBÉF; Fejes András ügyint., 
László ig. főorvost, Szeged MÁV Ter. Bp. Vasútig.; Fekete István pályamun
Egészségügyi Közp., Veszelószki Lász- kást, Kecskemét Pft. Fón.; Gaál László 
ló állfón., Kecskemét KÜF; Végh Mi- raktvez., Záhony Szertárfón., Gyeró 
hály munkavez., Szombathely MÁV János kapust, Bp. MÁY Gépészeti, 
Épület- és Hídfennt. Főn. Techn. és Anyagvizsg. U.; _Hajas Ta-

más főmunkatársat, Bp. MA V TBKF; 

MINISZTERI 
DICSÉRET 

kitüntetésben részesültek: Altner Pál 
f!1Űszerész, Szombathely MÁV TBÉF; 
Adám _József csopvez., Szeged Vas

Hamar József műszerészt, Szombat
hely MÁV BBFF; Harmath István pá
lyamunkást, Szekszárd Pft. Fón.; I:Ie
rédi Pál kocsirend., Kiskunhalas KUF; 
Horváth Lajos osztvez., Szombathely 
Jj. Ü.: Ivanics Jenő kőműves munka
vez., Szeged MÁV Épület- és Híd
fennt. Főn.; Jáger Imréné portást, Bp. 
Vasutasok Ált. Bizt. Egyesülete; Ju
hász György fórendészt, Landler Jenő 
Jj. Ü.; Juhász Istvánné anyagkiadót, 
Békéscsaba Szertárfón .. Juhász János 
mozdvez., Füzesabony KÜF, Kajli Bé
láné személyzeti vez., Bp. MÁV Vili. 
Felsóvez. Ép. Főn.; Kapusi Ferencné 
személypénztárost, Kecskemét KÜF; 
K�_tona Istvánné ügyint., Békéscsaba 
KUF; Káldi Gyula balesetvizsg., Bp. 
Vasútig.; Kiripolszki Józsefné könyve
lés vez., Bp. MÁV Bevételei!. Ig.; Kiss 
József építésvez., Szeged MÁV Épü
let- és Hídfennt. Fón., Kiss Sándor 

szakmunkást, Bp. Vasúti Tud. Kut. 
Int.; Kollár Sándorné ügyint., Miskolc 
Va�útig; Kotroczó József ügyint., 
MAV Vezérig.; Kovács Gábor hegesz
tót, Bp. MÁV Hídfenntartó Fón.; Ko
vács Józsefné ügyint.. Bp. MÁV Nyug
díj Ig.; Kovács Józsefné fószakácsot, 
Debrecen Jj. Ü.; Kovács Kálmán pá
lyamunk. Hatvan-Füzesabony Pft. 
Fón.; Köteles Antal vonatkez., Szentes 
K(!F; Kókai Sándor építésvez., Bp. 
MAV Hídép. Fón.; Kriston Zoltán 
körz. üzemión., Füzesabony KÜF;· 
Kulcsár Károly járőrvez., Tatabánya
Alsó Vili. Vonalfőn.: Kuncsik János la
katos csopvez., Miskolc KÜF; Lakatos 
János váltókez., Mátészalka KÜF; Lá
zár Istvánné csopvez., Bp. Vasutasok 
Bi�osító Egy.; Lévay Emó ügyint., 
MA V Vezérig.; Lorberer József aszta
lost, Bp. MAV Szak- és Szerelóipari 
Fón.; Lókös László szakaszmémököt, 
Sopron Pft. Fón.; Lukács Andrásné se
gédraktámokot, Záhony Üzemig., Lu
kácsi Imre lakatost, Sopron Vont. 
Fón.; Magyar Lajos szertárfőn., Nyír
egyháza Szertárfón.; Major Sándor 
raktkez., Pusztaszabolcs Szertárfőn.; 
Márta Imre térfőn., Záhony Üzemig.; 
Nagy Tibor vonatmenesztó térfelvigy„ 
Bp. Nyugati KÜF; Nádi Dénesné ke
resk. hivatalnokot, Dombóvár Üzem
fón.; Németh Endre pályamunkást, 
Sopron Pft. Fón.; Papp Józsefné telje
sítm. értékelót, Debrecen KÜF; Pós
falvi Mihály lakatost, Bp. MÁV Gépja
vító Ü.; Póvik Imre vonalgond., Kisúj
szállás Pft. Főn.; Radics Béla vasútépí
tő-karbantartó munkást, Hatvan-Sal
gótarjáni Pft. Főn.; Rajnai Gábor laka
tost, Bp. MÁV Épületfenntartó Főn.; 
Rákos Béla építésvez., Szombathely 
MÁV Épület- és Hidfennt. Fón.; Re
géczi Endre ügyint., Miskolc MÁV 
E:pítési Fón ; Sára László felsővez.-sze
relót, Landler Jenő Vili. Vonalfőn.; So
mogyi Dezsó tolatásvez., Veszprém 
KÜF; Suskó Mihály tűzikovácsot, Mis
kolc Jj. Ü.; Szabó Ferenc műszerészt, 
Szolnok MÁV BBFF; Szabó Lászlóné 
személyzeti és munkaügyi vez. h., 
Dombóvár Pft. Fón.; Szabó Miklós 
tart. forg. szolgtevőt, Tapolca KÜF; 
Szalai István lakatos csopvez., Duna
újváros Üzemiőn.: Szalmási Imre vo
natvez., Hatvan KÜFi. Tatai József 
vont. csopvez., Pécs KUF; Tóth And
rásné csopvez., Bp. Vasutasok Ált. 
B12tosító Egy.; Tóth Árpád forg. vonal
biztost, Bp. Vasútig.; Tóth Dániel forg. 
szolgtevót, Miskolc KÜF; Tóth Gyula 
hegesztőt, Székesfehérvár Jj. Ü.; Tóth 
János vonalgond., Mátészalka Pft. 
Fón.; Tóth Károly asztalos szakmun
kást. Debrecen Igazg. Osztószertár
fón.: Turi József raktkez .. Bp. MÁV 
Építési Főn.; Varga Lajos üzemi szo
ciológust, Debrecen Jj. Ü.: Varga Pál 
fizikai csopvez., Gyöngyös MÁV Kité
rógyártó U.; Veleg1 Vilmos vonatvez., 
Veszprém KÜF; Végh Ottó dízelmo
tor-vez., Kaposvár Üzemfón.; Virágné 
Török Auguszta ügyint., Kiskunhalas 
Szertárfón.; Vörös Sándor targonca
vez., Bp. MÁV Északi Orsz. Osztószer
tárfón. 

kitüntetést adományozta: Balogh Ist- útjg.; Agh Miklós üzemiőn. h., yyőr 
vánné ügymt., MÁV Vezérig. Baltai KUF; Bartos Márton tűzikovács, Esza
Zsigmond dízelmozd.-vez., Veszprém ki Jj. Ü.; Bauer Jánosné gépíró, Pécs 
KÜF; Baráz János építésvez. Debre- Va�útig.; Egri István műszerész, Bp. 
cen MÁV Építési Főn.; Berényi Mi- MAV Balparti BBFF; Egervári Tibor 
hály kocs1vizsg., Szolnok KÜF; Dongó állfőn., Szombathely KÜF; Éles Imré
László elómunkásnak, Kecskemét Pft. né raktkez., Miskolc KÜF; Fodor Ist
Fón.; Galló Ödön fómunkatársnak, vánné ügyint., MÁV Vezérig.; Galaczi 
Bp. MÁV Számítástechnikai Ü.; dr. Tiborné ügyint., Bp. MÁV Építési 
Gesztessy Ákos oszt vez. fóorvosnak, Fón.; Gergely Mihály lakatos, Debre
Bp. MÁV Kórház és Közp. Rend. int.; cen Jj. Ü.; Gömöri Péter szertárfón., 
Gulyás Károly viii. mozd. vez., Hatvan Hatvan Szertárfőnökség;_ Halász Ká
KÜF; B. Jánvári Zoltán asztalosnak, roly mozdvez., Szeged KUF; Hollóvári 
Záhony MÁV Gépesített Rakod. Fón.; Jó;sef, lakatos csopvez., Kaposvár 
Jusztin Sándor üzemfón. h., Szeged MAV Epület- és Hídfennt. Fón.; Ko- ,----------------------------
KÜF; Kiss János lakatos csopvez., vács Károly csopvez .. Szeged Vasútig.; 
Miskolc MÁV Épület és Hídfenntartó KöJlCZÖl Ferencné diszpécser, Bp. 
Fón.; Korecz Ferenc lakatos csopvez., MA V Helyelosztó és Inform. Közp.; 
Landler Jenó Jj. Ü.; Már Károly vizsg. Kulcsár Gábor betan. munkás. Debre
fókalauznak, Debrecen KÜF, Méhes cen MÁV BBFF; Magyar Gyuláné 
Béla fópályamestemek. Nagykanizsa raktkez., Kaposvár Szertárfón.; Má-

Szakszervezeti tisztségviseló"k 
kitüntetése 

1986. NOVEMBER 13. 

Kisvasút a Börzsönyben 
Verőcemaros-felső MÁV- resztelt szertartányos gőzmoz-

megállóhely szomszédságából dony, amelyet 1972-ben történt 
indul és a Királyréten kialakult' selejtezése után a Nagycenki 
kirándulóközpontig húzódik az Múzeumvasút skanzenjében 
Ipolyvidéki Erdő- és Fafeldol- helyeztek talapzatra. 

'I gozó Gazdaság által üzemelte- Az 1979-es év jelentős válto-
tett, 12 km hosszúságú Bör- zást hozott a kisvasút életében. 
zsöny Úttörővasút. A forgalom ideiglenes szünetel-

A vonal építését 1893-ban tetése alatt a vonalat teljes kezdték, eredetileg 600 mm-es hosszában átépítették, a nyom
nyomtávolsággal. Elkészültével közt a 760 mm-es szabványra közvetlen összeköttetést terem- módosították. A 23 kg-os sín
tettek a Börzsöny hatalmas er- anyagot a felszámolt cegléddőterületei és Verőce állomás hantházai vonalról hozták Kiközött, ahol a kitermelt és az er- rályrétre. Korszerűsödött a járdei vasúton leszállított faanyag műállomány is. A MÁV kesnormál nyomközű kocsikba ke- keny nyomközű vasúthálózatairült. Emellett fokozatosan nőtt ról négytengelyes kocsik, vala
a személyforgalom is, hiszen mint MK 48 sorozatú dízel-hidSzokolya lakossága - a szeke- raulikus mozdonyok kerültek ret nem számítva - más közle- az erdei vasúthoz. 
kedési lehetőség hiányáhan kis-
vasúton juthatott el a Duna A kisvasút teherforgalmi je
partján fekvő falvakba, illetve lentősége ma már elenyésző, a 
közvetve Vácra, vagy éppen a nyolcvanas évekre közjóléti sze
fővárosba. repe került előtérbe. Bár a helyi 

A vonatokat kezdetben lovak lakosság továbbra is szívesen 
húzták, ami azonban éppen ló- utazik e vonatokon, személy
erőben bizonyult kevésnek, szállítás terén meghatározó té
ezért a két világháború közötti nyező a hegyvidéki turizmus. 
időszakban áttértek a gőzvonta- Budapest közelségének köszön
tásra. E kisvasúton szolgált pél- hetően pedig a hétvégi szabad
dául az 1902-ben Münchenben idő kellemes környezetben való 
Krauss és Társa gépgyárában eltöltésének tömeges igénye. 
készült, itt „ Triglav" névre ke- T. Z. 

Nyugdíjas-találkozó Dunakeszin 
Bizonyára nemcsak én talál

koztam az élet forgatagában 
olyan nyugdíjasokkal, akik ke
sernyésen elpanaszolták. hogy 
az egykori munkatársak, veze
tők között egy sem akadt, aki 
rájuk nyitotta volna az ajtót. De 
szerencsére jó néhányan van
nak olyanok is, akiket a nyugdí
jas hétköznapokon sem felejte
nek el. 

A hajdanvolt lakatost, eszter
gályost, osztályvezetőt gyakran 
meglátogatják a régi brigádta
gok, vezetők, hogy hírt hozza
nak „bentről", s segítsenek a 
ház körül, meghittebbé tegyék 
a pihenés napjait. 

Az élet bizonyítja. hogy ezek 
a találkozások erősítik mindjob
ban a házigazdákban azt a na
gyon lényeges önigazolást, 
,,lám, mégsem dolgoztam hiá
ba harminc, negyven éven ke
resztül egy munkahelyen". 

Úgy gondolom, valami ilyes
félét érezhetett az a százkét 
nyugdíjas is, akiket házastár
sukkal együtt a Dunakeszi Jár
műjavító vezetői október 17-én 
nyugdíjas-talákozóra hívtak. 

Ők azok, akik 1984. június el
seje óta folyamatosan felváltot-

ták a munkát a pihenéssel. 
Akadt közöttük olyan is, aki 
alig fél éve van otthon, mégis 
szívesen jött az egykori munka
társakhoz. 

Az üzem vezetői, az osztály
vezetők. társadalmi tisztségvi
selők a József Attila Művelődé
si Központban fogadták a meg
hívottakat, akik a szívélyes üd
vözlést követően felkeresték a 
régi munkahelyüket, egykori 
munkatársaikat, barátaikat, 
akikkel évtizedeken keresztül 
munkálkodtak együtt a jármű
javító hírnevének öregbítésé
ért. 

Az örömteli találkozás után 
az üzemi étkezdében ünnepi 
ebéddel kedveskedtek a házi
gazdák, majd a művelődési köz
pontban újra találkoztak az 
üzem vezetőivel, ahol Varga 
Lajos igazgató ismertette az el
múlt két év történéseit, az üzem 
előtt álló feladatokat. 

A késő estébe nyúló, jó han
gulatú nyugdíjas-találkozót 
Menyhárt Marika, Magay Kle
mentina, Hollay Bertalan és 
Talabér Erzsébet vidám műso
ra tette még emlékezetesebbé. 

Vetési Imre 

Tűzoltási gyakorlat Sopronban 

Pft. Fón.; Nagy Sándor ügyint., Zá- nyoki Károly műszerész, Pécs MÁV A nagy októberi szocialista forrada- kozatú kitüntetést kapták Szilágy1 
hony Üzemig.; Nescsák István pálya- BBFF; Mészáros László elómunkás, lom 69. évfordulója alkalmából ered- Györgyné, a Vasutasok Szakszerveze
munkásnak, Győr Pft. Fón.; dr. Rito5)k Nyíregyháza Pft. Főn.; Mikolai Lajos ményes mozgalmi munkájuk elismeré- te Szegedi Területi Intéző Bizottság 
Pál építési főmérnöknek, Bp. MA v fizikai csopvez., Bp. MÁV Szak- és se ként kitüntetésben részesültek: ügyvitelellátója, Tomyainé Mészáros 
Építési Fón.; Sára I�_tván térfelvigy. Szerelóip. Főn.; Nárai Sándor munka- a Szakszervezeti Munkáért arany fo- Katalin, Szeged KÜF fizetőpénztáros, 
Bp., Ferencváros KUF; Soó� Tibor vez., Bp. MÁV Hídépítési Főn.; Papp kozatú kitüntetésben részesült: Lo- szb. számvizsg. bi'.?.- tagja. Papczun 
mozd. vez., Székesfehérvár KUF; Szi- Gábor ügyint., Miskolc Vasútig.; Pau- sonczi Gyula, a Budapesti Vasútigaz- László Miskolc KUF szb. politikai Sopronban, a vámraktár te- A felsorakozott tűzoltó és ve-
l_�gyi Károly mozdvez., Dombóvár er Olivérné pol. munkatárs, Vasutasok gatóság igazgatóhelyettese, a Vasuta- munkatársa. rületén október 14-én megyei gyi elhárító egységeknek az el-Uzemfón.; Szöllósi Endre festónek, Szakszervezete; Révész P. Imre pálya- sok Szakszervezete KV. mellett műkö-
Celldömölk KÜF; Varga János oszt- munkás, Záhony Pft. Fón.; Ritzl Fe- dó műszaki gazd. biz. tagja, A kitüntetéseket november 3-án Ko- szintű tűzoltó gyakorlatot tar- igazítást Hullámos László tűz
vez., Bp. MÁV Tervezó Int.; Veres _ _ Al- renc lakatos, Dunakeszi Jj. Ü.; Szívós a Szakszervezeti Munkáért ezüst fo- szorus Ferenc fótitkár adta át. tottak. oltó hadnagy, a Győr-Sopron 
bert lakatos csopvez., Szolnok Jj. U. ,----------------------------------------------------------. Megyei Tűzoltóparancsnokság 

A közlekedési miniszter egy 700 tonna tömegű gyorsvo- tűzmegelőzési főelőadója tartot-
( _donyvezető nagy 'lrna nattal 2 óra 25 perc alatt tette ta. A gyakorlatot megtekintette 

KIVÁLÓ VASUTAS 
kitüntető címet adományozta: Balogh 
Miklós ah,ázlakatos brigádvez„ Duna
keszi Jj. U.: Bögyös I.;ajo� pályamun
kásnak, Dombóvár MAV Epítési Fón.; 
dr. Hámory Károly ig. fóorvosnak, 
Pécs MÁV Ter. Egészségügyi Közp.; 
Heresznye1 András üzemve,z. fómér
nöknek, Székesfehérvár Jj. U.; Kovács 
Gyula osztvez., Debrecen Vasútig; 
Kvaka Mihály villmozd.-lakatosnak, 
Bp. Keleti Üzef!!!őn.; Lévay Imre áll
fón., Miskolc KUF; Nagy Miklós oszt
vez., Bp. Vasútig; Presi� Ferenc dlzel
mozd.-vez., Tapolca KUF; Szabó Ist
ván állfőn., Kecskemét KÜF; Szabó 
Jenő lakatosnak, Pécs MÁV BBFF; 
Tóth Sándor gépjav. csopvez., Miskolc 
MÁV É_pítési Fón.; Török János ügy
int., MAV Vezéng.; Vad István vonat
vez., Püspökladány KÜF; Vecsernyés 
Sándor műszerésznek, Szeged-Rókus 
MÁV BBFF; Veróczi György forg. 
részleg-vez., Bp. MÁV Építési Gépte
lep Fón.; We1zengrube_r János tolatás
vez., Bp. Kelenföld KUF 

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT 
kitüntetésben részesítette: Antalffy 
László üzemvez., Bp. MÁV Szak- és 
Szerelóip. F�n.; Agócs János osztvez„ 
Szolnok Jj. U.; Ambrus Józse_f kocsila
katos, csopvez., Dombóvár Uzemfón.; 
Báger �mre állomáskezelót, Szombat
hely KÜF; Berki László osztvez., Deb
recen Vasútig.; Dáyid József kocsi
vizsg., Gyékényes Uzemfón.; Csorba 
Imre viii. hálózat felmérót. Kiskunfél
egyháza Vili. Vonalfőn.; Farkas Istv_án 
műszerészt, Szombathely MAV 
BBFF: Ficzere István építésvez., Deb
recen MÁV Épület és Hídfennt. Fón.: 

meg, a vonat sebessége a víz- dr. Prohászka Imre alezredes, 

Noszt,�fg1·a•1onat ko··zfekedtete'se szintes pályaszakaszokon he- megyei parancsnok és parancs-
u f l V' 1 f I lyenként elérte a 120 km/h se- noki törzse, öt város tűzoltópa-

bességet! rancsnoka és kísérete; a 

Budape�t e's Be'cs ko··,.,o··tt - Van ebből a mozdonyból GySEV Igazgatóság részéről 
, 1 egyáltalán még? Sallai Lajos vasútigazgató-he-

lyettes, Horváth László, a VBO 
Bolla Géza hosszú évek óta 

villanyvonatokat vezet, igazi 
,.szerelme'' azonban a gőzmoz
dony. Nincs olyan nosztalgiajá
rat, ahonnan hiányozna. Több
nyire utasként, de volt idő, ami
kor a „konyhán., utazott, vagyis 
vezette a gőzöst. 

- Az esztergomi,nosztalgia
vonatot vezettem tavaly né
hány hónapig. A Hámán Kató 
vontatási üzemegység vezetője, 
Palkovics Géza kereste meg a 
Keleti vontatási főnökséget, 
ahol szolgálok, hogy az eszter
gomi nosztalgiajáraton segítsük 
ki őket. Nagy örömmel vállal
tam a feladatot, sajnos a kap
csolat megszakadt, a gőzöst má
sok vezetik. Félreértés ne es
sék: természetes, hogy'a villa
mos vontatásé a jövő, a gőzö
sök kora végérvényesen lejárt, 
s ez így is van rendjén. Mind
ezek ellenére, úgy gondolom, 
hogy a nosztalgiavonatoknak is 
nagy jövőjük van, s meggyőző
désem, hogy üzletileg sem vol-

na rossz, ha több járat lenne, ha 
precízebb volna az ilyen jellegű 
utazások szervezése. 

- Mire gondol? 
- Az én nagy álmom egy 

Budapest-Bécs között közle
kedő nosztalgiavonat, amelyet 
úgy képzelek, hogy egy 301-es 
sorozatú gőzmozdony húzná, a 
személykocsik pedig szintén 
korabeliek lennének, szóval stí
lusban harmonizálnának az 
említett gőzössel. Ilyen nosztal
giaszerelvény nincs nálunk 
még, s véleményen szerint az 
utasok körében azért nem túl
ságosan népszerű, mivel a ko
csik, a berendezés modern, csu
pán a gőzös a régi. Elképzelé
sem szerint, az én vonatomon 
minden sti1usos lenne, a kalau
zok egyenruhájától a zárjelző 
lámpáig ... 

- Szép terv, s vajon kik tud
nak róla? 

- Mindenekelőtt 
Vezérigazgatóságon 
nosztalgia bizottság, 

a MÁV 
működő 

de 1984 

őszén ebben az ügyben megke
restem az akkori vezéng&.zga
tót, dr. Bajusz Rezsőt is. Tet
szett neki az ötlet, bár azt is el
mondta, hogy a MÁV-nak en
nél nagyobb gondjai is vannak. 
Természetesen ebben én sem 
kételkedem, hiszen 27. éve dol
gozom a vasútnál, mondhatom 
.,tűzközelből'' ismerem a vasút 
ezernyi gondját-baját. Mégis: a 
tervemről nem mondok le, ahol 
csak módom van, mindenütt 
erről beszélek, hátha egyszer 
valaki komolyan veszi . . . 
Optimizmusom a témát illetően 
abból táplálkozik, hogy a 301-es 
sorozatú mozdonyt a vasútbará
tok valósággal imádják. Nem 
véletlenül, mert ez a mozdony 
nemcsak szerkezetileg kitűnő, 
hanem egyben a MÁV leg
szebb gőzmozdonya volt. Telje
sítményéről pedig csak annyit, 
hogy a mozdony 1912-ben (!) 
megtartott egyik próbamenete 
során a Budapest-Pozsony 
közötti 212 km-es távolságot 

- Hogyne lenne' Például vezetője, Vass Antal, az igazgaHatvanban, ráadásul még üze- tóság tűzvédelmi vezetője, valamel, igaz, csak fűtőgépként. mint a társadalmi szervek képFelújítása nem lenne olcsó, de viselői és a kirendelt vasutasok. megvalósítható, mert ezt a moz-
donyt, mint említettem, sokan A tűzoltási gyakorlaton nagy 
csodálják ma is, az öreg „sza- egységeket mozgattak meg. 
kik" közül bizonyos, hogy so- mert a feltételezett tűz eloltásá
kan még fizetség nélkül is vál- ra erre volt szükség. A „forga
lalnák a reparálást. Inkább a tókönyv'' szerint két vagonban 
személykocsik jelentenek ko- keletkezett tűz. A riasztástól 
molyabb gondot, felújításukhoz számított 1-2 percen belül sziré
a pénzen kívül különleges ipar- názva jöttek a tűzoltóautók. Pa
művészeti szaktudás is kell, s rancsnokuk gyors helyzetjelen
félő, hogy ilyen szakembereket tést kért, de ezalatt a legénység 
nehezen találnak. Összefogás- már készülődött a tűz oltására. 
sal, megfelelő szervezéssel Védőfelszerelésben, gázálarc
azonban megvalósítható lenne ban közelítették meg az égő va
a terv, és a MÁV jó bevételre gonokat; vízzel védték a szom
tehetne szert. Általában nem szédos kocsikat, majd habbal 
vagyok a divat híve, de a nosz- telítették és takarták az égő va
talgia divatját megértem, mert gonokat. Ezután vízzel áztatták 
úgy érzem a múlt tisztelete fo- a kocsikat, nehogy újralobba
galmazódik meg benne. Nem nás történjen. 
titkolom, hogy vasutas pályám 
koronája az lenne, ha azt a bi- A gyakorlatot sikeresnek ér
zonyos vonatot én vezethet- tékelték, az egységek fegyelme
ném . . . zetten teljesítették feladataikat. 

(sárk,özi) Kovács Anikó 



M GYAR V s 

Megállókban várakozva 
Hiteles adatain\ nincsenek, 

6m utazásaim alkalmával gyűj
tött tapasztalatom alapján gya
nítom, hogy a személyszállítás
ból származó vasúti bevételek 
tekintélyes hányada származik 
a megállóhelyeken felszálló 
utasoktól. És valószínűleg szár
uiazhatna még több is, ha az 
utóbbi évek kényszerltó - és 
az őszinteség kedvéért tegyük 
hozzá: minden problémát beta
lcaTÓ - létszámhiányos mun
kaero"helyzete nem csattantott 
volna ostort a „ megállók há
tán ... Megszámlálhatatlan he
lyen szűnt meg a szolgálat, vele 
a jegykiadás, s fútetlenek ma
radtak a várótermek. Vannak 
már csak nevükben élő megál
lók, és olyanok, amelyeknek ne
vét tábla sem jelöli. Végkövet
keztetés levonása helyett néz
zünk körül Budapest vonzás
körzetének két forgalmas fóvo
nalán. 

Vácig \'egyes a kép 

A váci vonal nem csupán 
vasúttörténeti szempontból az 
elsó, személyforgalma miatt is 
az élenjárók közé tartozik. 
Szombat és verőfényes reggel 
lévén zsúfolt szerelvények in
dulnak a Nyugatiból. A zsúfolt
ság Dunakeszi alsón kezd 
csökkenni. Nem nehéz kitalál
ni: ahol ennyien leszállnak, 
megközelítőleg ennyien is 
szállnak föl, legfeljebb az idő
pont lesz eltérő. És mivel nem 
mindenki lakik a vasút közelé
ben óhatatlan, hogy a vonatra 
vámi kell. A váróterem. vécé 
viszont hiányzik, a vízcsapról 
nem is beszélve. 

Göd alsó pénztár- és váró
épületét a közelmúltban tehet
ték re11dbe. A falak megtisztul
va a rárakódott piszoktól, a 
szemnek is jó látvány. A belső 
helyiségbe lépve azonban be
ázott vakolat nehéz szaga árad. 
Úgy tűnik a falakat nedvesség 
ellen nem szigetelték. jókora 
darabon pereg a mész, tönkre
téve mmden. a várakozás kultú
rájának emelését célzó igyeke
zetet. 

Göd felső felvételi épülete 
hasonmása az alsóinak. A váró
terem tisztaságára sem lehet 
panasz. Itt a vonat érkezéséig a 
falakra, a pénztárablakra ra
gasztott illegális hirdetmények 
böngészésével lehet agyonütni 
az idót. Megtudom, hogy ha 
akarnék, vehetnék két és fél 
éves MZ-motort, háromszobás 
családi házat, sőt karatézni is 
megtanulhatnék. Amit azonban 
leginkább szeretnék, az a be
zárt ajtó miatt nem teljesül
het ... 

Két rozzant fabódé 

Utazunk tovább Sződ-Sződli
getre. Fasorok közé ékelt ár
nyas megálló. Váróhelyiség a 
peron mindkét oldalán találha
tó, ami nem lényegtelen: tisz
ták, ha télen begyújtják a kály
hákat talán melegek is. A pénz-

Vonal �rkezell Váe-Alsósváros megállóba 

tár melletti fali menetrendet 
műanyag borítás védi a portól, 
no meg a firkálóktól, az idevető
dő külföldieket idegen nyelvű 
jelmagyarázat segíti az eligazo
dásban. Vác-Alsóvárosig né
hány percnyi az út. Ennek a 
megállónak az utasforgalma 
nagyságához képest méltatla
nul silány az ellátottsága. 
A „felvétel! épület" két rozzant 
fabódé, ráadásul éktelensárgá
ra mázolva. A látványon vajmi 
keveset javítanak az újonnan 
felszerelt kék színű névtáblák. 
Jegykiadás természetesen (?) 
nincs és az embernek az az ér
zése támad, hogy húsz-harminc 
kilométernyi utazásért igazán 
nem érdemes összefutni a jegy
vizsgálóval. 

Nem is futok össze vele, pe
dig a dömösi átkelés megálló 
még odébb van. S amikor oda 
érkezem megállapíthatom. 
hogy ez a vonal legszebb meg
állója. Jobbról meredek szikla
fal. balról a Duna, a túlparton a 
Pilisi hegység csúcsai. Aki 
azonban nagyon a tájba feled
kezik, az könnyen a bokáját tör
heti. mivel a peronon mély göd
rök tátonganak. Akit pedig a 
természet szépségei nem gyö
nyörködtetnek, az megfejtheti a 
lehulló szikladarabok elleni 
védfalra sok évvel ezelőtt fes
tett hirdetményeket. Nekem 
kettőt is sikerült: valamennyi a 
MÁV olcsóságát, gyorsaságát, 
megbízhatóságát reklámozza. 
Hát itt bizony nem csak a festék 
kopott meg' Ámbár ... Hazafe
lé sokan felszálltunk, de a jegy
vizsgálóval ezúttal sem sike
rült megismerkednünk ... 

A festői Dunakanyarból néz
zünk át a ceglédi vonalra. Ve
csés kertekalját feltehetőleg 
még a régmúlt idők közepes 
forgalmára méretezték, a váró
terem a hűvösebb reggeleken 
kicsi lehet a több száz ingázó
nak. Ami örvendetes, a „házi
kót" kívül-belül rendbe rakták, 
a munkák nem is múlottak el 
nyom nélkül. A kövezeten be
tont. vagy aszfaltot keverhet
tek, ami ráragadt, az ott ma
radt. A vasúti közlekedés törté
netével egyidős padok kopot
tak, koszosak, az eldobált ciga
rettavégekből a mennyezetre 
(!) is jutott. A kinti nyomós kút 
csupán díszlet. szemétgyújtót 
sehol sem találok, szemetet ke
resetlenül is. 

H08szúberek-Péteri mepllóhely 

Hosszúhereki-Péteri nevéből 
a térképek az előbbit nem is je
lölik. Miért is tennék, a lakott 
terület egyetlen utcából, mint
egy harminc házból áll. A há
rom kilométerre fekvő Péteri
bői autóbusszal járnak ide az 
emberek. A peronok burkolatát 
aszfalt helyett sóder jelenti, az 
épület szemnek tetszetős, a vá
róterem falát belülről díszcsem
pe fedi. Bár a forgalom összeha
sonlíthatatlanul kisebb, mint 
mondjuk Vác-Alsóvárosban, itt 
azért van jegykiadás. 

Elképesztő 
· állapotok 

Monori erdő. Tábla sem a pe
ronon, sem máshol. És hiába a 
szép, felújított váróterem, ha a 
vágányok, a peronok környéke 
bosszantóan szemetes. Leg
alább kísérletképpen nem árta
na néhány tartályt elhelyezni. 
hátha ... Várakozás közben 
szabálytalan időközökben elvi
selhetetlen búzfelhót sodor fe
lém a szél. De honnan? Legna
gyobb megdöbbenésemre a 

szolgálati lakások egyikének 
felében malacok röfögnek. A 
másik felének ablakán. ajtaján 
függöny ... 

Ceglédbercelen a peronvilá
gítási kandeláberek a szó szo
ros értelmében hanyatló ten
denciát mutatnak. egy helyen 
kitört ablaküveg maradványai 
borítják a repedezett betont. A 

pirostetejű váróépület környé
két szemét lepi, gazban f uldo
kolnak a rózsabokrok. A vécék 
állapota elképesztő. 

Szemlélódésem utolsó „állo
mása" Budai úti megálló. Az 
egykori Dobos-birtok tanyái 
mára bokorszerú formában áll
tak össze névtelen településsé, 
központ a közeli vegyesbolt. 
Rangjelzője az oldalfalak nélkü
li váró, amely legfeljebb eső el
len véd, de csak akkor, ha nincs 
szél. A vágányok mellett konf
liktus nélkül megfér egymással 
a hulladék és a zsákban kido
bott döglött kutya. 

A Pest felé tartó vonatra ket
ten is felszálltunk és bár hosszú 
az út Zuglóig, nem sikerült 
megtudni, hogy férfi, avagy nő 
volt-e a jegyvizsgáló . 

T. Z. 

(A zen6 íelvételei) 

Hör.nyeaet,,,Wel 
a péesi iga•gatósag 

A Vasutasok Szakszerve- és a szilárd hulladékok ily mó- - A türelmi id6k lejárWg 

zete Központi Vezetősége don történ6 elhelyezé,e nem je- meg kell tenni a szükséges m-
mellett müköd6 környezet- lentheti a végső megoldást. tézkedéseket. 
védelmi munkabizottság - A szennyvizek tisztftása, - A teherkocsik mosásakor 
ez év májusában megtar- elvezetése, valamint a vízjogi keletkező anyagokat, veszélyes 
tott ülésén elhatározta, és csatomaengedélyek nincse- hulladékokat az elő(ráaoknak 

hogy a környezetvédelmi 
nek megfelelóen rendezve. megfelelóen ideiglenesen kell 
A szennyvíztisztító berendezé/ tárolni. 

helyzettel kapcsolatos évi sek több helyen nem jól vagy _ A személykocsik és teher-
felmérést a pécsi vasút- egyáltalán nem működnek. kocsik mosásakor keletkező ve-
igazgatóság területén vég- - A türelmi idők lejártáig szélyes hulladékok kezelésére, 
zi. A vizsgálat alapvét6 fel- nincs érdemi intézkedés. ártalmatlanltására a szükséges 
adata volt: a meghatáro- - A kazánokból kibocsátott intézkedéseket meg kell tenru. 
zott területeken tárja fel a levegőszennyezést okozó anya- A lehetóségekhez mérten támo
környezetvédelmi helyze- gok a megengedett határérté- gatni kell a veszélyes hulladé
tet, a felmerülő problé- ket esetenként túllépik. kok tárolására, majd feldolgozá
mákra irányítsa rá a figyel- - A vágányoknál az ágyazat sára alkalmas telephelyek ki-

sok helyen olajjal szennyezett. alakítását. 
met, valamint azok megol- - A munkahelyi tisztaság és A pécsi vasútigazgatóságon 
dására, az érdekeltek be- rend nem mindenütt megfelP.lő. elvégzett környezetvédelmi 
vonásával javasoljon meg- A bizottság a felmerült kör- vizsgálat, annak értékelése és a 
oldásokat. nyezetvédelmi problémák meg- felvetett problémák megoldásá

A környezetvédelmi vizsgá
lat, a megállapodás szerint, a 
dombóvári körzeti üzemfónök
ségre és a fatelítő üzemre, a ka
posvári körzeti üzemfónökség
re. a Pécs-Mohács közötti vo
nalra, valamint a nagykanizsai 
körzeti üzemfőnökségre terjedt 
ki. 

A felmérést végző munkabi
zottsági tagok a pécsi kihelye
zett ülésen - október 1-2-án 
- részletesen beszámoltak ta
pasztalataikról. A vizsgálat ta
pasztalatainak értékelése az 
alábbiak szerint foglalható ösz-
sze: 

- A személykocsi-mosóknál 
keletkező jelentős mennyiségű 
vegyszert tartalmazó mosóvíz 
előírásszerű semlegesítése, ár
talmatlanítása nem megfelelő. 

- Teherkocsi-mosóknál a 
mosóvíz a környezetet károsít
va a mosóvágány melletti árok
ba kerül, a teherkocsikból kike
rülö hulladékot a környező te
rületen terítik el. A szennyvíz 

oldására az alábbi konkrét ja- ra tett javaslatok remélhetóleg 
vaslatokat tette: elóseg[tik a vasút területén 1s 

- Meg kell szüntetni a dízel- egyre növekvő környezetvédel
mozdonyok személykocsimosón mi feladatok végrehajtását. 
történó mosását, ezzel egyidejű- Környezetünk védelme vala
leg a vontatási telepeken meg mennyiünk érdeke. Szakértök a 
kell teremteni a vontatójármű- természeti környezet pusztulá
vek külsó mosásának környe- sát (víz, levegó, talaj stb.) az 
zetvédelmi szempontból meg- emberiséget fenyegető veszé
nyugtató feltételeit. lyek közül a második helyen 

- A vontatási telepeken tartják számon, ezért a környe
meglévó olajfogókat megf eleló zetvédelmet a vasút területén 
állapotba kell hozni, majd ké- is kiemelt feladatként kell ke
sóbb az egész rendszert alkal- zelni. Az oktatáson, a környe
massá kell tenni emulziós olaj- zetvédelfni tudatformáláson túl 
szennyeződés tisztítására. az anyagi érdekeltséget is fel 

- A vontatási telepeken a kell használni környezetünk vé
brigeciol mosószer helyett a delmére. 
környezetbarát prevent tisztító- A feladatok megoldásához és 
szer alkalmazását javasoljuk. céljaink eléréshez szükségünk 
Felül kell vizsgálni a környezet- van a segító szándékú kollektív 
szennyező „ferrolux"-os kocsi- összefogásra, együttgondolko
mosás alkalmazásának szüksé- dására, a környezetvédelem 
gességét. ügyének felelősségteljes válla-

- Meg kell keresni az olajjal lására. 
szennyezett ágyazat megtisztí
tásának megfelelő módszereit 
(pl. olajteknő alkalmazása, 
ágyazatcsere stb.). 

Megyik Ferenc, 
a környezetvédelmi 

munka bizottság 
vezetője 

RÁKOSPALOTA UJPEST 

Múlt századi körülmények, 
napi húszezer utas 

Rákospalota-Újpest állo-
más amolyan vízválasztó a fő
város és a vidék között. Nem 
messze hatalmas lakótelep 
nyújtózik, ám a kijárati váltókat 
elhagyva nyílt a terep. 

Az érkező vonatok ontják az 
utasokat, az indulók magukba 
szippantják az embertömeget. 
Ez így megy reggel. délben, es
te. Soha véget nem érő folya
mat. 

Legfeljebb az fúrja az ember 
oldalát, hogy miként lehet múlt 
századi technikával ekkora for
galmat balesetmentesen lebo
nyolítani. Ennek legjobb tudói 
Molnár József állomásfőnök és 
forgalmi helyettes, Csáki Béla. 

- Szó, ami szó, a felvétli 
épület sem sokkal fiatalabb, 
mint maga a vonal - mondja 
a főnök -, a biztosítóberende
zés is túl van élete delén. A fel
adatainkat olyan technikával, 
technológiával kell megolda
nunk, amilyen van. Az uté'.své
delem külön jelentóséggel bír, 
hiszen a veresegyházi szerelvé
nyek a túlsó vágányokról indul
nak, az átmenő fóvágányokon 
pedig szinte mindig közlekedik 
valamilyen vonat. Sokszor bi

váróterem. a mellékhelyiségek 
pedig a legminimálisabb igényt 
sem elégítik ki. Mindezt mi vas
utasok is érezzük. Dolgozóink 
fele nő, de külön öltöző, mosdó 
nincs. A szolgálati helyiségek 
zsúfoltak, terjeszkedésre nincs 
lehetőség. A létszámhiány már 
csak pont az „i''-re, az engedé
lyezett létszámkeretünk százti
zenkettó, ehelyett vagyunk het
venketten. 

- Az állomásból meglehető
sen sok iparvágány ágazik ki. 
Ilyenkor ősszel hogyan alakul a 
teherforgalom? 

- Rákospalota-Újpest te
herforgalmát inkább a leadás 
határozza meg. Észak-Pest 
nagy raktárközpontjai az állo
más körzetében vannak, több
�égükkel iparvágány köt össze. 
Evente 13-14 ezer kocsileadás 
érkezik. körülbelül hatvan szá
zalékuk idegen. A címzett válla
latoknak nincs elegendó rako
dóterületük, emiatt gyakran 
kénytelenek vagyunk a tároló 
szerepét játszani. Ez a helyzet 
mindig ,,beáll" a Növényolaj
gyárnak küldött napraforgó és 
a Délker szállítmányai eseté-

ben. Sok az újrafeladás, különö
sen idegen kocsiknál, mert a 
vállalatnak olcsóbb futtatni a 
kocsit, mint álláspénzt fizetni. 
Mi ez ellen semmit sem tehe
tünk. mert a kocsiálláspénz 
nem éri el azt, ami a célja lenne. 
Talán, ha a vállalatok az idegen 
kocsik után ugyanúgy valutá
ban fizetnének a MÁV-nak 
mint ahogy a MÁV a büntetését 
svájci frankban rója le, megvál
tozna a helyzet. 

Ami talán nem is túlságosan 
abszurd ötlet. Ha azt vesszük, 
hogy Rákospalotán 40 óra körü
li az egy idegen kocsira eső tar
tózkodás, hogy akad vállalat, 
amelyik 2-3 millió forint bírsá
got is fizet évente. Megoldást 
kínálna a határon belépó Dél
ker-szállitmányok kontingentá
lása és az adott területekre való 
azonnali szétosztása. Hogy van 
megoldás, azt a Bútorker Válla
lat esete is mutatja. A néhány 
évvel ezelótti másfél milliós ál
láspénzt belső szervezéssel má
ra kétszázezer forintra sikerült 
lefaragniok. 

T.Z. 

zony hiába a hangosbemondó,--------------------------
figyelmeztető szava, az utasok D'11·nyertes a' 1 k, k fegyelmezetlenek, van aki gye- p ya m Un 8 
rekkel a karján is átszalad a kö
zelító vonat elótt. A baleseteket 
és a velük járó kellemetlensége
ket valóban csak az utasítások 
maradéktalan betartásával és a 
szokásosnál is nagyobb figye
lemmel lehet elkerülni. 

- Naponta mintegy húsz
ezer utas fordul meg az állo
máson - folytatja Csáki Béla. 

- Van olyan érkez6 vonat, 
am.elyréil ezer-ezerkétszáz em
ber is leszáll. Ilyen nagyságú 
forgalomra ez az állomás már 
alig felel meg. A várótermek ki
csik, hiányzik egy elfogadható 
méretű pénztárcsarnok, kultúr-

A Hazafias Népfront Orszá
gos Tanácsa, a SZOT és a KISZ 
Központi Bizottsága két évvel 
ezelőtt országos pályázatot indí
tott Üzemünk életének egy éve, 
illetve Brigádunk életének egy 
éve címmel. A pályázaton részt 
vehet minden állami vagy szö
vetkezeti tevékenységet folyta
tó üzem, gyár, gyáregység, illet
ve telephely. 

A pályamunkáknak többek 
között számot kellett adni arról, 
hogy milyen eredmények szü
lettek az üzemben, milyen gon
dok foglalkoztatták a doleozó
kat. 

A Landler Járműjavító 
Üzem már 1985-ben is pályá
zott. A benyújtott hat pályamű
ből hármat dicséró oklevéllel 
jutalmazott a zsűri. 

Az idén négy pályaművet 
nyújtottak be. Az üzemi szintű 
pályázattal elnyerték a 3. díjat 
és az ezzel járó 8000 Ft-ot. 

A brigádok élete kateeóriá
ban a Varga József vezette 
Steinmetz Miklós szocialiata 
brigád szintén 3. díjat nym. A 
Kenyeres Júlia brigád diclá-6 

oklevelet kapott. 
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Bellel.torlényben 
a jogsegélyssolgálat 

A balesetek vizsgálatánál 

Alapvető követelmény 
az oksági összefüggések feltárása 

A Magyar Vasutas 19. 
számában beszámoltunk 
arról az emlékülésről, 
amelyet a szakszervezeti 
jogsegélyszolgálat meg
alakulásának tízéves jubi
leuma alkalmából rendez
tek. Ezen többek között 
tájékoztató hangzott el 
a vasutas-szakszervezet
hez tartozó tíz jogsegély
SZ(?lgálat - ebből nyolc a 
MAV-nál, egy-egy az 
Utasellátónál és a 
GySEV-nél található 
szervezeti felépítéséről, 
működéséről. Mivel hely
szűke miatt erről a lapban 
kevés szó esett, az aláb
biakban részletesebb is
mertetést adunk. 

fl:. jogsegélyszolgálatok a 
MAV-nál a szakszervezeti kö
zépszervi jelleggel működő te
rületi intézőbizottságok kereté
ben kerültek szervezésre, vas
útigazgatósági területi illeté
kességgel, amely esetenként 2-3 
megyére terjed ki. Az Utasellá
tónál és a GySEV-nél a jogse
gélyszolgálatok a szintén kö
zépszervi jogállású vállalati 
szakszervezeti bizottságok ke
retében működnek. A jogi kép
viselet engedélyezése a közép
szervi titkárok hatáskörébe tar
tozik. 

Ér,i hilence§er 
ügylorgalo,n 

A tíz jogsegélyszolgálat közül 
nyolc tulajdonképpen jogse
gély-szolgálati iroda, mert a fő
foglalkozású vezetőn kívül to
vábbi egy vagy két teljes mun
kaidős. vagy nyugdíjas részfog
lalkozású munkatárs is tevé
kenykedik. 

A tíz jogsegélyszolgálatnál 
így összesen 14 főfoglalkozású 
és 17 nyugdíjas munkatárs vesz 
részt az érdemi munkában. 
E viszonylag kis létszámú gár
da evi összes ügyforgalma 
1985-ben már elérte a 9000-et. 

A jogsegélyszolgálatok mel
lett általában 6-8 társadalmi ak
tivista is tevékenykedik, ők sze
mélyesen nyújtanak segítséget 
egy-egy konkrét ügyben. Az 
aktivisták általában munkaügyi 
szal,iemberek, a vállalati jogá
szok. a társadalombiztosítási 
ügyintézők és az üzemorvosok 
köréből kerülnek ki. 

J ogsegélyszolgálataink szol
gáltatásait mintegy 140 ezer 
tényleges dolgozó és közel 120 
ezer nyugdíjas veheti igénybe. 
A székhelyeken egész nap. az 
illetékességi terület nagyobb 
szolgálati helyein rendszeresen 
tartanak kihelyezett félfoga
dást. 

Jogsegély-szolgálati munka
társaink többsége az indulástól 
kezdve és jelenleg is eredeti he
lyén dolgozik. Szinte kivétel 
nélkül rendelkeznek ügyvédi, 
jogtanácsosi, vagy azzal leg
alább egyenértékű bírói, ügyé
szi szakvizsgával. 

Nyugdíjasaink többsége a 
MÁV-nál volt jogtanácsos, de 
akad közöttük volt munkaügyi 
bírósági elnök, megyei fő
ügyészhelyettes, bíró és'ügyvéd 
is. 

Kezdettől fogva nagy gondot 
fordítottunk munkatársaink 
szakmai továbbképzésére, illet
ve arra. hogy a legjobb forrá
sokból és naprakészen kapja
nak gyakorlatias jogi ismerete
ket a legfrissebb - munkáju
kat érintő - jogszabályokról. 

Ennek érdekében negyed
évenként tartunk munkaérte
kezleteket a jogsegélyszolgálat
vezetők részére. Ezek napirend
jén mindig szerepel a megjelent 
új jogszabályok elemzése, de 
ezen túlmenően az adott jogte
rület jogalkotási munkájában 
részt vevő, vagy a jogalkalma
zásban szaktekintéllyel rendel-

kező külső előadókat is rend- A Legfelsőbb Bíróság Mun
szeresen meghívunk konzultá- kaügyi Kollégiumánál is több 
ciók, előadások tartására. alkalommal kezdeményeztünk 

A munkaértekezletek jogi kollégiumi állásfoglalást. 
konzíliumként is működnek, 
ahol egy-egy kolléga a munká
jában konkrétan felmerülő vi
tás jogesetre a kollektív böl
csesség segítségével igyek
szünk megoldást ajánlani. 

A jogsegélyszolgálatok éven
ként beszámolnak tevékenysé
gükről a szakszervezeti szer
veknek és az erről szóló tájé
koztatót a vasutas-szakszerve
zet jogi irodájának is megkül
dik. 

A Vasutasok Szakszervezeté
ben az önálló jogi irodát 
1983-ban hozták létre, felügye-
letét a titkárság látja el. 

A jogi iroda a jogtanácsosi 
munkán, valamint a jogsegély
szolgálat elvi irányításán kívül 
operatív panaszirodaként is 
működik. A panaszügyek inté
zésének koordinálása, összefo
gása a középszerveknél is a jog
segélyszolgálat feladatkörébe 
tartozik. 

Legfőbb feladat 
a segítségnyújtás 

Ami az ügyforgalmat illeti, 
jogsegélyszolgálataink legfőbb 
feladata, hogy elsősorban a 
munkaügyi és társadalombizto
sítási ügyekben nyújtsanak se
gítséget. A statisztika ezt jól 
tükrözi, az összes forgalom 40 
százaléka ugyanis e területek
ről adódik. Az ellátott jogi kép
viseletek tekintetében ez az 
arány 70 százalék. Az összes 
forgalomból mintegy 25 száza
lék a polgári-jogi ügyek és 
mintegy 15 százalék a családjo
gi ügyek részaránya. 

A konkrét egyedi ügyekben 
történő segítségnyújtás mellett 
a jogsegélyszolgálatok rendsze
resen közreműködnek a vállala
ti belső szabályzatok, kollektív 
szerződések, utasítások összeál
lításában. 

Jogsegélyszolgálataink mun
katársai bekapcsolódtak a mint
egy 150 munkaügyi döntőbi
zottság tisztségviselőinek okta
tásába, amelyet a MÁV - szak
szervezetünkkel együttműköd
ve - saját maga bonyolít. 

Az egyéb jogpropaganda
munkában is vannak részered
ményeink, azonban e téren a jö
vőben még nagyobb önállósá
got és aktivitást várunk a jogse
gélyszolgálatoktól. 

Elr,s§erű� horreht 
,nunhahape&olatoh 

Néhány szót a jogsegélyszol
gálatok és a partner vállalatok 
munkakapcsolatáról. Ezek álta
lábal'\ elvszerűek, korrektek, a 
kölcsanös tiszteleten alapulnak. 

Nem felelne meg azonban a 
valóságnak, ha ezt minden 
egyes jogsegélyszolgálatunk 
esetében teljesen felhőtlennek 
ítélnénk meg. 

Természetes dolognak tart
juk - ez munkánk velejárója is 
- hogy szinte naponta kelet
keznek szakmai viták. Nekünk 
azonban az az álláspontunk -
és ezt elvi irányító munkánk
ban is igyekszünk érvényesíte
ni - hogy ezek a viták soha
sem fajulhatnak személyeske
déssé, nem vezethetnek sértő
döttséghez, rosszhiszemű, pe
res és peren kívüli eljáráshoz. 

Az a véleményünk, hogy 
mind a két oldalon el kell visel
ni, illetve felül kell emelkedni a 
perindítás, a perveszteség, 
vagy az egyéb sikertelenség mi
atti vélt, vagy valós presztízs
veszteségen. 

Egymás munkájának, állás
pontjának jobb megismerése, 
me_gértése vezetett minket és a 
MA V Vezérigazgatóság igazga
tási és jogi főosztályát, amikor 
tavaly ősszel első ízben rendez
tünk kétnapos munkaértekezle
tet a vasúti jogászok és a jogse
gélyszolgálat munkatársai ré
szére. Örömmel nyugtázhattuk 
azt is, hogy a vezérigazgatóság 
által idén megrendezett orszá
gos vasutas jogásznapokra a 
jogsegélyszolgálatok vezetői is 
meghívást kartak. Így ott is al
kalmunk volt munkánkat is
mertetni, valamint a jogviták
kal kapcsolatos konkrét felveté
seinket elmondani. 

Az első félévben - az előző 
év azonos időszakához viszo
nyítva - kevesebb üzemi bal
eset történt a MÁV-nál, de saj
nos több a súlyos kimenetelű 
baleset. A vizsgálatok tapaszta
latai szerint az első félévben be
következett tizenkét halálos, és 
a csonkulásos balesetek többsé
ge is a forgalommal összefüggő 
munkakörökben történt. Az 
okok közismertek: a vasúti 
utasítások, technológiai előírá
sok megszegése, az ellenőrzés 
elmulasztása, az elnéző maga
tartás. 

A balesetvizsgálatok során 
csak az elhalt korábbi magatar
tására koncentrálnak, nem 
elemzik a közreható okokat, az 
emberi tényezőket. A vizsgála
tokat még akkor is nagyon szé
les körben folytatják. ha a bal
esetnek nem volt szemtanúja. 
Sok az iratanyag, de az ok és 
okozati összefüggések megálla
pítása irreális. Ennek következ-

Szeptember 15-tol 

Módosult 
a felmentési 

idő 
Az 1986. évi 16. sz. törvény

ereJu rendelet szeptember 
15-től jelentősen módosította a 
Munka Törvénykönyvének a 
felmentési időre vonatkozó sza
bályait. 

A munkavégzés alóli felmen
tés lényegében azt jelenti, hogy 
a felmondás alatt álló dolgozó a 
munkaidejének egy részét nem 
köteles a munkahelyén tölteni, 
hanem ezalatt kereshet magá
nak új munkahelyet. Munkálta
tói felmondás esetén ezután is 
kötelező felmenteni a dolgozót 
a kollektív szerződésben (pl. 
MÁV Kollektív Szerződés 10. 
§), vagy a munkaügyi szabály
zatban meghatározott idő tarta
mára. A kötelező időn · felül 
azonban kizárólag rendkívül in
dokolt esetben - például szer
vezett munkaerő-átcsoportosí
tásnál - lehet a dolgozót fel
mentem. 

Ha a dolgozó mond fel nyil
vánvalóan már nem kell keres
ni új munkahelyet, ezért a fel
mentésre kizárólag rendkívüli 
ok fennállása mellett kerülhet 
sor. 

A nyugdíjazásra való tekin
tettel történt felmondás általá
ban nem tekinthető rendkívüli 
oknak, tehát ekkor is, csak 
munkáltatói felmondás esetén 
és a kötelező időre lehet felmen
teni a dolgozót. A magasabb 

ménye, hogy az intézkedések 
sem váltják be a hozzájuk fű
zött reményeket, a balesetek is
métlődnek. Több évtized sta
tisztikája igazolja, hogy a kivál
tó okok alig változnak. Na
gyobb szerepet kap a vétkes
ség, a felelősség megállapítása, 
mint az oksági összefüggések 
megállapítása, feltárása. 

A balesetvizsgáló bizottsá
gokban közreműködő szakszer
vezeti képviselők is tudomásul 
veszik a felszínes megállapítá
sokat, csak aláírják a jegyző
könyvet. A jövőben ezen a gya
korlaton változtatni kell. Alap
vető követelmény, hogy a bal
eset okát ne csak a sérült hibá
jának rójuk fel, mert az esetek 
többségében nem ez az elsődle
ges ok. 

A súlyosabb balesetek után 
oktatásokat. tájékoztatókat tar
tanak, fegyelmi felelősségrevo
nást alkalmaznak. Az első fél
évben az intézkedések 50 száza
léka oktatási jellegű 12 százalé-

ka ellenőrzés-szigorítás, 15 szá
zaléka fegyelmi kiadása, és 
mindössze két intézkedés tar
talmaz munkakörülmény-javí
tást. 

Tapasztalataink szerint az in
tézkedések végrehajtását nem 
mindenütt veszik komolyan, a 
baleseti ny!lvántartás mellékle
tét képező vizsgálati anyagnál a 
végrehajtást nem jegyzik elő. 
Előfordul, hogy a szolgálati ve
zető nem veszi figyelembe a 
balesetvizsgáló bizottság fe
gyelmi felelősségre vonást ja
vasló előírását. Gyakran' nem 
ellenőrzik azt, hogy a helyszí
nen végrehajtották-e az utasí
tást. 

A súlyos balesetek megelőzé
se érdekében a jövőben szigo
rúbban kell felelősségre vonni 
a mulasztókat, és a bizottsá
goknak konkrét műszaki. szer
vezési és jogi intézkedéseket is 
kell kezdeményezni. 

P. J. 

Képes munkavédelem 
Az Országos Munkavédelmi 

Főfelügyelőség az ellenőrzési 
feladatok ellátása mellett, a fog
lalkozási balesetek és megbete
gedések megelőzése érdeké
ben, új formában és tartalom
mal, széles körű tájékoztató, fel
világosító és propagandatevé
kenységbe kezd a Képes mun
kavédelem sorozat kiadásával. 

A Képes munkavédelem a 
dolgozók, beosztottak és veze
tők részére készül, tájékoztatást 
adva a különféle védőfelszerelé
sekről, a veszélyes technológi
ákról, munkafolyamatokról, 
anyagokról, továbbá a veszé
lyek megelőzését, elkerülését 
szolgáló fegyelmezett munka
helyi magatartásról, a munka
védelmi előírásokról és azok be
tartásáról. A Képes munkavé
delem rendszeresen kíván fog
lalkozni az iparban, a mező
gazdaságban, a közlekedésben 
és szállításban, a kereskede
lemben és más szakterületeken 
dolgozók sérülés és megbetege
dés elleni védelmével. Az egyes 
szakterületek mellett ugyan-

csak rendszeresen megtalálha
tók lesznek olyan. a munkavé
delmet érintő témák, mint a tűz 
és robbanás elleni védelem. az 
egészséges és biztonságos mun
kahelyi környezet, a tisztaság 
és rendezettség, a biztonságos 
közlekedés és az otthoni balese
tek elkerülésének lehetősége1. 

A Képes munkavédelem 
alapvető célja a sérülések és be
tegségek megelőzése, amely 
mindannyiunk egyik legfonto
sabb közösségi és egyéni érde
ke. Az egészség, testi épség, 
munkaképesség megőrzéséhez 
leginkább saját magunk járul
hatunk hozzá, ha kellő ismere
tekkel rendelkezünk. a tapasz
talatokból tanulunk és vigyá
zunk nemcsak saját magunk. 
hanem mások épségére, egész
ségére is. Ehhez kívánunk se
gítséget nyújtani minden foglal
kozásban, minden dolgozónak. 

Megrendelhető: Népszava 
Lap- és Könyvkiadó Vállalat
nál (1074 Budapest, Rákóczi út 
54.) Évi négyszeri megjelenés 
előfizetési díja: 80, - Ft. 

Üdülés Hajdúszoboszlón 
Szeptemberben tizenkét na

pot töltöttem Hajdúszoboszlón. 
az Első Biztosító Segély Egye
sület üdülőjében. A szobák szé
pek, kényelmesek. a beutalt 
vendégek igazán otthon érez
hették magukat. 

A beutaltak nagy része az 
idősebb korosztályhoz tartozott, 
ezért különösen jólesett, hogy 
az üdülő dolgozói megkülön
böztetett figyelemmel bántak 

velünk. A szobaasszonyoktól a 
felszolgálókig, a portásoktól a 
vezetőkig mindenki azon fára
dozott, hogy a pihenést semmi 
se zavarja. 

Emlékezetes élményt jelen
tettek a beutalt 110 vendégnek 
a kirándulások, a sportverse
nyek és az egyéb kulturális ren
dezvények is. 

Pintér Lajos 
Vácrátót 

A MÁV-nál, ahol ezernél is 
több vezető gyakorol különböző 
munkaügyi hatáskört, több 
mint 13 ezer vállalati bérlakás, 
illetve szolgálati lakás van, to
vábbá különböző munkakörök 
és munkaidő-beosztások fordul
nak elő. Ezért itt a belső sza
bályzatoknak, végrehajtási uta
sításoknak különösen nagy a je
lentőségük. Ilyenek például a 
kollektív szerződés, a fegyelmi 
utasítás, a dolgozó, illetve a 
munkáltató munkajogi anyagi 
felelősségére vonatkozó végre
hajtási utasítások, a lakásügyi 
utasítás stb. Ezek szerkesztésé
nél a szakszervezeti álláspont 
kialakításához rendszeresen 
igénybe veszik a jogsegélyszol
gálatok véleményét, javaslata
it. Több ízben előfordult, hogy 
az utasítások, szabályzatok mó
dosítására, kiegészítésére, újak 
kiadására éppen a jogsegély
szolgálat kezdeményezése alap
ján került sor. 

Elmondhatom, hogy jogse
gélyszolgálataink munkájával 
kapcsolatban az elmúlt tíz év 
alatt a dolgozók részéről érke
zett panaszok száma talán a tí
zet sem érte el. A beérkezett pa
naszok is a képviselettől való el
zárkózással voltak kapcsolato
sak. Kivizsgálásuk során azon
ban talán 2-3 kivételtől eltekint
ve azt állapítottuk meg, hogy 
indokolt volt a képviselet eluta
sítása. 

jogszabály miatt, tehát a kollek- --------------------------, 
tív szerződések (MÁV Kollektív 

Néhány - vállalaton kívüli 
- jogszabály-módosítási kez
deményezésünkkel is dicseked
hetünk. A régebbiek közül em
lítést érdemel a közlekedési és 
postás kollégákkal közösen elő
terjesztett javaslatunk, amely a 
fegyelmi határozatok elleni jog
orvoslati fórumban hozott lé
nyeges változást, a felettes he
lyett a munkaügyi döntőbizott
ság hatáskörének bevezetésé
vel. 

Egy frissebb példa a lakás
bérletre vonatkozó jogszabá
lyok idei módosításai között ta
lálható, amely szerint a jogcím 
nélküli jóhiszemű lakáshaszná
lót - ha ez a státusza legalább 
öt éve fennáll - a lakásberen
dezések cseréje esetén a bérlő 
jogosultságai illetik meg. Ezt a 
problémát - miután több mint 
hatezer. többségében vasutas 
nyugdíjas lakáshasználónk van 
- három évvel ezelőtt mi vetet
tük fel az ÉVM-nek, amely elő
ször állásfoglalást, majd jogsza
bály-módosítást eredményezett. 

A jövőben szeretnénk ingye
nes jogi szolgálatunkkal még 
inkább megnyerni a dolgozók 
bizalmát. Szakszervezetünk 
ugyanis nagy súlyt helyez az 
egyéni érdekvédelem érvénye
sülésére. Ebben a szakszerveze
ti jogsegélyszolgálatnak ma 

Szerződés 11. §, GySEV 8. §) 
nyugdíjazási felmentési időre 
vonatkozó szabályai érvényte
lenné váltak. 

Az Elnöki Tanács 1986. évi 
16. sz. törvényerejű rendelete a 
39. sz. Magyar Közlönyben je
lent meg. 

Nyugdíjas

búcsúztató 
már pótolhatatlan feladatai A k . . k.. 

. 
.. 

vannak. Az egyéni érdekvédel- " .. na?y amzsai orze�i u�em
men kívül szeretnénk bővíteni f�nokseg szakszerve�eti b1zo�
az egyéb, például családi, pol- �aga _szeptem?er 24-en nyugd1-
gári jogi ügyekben történő se- Ja�-bucsuz:-atot r"end:z:tt_ a �o
gítségnyújtást, ezzel is mente- dály Zoltan �uvelodes1 Haz
sítve dolgozóinkat, nyugdíjasa- �an, �m-�ly:n Jelen ;'0��k :iz 
inkat az utánjárástól és a nem- uzemfo�okseg

"_g�zdasag1 es tar-
ritkán nagy összegű ügyvédi sadalm1 veze�o1 1s. . , 
költségektől. Nagy Istvan szb-titk�_r mel-

Dol_gozóink, nyugdíjasaink a 
szakszervezeti bizottságoknál 
tájékozódhatnak az illetékes 
jogsegélyszolgálat címéről, fél
fogadásáról. 

tatta a negyven nyugd1J ba vo
nuló vasutas helytállását, pél
damutató munkáját, akik több
sége részt vett a vasút újjáépíté
sében is. Ezután Szentes László 
üzemfőnök mondott köszönetet 
vasutashűség!ikért és kérte, 

Dr. Halász György, . hogy ezután se szakadjanak el 
a jogi iroda vezetője munkahelyüktől. 

Tervpályázati felhívás 

A Közlekedési Minisztérium, 
az Országos Műszaki 
Fejlesz�ési Bizottság 
és a MAV nyilvános 
lebonyolításában, titkos 
tervpályázatot hirdet 
az alábbi témában: 

Használt vasúti hosszúsín 
gépesített felszedése és újb6li beépítése 

A tervpályázat célja vasúti hosszúsín szállítósze
relvény tervezése, amely alkalmas a hosszúsí nek 
gépesített felszedésére, szátlítókocsikon való el
helyezésére és az újbóli beépítés helyén lerako
dásra és egyidejű síncserélésre. 
A nyertes pályázatok díjazására: 370 E Ft áll ren
delkezésre. 
A tervpályázati kiírás a MÁV Vezérigazgatóságon 
(Budapest V t., Népköztársaság útja 73-75.) V. 
emelet 559-es és 514-es szobában vehető át 1986. 
október 15-töl. Díja: 200 Ft. 
Részletes felvilágosítást nyújt: Sándor Ferenc 
220-660/310, Merkty István 220-660/436. 
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Takács Tibor 

Amikor én vasutas voltam 
Műszaki és közgazdasági könyvnapok 

Kiállítás a MAV Vezérigazgatóságon 
1. 

Még nem voltam 17 éves, édesanyám -, mondj igent szállásra. Hát akkor, mit akarok 
amikor 1944 áprilisában életem apádnak, fogd az isten lábát, ál- én itt? 
új vágányra került. Ennek előz- lami ruhában J"ársz maJ'd, 1·n- T engtem-lengtem. 
ménye is volt, természetesen, gyen vasúti J·egy a családodnak, É 

é ped h , desanyám úJ'ra szeretetébe m g ig az, ogy vegzetesen kapod az olcsó szenet, aztán 
összecsaptam az iskolai hata- nyugdíjas állásod lesz, tudod, 

fogadott, apám is elfelejtette az 

l al t di iskolai kudarcomat. Mégis csak omm , neveze esen a szege szegény apádnak is a nyugdíJ'as 
S I · F l "k leszek valami, nézett rám. Már zent stvan e so ereskedelmi állás volt a szívevágya. Mondd 
Iskola matematikatanárával, már, hogy igen, hogy szíve-

vasutasnak tekintett, állami al-
Dombi Józseffel. Miután csak sen ... kalmazottnak. Mintha már ér-

i demem is lett volna, már felnéz--én ehettem a vesztes. méltó Néztem a szüleimet, mindket-
bosszúval távoztam tanulmá- tő el volt bűvölve az ötlettől 

tek rám. Ha volt, csak annyi, 

· · · ·1 l · ' hogy elfogadtam édesapám nyaim szmterero , uto so mate- hogy belőlem vasutas lesz. 
k d l ajánlatát. 

A MÁV Vezérigazgatóság 
szakkönyvtára október 20-án 

műszaki és közgazdasági 
könyvnapot és könyvkiállítást 
rendezett a konferenciaterem
ben. 

Megnyitó beszédet Mózes 
László, a műszaki fóosztály mű
szaki fejlesztési osztályának ve
zetője mondott. Ismertette a 
könyv kialakulásának rövid tör
ténetét, a szakkönyvtárak sze
repét az információszolgáltatás
ban, a műszaki és közgazdasági 
napok jelentőségét. mati ai o gozatom helyett én Amikor az anyám kimondta 

bizony egy gúnyverset írtam a előbb, mit kimondta, elsóhajtot- De ők a jövőt, a holnapot lát- Ezt követte Rády Ferencnek, 
tanár úrról. Ekkor már költő- ta, hogy „nyugdíjas állásod ták bennem. Elintézték a sorso- az Országgyűlési Könyvtár In
nek éreztem magam, hiszen ja- lesz", úgy jöttek ki belőle a sza- mat. Mégis csak lesz belőlem formációs és Dokumentációs 
nuártól kezdve verssel keltem, vak, hogy ennél szebb álmot valami, vagy valaki! Ez volt Szolgálat vezetőjének előadása 
verssel feküdtem, mindennap már kigondolni sem lehet. Mi- anyám álma. MoSt fogódzót ta- az i�formációs szolgáltatások
elkövettem néhányat. De csak ért is ne, gondoltam. Már miért lált álmaihoz. Nagyon sajnálta ról, Irásvetítő segítségével ért
ezt az egyet díjazták, felhíva 1:e lehetnék vasutas? Az leszek! később, hogy a tanfolyam ideje hetőbbé, áttekinthetőbbé tette 
édesapám figyelmét arra, hogy Ugyis a SZVSE-ben futok, kö- alatt nem adtak ránk elegáns az információk rengetegében 
nem tanácsos jelenlétem az is- zöm van a vasúthoz, de azért té- vasutasruhát. Ki-ki a maga ru- való eligazodási lehetőségeket. 
kolában. De mit bántam én ezt. továztam egy pillanatig, nem hájában feszített, amikor bevo- A nagyszámú folyóiratcikkek 

Apám jónéhány hétig szóba mondtam ki azonnal az igent, nultunk, május elsején. (évi 2 millió) feldolgozását, a 
sem hozta otthonlétemet. Ha- csavargattam a nyakam. aztán A tanfolvam színhelve a vas: tartalmi feltárását (referálását) 
nem úgy március végén, vagy beadtam a derekam s azt mond- utas árvaház volt a Nagybol- ismertette. Beszélt a visszakere-
inkább április elején megkér- tam: dogasszony sugárúton, közel a sési lehetőségekről, a témára 
dezte: _ Vasutas leszek! nagyállomás épületéhez. Két- orientált információkeresésről a 

- Mi akarsz lenni. fiatalúr? Édesanyám magához ölelt. emeletes, hatalmas. erős falú nagy adatbankokban (Lock-
- Mindig akkor fiatalurazott, apám felsóhajtott, már egyikük épülete valóságos er

.
ódnek t�nt 

I head). :1z online szolgáltatásról. 
ha hivataloskodott velem, ha sem bánta, hogy kimaradtam a a szememben. Ha szemben all- Hangsulyozta, hogv az eligazo
orrolt rám valamiért. kereskedelmi középiskolából, tam vele, a földszint, négy utol- dást. a rele\'áns információt ma 

- Nem tudom - vallottam ölükbe esett a szerencse, mert só, jobb oldali ablaka mögötti már csak a számítástechnika 
be az ígazat. vasutas tesz a fiukból. volt a hálótermünk. Bentlaká- segítségével és annak to\'ább-

- Eddig rendben van fiam, Azaz, még nem! Még előbb sos tanfolyamra kerültünk, 1 fejlesztésével lehet elérni. Nagy 
hogy nem tudod, de valaminek apámnak intézkednie kellett. könnyen szoríthattak helyet az érdeklődés kísérte Mezei litván 
lenni kell minden embernek. De apámat mmdenki ismerte a árvaházban és kollégiumban, előadását a Mozdonyok című 
Abból nem élünk meg, hogy városban, hiszen a Szegedi Víl- hiszen a vasutas diákok márc1- könvvéról. 
verseket írunk ... - mondta Iamossági RT.-nél volt fószerelő us végén hazakerültek az isko- · 

így, előkelő többesben. • akkoriban. Rengeteget inspek- lák bezárása miatt. 

A könyvkiállításon összesen 
110 könyvet állítottak ki a mű
szaki és közgazdasági könyvna
pok alkalmával megjelent gaz
dag választékból. Ki kell emel
ni a közgazdasági és számítás
technikai szakterületek nagy
számú választékát. 

A közgazdasággal foglalkozó 
könyvek közül Herman Van 
Der Wee: A Lefékezett jólét c. 
munkája gazdaságtörténeti ké
zikönyv, a világgazdaság fejlő
dése 1945-1980 közötti idősza
kának mélyreható elemzése. 

Kiemelkedő könyv az 
1976-ban közgazdasági Nobel
díjjal kitüntetett Milton Fried
man: Infláció, munkanélküli
ség, monetarizmus c. kötete, 
mely a magyar gazdaságpoliti
ka szempontjából nem közöm
bös, mikor napirenden van 
bankrendszerünk reformja. 

Meg kell említeni Bánfi 
Tamás-Sulyok-Pap Márta
Szász János: A kötvény c. köny
vét. 1982 decemberében jelent 
meg az Elnöki Tanács törvénye
rejű rendelete a kötvényről. Az 
eltelt idő lehetővé tette a köt
vénykibocsátás, kötvényvásár
lás tapasztalatainak értékelését. 

Várhatóan és már a könyvan
kéton érezhetően nagy érdeklő
désre tartott sr.zámot Urbán La
jos közlekedési miniszter mint 
szerkesztő által irányított szer
zői kollektíva munkája, dr. 
Ivány Árpád-Pál József-dr. 
Tóth László: Közlekedéspoliti-

ka-Közlekedésgazdaságtan c. 
műve, mely a közlekedésgazda· 
sági adatok értékelésével a köz
lekedés hazánkban végbemenő 
fejlődésében, a távlati célokban 
való eligazodást segíti a szak• 
embereknek. 

A számítástechnika szakterü• 
letén megjelentek az új prog
ramnyelvekkel - FORTH, LO
GO, C, PASCAL PC - foglal
kozó nyelvkönyvek. A Tömeg
kommunikációs Kutatóközpont 
hézagpótló műve: Mi micsoda 
a számítástechnikában? Mik
roszámítógépes értelmező szó
tár igen hasznos akárkinek, a 
számítógépes fogalmak renge
tegében segít eligazodni. 

A könyvkiállításon a vasúti 
szakirodalom területén beszer
zett idegennyelvű könyveket a 
látogatók nagy érdeklődése kí
sérte. Néhány kiemelt cím 
ezekből: Eisenbahnen in ltali
en, Taschenbuch der Eisen
bahntechnik, Great Railway 
Stations of Europe, Deutsche 
Eisenbahnen 1835-1985., An 
illustrated Guide to Modern 
Trains, Die Semmeringbahn, 
Europa Eisenbahn-Atlas. 

A műszaki és közgazdasági 
könyvnap és könyvkiállítás 
eredményeként a szakkönyvtár 
forgalma megnövekedett, nagy
számú igényt kell kielégíteni. 

Hajnal Jánosné 
a MÁV Vezérigazgatóság 

szakkönyvtár vezetője 

- Valami majd csak leszek ciózott. Egy villanyszerelő nagy Valamilyen orvosi vizsgán es-
- győzködtem. úr volt akkoriban. Már rég elfe- tünk · át. Egészséges voltam. 

- De mi? Akarsz iskolába lejtették a 19-es múltját (írtam megfeleltem. Május elsején reg-
Könyvismertetés 

járni? is később egy könyvet, apám- gel_ nyol; órakor. találkoztun�. 
- Nem' mai közösen, régi élményeiből: Kiallt elenk egy kis ember, SaJ· 
- Hát akkor? Dolgozni Apám, a vöröskatona címmel). ·tos Béla, az SZVESE kiörege-

akarsz? hadiüzemben dolgozott, mindig d_ett fut?allistáj�: A nagy fiata�í-
Mit feleltem volna erre? felmentették, mint pótolhatat- !as soran kikerult a csapatbol. 

Egyetlen válaszolom lehetett lant. Szóval apámnak intézked- lgy kaptuk meg mi. tanfolyam
volna, hogy író leszek, de épp nie kellett. Lótott-futott, s aztán vezetőnek. Nagyon körülmé
az előbb hűtötte le ebbéli vá- boldogan jött haza néhánv nap nyes ember volt. Azt hiszem 
gyamat. De ez nem tetszett múlva. 

· alig volt túl a harmmcon. Nem 
apámnak. Bizony, nem feleltem - Nehezen ment, de itt van szokott a szóhoz, de azért pa
kérdésére. Hallgattam. De ez a papír, ezt kell kiállítani. rancsolni tudott. Nagyon kato
apám ekkor már határozott. Tudod mi volt a baj - kérdezte násan akart viselkedni, de ez 

- Tudod mit, kitaláltam én tőlem. s felelt 1s rá azonnal -, nem mindig sikerült. 
valami nagyon neked való hogy még nem töltötted be a 17. Megismertük hamarosan ta
munkát. évedet. Bent voltam az üvében nárainkat is. Spányi Ernő volt a 

- Mit? - csillant fel a sze- (mi mindig csak üvének mond- tanfolyam igazgatója s egyben 
mem. tuk otthon az üzletvezetőséget), osztál)'iőnök úr is, s-tanáraink 

- Légy te vasutas! Van ked- mondtam, de uraim, a fiam ép- sorában pedig ott találtuk Kip
ved hozzá? - csapott le rám pen a tanfolyam ideje alatt lesz per Jakab felügyelőt, Kerekes 
újabb kérdésével, mert látta, 17 éves' Nahát, eltekintettek et- Gyula felügyelőt, Bonyhai Gyu
hogy nem tiltakozom. - Téged tői, nem akadékoskodtak, vas- la fóintézőt. Kovács Jenő főmté-
úgy1s ismernek a vasútnál. ta- utas leszel . . . zőt és Kocsis István intézőt. 
lán még a nevedet is tudják, a Az lettem! A nevek egyrészét mára - mi-
futóbajnokét . . . nevetett Bekerültem egy közösségbe kor e sorok íródnak - elfelej-
apám. - Nyugdíjas állást szer- május elsején, mert akkor ín- tettem, de a sok időt megélt tab
zek neked. Most indul egy se- dult a tanfolyam. Addig még lóról még az arcokat 1s felidéz
gédtiszti tanfolyam, hat hóna- volt néhány hetem, éltem a vi- hetem. S most láttam csak. 
pig tart mindössze, utána for- lágomat. A Somogyi Könyvtár- hogy amit mi magunk között 
galmísta leszel, aki a vonatokat ban jártam, ott olvastam nap- csak segédtiszti tanfolyamnak 
indítja. Még állomásfőnök is le- hosszat, sétáltam a Tisza part- neveztünk, annak szebb és fö
hetsz, tudod, hogy milyen nagy ján, a körtöltésen, át-átnéztem leg hivatalosabb neve 1s volt: 
úr egy forgalmista? fájó szívvel a Somogyi telepre, Szegedi MÁV állomásfelvigyá-

Nem tudtam. ahol hűtlen szerelmesem lakott. zó tanfolyam. Negyvennégyben 
Apám tovább győzködött. egyszer el is sétáltam a VII. ut- kerültünk a tablóra, noha közü-
- Te, a végén még állomás- cába, mert az utcákat akkor lünk akkor, senki sem v12sgá-

főnök leszel a nagyállomáson, még számozták a telepen, de zott, hiszen a vizsgát, mmt arról 
istenem, hogy örülne neki édes- nem volt szerencsém látni a ne- később szó lesz, elsodorta a há-
anyád. vetőszemű, barna leányt. Ó, pe- ború. 

Anyám is ott állt mellettem, dig ezt a nagy változást igen Ahogyan minket is. Hiszen a 
simogatta a hajamat, annyira el szerettem volna neki elmonda- végén csak egy-két fiú vette fel 
volt búvölve édesapám ötleté- ni. Egyszer, el is mentem este végleg az egyenruhát s lett 1ga
től. Nyilván, ezt ketten már ala- az iskolája elé, de hiába, mert zi vasutas. A többséget messze 
posan megbeszélték, de anyám rövid várakozás után belém- sodorta az akkor olyan szépen 
úgy tett, mint aki most hallja döbbent, hogy március végén csillogó pályától a történelem 
először. minden szegedi iskolát bezár- vihara. 

- Kisfiam - ölelt magához tak, tekintettel a német meg- (Folytatjuk.) 

Balassagyarmat 

Klubkönyvtár a vasutasokért 

Igényes szolgáltatásokat 
nyújtani, egyúttal pénzt is ke
resni - e kettös szorításban 
dolgoznak Balassagyarmaton, 
a vasutasok Madách Imre 
Klubkönyvtárának munkatár
sai. S hogy nem eredménytele
nül, arra példa, hogy egyre 
több közhasznú, szakmai át- és 
továbbképző, vagy egy-egy ré
teg igényeit kielégítő (mint leg
utóbb az aerobic) tanfolyamot 
&2'rveznek. 

A különféle - nyugdíjas-, if
�. szocialistabrigád- - klu-

bokat is a rétegigénynek meg
felelően alakítják. 

A brigádok igénylik az össze
hasonlítást, ezért gyakran tarta
nak játékos jellegű, de ismere
teket is adó vetélkedőket. Szű
kebb pátriájuk kulturális életé
vel is lépést tartanak, figyelem
mel kísérik „Palócország" iro
dalmi életét. 

Fokozódik az igény a kollek
tíva körében a szabadidős, szó
rakoztató, pihentetö programok 
iránt. Ezek sok esetben már a 
családdal együtt való kikapcso
lódást, részvételt jelentik. Így 

szeretnek színházba Jarni, so
kan, - közülük kilencvenen -
bérlettulajdonosok. 

A Madách Imre könyvtár ke
retében két - világ- és ország
járó - klub tevékenykedik 
száz vasutas aktív részvételé
vel. 

A vasutasok klubkönyvtára 
nem csupán a rendezvények 
idején áll nyitva. Ide betérhet
nek a látogatók akárcsak azért 
is, hogy beszélgessenek, hogy 
egy-egy napilapot vagy folyó
iratot átlapozzanak, vagy két 
szolgálat között csupán megpi
henjenek. 

Mezei István 

MOZDONYOK 

Mezei István Mozdonyok cí
mű könyve a közelmúltban je
lent meg a Műszaki Könyvki
adó gondozásában. A szerző 
előszavában idézi Buckle 
(1821-1862) angol kultúrtörté
net-írót: .,a locomotív többet 
tett az emberiség egyesítésére, 
mint minden filozófus, költő és 
poéta azelőtt a világ kezdeté
től". Ezzel keretbe is foglalta 
művének mondanivalóját. Gon
dos válogatással tárja olvasói 
elé ismereteit a mozdonvokról. 
vontató járművekről és ·motor
kocs1król. Történelmi folyamat
ba ágya.lva mutatja be azok fej
lődését. 

A könvv három fő része: a 

gőzmozd
0

onyok, a dízelek, i-ala
mint a villamos mozdonyok és 
moton·onatok 155 oldalon 
nyújtanak a vasútbarátok szá
mára olvasmányélményt. 
A mozdonyok szerelmesei 356 

óra alatt tette meg. Az Erie Vas
úttársaság l'D-D+Dl' ten
gelyelrendezésű ónási mozdo
nya 6 hengerrel fejtett ki erőt. 

A sínzeppelintől a „Zefír" 
expresszig fejezetnél eljut az 
óceán egyik partjától a másikig. 
Ismét másutt a szovjet vasút 
GP 1 sorozatú gázturbinás moz
donyába épített gázturbina tel
jesítményét 8500/1 min fordu
latszámnál 2580 kW volt. 

A villamosítás hőskorát köve
tő műszaki fejlődés eredményei 
közé méltó helyre helyezi Kan
dó Kálmán múlhatatlan szere
pét. Sebességi rekordokkal fog
lalkozik, melyek a vasutakat 
versenyképessé tehetik a repü
lővel szemben (SNCF, TGV). 

Mezei könyve szakember és 
kívülálló számára egyaránt ér
ték' Szubjektivitás mellőzésé-

vet tárgyszerűen fogalmaz. Stí
lusa szakszerű és olvasmányos. 
Mondatai szabatosak és világo
sak. Az egyes fejezetek között 
engedi, hogy az olvasó gyö
nyörködjön a nyomdatechnikai
lag kiváló fotókban, grafikák
ban és műszaki rajzokban. 

A kötetet a Révai Nyomda 
készítette 22,6 (A5) ívterjede
lemben. �bráit Varga Árpád, 
Várnai E1.:a rajzolták igen jó 
minőségben. 

Pecz Kornél 1908-ban megje
lent „A vasúti lokomotit,'ok" cí
mű műve óta nem jelent meg 
hasonlóan gazdag tartalmú, for
rásértékű mű. 

Szebb ajándékot azok számá
ra, akik a mozdonvok szerelme
sei. aligha lehet· kézbe adni 
mint ezt a szép i<önyvet. 

Szabó Béla 

ábrában gyönyörködhetnek. �-------------------------

miközben megismerik a világ 
vasútjainak fejlődését. 

A gőzmozdonyok rész vezeti 
végig az olvasót a fejlődés első 
útjain a lóvasúttól és gőzkocsi
tól a korszerű gőzösökig. Gőz
mozdonyősöket mutat be. 
A rainhilli mozdonvversenvt. 
A gőzmozdonyépítés • hőskorát. 
Ehhez illeszti a Magyar Köz
ponti Vasúttársaság első gőz
mozdonyait is. Hitelesen győz 
meg Buckle igazáról. Mert 
1875-ben a föld vasútjain már 
62 OOO gőzmozdony „szágul
dott". Színesen mutatja be a 
versengések idejét, a sebességi 
rekordokat. 

1936-ban vagyunk! .,. . . a 
mozdonyvezető felgyorsított, és 
195 km/h sebességnél a ké
ményből hallatszott szirénasze
rű üvöltés nem hozta ki a sodrá
ból, de még az sem, hogy 200 
km-es sebességnél a mérőkocsi 
egy hosszú kürtjelzést adott. 
Egészen biztos akart lenni a 
dolgában és még egy kicsit to
vább gyorsított. A mérőkocsi 
sebességmérő órájának regiszt
rálószalagja szerint 200,4 km/h 
sebességet értek el. " 

Másutt bemutatja a Flying 
Scottsman (Repülő skót) exp
resszvonat A3 sorozatú mozdo
nyát, amely a 12 kocsiból álló 
vonatot London-Edinburgh 
közötti 632 krn-es távolságot 
közbenső megállás nélkül hét 

Hálából a vízért, 
a gyógyulásért 

Nyugdíjas vasutas adománya 
a hévízi gyógykórháznak 

A hévízi Állami Gyógykór
ház téli fürdőjének aulájában a 
közelmúltban szoboravató ün
nepséget tartottak. Városi Fe
renc ötvösművész alkotását 
Kozma Miklós MÁV-nyugdíjas 
adományozta a kórháznak. 

- Feleségem végakaratát 
teljesítettem - mondta az ava
táson az idős vasutas. - Tizen
hét évvel ezelőtt a MÁV-kórház 
beutalója révén jutottunk el a 
hévízi gyógyfürdő-kórházba. 
Ezt követően évente eljöttünk 
egy-egy gyógykúrára. Felesé
gem, Etelka minden bizonnyal 
ezeknek a kúráknak is köszön
hette, hogy szép kort, 89 évet 
ért meg. Házasságunk 53 esz
tendejéból feleségem 16 évet to
lókocsiban töltött. Hálájának ki
fejezésében az én részem csak 
annyi maradt, hogy eleget te
gyek végakaratának: olyan 
műalkotással kívánta meg
ajándékozni a kórházat, ami 
stílusos és önmagáért beszél. 

Dr. Strecker Ottó, a kórház 
főigazgató főorvosa az intéz-

mény nevében köszönte meg a 
gondjaikra bízott kisplasztikát, 
amelynek talapzatán ez olvas• 
ható: ,,Hálából a vízért, gyógyu. 
lásért; Etel(ca néni". 



� Celld6mölk közeWben E1aeré1D6m 55 
lev6 eo szoba, konyha, kamra (mel• öuzkomfortoe, güMtiéaes, 
lék ép(Uetek), cealAdi házat nagy telek• eayszobás (b6vithet6) MÁV
ke),, budaDeati ea 1'f!,_��l szobás aomat (a Keleti pélyaudvam61), 
Mj\V-bérlakásra: .1!4'QeJUOWU: Juhúz lyen komfortos budapesti 
Smclor, 9IK8 NémNlreFelzt6r, Kos• kúra vagy vidéki búra, J/IÁV. 
IUth u. 92. az. • z6val. Filep Gy&ay,1087 

m 1 .._. Tatab4oya. BénJlidai Kerepesi út 5. az. IV. ép. II. em. tét 
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ltll. NOVEMBER 27. 

•táa. 

iJlést tartott•• elnöúég 

és a Aö•ponti. ee•et/Sség 
ga, valamint a MÁV lakáapoliti- járól készitett ÁTB-el6terjesz-
kai koncepciója. tésr61. 

November 20-án a vezérigaz
gatóság konferenciatermében 
ülésezett a központi vezetlSség. 
A testület tájékoztatót hallga
tott meg a MA V fejlesztése ér
dekében a VII. ötéves tervben 
eddig tett központi és vállalati 
intézkedések végrehajtásáról és 
a MÁV racionalizálási program-

A napirenden szerepelt még 
a vasút idei tervének várható 
teljesítése és jövő évi tervkon
cepciója, továbbá a tagdíjfizeté
si rendszer módosítása. 

A két testület üléséról lapunk 
következő számában részlete
sen beszámolunk. 

Peronlelújítá� 
épületreAonstruAf!ió/, 

Az első ütemben kiszéles,teiiék az aluljárói 

A Múkolc-Tíszai pályatid- máskor kisebb „vétségért" is szárnyon ez év márciusában 
nm - az 1966-ban épített - panaszlevelekkel árasztják el a láttak munkához. Az első ütem

a fedett tetejű peronok burkola- helyi, sőt olykor az országos saj- ben - amellyel szeptembeT 
ifát alaposan megviselte, ráncos- tó- és rádiószerveket. Ez most 30-ig végeztek - 14 méteresre 
... tette az idő. A vasútigazgató- elmaradt. Az utasok - az elóze- kiszélesítették az aluljárót. 
lilg - a biztonságos közleke- tes, a felújítás közbeni jó, s gya- A többlet 6 méternyi sávban 

, a kulturált utazás érdeké- kori tájékoztatás alapján - különböző utaskiszolgáló-helJi-
n - a rossz id6 beköaöntése megérte�k, hogy az átmeneti ségeket alakítanak ki. Most a 
őtt wgwidallle-_.• te� � u: 6 hdeltOk- vmzaépltendő szárny alapozA-

ben történik. sát végzik, s még az idén szeret-
November 7-én, a háromna- nék befejezni. A terv szerint 

pos ünnepi forgalom idején, az 1988. szeptember 30-ra a régi 
utasok már az általuk megszo- formájában pompázik a roman
kott peronokon közelíthették tikus hangulatot árasztó tor
meg vonatukat. Az új, az eszté- nyos, cirádás, sajátosan miskol
tikailag is jó benyomást kelta ci felvételi épület keleti szárnya 
aszfaltszőnyegen jobb és szebb is. 
munkát végezhetnek a korsze
rű takarítógépek is. 

A látványos mellett nagy ér
tékű „láthatatlan" átalak(tások 
is történnek. Több mint két év
tizeddel ezelőtt, az aluljáró épí
tése érdekJben le kellett bonta
ni a felvételi épület keleti szár
nyát. Így az most asszimetri
kus. A MÁV Miskolci Építési 
Főnökség szakemberei a keleti 

A vontatási telephelyen a gő
zösök egykori „otthonát", a kör
fűtőházat korszerű dízelmoz
dony-javító csarnokká építik át. 
A több mint 100 milliós munkát 
1982-ben kezdték, s várhatóan 
az évtized végére fejezik be. Az 
előrehaladás az anyagi feltéte
lektől függ. 

Csorba Barnabás 

Urbán Lajoa és a debreceni � mepeuéléae a városhúán 

Debrecen város életében 
évek óta napirenden lévő kér• 
dés a várost eddig kettészelő 
vasútvonal áthelyezése. Erre 
azért van szükség, hogy a nyu
gati városrész közlekedése za
vartalanabb legyen. Elkészül
tek az előzetes tervek, kidolgoz
ták a megállapodást, amelynik 
aláírására november 4-én Deb
recenbe utazott Urbán Lajos 
közlekedési miniszter. 

A városi ta"lács székházában 
a miniszter találkozott a megye 
és a város vezetlSivel, valamint 
Kulcsár József vasútigazgató
val. A Közlekedési Minisztéri-

um és Hajdú-Bihar megye, to
vábbá a városi tanács vezetői 
közötti, a debrecen-füzesabo
nyi vonal debreceni szakaszá
nak áthelyezésére vonatkozó 
részletes megállapodást Urbán 
Lajos, dr. Szab6 Imre és dr. Ács 
István írták alá. 

nyomvonalba eső létesítménye
ket és lakásokat. 

A MÁV-nak a vonalkihelye
zés - 1985. évi árszinten - 246 
millió forintba kerül. Ez az ösz
szeg azonban nem elegendő ar
ra, hogy az új vonal technikai
lag korszerű legyen, hiszen le 
kell mondani a modem biztosi-

A megállapodás szerint a tóberendezésekról. 
VII. ötéves tervidőszakban a A beruházói feladatokat a 
szóban forgó vasútvonal jelen- debreceni igazgatóság látja el, a 
legi ni,omvonalát áthelyezik a fővállalkozó pedig a MÁ. V Ter
Tócó patak mellé, Debrecen, és vező Intézet lesz. Az építést jö
az úgynevezett Na.gy Sándor- vőre kezdik és 1990-re fejezik 
telep közé. A város vezetői már be, részben a városi tanács által 
szanálták, kisajátították a biztosított hitelekből. N. I. 

Kommunista mlíszakok 
a gyerekekllrt Is az id6sekért 

Csákánnyal, lapáttal a kéz
ben szorgoskodó csoportot kö
szöntött a késő őszi napsütés a 
Balatonnál, a zánka-köveskáli 
partszakasz közelében. Ezen a 
szombati napon - családtagja
ikkal egyutt - a MÁV Szak- és 
Szerelőipari Főnökség központ
jának dolgozói, a helyi KISZ
szervezet kezdeményezésére 
kommunista műszakot tartot
tak. Az akció célja: ani,agilag 
segítséget nyújtani a X. kerüle
ti általános úkolák számítógé
pes programjának megvalósí
tásához, egyéb technikai ellá
tásának javításához. 

A KISZ-esek és az idősebbek telepi utakat javítottak, kiszá
betonelemeket, az ehhez szük- radt fákat vágtak ki. 
séges fémkereteket, nyílászáró- Az V. főpályamesteri szakasz 
kat készítettek, előkészületeket dolgozói pedig már a télre ké
tettek a következő heti váltófű- szültek. Kúbér és Császár állo
tés-szerelésekhez. mások között 320 hófogórácsot 

A szocialista brig,dok össze- helyeztek el, továbbá vágány
fogása, a szakszervezeti bizott- szabályozást végeztek. A mar
ság tagjainak aktív közremúkö- tonvásári főpályamesteri sza
dése és személyes példamutatá- kasz kollektívái a nagytétényi 
� eredményeként, mintegy pft területén gyöngykavicsot 
kétszázan, csaknem 1400 mun- kupacoltak, 200 talpfát raktak 
kaórát teljesítettek. A végzett máglyába, �rületeket taka
munka é�ke 36 270 forint, eb- rltottak. A món szakas�n 32 
ből 23 ezer forintot utaltak át a mázsa ócskavasat gyűjtöttek, 
X. kerületi iskolák bankszámlá- �oha és Bodajk állomások kö
jára, a fennmaradó összeget pe- zott vágányt �bélyoztak. 
dig a szakszervezeti bizottság „ 

A kommurusta műszakon 
nyugdíjas-találkozók, -búcsúz- osszesen 146-an vettek részt, és 
tatók szervezúére használja 771 �rát dolgoztak .. 
fel. Szintén kommunista műsza-

.. . kot tartottak a MÁV Építési Puskás 01/orm,, a főnökség Géptelep Főnökség székesfe
igazgatója -�tői értekezleten hérvári kirendeltségén is. Hu�ondott köatönetet a kon_unu- szonhat gépkocsivezetlS a napi 
rusta mllazak szervezőinek. munkából hat órát (összesen Hangsúlyozta: a megfelelő szer- 144-et) társadalmi munkának 
ve7.és, a jó előkészítés - mint a nyilvánftott. Október 25-én petények bir.ony{tjAk - igenis ké: dig egy huszonöt tonnás daru 
pes áldozatvállaláara késztetni műszaki szemléjét végezték el 
a dolgozókat. Örült a sikeres társadalmi munkában. 
akciónak a szakszervezeti bi- Debrecen város felszabadu.JAzottaáe f:i� Kocsán Sándor- sának 42. évfordulója alkalmá
nl is, aki meg)egyezte: a kollek- ból október 18-án kommunista tíva még többre is képes, külö- műszakot tartottak a debreceni nösen, ha a legközelebbi akció- járműjavító üzemben amelyen 
ba még több- fiatal bekapcsoló- 1200-an vettek részt. Csatlakoz
dik. ták a műszakhoz a szakmun-

November 7-e tiszteletére káatanulók, valamint az üzem 
kommunista m11azakot tartot• '1tal patronált Mllhel�lepi á 
tak október �n a székesfe- a T6tl,,fal,wi Sáfldor Altalánor 
hérriri pályafenntartási f6nök- lskol4 úttör6i ii. A kommunista 
légen. A dolgomk többek k6- mtlszák bevételét a lakú6plt6k 
zött gyomtalanftott6k a talpfa- éa a nyugdijaaok t6mopt696ra. 
rúalY'k kmnyti (S� a bodrogowzi neveloottbon ae
� á �), l(tlsére � fel 
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a· nemzetközi szöv8tséQ 
· , . ,,Szövetségünk támogatja a berlini 

munkaJa világkongresszus békefelhívását" 
Budapesten tartotta 38. ülését az adminisztratív bizottság 

A tanácskozás szünetében a 
Nemzetközi Szövetség társadal
mi elnökével Georges Lanoue
val illetve főtitkárával Kulan
gara C. Mathew-val beszélget
tünk a SZOT szálló halljában. 

életkörülmények változásának 
legelemibb feltétele a béke. A 
háborús veszély megszüntetése 
valamennyiünk érdeke. Ennek 
a központi gondolatnak a jegyé
ben tervez Szövetségünk egy 
kampányt, amely az egyetemes 
-béke gondolatát kívánja de
monstrálni. Az akció némikép
pen hasonlít az ITF (nyugat-eu
rópai vasutas-szakszervezetek 
tartoznak ehhez a szövetség
hez) 1985 áprilisában szervezett 
Béke-vonat rendezvényhez. 
A vonat Londonból indulna, s 
több szakaszban rendezendő, 
különböző békegyűlések után, 
Moszkva lenne a cél. A nagy
szabású akcióba szeretnénk be
vonni az ITF-et is, mert úgy 
véljük, hogy a jó kapcsolatok 
fenntartása megosztott vilá
gunkban mindennél fontosabb. 

nagy nyugati központ nem kül
dött képviselőket. Szövetsé
günk továbbra is szorgalmaz
za az együttműködést a külön-
/éle közlekedési· és szállítási 
ágazatok szakszervezetei kö
zött, függetlenül attól, hogy 
azok milyen társadalmi beren
dezkedésű országokban funkci
onálnak. Így például az ITF 
Brit tagozatával kívánjuk mé
lyíteni a már meglévő kapcsola
tainkat. Kétségtelen, hogy az 
említett szakszervezet orientá
ciója más, mint a miénk, ugyan
akkor azonban a béke kérdésé
ben feltétlenül közösek az érde
keink, az együttműködés ebben 
lehet a leginkább gyümölcsöző. 

Georges Lanoue, a szövetség francia elnöke bei.zél ' 
(Skoda László felvétele) 

- Nem szeretem a közhelye
ket, bár tudom, hogy elkerülhe
tetlenek - kezdte mosolyogva 
G. Lanoue. - Örülnék, ha a 
Magyar Vasutas olvasói nem 
közhelyként értelmeznék mon
dandómat, nevezetesen azt, 
hogy az adminisztratív bizott
ság budapesti ülését hasznos
nak, jónak értékelem. Az utób
bi években tartott tanácskozá
sokhoz viszonyítva ezúttal több 
konkrét megállapodás született. 
Az ülés sikerében nyilvánvaló
an szerepet játszott az is, hogy a 
Berlinben tartott SZVSZ Világ
kongresszus után vagyunk né
hány héttel. A Világkongresz
szus adta meg az alaphangját a 
mi ülésünknek is. Közismert, 
hogy a XL Szakszervezeti Vi
lágkongresszus a béke fenntar
tásáért és a leszerelésért folyta
tott tevékenység fokozása érde
kében felhívást intézett a világ 
dolgozóihoz. Szövetségünk 
minden erejével támogatja ezt, 
mert meggyőződésünk, hogy az 

Kulangara C. Mathew, a Szö
vetség főtitkára is a berlini 
SZVSZ Kongresszus jelentősé
gét méltatta: 

A főtitkár végezetül a nem
zetközi szövetség 1987. évi 
munkatervéről beszélt. El
mondta többek között, hogy a 
szövetség képviselői részt vesz
nek azon a Párizsbqn tartandó 
ülésen, amelyet a Nyugat-Euró
pai Szállítási Dolgozók Szak
szervezetei tartanak abból a 
célból. hogy közös álláspontot 
foglaljanak el a gazdasági világ
válság káros hatásai ellen ví
vott harcban. 

A Közlekedési és Szállítási 
Szakszervezetek N emzetköz1 
Szövetsége adminisztratív bi
zottságának november 4-5-én 
Budapesten tartott 38. ülésén 
harminc ország közlekedési és 
vasutas-szakszervezetének 52 
képviselője vett részt Az ülé
sen megjelent V. Mozsejev, a 
Szakszervezeti Világszövetség 
titkára és Sólyom Ferenc, a 
SZOT titkára. 

A szövetség főtitkárának, K. 
C. Mathew megnyitó szavai 
után, a kétnapos vitában 31 kül
dött fejtette ki véleményét. 
A résztvevők megvitatták a 9. 
Nemzetközi Szakmai Konferen
cia prágai ülésének tapasztala
tairól készült jelentést. Megálla
pították. hogy a konferencia do
kumentumai reálisan elemez
ték a tőkés rendszer válságából 
adódó azon problémákat, ame
lyek a szállítás szabályozatlan
sága és a szállítással foglalkozó 
állami vállalatok magánkézbe 
adásából keletkeznek, és káros 
hatást gyakorolnak a szállítási 
dolgozók élet- és munkakörül
ményeire. 

A küldöttek azt is hangsú
lyozták, h9gy a prágai tanács
kozás vitája rendkívül élénk 
volt, és az egyetértő vagy a do
kumentumot kiegészítő hozzá
szólások az előterjesztés helyt
állóságát támasztották alá. 
Ugyanakkor sajnálkozásukat 
fejezték ki amiatt, hogy az elő
ző. 8. Nemzetközi Szakmai 
KÓnferenciához képest keve
sebb küldött vett részt a tanács
kozáson, főleg az afrikai, az 
ázsiai és a dél-amenkai föld
részről. Ennek részben anyagi. 
másrészt az adott országokban 
nehezebbé vált belpolitikai 
helyzet volt az oka. Az európai 
tag- és baráti országok részvé
tele kielégítő volt. A prágai 
konferencia ideje alatt megtar
tott ágazati ülések pozitív voná
sa, hogy a tanácskozásokon job
ban érződött a szakmai jelleg az 
előző ülésekhez viszonyítva. 
A nemzetközi egységakciók 
megszervezésére irányuló kí
sérletek viszont nem jártak kel
lő sikerrel. 

A küldöttek jelentősnek tar
tották annak kimondását, hogy 
a 9. Nemzetközi Szakmai Kon
ferencia által jóváhagyoU akció
program követeléseit, illetve az 
ennek nyomán kibontakozó 
megmozdulásokat, össze kell 
hangolni és egyeztetni a más 
irányzatú közlekedési szövetsé
gekkel, az ITF-fel és a FIOST
tal. Az akcióegység kibontakoz
tatása érdekében konstruktív 
párbeszédre kell törekedni -
mutattak rá a küldöttek. 

A budapesti tanácskozás má
sik jelentős dokumentuma a 
nemzetközi szövetségnek az 
OIT-ban (Nemzetközi Munka
ügyi Szervezet) és az ENSZ 
egyéb, szakosított szervezetei
ben kifejtett tevékenységének 
az értékelése volt. Az anyag rö
vid történelmi visszapillantás 
keretében mutatta be az OIT 
létrejöttének körülményeit, ori-

entációját és a szocialista orszá
goknak e szervezet megújításá
ra irányuló törekvéseit. A nem
zetközi szövetség adminisztra
tív bizottsága utoljára 
1980-ban, Tokióban vizsgálta 
felül tevékenységét ezen a terü
leten. A határozatok eredmé
nyeként, a szervezeten belül 
hatékonyabbá vált a szállítási 
dolgozók jogainak és érdekei
nek védelme. A szakmai szemi
náriumok, az ágazati bizottsá
gok és munkacsoportok ered
ményesen járultak hozzá a ta
nácskozások sikeréhez. Az ülé
sek előtt rendszeressé váltak a 
konzultációk a baráti szerveze
tekkel. 

A küldöttek felhívták a fi
gyelmet arra, hogy az elért 
eredmények megtartása mellett 
- a Szakszervezeti Világszö
vetséggel és a többi nemzetközi 
szövetséggel szoros együttmű
ködésben továbbra is törekedni 
kell a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet otientációjának és 
jellegének pozitív irányú meg
változtatására. Az egyéb nem
zetközi szervezetekkel fennálló 
kapcsolatok mélyítése hatéko
nyabbá teheti az érdekvédelmi 
munkát - állapították meg a 
szakszervezetek képviselői. 
A tanácskozás harmadik doku
mentuma a szövetség egyévi te
vékenységéről tételesen adott 
számot. 

vezeti feltételeit jobban hozzá 
kell igazítani a ma valóságához, 
a változó időhöz és a szakadat
lanul növekvő igényekhez. Az 
ágazati bizottságok munkáját 
tovább kell korszerűsíteni. Itt 
sem elég a jó szándékú kritika, 
szükség van az aktív támoga
tásra. Kiemelte annak szüksé
gességét is, hogy a szövetség te
vékenysége kapjon szélesebb 
nyilvánosságot. Ennek egyik 
eszköze, hogy erősödjék a szö
vetség szakmai jellege, érdek
védelmi és érdekegyeztető sze
repe. 

A vasutaságazatról szólva, 
befejezésül a következőket 
mondotta: ,, . .. a vasutas-sze
minárium is fontos eszköze és 
fóruma, hídja a nemzetközi 
szakszervezeti mozgalom egy
ségének. Nem szabad teret en
gedni semmi olyannak, ami ve
szélyeztethetné a szemináriu
mok sikerét. Meggyőződésem; 
valamennyien azt akarjuk, 
hogy a vasutasok és a közleke
dés más ágazata.inak dolgozói 
a jövő formálásán munkálkod
janak." 

A hozzászólásokra adott vá
lasz után az adminisztratív bi
zottság tagjai jóváhagyták az 
ágazati bizottságok összetételét 
és új tagszervezetek felvételi 
kérelmének ügyében döntöttek. 
Végül határozatokat fogadtak 
el a szolidaritás, a béke és lesze-

A küldöttek felelősségérzet- relés, a Nemzetközi Munkaügyi 
től áthatva mondták el vélemé- Szervezetben kifejtendő tevé
nyüket a tárgyalt témákban, és kenység, valamint a XL Szak
adtak reális helyzetképet hazá- szervezeti Világkongresszus ál
juk közlekedési dolgozóinak lásfoglalásaiból adódó felada
gondjairól. Szinte kivétel nélkül tokról. 
nagy teret szenteltek a béke és 

fo'rum k l 'h, Jóváhagyta a a nem-leszerelés kérdéséne , a a uz-
k.. . .. , , 1 • , 

t h , ebb ce'lok i·s zet oz1 szovetseg tav ati es az 
va az , ogy a .egsz , k , 

k tk 
.. · enyhülés és 1987-re vonatkozo mun atervet 

csa a nemze ozi , k .. 1 , , 't 
a békés egymás mellett élés fel- es O tsegvetese · 
tételei között érhetó7c el. Baranyai Zoltán 

- Az előző, Havannában 
tartott kongresszuson nem vol
tam jelen, ezért nem tudok ösz
szehasonlitást tenni, annyi 
azonban bizonyos, hogy a berli
ni igazi világkongresszus volt, 
annak ellenére, hogy néhány (sárközi) 

A svéd szakszervezeti delegáció 
találkÓzása a szövetség vezetőivel 

A szakszervezetünk vendége
ként hazánkban tartózkodó 
svéd vasutas-szakszervezeti de
legáció tagjait G. Erlandsson 
titkárt és E. Andersson osztály
vezetőt fogadta a Közlekedési 
és Szállítási Szakszervezetek 
Nemzetközi Szövetségének fő
titkára: K. C. Mathew, és Csen
ki Gyula titkár. 

G. Erlandsson titkár elmon
dotta, hogy a svéd vasutas
szakszervezet a Svéd Közalkal
mazottak Szakszervezeti Szö
vetségének keretein belül mű
ködik. A Szakszervezeti Világ
szövetségnek nem tagjai, de 
szervezetük számos SZVSZ 
tagszervezettel tart fenn kétol
dalú kapcsolatot. A svéd közal
kalmazottak szakszervezete az 
ország legnagyobb szakszerve

kát is. További létszámcsökke
nés már nem várható a svéd 
vasutaknál. 

A számos nyugati vasutas
szakszervezetet foglalkoztató 
privatizálás (magántulajdonba 
adás) kérdésével foglalkozva el
mondotta, hogy a svéd vasutak
nál a karbantartás, a kocsitaka
rítás stb. területén egyre több 
magáncég dolgozik, és akar 
egyeduralkodóvá válni. A svéd 
vasutas-szakszervezet e törek
vések ellen a törvényhozás be
folyásolásával igyekszik fellép-
ni és ezeket a munkákat a vasút 
hatáskörébe tartani. Növekszik 
a magántulajdonban levő vago
nok száma is. Gondot jelent, 
hogy nagy verseny alakult ki az 
egyes közlekedési ágak között. 

A nagy mennyiségű vasércet, 
fát, papírmasszát stb. egyre in
kább közúton szállítják. Ezt a 
feszültséget központilag úgy 
enyhítik majd, hogy nagyobb 
távolságra vasúton, rövidebb 
távolságra pedig a közúton 
szállítanak majd. 

A beszélgetés során K. C. 
Mathew főtitkár ismertette a 
nemzetközi szövetség főbb tö
rekvéseit, valamint a közleke
dési és szállítási dolgozók érde
kében kifejtett munkáját. Fel
hívta a figyelmet a közös gon
dokra, és szorosabb kapcsolat 
kialakítását ajánlotta a svéd 
vasutas-szakszervezet képvise
lőinek. 

Baranyai 

zetei közé tartozik. Ezen belül a-----------------------------'
vasutas szakszervezeti tagok 
száma 35 ezer. 

A titkár ezután arról beszélt, 
hogy a svéd vasutasok techni
kailag nagyon fejlettek. Ez saj
nos a vasutasok létszámát is 
korlátozta. Az utóbbi harminc 
évben a felére csökkent a vas
utasok száma. A korszerűsítés 
biztonságosabbá tette a mun
kát. Számítógépek irányítják a 
forgalmat, nagy biztonsággal 
közlekednek a vonatok. Gépesí
tették a veszélyes fizikai mun-

Kossa István nevét vette fel 

a lellei általános iskola 

Kossa István egykori közle
kedés• és postaügyi miniszter 
Balatonlellén született, itt járt 
elemi iskolába, szülőföldjétől 
később sem szakadt el. 

A mai Boglárlelle megbecsüli 
neves szülöttjének emlékét. No
vember 7-én a lellei általános 

iskola Kossa István nevét vette 
fel. Az avatási ünnepségen az 
iskola előcsarnokában kiállítot
ták Kossa István arcképét, illet
ve az életútját jelző fontosabb 
dokumentumokat, fényképeket. 

Az emléksarkot megkoszo
rúzta Németh Károly állomás-

Szakszervezetünket Koszo- főnök, majd Selmeczi Miklós, 
rus Ferenc főtitkár képviselte, -----------------------------------------i az iskola igazgatója mondott 
aki egyben a vasutas ágazati bi- beszédet. Kossa István életútját 
zottság elnöke is, felszólalásá- Fodor Zoltán, a városi pártbi-
ban hangsúlyozta: ,,Szövetsé- zottság titkára méltatta. A csa-
günk munkája az utóbbi évek- ládtagok nevében Kossa Mária 
ben igen kedvező irányban szólt az avatási ünnepség részt-
változott. Ez sok dologban ér- vevőihez� Az ünnepség az isko-
zékelhető, többek között abban, la diákjainak műsorával zárult. 
hogy növekedett elismertsége 
és bej olyása." 

Vers- és 

prózamondó 
verseny 

A nemzetközi békeév tisztele
tére a vasutas-szakszervezet 
szegedi területi intézőbizottsá
ga, illetve művelődési bizottsá
ga november 15-én vers- és 
prózamondó versenyt rendezett 
Békéscsabán a vasutasok mű
velődési házában. 

Ezek után a nemzetközi szö
vetség titkárságának munkáját 
méltatta. javasolta az admi
nisztratív bizottság tagjainak. 
hogy fejezzék ki elismerésüket 
eddigi színvonalas tevékenysé
géért. A továbbiakban arra hív
ta fel a figyelmet, hogy a Szak
szervezeti Világkongresszus és 
a szövetség saj*t kongresszusá
nak határozatait csak abban az 
esetben tudja maradéktalanul 
megvalósítani, ha a nemzetközi 
szövetség tovább korszerűsíti 
munkamódszerét és munkastí
lusát. Nyomatékosan kifejezés
re juttatta, hogy feltétlenül 
szükséges to'l'ább keresni az 
együttműködés lehetséges fel
tételeit és módjait az ITF-fel. 
A szövetségen belül működő 
tagszervezetek együttműködési 
módszereit, technikáját és szer-

No-vemher 17-21-t" között. a Dán Vasúti Dolgozók Sbkszenezetének kép-viseletében kéttagú ta
nulmányi dt"legáeió tartózkodott hazánkban. A delegációt - amelyet Kurt H. Christiansen titkár 
-vezetett - fogadta Koszorus Ferenc fütitkár is, és tájékoztatást adott szakszer-vezetünk törekvései-

A versenyben Tóth Lajosné 
(Szentes) kapta az első díjat, 
második Valkovszki Mariann 
(Orosháza), harmadik Almási 
László (Szeged), negyedik Szi
kora Mihály (Kiskunfélegyhá
za), ötödik Gál Jáno� (Szentes) 
lett. 

riSI, tennivalóiról. 
(Skoda László felvétele) 

" 
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A MÁV Vezérigazgatóság 

Osztrák-magyar kooperációban 

ser n ke 

Bemutatták a szakembereknek a OB-R75 SP kitéröszabályoz6t 

Nagy esemény színhelye volt 
október 30-án a jászkiséri MÁV 
Építőgépjavító Územ. A MÁV 
és az osztrák Plasser-Theurer 
cég közti gépgyártási együtt
működés keretében elkészült a 
08-275 SP típusú kitérőszabá
lyozó gép prototípusa, melynek 
ünnepélyes üzembe helyezése 
tette nevezetessé ezt a napot. 

Mit is jelent a gépgyártási 
együttműködés? Milyen jelen
tősége van ennek a MÁV életé
ben? 

aláverést. A munkaműveletek 
elvégzéséhez három gépkezelő
re van szükség. A gépnek 
egyébként négytagú a személy
zete_. 

Az új kitérőszabályozó maxi
málisan kielégíti az ergonómiai 
követelményeket, könnyen ke
zelhető, javítása és karbantartá
sa egyszen1. Gazdaságossági 
számítások bizonyítják, hogy a 
gépgyártási együttműködés 
előnyösebb, mint a gépvásár
lás, mert gépenként jelentős de
viza és költség takarítható meg. A vasútépítésnél, a pályakar- Számítások szerint a gép-bantartásnál nagy teljesítmé- gyártási együttműködésben kényű, nagy pontosságú gépekre szült gép költségráfordítása fele van szükség. Ezek drága és na- a gépvásárláshoz szükséges gyon bonyolult berendezések. költségeknek (valuta forint fe-

A MÁV vasútépítő géppark- dezete, 50 százalék vámilleték 
ját jobbára a 70-es évek elején stb.). Ugyanakkor a gépenként Az üzem gépműhel�e 

_ szerezte be. Az időközben szűk- szükséges valutaráfordítás egy
séges selejtezéseket, új gépek harmada a vásárlás esetén 
beállítását a visszafogott beru- szükséges valutának. 
házási lehetőségek nem bizto- A Plasser-Theurer cég és a 
s(tják. A pályaállapot javítása Magyar Államvasutak között 
érdekében az építési és pálya- megkötött szerződés alapján 
fenntartási főosztály a MÁV Jászkiséren további gépek 
Anyagellátási Igazgatóság im- gyártását végzik, összesen húsz 
portosztályával közösen, gép- 08-16 SP vonali és 10 db 
gyártási együttműködés kiala- 08-275 SP kitérőszabályozó gép 
ldtását szervezte meg. készül el a icövetkező években. 

A jászkiséri MÁV Építőgép- Ezekkel a gépekkel lehet majd 
javító Üzem az osztrák Plas- biztosítani a vasúthálózat meg
ser-Theurer céggel közösen felelő minőségű szabályozását, 
végzi a gépgyártást. Az együtt- karbantartását. 
működés keretében 1985-ben A 08-275 SP típusú kitérő
elkészült a UNOMATIC 08-16 szabályozógép ünnepélyes 
SP típusú nyíltvonali vágány- üzembe helyezésén részt vett: 
szabályozó gép prototípusa, dr. Várszegi Gyula, a MÁV ve-
1986. szeptember 30-ra pedig a zérigazgatója, Szabó István, az 
Plassermatic 08-275 SP típusú MSZMP KB tagja, a Jászberé
kitér6szabályozó gép prototípu- nyi Városi Pártbizottság első tit
sa. A gép értékének 50 százalé- kára, Koszorus Ferenc, a Vas
kában az osztrák Plasser-The- utasok Szakszervezetének főtit
urer cég szállította az alkatré- kára, Miroslav Skarka cseh
azeket, illetve fődarabokat, töb- szlovák közlekedési miniszter
bi részét _ a további 50 száza- helyettes, Vene Gligorav, a Ju
Jék értékben _ részben ma- goszláv Vasutak vezérigazgató
gyar kereskedelmi alkatrészek- helyettese, dr. Kurt Eichinger, 
b61, részben az építőgépjavító a Plasser-Theurer cég vezér
üzem termékeiből állította ösz- igazgatója, valamint kíséretük-
aze. ben a MA V a csehszlovák és a 

. , , jugoszláv vasutak több gazda-
A kitérős�bályozo �ép ma- sági és mozgalmi vezetője. 

IU műszaki színvonalu konst- .. 
rukció teljesítményét figyelem- Az ünnepség a vendégek ud-

be vé-Je világviszonylatban kö- vözlésével kezdődött. Hajnal 

úplcateg6riás gépnek minősül. géza, a MA V Építőgépjavító 
Berendezései jól hozzáférhető- Uzem i�azga�ja jelentette d:. 

Az új gép müszerfala 

l!k, könnyen szerelhetők. Utazó- V�_rszegi G�anak, a gép elke-
kabinja, munkakabinja és elő- szültét, maJd ismertette a gyár- ben elismerését fejezte ki az 
kabinja szellőztethető, fűthető, tás folyamatát. 

. . építőgépjavító üzem kollektívá
hang- és hőszigetelt. Nagymé- A MÁV vezéngazgatóJa meg- jának nagyszen1 munkateljesít-
retd ablakai a vezetéshez és köszönte az üzem eredményes ményükért. 
munkához jó kilátást biztosíta- munkáját, és a gép gyártásában Dr. Várszegi Gyula a nemze
nak. Minden munkafázist hid.'.° kimagasló teljes(tményt nyújtó ti-színű szalag átvágásával ün
-raullkus úton végez, vezérlése dolgozóknak kitüntetéseket és nepélyesen üzembe helyezte a 
ltoraerű, elektronikus mú,sze- jutalmakat adott át. 08-275 SP típusú kitérőszabá
�l történik. A Plasser-Theurer cég ve- lyozó gép prototípusát. Ezt kö

A gép egy lépésben végzi a zérigazgatója, dr. Kurt Eichin- vetően a gép az _üz�mi vágány-
llinte7.ést (hossz- és kereszt- ger is méltatta a közös gépgyár- hálózaton (vonali, kitérő) bemu

' az irinyítást, valamint az tási együttműködést. Beszédé- tató munkát végzett. Ennek 

(Zelman Ferene feh,ételei) 

megtekintése után a vendégek 
üzemlátogatáson vettek részt. 

A nap jelentőséeét emelte, 
hogy délután a MA V részéről 
dr. Várszegi Gyula, csehszlo
vák részről Miroslav Skarka 
miniszterhelyettes, jugoszláv 
részről Vene Gligorov vezér
igazgató-helyettes ünnepélye
sen aláírták a három vasút köz
ti együttműködésről szóló meg
állapodást. 

KorhO 6llapotban 
• 

Vasúttörténeti gyűjtemény 
Mátészalka állomáson 

Kis füzetecske jelent meg a 
közelmúltban a Közlekedési 
Múzeum gondozásában, mely
nek címe csalt - minden hival
kodástól, pátosztól mentesen -
egyszen1en: Mátészalka. 

A boritón látható 376-os moz
dony és a· hozzá kapcsolt sze
mélykocsi fényképe sejteti, 
hogy a cím és a fénykép szoro
san összefügg. 

A következő oldal igazolja is 
a feltevést. Megtudjuk, hoí/11 
Mátészalkán vasúttörténeti 
gyűjtemény található. A gon
dolat 1980-ban vetődött fel, 
hogy a még fellelhető eszközö
ket, vasúti emlékeket össze kel
lene gyűjteni, megóvni, megtar
tani az utókornak. 

A kezdeményezést támogatta 
a Közlekedési Múzeum, a MA V 
Vezérigazgatóság és a debrece
ni vasútigazgatóság is. 

Így kapták meg azt a 376-os 
sorozatú gőzmozdonyt, mely a 
szatmári térség jellegzetes moz
donya volt. Az összefogás ered
ményeként - műszaki szakem-
berek, nyugdíjasok 
1982-ben, a vasutasnap tisztele
tére korhű állapotban állították 
ki az állomás területén - az 

időseknek kedves emlékként, a 
gyerekéknek csodálni valóként. 

A mozdony helyreállftásával 
egy időben folyt a kutatás, a 
gyűjtés, melybe bekapcsolód
tak a nyugd[jasok, egyéni ér
deklődők és szocialista brigá
dok. A Közlekedési Múzeum az 
aradi vagongyár 1895-ben ké
szített - talán az egyetlen favá
zas - személykocsiját kínálta 
fel újjáépítésre. A munka a fé
nyeslitkei műszakiakat dicséri, 
a kocsit ugyanis a mozdony 
után két évvel - szintén a vas
utasnap tiszteletére - készítet
ték el. Nagyon sok látogatója 
volt és van a kocsimúzeumnak, 
melyben érdeklődők olvashat
nak Széchenyi István vasútépí
tő szerepéről, a gőzüzemű vasút 
kezdetéről. Természetesen ott 
vannak az írásos dokumentu
mok, korabeli használati tár
gyak, lámpák, szolgálati jelvé
nyek, Morse-távírók stb. A sze
mélykocsiban vasúti gyermek
játék-gyűjtemény is megtalál
ható. 

Mindezek megtekintése is
meretet ad, élményt nyújt a lá
togatónak Mátészalkán. 

Zsoldos Barnabás 

Kanizsai műszaki napok 
Jól sikerült szakmai tanácskozások 

Az idén már 15-ik alkalom
mal rendezték meg a kanizsai 
műszaki napokat. A rendez
vénysorozatnak kezdettől fogva 
résztvevője a Közlekedéstudo
mányi Egyesület nagykanizsai 
vasútépítési és pályafenntartási 
szakcsoportja. Október 9-én 
egész napos szakmai tanácsko
zást rendeztek Balatonszár
szón. A témák ugyanis a hely
színhez, a dél-balatoni vasútvo
nalhoz kapcsolódtak. 

A tanácskozás Péntek Lász
lónak, a nagykanizsai pálya
fenntartási főnökség vezetőjé
nek megnyitó előadásával kez
dődött. A megnyitót követően 
Pintér György, a pécsi vasút
igazgatóság főelőadója tartotta 
meg előadását: A dél-balatoni 
vasútvonal villamosítása cím
mel. Az előadáshoz Grabant 
József, a dunaújvárosi pálya
fenntartási főnökség vezetője 
ismertette a főnökségük vona
lán már korábban történt villa
mosítás gyakorlati, üzemelteté
si tapasztalatait. 

Gulyás Emil, a MA V Vezér
igazgatóság 6. főosztályának 
előadója ismertette e vasbeton
aljas kitérőkkel kapcsolatban 
szerzett országos tapasztalato
kat. 

Az előadás után pedig a rész
vevők Balatonszárszó állomá
son, a helyszínen ismerkedtek 
meg az előző na;, beépített új ti
pusú tolórudas váltózárral fel
szerelt 54. rendszen1 kitérővel, 
s annak működésével. Ezután 
szakszen1 tárlatvezetés mellett 
megtekintették a szárszói Jó
zsef Attila emlékmúzeumot. 

Délután Siófokra látogattak a 
tanácskotás résztvevői, ahol a 
Dél-balatoni Művelődési Köz
pontban a balatoni közlekedés 
történetét bemutató kiállítást 
nézték meg. Ezt városnéző séta, 
majd a siófoki kikötő és az őszi 
Balaton-part megtekintése kö
vette. Az egész napos rendez
vény vacsorával egybekötött 
mérnök-technikus találkozó
val, Siófokon fejeződött be. 

Nagy Antal Géza 

Városi vetélkedő Szombathelyen 
Második a járműjavító, harmadik az Utasellátó 

Minden évben november 7-e 
tiszteletére vetélkedőt szervez 
öt szombathelyi nagyvállalat 
MSZBT tagcsoportja a szocia
lista brigádok részvételével. 
A Savária Cipőgyár, a Vasi Vo
lán, a Latex, a járműjavító 
üzem és a vasúti csomópont 
legjobbjai városi vetélkedőn 
vesznek részt. 

Az idei vetélkedő témáját a 
Szovjetunió című lapból meri
tették, különös tekintettel az 
idei esztendőben megtartott 
SZKP XXVII. kongresszusára. 
A versenyző vállalatok két leg
jobb brigádja egy írásos pálya-

munkával ken1lhetett a döntő
be. Ezt november 3-án délután, 
a vasutasok Haladás Művelődé
si Házának a nagytermében 
rendezték meg. A zsűri elnöki 
tisztét Penzenhoffer Richárd, 
az MSZMP Szombathelyi Váro
si Bizottságának a titkára vál
lalta magára. 

A döntőbe került négy vas
utas csapat jól szerepelt. A jár
műjavító egyik együttese a má
sodik, az Utasellátó kollektívája 
a harmadik helyet szerezte 
meg. Jutalmul értékes könyv
utalványokat vehettek át. 

Sz. J. I. 

Könyvnapi rendezvények 
A Vasúti Tudományos Kuta- bestyén Béla osztályvezető tar

tó Intézet könyvtára ankétot tott ünnepi beszédet. Külön üd
rendezett a műszaki és közgaz- vözölte Mezei Istvánt, akinek a 
dasági könyvnapok alkalmából. közelmúltban jelent meg a 
Az ankétot dr. Ertl István igaz- Mozdonyok c(mű könyve. 
gatóhelyettes nyitotta meg, A vasutas körökben jól ismert 
majd Fischer Herbert, a Műsza- szerző a népes hallgatóság ké
ki Könyvkiadó igazgatója tar- résére beszámolt könyvének 
tott előadást a kiadói gondok- születéséről. 
ról, lehetőségekről, a szerzői és A már hagyományosnak szá-
lektori feladatokről. mító könyvnapon 131 alkotást 

Hasonló eseményt tartottak állftottak ki: műszaki, jogi, köz
október 30-án a budapesti vas- gazdasági témájúakat, illetve 
útigazgatóságon is. Kovács Se- szótárakaL 
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A „illanynaosdonyol, i_.,ításában 
be„ált a CN_C technológia 

Fonix '86 - Debrecen 
Polgári vlldelmi komplex gyakorlat 

Úttör6 _kezdeményezését indított el az Északi Jármű
javító Üzem KTE csoportja: a közelmúltban szakmai 
szeminériumra hívta a társ jármújavftó üzemek és a 
vontatási telepek villanymozdony-javításban, gépi 
forgácsolási technológiákban érdekelt mérnökeit, 
technológusait. A szakmai összejövetel alapvet6 cél
ja az volt, hogy megismertesse a résztvev6kkel a 
CNC vezérlésll szerszámgépek mozdonyjavításban 
való alkalmazásának lehet6ségeit és eddigi tapasz
talatait. 

Talán azt is gondolhatná az 
olvasó, hogy a vasút jelenlegi 
kedvezőtlen anyagi helyzeté
ben mi értelme van CNC tech• 
nológiák alkalmazásáról beszél
ni, hiszen a szűkös anyagiak 
miatt csak bosszantjuk vele az 
érintett szakembereket. Mielőtt 
ilyen felületes vélemények for
málódnának, sietek megjegyez
ni: a V43-as mozdonyok jelenle
gi kedvezőtlen üzemkészségét 
figyelembe véve, azért is nagy 
jelentőségű volt a kezdeménye
zés, mert éppen a szűkös pénz
keretek miatt próbált olyan 
egységes szemléletet kialakíta
ni a jelenlevők ben, amely első
segítheti a mozdonyok üzem-

készségének javítását. Ugyan
akkor rávilágít arra is, hogy a 
fődarabok felújítását, javítását 
hogyan lehet az Északi Jármű
javítóban alkalmazott új tech
nológiával gazdaságosabbá 
tenni. 

A szakmai szemináriumon el
hangzottakból tudom, hogy 
másfél-két évtizeddel ezelőtt az 
egyre heterogénebb típusössze
tételt mutató dízelmozdonyok 
egymás után szolgálatképtelen
né vált motorjai megannyi ne
hezen megoldható feladatot ad
tak a járműjavítók, a vontatási 
telepek műszaki szakemberei
nek, szerelőinek. 

Fi�ebneztető jelek 

Néhány év után a körültekin
tő technológiai és javítás-szere
lési intézkedés, valamint az 
egyre tökéletesedő járműdiag
nosztika rendszerbe állításával 
a hetvenes évek közepére, vé
gére olyan helyzet állt elő, hogy 
a vasúti járműjavítási és fenn
tartási szakszolgálat egységei 
- amennyiben az alkatrészellá
tásban különösebb problémák 
nem adódtak - szakmailag 
meg tudták oldani a mozdo
nyok dízelmotorjainak folyama
tos javítását. Sajnos az alkat
rész-utánpótlás nem alakult 
kedvezően. Ennek ellenére a tu
datos technológiakorszerűsítési 
és szervezes1 intézkedések 
eredményeként főként a nagy 
és közepes teljesítményű dízel
mozdonyok üzemkészsége érez
hetően javult, s megközelítette 
a lehetséges és elvárható szin
tet. 

figyelni, ha nem akarja a vasút, 
hogy az üzemkészség egy idő 
után erőteljesen csökkenjen. 
Kezdetben elsősorban a kriti
kus forgóvázkeretekre irányult 
a szakemberek figyelme. 

A hetvenes évek második 
felében a járműjavító iparban 
bevált, úgynevezett szalagszerű 
javítási technológia követelmé
nyeit figyelembe véve, az Észa
ki Járműjavítóban új forgóváz
javító csarnokot helyeztek 
üzembe. A szakemberek töb
bek között ettől a korszerű mű
szaki bázistól várták a V43-as 
mozdonyok csökkenő üzem
készségének javulását. Csak
hogy a V 43-as mozdony forgó
vázkeretén megannyi illesztett 
méretű tengely-, csapszeg-, il
letve rögzítőcsavar-furat van, 
amelyekbe a cserefődarabos, il
letve szalagszerű javítási rend
szer sajátosságai révén nem -
vagy legalábbis csak a legrit
kább esetben - az eredeti al
katrészek, hajtóegységek kerül
tek visszaszerelésre. Hiába ké
szültek kimérési lapok, meo-bi
zonylatok - amelyek informá
ciót, jelzést adhattak volna az 
alkatrész-felcserélés hátrányai
ról, következményeiről , 

pontatlanság - mivel a csatla
kozó fogaskerekeknél már 0,2 
milliméteres eltérések is adód
tak az egytengelyűségtől -
már önmagában is a villany
mozdonyok vezérállásán kiala
kult kedvezőtlen zajviszonyok
hoz vezethetett. 

A gépészeti és járműfenntar
tási főosztály szakemberei, az 
Északi Járműjavító Üzem tech
nológusaival, mérnökeivel 
együttműködve, a V43-as forgó
vázak javítástechnológiájának 
korszerűsítésére törekedtek. 
Ebben a meglehetősen bonyo
lult, s megannyi szubjektív és 
objektív feszültséget magával 
hordó törekvésükben jó part
nerra leltek a Szerszámgépipa
ri Művek (SZIM) szakemberei
ben. Ennek eredménye, hogy a 
SZIM a vasút, illetve az Északi 
Járműjavító Üzem számára 
korszerű, programszerű, MZP 

néven ismertté vált nagyportá
los fúró-maró gépet fejlesztett 
ki. A magyar mérnökök által ki
fejlesztett CNC vezérlésű be
rendezés ezer milliméteres 
hosszon 12 mikron pontosság
gal dolgozik, s alkalmas a for
góvázon szükséges többdimen
ziós megmunkálásokra. A gép 
hasznosságát, precizitását talán 
az is jól szemlélteti, hogy a 
nagy tradíciójú és világhírű 
nyugatnémet Krupp-cég is vá
sárolt a SZIM-gyártmányból. 

A MÁV területén eddig meg
lehetősen korlátozott mérték
ben a kerékabroncs megmun
kálásában kisebb méretű és 
nagy szériájú mozdony, illetve 
vasúti kocsi alkatrészek gyártá
sában alkalmaztak NC vagy 
CNC forgácsolási technológiát. 
Gazdaságosságukat, pontossá
gukat már eddig is bizonyítot
ták. 

Ked-vező tapasztalatok 

Az MZP fúró-maró művet 
több vasúti, illetve MÁV
SZIM együttműködésben kifej
lesztett kisgéppel bővítve az 
M62-es dízelmozdonyok motor
forgattyúházainak kalibrálásá
ra, megmunkálására is fel tud
ják használni. Így a korábban 
eldobott értékes forgattyúházak 
újra felhasználhatók, s a MÁV 
takarékossági céljai eredmé
nyesebben realizálhatók. Mind
ez a jelenlegi helyzetben, a gya
kori mozdonyra várások isme
retében, biztató kilátásokat ígér 
a vasút számára. 

Az Északi Járműjavító Üzem 
technológiai szakembereinek 
tájékoztatása szerint a mintegy 
65 milliós költséggel kialakított 
MZP berendezésen öt hónap 
alatt. 55 forgóvázkeretet, a V43-

as mozdonyok több SV-motor
ját és kerékpárcsapágy-pajzsát 
javították. A kezdeti betanulást 
és néhány, időközben kiküszö
bölt technológiai problémát is 
figyelembe véve, ma már egy 
forgóvázkeretet - amennyiben 
kielégítő a szerszámellátás - a 
programvezérelt berendezéssel 
három műszak alatt megjavít 
az üzem. Sajnos, a szerszámel
látás nem mindig kedvező. Az 
olykor 20-25 kilogrammos for
gácsolószerszámokat a hazai 
FORS gyártól, illetve tőkés re
lációból szerzik be. A szerszám-

ellátás javulását csak az év 
végére, jövő év elejére várják a 
szakemberek, a tett intézkedé
sek hatására. Meg kell említeni, 
hogy a nehéz szerszámok emel
getésére, élezésére, méretelle
nőrzésére szolgáló berendezé
seket is a járműjavító technoló
gusainak, konstruktőreinek kel
lett megtervezni, kialakítani. 

Korábban az Északi Járműja
vítóba küldött V43-as forgóvá
zakon a közvetítőkerekek meg
lehetősen szigorúan előírt fog
hézagait olykor többszöri Sv 
motor vagy közvetítőkerék-cse
rével lehetett az előírt tűrésen 
belül biztosítani. Mindez a javí
tás időszükségletét, költségeit, s 
a mozdony forgalomból kieső 
idejét is számottevően megnö
velte. Az öt hónap alatt az új 
technológiával javított forgó
vázzal futó mozdonyok közül 
eddig egy sem igényelt jármű
javítói javítást, sőt a csatlakozó 
fogaskerekek foghézagainak 
kedvezőbbé válása révén zaj
szintjük számottevően csök
kent. A szakemberek szerint a 
forgóvázkeret csavarodásának 
lehetőség szerinti csökkentésé
vel, az Sv motor és forgóváz 
szimmetriatengely eltéréseinek 
mérséklésével, a kerékpárcsap
ágypajzs-kimérés szigorításával 
még javíthatók az eredmények. 

Orosz Károly 

A gyakorlat egyik pillanata 

Komplex polgári védelmi 
gyakorlatot tartottak október
ben a debreceni vasúti csomó
ponton. Az első napon a FAK 
és a TAK elrendelésének isme
reteiről adtak számot az alegy
ségparancsnokok és a gazdasá
gi vezetők. A rendelkezésre álló 
idő alatt feltöltötték a létszámot, 
intézkedtek a gyors kiképzés
ről, előkészítették a kiosztásra 
kerülő egyéni védőeszközöket 
- Szegedi György kitelepítési 
egységparancsnok irányításá
val. 

A gyakorlat második napja 

"légiriadóval" indult, miután a 
Hajdúsági Ipannűveket „atom
csapás", Debrecent hagyomá
nyos „támadás'' érte, mely 

"megrongálta" a konténer-pá
lyaudvar egyik daruját, a felső
vezetéket, és „használhatat
lanná" tett néhány váltót, vala
mint a vontatási nagy- és kis
motor műhelyt, és ezenkívül: 
„összefüggő tűz" keletkezett a 
teherkocsimosó északi részén. 

A „támadás" idejét az óvóhe
lyen töltötték a személypálya
udvaron tartózkodók, így itt 
,,sérülés" nem volt, de távolab
bi pontokon a dolgozók közül ti-

(A szerz6 felvétele) 

zennégyen „meghaltak", töb
ben „megsérültek". A téglási 
„csapás" kiszóródásai egyszeri 
váltással lehetővé tették az el
sősegélynyújtási és a helyreállí
tási gyakorlat feladatainak el
végzését, aminek során a dr. 
Tumpek Judit vezette RBV
egység kiválóan dolgozott, mi
után kipróbálták az automata 
kocsimosó használhatóságát a 
sugármentesítésben, ugyanak
kor megoldották a szerelvények 
és személyek „sugármentesíté
sét" is. 

„Helyreállították" a vasúti 
pályát, a megrongálódott felső: 
vezetéket. a tűzoltóvonat víz- és 
haboltó készülékeivel „lokali
zálták" a nagy területű lángoló 
tüzet. 

Papp Sándor körzeti üzemfő
nök, polgári védelmi parancs
nok irányításával fegyelmezet
ten hajtották végre a gyakorla
tot a debreceniek, akik egyben 
olyan munkákat is elvégeztek, 
amit korábban egyébként is 
terveztek. Mindez külön is 
emelte a gyakorlat értékét, 
hasznosságát. 

Zsoldos Barnabás 

Amíg a gépészeti és jármű
fenntartási hálózat a dízelmoz
donyokkal volt elfoglalva, a 
V43-as villanymozdonyok 
üzemkészsége olykor a várako
zásnál is kedvezőbben, 85-86 
százalék körül alakult. Akkor 
sok szakember úgy vélekedett, 
hogy a V 43-as villanymozdo
nyon egyedül a kompresszor 
meghibásodásából adódhat 
szolgálatképtelenség. Sőt a ked0 

vező üzemkészségen felbuzdul
va, afféle szélsőséges vélemé
nyek, észrevételek is elhangzot
tak a nyilvánosság előtt, hogy a 
V43-as villanymozdonyba mini
mális karbantartás mellett csak 
energíát kell vezetni, s aztán 
megy az tovább. 

azokra kezdetben nem fordítot- •----------------------------------------------------

Ám egyre több jel figyelmez
tetett arra, hogy a külföldi li
cenc alapján gyártott V43-asok 
forgóvázaira is jobban oda kell 

tak kellő figyelmet. Pedig ala
pos vizsgálatokkal, elemző 
munkával felderíthető lett vol
na, hogy a forgóvázba épített 
egységek elhasználódása mel
lett melyek azok az okok, ame
lyek a forgóváz, a beleépített 
egységek, végső soron a vil
lanymozdonydk idő előtti üzem
képtelenné ·válásához vezettek. 
Így talán a sorozatos mozdony
meghibásodások által okozott 
károk is mérsékelhetők lettek 
volna. 

E�ttmííked-ve 

a SZIM-mel 
A szalagszerű javítási techno

lógia eredményeként ugyanis a 
forgóvázakba épített, nem min
dig elfogadható méretű és mi
nőségű alkatrészek a nyolcva
nas évek elejére nemcsak a 
mozdonyvezetők által gyakran 
és kritikusan szóvá tett elvisel
hetetlen zajhatá.sokat eredmé
nyezték, hanem a közvetítőke
rekek és csapágyainak soroza
tos meghibásodásai révén való
ságos sokkhatást eredményez
tek az üzemeltető és javító szak
emberek, s végső soron a vasúti 
forgalom folyamatosságát bizto
sítók között. A közvetitőkere
kek blokkolása néven ismertté 
rilt jelenség miatt egyre több 
viUanJlfflOZdon1/ vált szolgálat
�telenné, s a konibbi 85-86 
százalékos üzemkészség oly 
mértékben visszaesett, hogy 
!llig haladta meg a 70 százalé
kot. S6t nem ritkán előfordult 

olyan eset is, hogy egy-egy for
góváz évente háromszor is 
megfordult az É!szaki Járműja
vító műhelyeiben, növelve az 
alkatrészellátás és a létszám
csökkenés kedvezőtlen hatásai
val amúgy is nehéz helyzetbe 
jutott járműjavító üzem, s rajta 
keresztül a MÁV gondjait. 

Elodázhatatlanul szükség 
volt tehát a javítástechnológia 
korszerűsítésére. Kezdetben 
azonban az Északi Járműjavító
ban is igen szerény lehetőségek 
voltak a meglehetősen nagymé
retű és bonyolult forgóvázkeret 
megmunkálására. A házilag ki
fejlesztett, úgynevezett fúró
pajzs a meghibásodás szem
pontjából kritikusnak ítélt köz
vetitőkerekek illesztett furatai
nak egytengely1lségét csak 0,1 
milliméteres pontossággal tud
ta biztosftani. Ez a kalib�i 

Első a biztonság 

Beszélgetés Duchony Gyulával a kocsik selejtezéstlr6l 

és társadalmi tisztségeir61 

Közeleg az év vége. Mint 
minden évben, az idén is meg
növekedett a fuvaroztató válla
latok, állami gazdaságok, gyá
rak, bányák vasútikocsi-igénye. 
Mindenki szeretne rakodni. Am 
a MÁV csak az üzemképes álla
potban lévő kocsikkal gazdál
kodhat. Ez pedig véges. Az el
öregedett állományból, a biz
tonság érdekében, egyre többet 
kell selejtezni. Erről a munká
ról beszélgetünk Duchony 
Gyula mérnök-főtanácsossal, a 
vontatottjármű-osztály dolgozó
jával. 

- A kocsik beszerzése és se
lejtezése napjaink gondja! A be
szerzési források mérséklődtek, 
ugyanakkor a szállítási igény 
változatlan. Milyen felelősség 
terheli a kocsik selejtezőit? Mit 
kell vizsgálni a döntés előtt? 

- MindenekeUJtt az alvá
zat, a futóművet, a tengelytá
vot és a kerékpárokat, a rugók 
felfüggesztését, az ütközők ál
lapotát, a vonóvezetéket, a f é
ket, a. kocsiszekrényt. 

- De ehhez be kell menni a 
kocsi alá? 

- Valóban. A diagnosztizá
lás teljes értékú, alapos vizsgá
latot jelent. Csak az adhat meg
bízható eredményt. 

- Mennyit ér egy selejtezés- nulóként a járműlakatos szak-
re érett kocsi? mát választottam. Ezt követően 

- A kocsi 800-900 ezer forin- a hatvani fűtőházhoz kerültem, 
tot is érhet. Jellegétől, sorozatá- és ott szabadultam fel mint 
tól, állapótától függően. Annak mozdony- és kocsilakatos. 
kimondása, hogy vonjuk ki a A MÜM 213-as iskolájának 
forgalomból, számomra gazda- harmadikos tanulójaként irat-
sági és lelkiismereti kérdés is. kozott be a gimnáziumba, ahol Később úgy hatirozott, hogy - A dön,tésnél melyek a érettségit szerzett. Ezután ko- továbbtanul. Tanulmányait az meghatár"ozo s_zemp�n\ok? , csivizsgálói tanfolyamot vég- idén fejezte be a győri Távköz-

Elso _ a __ bizt�nsag. Ez ál�- zett, 1965-ben pedig elvégezte a lési és Műszaki Főiskola Közlelán�s vasutuze�i alapelv. Ma- gépészeti szakszolgálat tiszti- kedésépítési Intézetének vasútsodi�- a gazdasa�ossag. Itt an- tanfolyamát. Megszerezte a dí- építési osztályán. nak osszeveté�e !s f�nt�s, �ogy zel- és villamosmozdony-veze- Duchony Gyula . régi társaaz es�tleges Javitási kolt�egek tői vizsgát, és mint külsős mon- dalmi munkás. Volt KISZ-titmeddig szolgáln_á� az uz�m- donyfelvigyázó teljesített szol- kár, szakszervezeti műhelybi-kés�_ség fenn�sat. Ez:k igy gálatot. Ekkor még· léteztek a á e�tt alkotjak a sel�Jtezést. gőzösök, így legtermészetesebb 
zotts gi titkár, szb-tag. Ma főbi

Kozben persze gondolni kell az . , zalmi és a ·vezérigazgatósági 
• . f al k 

. . é , volt, hogy annak Jogosítványat szakszervezeti bizottság elnöke. os� org om nagy ocsug nye- is megszerezte. - Soha nem éreztem teher-re lS. 

Duchony Gyula szívesen be- - Hat�anban l966-ban ala- nek a társadalmi munkát. Ter-
szél sokoldalú munkájáról. kult a tnUa71!osmozdony-r�sz- mé�zetesen mindezt csak a csa
Végzi a műszaki diszpécseri leg. Vez�yl?- és oktató�z_,t l�di háttérrel „együtt" végezhe
szolgálatot, a selejtezéseket, el- lettem. Pálya� legszebb ido- ti az ember. Tanulásom évei 
látja a vasúti vegyi elhárítóegy- �zakának tekintem ezeket az �att a második műszak munká-
ség vezetését, és hozzátartozik eveket. Ja alól felmentett a család. 
a kocsik számozási ügye, és Felfigyeltek rá, és 1967-ben a Felesége á MÁV Nyugdíj 
közben évekig tanult. MÁV Vezérigazgatóság gépé- Igazgatóságán dologzik, s a 

- Honnét indult és mi kész- szeti szakosztályába helyezték. szakszervezeti bizottság elnöke. 
tette arra, hogy túl a negyenen 1969-1972-ig a vezérigazgató-. Az otthon mellett a vasút, a 
továbbtanuljon? ság sfukszervezeti függetlení- mozgalom természetes számuk-

- Kilencszázötvenhétben tett szervező titkára lett, majd ra. Erről is gyakran cserélnek 
kezdtem a vasutat az Északi saját kérésére visszakerült a ko- gondolatokat. 
Járműjavító .Ozemben. Ipari ta- csinyilvántartó csoporthoz. Szabó Béla 
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Jelenleteben - Csaradi Janos, a budapesti igazgatóság vezetője adta át november 14-én. 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Fe ·1esztés beru ázás nélkül 
A hetvenes évek elején már 

nyilvánvalóvá vált, hogy a gőz
vontatás hazánkban belátható 
időn belül megszűnik. Ez azt je
lentette, hogy a Landler Jármű
javító kapacitásának negyven 
százalékában profilt kell változ
tatni. A selejtezések üteme 
azonban kissé elhúzódott, így 
az üzemet érintő végső döntés 
csak 1980-ban vált ismertté, 
amikor a kedvezőtlenül meg
változott �azdasági viszonyok 
miatt a MAV-nak már nem állt 
rendelkezésére az új profil be
vezetéséhez szükséges anyagi 
bázis. Pedig egyebek mellett a 
csarnok igényelt volna egy na
gyobb szabású rekonstrukciót, 
ide a gőzmozdonyok is csak a 
szerkocsitól szétkapcsolva fér
tek be, a 12 méteres tolópadra 
legfeljebb kéttengelyes motor
kocsikat tudtak volna ráállítani. 
Végeredményben emiatt haltak 
el a korábbi elképzelések, ame
lyek szerint a gőzmozdonyok 
megszüntetése után a csarnok
ban villamos- vagy dízelmozdo
nyokat, személykocsikat, eset
leg négytengelyes teherkocsi
kat javítanak. 

- Most viszont hűtőkocsikat 
és konténereket látni bent. Te
hát mégiscsak sikerült megol
dást találni? 

- Az üzem 1975-ben kapta 
feladatképpen az 5 és 20 ton
nás konténerek javítását -
mondja kísérőm Grémán Zol
tán fődiszpécser. - Amellett, 
hogy ez a gőzmozdonyjavító 
részleg akkori kapacitásának 10 
száza1ékát sem kötötte le, a 
munkákat egy meglehetősen 
eszközszegény háztartással kel
lett kielégítő minőségben elvé
geznünk. Javításra és a konté
nerek mozgatására mindössze 
egy korrózió eltávolítására al
kalmas szemcseszóró berende
zést és egy villás emelőt kap
tunk. Minden mást fenntartási 
keretből igyekeztünk pótolni. 
Azt, hogy a hűtőkocsik a moz
donyosztályra kerültek, megint 
csak a kényszerhelyzet szülte. 
1980-tól négytengelyes sze
mélykocsikat is javítunk, mivel 
Dunakeszi és Szolnok már nem 

tudta korlátozás nélkül fogadni 
e járműveket. Megfelelő toló
pad ugyan a kocsiosztályon 
sem volt, de itt legalább tolatás
sal - ha körülményesen is -
be lehetett állítani a négytenge
lyes személykocsikat. Így innen 
a hűtőket minden kényelmet
lenség ellenére át kellett költöz
tetni. A személykocsi-javítás 
bevezetése úgyszólván teljes 
egészében átrendezte az üze
met. Nem hiszem, hogy akadt 
volna dolgozó, akit a munka
helyváltozás kellemetlenségei 
valamilyen formában nem érin
tettek volna. Végül is kialakult 
a mostani kép: a mozdonyosztá
lyon a konténerek, a hűtőkocsik 
és a kéttengelyes „standard" 
kocsik felújítását, emelt szintű 
fővizsgáját végezzük. 

- Mi lett a sorsa a gőzmoz
donyjavításból megmaradt „inf
rastruktúrának"? Föl lehetett 
ezekből a gépekből használni 
valamit? 

- A gőzmozdonyjavítás 
speciális gépparkot igényelt, 
ezekből az átállás után semmit 
sem tudtunk felhasználni. 
Másrészt elöregedett, amortizá
lódott gépparkról volt szó, ezért 
részben selejtezték őket, rész
ben pedig műszaki emlékről lé
vén szó megőriztük, hogy a ké
sőbbi korosztályok is láthassák 
majd. A régi gépek helyett olya
nokat állítottunk be, amelyek
kel megoldható a saját vagy 
akár az egész vasút bizonyos al
katrészekkel való teljes ellátá
sa. 

A személykocsi-javító mű
hely elé érve feltűnt, hogy itt 
készül valami ... 

- Ezt is átépítik? 
- Igen. Két éve kezdődött 

meg a csarnok átépítése. Ez 
sem beruházási hitelből, hanem 
az éves karbantartási keret ter
hére történik, tehát nem új 
csarnok épül, hanem a régit 
korszerűsítjük. Ami lényeges, a 
kocsijavító műhely végre ka
pott egy megfelelő méretű toló
padot. 

- Ezek a Bh sorozatú sze
mélykocsik eléggé rossz álla
potban vannak. Megéri pénzt 
fordítani a felújításukra? 

- Egyik-másik valóban 
nem éri meg a felújítás költsé
geit, azokat selejtezésre java
soljuk. Ebben az évben hatvan 
kocsi selejtezését engedélyez
ték, ez ideig húsz esetben él
tünk a lehetőséggel, de ennél 
sokkal nagyobb a selejtezendő 
teherkocsik száma. Nem újítjuk 
föl például az 1958 előtt készült 
kéttengelyes, csúszócsapágyas 
tartálykocsikat, ha a fővizsgá
juk ideje lejárt. 

tá, ? s. 
Milyen az alkatrészellá-

Az anyagellátásban min
dig volt és még sokáig lesz is 
gond. Ezért alkatrészeket on
nan szerzünk, ahonnan tu
dunk, utánaszaladgálunk vagy 
legyártjuk magunk. Valamikép
pen mindig elérjük, hogy sok 
kocsinak ne kelljen idebent 
vesztegelnie. November végéig 
eldől, hogy ezt továbbra is el
mondhatjuk-e. A személyko
csik dinamóit ugyanis Dunake
szin javítják, és most közölték 
velünk, hogy alkatrészhiány 
miatt nem tudják biztosítani a 
kellő darabszámot. Mást nem 
tehetünk, ha a javítások elké
szülnek, jelentjük a vezérigaz
gatóságnak, a további intézke
dés már az ő kezükben van. 

- Az üzem végeredmény
ben saját erőből oldotta meg a 
profilváltást, a belső tartalékok 
felhasználásával teremtettek el
fogadható munkakörülménye
ket. Vajon maradt-e még erő a 
nagyobb teljesítmények eléré
sére, és ezzel együtt a bérezés 
színvonalának emelésére? 

- A személykocsi-javítás 
bevezetése óta, termelési ter
vünket 103 százalékra teljesítet
tük. Jelenleg 932 fizikai munka
körű dolgozónk van. A fizeté
sek megfelelnek az országos 
ipari átlagnak. 

- Még egy utolsó kérdést 
engedjen meg! A javításra be
érkező kocsik állapotából le
het-e következtetni a MÁV kocsi
parkjának műszaki állapotára? 

- Igen, az a bajuk, ami ne
künk. Öregszenek . . . 

T. Z. 

Amikor a MÁV leg
újabb szolgáltatásá
val, a komfortkocsival 
kirukkolt, ez sokak
ban vegyes érzelme
ket váltott ki. Nem
csak az utasok érezték 
így, hanem a vasuta
sok is, s nem taga
dom, jómagam is ké
telkedve fogadtam, 
nem bíztam sikeré
ben. Aztán a sors úgy 

hozta, hogy Pécsre 
kellett utaznom, kiad
tam hát a jelszót: 
komfortkocsira fel! 

Komf ortkocsival 
Budapestről Pécsre 

hangszigetelése az át
lagosnál jobb, mégis 
behallatszott a kere
kek csattogása, a su
hanás - elvégre sí
nen voltunk . . . Min
denesetre a jövőben 
gyártandó komfortko
csiknál erre is ügyelni 
kell, szerintem a fül
hallgató-csatlakozás 
lenne a megoldás. 

Már az is tetszett, 
hogy a komfortkocsi
pótdíjat az utaskísérő 
is kiadhatja, vagyis 
nem kell a pénztárnál 
tülekedni. A jegyvizs
gáló egyébként udva
rias volt, igazi házi-

gazdaként viselke- re" hozott bennünket: 
dett; ápolt megjelené- közvetlen, barátságos 
se bizalomgerjesztő volt a hangulat. V ala
volt, segített a felszál- mennyiünknek tet
lásnál, az apró-cseprő szettek a berendezé
kívánságokat moso- sek, a repülőgépen 
lyogva teljesítette. használatos, elfordít
Még az egyenruhája ható, hátrabillenthető 
is különbözött a meg- ülések, a videokészü
szokottól: fekete va- lék. A rádió sajnos 
salt nadrág és fehér nem működött, így 
ing. hát maradt a film a vi-

deón. Először termé-
Az indulásig tizen- szeti, illetve állatfil

öten gyűltünk össze, meket vetítettek a ve
különböző korú és lünk utazó gyerme
megjelenésű utas, ám kek örömére, majd a 
a környezet valami- Konvoj című film kö
képpen „egy nevező- vetkezett. A kocsi 

A kocsiban tilos a 
dohányzás, így néhá
nyan kénytelenek vol
tunk az előtérben 
,,füstölögni". 

Az utaskísérő a hi
vatalos jegyvizsgálás 
után pincérré válto
zott, szüntelenül aján
lotta a kávét, üdítőt, 
szendvicset ... 

Kavalecz Imre 

Mitöl lehetne hatékonyabb 
a vasút üzemviteli munkája? 

Beszélgetés dr. Bessenyei Gábor főosztályvezetővel 

A vasút háromnegyed évi szállítási teljesítményét la
punk október 16-ki száma röviden értékelte. Egyes 
részeredmények elérése mellett a lemaradásokról is 
beszámoltunk. A közelgő év végére való tekintettel fel
keres!�� dr. !J':ssenye� Gábo_rt, �z üzemviteli főosztály 
v:zetoJet, ak1tol arrol erdeklodtunk, hogy milyen lehe
toséget lát a teljesítmények növelésére és miként kí
ván)a a MAV vezetése elérni a gazdaságosabb üzemel
tetest. 

- Mivel indokolható a sze
mélyszállítási és árufuvarozási 
teljesítményeknek a tervezettől 
való eltérése? 

- A személyszállítási terv
től való lemaradás oka a jegy
vizsgálók hiányára is visszave
zethető. Az utasok jól tudják, 
hogy melyik vonaton, melyik 
kocsiban lehet a jegyellenőrzést 
elkerülni, ezért sokan jegy nél
kül utaznak. A statisztika ter
mészetesen ezeket az utasokat 
nem tartalmazhatja. 

Ami pedig az áruszállítást il
leti, az év elején az előszállitási 
elképzelések sajnos nem reali
zálódtak. Lényegében hónapo
kon keresztül kevesebb felada
tunk volt, mint amennyit a vas
út teljesíteni tudott volna. Bizo
nyíthatóan így van ez minden 
ötéves tervciklusváltozáskor. 
Ezért először évi 117 millió ton
na szállítási tervet hagytak jó
vá. Ezt, tekintettel a múlt évi 
eredménytelenségre, a gazda
sági helyzet megalapozására, 
120 millió tonnára kellett fel
emelni. Már akkor is tudtuk, 
hogy ennek teljesítése jól szer
vezett munkát igényel. Úgy ér
zem, hogy a bázishoz képest ki
mutatható javulás ezt az erőfe
szítést megfelelően tükrözi. 
A terv teljesítése csak vala
mennyi körülmény kedvező 
egybeesése esetén valósulha
tott volna meg. 

- A menetrendszerűség nö
velése érdekében vannak-e már 
kialakult elképzelések? 

- Megvizsgáltuk azokat a 
vonatokat, amelyek rendszere
sen késnek. Ha a késés menet
rend-szerkesztési okokra vezet
hető vissza, intézkedünk na
gyobb tartalékidők beépítésére. 
Baj van azonban a szolgálati 
fegyelemmel is. Ezt viszont ne
hezebb megjavítani, de már er
re nézve is történtek intézkedé
sek. 

- Az utazás nem megfelelő 
színvonala miatt az utasok 
gyakran panaszkodnak. Ter
veznek-e intézkedéseket az 
utaskiszolgálás nívójának fo
kozatos emelésére? 

- Az utas alapvető igénye, 
hogy a vonat közlekedéséről 
kellő információval rendelkez
zék. Ahol van hangosbemondó, 
ez teljesíthető, csupán a figyel
mességen múlik. Nehezebb 
megoldani a tisztaságot. Itt a 
nemzetközi és a belföldi exp
resszvonatok takarításának biz
tosítására törekszünk elsősor
ban; ezeknél általában rend 
van. A belföldi személyvona
tokra viszont már nem jut sem 
elegendő munkaerő, sem anya-

gi forrás. Ezen a területen a 
rendelkezésre álló összeget 
koncentrálni kell, hogy néhány 
viszonylatban érzékelhető javu
lást lehessen elérni. 

- Lát-e lehetőséget a sze
mélyszállí tás gazdaságosságá
nak fokozására? 

- Az utasszám jelentős 
csökkenését a kínálat nem kö
vette. Ennek következtében ma 
a tizenöt évvel ezelőtti teljesít
mény kétharmadát valamivel 
több vonattal bonyolítjuk le, 
mint akkor. A legutóbbi felmé
rések bizonyítják, hogy a vona
tok egy része alig néhány utas
sal közlekedik. Ezeket a kihasz
nálatlan szerelvényeket meg 
fogjuk szüntetni. 

- Térjünk vissza az árufu
varozás egyes kérdéseire. Elő
nyös-e az operatív irányításnál 
a központi döntések nagy szá
ma? 

- Az operatív irányításnak 
csak rendkívüli helyzetben kell 
érvényesülnie. Az alapelv, 
hogy a szállítási folyamatot az 
utasítások előírásai vezéreljék. 
Mindenkinek tudnia kell, hogy 
mi a hatásköre, feladata. A dön
téseket nem a felettesektől kell 
várni, hanem a maga területén 
mindenkinek - az utasítások 
adta keretek között - önállóan 
kell dolgoznia. 

- A teherkocsi-gazdálko-
dásnál mi okozza a legtöbb 
gondot? 

- �apvető probléma, hogy 
a MA V kocsi parkja öregszik, 
emiatt műszaki állapota nem 
megfelelő. Ezért a rakodások
hoz gondosan válogatni kell a 
kocsikat. A tőkés vasutak kocsi
jait ugyanakkor - devizagaz
dálkodási okok miatt - üresen 
haza kell küldeni. A magyar há
lózaton általában több kocsit 
raknak ki naponta, mint 
amennyi a berakási igény. Így 
természetes a kiegyenlítés. Ezt 
a feladatot viszont többnyire 
terhesnek tekintik azok, akik
nek végre kell hajtaniok. 

- Szükséges-e a kocsiszol
gálat szervezeti és személyi 
rendszerének átalakítása? 

- Mivel a jövőben sem szá
míthatunk arra, hogy a teher
kocsik mennyisége és műszaki 
állapota ugrásszerűen fejlődik, 
ezért nagyobb súlyt kell helyez
ni a gazdálkodásra. Ennek alap
rendszerét még ki kell dolgozni 
és a személyi feltételeit meg 
kell teremteni. 

- Helyesnek tartja a moz
donyfordulók jelenlegi rend
jét? 

- A jelenlegi rendet feltétle
nül tovább kell fejleszteni úgy, 
hogy a fordulóállomásokon a 

Személyvonat érkezett 

várakozási idők csökkenjenek, 
s növekedjék a hasznos teljesít
mény aránya. Ennek érdeké
ben elképzelhetőnek tartom a 
vegyes fordulók alkalmazását. 

- Számítógépek további be
állítása növelné-e az üzemviteli 
munka hatékonyságát? 

- Alaposan meg kell fontol
ni, hogy a számítógépet milyen 
feladatok elvégzésére használ
juk. Ha a döntés előtti alternatí
vák kidolgozására, az optimális 
választás megkönnyítésére al
kalmazzuk, akkor nőhet a haté
konyság. Ha a bürokrácia szol
gálatába állítjuk, működtetése 
újabb kiszolgáló személyzetet 
igényel, és ebben az esetben 
hatékonyságról aligha beszél
hetünk. 

- Hogyan fokozható a gaz
dasági szemlélet érvényesülése 
a végrehajtó szolgálatnál? 

- Tulajdonképpen minden 
irányítónak - a forgalmista is 

az! - tudnia kellene, hogy 
döntése, illetve hibája milyen 
gazdasági hatást idéz elő. Nem 
biztos, hogy ez forintban kife
jezhető, lehet hogy csak naturá
lis mérőszámban, mint például 
kocsióra, mozdonykilométer, 
munkaóra stb: Ha a döntést ho
zó személyek ismerik a követ
kezményeket, az ösztönzési 
rendszerek célkitűzései is köny
nyeb ben indokolhatók és fej
leszthetők. 

- Milyen segítséget igényel 
a társszolgálati ágaktól, első
sorban a pályafenntartástól? 

- A pálya állapota a forga
lom lebonyolítása szempontjá
ból a legfontosabb. Természete
sen a felújításhoz, a karbantar
táshoz vágányzár szükséges. 
Ha nincs elég pénz a munkák
hoz, az állap0tromlás egyre 
több sebességkorlátozással jár, 
amely tartósan zavarja a forgal
mat. Ezért a legnagyobb segít
ség az, ha' a pályák javítása 
minél szervezettebben, a legki
sebb időfelhasználással, kon
centráltan történik. 

- A szervezési feladatok kö
zül melyek ma a legfontosab
bak? 

- A fő hangsúlyt a munka 
jobb megszervezésére, a feltéte
lek biztosítására kell helyezni. 
A folyamatok elemzése, a mű
szaki, technikai, létszám- és a 
kapacitásnormák kidolgozása, 
továbbá a folyamatos karban
tartás biztosíthatja az objektív 
megítélést. Ez jelenleg a legfon
tosabb feladat. 

- Az elmondottakon kívül 
mit tart még fontosnak az 
üzemviteli munka eremdényes
ségét illetően? 

- A fegyelmezett szolgálat
ellátást, a vasút szeretetét, az 
utasok és a fuvaroztatók iránti 
tiszteletet, hiszen belőlük 
élünk, tevékenységüket segít
jük. A vasút nem önmagáért 
van, hanem közszolgálatot tel
jesít. Az igénybe vevőknek 
érezniük kell, hogy értük dolgo
zunk. 

Dr. Horváth Károly 

(Aszódi László felvétele) 
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A főnökség 
mindenese 

Győri Győzőné, a székes
fehérvári pályafenntartási 
főnökség gazdasági ügyinté
zője még 1967-ben húszéve
sen szegődött a vasúthoz. Az 
akkori V. számú főpálya
mesteri szakaszon, Marton
vasaron irodakezelőként 
kezdte a munkát. Állandóan 
képezte magát, 1969-ben el0 

végezte az általános igazga
tási, munkaügyi és számvi
teli tanfolyamot, ezt követő
en munkája elismeréseként 
raktárkezelő lett a II. szaka
szon. Az anyagszerkezelési 
vizsgát 1982-ben tette le. Et
től kezdve anyaggazdálkodó 
a pályafenntartási főnöksé
gen. s a jelenlegi gazdasági 
ügyintézői munkakörét 1983 
óta látja el. 

Győrinét jól ismerik min
den vonalszakaszon, amihez 
az is hozzájárul, hogy ő a 
szociálpolitikai ügyek intéző
je, s munkaverseny-felelős 
is. Ám, nemcsak ismerik, 
hanem tisztelik, becsülik is 
kollégái, munkatársai, akik 
bizalommal fordulhatnak 
hozzá bölcsődei, óvodai 
vagy lakásproblémáikkal, 
amelyek megoldásában tőle 
telhetően segít. Lelkesedése, 
tenniakarása akkor is meg
mutatkozik, ha kommunista 
műszak szervezéséről, vagy 
az idősek patronálásáról, ki
rándulásokról van szó. 

A különböző társadalmi 
megmozdulások szervezése 
mellett van még egy fontos 
megbízatása: ő a vezetője a 
Béke Szocialista Brigádnak, 
amely 1986-ban elnyerte a 
Főnökség Kiváló Brigádja 
kitüntetést. Az idei vasutas
napon az elismerések száma 
újabbal gyarapodott: Győri 
Győzőné eredményes mun
kájáért Kiváló Dolgozó ki
tüntetést kapott. 

Kertész István 

MAGYAR VASlJTAS 

Nyugállományba vonuló 
vasutasok kitüntetése 

Nyugállományba vonulásuk alkal
mából több évtizeden át végzett mun
kájuk elismeréseként a Magyar Nép· 
köztársaság Elnöki Tanácsa a 

Munka Érdemrend 
arany f oko:1atát 

adományozta: Bánhegyi Ferenc főoszt. 
vez., MAV Vezérig., Bertók LajosJlé 
távgépíró-kezelőnek, Debrecen MAV 
BBFF, Gedeon ��la műsz. igazgató
nak, Miskolc JJ. U. A 

Munka Érdemrend 
ezüst fokoz a tát 

adományozta: Dombóvári Mátyás dí
zelmotor-szerelő csap. vez., Szolnok 
JJ. ü., Fehér József kocsifútés-szerelő
nek, Bp., Nyugati KÜF .. Pálmai Imre 
ügyintézőnek, MÁ.V Vezéng. A 

Munka Érdemrend 
bronz fokoz a tát 

adományozta: Gyergyai Lajos vizsg. 
főka1auznak, Szentes KÜF. Kassa Pál 
ténnesternek, Bp. Landler Jenő Orsz. 
Osztószert. Főn., Kimmelman János 
villanyszerelőnek, Bp. MÁV Ép. Főn., 
Kovács Jánosné revizornak, Budapesti 
Vasútig., Monostori Jó?,sef ügyintéző
nek, Kazincbarcika KUF., Schall Já
nos vonalgondozónak, Szekszárd Pft. 
Főn., Szigetvári István szertárfőnök
nek, Zalaegerszeg Szertárfőn. 

A közlekedési miniszter 

Kiváló Munkáért 

kitüntetésben részesítette: Ács II. J á
nos saruzót, Dombóvár Üzemfőn., Bá
donyi Is�án lakatos csap. vez., Szol
nok Jj. U., Beke J9_zsef állomásfőnö
köt, Nyíregyháza KUF., Benda Mikl9s 
távközlő műszerészt, Budapest MAV 

Elekné fuvardíjleszámolót, Bp. MÁV 
Bevételellenőrzési Ig., Szabó Fe�nc 
tmk-művezetőt, Székesfehérvár KUF., 
Szendrei László forg. oktatótisztet, Ko
márom KÜF., Szíjártó Józsefné szám
viteli vezetőt. Bp. MÁV Balparti Ép. 
fennt. Főn., Tarr József oszt. vez., Bp. 
MÁV Gépjavító Ü., Tóth István ügyint. 
csap. vez., MÁV Vezérig., Tórök Tibor 
gondnokság vezetőt, Debrecen MÁV 
Ep. Főn., Varga István vezető-jegy
vizsg., Szombathely KÜF. 

Miniszteri 
Dicséretben 

Csaba Ignácné takarítót, Bp. MAV 
Balparti Bizt. ber. Fenntart. Ji'.őn., Da
rabi János sarust, Záhony Üzemig., 
Deák Gábor ügyintézőt, Debrecen 
Vasútig., Ekkert Ferencné ügyintézőt, 
Pécs Számviteli Főn., Ferencvárosi Be
nedek leltárellenőrt, Budapest Vas
útig., Győri László leltárszámadót, Bu
dapest Vasútig., Győrfy Frigyesné fu
vardij-leszámolót, Bp. MÁ.V Bevételel
lenőrzési Ig., Ikládi Lajos dízelmoz
donyvez., Szentes KÜF., Iváncsik Dé
nes betanitott munkást Szombathely 
MÁV TBÉF., Juhász István csap. vez., 
MÁV vezérig., Kaló János vágánygon
dozót, Hatvan-Füzesabony Pft. Főn., 
Kassai József bádogost, Bp. MÁV Épí
tési Géptelep Főn., Kazinczi Nagy La-

. . . jos tolatásvez., Miskolc KÜF., Káposz-
részes!_tette: Érsek J\Xiklós kocs1V1zsg�- tás Ferenc hegesztő csap. vez., Miskolc 
lót, Fuzesabony KUF., Greguss �- Jj. ü., Kiss Miklós ügyintézőt, Szom
hály akkukezelőt, Bp. Keleti KÜF., bathely Vasútig., Ko";ács Géza diszpé
Gyalla1 I�re segéd-mozdonyvez., csert, Dunakeszi Jj. ü., Kovács Ferenc 
Debrecen KUF., �Ial':!bek Katalin _ke• pályamunkást, Zalaegerszeg Pft. Főn., 
resk. oktatót, Püspokladány KÜF., Máté István elektrikust Landler Jenő 
Horváth f.1iklós csap. vez., Sz_?lnok Vili. Vonalfőn. Moór Je�ő építőip. gép
MAV JJ. U., Márho#er István uzem- lakatost, Celldömölk MÁV Ép. Főn., 
egységvez., Győr KYF-, .. Onnru G�a Nagy Istvánné takarítónőt, Kaposvár 
vonatvez., Kecskemet KUF., Rácz Bela MAV Épület és Hídfennt. Főn. Nagy 
kőművest, Pápa Pft. Főn., Tóth Ferenc Jenő dizelmotor-szerelőt Ráko�rende
villanyszer. csap. vez., Szentes MÁV ző KÜF. Nagy Lajos szállítmányozási 
Ép. Főn., Varga __ György előkalkulátort, munkást Békéscsaba KÜF. Néma 
D�t;akeszi Jj. U., V incz� Adolf olaját- Sándorné l?elsőellenőrt, Bp. MÁV 
feJtö munkást, Záhony Üzemig. Északi Jj. ü., Németh József forg. 

A MÁV vezérigazgatója szolg. tevőt, Komárom KÜF., Orosz 
Zoltánné bérelszámoló ellenőrt, Zá
hony Üzemig., Regenyei Sándor ügy

Vezérigazgatói 
Dicséretben 

részesítette: Á_goston Józse{ anyagel
lenőrt, Bp. MAV Északi Jj. Ü., Balc_>gh 
István váltókezelőt, Mátészalka KÜF., 
Bató László darukötözőt, Bp. Landler 
Jenő Jj. Ü., Berényi Jánosné raktár· 
vez., Bp. Ferencváros Szertárfőn., 
Blanka János vasbetonszerelőt, Bp. 
MÁV Magasép. Főn., Borhi István vo
nalgondozót, l\isújszállás Pft. Főn., 
Borsi László épületlakatos művez., Bp. 
MÁV Magasép. Főn., dr. Both Ferenc
né ügyintézőt, Nagykanizsa Pft. Fői,:i., 

int., MÁV vezérig., Somogyi Lajos ügy
int., MÁV vezérig., Szabó Sándor ren
delkező gépkez., Bp. MÁV Épitési 
Géptelep Főn., Szabó Zoltán esztergá
lyos csap. vez., Debrecen Jj. Ü., Szalai 
András mozd. vez., Szolnok KÜF., 
Szatmári József vonalbejárót, Bp. Fe
rencváros Pft. Főn., Szíjártó Ferenc dí
zelszerelőt, Tapolca KUF., Tóth János 
sorompóőrt Bp. Kelenföld KÜF., Tóth 
Tiborné számviteli vez., Sátoraljaúj
hely Pft. Főn., Thuróczy Miklós ügyin
tézőt, Miskolc Vasútig. Trepák István 
tolatásvez., Rákosrendező KŰF., Vára
di Józse�é vez. jegyvizsgálót, Békés
csaba KUF., Vórös Béla ügyint., Sze
ged Vasútig., Waffenschmidt Jakab pá· 
lyamunkást, Dunaújváros Pft. Főn. 

TBÉF., Besszer István előmunkást, 
Kiskunhalas Pft. Főn., Farkas István r---------------------------
üzemgazdászt, Kiskunhalas KÜf., 
Frei Péter ép. vez., Dombóvár MAV 
Ép. Főn., Fodor �ándor vizsgáló főka· 
lauzt, Miskolc KUF., dr. Földesi József
né leltáretlenőrt, Bp. MÁV-Kórház és 
Központi Rendelőint.,_ Gulyás Ferenc 
ügyintézót, Záhony Uzemig., Gulyás 
György mozdonyvez., Székesfehérvár 
KÚF., Hartmann Ádám rakodómun
kást, Pécs KÜF., Hetesi János építés
vez., Dombóvár MÁV Ép. Főn., Horgos 
Ferencné ügyintéző, Bp. Terézvárosi 
Pft. Főn., Kiss István főmunkatársat, 
MÁV vezérig., Ki;,_ncz Lajos művezető, 
Szombathely Jj. U., Kovács Mi!.iály to
latásvez. Bp. Ferencváros KUF., dr. 
Kölcsei István jogtanácsost, Miskolc 
Vasútig., Kőpataki Zc;,_ltán állomásfő
nököt, Celldömölk KUF., Labáth Jó
zsef dízelszerelő csap. vez., Balassa
gyarmat KÜF., Lukács Pál kitérólaka
tost, Bp. Ferencváros Pft. Főn., Nógrá
di János főoszt. vez. h., MÁV vezérig., 
M�gó Ferenc mozd. vez., Debrecen 
KUF., Máté György sínhegesztő csap. 
vez., Szentes MÁV Ép. Főn., S�bő� Ti
bor ügyint. csap. vez., Bp. MAV Ugy
kezelési és Gazd. Hiv., Simon Béla vil
lanymozd. vez., Hatvan KÜF., Spek
ker István darugépkezelőt, Záhony 
Gép. Rak. Főn., Steigerwal,d Lászlóné 
számvit. csap. vez., Bp. MAV Balparti 
Bizt. ber. Fenttart. Főn., Szabolcsi 

A NOSZF 69. évfordulója tiszteletére 

Ünnepi napok a Tatai 
és az Aszódi úti munkásszállón 
Ferencváros és Rákosrende

ző munkásszállói ünnepi ren
dezvénysorozattal köszöntötték 
a NOSZF 69. évfordulóját. Az 
ünnepélyes megnyitót Molnár 
Béla, Rákosrendező körzeti 
üzemfőnöke tartotta a MÁV Ta
tai úti munkásszállóján. Méltat
ta az évforduló jelentőségét, 
majd megnyitotta az MSZBT 
Szovjetuniót bemutató kiállítá
sát. 

Ezzel egy időben Ferencvá
rosban, az Aszódi úti munkász
szállón Büki Attila festő-költő 
akvarelljeiből nyílt kiállítás, il-

letve a költő dedikálta újonnan 
megjelent, Szélfútta szavak cí
mű verseskötetét. Az ünnepi 
napok keretében vetítették az 
emlékezetes sikerű, Ballada a 
katonáról című filmet mindkét 
szállón. A Törekvés táncegyüt
tes is szerepelt a programban, a 
Pódium színpad pedig Csehov 
egyfelvonásosával szórakoztat
ta a munkásszállók közönségét. 
Volt még sakkverseny; a záró
rendezvényen pedig Korda 

György lépett fel. 
lgriczné Pásztor Mária 

Riport szélben, Rákoson 

Rákoson, a XXX-as őrhely 
előtt várakozom. Kegyetlenül 
arcomba vág az októberi szél. 
A kocsirendezők finoman, de 
félreérthetetlenül jelzik moso
lyukkal, hogy nem tartanak túl
ságosan kemény fickónak. Iga
zuk van, hiszen hol van még-a 
tél, hol a hó, s én mégis olyan 
arcokat vágok, mintha egy szi
bériai vasútépítkezésen len
nék ... 

Az igazi megpróbáltatás pe
dig még ezután következett: be
gördült egy „Bobó", és az állo
másfőnök, Kiss Lajos arra kér, 
hogy szálljak fel, jó néven ven
né, ha elkísérném egy kis ellen
őrzésre . . .  

Némi üggyel-bajjal fölkászá
lódok a vezérállásba, várom, 
hogy induljunk, de az állomás
főnök türelemre int: 

- A tolatásvezetőt, Szabó 
Andrást meg kell várnunk, pár 
perc múlva itt lesz. Nem árt, 
ha megismeri. Bandi bácsi 
nem akármilyen vasutas; leg
alább harminc éve csinálja, 
kissujjában van a vasút . . . 
Szakértelmét szó nem érheti, 
de ami legalább ennyire fon
tos: megbízható, mint egy már
kás svájci óra . . . 

Közben megérkezik Bandi 
bácsi, az állomásfőnök elhall
gat, nem akarja füle hallatára 
dicsérni. Bemutatkozunk. A to
latásvezető kissé bizalmatlanul 
méreget, de csakhamar megbé
kél, amikor a Rákos-Pécel kö
zötti pályarekonstrukciót ho
zom szóba. 

- Nem vagyok én mérnök 
- mondja -, hogy részletesen 
elmagyarázzam, miféle munkát 
kellett elvégezni, egy azonban 
biztos: március óta ugyancsak 
megnehezedett itt az élet. 

- Ezen a vonalon több mint 
húsz éve végeztek utoljára na
gyobb méretű karbantartást -
veszi át a szót az állomásfőnök. 
- A pálya pedig túlterhelt, na
ponta közel 200 szerelvény ha
lad át, a rekonstrukciót nem le
hetett tovább halogatni. 
A munkák márciusban kezdőd
tek. Csaknem 23 kilométeren új 
vágányt fektettek, kicserélték a 
48 kilogrammos síneket 54,5 ki
logrammosokra, Pécel előtt 
megszüntették, illetve nyújtot
tabbá tették a forgalmat lassító 
kis sugarú íveket. Ezek mellett 
természetesen több, úgyheve
zett műtárgyat is felújítottak. 

- A forgalom persze nem 

állhatott le - folytatja Szabó sát a megszokott színvonalon 
András. - Az állomás átbocsá- kellett ellátnunk, nem hivatkoz
tóképessége átmenetileg csök- hattunk a rekonstrukcióval járó 
kent, gyakran rendeltek el vá- nehézségekre. A szóban forgó 
gányzárt, de a feladatainkat vállalatok alighanem észre sem 
ugyanúgy elvégeztük, mint a vették, hogy mi folyik ezen e 
korszerűsítési munkálatok szakaszon. Hangsúlyozom: ezt 

előtt. Adódtak olykor „meleg" csakis úgy tudtuk megvalósíta

helyzetek, mivel a szerelvények ni, hogy az itt dolgozó vasuta

nem a megszokott ütemben ér- sok fegyelmezetten tudomásul 

keztek; előfordult, hogy 24 órá- vették a megváltozott körülmé

ban 6-700 kocsi gurult, a rende- nyeket. 
zők ugyancsak megizzadtak. A „Bobó" Rákosliget után - Nem vagyok a nagy sza- megállt. Az állomásfőnök vált v�k em?ere - kezdi szerényen néhány szót az angyalföldi ft-Kiss LaJos -, de most nyugodt k k , , p 
l 'l kk 1 ki" 1 th t ,_ k 

se 8-as sza aszanak pályames-e e e Je en e em: ""' a a- t , 1 A l' . , h , , ,,, , t 
. ereve . enyege. a sm egesz-

.appa. az a„omas vasu asai t, t é k.. •·rül· , t t tt 
'"t'A 2oo b k .. .. ttü. k es s oszo es a erveze 

e.ot . em er - ozo "dő b f · ·k , , , h 9 ki d lt 'ld, , 1 re e eJez1 , a vaganyzar a-a ren e - pe asan vegez- � •k t k'"'t M" d .k .. k marosan megszuru . e mun aJa . m egyi u 
megértette, hogy a rekonstruk- - A munkálatok még ko
ció elkerülhetetlen; hogy jó né- rántsem fejeződtek be - ma
hány hónapig nem a megszo- gyarázza az állomásfőnök -, 
kott rendben kell dolgozniuk. lényegében csak az első sza
Amire Bandi bácsi is utalt: a kasz zárult le. Lesz még itt 
kocsirendezőkre sokkal intenzí- munka bőven, például Rákos
vebb munka hárult, a korábbi csabán új aluljáró épül, de so
tempóhoz viszonyítva sokszor rolhatnánk még. Mindenesetre 
feleannyi idő alatt kellett az ele- addig, amíg olyan tolatásveze
gyeket rendezni. A munka tőink vannak, mint Bandi bácsi, 
megszervezése sem volt köny- nem ijedünk meg az átépítések
nyű, mivel a hozzánk tartozó 16 kel járó nehézségektől ... 
vállalat - mint például az Ori-
on, az Ikarus stb. - kiszolgálá- Sárközi Gábor 
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A BARÁTI VASUTAK ÉLETÉBŐL 

Automatizált helyfoglalás 
A csehszlovák vasutak 

1986-1990-ig terjedő időszakra 
kitúzött gazdasági és szociális 
fejlesztési feladatai között sze
repel a helyfoglalás automatizá
lása. A feladat előkészületi 
munkái még 1982-ben kezdőd
tek, amikor meghatározták a 
rendszer alapkoncepcióját és lé
péseket tettek annak fokozatos 
kiépítésére. A több ütemben lé
tesülő rendszert az NDK-beli 
Robotron generálkivitelező lé
tesíti. 

A Robotron kombinát az 
ARES-rendszert az NDK vasút
vonalain már 1981-ben üzembe 
helyezte és azzal ma havi 
150 OOO helyet foglalnak az 
NDK nemzetközi távolsági for
galmában. A rendszer a Robot
ron termékeiből egy JSEP EC 
1040 sorozatjelű központi szá-

mítógépből, koncentrátorokból 
és terminálokból áll. Most tér
nek át a 3,5 generációs JSEP 
EC 1055 jelű központi számító
gép és korszerű, a mikropro
cesszoros technikán alapuló 
adatátviteli berendezések alkal
mazására. 

A Robotron kombinát a rend
szer első egységeit 1984-ben 
szállította le Csehszlovákiának. 
Az üzemeltetési programokat 
szakértői a DR szakértőgárdájá
val közösen dolgozták ki és 
1985-ben megteremtették a pró
baüzem feltételeit. Első ütem
ként az ARES-rendszer segítsé
gével történik majd az ülőhely
foglalás Praha-Nové Zámky 
között. A rendszer lehetővé te
szi 33 nappal a vonat indulása 
előtt a helyfoglalást. 

e q 

Helikopterek alkalmazása 
a vasútvillamosításnál 

A vasútvonalak villamosítá
sánál a vezetéktartó oszlopok és 
rácsos acélszerkezetek szerelési 
műveleteinél az alkalmazott 
emelőgépek részesedése nem 
haladja meg a 20 százalékot, 
ezenkívül a vonatok közlekedé
sében a szerelési munkák kö
vetkeztében jelentős késések 
adódnak. A késés különösen a 
nagy forgalmú vonalaknál je
lentős. 

A villamosítással kapcsolatos 
vonatkésések csökkentésének 
egyik lehetséges módja heli
kopterek alkalmazása a tartó
oszlopok állításánál és a külön
böző tárgyak beemelésénél. Az 
NDK-ban a szovjet MI-8 típu
sú helikopterek alkalmazása a 
vasútvonalak viUamosításánál 
fokozza az építési munkák ter
melékenységét. 

A vezetéktartó oszlopok épí
tési munkáival összefüggésben 
elvégzett számítások szerint -
60 vonatpár napi forgalmat fel
tételezve - a helikopterek al
kalmazásával a vonatok akadá-

lyoztatása a hagyományos épí
tőgépes szerelési technológiá
hoz viszonyítva felére-harma
dára mérséklődik, a vezetéktar
tó oszlopok szerelésénél 45 szá
zalékos, a tartószerkezetek sze
relésénél 21 százalékos munka
ráfordítás-mérséklődés érhető 
el. 

Egy vezetékoszlop beállításá
nak ideje az oszlop helikopter
rel történő felemelését követő
en átlagosan 1,5-2,5 perc. Az 
oszlop emeléséhez különleges 
megfogószerkezetre van szük
ség, amelynek saját tömege 
nem haladja meg a 30-40 kg-ot, 
valamint a beállított oszlopról 
való oldása a talajszintről törté
nik meg, és nem a helikopter 
vezetőfülkéjé ből. 

Az oszlopok emelése megold
ható különleges emelőkötéllel 
is, amelyen elektromos zárszer
kezetet alkalmaznak. A zárszer
kezet a helikopter vezetőfülké
jéből oldható, amikor az oszlo
pot tervezett helyére beállítot
ták. 

Automata jegypénztárak 
a moszkvai pályaudvarokon 
A moszkvai személypályaud

varokon üzemelő, mintegy 1000 
jegypénztárt egyesítő Sziréna 
automata rendszerre rákapcsol
ták a szovjet főváros egyik leg
nagyobb, Paveleckij pályaud
varát. Ehhez hasonló rendsze
rek működnek Kijevben, Le

ningrádban, Harkovban és 
Szverdlovszkban. Bevezetésük 
hamarosan más nagy városok
ban is várható. 

A világ vasúti szállításainak 
több mint a felét a szovjet vas
utak bonyolítják le, noha a vi
lág vasúthálózatában mindösz
sze 11 százalékkal szerepelnek. 
A szovjet vonatok naponta több 
mint 10 millió tonna terhet, 
több mint 11 millió utast szállí
tanak. A forgalom egyre növek
vő intenzitása megköveteli a 
jegyárusítástól kezdve egészen 
a vonatok irányításáig az ösz-

szes műveletek automatizálá
sát. 

A szovjet vasútvonalakon fo
lyó legnagyobb munkák most a 
szállítás automatizált irányítási 
rendszerének létrehozásával 
kapcsolatosak. Ez várhatóan 
1987-re megvalósul. A jövőre 
vonatkozó tervekben a szerel
vények vezetésének automati
zálását is előirányozták. A moz
donyvezetők funkcióit magára 
vállaló számítógép lényegesen 
csökkenteni fogja a vonatok át
haladása közti időt, ugyanakkor 
garantálja a menetrend pontos 
betartását. A moszkvai vasút
vonalnak egy 80 kilométeres 
szakaszán már nagy forgalmi 
intenzitással közlekednek 
automata mozdonyvezető és 
számítógép irányította viL
lanyvonatok. 

Jakutiában újabb 
vasútvonalat építenek 

Jakutia a Szovjetunió legna
gyobb autonóm köztársasága, 
híres szőrméiről, aranyáról, 
gyémántjairól, gazdag fémben, 
földgázban, vasércben és egyéb 
nyersanyagokban. A közleke
dési kapcsolatok fejletlensége 
azonban gátolta eddigi fejlődé
sét. Ennek megváltoztatására 
nyolc évvel-ezelőtt kezdték épí
teni a BAM fővonal Tinda állo
másától a Berkakit jakut város
ba vezető 220 km hosszú vasút
vonalat, amely mindenekelőtt 
egy felszíni fejtésű szénbányát 
tett sokkal jobban kihasználha
tóvá. Most a vonal tovább épül 

Jakutia belsejébe, 830 km 

hosszban és 3 millió km2
-t von

va hatósugarába. A vonal to
vábbi 380 km-es szakasza még 
két szénbányát fog érinteni; a 
három bánya éves termelése 
összesen 23 millió tonna; köze
lében gazdag vaslelőhelyek is 
vannak. 

A 830 km hosszú vonal építé
si költségeit 2 milliárd rubelra 
teszik, s a számítások szerint ez 
2-3 éves folyamatos, egész éven 
át tartó üzemelés során megté
rül. Az építés befejezését 
1994-re tervezik. 
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A sajtó napján 
Szerény ünnep, legalábbis külsöségeiben, de fontos, 

mert ezen a napon - december 7-én, az elsö hazai kom
munista lap, a Vörös Újság megjelenésének dátumán -
több szó esik a tájékoztatás jogáról és felelösségéröl. 
Ilyenkor az újságírók és mindazok, akik egy-egy lapszám 
elkészítésében közreműködnek, szerkesztöktöl a nyomdá
szokig az elödökre emlékeznek, felelevenítik a sajtó sza
badságáért vívott küzdelmeket, hogy útmutatást kapjanak 
mai feladataikhoz. Az úgynevezett „információrobbanás" 
korszakában kiváltképpen nehezek ezek. Megosztott világ
ban élünk, gyakran az alapelvekröl is megfeledkezünk. Az 
ENSZ 1948. évi közgyűlésén elfogadott Emberi Jogok Nyi
latkozatának 19. cikkelyében olvashatók ezek a sorok: 
„Mindenkinek joga van, hogy bármely nézetet szabadon 
vallhasson, hogy szabadon keressen, kaphasson és továb
bíthasson információkat és eszméket bármely hírközlési 
eszközzel, tekintet nélkül az országhatárokra." (Amennyi
ben azok nem sértik a Magyar Népköztársaság alkotmá
nyos rendjét.) 

Senki sem vitatja az alapelvek igazságát, ám a gyakor
latban korántsem alkalmazzuk következetesen. 

A Magyar Tanácsköztársaság alkotmánya 1919-ben ki
nyilvánította: HA Tanácsköztársaságban a dolgozók véle
ményüket írásban és szóban szabadon kifejthetik." Évtize
dek teltek el azóta, s mindannyian tudjuk, hogy az akkori 
eszméket sutba dobták a személyi kultusz éveiben. Elsor
vadt a demokrácia és torzult a sajtó is. Túljutottunk azokon 
az egyáltalán nem szükségszerű éveken, a sajtó arca ma 
egészen más. Jól tükrözi gondjainkat, hitelesen tájékoztat, 
nem hallgatja el kétségtelen sikereinket és hibáinkat sem. 

Ebben a munkában fontos szerep jut a sajtó, többnyire 
névtelen, tudósítóira is, akik fáradságot nem kímélve be
számolnak szűkebb környezetük mindennapos történései
röl. A mi lapunk sem nélkülözheti öket. Ha írásaik stílus és 
fogalmazás tekintetében olykor sikerületlenek is, a benne 
foglalt információk azonban nélkülözhetetlenek számunk
ra. 

A sajtó napján öket is köszöntjük, abban a reményben, 
hogy továbbra is szolgálják lapunkat, írásaikkal segítik ol
vasótáborunk hiteles tájékoztatását. 

Sárközi Gábor 
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Napirenden 
a diagnosztika 

Egyhetes nemzetközi tudo
mányos konferencia kezdődött 
november 10-én Balatonfüre
den, a MÁV Vezérigazgatóság 
szervezésében, amelyen szov
jet, lengyel, NDK-beli és cseh
szlovák vasúti tudományos ku
tatóintézetek képviselői vettek 
részt. 

Amit a november 1-jétöl hatályos 
munkaügyi előírásokról .tudni kell 

A konferencia a vasúti vonta
tójárművek lúgos akkumuláto
rainak üzemeltetési kérdései
vel, valamint a dízelmozdonyok 
diagnosztikai vizsgálatainak je
lenével és fejlesztési irányzatai
val foglalkozott. Ellátogattak a 
dombóvári vontatási üzemegy
séghez is, ahol elsőnek fejlesz
tették ki és alkalmazták a von
tatójárművek diagnosztizálását. 

Kovács József vezetőmérnök 
tájékoztatója után a küldöttség 
megtekintette a diagnosztikai 
állomást működés közben, 
majd szakmai megbeszélés kö
vetkezett, melyen elismerően 
nyilatkoztak a dombóvári ered
ményekről. 

A társadalmi munkaidőalap 
védelme és az általános munka
fegyelem megszilárdítása érde
kében a Minisztertanács a kö
zelmúltban több jelentős intéz
kedést hozott. Ezek közül az 
1986. november l-jétől hatályba 
lépett előírásokat ismertetjük. 

Változtak a szabadság kiadá
sára vonatkozó eljárási szabá
lyok. A rendes évi szabadságot 
eddig is két részben lehetett a 
munkáltatónak a dolgozó-részé
re kiadni. Ebbó1 egybefüggően 
legalább 10 munkanap szabad
ságot kellett kiadni. A két hét 
egybefüggő szabadság biztosí
totta a dolgozó zavartalan pihe
nését. Az új szabályozás szerint 
a rendes szabadságnak leg
alább a kétharmadát kell egy
befüggően kiadni. A szabadság 
tartalmába az alap és a pótsza-
badságokat is be kell számítani, 

Beles Lajos a gyermekek után járó pótsza-
badság kivételével. Ha az egy
befüggően kiadható szabadság 
mértékének kiszámításánál tö
redéknap keletkezik, akkor 

Vetélkedő Szentesen mindig lefelé kell kerekíteni. 
Ha az alap- és a pótszabad-

A szentesi kíséri városrész- ság 15, 16, vagy 17 nap, akkor 
ben a körzeti népfront ifjúsági ebből egybefüggően kell kiadni 
rétegbizottsága szellemi vetél- lO napot. Ha 18, 19 vagy 20 nap 
kedőt szervezett. A résztvevők- jár, akkor 12 napot lehet egy
nek arról kellett számot adni, szerre kiadni. A 21, 22 és 23 
hogy ki tud többet a Szovjet- napnál 14 nap, 24 nap évi sza
unióról. badság esetén pedig 16 nap ad-

ható ki egybefüggően. 
A szentesi felsőpárti nép- A kollektív szerződés ennél 

vinni a tárgyévet követő évre is, 
de legkésőbb március 31-ig kell 
kiadni. A dolgozó betegsége, 
vagy személyét érintő más el
háríthatatlan akadály esetén az 
akadályoztatás megszűnésétől 
számított harminc napon belül 
kell kiadni. 

A határidők elmulasztásakor 
felmerül a munkáltató szabály
sértési felelőssége. Ez azonban 
nem érinti a dolgozónak a sza
badságra vonatkozó jogát, azaz 
a szabadság kiadását, vagy a 
munkaviszony megszüntetése
kor a megváltását. Ez utóbbit 
az általános elévülési időn (3 
év) belül lehet érvényesíteni. 
Kettőnél több részletben kizá
rólag a dolgozó kérésére lehet 
elaprózni a szabadság másik ré
szének kiadását. 

A munkáltatónak most már 
ismét kell évi szabadságolási 
tervet készíteni. Előtte a dolgo
zó kérését a lehetőségekhez ké
pest figyelembe kell venni. 

A minisztertanácsi rendelet 
előírta, hogy a jövőben az ötna
pos munkarendben dolgozók
nál az évi munkanapok száma 
255 napnál nem lehet keve
sebb. E napokon a rendes mun
kaidőben végzett munka nem 
minősül túlmunkának. Az in
tézkedés a munkaidőalap csök
kenésének megakadályozását 
szolgálja. 

get, hogy a vállalat ( előre meg
tervezve) egy naptári éven be
lül hat munkanapot előre le
dolgozzon. Így nem lehet előre 
ledolgozni a karácsony és újév 
kozötti munkanapokat a terme
lő üzemeknél sem. 

A vállalatoknak megmaradt 
az a lehetősége, hogy eseten
ként, előre nem látható és ezért 
nem tervezhető körülmények 
miatt, elrendelhetik - korláto
zás nélkül - a munkanapok 
szabadnappal való felcserélé
sét. Ezt nem kell a kollektív 
szerződésben rögzíteni, azon
ban az intézkedéshez a szak
szervezet munkahelyi szervé
nek előzetes egyetértése szük
séges. 

Munkaidőben a vállalat ré
szére kell munkát végezni. Min
den más tevékenységet csak 
munkaidő után lehet folytatni. 
A munkáltató munkaidőben va
ló eltávozást, vagy más tevé
kenységet csak akkor engedé
lyezhet, ha a feladat munka
időn kívül nem végezhető el. A 
munkáltató engedélye alapján 
munkában nem töltött időre 
munkabér nem jár. Lehetőség 
van azonban arra, hogy a mun
káltatóval való megállapodás 
szerint a dolgozó utólag ledol
gozza a kiesett munkaidőt. Ezt 
csak a rendes munkaidőn kívül 
lehet teljesíteni. 

frontkörzetet vasutas fiatalok, a több szabadság - akár az ösz-._ ________________________ • körzeti üzemfőnökség dolgozói, szes - egybefüggő kiadását 1s 
Sebők Zsuzsa, Kovács János és előírhatja. A közlekedés terüle
Vajda Mihály képviselték. tén inkább az egy időben törté-

Egy évben ugyanis átlagosan 
261 munkanapot dolgozunk, de 
ha mmden munkaszüneti nap 
(április 4., május 1., november 
7., karácsony stb.) hétköznapra 
esik - mint ahogy ebben az év
ben 1s - akkor az nyolc mun
kanap (72-75 munkaóra) ki
esést jelent. Ezentúl gyakorlati
lag két ilyen munkaszüneti nap 
helyett szabadnapon kell dol
goznunk, hogy a 255 munkana
pot teljesítsük. 

E szabályok elsősorban a 
munkaidőalap védelmét és a 
munkaidőfegyelmet erősítik. 
A vállalatok munkaügyi appa
rátusainak át kell tekinteni a 
munkaerő-gazdálkodásuk haté
konyságát, és fel kell mérni, 
hogy milyen belső intézkedés 
szükséges a végrehajtásához. 
Az ismertetett szabályokat ez 
év november l-jétől minden 
vállalatnál alkalmazni kell. A 
43/1986. (X. 18.) MT sz. és a 
6/1986. (X. 18) ME. sz. rendele
tek a Magyar Közlöny 44. szá
mában megtalálhatók. 

A szakszervezeti bizottságok 
és olvasóink figyelmébe ajánljuk 

A Szakszervezetek XXV. 
kongresszusának határozata is
mételten megerősítette, hogy 
nagyobb figyelmet kell fordíta
nunk a tájékoztatás, az agitáci
ós és propagandamunka eszkö
zeinek, kiadványainak tartalmi 
javítására, illetve a megjelent 
kiadványok széles körű haszno
sítására. 

A mozgalmi munkát segítő 
kiadványok megjelentetését és 
terjesztését a szakszervezeti 
mozgalomban a Népszava Lap
és Könyvkiadó Vállalat látja el, 
de ehhez szükséges az alapszer
vezetek, a tisztségviselők közre
működése is. 

A szakszervezeti tisztségvise
lők munkájában ma már nélkü
lözhetetlen a sajtó. A naprakész 
információ egyik leghatéko
nyabb eszköze a Népszava, 
melynek jövő évi előfizetésgyúj
tési akcióját szeptember l-jétől 
indította a kiadó a mozgalmi 
szervek és a posta közreműkö
désével. 

Szakszervezeti szerveink fi
gyelmébe ajánljuk a Szakszer
vezeti Szemle, a Munka és a 
Szakszervezeti értesítő meg
rendelését is. Ezek a kiadvá
nyok elsősorban a múhelymun
kához adnak sokoldalú segítsé
get. 

A Népszava Kiadó a Magyar 
Vasutas előfizetésével kapcsa-

latos tudnivalókat is eljuttatta 
már az alapszervezetekhez, il
letve az előfizetőkhöz. A lap elő
fizetési díja nem változott, ami 
azt jelenti, hogy aki 1987-ben is 
egész évre rendeli meg a Ma
gyar Vasutast, annak 42 forin
tot kell fizetnie. 

Itt hívjuk fel a szakszervezeti 
bizottságok figyelmét arra, 
hogy a lapterjesztési jutalék cí
mén eddig visszatartott 20 szá
zalék továbbra is megilleti az 
egyéni előfizetések szervezőit. 
De mivel a kiadó a lapok és fo
lyóiratok előfizetését illetően rá
tért a számítógépes adatfeldol
gozásra, a gépnek 42 forinttal 
számolva, egyszerűbb az előfi
zetők címének és számának 
nyilvántartása. 

A kiadó vezetőivel történt 
megbeszélés értelmében a lap 
előfizetése címen befolyt összeg 
20 százalékát a vasutas-szak
szervezet útján visszajuttatják 
az alapszervezeteknek. 

Ezúton is felhívjuk a szak
szervezeti bizottságok, a sajtó 
és kiadványfelelősök figyelmét 
az előfizetési határidők betartá
sára. 

Továbbá közöljük, hogy la
punk 23. és 24. száma - tekin
tettel a karácsonyi ünnepekre 
- december közepén, össze
vontan, 16 oldal terjedelemben 
jelenik meg. 

Új Tükör-klub Záhonyban 
Új Tükör-klubot szervez a 

Záhonyi Nagyközségi Közös 
Tanács - együttműködve az 
üzemigazgatóság területi műve
lődési bizottságával. A klub cél
ja a művelődési lehetőségek bő
vítése, a rendszeres, tartalmas 
művelődés, szórakozás formái
nak, feltételeinek megteremté
se. 

A klubfoglalkozásokon az ol
vasószolgálat programjai ép· 
penúgy szerepelnek, mint a 
klubtagok igényei, ötletei által 
sorra kerülő rendezvények. 
A klub részt vesz az Új Tükör
klubok országos hálózatának 
versenypályázatán is, de folya
mat?san eljuttatja információit 
az Uj Tükör című lap Klubhíra
dó c[mű rovatához. 

Milyen rendezvények között 
válogathatnak a záhonyi Új Tü
ltör klubban a klubtagok és az 

érdeklődők? Például: videovetí
téssel egybekötött beszélgetés 
az egyetemes és hazai rocktör
ténelemről Földes Lászlóval, 
közismert nevén Hobóval. Sze
repel a programban beszélge
tés a műemlékvédelemről, 
amelynek vendége Ráday Mi
hály, az Unokáink sem fogják 
látni című televíziós sorozat 
szerkesztő műsorvezetője, a 
Herczog Mária szociológussal 
tervezett beszélgetés témája: 
korunk család.ideálja. A jelek 
szerint nagy érdeklődésre tarta
nak majd számot a Mozgó Ké
pek c. filmszaklap ankétjai is, 
amelyeken a lap egy-egy mun
katársa beszélget valamelyik 
műsoron lévő film alkotójával, 
továbbá a Bolero pantomim
együttes, és Závori Andrea szí
nésznő tervezett műsorai. 

(-a, -r) 

Feladata volt például a csa- nő szabadság kiadása okoz gon
patoknak, hogy orosz ételekhez dot. Változatlan előírás, hogy a 
válasszák ki a szükséges nyers- szabadságot a munkáltatónak 
anyagot. A játékos vetélkedőn kell biztosítania, azzal a dolgozó 
orosz táncot is kellett járni. nem rendelkezhet, és a kiadás 
A versenyzők jól ismerték a időpontját is teljes egészében a 
Szovjetunió világpolitikai szere- munkáltató határozza meg. 
pét és gyorsítási programját. A szabadságot az esedékes-

A vetélkedő győztese a vas-· ség évében kell kiadni. Ameny-
utas fiatalok csapata lett. nyiben a munkáltató oldaláról 

fellépő munkatorlódás hátrál-
(Fogas) tatja a kiadását, akkor át lehet 

PORTRÉVÁZLAT 

Egy tudósító 
tartalmas életútja 

Ü zemtörténész, eszperantis
ta, laptudósító, propagandista, 
sportszervező . . . 

A félreértések elkerülése vé
gett: egyetlen emberről, Pál Ist
vánról, a miskolci járműjavító 
üzemgazdasági osztályvezető
helyetteséről van szó. Negyven
hat éve szolgálja a vasutat. 
Mozdonyjavító lakatosként 
kezdte, hamasorsan számviteli 
munkakörbe került, gépipari 
technikumot végzett, évtizedek 
óta a tervkészítés a feladata, el
ismert üzemgazdász. 

Vasutas pályafutása azt pél
dázza, hogy okos szervezéssel, 
az energiák értelmes beosztásá
val mennyi mindenre jut a ki
szabott időből. 

Évtizedek óta részt vesz a 
Magyar Eszperantó Szövetség 
munkájában. A vasutas eszpe
rantó szakosztály miskolci jár
műjavítói szakcsoportjának ve
zetőségi tagja, sokáig elnöke 
volt. A „ Verda Vojo" című esz
perantó nyelvű lapot szerkesz
tette 1957-ben. Nyelvtanköny
vet írt, munkásokat tanított. 
Tanfolyamokat szervezett Mis
kolcon és környékén. A szirma
besenyői általános iskolában 22 
éve folyó eszperantó nyelvokta
tásnak kezdettől fogva patroná
lója. 

A munkásművelődést szolgá
ló munkájáról külön fejezetben 
lehetne beszámolni. A miskolci 
vasutasoknak számtalan isme-

A Minisztertanács hatályon 
kívül helyezte az év végi terme
lési szünet megtartására vonat
kozó 1978. évi határozatát, meg
szüntetve ezzel azt a lehetősé- Dr. Szabó László 

Az üzem visszavárja őket 

Kismamák találkozó}a 

a miskolci járműjavítóban 
A kismamák körében népsze

rű a miskolci járműjavító szak
szervezeti nőbizottsága által év
ről évre szervezett találkozó. 
Szívesen és szép számmal jön
nek a fiatal anyukák erre a ren
dezvényre, hiszen itt találkoz
hatnak vezetőikkel, kollégáik
kal. Első kézből értesülhetnek 
az üzem eredményeiről, a min
dennapi feladatokról, amelyben 
rövidebb-hosszabb ideig nem 
tudnak tevékenyen részt vállal
ni. 

Ez az a fórum, ahol kötetlen 
beszélgetés keretében elmond
hatják problémáikat, elintézhe
tik ügyes-bajos dolgaikat, vagy 

csak egyszerűen eldicsekedhet
nek szép kisbabáikkal, bemu
tathatják, hogy mennyit fejlőd
tek a kicsinyek az előző összejö
vetel óta. 

A gyermekeket sem fogadják 
üres kézzel a szervezők. Az 
idén szép és hasznos játékokkal 
kedveskedett nekik a szakszer
vezet. A megjelentek azzal a jó 
érzéssel távozhattak, hogy az 
üzem visszavárja ó?cet, az elkö
vetkező évek feladatainak sike
res végrehajtásában már az ő, 
tevékeny, aktív munkájukkal is 
számolnak. 

Apró Lajosné 
Miskolc 

Pál Istvánnak jutott ideje ér
telmes tettekre. Vegyük ezeket 
sorba: 

retterjesztő előadást tartott kü- -------------------------

Az üzem munkaügyi döntőbi
zottságának volt tagja éveken 
át. Az egykori dolgozók iskolá
jának üzemi szervezését végez
te és jegyzeteket szerkesztett a 
matematika, illetve a gazdasági 
ismeretek című tantárgyakhoz. 

Az üzemi híradót 1956-tól 
egészen a legutóbbi időkig szer
kesztette. A Pöröly, a Műhelyi 
Munkás, az Üzemi Krónika 
stb. című híradókban olvasható 
a neve nemcsak szerkesztő
ként, hanem cikkek írójaként 
is. A Magyar Vasutasnak 25 
éve tudósítója. Üzemtörténeti 
kiadványokat állított össze, il
letve dolgozott fel önálló kuta
tások alapján. Megírta többek 
között az üzem férfikórusának 
történetét. 

A2 elmúlt két évben a mis
kolci vasút 125 éves fennállását, 
valamint a 100 esztendős férfi
kórus múltját bemutató kiállí
tást szervezett. 

lönféle témákról, főleg a vas
utat érintő történeti előadásai 
arattak sikert. 

A szakszervezeti mozgalom
ban 1945-tó1 tevékenykedik. 
Évekig volt a szakszervezeti po
litikai oktatások előadója, veze
tő propagandistája. Tagja az 
üzemi szakszervezeti bizottság
nak, a kulturális munkabizott
ság vezetője volt 1985-ig. 

Vázlatosan ez 46 munkában 
töltött év krónikája. Mozgal
mas, tartalmas életút, amelyet 
számtalan kitüntetés is fémje
lez. Legutóbb, a 36. vasutasna
pon Kiváló Vasutas kitüntetés
ben részesült. 

Pál István hamarosan nyug
díjba vonul. Legalábbis ami a 
dolog formális részét illeti. Pon
tosabban: az üzemgazdász vo
nul nyugdíjba, de az üzemtör
ténés7 a közéleti ember soha
sem. Ir és szerkeszt, előadáso
kat tart - ameddig csak bír-
ja ... 

-gó 

A 100 éves Szikora néni 

A közelmúltban ünnepelte 100. születésnapját özv. Szikora Kál
mánné miskolci lakos, aki évtizedek óta tagja a MÁV Alkalma
zottak Első Biztosító és Segélyegyesületének. Az idős asszonyt 
születésnapján Rétfalvi Tibor ügyvezető elnök köszöntötte, és át-

adta az egyesület ajándékát 
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Hol voltak a munkairányítók? 
Komplex munkavédelmi célvizsgálat Ferencvárosban 

Mit írnak rólunk? 
A Fővárosi Munkavédelmi 

Felügyelőség október 28-30-ig 
komplex munkavédelmi cél
vizsgálatot tartott, a ferencváro
sí körzeti üzemfőnökségen. 
A SZOT és az OMvF együttmű
ködési megállapodásában fog
laltaknak megfelelően a mun
kavédelmi felügyelőségek eze
ket az ellenőrzéseket közösen 
végzik az érdekelt ágazati szak
szervezetek munkavédelmi 
szakembereivel. 

dául mozdonyát nem zárta le, 
mielőtt elment. A gép kulcsai a 
vezetőállomáson - bárki által 
hozzáférhető helyen - voltak. 

veszélyeztették. Ezért a munka
védelmi felügyelők több sze
mélyt a helyszínen megbírsá
goltak, mások ellen szabálysér
tési, vagy fegyelmi eljárást kez
deményeztek, többeket pedig a 
munkától eltiltottak. 

A vasutasok helytállásáról, 
az őszi szállítási csúcsban tanú
sított példaadó szolgálatról, tár
sadalmi-közéleti munkájáról 
szólnak az itt következő írások, 
amelyeket megyei újságokból 
válogattunk. 

NAPLÓ 

Az őszi szállítási csúcsidő
szakban Veszprémben és kör
nyékén kedvezőek a tapasztala
tok: csökkent a kiállítatlan ko
csik száma, a kocsiálláspénz és 
a �asúti kocsik fordulóideje. A 
MA V-nak a tavalyihoz képest 
kevesebb az alkatrészhiány mi
att veszteglő mozdonya. 

A körzeti üzemfőnökség 
fennállása óta még soha nem 
szállítottak el ekkora tömegű 
árut, mint az idén. Gondok per
sze most is vannak. Sok kocsi 
sérül meg a gondatlan rakodás 
során, s egy-egy vasúti ko
csi meglehetősen szemetesen 
hagyja el a címzett vágánya
it . .. 

Ugyancsak gond, hogy néha 
több mint egy hétig kell várni, 
amíg jön a címzettől valaki, s ki 
lehet nyitni a vagont. Akkor 
már csak az a kérdés, ki fizeti 
az időközben tetemesre duzzadt 
kötbért ... 

DOLGOZÓK LAPJA 

A Komárom megyei napilap
ban olvastuk: ,,Megyénkben 
vasúton az év első nyolc hónap
jában 4575 ezer tonna áru uta
zott, ez a tervezett mennyiség 
91,7 százaléka. A vártnál jóval 
kevesebb - 62,6 százalék -
volt a tranzitáru, az elképzelé
seknek megfelelően alakult az 
exportszállítás - 315 ezer ton
na. 

Az év végéig a MÁV Buda
pesti Igazgatóságára még 10,7 
millió tonna áru szállítása vár. 
A feladat eredményes teljesíté
se érdekében „ősziforgalmi" in
tézkedési terv készült. Az igaz
gatóság Tatabánya-Felsőn, Do
rogon és Komáromban a fuva
roztatók részvételével egyeztető 
értekezletet szervezett, a rako
dások ösztönzésére eddig me
gyénk 14 vállalatával kötöttek 
megállapodást. A Központi 
Szállítási Tanács Titkársága és 
a MÁV Vezérigazgatóság „őszi 
forgalmi rakodási verseny"-t 
hirdetett, a MÁV -Volán 
együttműködési megállapodá
sának megfelelően az idén is 
várják a jelentkezőket a 
MAV-Volán komplexbrigá
dok őszi forgalmi versenyére." 

DUNÁNTÚLI NAPLÓ 

Mondhatnánk azt is, hogy 
íme egy fiatalember, aki folytat
ja a családi hagyományt, s apja 
pályáját követve, ő is a vasútnál 
dolgozik: ifjabb Deák Sándor 
édesapja a villányi állomásfő
nök, ő maga pedig ugyancsak 
állomásfőnök, Magyarbólyban. 

Ifjabb Deák Sándor először 
Pécsbányarendezőn volt térfő
nök, majd 1983 novemberétől 
Magyarbóly határállomáson 
helyettes főnök, 1984 áprilisától 
megbízott, augusztustól végle
gesített állomásfőnök. Elég rit
ka az, hogy valaki fiatal korától, 
az ő esetében már 28 éves korá
tól, vezető legyen, de mint 
mondja, a vasútnál mostanában 
erőteljes a fiatalítás. 

Látszik, hogy szereti a mun
káját, lelkesen beszél róla. Mi 
ennek a foglalkozásnak a szép
sége? Azt mondja, az például, 
hogy a forgalomszervezés terén 
az ember már órákkal előre lát, 
s az ésszerű, logikus döntés si
kerélményt jelent. De azt is be
vallja, hogy mint fiatal vezető, 
állandó feszültségben él, hiszen 
a tapasztalat az évekkel együtt 
születik. S a jelenlegi követel
ményrendszer sokoldalú em
bert kíván: olyat, aki a szakmá
ján kívül valamennyire ért a 
joghoz, s a kereskedelemhez is. 
Különösen érvényes ez egy ha-

tárállomáson, ahol nem annyira 
a személyforgalom, sokkal in
kább az áruforgalom a jelentős. 
Mindezeket az ismereteket per
sze csak folyamatos önképzés
sel lehet elsajátítani. 

- Megoldást azonban min
dig mindenre kell találni, leg
alábbis meg kell próbálni talál
ni. 

VAS NÉPE 

A tavalyinál valamivel derű
látóbb nyilatkozatokat hallani a 
vasút illetékeseitől az őszi szál
lítási csúcsidőszak előtt. Bár 
nem tagadják, hogy a továbbí
tásra váró árumennyiség most 
is nasy erőfeszítésekre készteti 
a MA V-ot, hiszen a megrende
lők még mindig nem használ
ják ki eléggé az előszállítási le
hetőségeket, az első negyedévi 
árkedvezményt. 

vagonnyi almát, élelmiszert, 
különböző berendezést szállít. 
Újabb szállítmányt indítottak 
Tengizbe, ahol a Vegyépszer fő
vállalkozásában magyar mun
kások dolgoznak a jambur
gi gázvezeték létesítményein. 
Munkájuk megkönnyítésére 
gépeket, konténerházakat és 
„Tajga" lakókocsikat küldenek 
a nagy jelentőségű beruházás 
színhelyére. 

A MÁV Záhonyi Üzemigaz
gatóság egyébként az augusz
tus óta tartó őszi szállítási 
csúcs jelentősen felülmúlja az 
előző évit. Szeptemberben 1,2 
millió tonna árut szállítottak el, 
a tavalyi hasonló időszaknál 
húsz, a tervezettnél pedig 10 
százalékkal többet. A feladato
kat számítógép irányításával, a 
mindenkori teendőkhöz igazo
dó napi munkaszervezéssel tel
jesítik. 

KISALFÖLD 

Ferencvárosban is így került 
sor a közös ellenőrzésre. 
A munkavédelmi vizsgálat ki
terjedt a balesetek ügykezelésé
vel kapcsolatos eljárási kérdé
sek jogszabályi előírásainak be
tartására, a munkavédelmi 
szemlékre, a foglalkoztatási 
munkavédelmi előírások teljesí
tésének ellenőrzésére. 

Vizsgálták a munkavégzés 
körülményeit a gépek, berende
zések állapotát, a technológiai 
folyamatok biztonságosságát. 

Ferencvárosban, a kocsijaví
tó részlegben a műhelyek elha
nyagolt állapotban voltak. A 
faipari műhelyben például a 

Az M28-1006-os mozdony 
vezetője a vonalismereti igazol
ványát nem tudta felmutatni. 
Szolgálatban textilből készült 
,,mamusz" cipőt viselt. 

A Keleti rendező forgalmi 
irodájának körzetében dolgozó 
nyolc honvéd éppen italozott 
munka közben. Jogosan merül 
fel a kérdés, hogy hol voltak a 
felügyeletükkel megbízott 
munkairányítók. 

Cs. Z., az építési géptelepfő
nökség gépkezelője saját testi 
épségét, életét veszélyeztette 
azáltal, hogy a kézivágáTJ.y mel
lett űrszelvényen belül (rakodá
si engedély és a felsővezeték fe
szültségmentesítése nélkül) a 
jármű kitámasztását is elmu
lasztva végezte a rakodást. 

A vizsgálat során a felügye
lők többször tapasztalták, hogy 
a dolgozók munka közben sú
lyos mulasztásokat követtek el, 
amivel nemcsak saját biztonsá
gukat, hanem környezetüket is 

Rákos állomáson a kereske
delmi épületet - életveszélyes 
állapota miatt - azonnal kiürí
tették. 

Az ellenőrök a vontatási tele
pen, a mozdonyszínekben ren
det és tisztaságot találtak, a fe
gyelmezett munka volt a jel
lemző. Kedvező benyomást sze
reztek a villanyszerelő műhely
ben is. 

A háromnapos ellenőrzés ta
pasztalatait a KÜF vezetői és az 
ellenőrzött középvezetők tudo
másul vették. Közösen állapod
tak meg a feltárt hibák kijavítá
sának határidejében. Az ellen
őrzés tapasztalatai azt bizonyít
ják, hogy közös erővel, a bizton
ságos munka feltételeit külön 
befektetés nélkül is meg lehet 
teremteni. 

Pásku Jenő 
A szombathelyi járműjavító 

üzemen nem múlik az év végi 
szállítási kampány sikere. A kö
zelmúltban szabad szombaton 
kommunista műszakot kezdtek 
a járműjavítóban. Szombathe
lyen és a pácsonyi üzemben 
1550 ember vette fel a munkát, 
a dolgozók több mint kéthar
mada jelent meg. A legtöbben 
hétköznapi munkájukat folytat
ták. A dízeljavító osztályon egy 
M43-as mozdonyt tettek rend
be, a kocsijavító osztály dolgo
zói húsz teherkocsi fővizsgáját 
fejezték be. Az úgynevezett 
megmunkáló osztály kerekeket, 
rugókat, más alkatrészeket ké
szített a felújítandó vasúti jár
művekhez. Emelőszerkezetet 
újítottak fel, alkatrészeket gyár
tottak Pácsonyban, folytatták 
az új famegmunkáló csarnok 
készítését. Sokan dolgoztak a 
műszakiak, az adminisztratív 
dolgozók közül is, akik tudtak, 
produktív munkára jelentkez
tek. 

Kétnapos magyar-osztrák 
szállítmányozási konferencia 
kezdődött október 16-án a Sop
ron Szállóban. A találkozót, 
amelyen 120 magyar és 37 oszt
rák közlekedési szakember vett 
részt, a GySEV, a Kisalföld Vo
lán, a Volán Tefu Vállalat és a 
Közlekedés Tudományi Egye
sület rendezte. A megnyitót 
Oroszváry László, a KTE Or
szágos Elnökségének tagja, a 
GySEV vezérigazgatója tartot
ta. 

dolgozók szekrényeiben együtt,---------------------------

volt tárolva az élelmiszer, a 
vegyszer és a szerszámok. 
A kötelező szerszámvizsgálat 
elmaradásáról tanúskodtak a 
rossz szerszámok. A műhelyek
ben az anyag- és alkatrésztáro
lás módja nem felel meg a biz
tonsági előírásoknak. Ha a köz
vetlen munkairányítók megkö
vetelnék a rendet, a fegyelmet, 
akkor anyagi ráfordítás nélkül 
is biztonságosabb feltételeket 
lehetne teremteni. 

Október munkavédelmi hónap 
A nagykanizsai körzeti üzemfőnökségnél a munkavédelmi 

hónap keretében Balatonszentgyörgy, Fonyód, Siófok és Nagy
kanizsa állomásokon munkavédelmi ankétot tartottak. A vonali 
állomásokon az állomások vezetői, Nagykanizsán Szentes László 
üzemfőnök tartott beszámolót az eddig eltelt 10 hónap munkavé
delmi tevékenységéről. A beszámolóban kiemelte a munkavéde
lem fontosságát, majd munkavédelmi őröket és aktivistákat ré
szesített pénzjutalomban. 

A beszámoló után Okoskodók, ügyeskedők és Közös ügyünk 
a munkavédelem címmel két munkavédelmi filmet vetítettek. 

Várfalvi Mária 
Ezután megkezdődtek az elő

adások, amelynek célja, hogy a 
magyar fuvarozók bemutassák 
legújabb szolgáltatásaikat, me
lyekkel részt vehetnek a nem
zetközi tranzitforgalomban, kü
lönös tekintettel az úgynevezett 
huckepack, azaz gördülő or
szágúti szállításra. Ebben az 
osztrák fejlesztésben üzleti 
szempontból a magyar fél is 
érdekelt. Az osztrák szakértők 
véleménye szerint a hagyomá
nyos kamionfuvarozás és a ka
mion vasúton történő szállításá
nak kombinációja a jövőben ki
terjedhet a kelet-nyugati tran
zitforgalomra. Dr. Peter K. Stei
ninger, az osztrák Közlekedési 
Minisztérium munkatársa min
denesetre kedvezően nyilatko
zott a Sopronban már megkez
dett beruházásról. Ennek ered
ményeként - az Osztrák Szö
vetségi Vasutak támogatásával 
- a kombinált fuvarozás foga
dására és lebonyolítására alkal
mas technológiai berendezése
ket telepítenek. 

A művezető tudott a várható 
ellenőrzésről és úgy akarta fél
revezetni az ellenőröket, hogy t--------------------------

A kommunista szombat is ho
zájárult a jó tervteljesítéshez. 
Az idén 127 dízelmozdonyt javí
tanak meg, 42 motorkocsi főja
vítását, 120 BZX személykocsi 
és négyezernél több teherva
gon fővizsgáját végzik el. 

CSONGRÁD 
MEGYEI 
HÍRLAP 

Törökgyörgy Ernőről el
mondható, hogy a vasút meg
szállottja. Ez év júniusáig szá
mított 44 évi munkaviszonyból 
36-ot a MÁV-nál töltött el. Szol
gált Szombathelyen, majd Deb
recer1ben menetirányító cso
portvezetőként, Nyíregyházán, 

Összeállította: 
Hegedűs Ferenc 

több működőképes gépre „ üze
men kívül helyezve" táblát ra
kott, de a gépeket elfelejtette 
áramtalanítani. Kiderült a tur
pisság. A munkavédelmi fel
ügyelő 500 forint helyszíni bír
sággal büntette. 

A személypályaudvari kocsi
vizsgálók műhelyében az 
E 12-es számú utasításban elő
írt szerszámkészletnek csak 
egy részét tudták bemutatni. 
A helyiségben elhelyezett fo
gasemelők közül az egyik szer
kezete üzemképtelen volt. Az 
ellenőrzési táblán mégis üzem
képesként tartották nyilván. 
A felelőtlen szerszámvizsgáló 
ellen a felügyelők fegyelmi eljá
rást kezdeményeztek. 

Az ellenőrök találkoztak 
olyan kocsivizsgálókkal, akik
nél alig volt szerszám. 

Az ellenőrzött mozdonyveze-
tők sem dicsekedhettek azzal, 
hogy az utasítások előírásait be
tartják. A V46-002 pályaszámú 
tartalékmozdony vezetője pél-

Szegeden és Hódmezővásárhe- ---------------------------

lyen, ahol a nagyállomás főnök-· 
helyetteseként dolgozott. 

S hogy most mit csinál? 
- Visszahívtak az oszt 

csúcs/ orgalom idejére segíteni. 
Szikáncson van a Vörös Csillag 
Tsz-nek egy iparvágánya, in
nen 25 ezer tonna répát kell 
Szolnokra, 20-25 kocsiból álló 
irányvonattal elszállítani. Ezen
kívül még vagy 10 ezer tonna 
egyéb termény is elszállításra 
vár. Bár a több évtizedes szol
gálatot már érzik a csontjaim, 
de szerencsére egészséges va
gyok, így nem esik ma se nehe
zemre a munka. Örülök, hogy 
továbbra is a vasútnál dolgoz
hatok - mondja. 

KELET
MAGYARORSZÁG 

Október 12-én őszi csúcsfor
galom jellemezte a vasárnapi 
munkát Záhonyban. A vasuta
sok ezen a napon hétszázötven, 
a Szovjetunióból érkezett széles 
nyomtávú k9csit ürítettek ki, s 
csaknem ezernégyszáz normál 
��ngelyű vagont raktak meg. 
Osszességében több mint negy
venezer tonna árut továbbítot
tak osztrák, jugoszláv, és hazai 
megrendelők részére. A Szov
jetunió felé útnak indított há
rom vonatszerelvény százötven 

lftalla,árót építene/,, 
Baracsha ,negállóhelyen 

Régi vágya teljesül a baracs
kai utazóközönségnek. A sajtó
ban (országos és megyei napi
lapban) több fórumon kifogá
solták, illetve hiányolták, hogy 
nincs utasváró épület. 

A MÁV megrendelésére a 
terveket a MÁV Tervező Inté
zet példás gyorsasággal elkészí-

tette. A kivitelezést szeptember 
5-én az Eger és Vidéke Áfész 
Agria csoportja megkezdte. 

Az új felvételi épületben szol
gálati hely (pénztár), utasváró, 
tornác, és WC lesz. 

A munka előreláthatólag ez 
év rlecember 10-ig befejeződik. 

Kertész István 

UD □□□ 0 

Öregszik a kocsipark 
(Kesztyűs Ferenc rajza) 

Szakszervezeti tisztségviselők 
kitüntetése 

A nagy októberi szocialista forrada
lom 69. évfordulója alkalmából ered
ményes mozgalmi munkájuk elismeré
seként a Magyar Népköztársaság El
nöki Tanácsa a 

Munka Érdemrend 
arany fokozata 

kitüntetésben részesítette: dr. Gevi· 
cser Pálnét, a Vasutasok Szakszerveze
te osztályvezetőjét. (Lapunk előző szá
mában a név hibásan jelent meg. 
S�erk.) 

A Munka Érdemrend 
ezüst fokozata 

kftün�tést adományozta: V�yai Mik
los muvezetőnek, Miskolc KUF szak-

szervezeti bizalminak, Fehér Zoltán 
"½\anyszerelő cso2. vez., Dombóvár 
KUF szb-tagnak, Ábrahám Imre mo
torszerelő csop. vez., Szeged KÜF szb
tagnak. 

A Munka Érdemrend 
bronz fokozata 

kitüntetésben részesítette: Kupai 
Elekné .. áru pénztárost, Bp. Ferencvá
ros KUF szakszervezeti főbizalmit, 
Fegyvári Sándor lakatost, MÁV Híd· 
építési Főn. szb-tagot, Krizsán Sándor· 
nét, a Vasutasok Szakszervezete politi
kai munkatársát. 

A kitüntetéseket november 6-án a 
SZOT székházában Gáspár Sándor. a 
SZOT elnöke adta át. 

A Magyar Államvasutak 
tapolcai körzeti üzemfönöksége 

pályázatot hirdet 
üzemviteli üzemfőnök-helyettesi 

munkakör betöltésére. 
A munkakör .betöltéséhez szükséges ké
pesítési előírások: 

középfokú politikai végzettség, 
szakJrányú egy�temi vagy főiskolai. v�gzettség, 
f�l�ofoku vasut1 (vagy azzal egyenertekü) szakképe
s1tes, 
10 éves szakmai gyakorlat. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
1986. november 30. 

Helye: MÁV Körzeti Üzemfőnökség Tapolca, 
személyzeti és munkaügyi csoport. 

Bérezés: A kollektív szerződésben 
foglaltak szerint. 

Szükség esetén a közeljövőben 
a lakáshelyzet megoldható. 

A pályázat tartalmazza: 
a pályázo munkahelyet, beosztását, munkaköri be
sorolását (alapbérét) és jövedelmét, 
eddigi munkahelyeinek és munkaköreinek felsorolá
sát (év, hó, nap megjelöléssel), 
szakmai és társadalmi munkáját és annak eredmé
nyeit, 
idegennyelv-tudását, kitüntetéseit, 
részletes önéletrajzát, 
terveit, elgondolásait a megpályázott munkakörrel 
kapcsolatban. 

A .J:>ályázattal kap?solatban részletes felvilágosítást 
nyuJt Tombor Andras, a tapolcai körzeti üzemfőnökség 
személyzeti és munkaügyi csoport vezetője a 07 42-03 
telefonszámon. 
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Takács Tibor 
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A01ikor én vasutas volta01 
DECEMBERI FILMKAI.AUZ 

2. 

Már az első hét végén haza- kat is elmesélt, hogy az egyik zőt, immáron vasutasszemmel. 
mehettem kimenőre, vagy eltá- lány a szeretője volt, de annyira Jó kirándulások voltak ezek. 
vozásra, már nem is emlék- az, hegy soha nem fogadott el Volt előadóink között egy va
szem, mi volt a hivatalos neve a tőle pénzt. Azt mondta: vele laki - a fiatalabbak közül való 
kilépőnek, mindenesetre Sajtos szerelemből csinálja. Annyira -, akinek nem a neve hanem 
Béla nem nagyon bőkezűen elvarázsolt meséivel a később a viselkedése érdekes. Ő volt az 
osztogatta. Otthon boldogan új- jött Jóska fiú, hogy elintéztem, egyetlen, aki az óráját a hadi
ságoltam, hogy havonta 150 amikor velem kivételezett Saj- helyzet taglalásával kezdte. Lel
pengő havidíjat adott, de ez va- tos Béla. neki is megszereztem kes híve volt a németeknek, ál
lójában csak zsebpénz volt, hi- az esti kimaradási engedélyt. landóan a csodafegyver közeli 
szen az ellátásunk, lakásunk in- · Ennek a tanfolyamnak volt bevetéséről álmodozott, s kije
gyenes voit. És persze, a tanu- egy óriási jelentősége: megsza- lentette többször is,· hogy az 
lás. badultunk a leventekiképzéstől. oroszok soha nem törnek át a 

_ Aztán becsüld meg ma- Illetve, Sajtos úr, a hét egyik Kárpátokon. Nem volt nyilas, 
gad, fiam - figyelmeztetett délutánján tartott nekünk kü- vagy legalábbis akkor még 
apám, anyám meg ezt a jó taná- lön leventefoglalkozást, ami fo- nem. Szóval lelkendezett és lel
csot adta: - szerettesd meg cizásból állt. Nem is nagyon kesített. 
magadat, kisfiam. kellett kérni oktatónkat, hogy Vasárnap kötelező szentmi-

Ez nem volt nehéz, mert Saj- mutassa be bravúros labdatu- se-látogatásra mentünk. A kö
tos úrnál hamar „bevágódtam", dományát, zsonglőrködött, fe- zelben volt a híres szegedi góti
maga mellé vett segítőnek, már jelgetett, dekázgatott, majd két- kus templom, az alsóvárosi Má
az első nap, hiszen hamar fel- három srácot maga mellé véve tyás templom csodálatos épüle
mérte a helyzetet, hogy egyedül a tehetségesekből, megverték a te. Mindannyian ide jártunk, ha 
én konyítok valamit a gépelés- tanfolyam válogatottját. Mi bá- volt közöttünk református, hát 
hez, sőt a gyorsíráshoz is. Pedig csíztuk Sajtos urat, Béla bácsi- az is. A kötelező szentmise-láto
sokfélék voltunk, sok helyről nak neveztük, nem tudom, ho- gatást megszoktam már a pol
jöttünk össze, a legtöbbünknek gyan viselte el ezt a korán jött gáriban és a kereskedelmiben. 
nem az álmok álma volt a vasút öregítést. De nagyon sokaknak, elsősor
szolgálata, hanem amolyan Mint mondtam, engem ke- ban a vidékieknek, furcsa volt. 
végső menedékhely. Mert volt gyeibe fogadott, s azzal tünte- És voltak köztünk erős bagósok 
közöttünk tanítóképzőből kibu- tett ki, hogy felesége nem lé- is. Ők kiszöktek a templomból s 
kott diák, gimnáziumot abbaha- vén, édesanyjának velem kül- a bejárat előtt csodálkoztak rá
gyott fiatalember, szakmát fél- dözgette haza szennyesét, s ho- juk a barokk kőszentek, ránk, a 
behagyott lógós, a négy polgári zatta el a tisztát, mert annyira bentmaradottakra meg az ara
elvégzése után tengő-lengő kényes volt, hogy naponta vál- nyozottak. Unalmamban de 
srác, valamennyien városiak, tott inget, alsónadrágot. Levelet sokszor végigbámultam a 
dörzsöltek, vagányok és léhű- is küldött haza, egy-két jó fala- templom gótikis köbordáit, a 
tök. A komolyabbak, a pályát tot is vittem a konyháról. He- hálóboltozatot, a dús aran:xo
csakugyan kívánók zöme falusi tente legalább háromszor-négy- zást. Sajtos úr eleinte nem szólt, 

szer igénybe vette futári szol- csak figyelt. Észrevette persze a fiú volt, néhányan egészen 
messziről érkeztek hozzánk, gálatomat. Nekem kapóra jöt- turpisságot. Aki mise végén 
még Nagykőrösről is. tek a kimaradások. Május volt. nem volt jelen a megtartott 

Virágzott az orgona. A szerelem népszámláláson, az nem kapott Az első napi liSták összeállí- állandóan mardosott, különö- vasárnapi kimenőt. tása már az én feladatom volt, sen azután, hogy váradi bará- Napi munkánk, életünk, kiSajtos Béla örömmel látta és ta- tom felgyújtotta a képzelete- képzésünk lassú mederben pasztalta, hogy sok mindent met, pláne, amikor olyan dolgo- folyt. Ágyszomszédom, Horrám bízhat. Bejáratos lettem az kat mesélt el a szeretkezés mi- váth János volt az egyetlen tárirodába, gépeltem mindenki benlétéről, amilyenekről addig saim közül, akit régebbről isirigységére, és Sajtos úr ettől elképzelésem sem volt. Soha mertem. Talán valameddig kezdve minden evésnél na- nem siettem vissza az intézetbe, együtt szenvedtünk a kereskegyobb adagot tétetett a tányé- vagyis „haza", inkább csava- delmiben. Sűrűn rángatta a romra. • rogtam. a városban, végigmen- szemöldökét, mintha éppen 
A mi nevünk, titulusunk hi- tem a Nagykörúton, ahol virág- szólni akarna, s amikor hallgavatalosan hallgató volt, ma- zott az akác, olyan illatfelhőben tott, akkor meg homlokát rángunk között vasutasegyetem- úszott a város, hogy az is szerel- colta. Bosszúsággal kezdődött nek, kisegyetemnek neveztük a mes lett, akit már elhagytak az barátságunk, bár ő foglalta le segédtiszti tanfolyamot, an1e- ifjúság évei. Egyszer még haza ablak alatti ágyamat. a fal mellyen a Szegedi Üzletvezetőség, is futottam szüleimhez, egy lett, viszont egyik nap kölcsönvagyis az üvé szakemberei vol- csókra, ölelésre, noha Sajtos úr kérte borotvámat. Kezdődő sza

tak a professzorok. édesanyja az Alsóvárosban la- kállmérgezése volt, s megfertő-
N éhányan már régről ismer- kott, mi meg felsővárosiak vol- zött vele. Hetekig hordtam 

tük egymást. A hallgatók több- tunk. meggondolatlanságom külső je
sége vasutasgyermek volt: pá- A béke szigetének éreztem a lét. Volt egy másik barátom is, 
lyaőrök, bakterok, forgalmisták várost és benne a vasutasottho- vele felhőtlen volt a kapcsolat, s 
fiai jöttek el, hogy folytassák nunkat. Előadóink szerény em- én ragaszkodtam jobban hozzá, 
édesapjuk hivatását. Katonalá- berek voltak, néhány öreg és részben, mert jó kiállású fiatal
dákkal érkeztek. Két hálóte- megfáradt főfelügyelő, a fiata- ember volt, erős, stramm, hatá
remben szállásoltak el minket. labbak se tündököltek eleinte. rozott, másrészt, mert azon ke
Az én ágyam az ablak alatt volt, Újságot nem olvastunk. Rádi0t vesek egyike volt, akinek meg
azonnal kinéztem magamnak nem hallgattunk. Ha a szüleim- mutathattam verseimet. Sándor 
ezt a helyet, s szinte végig nyi- nél voltam, csak személyes dal- Jánossal együtt jártuk végig ké
tott ablaknál aludtam, aminek gokról beszélgettünk, nem a vi- sőbb 1944 vérzivataros őszét, 
azért örvendeztem annyira, lágpolitikáról. A vasutas árva- majd 1945 januárját, jóban
mert különben nehezen lehetett ház kapuját este tízkor zárták, rosszban. Együtt is jöttünk ha
volna elviselni a hálótermet be- de a bátrabbak bemásztak az za gyalog Szegedre, a front el
lengő savanyú szagot, amely a ablakon. Én rendszerint tízre múltával. De hol van ez még? 
durrogtatások és a különböző beértem, noha szerettem az el- (Folytatjuk.) 

Mit láthatunk a mozikban? 
A tévé, meg a video korában 

valóban nincs könnyú dolga a 
jó öreg mozinak. Sok a verseny
társ meg csábító az új techni
kák varázsa. De ahogy monda
ni szokás, minden csoda hárorft 
napig tart. Ráadásul a mérleg
nek két serpenyője van. Igaz, a 
televíziót meg a videót otthon 
lehet nézni kényelmesen csalá
di körben, ám a moziba - s ez 
nem mindig hátrány - el kell 
menni. S ahogy a régi költők 
megénekelték, kéz a kézben le
het ülni, azzal a bizonyos kis
lánnyal, s nem a megszokott 
közegben, ahol minden reagá
lás ismerős - élvezni a kalan
dokat, nevetni vagy éppen elér
zékenyedni. 

Mary Poppins 

A december az ilyen közös 
vagy mondjuk úgy, kettesben 
való moziba járásnak az igazi 
ideje. A kellemesen fűtött néző
térhez már csak egy valami 
kell. Igaz, ez a leglényegesebb: 
a jó műsor. 

Nézzük meg hát, mit is vár
hatunk! 

Mindenekelőtt egy régi isme
rőssel találkozhatunk. A hölgy 
neve: Mary Poppins. Valahon
nan gyermekkorunk meghitt 
estéiből bukkant elő egy agyon
olvasott mesekönyv lapjairól. 
No nem egészen úgy, ahogy P. 
L. Travers annak idején az 
apróságok számára megálmod
ta. A csodálatos nevelőnő ezút
tal a felnőtteket kívánja szóra
koztatni, mégpedig megzenésít
ve: musical formában! Nem ki
sebb sztárral, mint Julie And
rewssel a f.őszerepben, s Robert 
Stevensor rendezésében. Igaz 
kereken 22 esztendős - nem 
Mary, hanem ez az amerikai 
film - de őszintén szólvan nem 
is az a baj, hogy amit látunk, az 
régi, hanem az: Miért nem lát
hattuk eddig! Igaz: ami késik, 
az nem múlik. Az örökzöld tör
ténetek ritkán öregednek, s Ju
lie Andrews varázsos hangja 
meg a fülbemászó muzsika ma
gától értetődően ma is hódítani 
fog. A hónap vele kezdődik, 
vagyis már december 4-én lát
hatjuk! 

Hét nappal később tizenegye
dikén Sophia Loren teszi tiszte
letét az olasz Szemünk fénye cí
mű életképben a magyar mo
zikban. A helyenként könnyes, 
de ugyanakkor derűs humorú 
történetben Aurórát egy sor
rentói élelmes taxisofőrnőt ala
kít, akinek egyetlen gyermekét 
- külön érdekesség: valóban a 
sajátja - meg kell operáltatni, 
s ehhez pénzre van szüksége. 

Hogyan szerez nemcsak rávalót 
a műtétre, de szerető apát is, ezt 
meséli el Maurizio Ponzi ren
dező fordulatosan, sok-sok öt
lettel. A partnerek között meg
találhatjuk a francia Philippe 
Noirettet, valamint Ricky To
gnazzit, a népszerű U go fiát. 

Az irodalom- és a művészpro
dukciók barátainak ajánlhatjuk 
a december negyediki második 
premiert a Doktor Faustust. 
Thomas Mann magyarul is 
megjelent regényét Franz Seitz 
rendező vitte kamera elé az 
NSZK-ban. A főszerei:>et Jon 
Finch angol színész alakítja. 

Magyar bemutató 

Karácsonyra - műsorválto
zásként - az előzetes elképze
lésekkel ellentétben - magyar 
bemutatóval is szolgál a MO
KÉP. Révész György vitte film
re mint rendező Mikszáth Kál
mán klasszikus történetét. 
A XIX. század elején játszó 
kosztümös életkép hőse egyben 
a címe is Akli Miklós császári 
és királyi udvari mulattató. 
Olyan közismert színészek kel
tik életre a jól ismert hősöket, 
mint a Nemzeti Színház népsze
rű csillaga: Hirtling István, a 
remek karakterábrázoló Gelley 
Kornél, az érdekes megjelené
sű Kovács István és Cserhalmi 
György. A női partner lengyel 
,,vendégmunkás": Eva Weinel
kova. A zenei anyag az 1800-as 
miliővel ellentétben nagyon is 
modern : Szörényi Levente 
kompozíciója. 

Folytatódik, illetve befejező
dik a novemberben vetítésre 
került Moszkvai csata. Jurij 
Ozerov szovjet rendező kétré
szes gigantikus történelmi re
konstrukciójának harmadik és 
negyedik része. Külön érdekes
ség, hogy a forgatókönyv jóvol
tából nemcsak felidéződnek a 
történelemformáló események, 
de a néző mintegy felülről átte
kintheti a roppant erők birkózá
sát, s tanúja lehet a szovjet had
sereg önbizalmat, reménységet 
adó győzelmének, s a hadműve
letet irányító Zsukov marsall 
hadművészetének. (Zsukovot a 
Vahtangov Színház sokoldalú 
drámai színésze, Mihail Ulja
nov alakítja.) 

A hónap másik magyar film
je elsősorban azoknak lesz ér
dekes, akik a televízióban elfe
lejtették megtekinteni Móricz 
Zsigmond regényének televízi
ós feldolgozását. A Míg új a 
szerelem egy szobrászművész 
és egy színésznő ausztriai nász
útjának története, két ember 
együttélésének első stációi. Vol-

taképpen kulcsregény, hiszen 
az író önmaga és Simonyi Má
ria színésznő házasságának tör
ténetét írta meg benne. Szőnyi 
G. Sándor rendező erre a két 
központi figurára megszemé
lyesítőül Kállai Ferencet és Su
nyovszky Szilviát választotta. 
A partnerek között pedig ott ta
láljuk Szegedi Erikát és Hau
mann Pétert. 

December 11-én angol film is 
szerepel a műsorrendben. Egy 
nemrégiben feltűnt rendezőte
hetség (az odakint mindinkább 
kedvelt) Bill Forsyth rendező 
arról mesél, milyen meglepő 
hatást válthat ki egy emberből 
az a szomorú tény, hogy szerel
mi csalódás éri. Van, aki ilyen
kor összeomlik, a történet hőse, 
Alan rádióshow-műsorvezető 
viszont éppen ellenkezőleg na
gyon is tevékennyé válik. Meg 
akarja mutatni a világnak és 
annak a bizonyos hűtlen ked
vesnek, hogy ő mire képes. 
Szenzációs leleplezéssel kíván 
szolgálni, de a fa nagyobb, mint 
a fejszéje ... 

Ki fúr jobban? Ez derül ki a 
Manőverek az V emeleten cí
mű bolgár vígjátékból, amely 
ismerős jelenséget pécéz ki. Ki 
megy ki Japánba? E körül bo
nyolódik a korábban egy min
denkiért, mindenki egyért jel
szavát hangoztató három jóba
rát küzdelme, amelyet decem
ber 18-án láthatunk. 

Francia vígjáték 

Huszonötödikén egy francia 
vígjátékon nevethetünk. A Há
rom férfi azt a képtelen helyze
tet használja ki humorforrásul, 
hogy mire képes és nem képes 
három jóbarát, ha egy kisgyere
ket kell néhány hétig a szó szo
ros értelmében és átvitt értel
mében tisztába tenni. 

Sci-fi film is akad a választék
ban, illetve annak egy mesevál
tozata a Végtelen történet, ame
lyet az NSZK-ban Wolfgang 
Petersen rendező készített. Hő
se egy mesebirodalom, amelyet 
veszély fenyeget és két bátor 
kisfiú. A tartalomból nyilvánva
ló, hogy a mozik éppen a kará
csonvi szünet tiszteletére ezt az 
ifjabb nézők számára kínálják. 

A havi programot Jurai, 
Hercz csehszlovák rendező 
Édes gondok című derűs életké
pe - egy cukrászati üzemben 
pereg a cselekmény - vala
mint Égígérő fa címmel egy 
rajzfilmekből álló mesesorozat 
egészíti ki huszonötödikén, il

letve tizennyolcadikán. 
Ábel Péter 

lábszagok fantasztikus keveré- sötétített városban járni. Szép 
ke volt. kora nyár foglalta el Szegedet,.--------------------------------------------------

Egyetlen túlkoros hallgatója a légólámpák halvány fénye vi-
volt a tanfolyamnak, aki né- lágította meg az utat. De ha 
hány nappal később is érkezett csillagfényes volt az ég, lámpa 
közénk, V. Jóska (nem írom ki sem kellett. 
a nevét, hátha még él valahol), A tanulás délelőtti elfoglalt
aki már a 21. évét taposta. ságot jelentett, ilyenkor egy
Ahogy betette a lábát, ő lett a mást váltották előadóink, akik 
társaság központja. Nagyvárad- soha nem feleltettek, leadták 
ról került hozzánk, s az els"ő pil- óráikat, mi jegyzeteltünk, s az
lanattól kezdve a váradi bor- után ebéd után tanultunk, vagy 

délyházakban átélt kalandjait különböző szakmai továbbkép
ecsetelte. Ezeket a történeteket zésen vettünk részt. Megnéztük 
Sajtos úr is élvezettel hallgatta. a szegedi nagyállomást, azután 
Nekem még titkos intimitása· a Rókus pályaudvart, a rende-

Németh István 

Erdőkig egy mosoly 
Ott kel fel a nap a fák közt 
vöröslő aranyban kergeti 
a vonatot 
ablakoknál állok 
ékkővé mosódik a gyorsaságban 
álmosságom az országon 
luxus pillanatok 
szűz csodák másznak 
hajnali kedvembe, 
hogy ne csak sírjak 
elhúzódik rajtam 
erdőkig egy mosoly. 

Miskolci dalosok 
lipcsei vendégszereplése 

Lipcse város északi kerületé
nek tanácsa és férfikórusa meg
hí vására egy hétig a város ven
dége volt a miskolci járműjaví
tó Erkel Ferenc férfikórusa. Az 
első fellépésre az öreg városhá
za patinás falai között került 
sor. 

A hosszú út okozta fáradtság
nak az első dallamok felcsendü
lése után már nyoma sem volt. 
A karnagy, a zongorakísérő és 
az énekkar közös, összeszokott 
munkája (mint már annyiszor) 
most is meghozta a sikert. 
A magyar népdalok, valamint 
Erkel-, Verdi-, Strauss-művek 
előadásával az énekkar sokol
dalúságának is tanújelét adta. 
Nagy tetszést aratott a két szó
lóénekes, Hídvégi István és 
Kubi Lajos, valamint Regös 
Zsolt zongoraszólója is. Homo
ródiné Engi Zsuzsa szakmai 
felkészültsége, dinamikussága 
mély hatást gyakorolt a közön
ségre. A műsor befejezéseként 
- a vendéglátók iránti tisztelet-

ből - Schubert közismert dalát 
német nyelven adta elő a kórus. 

November 2-án a Népek Csa
tája emlékmű nagytermében 
lépett fel az énekkar. Az emlék
mű építészeti stílusa az egyipto
mi piramisokra emlékeztet. Mo
numentális méreteivel lenyűgö
zi a látogatóit. Az énekkar tag
jai kissé elfogódottan foglalták 
el a szereplésre kijelölt helyet 
az emlékmű alsó szintjén. A hű
vös, esős idő ellenére mintegy 
400-500 lipcsei gyűlt össze, és 
várta a magyarok bemutatko
zását. Az elsősorban magyar 
népdalokból összeállított mű
sorral ismét sikert aratott az 
énekkar. 

A házigazdák arról is gondos
kodtak, hogy megismerkedjünk 
a híres vásárváros nevezetessé
geivel. Sokáig emlékezetes ma
rad számunkra a Tamás-kórus 
koncertje a Tamás Templom
ban, a Népek Csatája emlékmű 
és a kiállítási pavilon, valamint 
a meisseni kirándulás. 

Pauer Olivérné 

Felhívás az; 1987. évi 
SZOT-díjasok jelölésére 
A SZOT elnöksége minden esztendőben május l-jén SZOT

dÍjban részesíti a kiemelkedő eredményeket elért irókat, művé
szeket, tudósokat, a művelődésben tevékenykedőket. A szakszer
vezetek ezzel is kifejezik a szocialista eszmeiségű művészetek és 
alkotók támogatását, a munkásosztály művelődését szolgáló alko
tói tevékenység megbecsülését. 

Felhívással fordulunk az irodalmat és művészetet értő és 
szerető, a művelődéspolitikáért felelősséget érző dolgozókhoz, az 
üzemi és intézményi kollektívákhoz, a szocialista brigádokhoz, a 
szakszervezeti tisztségviselőkhöz és aktivistákhoz, hogy tegyenek 
javaslatot az 1987. évi SZOT-díjasokra. 

SZOT-díjra javasolhatók az irodalom, a filmművészet, a fotó
művészet, a rádió, a televízió, a színházművészet, artistaművé
szet, a társadalom- és természettudomány, az oktatás és a közmű
velődés, a munkahelyi művelődés területén az utóbbi években, 
valamint egész életművel kiemelkedő sikereket elért személyek, 
illetve kollektívák. 

Kérjük az alapszervezeteket, hogy javaslataikat 1986. decem
ber 1-jéig küldjék el az iparági-ágazati szakszervezetek kulturá
lis, agitációs és propagandaosztályára. 

A szakmaközi művelődési intézmények, valamint a művelő
déspolitika irányításában, végrehajtásában érintett megyei, fővá
rosi, állami és társadalmi szervek javaslataikat juttassák el 
ugyancsak 1986. december 1-jéig a szakszervezetek megyei taná
csa, illetve a Szakszervezetek Budapesti Tanácsa részére. 

Szakszervezetek Országos Tanácsa 
Titkársága 
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Leiner Péter 
a Haladás VSE 

ügyvezető elnöke 

Leningrádban tanácskozott 
az USIC 37. kongresszusa 

Török Péter, a Szombathelyi 
Haladás VSE egykori játékosa, 
edzője és legutóbbi ügyvezető 
elnöke megtisztelő felkérést ka
pott. A nyáron Komora Imre 
lett a magyar labdarúgó-válo
gatott szövetségi kapitánya, aki 
egykor szintén a vasi vasutas 
csapat játékosa volt. A volt játé
kostárs, barát a fővárosba ma
ga mellé hívta edzőnek a jó 
szakmai felkészültségű, tanári 
képesítéssel is rendelkező Tö
'rök Pétert. 

Éppen ezért a Haladás VSE 
elnöksége, november 3-i ülé
sén, amelyen Kapronczai Já
nos vasútigazgató, az egyesület 
elnöke elnökölt, felmentette 
funkciójából Török Pétert. He
lyette elnökségi tagnak kooptál
ta és megválasztotta ügyvezető 
elnöknek Leiner Pétert. Az új 
ügyvezető elnök ez ideig a 
szombathelyi biztosítóberende
zési és -fenntartási főnökségnél 
dolgozott különböző műszaki 
beosztásokban. A Haladásnál a 
tenisz szakosztály egyik társa
dalmi vezetője volt. 

Kispályás 
labdarúgótorna 

A sátoraljaújhelyi pályafenn
tartási főnökségnél befejeződött 
a szakszervezet és a KISZ által 
november 7. tiszteletére szerve
zett kispályás labdarúgótorna. 

A· Nemzetközi Vasutas 
Sportszövetség (USIC) megbí
zásából a Szovjetunió „LOKO
MOTIV" Sportszövetsége októ
ber 30-november 2-ig Lenin
grádban rendezte meg a szö
vetség 37. kongresszusát. 

A forradalom bölcsőjeként 
tisztelt Néva-parti metropolis a 
jelentőségének megfelelő körül
ményeket biztosított a tanács
kozáshoz. A küldötteket a Le
ningrád Hotelba helyezték el. 
A tanácskozás a nemzetek zász
lóival és transzparensekkel fel
díszített Szakszervezetek Szék
házának konferenciatermében 
volt. Az ünnepélyes megnyitón 
magas rangú vasúti és szak
szervezeti tisztségviselők kö
szöntötték a megjelenteket. 

Az ünnepélyes percek után 
dr. Giovanni Romano, az 
USIC olasz elnöke nyitotta meg 
a plenáris ülést, melynek kere
tében elsőként a balatonfüredi 
kongresszus óta megtartott el
nökségi és technikai bizottsági 
ülésekről felvett jegyzőkönyvek 
felülvizsgálatára és jóváhagyá
sára került sor." 

Ezután dr. Herbert Schart� 
az USIC főtitkára számolt.be a 
szervezet kétéves munkájáról. 
Őszinte köszönetet mondott 
azoknak az országoknak, ame
lyek rendezvények vállalásával 
hozzájárultak a bajnokságok fo
lyamatosságához, a szövetség 
hagyományainak fenntartásá
hoz. 

A főtitkári beszámoló után az 
USIC főpénztárosa vázolta a 
szövetség vagyoni helyzetét. 

Tájékoztatójában leszögezte: a ta. Személyi kérdésekben az 
pénzügyek jól alakultak, a va- alábbiak szerint döntöttek: 
gyon különböző banki lehetősé- Az USIC elnöke ismét dr. 
gek kihasználásával gyarapo- Giovanni Romano (Olaszor
dott, az anyagi helyzet stabil, szág), az új alelnökök: Kazimi
így mód nyílik a bajnoksági erz -Zurowski (Lengyelország) 
szubvenciók megemelésére. és Vladimir Kozlov (Szovjet
• A számvizsgáló bizottság unió). 
megbízott szóvivője mindenben Az USIC főtitkára ismét dr. 
alátámasztotta a pénztárosi je- Herbert Schartl (Ausztria), a 
lentést. Jelentette továbbá a technikai bizottság elnöke újból 
kongresszusnak, hogy a bank- Frantisek Vala (Csehszlovákia) 
számlák, a részvények és érték- lett. 
papírok rendben vannak, a A kongresszus 13 országot 
könyvelés kifogástalan. választott az elnökségbe, és 11 

A kongresszus másnap szek- országot a technikai bizottság
cióüléseken folytatta munkáját. ba. Magyarország, mint az 
Az általános bizottság tagjaira USIC alapító tagja, és mint 
nehéz feladat várt, hiszen a - egyik legaktívabb közreműkö
megválasztott tisztségviselők dője, mind a két testületnek 
mandátuma lejárt, ezért új sze- tagja lett. 
mélyekre, valamint a vezető A kongresszus döntése alap
testületek tagjaira is javaslatot ján biztos, hogy 1987-ben India 
kellett tenniük. rendezi a férfi kosárlabda-, a 

A technikai bizottság tagjaira férfi tenisz- és a férfi röplabda
ha lehet még nehezebb feladat bajnokságot. Franciaország
hárult, azzal, hogy ebben a gaz- ban lesz a női úszók seregszem
daságilag egyre jobban terhelt léje, és Bulgária ad otthont a 
világban 1990-ig megpróbálták labdarúgó döntőnek. 
a bajnokságok terveit összeállí- 1988-ban a súlyemelés a 
tani, megtalálni az országokat a Szovjetunióban, a férfi teke 
versenyek megrendezésére, s a Csehszlovákiában, és a sakk
testületi ülések lebonyolítására. bajnokság Lengyelországban 

Pihentetőül ezúttal az Ermi- kerül megrendezésre. 1989-ben 
tázs meglátogatása szerepelt a Magyarország a cselgáncsbaj
programban, majd este a lenin- nokság házigazdája lesz. 
grádi nagycirkusz műsorát él- A kongresszus zárószakaszá
vezhették végig a kongresszusi ban a résztvevő delegátusok 
résztvevők. békefelhívással fordultak a vas-

A zárónapon teljes plenáris utas sportolókhoz és a világ va
ülésen a szavazásokra került lamennyi sportolójához, sport
sor. A szekcióüléseken kidolgo- szervezetéhez. Felhívtak min
zott előterjesztéseket vita után denkit a béke megőrzésére. 
a kongresszus végül is elfogad- Sz. Gy. 

A döntő mérkőzést a hidasné
meti IV. főpályamesteri szakasz 
csapata vívta a szerencsi VI. fő
pályamesteri szakasz csapata 
ellen. Az eredmény 2-1 a hidas
németiek javára. 

A harmadik helyet az 1. főpá
lyamesteri szakasz szerezte 
meg. A torna legeredménye
sebb csatára Kassai István, az 
1. főpályamesteri szakasz játé
kosa volt. 

Népszava-kiadványok 

Öregfiúk 
bajnoksága 

Az Utasellátó nagypályás la
badarúgócsapata az 1985/86-os 
idényben az öregfiúk bajnok
ság területi (Nyugat) csoportjá
ban szerepelt. Miután megnyer
te a 9ajnokságot, az öregfiúk 
bajnokság közép- (Nyugat) cso
portjában játszhatnak. Itt már 
lényegesen erősebb ellenfelek
kel mérkőzhetnek, az idei mér
leg pillanatnyilag megnyugta
tó: a ·bajnokság 12 csapata kö
zül a 4. helyen állnak. 

Felütve a Népszava Lap- és 
Könyvkiadó 1987. évi katalógu
sát, kitűnik, hogy a kiadó tervei 
között számos szakmai: jogpro
paganda- és társadalombiztosí
tási kiadvány közreadása is sze
repel. A munkaviszony létesíté
se, módosítása, megszüntetése 
című összeállítás az 1986-ban 
kiadott A Munka Törvényköny
ve és a végrehajtás szabályai 
című alapkötethez kapcsolódva 
a munkaügyi jogszabályok 
szakköteteként jelenik meg. 

A kiadvány, többek között, 
magában foglalja a munka
könyvről, a munkaerő-közvetí
tésről és a munkaerő-toborzás
ról, az átképzési támogatásról 
stb. szóló jogszabályokat. 
A munka díjazása azok közé a 
szakkiadványok közé tartozik, 

amelyek az adott témában a az újítómozgalom támogatásá
legélőbb ismereteket tartalmaz- val kapcsolatos munkáltatói kö-
zák. telezettségről szóló szabályokat. 

A Munkavégzés, munkaidő, A Fegyelmi és anyagi felelős-pihenőidő című könyv a mun- ség című kiadvány e felelősség 
kavégzési és foglalkoztatási kö- sokszor bonyolult kérdéseiről 
telezettségre, valamint a mun- alkotott jogszabályokat kötötte 
ka- és pihenőidőre vonatkozó csokorba. A szabályok gyakor
szabályok teljes körét tartal- lati alkalmazásának megköny
mazza. Így magába foglalja a nyítése érdekében a kötetben 
munkások és a középfokú vég- helyet kapnak a Legfelsőbb Bí
zettséggel rendelkező sz�kem- róságnak ebben a témakörben 
berek, valamint a vezetok to- hozott hatályos állásfoglalásai 
vábbképzéséről szóló, a dolgo- is. 
zók hivatalos kiküldetéséről és Feltehetően keresett összeál
külszolgálatáról, az ideiglenes lítás lesz A vállalati szabályal
és tartós külföldi kiküldetésről, kotás, amely a gazdasági veze
a kirendelésről szóló szabályo- tőknek, a szervezőknek, a válla
kat. A kötet közli a munkaidő lati szakembereknek, a társamértékére (csökkentésére) és dalmi szervek tisztségviselői
beosztására vonatkozó rendel- nek kíván segítséget adni a vál
kezéseket, a munkahelyi de- lalati szabályalkotások bonyomokrácia, a munkaverseny '?S lult munkáihoz. 

A vállalati jogszabályok 
gyűjteménye a vállalkozások, 
az új vállalatvezetési formák 
létrehozásán kívül bemutatják 
a felügyelet mechanizmusát, to
vábbá a vállalatvezetők jogáll�� Vlzszintes: 1. Ha megszlvleljük, a kaság. 54. Betegségtünet. 56. Majd- Az el6ző keresztrejtvény helyes sa't 1

.s. tervszeríiséget szolgálja. (Folytatása a nem a Dunán. 58. Nem fölé. 60. Becé- megfejtése: A vezetői önállóság növe-
20. függ6legesben.) 13. Folyadék. 14. zett női név. 62. Trikó. 63. Felkelés vé- lése. A túlmunka önkéntes �állalása. Az ország lakosságának je-
Rövid tréfás történet. 15. Fél, németül. ge. 64. Gyilkolt. 86. Káté! 68. Azonos Egy-egy könyvet nyertek lapunk 20. lentős részét érdekli, hogy 16. Személyes névmás. 17. Betanító, betűk. számiban megjelent keresztrejtvény d d , alkal l il il állatszelídítő. 19. Idegen női név. 20. helyes megfejtéséért: Buruczki László, a an ° omma , m yen -
Azonos betűk. 21. Kötvényfajta, név- Beküldend6: Vlznintes 1. és folyta- Zalaegerszeg, Stadion u. 2., Németh letéket kell lerónia. Az flletékjo-
elóvel. 23. Egymást követő betűk. 24. tásaként 8 20. füa6leges. Lászlóné, Budape$t, 1., Fazekas u. 3., gi kézikönyv aktualitását az ad-
A szerelem istene. 25. A láb része. 26. Adorján Magdolna, Pécs, Kapács u. J·a, hogy 1986. J"úlius l·J"ével ÚJ·, Amerikai hirügynökség. 28. Kevert Beküldési határid6: december 5. 15., Dancsi Lajos. Budapest Xl., Fe-
száz. 30. Vissza: Zeus és Hera fia, a A megfejtéseket ••szerkesztőség cí- hérvári út. 113., Kocsis Irén, Záhony, átfogó, korszerú törvény és vég-
harc istene. 31. Az arzén vegyjele. 32. mére kérjük küldeni. József A. u. 19. rehajtási rendelet jelent meg az 
Régi súlymérték. 34. Pénzügyi ok- illetékről. A kézikönyvben való 
mány, névelővel. 36. Csapadék. 37. i=, ==
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t ' l t tartal Karib-tengeri ország. 38. Felvágott-fé- + 
e gazo as resz e es om-

leség. 39. Fordítottja a hét egyik napja. 13 
--+--+--1-----H jegyzék és tárgymutató segíti. 

40. Női hang. 42. Az 51. sor páratlan A társadalombiztosítás terü-
betűi. 44. Heves megyei község. 45. letéről 1987-ben két jelentős ki-Éneklő hang. 46. Változatok. 50. Aden 
egyforma betűi. 51. A hét törpe egyike. advány jelenik meg. A társada-
52. . .. -arc, kétszfnúsködés, idegen lombiztosítási jog kézikönyve 
írásmóddal. 53. Szintén. 55. Kérd6szó. I-11- /3. javított, bővített ki-
57. Szeszes ital. 58. Az asztácium vegy- · adás meo-ielentetését az indo-jele. 59. Munkáért fizetett díj. 61. ..., 
A monda szerint Róma alapltója. 64. kolja, hogy az utolsó kiadást kö-
Testrésze. 65. Férfinév. 67. Vas megyei vetően (1984.) számos rendelet 
település. 68. Népvándorlás korabeli és szabályzat megváltozott. szarmata lovasnép. 32 A sikert aratott kézikönyv az 
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Fiig6le,ea: 1. Szovjet repülőgéptf• 
pus. 2. Görög betű. 3. Hannatos, friss. 
4. Visszai'iz! 5 .... Viktor (1830--1917) 
magyar történelmi festő. 6. Mértani fo
galom. 7. Egy európai főváros lakója. 
8. Elkápréztat.-9. Az Atlanti Szövetség 
tagja. 10. Visszahl! 11. Szovjet sakk
exvilágbajnok. 12! E2í nem valóság. 17. 
... éder, húsz szabilyos háromszög ál
tal határolt mértani test. 18. Tolna me
gyei község. 21. Almoz páratlan betűi. 
22. A Volga IDl!llékfolyója. 27. N6i név. 
29. Buja, kéjsóvir. 31. A nyugati sze
miták főistene. 33. Tibet mássalhang„ n---1�.....1,--
zói. 35. Megszentelé. 36. Férfinév. 41. 
Csillagászati talppont. 43 .... IDés, szo. 
ciáldemokrata politikus volt. 46. Róka
figura. 47. Díszltő stfius. 46. Vasúti l.,. 
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ügyintézők, a társadalombizto
sítási ügyekkel foglalkozók, a 
jogkeresők és a 

0

társadalombiz
tosítási apparátus . nélkülözhe
tetlen munkaeszközévé vált. 
A társadalombiztosítási ügyvi
teli feladatokat ellátó munkálta
tóknak szóló OTF-utasítás „pót
füzet", az alapkötet kiegészíté
,se, és annak érdekében szer
kesztették, hogy a tb-feladató
kat ellátó munkáltatók, szövet
kezetek és egyéb szervek is
merjék a hatályos fóigazgatósá
gi utasításokat. 

- Társadalmi munka. A za
laegerszegi vontatási üzemegy
ség két szocialista brigádja, a 
Vörös Csillag és a Landler Je
nő, októberben 144 óra társa
dalmi munkát végzett: árkokat 
tisztítottak és kerítést építettek. 
A munkájukért kapott bért a 
nyugdíjasok megsegítésére, il
letve a helyi vasutas sportkör 
javára ajánlották fel. 

, 

- Siker egy pályázaton. A 
MÁV balparti biztosítóberende
zési főnökséghez tartozó váci 
távközlő művezetői szakasz Du
nakanyar szocialista brigádja a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa által hirdetett „Üze
münk egy éve - brigádunk 
egy éve" című pályázaton első 
helyezést ért el. 

- Előadások. A Heves me
gyei műszaki közgazdasági he
tek keretében októberben a 
Hatvan-Füzesabony Pálya
fenntartási Főnökség kultúrter
mében két előadá1't tartottak. 
Csomai Zoltán, a vezérigazga
tóság osztályvezetője, illetve 
Nagy Alfréd, a miskolci igazga
tóság mérnöke a vasút korsze
rűsítési elképzeléseit ismertette 
a szép számú hallgatósággal. 

- Kirándulás. Szakszerve
zetünk kulturális, agitációs, 
propaganda és sportosztálya ki
rándulást szervezett Ausztriá
ba, a kiemelkedő munkát végző 
művészeti propagandisták ré
szére. A kirándulók a festői 
szépségű Fladnitzban, egy alpe
si penzióban laktak. 

- Ajándék. A Bánrévén 
nemrégiben megnyílt öregek 
napközi otthonának könyvtára 
jelentősen gyarapodott. Majos
ros Józsefné, az otthon gyakori 
látogatója, s akinek férje vas
utas volt, számos értékes köny
vét az otthonnak ajándékozta, 
hogy ezzel is segítse idős társai 
szórakozását, művelődését. 

- Kitüntetés. A BBFF-hez 
tartozó ceglédi távközlő műve
zetői szakasz Kossuth Lajos 
szocialista brigádja Érdemes 
Társadalmi Munkás pímet ka
pott. A kitüntetést a brigád ne
vében Szegő Kálmán vette át, a 
HNF helyi bizottsága által ren
dezett ünnepségen. A brigád 
társadalmi munkában vállalta a 
csemői általános iskola hango
sítását, s ezzel félezer kisdiák 
tanulási feltételeit javították. 

Elcserélném Celldömölk közelében 
levő egy szoba, konyha, kamra (mel
léképületek), családi házat nagy telek
��!; budapesti egy vagy másfél szobás 
MA V-bérlakásra. Érdeklődni: Juhász 
Sándor, 9548 Nemeskeresztúr, Kos
suth u. 92. sz. 

Elcserélném Tatabánya, Bánhidai 
lakótelep 405 II. 12. szám alatti 2,5 szo
bás, összkomfortos lakásomat buda
pesti hasonlóra, vagy kisebb tanácsi, 
illetve MÁV-bérlakásra. Veres Gyula. 

Elcserélném békásmegyeri, 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. 6423. 

Elcserélnék Vácon levő két szoba 
összkomfortos, telefonos tanácsi lakást 
budapesti hasonlóra vagy kisebb gáz
konvektoros lakásra. Plusz adhatok 
panorámás kilátású 300 négyszögöl jól 
termő szőlős bérleményt. Telefon: 
27-12-110. 

Elcserélném háromszobás, déli fek
vésű, telefonos, garázsos lakásomat 
misfél vagy kétszobás lakásra a VIII. 
kerületben csak vasutassal. Érdeklőd
ni lehet 19 óra után a 143-178-as tele
fonszámon. 

Ekserélném Budapest-Ferencváros
ban levő 65 négyzetméteres, három
szobás, összkomfortos MÁV-bérlaká
somat kisebb tanicsi lakásra. Érdek
lődni lehet egész nap a 4 72-089-es tele
fonszámon, Batu Emma. 
• Elcserélném rákosP.,alotai kétszobis, 

összkomfortos MA V-bérlakásomat 
egy szoba összkomfortos MÁV-bérla
kásra. Minden megoldú érdekel, rá
kospalotaiak el6nyben. Érdeklődni le
het a 131-847 városi és a 16-67 üzemi 
telefonszámon: Haraényiné. 

Elc:serélMm nagyméretű Budapest 
XX. kerületben lev6 két szoba komfor
tos, kertes, szolgálati lakásomat föld
szinti vagy I. emeleti egy szoba kom
fortosra. Erdeklődni lehet a 26-67-es 
telefonszámon: Módné. 

1986. NOVEMBER 27. 

Felhívás 

Jövöre ünnepli alapításának 
100. évfordulóját a MÁV Tiszt
képzó és Továbbképzó Intézet. 
Ebból az alkalomból a vasúti 
szakképzés történetéról kiállítást 
szervezünk. Kérünk minden vas
utast - brigádokat. szolgálati 
helyeket --. hogy ha vannak bir
tokukban a vasúti szakképzéssel 
kapcsolatos anyagok (régi inde
xek, bizonyítványok, újságcik
kek, fotók stb.). akkor névvel és 
címmel ellátva bocsássák azokat 
rendelkézésünkre a kiállítás ide-
jére. . 

Címünk: MAV Tísztképzö és 
Továbbképzö Intézet, 1087 Buda
pest VIII., Luther utca 3. 

Új KISZ-alapszervezet. A 
szombathelyi vasúti csomópon
ton megalakult a 13. KISZ
alapszervezet, amelynek tagjai 
az általános iskolából kimaradt, 
vasúti továbbképzést vállaló, 
két iskolai osztály 36 tanulója. 
A vasútüzemi KISZ-bizottság 
irányításával működő alapszer
vezetekben a létszám jelenleg 
390. 

- Találkozó. A miskolci jár
műjavító üzem szakszervezeti 
bizottsága október 17-én talál
kozóra hívta a már nyugdíjba 
vonult munkatársakat. A 250 
idős vasutast Fülöp Péter igaz
gató és Siklós László szb-titkár 
köszöntötte, majd tájékoztatták 
őket az üzem fejlődéséről, poli
tikai és kulturális életéről. 

- Segély. A miskolci jármű
javító kollektívái a kommunista 
műszakok bevételeiből az idén 
36 támogatásra szoruló nyugdí
jasnak összesen 67 300 forintot 
fizettek ki. A szakszervezeti bi· 
zottság pedig ötven személynek 
juttatott 26 700 forint segélyt. 

Brigádtalálkozó. A ferencvá
rosi pályafenntartási főnökség 
VIII. és IX. számú gépesített 
mozgó pályamesteri szakaszá
nak szocialista brigádjai a kö
zelmúltban baráti találkozót 
szerveztek. A hangulatos össze
jövetelen Szekes Mihály, a IX. 
GMPSZ vezetője megemléke
zett a szakaszok megalakulásá
nak 25. évfordulójáról, javasol
ta, hogy erről országosan is em
lékezzenek meP.'-��pt.; Sando, .. 

ddta át. 

Elcserélném Budapest X. ker., Hun
gária körúton levő nagyméretű kétszo
bás, komfortos, kertes családi ház jel· 
legú MÁV-bérlakásom összkomfortos 
szövetkezeti lakásra, legal�bb kétéves 
munkaviszonyban álló MA V-dolgozó. 
val. Érdeklödni lehet a 286-786-os tele• 
fonszámon. 

Elcserélnék Budapest IX. ker., 50 
négyzetméteres, kétszobás, komfortos 
MAV-bérlakást, továbbá VII. ker„ 

38 
négyzetméteres egyszobás, komfortos 
tanácsi lakást nagyobb lakásra. Érdek· 
Jód.ni lehet hétköznap 8-16 óráig a 
13-31-es üzemi, 138-417-es városi tele• 
fonszámon. Kozma Ferencné. 

Eladnim Gyöm�ő, Imre u. 119. sz. 
alatti 200 négyszögc'es telket félig 
kész épülettel (építőanyaggal, vfz, vil
lany bekötve), vagy elcserélném buda· 
pesti tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet: 
a 220-426/167 telefonszámon, Szabóné. 



V Vezérigazga� ségtervét. Ha mdst kellene m� A MÁV az idén t.öbh'1els6 -
· teruiéberi novem- legét készíteni,. � kedvez6 üzemvitelt, gazdálkodút mn� 
, � Jenő elnökle- �ényekrol �'h@tne beszi:. - intédtedést te.tt sz:olgáltatá

GWst tartbtt smkszerveze- molni, dé még nincs vége az saiiiak javftúára és eft!dmé
k6zponti vezetősége. esztend6nek. Ha például hideg, nyesebbe tételére. Kétszeresére 
et e!s6 napirendi pont- h#lvaa tél nem akadályozm a növelte például az alaprend

pieghallgatta dr. Korondr, lltállitást, akkor van remény ar- szerben közlekedő vonatok 
a Közlekedési ra, hogy a vasút kedvezően őr- mennyiségének arányát, fokoz-

um f6osztályvezet6jé- ja az 198� esztendőt ta a mozdonyok kihasználását; 
U,ékoztatóját a MÁV fej- bővitette a konténerforgalmat, 

érdekében a VII. öt- Mint az írásos előterjesztés is bevezette a 24 órán belüli, ház-
tervben eddig tett közpon- megállapította, a tepnelés és a t6l házig való expresszáru-fuva
rillalati intézkedések vég- külkereskedelem alakulásának rozást, újjászervezte a szállit-

1, és a MA V raciona- megfelelően elmaradás várható mányozási szolgálatot. 
p�gramjáról készített a belföldi fuvarozásban, növe- p;_ személyszállításban javi-el6tel'Jeszt.ésr61. kedés mutatkozj.k viszont az im- totta a belföldi és nemzetközi 

D,atén a MÁV 1986. évj ter- portszállitások terén. Az év vé- összeköttetéseket, csökkentette 
várható teljesítése és a géig az exportszállitás tovább a belföldi átlagos eljutási időt, 

évi feladatai keriiltek napi- növekszik, és a bázisnál várba- és az igényekhez jobban alkal
. Dr. Várszegi Gyula ve- tóan nyolc százalékkal lesz mazkodó menetrendet szer-• gató tájékoztatójában el- több. Az irnportfuvarozási telje- kesztett. 

dotta, hogy a MÁV az els6 sítrnény 5,2 százalékkal múlja 
hónapban teljesítette nyere- felül a bázisszintet. (Folytatás a 3. oldalon.) 

Ülést tartott az elnökség 
November 18-án ülést tartott a vasutas-szakszervezet elnö�é

. Napirendjén szerepelt: a gazdasági érdekegyaztetis feladatai, a 
llektiv Szerz6dés 1988. évi végrehajt6sáról JZ{>ló beszámoló irány

. és az 1987. évi módosltás tervezete, a MAV vasútüzemi és mun-
bi:tto , a )lelesetnffael6z6 munka haté-

liiMíijiiiNip•�•�--•��llnt-M• � 
intéző bizottsága munkáj6ról készült bau6moló megvitatá

sa. fE két utóbbi napirancli pontra januári lapunkban visszat�ünk.) 
A vasútüzemi és munkabiztonsági helyzat6r6I lapunk 12. oldalán 

siámoluak be. 

e,tlfm.déki helyi vasút 

Az enge�ély 2007 -ig érvényes 
GySEV vezérigazgatója, ezer tonnányi árut fuvaroznak, 

ry László november de nem elhanyagolhat6 a helyi 
bejelentette: 2001-19 meg- jellegű személyi forgalom sem. 
1,•éi iíJc 9- GySEV-nek a A vasútvonal felújítását az öt

azállááo1i..- V� Fe- venes évektől folyamatosan 
8)'8111 az ablak áJatt' .. �gzik, még köriilbelül 10 kilo-

�;..m-m,n-� · Fsz vár megúju-
szólt, tehát a jövő �l v(}Jtf ,arosan lehetővé vá

jár le. A 102 kilométer lik, hofy�n a szárnyvonalon 
vasútvonal történetéhez is növekedhessen a forgalom. 

hogy gazdasági okok- A 2007-ig szóló koncessziót 
dömölk és Fer\as�ent- - amelynek időtartama meg
közötti szakaszon egyezik a Győr-Sopron-tben

megszüntették a for- furti vasútvonal szerződésben 
A Fert6vtdéki vasűtnak rögzített működésének meg-
11 kilométeres magyar- hosszabbításával -, a magyar 
és 38 .kilométeres .oszt- és az osztrák kormány nevében 

·van. Ezen a mel- a két ország közlekedési minisz
.éve$ mintegy 100 tere november 21-én aWrta. 

sgázik a vasút 

November 30-ra 

TelJesítették 
árbevételi 
tervüket 

November 30-ra teljesítette 
idei árbevételi tervét az Utasel
látó Vállalat Győr-Sopron, Vas
és Zala megyei területi igazga
tósága. Ezt jelentette december 
l-jén telexen Szombathelyről 
Haller József területi igazgató 
dr. Sebes Miklós vezérigazgató
nak. 

A szombathelyi székhelyű te
rületi igazgatóság az utóbbi idő
ben sokat hallatott magáról .. 
Színvonalas szakmai munkája, 
valutabevételeinek állandó nö
velése és az eredményes gaz
dálkodás következtében a VI. 
ötéves tervben négy alkalom
mal kapott kiváló kitüntetést. 

A VII. ötéves tervet is jól in
dították. A november végére 
teljesített 336 millió forint árbe
vételi terv közel hat százalékkal 
volt több mint az 1985. évi. 
A tőkés valutabevételük ebben ._ ________ ...,_.,...,_� __ .,.._. ........ ____ ���-'!!--�----!'-"�•,1 az esztendőben - több új üzlet 
nyitásával ..... várllatóan nyolc
van százalékkal lesz magasabb 
a tavalyinál! 
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A szolidaritás fontos, de már nem elegendő 

A közlekedési szakszervezetek 

történelmük 1'ehéz szakaszát élik 
Beszámoló az ITF 35. kongresszusáról 

Ez év augusztusában Luxem
burgban tartotta meg 35. kong
resszusát az I'Í'F (Közlekedési 
Dolgozók Nemzetközi Szövetsé
ge). Az ITF a nyugat-európai 
iparilag fejlett tőkés országok
ban működő Szabad Szakszer
vezetek Nemzetközi Szövetsé
gének a tagszervezete. Műkö
dési területe kiterjed mind az öt 
kontinensre, ahol a közlekedés 
állami és magánágazataiban 
foglalkoztatott dolgozók egy ré
szének érdekvédelmét látja el. 
Négyszáz tagszervezete mint
egy 55 millió tagot mond magá
énak. A szervezet jelentős nem
zetközi tekintélynek örvend. 
Annak ellenére, hogy az 
SZVSZ-hez tartozó nemzetközi 
szövetség és az ITF között hiva
talos kapcsolat nincs, a tagszer
vezetek - így a mi szakszerve
zetünk is - számos ITF tag
szervezettel tart fent korrekt, 
baráti viszonyt. 

afrikai rezsim ellen. A kong
resszus felkérte a szakszerveze
teket, hogy a Dél-Afrikába irá
nyuló nemzetközi olaj- és fegy
verexportra kimondott embar
gó betartását ellenőrizzék, s ha 

kell, éljenek a sztájk fegyveré
vel. A kongresszus elítélte a 

szakszervezeti aktivisták töme
ges letartóztatását és követelte 

azok feltétel nélküli szabadon
bocsátását. 

Továbbiakban a közlekedés
politika témája került napirend
re. A küldöttek megállapítot
ták, hogy a környezetszennye
ződés nemzetközi problémává 
nőtt. Ezért most már nem csu
pán az iparilag fejlett országok
ban vált szükségessé egy olyan 
közlekedéspolitika kidolgozása, 
amely csökkentené a közleke
désnek a környezetre gyakorolt 
káros hatásait. Ennek megfele
lően az integrált közlekedéspo
litika megfogalmazásánál min
denekelőtt elsőbbséget kell ad
ni az ökológiai szempontoknak. 

legátusok, hogy egyetértenének 
az infrastrukturális közköltsé
gek emelésével, ha az megélén
kítené a gazdaságot és további 
munkaalkalmakat teremtene. 
Ezért fontos lenne, hogy a poli
tika jobban támogassa a tömeg
közlekedést és -szállítást, amely 
a modern gazdaság ütőere. 

A munkaidő-csökkentés és a 
tömegszállítás állami szektorá
nak privatizálása témakört 
megtárgyalva a kongresszus az 
,, Új technológiák" című hat
vanoldalas előterjesztést vitatta 
meg, amelyet munkabizottság 
készített. A jelentés alapos 
elemzés alá veszi a címben jel
zett témát és az alábbi követ
keztetést vonja le: a közlekedé
si dolgozók és szakszervezeteik 
történelmük nagyon nehéz sza
kaszát élik át. 

Elnöki megnyitó A vitában részt vevők emlé-
keztettek arra, hogy a levegő 

Szükség van 

a szolidaritásra 

• d '  k ·k 1 gf"bb Nem minden fejlődés negatív 
Az ITF-kongresszuson, a 86 szennyezo esne egyi e O , , 'l b k' oka a motorokból kibocsátott hatásu, de a mu t an rit an 

országból megjelent 800 küldött volt példa olyan helyzetre, hogy 
a'ttekintette az eltelt har' om e'v füStgáz. A városok központjai-

b · k ·k ·1 1 kib több tényező egyidejűleg fegye-
mu

.
nka'J·a·t e·s elemezte a J·elenle- an a magan ocsi a ta · o-

, tt fü t · k 1, getőleg hatott volna a jövedel
gi helyzetet. Ezt követően meg- csato s gaz O ozza a eg-

mekre, a foglalkoztatásra és a 
határozták az elkövetkező évek szennyeződés 90 százalékát. Az 

fo"bb autóbuszoknak, de főként a vo- közlekedési szektor dolgozói-
akcióinak irányait. nak munkakörülményeire. 
A kongresszust Fritz Prechtl el- natoknak és a folyami halyózás-

A szakszervezetek által elért 
nök (az osztrák vasutas-szak- nak visZOI)ylag mérsékelt az 

évszázados sikerek minden ol-
szervezet elnöke) nvitotta meg, energia szükséglete. Erőtelje- , • • 
aki beszédében, viblindítóként, sebben fejlesztve ezeket a szál-

!
a

��!n,om����
e

;i:�:�:��::�i 
ne'ha'ny i·do"szeru· ke'rde'sre hi'vta 

litási rendszereket, a fejlett ipa- , 'd k , · , k , , politika, magatartasmo o es 
fel a figyelmet. Többek között n orszago eppen ugy, mint a elJ

.árások felülvizsgálat alatt fejlődő országok, javíthatják . szólt a világ egyes területein energetikai mérlegüket és mér- vannak, hogy v�Jo_n 
, 
m;gfele�-

pusztító éhínségről, a munka- sékelhetik függőségüket a kül-. nek-e a mo�ern ki�1vas altal tá
nél�ü�e� �zámá�ak �egkét�ze- ső tényezőktől. Egyben hozzájá- masztott kovetelmenyeknek. A 
rezodeserol az Iparilag feJlett 

ru1n k k.. t ··k 'd 1 , mai nehéz gazdasági és politi-, kb (A l l 20 , a ornyeze u ve e me-orszago _an. z e
, 
te t . . ,ev_- hez. kai környezetben a szolidari-

ben szamuk huszmilliorol .. .. . tás éppen olyan fontos, mint a 
negyvenmillióra emelkedett.) A

, 
küldottek nagy figyelm;t múltban, de ez már nem ele-

Rámutatott arra hogy még sú- ford1tottak a foglalkoztatásra es 
d „ A k t· kt· . -' f 1 lk , b" , , gen o. sza szerveze 1 a 1vis 

lyosabb a helyzet a feJ.lődő or- a og a oztatás iztonsagara. tá'kn k inf 'ltakn k k, t-
"C.I , l' 'lt 'k t a orma a , epze 

szágokban ahol J·elenleg 400 natarozottan e ite e az a t kn k , f lk, ··1t k k k 11 , 
f . "k , d , l ·t .k , t e e es e eszu e ne e 

millió embernek nincs munká- a1ta to es gaz asagpo t t a• 1 · ··k kb k '  d '  k-
ja. Ezeknek az országoknak ak
kora a nemzetközi adóssága, 
hogy szinte kilátástalan a dol
gozók szociális helyzetének bár
minemű javítása is. 

Egyre több gondot jelente
nek az emberiségnek a nukleá
ris korszak ,,produktumai": po
litikai téren a dél-afrikai 
apartheid; a nemzetközi terro
rizmus; a szakszervezeti jogok 
korlátozása; az új technológi
ák alkalmazásának következ
ményei stb. A közlekedési és 
szállítási ágazatot érintő kérdé
sekről szólva hangsúlyozta, 
hogy az ITF-nek számolnia kell 
a nyolcvanas évek közlekedés
politikájának társadalmi követ-

l .1; , • l , , enmu azo an a er ese ame y a pro1 .t u1ra e osztasara b 1 kk 1 t 'k • 
• , l di , • k en, ame ye e eve enyse-iranyu, nem pe g UJ mun a- .. k , b talál", k lkal k , , K.. gu soran szem e Ja ma-a ma megteremtesere. o- k t S •tt lh lh t · 1 'k 1 d , lit"k gu a . 1 nem e anyago a o vete te o yan gaz asagpo 1 a 't , t • 1 t k"T b .. • folytatását, amely abszolút el- seg1
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"bb , t d t 1- f 1 lk orsz go sza szerveze e1 ozo -so sege a a e Jes og a oz- . , 
tá k , gf 1 1 , dal ti tapasztalat es eszmecsere. ta sna es me e e a társa -

mi szükségletnek. Kijelentet- A kongresszus végezetül az 
ték, hogy valódi haladás csak ITF_ eln�kének, a nyugdíjba vo
akkor lesz a munkanélküliség nulo Fntz Prechtl helyett Jtm 

elleni harcban ha a munka- Huntert (kanadai vasutas-szak
adók fokozato;an lemondanak szervezet), a vasutas szekció el
egyeduralkodó szerepükről a nökének, az ugyancsak nyudíj
termelés és az árak valamint a ba vonuló Pierre Potums he
beruházások és a fo�lalkoztatás lyett, H. Schmölzöt (os;trák 
területén s növelik részvételű- vasutas-szakszervezet) valasz
ket a társadalmi célok megvaló- tották meg. 
sításában. Hangsúlyozták a de- Baranyai Zoltán 

kezményeivel, amelyek a priva- ,-------------------------
tizáció (állami tulajdon magán-
kézbe adása) és a közlekedés 
szabályozatlanságának formá
jában jelentkeznek. Számos 
iparilag fejlett országban, mint 
például Japán, Nagy Britannia 
vagy az Egyesült Államok, erő
sen korlátozott a sztrájkjog és a 
dolgozók tízezreit bocsátják el 
munkahelyükről. Ezért nagy 
szükség van arra, hogy a nem
zetközi szakszervezeti mozga
lom szembeszálljon az ilyen in
tézkedésekkel. 

Felhívás 
a kormányokhoz 

Az elnöki megnyitót követő
en a küldöttek először a dél-af
rikai helyzettel foglalkoztak. 
Nyilatkozatot fogadtak el, 
amelyben messzemenőkig el
ítélték a dél-afrikai apartheid
rendszert és elhatározták, hogy 
mínden rendelkezésükre álló 
eszközzel segítik annak felszá
molását. Az ITF-kongresszus 
felhívással fordult az érdekelt 
kormányokhoz, hogy meg/el.elő 
szankciókkal Lépjenek fel a dél-

A szállítási dolgozók 
sokat tehetnek a békéért 

Az adminisztratív bizottság 
budapesti ülésén figyelemre 
méltó beszédet mondott Preben 
Mdl.er Hansen, a Dán Tenge
rész Szakszervezet elnöke. 
A dániai gazdasági helyzet vá
zolása után arról beszélt, hogy 
a Szállítási Dolgozók Nemzet
közi Szövetsége jó munkát vég
zett, de nem az a fontos, hogy 
tonnaszámra gyártsuk a határo
zatokat, hanem az, hogy megra
gadjunk minden lehetőséget, 
ahol küzdhetünk a békéért, a 
leszerelésért, a népek egyenjo
gúságáért. A cselekvésre szám
talan példa van: a dán tengeré
szek például elhatározták, 
hogy nem szállítanak olajat a 
fajüldöző dél-afrikai rezsim-
nek. 

Ne csak a saját sorainkban 
szervezzük a kÚzdelmet, hanem 
vonjuk be a széles közvéle
ményt, különösen fontos az ifjú
ság nevelése és szolidaritása. 
A dán tengerészek támogatják 
a nicaraguai népet, ingyen szál-

lítják az országukba küldött 
élelmiszereket és gépjárműve
ket. Álláspontjuk szerint, csak 
akkor lehet eredményesen küz
deni a békéért, ha egyidejűleg 
küzdünk a háború ellen is. A 
dán tengerészek megvizsgálták 
hajóik járatait és megállapítot
ták, hogy négy hajó fegyvere
ket szállított Izraelből Iránba. 
Az amerikai kongresszus hatá
rozata értelmében tilos fegyve
reket és alkatrészeket eladni 
Iránnak, arra azonban senki 
sem gondolt, hogy Izrael útján 
is lehet fegyverhez juttatni 
Iránt. Szakszervezetünk be
avatta az ügybe az amerikai 
CBS tv-társaságot és a dán tele
víziót; az ügyet egyszerre lep-
1.eztük le Dániában és az USA
ban is. 

A szállítási dolgozók - mint 
a példa is mutatta - sokat te
hetnek a békéért - mondotta 
befejezésül a Dán Tengerész 
Szakszervezetek elnöke. 

Az ato0101entes világ 
- reális célkitűzés 

Manapság világszerte arról 
beszélnek, mi vár ránk, a Föld 
lakóira a jövőben, csillaghábo
ru vagy csillagbéke? Jellemző, 
hogy a világ népei egyre köve
telőbben, egyre tudatosabban 
hozzák kormányuk tudomására 
azt, milyennek akarják látni a 
jövőjüket. Sok esetben előfor
dul, hogy· a népek és vezetőik 
érdekei, törekvései, beállítottsá
ga megegyeznek. A delhi „ha
tok" mexikói találkozója, az el 
nem kötelezett országok állam
és kormányfőinek konferenciá
ja például bebizonyította, hogy 
ezek az országok támogatják a 

fegyverkezési verseny megfé
kezésére irányuló szovjet kez
deményezéseket, többek között 
az atomrobbantásokra vonatko
zó moratóriumot. 

Ki hogyan reagál az atomkí
sérletek moratóriumára? Az a 
tény, hogy a Szovjetunió meg
hosszabbította az atomrobban
tások valamennyi fajtájára 

meghirdetett, egyoldalú mora
tóriumot, nem hagyta közömbö
sen a világ országait és népeit. 
Még az Egyesült Államokban 
is, a lakosság több mint 80 szá
zaléka e kísérletek megszünte
téséért száll síkra. Az atomkí
sérletek betiltásának hívei a 
nyugat-európai országokban 
amellett foglalnak állást, hogy 
kormányuk emeljen szót a mo
ratórium érdekében. 

A „százak felhívása" elneve
zesu francia háboruellenes 
szervezet különböző politikai, 
filozófiai és vallási meggyőződé
sű, kiváló személyiségeket tö
mörít. Vezetője Georges Séguy 
arra számít, hogy a szovjet mo
ratórium meghosszabbítása 
után más atomhatalmak, töb
bek között Franciaország is, fel
használhatják majd a kedvező 
lehetőséget, és azonnal felfüg
gesztik a valamennyi atomfegy
vertípussal végzett kísérleteket. 

Dr. J. Leggettnek, a londoni 
ellenőrzés-technológiai tájékoz-

tatási központ munkatársának 
véleménye szerint, az atomkí
sérletekkel kapcsolatban tá
madt vitában egyre nehezebb 
nem a Szovjetunió pártját fogni. 
,,Az egyszerű tény lényege az, 
hogy ezen a konkért területen 
a Szovjetunió kormányának 
igaza van" - írja. 

Az NSZK-ban a lakosság túl
nyomó többsége így vélekedik: 
ha nem lesznek atomkísérletek 
- akkor az atomfegyvereket 
sem fogják tökéletesíteni, ez pe
dig végeredményben természe
tes elhalásukhoz vezet. Az 
NSZK lakossá_ga aggályainak 
és az Egyesült Allamokhoz inté
zett felhívásainak nyilván az is 
az oka, hogy jelenleg ebben az 
országban van világviszonylat
ban is a legtöbb atomfegyver 
felhalmozva egy négyzetkilo
méternyi területre számítva. 
Nyilván nem véletlenül jelen
tette ki Hans-Dietrich Gen
scher, az NSZK külügyminisz
tere, hogy ha a szovjet-ameri
kai csúcstalálkozó során megál
lapodnak majd az atomkísérle
tek általános megszüntetéséről, 
akkor Bonn csakis örömmel üd
vözölheti ezt. 

A 101 el nem kötelezett or
szág vezetői Hararéban tartott 
konferenciájukon arra szólítot
ták fel az Egyesült Államokat, 
hogy kövesse a Szovjetunió pél
dáját és kapcsolódjon be az 
atomrobbantások moratóriumá
ba. 

Ami Franciaországot illeti, hi
vatalos körök inkább hallgatás
ba burkolóznak. Jelenleg nincs 
szó arról, hogy Franciaország 
megszüntesse az atomkísérlete
ket. Ennek az országnak azon
ban elég nagy tekintélye van a 

világban, és a moratórium mel
letti határozott állásfoglalása az 
Egyesült Államokat is befolyá
solhatná. 

A nyugati sajtóban olyan vá
dak hangzanak el, hogy az 
újabb szovjet moratórium csak 
„propagandafogás". De vajon 
propagandáról van szó? Minde
nekelőtt az emberiséget fenye
gető veszély mértékét kell felis
merni - ez elől nem lehet 
atomóvóhelyeken elrejtőzni, lé
zerpajzs mögött menedéket ke
resni. Atomkorszakunkban új
fajta politikai gondolkodásra 
van szükség, ez azonban a jelek 
szerint hiányzik az Egyesült Ál
lamok vezető köreiben. 

Egy objektív tény: azok a 
nyugat-európai országok és ve
zetőik, amelyek, illetve akik he
lyeslik a kísérleti atomrobban
tások betiltására irányuló szov
jet kezdeményezést, kétségtele
nül a saját érdekeiket követik. 
Hiszen nehezen lehet a Szovjet
unió iránti rokonszenvvel gya
núsítani az NSZK, Spanyolor
szág vagy Hollandia vezetőit, 
akik helyeslik a moratórium 
meghosszabbítását. Norvégia, 
Dánia és Görögország viszont 
kifejezésre juttatta, hogy az 

Csak sajnálni lehet azt, hogy· atomkísérletek megtiltásának 
Margaret Thatcher kormánya, kérdésében nem azért nem ért 
az amerikai kormányzatot kö- egyet az Egyesült Államok kor
vetve, nem értékelte érdeme mányzatával, mert ezeknek az 
szerint a szovjet moratórium országoknak a vezetői köreiben 
meghosszabbítására vonatkozó valamiféle Amerika-ellenes . 
döntést. Ez azt mutatja, hogy hangulat uralkodna. Itt az nyil
London nemcsak az atomrob- vánul meg, hogy felismerik a 
bantások megszüntetésével, ha- nukleáris veszélyt és saját fele
nem általában az atomfegyve- lősségüket egyaránt. 
rek megsemmisítésével szem
ben is elutasító magatartást ta
núsít. 

Vlagyimir Katyin 
az APN politikai szemleírója 

Szakszervezeti kiadványok 

A Népszava 1987. évi kalendáriuma 
A Népszava Lap- és Könyv

kiadó legújabb kalendáriuma 
színes olvasmányokat, sok 
hasznos tudnivalót kínál. A kö
tet szerkesztői arra törekedtek, 
hogy olyan írások jelenjenek 
meg, amely a kalendáriumot az 
egész család évkönyvévé avat
ja. 

A legújabb Népszava-kötete
ket lapozva, jóleső érzés, hogy a 

tanuló ifjúság érdeklődésére 

éppúgy gondolnak a szerzők, 
mint a· vacsoraprogramokra, a 

diszkózenére stb. A kiadvány 
tartalmából néhány figyelemre 

méltó írásra hívjuk fel az olva
sók figyelmét: 

Dr. Czeizel Endre: Múlt, je
len, jövő az orvosi genetikában 
című írása arról tanúskodik, 
hogy az orvostudomány jelen
tős sikereket ért el a környezeti 
ártalmak okozta betegségek el
leni harcban, viszont az öröklött 
ártalmak meglehetősen ellenál

mondom, segít a gondon." A le
írt 39 gyakorlat - minden bi
zonnyal igen . . .  

,,Ha két autós beszédbe ele
gyedik, a második mondata biz
tosan a fogyasztásról szól" -
kezdi Tóth Jenő úrvezetőknek 
szóló gyakorlati tanácsokat tar
talmazó cikkét, amelynek címe: 
Ha kevés a benzin. 

A Népszava Kalendáriumá
ban sajátos színfolt a négynyel
vű turistaszótár, amely az uta
záshoz legszükségesebb orosz, 
angol, francia és német szava
kat tartalmazza. 

A sport rajongóinak kínál ol
vasmányt a Kis történetek 
nagy emberekről című összeál
lítás. (Visszavonulásról, elisme
résről, sztárnyilatkozatokról, 
furcsa rekordokról stb. olvasha
tunk Serényi Péter összeállítá
sában.) Gundel Gábor receptjei 
tavasztól télig kínálnak finom 

falatokat. Akik szívesen böngé
szik az asztrológiai fejtegetése
ket, azoknak örömére szolgál
hat a Mit ígérnek a csillagok? 
című horoszkópcikk, amelynek 
már lassan sajátos hagyomá
nyai vannak. Pedig nincs ab
ban semmi szégyellnivaló, ha 
ma az űrkutatás korszakában is 
ott gyökerezik lelkünk mélyén 
az ősi kíváncsiság, a jövőbe lá
tás vágya, reménye. 

A kalendárium egyik kedvelt 
része a vásárnaptár, amelyből 
például megtudhatjuk, hogy 
Abádszalókon és Zombán mi
kor van vásár. 

Böngészve az ösi:zeállítást, 
feltűnik, hogy milyen sok he
lyütt rendeznek országos vá
sárt. A kalendárium pályázati 
skandináv rejtvényeket is tar
talmaz - a megfejtések bekül
désének határideje: 1987. már
cius 4. 

lónak bizonyultak a gyógyítási i------...:....-------------------

kísérletekkel szemben . .. 
� ·  

Dr. Szegő Tamás a nyugdíjjal 
kapcsolatos sokrétű és szerte
ágazó jogszabályokban segíti 
eligazodni az érdekelteket -
[rásának címe: ,,Nyugállo
mányba vonulása alkalmá
ból . . .  " 

Selmeczy Attila írásában azt 
kutatja : mitó1 ragyog a Neoton 
Famt1ia csillaga? 

A kábítószerek sajnálatos ter: 
jedéséről szól Thurzó Tibor 
elemzése, amelyből kitűnik: 
„Az emberiség harcol a kor 
egyik legveszedelmesebb be
tegsége ellen. Keresi a legjobb 
módszert. Talán idén rátalál. 
De addig is figyeljünk jobban 
egymásra." Hiszen az életről 
van szó. Balogh Ildikó gyógy
tornász cikkének frappáns címe 
elgondolkodtató: ,,A torna, ha 

A magyar szakszervezetek 
XXV. kongresszusa 

A Népszava Lap- és Könyvkiadó a napokban negjelentette 
" A magyar szakszervezetek XXV. kongresszusa rövidített jegy
zőkönyve" című kötetet, amely tartalmazza Baranyai Tibornak, 
a SZOT főtitkárának megnyitóbeszédét, a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsának beszámolóját és Gáspár Sándor szóbeli ki
egészítőjét, valamint a szóbeli kiegészítést a szakszervezetek 
számvizsgáló bizottságának jelentéséhez. 

Az új Népszava-kötetben több mint száz oldal terjedelem 
tartalmazza a kongresszus vitájának anyagát. A kongresszus do
kumentumai című fejezet legjelentősebb része A magyar szak
szervezetek XXV. kongresszusának határozata, amely megjelöli 
a szakszervezetek társadalmi szerepét, kijelöli a szervezett dolgo
zók tennivalóit a gazdaság fejlesztéséért, az élet- és munkakörül
mények javításáért, a szocialista életmód terjesztéséért. 

Külön fejezet tartalmazza a magyar szakszervezetek alapsza
bályát. A kötet l4jékoztat arról is, hogy a SZOT legfelsőbb szer
ve, a kongresszus kiket választott a Szakszervezetek Országos 
Tanácsának tagjai so�ba. 
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-Reflektorfényben 
a Közlekedési Múzeum 

A budapesti Városliget már 
Széchenyi István kora ó)á he
lyet adott alkalmi kiál.Íítások
nak. Állandó csarnokok meg
építésére azonban még mintegy 
fél évszázadot kellett várni. Az 
intézményt 1896-ban a milleni
umi országos kiállítás vasúti, 
postai és hajózási anyagából az 
akkori kereskedelmi miniszter 
rendeletére alapították, és a ki
állítás közlekedési épületében. 
annak átalakítása után. 1899. 
május l-jén nyitották meg a 
Közlekedési Múzeumot. Az or
szág egyik legnagyobb techni
kai múzeumának főigazgatójá
val, Veress Istvánnal beszélget
tünk az intézmény múltjáról, je
lenlegi tevékenységéről és a kö
zeljövő terveiről. 

Helyreállítás után 

- A második világháború
ban az épület súlyosan megsé
rúlt - mondotta. - Helyreálli
tása után, az újonnan beszer
zett anyagokkal húsz évvel ez
előtt nyitották meg újra. A het
venes évektől - a központi 
gyűjtemény folyamatos fejlesz
tése mellett - vidéken is létre! 
hoztunk kisebb múzeumokat, 
állandó kiállításokat. Ezek kö
réből elsősorban a már orszá
gos hírű parádi Kocsimúzeu
mot és a nagycenki Széchenyi
kastélyban, a volt tulajdonos 
közlekedési tevékenységére 
emlékeztető anyag bemutatását 
és a kisvasút végállomásán lévő 
mozdony- és kocsiskanzent kell 
említeni. Pakson, amely a régi 
mellékvonal végállomása volt, 

„ a korábbi felvételi épületben és 
annak előterében Baross Gábor 
koráig mutatják be valamennyi 
szakszolgálat tárgyi emlékeit, 
amelyeket a pécsi vasútigazga
tóság gondoz. 

A múzeum széles körű tevé
kenységére jellemző a múlt em
lékeinek megőrzésére irányuló 
állandó törekvés. Több állomá
son mutatnak be felújított régi 
mozdonyokat, például Nagyka
nizsán, Szolnokon, Püspökla
dányban, Kiskunfélegyházán, 
Mátészalkán állandó vasúttör
téneti kiállitást szerveztek. Zá
honyban tekinthető meg a kor
szerű konténerek és rakodógé
pek gyűjteménye. 

Más közlekedési ágazatok 
történetének publikálását is 
fontos feladatnak tartják. Kis
kőrösön egy nyugdíjas útmes
ter kezdeményezésére az útépí
tés történetét, az úthálózat ki
alakulását mutatják be, a skan
zenben az útépítési gépeket he
lyezték el. A fővárosi Deák téri 
alagút - a Budapesti Közleke
dési Vállalat üzemeltetésében 
- a metró fejlődéstörténetét 
szemléltető eszközöknek adott 
otthont. A Petőfi Csarnokban 

tavaly megnyitott repülési mú
zeum 4000 négyzetméteres 
alapte1iileten teszi lehetővé a 
különféle tárgyak, többek kö
zött 26 eredeti repülőgép és 30 
repülőgépmotor megtekintését. 
Az egyik érdekesség az űrkuta
tás területén a Szovjetunióban 
tevékenykedett Szilárd Károly 
matematikus-fizikus Sztálin-dí
ja, amelyet leánya ajándékozott 
a múzeumnak. 

Hazai évfordulók 
Ebben az évben újabb intéz

ménnyel gazdagodtak. Az 
1913-ban készült, történeti érté
kű Kossuth hajóban a hajóépí
tés és a magyar Duna-hajózás 
történetét mutatják be. A hely
reállitásra az üzemeltető szövet
kezettel közösen 13 millió f o
rintot fordítottak. 

- Közlekedési Múzeumunk 
rangját mutatja, hogy az ország 
mintegy 600 múzeumából csu
pán 15, közülük a mienk, ren
delkezik országos hatáskörrel, 
hatósági jogkörrel - tájékoztat 
Veress István. - Közlekedés
történeti védettséget állapít 
meg, engedélyezheti egyes tár
gyak külföldre történő kivitelét. 
A tudományos kutatóhellyé 
nyilvánított intézmény 130 dol
gozójából húsz kutató. 1990-re 
az összlétszámot 180-ra kíván
juk emelni. A könyv- és folyó
irattár 100 ezer kötetet tartal
maz, a fotóarchívumban 80 ezer 
negatívot őriznek, ennek 40 
százaléka vasúti témájú. Kiállí
tási területünk a főépület mel
lett az idén hiánypótlásként 87 
millió forintért elkészült új rész
szel együtt ötezer négyzetmé
ter. A látogatók száma éven
ként kb. 350 ezer. 

Az utóbbi években jelentősen 
bővült a múzeum Tatai úti öt
emeletes épülete és raktárak is 
készültek. Itt archívum, korsze
rű restaurátorműhely és mind 
az öt közlekedési alágazatnak 
egy-egy raktára van. Az építő
műhely más vállalatoknak is 
segítséget nyújt kiállítások ren
dezéséhez. Az elmúlt eszten
dőkben a közlekedési kor
mányzat 200 millió forintot 
fordított a múzeum fejlesztésé
re. 

Az idén hazai évfordulók 
megünneplésében is részt vet
tek helyben és vidéken egy
aránt. A Déli Vasút 125 éves ju
bileuma alkalmából Budapes
ten és Nagykanizsán, Celldö
mölkön pedig az ottani vasútvo
nal megnyitásának centenáriu
ma tiszteletére. Nemzetközi 
kapcsolataik további ápolását 
jelenti, hogy a Repülési Múze
umban a holland légitársaság
gal (KLM) közösen szerveztek 
kiállítást, bemutatkozott a 
moszkvai Politechnikai Múze-

um, a restaurálás történetével 
jelentkezett a csehszlovákiai 
Brno-i múzeum, a bukaresti 
Technikai Múzeum „A szállítás 
fejlődése Romániában" című 
anyagának jellemző részét hoz
ta magával, és az érdeklődök 
megtekinthették a Majna-Rajna 
csatorna létesítését illusztráló 
tablókat az NSZK bemutatásá
ban. November 28-án nyitották 
meg .a vasútmodellezők nem
zetközi kiállítását, amelyről la
punk másik cikke számol be. 

A jövő tervei 

A jövő tervei között szerepel 
a Városligetben 1987-ben meg
nyitandó új épület felavatása, 
amely nagy jelentőségű a fejlő
dés szempontjából. Érdekes el
képzelések megvalósítására is 
sor kerül: jövő júniusban nosz
talgiavonat indul Budapestről 
Bécsbe, az ÖBB-vel együttmű
ködve. A szolnoki Járműjavító 
Üzemben felújítják az Árpád-tí
pusú sorozatból a „ Tas"-t, 
amely majd sínautóbuszként 
ugyanezen az útvonalon közle
kedik. 

A nagyvasúti mozdonyskan
zen felállítása szükségességé
nek gondolata már régebben 
felmerült. Megvalósítása nem 
könnyű, annál inkább költséges 
feladat. Ez is a jövő évben dől 
el. A kijelölendő helyek között 
szerepel Bp-Józsefváros és 
Szolnok. Megnyugtató, hogy 
több mozdonyt máris üzemké
pessé tettek. Ezenkívül több 
skanzen megvalósítása is napi
renden van. Jövőre kezdik el a 
repülőgépekét Ferihegy II. mel
lett, a városi közlekedés eszkö
zeinek bemutatását a budapes
ti, vagy szentendrei BKV-tele
pen képzelik el, és ugyancsak 
jövőre határoznak a Honvédel
mi Minisztériummal közösen lé
tesítendő bemutatóhely kialakí
tásáról. 

A Közlekedési Múzeum sok
rétű tevékenységi köréből - a 
már ismertetteken kívül 
most annyit emelünk ki, hogy 
nagy intenzitással fejleszti kap
csolatait más tudományos inté
zetekkel, gondot fordít a közle
kedés egyes kérdéseinek széles 
körű megismertetésére, népsze
rűsítésére. Segítségére van eb
ben a tárca stúdiója által készí
tett 300 szakmai film, 25 video
film, amelyekkel az általános és 
középiskolai tanulók képzését 
is fejlesztik. Lehetővé teszik a 
Mérnöktovábbképző Intézet 
előadásainak tartását. amely
ben saját kutatóik is részt vesz
nek. A múzeum kétévenként 
évkönyvet és időközönként kü
lönböző szakkönyveket, isme
retterjesztő füzeteket ad ki. 

Dr. Horváth Károly 

Nemcsak játék ... 
A kiállítás megnyi

tása után megcsodál
tam a vitrinekben lé
vő szebbnél szebb 
modelleket, a nagy tü
relemről és szakmai 
hozzáértésről tanús
kodó terepasztalokat, 
megannyi működő vo
nattal, sorompóval, 
jelzőkkel. 

A másik teremben 
azonban érdekesebb 
dolgokat láthattam. 
A terem közepén egy 
hatalmas asztal állt, 
rajta zörgött, csatto
gott, kattogott az első 
lá'tásra ormótlannak 
látszó, kicsinyített 
vasúti szerelvény. Az 
asztalon volt még la
posfogó, fűrészlap és 
különféle huzaldara
bok. Lánczos János 
.,ügyködött" a minia
tűr szerelvényekkel, 

láthatóan nem törő
dött azzal, hogy ez itt 
egy kiállítás. Dolgo
zott. A látogatókra 
nem figyelt. A farost
lemezből készült asz
talon futott a szerel
vény, néha csengő 
szólt, jelezve, hogy va
lami baj van. A fiatal
ember lépett egyet, 
igazított, azután mo
solyogva megállapí
totta: - Nahát, már 
megint ez a váltó ren
detlenkedik . . . Köz
ben megfigyeltem, 
hogy az elektromos 
menetszabályozó egy 
régi villamosról kerül
hetett az asztal mellé. 
Most új feladatot ka
pott: hangos kattogás
sal indítja, gyorsítja 
vagy megállítja a kis 
vonatot. 

Itt minden látszik, 

semmi sincs rejtve: a 
működtető relék, a ka
rosjelzőket mozgató 
mágnestekercsek; 
csavarok és drótok, a 
forrasztások és he
gesztések nyomai a 
pályán. 

Kérdezni támad 
kedvem, de János 
megelőz: 

- Ez játékvasút, 
vagyis nem modell -
mondja önérzetesen. 

- Miért ezzel fog
lalkozik, a terepasztal 
nem érdekesebb? 

- Ahhoz csak 
pénz kell 1 - feleli kis
sé indulatosan. 

Kifelé jövet bizony
talanná válok. Vajon 
mit szólnak János vé
leményéhez a terep
asztalosok? 
. Major Attilától ka
pom a választ: 

- Ez nem játék, 
mert például - mu
tatja - ennek az asz- ' 
talnak tíz éven át ké
szült az alapja. 
A múltkor egyszer két 
napig bújkáltam az 
asztal alatt, kerestem 
a hibát ... 

Attila belelendül. a 
beszerzési nehézsége
ket ecseteli; azután di
csekszik, hogy milyen , 
szerencsés volt. hogy i 
Brnóból szerzett l 
„ágyazatot" . . . t 

Elhagyva a múzeu-1 mot, arra a következ-
tetésre jutok, hogy 
mindez nemcsak já
ték, nemcsak modelle
zés, hanem a kettő 
együtt . . . És boldo
gok, akik ezt válasz
tották szórakozá
sul ... 

Dr. Borsik János 

Készülődés a 100. évfordulóra 

A szentes-kunszentmártoni 

vasútvonaleléitörténete 
A szentesi centenáriumi em

lékbizottság és a vasutasok ké
szülnek a jövő évi ünnepségre, 
amikor 100 éve lesz, hogy a vá
ros vasutat kapott. A szentesi 
vasút előtörténete is érdekes, fi
gyelemre méltó. 

Száz évvel ezelőtt sem volt 
könnyű egy nagyobb építkezés 
elindítása, hiszen a vasútépítés 
ügyének szívós lokálpatriótái a 
városi bizottságban 25 éven át 
munkálkodtak a közérdekű cél 
érdekében. 

1884-ben már érett a Kun
Szent-Márton-Szentes vasút
vonal megépítésének a lehető
sége, de még mindig közbeszól
tak az akadályok. Az volt a kér
dés: Kiskunfélegyháza vagy 
Szajol felől kapjon vasutat 
Szentes? 

Az ellenzéki Szentesi Lap 
1884. január 26-i száma így ír 
erről a „ Vasútügyünk az Or
szággyűlésen" című cikkében: 

.,Az 1884. évre szóló költség
vetés tárgyalásán Törs Kál
mán, Szentes országgyűlési 
képviselője erélyesen interpel
lált a Közmunka és Közlekedési 
miniszter tárcájához a vasút 
megépítése érdekében. 

Kemény Gábor báró, közle
kedési miniszter, az országgyű
lési képviselők helyeslése mel
lett, kifejtette. hogy azért nincs 
a tervben a Szentes-Kiskun
félegyháza szárnyvonal, mert 
az Osztrák-Magyar Államvas
pálya Társaság érdekében álla
na a Magyar Kir. Államvaspá
lya Társasággal szemben. 

Képviselőnk aztán így szólt: 
,,Tisztelt Ház! Őszintén meg
vallom, hogy én sokkal inkább 

szeretném, ha Szentes nem Fél
egyházával, hanem Szajollal 
köttetnék össze. Ezzel nem ter
jedne ki a Tisza bal partjára 
az Osztrák-Magyar vasút fel
szívó ereje. Én ugyanakkor. 
amikor megtagadom az egyik 
összeköttetést megszerezni, 
óhajtom a város számára a 
másikat." (Élénk helyeslés)·· -
Ebben a kérdésben a magya
rabb érdek érvényesült még 
olyan áron is, hogy magasabb 
lett az építés bekerülési költsé
ge. 

Még az engedélyezés előtt is 
gáncsot vetettek a vasút ügyé
nek. A kunszentmártoni Józsa 
B. László és érdektársai folya
modványt nyújtottak be, amely
ben a vasút más vonalvezetési 
irányát kérték. Kérelmüket 
azonban végül is a Közmunka 
és Közlekedési Minisztérium el
utasította. 

A korabeli helyi újság a to
vábbiakban így írt: 

,,A vasút ügyében értesülé
sünk szerint folyó év (1884 - a 

Az anyagi fedezet biztosítása 
körül kemény, nagy viták foly
tak. A Vasútügyi Végrehajtó 
Bizottság Szentes város képvi
selő testületéhez 1886. augusz
tus 24-én írt jelentéséből kitű
nik: ., ... a vasút építésénél 
előforduló eshetőségre az álta
lunk 400 OOO frt-ba előirány
zott vasútépítési költség 
440 OOO frt. építési tőkére emel
tetett." Az építésre a város 340 
ezer forint kölcsön felvétc>lét 
szavazta meg. Az engedélyezési 
tárgyalás egyik legvitatottabb 
pontja az állami támogatás volt. 
ami 30 ezer. majd 60 ezer forint
tal indult. Végül is a M. Kir. 
Köz. és Közl. Minisztérium kije
lentette: hajlandó az állam
kincstár terhére 100 ezer jo
rinttal, a posta ingyenes szállí
tása fejében. a vasútépítési 
költségekhez hozzájárulni. -
,,Perjátl és Wagner mérnökök
kel a vasútépítésnek részletes 
tervét elkészítettük . . . " - ír
ták a jelentésben. 

szerk.) február 4-én fog dönte- A Kunszentmárton-Szentes 
ni a Minisztertanács. Jó lenne, helyi érdekeltségű másodosztá
ha a vasútügyi bizottságunk is lyú vasút közigazgatási bejá
bekopogtatna Budapesten és rása 1886. augusztus közepén 
résen állana." megtörtént. A vasút végrehajtó 

Résen is voltak az illetéke- bizottsága biztosítékképpen 20 
sek! Küldöttség utazott a Mi- ezer forintot letétbe helyezett. 
nisztertanácshoz, a megye ré- Aztán aláírták az engedélyezé
széről Stammer Sándor alispán si okiratot 48 477 engedély
és Soós Pál tiszti ügyész. a vá- számmal, 1886. évi december 
ros részéről pedig Balogh Já- hó 15-i keltezéssel. Ezt követő
nos. a vasútügyi bizottság elnö- en 1886. december 23-i dátum
ke, továbbá Szeder János, Bu- · mal Baross Gábor államtitkár a 
rián Lajos, Bányai József és Si- vasút építésének a felügyeleté
ma Ferenc bizottsági tagok. vel Maléter Zoltán középíté-

Vasútvonal ugyan még nem szeti felügyelőt bízta meg. 
kötötte össze Szentest a kiépí-
tett hálózattal, de a vasút ügye 
már sínen volt. Fogas Pál 

Nemzetközi vasútmodell-kiállítás 

a Közlekedési Múzeumban 

A Magyar Vasútmodellezők 
és Vasútbarátok Országos 
Egyesülete és a Közlekedési 
Múzeum rendezte meg a 33. 
nemzetközi vasútmodell-kiállí
tást, amelyet november 28-án 
- dr. Phersy Ferenc ügyvezető 
főtitkár bevezető szavai után -
Mészáros András, a MÁV ve
zérigazgató-helyettese nyitott 
meg. Egy ilyen kiállítás és ver
seny. hangsúlyozta beszédé
ben, jó alkalom arra, hogy a 
modellezők összehasonlítsák 
munkájukat és biztatást kapja
nak a még jobb eredmények 
eléréséhez. 

A hazaiakon kívül részt vet
tek a csehszlovákiai, az NDK
beli és a szovjet modellezők is. 
Előzőleg nemzetközi zsűri pon
tozta a versenymodelleket. 
amelyek mellett a korábban 
már díjazott magyar munkákat 
is bemutatták a teremben. Az 
évenként rendezett kiállítások 
lehetővé teszik az előző eszten
dőben alkotott új modellek 
szemléltetését. A versengés 
egyúttal tapasztalatcserére, a 
technika fejlesztésére is aikal- " 
mas. Nagy szeretetnek örvend 
a nagyvasútról - a korszerűsí
tés folytán - kiszoruló gőzmoz
dony, amelynek sok változatát 
készítik el különféle nagysá
gokban. A technika rohamos 
fejlődése váltotta ki a közúti 
vasút barátainak a városi villa
mosok iránti érdeklődését is. 

A nemzetközi modellverseny
ben szereplők 14 kategóriában 
mérték össze ügyességüket. 
A legjobbak munkáit első. má
sodik és harmadik díjakkal, ok
levelekkel és különdíjjal ismer
ték el. A negyven kitüntetett 
közül hat magyar volt. 

A nagysikerű kiállítást -
amely hat terepasztalt és mint
egy 150 különféle modellt mu
tatott be - a Közlekedési Mú
zeumban e hónap közepéig te
kinthették meg az érdeklődők, 
elsősorban a fiatalok. 

H.K. 
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J1érgezett perceink 

Füstf elhokhe burl�olózva o e • 

Mikor iszik a magyar ember? 
Mondják: örömében, bújában. 
Ám, újabban szinte még ennél 
is többet foglalkozunk azzal, 
hogy mikor, és hogyan dohány
zik. És főleg azzal, hogy miért 
szokott rá, illetve miért nem 
hagyja abba?! 

Már kora reggel - félálom
ban - cigaretta után kotorá
szunk. Így ébredünk, holott 
tudva tudjuk, milyen ártalmas 
az éhgyomorra „elfogyasztott" 
füst. 

Reggeltől estig 
nyeljük a füstöt 

A kapuban ismét a szájba ke
rül egy „koporsószög". Aztán 

- csikkszőnyegen gázolva -
rohanunk az utcán. Sietve fúj
juk a füstöt - nem ritkán a 
szembejövők arcába-, és szór
juk a hamut a többiek ruhájára, 
táskájára, hajára. A parázzsal 
alkalmanként lyukat égetünk 
valakinek a kabátjába, haris
nyájába, aztán felháborodunk, 
ha netán velünk teszik ezt. 

A munkahelyen - természe
tesen - dohányzunk. Rágyúj
tunk, ha a főnök szólt a késé
sért, visszaadták a tervezetün
ket, vagy kiderül, hogy nem 
kaptunk jutalmat. Szóval, ha 
probléma adódik. Ilyenkor ide
gesen nyeljük a füstöt. Persze 
akkor is rágyújtunk, ha -
mondjuk - sikerült a minta
munkadarab, vagy elfogadták a 
disszertációnkat -, tehát meg
oldódott egy probléma. A siker
élmény hatására kényelmesen 
elnyúlva, elégedetten pöféke
lünk ... 

És ha véletlenül akad egy pil
lanat, amikor semmi sem törté
nik - unalmunkban eregetjük 
a füstkarikákat. 

Végre eljön az este, a családi 
együttlét, a pihentető kikapcso
lódás időszaka. A tv-ben a hős 
- igazságkereső és -osztó pá
lyafutása során - több trafikra 
valót elszív. Kell neki a „kon
centráláshoz" . . .  A film köz
ben, izgalmunkban - vagy ta
lán a hőshöz való hasonulás rej
tett szándékával? - úgy tele
füstöljük a szobát, hogy alig le
het kiszellőztetni. 

Aztán, egy szép napon - mi
vel tudjuk, mennyire árt a fejlő
dő szervezetnek - pánikhan
gulat lesz úrrá rajtunk, amikor 
megtaláljuk gyermekünk zse-

bében az első cigarettásdobozt. 
Vajon hogy juthatott eszébe, ki
től tanulhatta?! 

Saját magunk 
ellenségei vagyunk?! 

A cigaretta füstjében csak
nem 4000-féle anyagot tudtak 
egymástól elküli?níteni a kuta
tók. Ezek a légutakon át, a tüdő 
hörgóinek nyálkahártyáján ke
resztül jutnak a szervezetbe. 

Legveszedelmesebb károsító 
anyagokként a nikotint, a szén
monoxidot és a kátrányt ismer
jük, ám a többi is igen ártalmas. 

Ezek az anyagok - illetve 
egyáltalán a dohányzás-, te
hetők felelőssé a szív- és érbe
tegségek, az infarktus, valamint 
a daganatos megbetegedések 
sza porodásáért. 

Közismert statisztikai adata
ink szerint a dohányosok in
farktushalálozása mintegy 
12-szeres a nem dohányzóké
hoz viszonyítva. Az is viszony
lag ismert következmény, hogy 
a cigarettázóknál több a gyo
morpanasz. Viszont azt már ke
vesebben tudjuk, hogy a do
hányzó fekélybetegek aránya 
is jóval nagyobb. Persze, a na
ponta elszívott cigaretták szá
mával itt is nő a veszélyeztetett
ség. Nem mindegy tehát, hogy 
ki milyen „erős dohányos"! Így 
a cigaretták számának csökken
tése sem haszontalan törekvés. 
Sót ... ! 

Egyébként a füstölés a fekély 
gyógyulását is gátolja. Erről 
szólva meg kell említeni, hogy 
egyes gyógyszerek hatása is 
csökken a dohányzás hatására. 
Magyarán szólva: hiába szedi a 
beteg, nem gyógyul a várako
zásnak megfelelően! 

A tüdóráknál és szívinfark
tusnál jóval kevesebbet hallunk 
például arról is, hogy az erős 
dohányzás csökkenti a csontok 
ásványianyag-tartalmát, amiért 
a csontritkulás egyik komoly 
kockázati tényezőjének tekint
hető. 

Mindezen túl ez a káros szo
kás B12 és B6 vitaminhiányt is 
okozhat a szervezetben, sőt az 
influenzával szembeni ellenál
lóképességet is csökkenti. 

Két évtized megfigyelései azt 
is igazolták, hogy a terhesség 
alatti dohányzás károsítja a 
magzatot. Dohányzó nők eseté
ben tehát gyakrabban fordul 

Az életmód szabja meg 

elő a mag::ati halálozás, spon
tán vetélés, valamint a kora
szülés. 

A dohányzó terhesek gyer
mekei általában kisebb súllyal 
születnek. Náluk fejlődésben 
való visszamaradásról beszé
lünk, mely az újszülöttek test
hosszában, mell- és fejkörfoga
tában is mérhető. Iskoláskor
ban pedig - a dohányos anyák 
gyermekei esetében - szellemi 
visszamaradást is tapasztaltak. 

Összegezve: mind fizikai, 
mind szellemi vonatkozásban 
elmaradva, hátrányos helyzet
ből indul a dohányzó nő gyer
meke. Tehát a ,.legféltettebb 
kincs" iránt felelősséget érző 
anyának - legalább a terhes
ség időszakára - el kell dobnia 
a cigarettát! 

A nem dohányzó is 
károsodik . . .  

Az utóbbi időben szinte min
den fórumon előtérbe kerül a 
,.passzív dohányzás•· probléma
köre. És - nem ok nélkül! 
A dohányfüst elemzésénél 
ugyanis kiderült, hogy a leve
gőbe kerülő füst lényegesen na
gyobb mennyiségben tartalmaz 
károsító anyagokat, mint az a 
,,főfüst", amit a dohányos tüdő
re szív. 

Például a nemdohányzók ál
tal is belélegzett ,.mellékfüst" a 
főfüsthöz viszonyítva két és fél
szer annyi szén-monoxidot, 
mintegy háromszoros nikotint 
és tízszeres rákkeltő anyagot 
tartalmaz. 

Szellőzetlen, zárt térben -
hivatali helyiség. jármű, mun
kahely - tehát az antinikotinis
ta is „dohányzik'·. Igaz, nem 
önszántából, inkább mintegy 
kényszerhatásra. Helyzetén 
azonban ez mit sem változ
tat ... 

A más füstjét - és annak ár
tó anyagait - belélegezve való
ban dohányzik, hisz ezt a mű
szerek is kimutatják. Például a 
nikotinból is mérhető mennyi
ség kerül a szervezetükbe! 

Pedig mindenkinek joga van 
a friss levegőhöz, saját egészsé
géhez! Lám, ezért oly fontos, 
hogy a vasút érintett dolgozói 
minden esetben érvényt szerez
zenek az arra kijelölt kocsik, vá
rótermek „nemdohányzó" tilal
mának! 

Albrecht Gyula 

Hogyan táplálkozzunk? 
A közhit szerint, aki nehéz 

munkát végez, főleg szalonná
val fedezheti az elvesztett ener
giát. A szalonna hízlaló élelmi
szer és megsem híznak el ezek 
az emberek ... 

Mi ennek az oka? 
A helyes étkezés egyik titka, 

hogy csak annyit együnk, 
amennyire szükségünk van. Az 
egyes munkafolyamatok ener
giaigénye eltérő, attól függően, 
hogy milyen hosszú ideig, mi
lyen megterhelés éri az izmokat 
és az egész szervezetet. A fizi
kai dolgozók napi munkájuk 
közben a több táplálékban lévő, 
nagyobb mennyiségű energiát 
mind elhasználják. Látszik is 
rajtuk, hogy szívósak, erősek, 
de nem kövérek. Régen a leg
nehezebb munkának az aratás 
számított. Ma már a gépek egy
re nagyobb teret kapnak a ne
héz munkafolyamatban. Így az 
emberi energiaszükséglet. ener
giaráfordítás is lényegesen 
csökkent a kézi munka szük
ségletéhez képest. 

A szakemberek, a ma már 
mindenkit érdeklő, iletve érintő 
energia- és tápanyagszükségle-

ti normákat nem az egyes fog
lalkozások, hanem az életmód 
jellegzetességeinek megfelelő
en adják meg. Ugyanis aki fizi
kai munkát végez, de szabad 
idejében kikapcsolódásként pi
hen, olvas, moziba jár, nem igé
nyel akkora energiatartalmú ét
rendet, mint aki ugyanolyan 
foglalkozású és szabad idejében 
is aktív életmódot folytat, pél
dául sportol, kertészkedik, ki
rándul. 

Azok, akik rendszeresen fizi
kai munkát végeznek, például a 
rakodómunkások, naponta átla
gosan 3100 kalória energiát 
igényelnek. 

Mennyit egyenek például az 
irodai dolgozók, a többnyire 
szellemi munkát végzők? Van-e 
olyan különlegesség, ami a szel
lemi pályán dolgozókra jellem
ző? 

Nincs, de az igaz, hogy ki
sebb energiatartalmú ételeket 
kell fogyasztaniuk, mint a fizi
kai munkát végzőknek. Ahogy 
az előbbiekben említettük, már 
nem annyira a foglalkozás, ha
nem az egész napi tevékenység 
szabja meg a táplálkozással 
kapcsolatos szükségleteket. 

A szellemi foglalkozású em be
rek közül egyre többen szabad 
idejükben valamilyen fizikai 
munkát végeznek, például bar
kácsolnak - tehát aktívan mo
zognak. Természetesen ennek 
az ellenkezője is igaz. Egyre 
több időt töltünk el ülő helyzet
ben. Ülünk a gépkocsiban, 
ülünk a munkahelyünkön és 
ülünk otthon a televízió képer
nyője előtt. Elsősorban azoknál 
probléma ez, akik a munkahe
lyükön sokat ülnek. A szakem
berek kiszámították, hogy a ké
nyelmes életmódot folytatók 
napi energiaszükségelete 2700 
kalória. 

Bizonyára sok olvasónkat ér
dekli, hogy a szellemi foglalko
zást űzők melyik csoportba tar
toznak? Általában a kényelmes 
vagy mérsékelten aktív életmó
dot folytatók közé. Ritka a je
lentős fizikai munkát is végző 
szellemi dolgozó. Azért az ala
csonyabb szükséglethez kell 
igazítani az étrend energiatar
talmát, mert különben a feles
leg zsír formájában felhalmozó
dik a test különböző helyein. 

Dr. K, E. 
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TÉLI ÁRTAL�IAK 
.De jó hideg van! 
Jön ez a tél csikorogva, 
szuronyai ragyognak, égnek, 
sortüzeit c:rcodon érzed" 

(Váci Mihály) 

A t6l - mindent a fcj0 tetejé
r<' állító, a természet színeit el
rabló, a világot szó sz„rint hófe
hérbe öltöztető - csodái sok 
költőt. művészt ihlettek alkotás
ra. Ám ez a .,csodavilág„ sem 
mentes a kellemetlenségektől, 
bosszúságoktól. Sőt! Egészségi 
problémákat is tartogat szá
munkra . . .  

Az évszak gyakran mostoha 
időjárása - mert: ,,sortüzeit 
arcodon érzed" - ugyancsak 
próbára teszi a fedetlen arcbőrt. 
A kevesebb napfény és a táplá
lék kisebb vitamintartalma mi
att csökken a szervezet ellenál
lóképessége. Így - természete
sen - a bőré is. Apró erei ösz
szehúzódnak a hideg, nyirkos 
időben. A szűkebb csatornákon 
átáramló, kevesebb vér pedig 
kevesebb tápanyagot szállíthat 
a sejteknek. A szél elősegíti a 
párolgást - tovább hűti, szárít
ja a bőrt, amelyen előbb-utóbb 
berepedések keletkeznek. 
Ilyenkor szoktunk viszketésről, 
,,reszelős" tapintásról panasz
kodni ... 

Az előbbiekből következik, 
hogy a zord évszak elsősorban 
a száraz bőrűeknek okoz gon
dot. Vajon ők mit tehetnek bő
rük védelmében? 

Mindenesetre reggel. hazul
ról való távozás előtt félzsíros 
vagy zsíros krémmel kenjék be 
arcukat, kézfejüket. Arctej vagy 
lemosókrém szintén alkalmas 
erre. Jó, ha a krémet ujjhegye
ink finom, ütögető mozdulatai
val masszírozzuk a bőrbe. Ezzel 
ugyanis elősegítjük a felszívó
dást, egyúttal a bőr vérkeringé
sét is serkentjük. Arról sem sza
bad megfeledkeznünk, hogy es
te, lefekvés előtt, arcunkról el
távolítsuk a napközben ráta
padt port és egyéb szennyező
déseket. Ezután újból bekré
mezhetjük magunkat ... 

A zsíros, pattanásos bőrnek talában összejön a család, segí
sem használ a tél időjárása. A tem•k a '>Zomszédok. Monda
napsugarak fertötlenítö- é-s nunl>: sem kell -- szaporán koc
faggyútermelést csökkentő ha- car.nak egymúshoz a poharak 
tása. valamint a vitaminok „vf-- is. Ön:--iagában ez mé� nem 
delmének„ viszonylagos hiánya volna baj, amcddi� mértékkel 
szintén problémákat okozhat. történik. Nehezíti a helyzetet. 
Ilyenkor tehát a zsíros arcbőrt ho�y ez a .. mért�k·· változó. te
gyakrabban kell tisztít..'1.ni. Az hát mind-:_,nkin�k a sajátját kell 
..éltető napfény·• híján jó szol- ism,..rnie. És - féíleg - megtar
gálatot tehet a kvarcolás is. En- tania ! 
nél azonban szigorúan meg kell Közben ínycsiklandó illatok 
tartani a fokozatosságot! Leg- töltik be a levegőt, készül a sok, 
biztosabb azonban, ha szakem- valóban finom falat. De ... ! 
berre - kozmetikusra - bíz- Ételmérgezés - a közhiede
zuk a bőrünket . . . lemmel ellentétben - télen is 

Miután már szó esett a téli létezik. Ilyenkor főképp a házi
,,vitaminhiányról ", azt is meg lag - és helytelenül - elkészí
kell említenünk, hogy ésszerű, tett disznósajt a ba! okozója. 
egészséges, illetve ahogy a táp- A benne lévő kocsonyás belső
lálkozástudósok újabban emle- ség és a bőrdarabok, valamint a 
getik: ,,kiegyensúlyozott" - feldolgozáskor jelenlévő hö 
táplálkozással hogyan lehet ugyanis kiváló feltételei a bak
ezen segíteni. Nos, nyáron való- tériumok elszaporodásának. 
ban könnyebb zöldfélékhez, A készítés során elkövetett, leg
gyümölcsökhöz hozzájutni. apróbbnak tűnő figyelmetlen
Azonban a téli vitamin-utánpót- ség, gondatlanság is veszélyt 
lás problémája sem ró senkire rejthet magában! 
megoldhatatlan feladatot. Leg- Végül - de távolról sem 
feljebb több odafigyelést igé- utolsósorban - néhány szót a 
nyel - de megéri! Megéri, mert fagyásról ... Sok, kellemetlen 
a fertőzésekre érzékeny, fáradé- meglepetést okozott már az a 
konyságról panaszkodó ember- tévedés is, mely szerint fagyási 
nek általában eszébe sem jut, sérüléshez a hőmérsékletnek 
hogy mindezt vitaminszegény feltétlenül O fok alá kell süllyed
táplálékainak ,.köszönheti". nie. Nos, ez bizonyos körülmé-

Jók a házilag „eltett" kompó- nvek között már + 1-5 fokon 
tok, befőttek. savanyúságok. is· bekövetkezhet. Természete
Persze. ezek ma már kezdenek sen ilyenkor még a fagyás eny
kimenni a „divatból". A mo- hébb formájával állunk szem
dem háziasszony egyre inkább ben. 
a konzervek kínálta bőséges vá- Mik a fagyás tünetei? A bőr 
lasztékra épít. A kínálat széles felülete erősen lehűl, színe el
skáláján - télen is - ott talál- halványul, s szinte érzéketlen
juk a zöldborsót, zöldbabot és· né válik. Felmelegedéskor visz
egyéb főzelékféléket. A mirelit- ketés, szúró fájdalom, érzékki
áruk pedig mélyhűtött vitamin- esés, olykor felmaródás jelent
források. Változatossá alakítha- kezik. Másod-, harmadfokú fa
tó étrendünkben a tej s a tejter- gyásnál már savós, illetve véres 
mékek, sovány húsok mellett hólyagok keletkeznek a bőrön. 

- gyakran szerepeljenek hát a A fagyás elleni védekezés lé
zöldfőzelékek, lehetőség szerint nyeges módja, hogy szoros láb
gyümölcsök . . . belivel ne nehezítsük a láb vér-

Aztán itt van a disznóvágás! keringését. Hidegben inkább 
Szorosan összefügg a táplálko- lazább, kényelmesebb cipőt, 
zással, ám egyben mozgalmas csizmát viseljünk ... 
téli „mulatság" is. Ilyenkor ál- A. Gy. 

Sport, mozgás, szabadidóoen 
Sokan nem tudnak mit kez

deni szabadidejükkel, unatkoz
nak, alszanak. Pedig a passzív 
pihenés önmagában nem frissí
ti fel, nem hangolja át szerveze
tünket. Aktív kikapacsolódásra, 
a szervezet minden kis alaktré
szét megmozgató testedzésre is 
szükségünk van! 

Igen, igaza van - mondják 
többen. De mit csináljunk és 
hol? 

A rómaiak a bőséges étkezés 
után ezer lépést tettek meg. Ez 
kötelező volt, hiszen így kevés
bé híztak el. Tisztában vagyunk 
azzal: nem mindenkinek adata
ik meg. hogy hasonló módon 
elégítse ki mozgásigényét. Ha 

nem is lépegetünk ezerszer, ko
cogjunk, sétáljunk helyette 
vagy akár tornázzunk otthon. 
S mennyi lehetőség van még, 
csak nem gondolunk rá. A fel
sorolt mozgásformák egyike 
sem függ olyan feltételektől, 
mint a sportpálya, a különleges 
felszerelés vagy a partnerek. 
Még az anyagiak sem játszanak 
jelentős szerepet. Mindenki sza
badon választhat kénye-kedve 
szerint ajánlatainkból. 

Bizonyára több olvasóban 
felvetődik: én már öreg vagyok, 
milyen testmozgást végezzek? 
Az a legmegnyugtatóbb, ha 
konzultálnak orvosukkal. Ő 
pontosan megmondja mit lehet 
és mit nem. 

Hazánk bővelke,dik a ,fyőnyö
rű tájakban, és ezek a1 ínylag 
könnyen megközelíthehík. A 

hétvégeket szánjuk hát J-irán
dulásra! Nem szabad elfdejte
ni, hogy a kirándulás értéke 
nem a megtett kilométerek gzá
mában, hanem a látványokban, 
élményekben, a közös k:klp
csolódásban is mérhető. fü l o
csival indulunk útnak, akk<.,: !S 
hagyjuk a parkolóhelyc:1 é ; 
gyalogoljunk néhány kilomé
tert. Meglátjuk, hogy egyre töb-

bet bírunk megtenni. Ha társa
sággal megyünk kirándulni, ne 
csak magunkra gondoljunk, ha
nem a többiekre is. Olyan prog
ramot állítsunk össze, ami min
denkinek kedvére való. 

Néhány hasznos tanács: 
- Lehetőleg korán indul

junk, mert a reggeli friss levegő 
mindenkit felüdít. 

- A leghosszabb távolság 
ne legyen több, mint nyolc-tíz 
kilométer. 

- A pihenő célpont ne le
gyen messzebb a közlekedési 
végállomástól, mint két- vagy 
háromórányi gyaloglás. Ennyit 
mindenki meg tud tenni. Az er
dei turistautakon óránként há
rom, négy kilométeres átlagse
bességgel számolhatunk. 

- Minden órában tartsunk 
öt-tíz perces pihenőt. Ne várjuk 
meg. amíg az idősebbek és 
gyengébbek meg-megállnak. 

- Nagyon fontos, hogy hol 
pihenünk le. Lehetőleg árnyé
kos, forrásközeli helyet válasz
szunk. Itt a gyerekek játszhat
nak, a felnőttek pedig focizhat
nak. 

- Nem mindegy, hogy mi
ben kirándulunk. A legprakti
kusabb a flanel-, vászon- vagy 
pamuting, blúz. Kiváló a mele
gebb pulóver vagy anorák, haj
lékony, könnyű sportcipő. A lé
nyeg az. hogy lehetőleg nem 
gyűrődő, könnyű ruhákat vi
gyünk magunkkal. 

- Nem romlandó, már előre 
elkészített ételeket csomagol
junk be. Ne felejtkezzünk meg 
a hűsítő italról sem, tej, üdítő, 
tea, ásványvíz a legmegfele
lőbb e célra. 

Az orvosok véleménve sze
rint az úszás az egyik ligegész
ségesebb testedzési forma. 
Nemcsak a víz, hanem nyáron 
a napfény és a levegő is felfris
síti az embert. Legyen húszéves 
vagy hetven - mindenkinek 
ajánlható e testmozgás. Min-

denki annyit úszik, amennyit 
akar és olyan tempóban, ahogy 
az jólesik neki. A test majdnem 
összes izomcsoportját megmoz
gatja. Szellemileg is szinte újjá
születünk. 

Sokan nem tudják, hogy mi 
is van a kocogás szó mögött. 
Lassú futást értünk alatta Még
pedig úgy, hogy hajoljunk elő
re, felső testünk sohase marad
jon le a lábainktól - vagyis 
„ülve" fussunk. Testsúlyunkat 
a lábfejre, a talpra helyezzük. 

Olyan futócipőt vegyünk, 
amelyben egy kis sarokgumi ta
lálható. Ne fussunk többet, 
mint 50-50 métert, utána sétál
junk legalább 60 másodpercig. 
Közben végezzünk néhány lég
zógyakorlatot. Nagyon fontos a 
bemelegítés - nyolc-tíz perc 
elég, főleg lábnyújtó és erősító 
gyakorlatokból álljon. 

Az izzadságot könnyen felszí
vó és gyorsan tisztítható pamut
trikót, -inget vagy -blúzt visel
jünk. Nyáron a napsugártól, té
len pedig a hidegtől védjük fe
jünket sapkával. 

Séta alatt nem a nap közbeni 
rohangálást értjük, hanem a 
reggeli vagy az esti félórás ké
nyelmes sétákat. Minden év
szakban sétáljunk a szabad le
vegőn és lehetőleg ne a füstös, 
zajos városrészekben. ,,Kiszel
lőzik" a fejünk, a tüdőnk, így 
testileg és szellemileg is meg
újulunk! 

A tél elképzelhetetlen korcso
lyázás, szánkózás nélkül. Bará
tainkkal, rokonainkkal együtt 
vidáman, könnyedén kapcsoló
dunk ki. 

Otthoni tornához nem kell 
semmi, csak nyitott ablak. hogy 
bejöjjön a lakásba a friss leve
gő. Meg néhány légzőgyakorlat 
és tornagyakorlat. Reggel tíz 
perc, este tíz perc, ennyi ideje 
mindenkinek van! 

Dr. Katona Edit 
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Fiatalok 
vetélkedője 
Második alkalommal rendez

ték meg. november 28-án. 
Szombathelyen. az általános is
kolából kimaradt. vasúti szak
mát tanuló nyugat-dunántúli 
fiatalkorúak vetélkedőjét. 
A szellemi, szakmai és ügyessé
gi torna zsűrielnöke Kapron
czai János vasútigazgató volt. 

A vetélkedő megkezdése 
előtt a szombathelyi vasutasok 
Haladás Művelődési Házának 
nagytermében fogadalmat tett 
a vasútüzemi KISZ-bizottság 
12 ifjú kommunistája. Ők a he
lyi fiatalkorú tanulók közül ke
rültek ki és pzzel megalakítot
ták a KISZ-bizottság 13. alap
szen:ezetét. Az eskütétel után 
Ladó Miklósné a KISZ városi 
bizottságának a titkára köszön
tötte őket és átadta a tagköny
veket. 

A vetélkedőn négy körzeti 
üzemföniikség ké'-két csapata 
vett részt 

A2 idéísebb tanulói< ,·ersern:é
nek első három helyezettje: 
Szoinbathely, Celldömölk és 
Tapolca. A fiatalabbak l'lmező
nye a követknök6ppen alakult: 
Szomba1 hely után Zalaeger
szPg. majd Tapolca következett. 
A helyezEttek utalványokat 
kaptak. 
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A MÁV Vezérigazgatóság 

Napirenden 

a vasút operatív irányítása 

A MÁV Vezérigazgatóság és 
a miskolci vasútigazgatóság 
párt-végrehajtóbizottsága no
vember 17-én együttes ülést 
tartott Miskolcon. A tanácsko
záson - Mészáros András ve
zérigazgató-helyettes írásos elő
terjesztése és szóbeli kiegészítő
je alapján - a vasút operatív 
irányításának, elsősorban az 
üzemviteli munkának a köve
telményekhez való igazításával. 
az ehhez szükséges technikai 
fejlesztésekkel kapcsolatos ten
nivalókat tárgyalták meg. 

A tanácskozás résztvevői 
megállapították. hogy korszerű
síteni kell az üzemviteli mun
kát. A tapasztalatok szerint 
gyakran van szükség az üzem
irányító központok és szolgálc.ti 
helyek operatív beavatkozásá
ra. A vezérigazgatóság üzem
irányító központja által ellenőr
zött törzshálózati vonalak hosz
sza meghaladja az 1700. az igaz
gatóságoké a 3000 kilométert. 

A tevékenységet befolyásol
ja. hogy a kiszolgáló technikai 
berendezések műszaki színvo
nala rendkívül változó. Már 

működnek a vonatforgalom le
bonyolításához közvetlen be
avatkozási lehetőséget nyújtó 
kö2;ponti forgalomirányító, 
(KOFI) és a vonatforgalom ala
kulását vizuálisan megjeleníte
ni képes központi forgalomel
lenörzö (KÖFE) berendezések. 

Ezekkel ellentétben nehézkes 
a kapcsolattartás a mellékvona
li állomások között. Korszerűsí
teni kell az áru- és a kocsiirá
nyítás távbeszélő kapcsolatait 
is. 

A vezérigazgató-helyettes 
hangsúlyozta. hogy szükség 
van a gyorsabb információcse
rére is. Ennek érdekében a 
MÁV nagyarányú korszerűsí
tést végez. 

A miskolci igazgatóság ez év 
október 2-án az országban első
ként helyezte üzembe a Hat
van-Miskolc vonalszakaszon a 
számítógépes KÖFE-berende
zést. Ezt tovább építik Mis
kolc-MezőzomtJor, majd Hat
van-Rákos állomások között. 
A tervidőszakban még elkészül 
a Felsőzsolca-Hidasnémeti 
nemzetközi fővonalon a köz-

ponti forgalomirányító beren
dezés. Üzembe helyezése után 
az igazgatóság székházából irá
nyítják Felsőzsolca és a határál
lomás között a vonatok forgal
mát. 

A tanácskozás résztvevői 
megtekintették a Hatvan-Mis
kolc között üzemelő KÖFE-be
rendezés működését. Láthatták, 
hogy a panoráma táblán ho
gyan jelennek meg azok az in
formációk, amelyek a vonatok 
közelekedéséről és a berendezé
sek működéséről adnak tájé
koztatást az üzemirányítók szá
mára. Ez lehetővé teszi a gyors, 
operatív beavatkozást. A beren
dezés előnyeiről és az eddigi ta
pasztalatokról Varga László, az 
üzemirányító központ vezetője 
tájékoztatta a vezérigazgatóság 
képviselőit. A berendezéshez 
hamarosan csatlakoztatják 
majd a vonatszámjelentö kiegé
szítő rendszert. 

Az ülésen elhangzottakat 
Radványi Géza, a MÁV mis
kolci pártbizottság titkára fog
lalta össze. 

Cs. B. 

Csongrád és Szentes között 

December 3. A vasúti közle
kedés és a hídépítők jeles nap
ja. Elkészült és ünnepélyes át
adásához érkezett az ÚJ csong
rádi vasúti Tisza-híd. 

A hivatalos ünnepségen, me
lyet a híd csongrádi oldalán tar
tottak Sajtos Péter, a szegedi 
vasútigazgatóság helyettes ve
zetője köszöntötte a megjelente
ket, köztük Onozó György köz
lekedési miniszterhelyettest, 
Tóth László MÁV vezérigazga
tó-helyettest, Papdi Józsefet, a 
Csongrád Megyei Tanács elnö
két. dr. Bartha Lászlót, a• 
Csongrád Megyei Pártbizottság 
titkárát, Szentes és Csongrád 
város párt és állami vezetőit, az 
építésben résztvevő vállalatok 
vezetőit és dolgozóit. 

A megnyitó után Lovász Lá

zár, a szegedi vasútigazgatóság 
vezetője tájékoztatta a jelenle
vöket a híd elkészültéről. El
mondotta. hogy Csongrád és 
Szentes lakói már az 1800-as 
évek végén szorgalmazták egy 
állandó híd építését, amit a vas
úti közlekedés fejlődése is egy
re sürgetett. Végül 1901-ben 
kezdődött és pontosan 83 évvel 
ezelőtt, 1903. december 3-án 
adták át a forgalomnak a kö
zös vasúti-közúti hidat. A tör
ténelem viharai ezt a hidat sem 
kímélték. A Tanácsköztársaság 
idején a román csapatok, majd 
a második világháborúban á 
visszavonuló német alakulatok 
a mederhidat felrobbantották. 

Únozó György közlekedési miniszterhelyettes beszédét mondja 

A felszabadulás után azonnal 
megindult az újjáépítés, és az új 
közös vasúti-közúti hidat 1946 
végén forgalomba helyezték. 
Ez a híd 1981 novembertől -
az új közúti Tisza-híd üzembe
helyezésétől - már csak vasúti 
hídként üzemelt. Az elte!t évti
zedek alatt az acélszerkezetek 
anyaga folyamatosan elfáradt, 
az egyre növekvő forgalmat 
már csak sebesség- és súlykor
látozással lehetett rajta lebo
nyolítani -, ezért is született 
meg a döntés: új hidat kell épí
teni. 

A híd terveit az Út- és Vasút
tervező Vállalat készítette. A ki
vitelezés fővállalkozója a Ganz
MÁV AG acélszerkezeti gyára 
volt. Ők szállították a folyópart

Lovász Lázár beszéde végén 
köszönetet mondott az építés
ben résztvevőknek, majd jelen
tette a miniszterhelyettesnek. 
hogy az új híd próbaterhelése 
eredményesen zárult, így az a 
vasúti forgalomra alkalmas. 

Ezt követően Onozó György 
miniszterhelyettes mondott rö
vid beszédet. A vasúti közleke
dés jelentőségét hangsúlyozva 
szólt arról, hogy a járművek 
mellett a pálya és azok tartozé
kai, így a most átadott új híd is 
fontos szerepet tölt be a közle
kedésben. A híd átadása nem
csak a két város, és a megye 
életében jelentős esemény, 
megléte országosan, sőt a nem
zetközi forgalomban is számot
tevő. Elismerően szólt az építés 

során alkalmazott technikai új
donságokról, a híd építése so
rán tapasztalt jó együttműkö
désről, majd a hídépítésben 
közreműködök részére kintün
tetéseket adott át. 

A kitüntetések átadása után 
a miniszterhelyettes elvágta a 
nemzeti színű szalagot, ezzel 
forgalomba helyezte a hidat. Az 
ünnepség résztvevői gyalog át
haladtak az új hídon, majd a 
szentesi oldalon motorvonatra 
szálltak és azzal folytatták útju
kat Szentes állomásra. Ott még 
egy program várta a vendége
ket. A házigazdák kíséretében 
megtekintették a közelmúltban 
felújított felvételi épületet. 

Gellért József 

ra a kétezer 870 tonna összsú- !" 

lyú acélszerkezet darabjait, 
amit a helyszínen szereltek ösz
sze. A kivitelezési munkák 
1983. április l-jén kezdődtek és 
abban a fővállalkozó mellett 14 
alvállalkozó és 7 szolgáltató vál
lalat, illetve üzem is közremű
ködött. Az alvállalkozók közül 
kiemelkedik a Hídépítő Vállalat 
munkája. Ők készítették el az 
összes alapépítményt, a SO
IL-MEC cöJöpökön nyugvó 
hídfőket, a pilléreket, a felvonu
lási utakat, az építéshez szüksé
ges melléklétesítményeket, az 
acélszerkezetek szerelését és 
mozgatását biztosító segédbe
rendezéseket. 

Áz ünnepség vendégeit szállító moton-onat áthalad a hídon 
(Zelman Ferenc felvételei) 

Szabadbattyán állomáson 

Megbízhatóan üzemel 
az új biztosítóberendezés 

Kovács Józsefné forgalmi szolgálattevő munka közben 

Ahol olyan korszerű biztosí- dási időt biztosít és megadja a 
tóberendezés működik, mint helyes döntést. 
Szabadbattyán állomáson, ott a A berendezés működéséhez vonatok közlekedése zavarta-
lan. A biztosítóberendezés meg- szükséges villamos energiát el-
bízható. nem fárad eL mint az sösorban a 220 V-os hálózat, 

másodsorban az SDA 110-es ember. A gépek ellenőrzik, 
hogy kezelőjük elhatározása, DETA 80-as automatikával fel-
utasítása a beépített biztonság- szerelt dízel áramfejlesztő gép
nak megfelel-e, és ha igen, ak- csoport biztosítja. Külső elekt-

romos zavar esetén minden emkor az utasítást végrehajtják. beri beavatkozás nélküL autoA bonyolult technika működte-
téséhez elegendő két kis gomb matikusan energiát szolgáltat a 
megnyomása. saját áramfejlesztő gépcsoport. 

Szabadbattyán állomáson 
A korszerű és műszakilag bo-

1986-tól üzemelő D 70 v típusú 
nyolult berendezéshez Székes

biztosítóberendezés a jelfogós 
fehérvár és Siófok felől auto
mata térközbiztosító berende

(relés) technikával építettek 
közül a legfejlettebb. 
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Az időzített kényszeroldás pusú biztosítóberendezés is pél
azt eredményezi, hogy a beren- da arra, hogy a jól működő 
dezés egy rossznak minősített technika hasznosan szolgálja a 
döntés után 3 perces gondolko- forgalom biztonságát. 

Uzemszemle Jászkiséren 

Példás a rend 
,. . ,. 

es a tisztasag 
Pál József, az építési és pá

lyafenntartási főosztály vezető
je november 1"3-án munkavé
delmi szemlét tartott J ászkisé
ren, a MÁV Építőgépjavító 
Üzemben. A szemlebizottság 
vizsgálta az üzem dolgozóinak 
munkakörülményeit, bejárta a 
műhelyeket, raktár- és tároló
helyiségeket, a szociális létesít
ményeket. Megtekintette az új 
rehabilitációs műhelyt, a mun
kavégzés biztonságát, az alváz
gyártási munkák könnyítése és 
biztonságosabbá tétele érdeké
ben elkészített forgatóberende
zést. A termelőberendezések 
biztonságtechnikáját, az újólag 
beállított gépek védelmi beren
dezéseit. A vizsgálat kiterjedt 
az egészségügyi, a szociális ellá
tásra és a munkavédelmi tevé
kenységre. 

A szemlebizottság vahmeny
nyi területen kedvező megálla
pításokat tett. A vizsgált helye
ken példás volt a munkahelyi 
rend és tisztaság, különösen re
habilitációs műhelyben. 
A munka megfelelt az utasítá
soknak és biztonságtechnikai 
előírásoknak. A biztonságtech
nikai berendezéseket, védőbe
rendezéseket és kényszerkap
csolást elterjedten alkalmazzák. 
A biztonságtechnikai felülvizs
gálatok végrehajtása és doku
mentálása példás. Magas szin
tű a szociális ellátás, a szociá
lis helyiségek állapota, tiszta
sága példás. Az egészségügyi 
ellátás az elvárásoknak minden 
szempontból megfelel. Az ipar
egészségügyi megelőző orvosi 

vizsgálatokat előírásszerűen 
végzik. Foglalkozási ártalom. 
vagy megbetegedés nem for
dult elő. 

Az üzemi balesetek számsze
rű alakulása kedvező. Súlyos 
baleset évek óta nem volt. az 
ezer főre eső balesetek száma 
több éve tíz alatt van. (A MÁV 
26.5, a szakszolgálati átlag 
17,2). 

A nyolcszoros „Kiváló 
Üzem" dolgozói és vezetői ezút
tal is jelesre vizsgáztak. A gaz
dasági feladatokkal azonos 
szinten kezelik a munkavédel
mi biztonságtechnikai kérdése
ket. 

A szemlebizottság a tapasz
taltak, valamint a szociális ellá
tás és a munkahelyi körülmé
nyek javítására tett intézkedé
sek és a baleseti helyzet kedve
ző alakulása alapján az üzem 
munkabiztonságát kiválónak 
minösí tette. 

A főosztályon többéves gya
korlat, hogy a bizottság az 
üzem munkavédelemmel össze
függő tűzvédelmi körülményeit 
és tevékenységét is szemléli. 
Ennek kapcsán szintén kedvező 
megállapításokat tett. Az üzem
ben évek óta nem fordult elő 
tűzeset. 

A főosztályvezető a több 
éven keresztül végzett rendsze
res kiemelkedő munkavédelmi 
tevékenységért a munkavédel
mi apparátus és a gazdasági ve
zetők részére rendkívüli juta
lomkeretet biztosított. 

Kádóczy István 
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dta el 

Munkásőr szakaszgyűlés 
Ferencvárosban 

.,Furcsa" állomás a miénk -
mondja a józsefvárosi főnök. 
Státusát is csak hosszasan lehet 
megfogalmazni: .. üzemfőnöksé
gi jogkörrel fclniházott önálló 
állomásfőnökség". Mit takar ez 
a megfogalmazás? Erre keres
tünk választ, amikor a napok
ban felkerestük az állomás ve
zetőit. Látogatásunk is meggyő
zött. hogy valóban különös szol
gálati főnökségről van szó. 

Kiss Kálmán állomásfőnök
kel és Szabó fllés kereskedelmi 
főnökhelyettessel járjuk az állo
mást, majd áttekintjük önálló
ságuk első évét. 

koncentrált kiképzés eredmé
nyeivel. Hangsúlyozta a sza
kasz a kiképzési tervnek megfe. 
lelően végrehajtotta az ötévt>s 
kiképzési terv. illPtve az idei ki
képzési év feladatait. 

Gáspár János munkásőr szá
zadparancsnok felszólalásában 
elismerően értékelte a szakasz 
kiképzés1. gazdaság1. közélet1. 
társadalmi tevékenységét. A to
vábbi hozzászólások során Gál 
György, a csomóponti pártbi
zottság titkára rövid tájékozta
tót tartott a november 22-i köz
ponti bizottsági ülés határozatá
ról, kiemelve az ezzel kapcsola
tos helyi feladatokat. Dr. Kosz
tyu Tibor üzemfőnök felajánlot
ta segítségét egy munkásőr ki
rándulás megszervezéséhez. 
majd Varga János, Soltész Pé
ter, Zámbó István, Halmi Já
nos, Deák Géza munkásőrök 
elmondták véleményüket a 
végzett munkáról, a további fel
adatokról. 

A szakaszgyűlésen nlés 

- Külön váltunk Budapest
Keletitől. A két eltérő profil 
nem illett egymáshoz. Ez az ál
lomás a személyszállítás mellett 
az árufuvarozás minden módját 

műveli. Ami miatt ma mégis 
leginkább számon tartanak 
bennünket. az a konténertermi
nál. A hazai és a nemzetközi 
forgalom központja vagyunk 1 
- magyarázza a főnök. A BELOTTI négy emelet magasba is képes felemelni a konténert 

A Ferencvárosi Művelődési 
Házban kiképzési évet záró. ér
tékelő szakaszgyűlést tartottak 
a ferencvárosi munkásőrök. 
A helyi párt: és gazdasági v<.>ze
tők is megjelentek a november 
27-i szakaszgyűlésen. amelyen 

Kiss Lajos szakaszparancsnok 
elmondta beszámolójában: az 
alegység 1980 óta háromszor 
nyerte el a század legjobb sza
kasza, egyszer a zászlóalJ leg
jobb szakasza címet. A mun
kásőr szakasz tagjai: ·sarusok, 
kocsirendezők, rendelkező for
galmi szolgálattevők, pálya
fenntartási dolgozók, kocsivizs
gálók, mozdonyvezetők, gazda· 
sági vezetők. Közülük többen 

részesültek munkájuk alapján 

anyagi, erkölcsi elismerésben. 
Kozsári Zoltán Élenjáró moz
donyvezető kitüntetést kapott a 
fegyveres erők napján, Zámbó 
István rajparancsnok, kocsi
vizsgáló lakatos május l-jén Ki
váló Dolgozó kitüntetésben ré
szesült, és az általa vezetett kol
lektíva elnyerte a MÁV Kiváló 
Brigádja címet. Varga Gyula 
Igazgatói dicséret, Kiss Lajos 
szakaszparancsnok Kiváló Dol
gozó, Halmi János mozdonyve
zető a KISZ KB Dicsérő okleve
le kitüntetés birtokosa lett .. 

László forgalmi szolgálattevö 
és Száraz József vonalgondozó 
átvették a Kiváló Munkásőr ki
tüntetést, a Szakasz legjobb ra
ja címet a 3. raj érdemelte k1. 
amelynek parancsnoka: Novák 
Tibor, tagjai: Deák Géza kocsi
rendező, Antal István fejlesztő 
mérnök. Szabó Pál vonatátve
vő, és Ciráki József diszpécser. 

Konténerutcák 
Erről már februári lapszá-

munkban beszámoltunk. Ám 

ami felkeltette az érdeklődésün
ket az az, hogy miként éltek az 
önállóság adta lehetőségekkel. 

A látogatót nem lepik meg a 

Eredményeik java a munka-, 
üzem- és technológiai szervezés 
következménye. 

A mozgósítás 
sikerült 

kívülálló számára elbűvölő A személyszállítási bevételek konténerutcák, depók látvá- tervét 104,8 százalékra teljesí
nya. A három, sőt négy emelet tették. Ez napjainkban kiemelmagasra felhalmozott acélládák kedő eredménynek számít. sora. Még a gépkocsik szünte- A személyvonatok 99,2 százalélen forgalma sem. noha állan- kos menetrendszerű közlekedédóan érkeznek és indulnak. Itt- se pedig kimondottan kedvező. 
mindig történik valami válto· Ezt azok az utasok is érzik, akik zás. A kocsik kimennek a köz- ide érkeznek és innét indulnak. utakra, a városba. Behatolnak Az áruszállítási tonnaterv is 
üzemek, gyárak, intézmények kedvezően alakult. A tervezett 
udvarára. Hozzák, viszik a 187 ezer tonnával szemben 
MÁV jó hírét. 205 225 ezer tonnát szállítottak 

- Kezdetben ,,fantom" fő. el. Úgy, hogy szombat-vasárnök voltam, mivel állomás még nap folyamatosan a felek ren
nem volt, csak megbízatás. delkezésére álltak. Ezzel elér-
1985 november l-jével bíztak ték, hogy 250 ezer tonnás éves 
meg, hogy 1986. január 1-jére tervüket november 16-ra telje
oldjam meg a vezetés személyi sítették. Hogyan? feltételeit, válasszam meg a he- Álljon itt jelllemzésül egy 
lyetteseket, tegyek javaslatot a példa. Október közepén szóltak reszort- és részlegvezetőkre. a vezérigazgatóságról és az 

Ezzel egyidejűleg alakultak a igazgatóságról, hogy a hideg 
társadalmi szervek: az MSZMP idő beállta előtt 550 nagy konté
pártvezetőség, a szakszervezeti nert kell továbbítani Záhony ki
bizottság, a KISZ, és a szocialis- lépővel. Szervezzék meg. Segít
ta brigádok is az új feltételek- séget kapnak. És egy szombat
hez igazodva alakultak újjá. vasárnap 536 konténer útnak 
A kérdést úgy tették fel: - ké- indult irány- és gyorstehervo
pesek-e olyan hatásos intézke- natokkal. Ezzel a munkateljesít
désekkel megvalósítani a veze· ménnyel 150 százalékot értek 
tés elgondolását, amely előmoz- el. 
dítja a gazdálkodást, a fegyel- - A kocsikról és a konténer
mezettebb munkát? Tudják-e ről központilag gondoskodtak. 
jobb eredményekkel iiazolni Nekünk ismét az volt a felada
vállalkozásuk sikerét? Es ren- tunk, hogy mozgósítsuk az em
delkeznek-e megfelelő képes- bereket. Sikerült! Beálltak a 
séggel, hogy jobb irányba el- gépkocsivezetők, a darusok, a 
mozduljon Józsefváros munká- raktárnokok, a raktári munká
ja? sok, a gépkezelők, a pénztára-

- Először az emberekhez sok és az állomás vezetői. Az 
kellett fordulni - folytatja a fő- emberek megértették, hogy a 
nök. - Mi megtettük. El kellett fagyok beállta előtt el kell szál
hitetni, hogy a „ megmutatjuk" lítani az almát. Bár voltak olyan 

szónak még ereje van. Meg- hangok is, hogy hogy gondol
kezdtük a belső átépítést, át- ják: pénteken közlik a szombat
alakítást, festést, mázolást és a vasárnapi munkát. Ezek voltak 
felszerelések elosztását. Márci- kevesebben. Akinek ott volt a 
us végére minden a 1elyén helye, az jött és végezte a dol-
volt. gát. 

- Mint mindenütt, itt is - A kocsiberakási tervet 120,4 
mondja Szabó Illés - akadtak százalékra teljesítették. Ezzel 
kishitűek, bizalmatlanok, inga- fogadási készségüket javították, 
dozók. Ám az új helyzet előállt amely maga után „húzta" az 
és bizonyítani kellett. Álljon árutonnatervet is. A kocsitar
igazolásul, hogy induláskor tózkodás 41,8 óráról 41,23 órára 
493-an, a mai napon 555-en dol- javult. Az idegen kocsik tartóz
goznak nálunk. A létszámhely- kodása 28,5 óráról 27,4-re mér
zet tehát javult. Elsősorban a séklődött. A partner gyárak, 
kereskedelmi szakszolgálatnál, üzemek ismerik a MÁV gondja
ahol hat nyugdíjas is dolgozik a it. Ők mondták el nekik azt is, 
raktárakban. Az üzemvitelnél hogy az idegen kocsikkal való 
elérték a szinten tartást. A gép- gazdálkodás valutakímélés. 
kocsivezetőknél viszont nyolc Üzemi költségeik 14 millió 
hiányzik. 230 ezer forintról 9 millió 528 

A bérkiáramlás visszafogása, ezer forintra estek vissza. 
ahogy teljesítményeik meg-
győznek. nem jelentett fékező 
hatást. Az „alkalmi munkára", 
melyet szabadnaposok bevoná
sával végeztek. 1985-ben 1 mil
lió 487 ezer. míg 1986-ban 

mindössze 258 600 forintot fizet
tek ki. Teljesítményeik a techni
kai bázis fejlesztése nélkül is ja
vultak. A Belottit csak október
ben kapták. Hatása még nem 

érzékelhető szembetűnően. 

,,Mázsasávos" 
bérszorzó 

Józsefvárosnak 6700 négyzet
méter raktárból 5400 négyzet
méter hasznosul. A raktárak 
hosza 300 méter. Szabadban 
7000 négyzetméter a nyitott 

A beszámoló kiemelte az ille
tékes pártalapszervezetek hat
hatós segítségét, foglalkozott a 
legutóbbi ócsai háromnapos Regős János 

ARANY OKLEVÉL 
Arany Oklevél kitüntetést 

kapott a záhonyi Közlekedési 
Szakközépiskola kollégiuma a 
nevelési intézmények Szabolcs
Szatmár megyei versenyén. Ha
sonló kitüntetést mindössze öt 
kollégium kapott a megyében. 
a versenyre 30 kollégium, illet
ve diákotthon nevezett. 

A szép elismerést azzal indo
kolták, hogy a záhonyi kollég1-
um ban javultak a tanulmányi 
eredmények, jól működött a 

diákönkormányzat. az intéz
ményt a rend és tisztaság jel
lemzi. Külön ís említették a kol· 
légium gazdag kulturális és 
sportprogramjait. a környezö 
termelőszövetkezetekkel kiala
kított gyümölcsöző kapcsolato
kat. illetve a speciális belső is
meretterjesztő munkát. 

A kitüntetési ünnt'pséqet no
vember 26-án tartották. 

(-a, -r) 

Bajaial< a l<özösségért 
Sokféleképpen lehet a közösség érdekében cselekedni. Baja 

állomás utazószolgálatut teljesítő dolgozói. jegyvizsgálók t'.•s vo
natvezetők sajátos módját választották annak. hogy embertársai-. 

_ �
@,,
. 

kon segítsenek. Azt tették, amihez a legjobban értenek. Szabad-

- napjukon. idén két alkalommal egy-egy plusz utat ajánlottak fel. 
A többlet-vonattovábbításért kapott összeget áprilisban az ala-

.,.._...,_...__...._ """ "-·---·------ csony jövedelmű vasutas nyugdíjasoknak, míg legutóbb. októ-
Szabó lllés kere„kedelmi fönökhelyettes berben 4710 forintot a Szolnoki MÁV Kórház műszervásárlására · 

(Laczkó Ildikó felvételei) ajándékozták. Ez utóbbi felajánlásukkal a vasútüzem érdekében 
is cselekedtek. hiszen huszonheten egy vonatkísérő teljes havi 

árukezelési hely. S a raktárren
getegben alig látni raktárnokot. 
Mi lenne, ha nem lennének 
nyugdíjasok? Ismét a főnöké a 
szó: 

Az egységes ösztönző 
rendszerből 10 százalékot tart
hatok vissza. Ez 41 ezer forint. 
Magam 15 ezret. az igazgatóság 
20 ezret adott az 536 darab kon
téner berakásért. Így mi már a 
negyedik napon fizettünk. Ezt 

nagyra értékelték „az embe
rek''. 

Az alkalmi munka visszaszo
rítására vezették be a „ mázsa
sávos" bérszorzót. Lényege, 
hogy az I-es és II-es raktárt el
különítették. Az egyikben van
nak közbenső tartóelemek, a 
másikban nincsenek. A targon
cavezetés eltérő módon lehetsé
ges. A bérezésnél ezt figyelem
be vették. Ha a dolgozó által az 
egy órára eső mozdított súly: 

17 mázsa alatt 
van 

I. raktár 
bértétel 56 fill. 

II. raktár 
16 q-nál 67 fillér 

17-19 mázsa 
között 
19 mázsa felett 

90 

1,30 

Ez a bérszorzó kezdetben nem 

volt vonzó. Az első három hó
napban a teljesítmények 17 má
zsa alatt rekedtek. Aztán előbb 
egy, majd több brigád is meg
próbálta. Hajtani kezdtek. Az 
alsó sávból a középsőre. majd a 
felsőbe sorolták magukat, mi
közben bérük 2000-3000 forint
tal megnőtt. A munkát a ren
des munkaidő keretei között vé
gezték el. 

Valami hasonlót terveznek a 
gépkocsivezetők, az emelőgép
kezelők és a raktárnokok szá
mára is. 

Érdemes még szót ejteni Be
lottiról a „szuper"gépről. Be
szerzési ára 13 millió forint. 
Forgat, dönt, emel, rendez, fel
rak. A 20 és a 40 lábas konténe
reket akár négy emelet magas
ba is felemeli. Nagy előnye, 
hogy kötetlen pályán mozog. 
Ezért átszervezték a depókat. 

16-18 q 1,10 

18 felett 1,50 

Ma 14 depót tartanak fenn. ahol 
a közepesből 224, a 20 lábasból 
756, és a 40 lábasból 341 dara· 
bot képesek tárolni. 

Javulnak az üzemeltetés kö· 
rülményei is. Kapnak tizenkét 

12,5 mázsás NSZK-targoncát, a 
jelenlegi 18 „nulla értékű" he
lyett. Ezek 7,5 mázsával szem
ben 12,5 mázsát emelnek. 

Budapest-Józsefvárosban ne
héz a sok szorgalmas szakem
ber közül bárkit is kiemelni. 
Mégis meg kell említeni Vezr 
nyi Károly gépkocsivezetőt, 
Zvara László ktg. tisztet, Po
damniczky János feladási rak
táronokot, Hernádi Márton 
transzkonténer-részlegvezetőt, 
Dallos József villástargonca-ve
zetőt és Bicskei Dánielné térfő
nököt. 

Egyébként az önállóvá válás 
óta eltelt nem egészen egy év 
eredményei minden várakozást 
felülmúlnak. Szabó Béla 

munkaóráját takarították meg. (g) 

A MÁV Vezérigazgatóság 
PÁ YÁZATOT HIRDET 
a MÁV főenergetikusi munkakör 

betöltésére. 

A MÁV főenerget1kusának feladatait 
a 15/1986. GJF. sz. utasitás tartalmazza, 
amely megjelent a fviagyar Államvasutak 
1986. évi 8. számú Ertesitőjében. 

A munkakör betöltésének alapvető feltétele: 
- müszaki egyetemi vagy müszaki főiskolai oklevél, 
- felsőfokú energetikusi tanfolyam. 
- energiagazdálkodási területen szerzett 8 éves szakmai 

gyakorlat, 
- legfeljebb betöltött 50. életév 
- erkölcsi feddhetetlenség. 
A pályázók közül a német- vagy orosz- nyelvtudással 
rendelkezők előnyben részesülnek. 
Besorolás: qgyintéző IV. csoportvezető 
Bérezés: MAV Kollektív Szerződés szerint. 
A beküldendő pályázat tartalmazza: 
- az eddigi munkakörök, tevékenységek felsorolását, 
- a jelenlegi munkahelyet, beosztását, 
- munkaköri besorolását, jövedelmét 
- szakmai tevékenységét, 
- kitüntetéseit, 
- az új munkakörre vonatkozó elképzeléseit, terveit, 
- részletes önéletrajzot. 
A pá}yázatot 1987. január 15-ig 
a MAV Vezérigazgatóság személyzeti és oktatási 
főosztályára (1940 Budapest, Népköztársaság u. 73.) 
kérjük beküldeni. . 
A pályázatokat bizalmasan kezeljük és 1987. februar 
15-ig választ adunk a pályázatokra. 
A munkakör betöltése 1987. március 1 tői esedékes 
A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágos:tast 
Kis Tamás a 220-660/281 postai, illetve 01-38-85 
üzemi telefonon ad. 



MAG\AR VASl.JTAS 

A siker nyomában 

,, ... téged futtatnak, p jtas" 
Vannak emberek, akiknek 

ölükbe hull a könnyű élet, a 
boldogulás lehetősége. Mások 
olyan ügyesen ��víi:oznak -� 
munkahelyi feszultsegek ko
zött, hogy középszerűségükkel 
irigylésre méltóan tudják a "ne

hogy már baj legyen", Jevtu
senko által kifigurázott ember 
típusát alakítani. Szerencsére 
vannak, akik nem szeretik az 
állóvizet, sót ha lehet, egy egész 
kollektíva gondját, baját nya
kukba veszik, s egyéni tehetsé
güket is a vasút szolgálatába ál
lítják. Ilyen ízig-vérig a vas
útért élő újító ember Kvaka 
Mihály, a Keleti Vontatási Fő
nökség mozdonylakatos cso
portvezetője, a Gagarin szocia
lista brigád vezetője, aki alig 
negyvenéves fejjel megkapta a 
Kiváló Vasutas kitüntetést. 

1962-ben járműlakatosként 
kezdte vasutas pályáját a hatva
ni fűtőháznál. Ma is szívesen 
emlékszik az ottani öreg szakik
ra, akik a gőzmozdonyjavítás 
fortélyaira megtanították. Az
tán a vasutas kötelesség a Kele
tibe szólította. 

- Ez nem volt olyan egy
szerű - kezdi a beszélgetést 
Kvaka Mihály. - Tizennégyen 
végeztünk akkor Hatvanban a 
járműlakatos szakmában. Alig 
néhány hónap után mindőnket 
egyszerre a Keletibe helyeztek 
át. Meg se kérdezték akarjuk-e 
vagy sem! Ez akkor természe
tes volt. Meg se fordult a fe
jünkben, hogy itthagyjuk a vas
utat. Hatvanból jártam szolgá
latba évekig. Akkor még a Ke
letiben is sok gőzmozdony volt, 
de minket fiatalokat már a fá
zisváltós kandók és a fázis-peri
ódus váltós V -55-ös Boco vil
lanymozdonyok érdekeltek job
ban. Rövid időn belül jöttek a 
V -43-as villamos mozdonyok. 
Ez a sokféleség éltetett engem. 
Aztán a régi hatvani cimborák
ból lassan el-elmaradoztak, 
máshová pártoltak néhányan. 
Akik itt maradtunk, önképzés
sel, akkori vezetőink szakmai 
előadásaival gazdagítottuk is
mereteinket. Lehet, hogy fur
csának tűnik, de mi szolgálat 
után is képesek voltunk ittma
radni, hogy az akkor még la
zább mozdonyfordulót kihasz
nálva egy-egy V -43-as moz
dony elektromos egységét csu
pán a tapasztalatszerzés érde
kében, a megismerés végett 
szétszedjük és összerakjuk. Ju
talom volt számomra, hogy a 
Keletiben szervezett 6 hónapos 
villanymozdony-javításra képe
ző házi tanfolyamon részt ve
hettem. Akkor a mozdonyveze
tő gyakornokok is a brigádban 
kezdték a szakmát. Volt kitől 
tanulni a fogásokat. Az akkori 
brigádból ma tizenketten elis
mert szakemberei a vontatási 
szakszolgálatnak, s közülük 
más vontatási főnökségen, a 
budapesti igazgatóságon sőt a 
vezérigazgatóságon is többen 
elismerést szereztek a Keleti
nek. 

Ahogy beszélgetünk, a kollé
gák az áramszedő-javítással 
kapcsolatban kérik Kvaka Mi-

Kevés a hűtőkocsi 

Sűrű ködbe burkolózik a Du
nakeszi vasútállomás, alig talá
lom a rakodóvágányt. Sok látni
való itt sem akad, mindössze 
egy vasbeton gerendákkal teli 
hattengelyes kocsi árválkodik a 
Tüzép közelében. Ez azonban 
(vasárnap lévén) éppen elég ah
hoz, hogy kérdéseimnek apro
pót adjon. Aki válaszol: Ba
rancsy Barnabás, a Dunakeszi 
KTG kocsüntézője. 

- Mi a tapasztalata a hét vé
gi rakodásról? 

- A Tüzép, a konzervgyár 
és a honvédség szombaton és 
vasárnap is kirakja a részükre 
érkező küldeményeket. Többen 
vannak viszont azok, akik nem 
rakodnak. A hűtőház, a Piért. 
'2 Építőipari KTSz, a Délker, a 
vasbolt és az MHSZ-repülőtér 

hály tanácsát. Majd rövid utasí
tást ad arra, hogy a téli felké
szülést szem előtt tartandó ho
gyan állítsák be az áramszedő 
rugójának erejét. Aztán ismét 
folytatja. 

-· Nagyon fiatalon, 19 éve
sen lettem brigádvezető, a 
KISZ és a szakmai vezetés ja
vaslatára. Ez akkor nem kis 
feltűnést, sőt feszültséget is 
eredményezett a brigádban. 
Néhány idősebb kolléga - akik 
joggal számítottak erre a poszt
ra - neheztelt rám, de a mun
kával sikerült igazolnom alkal
masságomat. Különösen akkor, 
amikor néhány újítással is be
mutatkoztam. Elsőként a kollé
gákkal együtt az AOP-317 tí
pusú áramszedők rugóerejének 
beállításához készítettünk egy 
mérőműszert. Ezzel az áramsze
dő saru kopását sikerült jelen
tősen csökkenteni, ami több 
százezer forint kiadástól men
tesítette a vasutat. Aztán a het
venes évek közepe felé erősö
dött az energiatakarékosság. 
Akkor jött ki néhány jól képzett 
fiatal szakember a Közlekedési 
és Távközlési Műszaki Főisko
láról, s a régi kollégákkal a gya
korlatot jól tufüuk a fiatalok el
méleti ismereteivel ötvözni. 

Hunor László technológussal 
és Szilvási József üzemmérnök
kel - aki jelenleg a vezetőmér
nököm - közösen a V -43-as 
főtranszformátorának szellőző 
motorját vizsgáltuk - folytatta. 
- Amennyiben a 9 kW-os -
tehát viszonylag nagy teljesít
ményű - szellőző motor bille
nő kapcsolója meghúzott, a mo
tor állandóan járt még akkor is 
ha erre a mozdony üzembizton
sága miatt nem volt szükség. 
Mi kidolgoztunk egy hőfokér
zékelőt, ami csak 40 C0 felett 
indította a motort. Ezzel a kis 
változtatással évi 9-10 millió 
forint értékű enfirgiát mentet
tünk meg a MA V-nak. De ne 
gondolja, hogy ez ilyen egysze
rű volt. 1977-ben adtuk be az 
újítást, de a fejenként 140 ezer 
forintos díjat csak 1984-ben 
kaptuk meg. Bosszantott egy 
kicsit ez a lassú reagálás, de 
belátom, hogy a reális kalkulá
cióhoz csak több éves gyakorla
ti alkalmazás után juthattak az 
elbírálásban érdekelt szakem
berek - mondja elégedetten a 
megtermett csoportvezető. 

Szerényen nem szól a tucat
nyi, ,,alig" pár tízezer forintos 
megtakarítást eredményező újí
tásról, az Alkotó Ifjúság pályá
zaton és a Vasutasok Szakszer
vezete által hirdetett újítási ver
senyben elért helyezésekről. 
Például arról az újításról sem. 
amit Manyák Lajos akkori mű
vezetővel közösen kísérleteztek 
ki a bütykös tárcsák és teljesít
ménykontaktorok rögzítésére. 
Akkor még kevesen ismerték a 
LOCTITE 270 640-es pillanatra
gasztót. Nekik hosszas kísérle
tezés után ennek segítségével 
sikerült a karbantartási munkát 
elenyésző mértékre csökkente
ni s a V -43-asok üzemkészsé
gét nagyon kedvezően befolyá
solni. 

a od s 

nem tud a hét végekre embere
ket toborozni. 

-· Ha péntek délután, vagy 
szombaton reggel ér ide az áru, 
akkor is tudják értesíteni a fele
ket? 

- Többnyire igen, de van
nak olyan cégek, amelyek hét 
végén nem tartanak ügyeletet. 
Ne kik táviratot küld�nk. Erre 
aztán vagy kijönnek vagy nem. 
Általában nem. Előfordult, 
hogy péntek délután értesítet: 
tűk az egyik vállalatot, de hétf? 
reggelig felénk sem nézte�. M;1-

re befejezték a kirakást mar 
csak az esti vonatba tudtuk a 
vagont besorozni. 

Hetvenkét órát állt az aUo
máson az idegen kocsi, ame
lyért a MÁV-nak sok pénzt kel
lett fizetnie. 

De említhetnénk a tetóellen
állás túlmelegedésének meg
előzésére Endrődi László és 
Kvaka Mihály által újítás kere
tében kialakított ellenőrző 
áramkör előnyeit és a többi öt
leteket is. Ezek eredményeként 
kapta meg a Kiváló újító kitün
tetés bronz fokozatát. Aztán az 
arany se sokáig váratott magá
ra. A V -43-as mozdonyok 
éberségi dobozával elég sok 
gond volt a Keletiben. Gyakran 
előfordult, hogy ki kellett az 
éberségi berendezést iktatni, s 
így a biztonsági előírások miatt 
a mozdony vezérállásán a masi
niszta egyedül nem teljesíthe
tett szolgálatot. Ismerve a von
tatási vonatkísérők létszámhiá
nyát Kvaka Mihály és újító 
kedvű társai próbáltak megol
dást keresni. Ez sikerült is. Egy 
éberségi doboz ellenőrző készü
lékkel hamar kiderül a hiba 
oka. 

- Öt Kiváló Dolgozó kitün
tetés után szinte hihetetlenül 
rövid idő alatt jött a Szakm_!l If
jú mestere, a Kiváló Ujító 
bronz, majd az idén az arany fo
kozat. A Kiváló Vasutas kitün
tetés pedig teljesen váratlanul 
ért. Tudom, furcsa ilyet monda
ni, de én örömömet lelem a 
munkámban, s szerencsére a si
kerélmény is megadatott. Így 
aztán olykor irigyeim is akad
nak. Sőt már volt, aki a sze
mem be mondta: téged futtat
nak pajtás. Én soha nem vitat
kozom az ilyen nagy hangú em
berekkel. Különben is a Keleti
ben - meg másutt is - van 
létszámhiány. Szívesen várom 
ide a brigádba azokat, akik 
irigykedve mértek végig a ki
tüntetés idején. Itt mindenki
nek van lehetősége, hogy a ke
zében meg a fejében rejlő tőkét 
aprópénzre váltsa. Sőt ha kell, 
még én is segítek, ha használ
ható ötlettel fordulnak hozzám. 
Egyébként inkább irigyeim le
gyenek mint sajnálóim - így 
az újító kedvű brigádvezető. 

- Nézze, én nem tartozom 
a népszerű emberek közé, mert 
a brigádban nem ismerek laza
ságot. Tudom én, hogy a fegye
lem megkövetelése mindenütt 
népszerűtlen feladat, de itt a 
legapróbb könnyelműség a 
közlekedés biztonságát veszé
lyezteti. Ezt igyekszem megér
tetni az új brigádtagokkal is. 
Többször próbáltak már műve
zetőnek kiemelni, de nem vál
laltam. Nekem az büntetés len
ne, ha ilyen szakmai tapaszta
lattal anyagkivételezési jegye
ket kellene egy íróasztal mellett 
adminisztrálgatni. De a vasút
nak se fűződik ehhez érdeke. 
Én itt lehetek legjobban hasz
nára a közösségnek. 25 éve lesz 
jövőre, hogy a Keletibe kerül
tem. Mindent - sőt sokkal töb
bet - elértem, amit egy velem 
azonos korú szakmunkás elér
hetett. A sikertől nem részeged
tem meg. Teszem a kötelessé
gem ezután is, mint sokan má
sok, hiszen ezért kapjuk a fize
tést' 

Orosz Károly 

- Tudják ezt a címzettek? 
- A vállalatnak mindegy, 

hogy a vasút forintban vagy va
lutában fizeti a büntetést. A Pi
értnek sok idegen kocsi szokott 
érkezni, de alig hiszem, hogy a 
fölösleges ácsorgások álmatlan 
éjszakákat okoznának neki. 

- Ki tudják elégíteni a ko
csügényeket? 

- A konzervgyárnak, a Hús
ipari Vállalatnak, a Baromfifel
dolgozónak sok hűtőkocsi kelle
ne de sajnos nincs elegendő. 
Néha a kért kocsimennyiség
nek a felét sem tudjuk a fuvaro
zó rendelkezésére bocsátani. 
Pedig az áruk egy része nyugati 
exportra indulna, de csak rako
dási engedély van . . 

T. Zoltán 

Határidő előtt 

Kaposváron átadták az új 
kereskedelnti pályaudvart 

Az új kereskedelmi pályaudnr felülnézetből 

Kaposvári lokálpatrióták sze
rint kereskedelmi pályaudvarra 
már tíz évvel ezelőtt is szüksége 
lett volna a városnak. 

- Húsz évet is emlegethet
nénk - mondja Schiszler Lász
ló kereskedelmi állomásfőnö�
helyettes. - A tervek a hatva
nas évek közepén már körvona
lazódtak, de az ismert és sokat 
emlegetett gazdasági nehézsé
gek miatt csak 1983-ban kez
dődhettek a munkák. A Közle
kedéstudományi Intézet előké
szítő vizsgálatai alapján a 
MÁVTI készített beruházási 
programot. Tovább már nem 
lehetett halogatni, hiszen a 
szakemberek hosszú évek óta 
hangoztatták, hogy a korszerű 
áruszállítási rendszereket 
csakis a személy- és árufor
galom szétválasztásával_ lehet 

A vendégek megtekintik a pályaudvart 

bevezetni. Az említett MA VTI- nyújtani tudunk. A pályaudva
program alapján a földmunkák- ron öt sínpárra futnak be az 
kal kezdődött az építkezés, áruszállító szerelvények, a to-
1984-ben a vágányrakodóponk, vábbszállításig egy 1440 négy
illetve a raktárépítés volt a fel- zetméteres fedett raktárépület
adat, majd az úgynevezett fejé- ben tudjuk tárolni a konténere
pület kivitelezése kezdődött. Az ket. Irodaházunk háromszintes, 
érdekelt beruházók 1984. június 6600 négyzetméteres alapterü-
20-án új megállapodásban vál- letű. A beruházáshoz egyéb
lalták, hogy az eredetileg kitű- ként a MÁV 32, a VOLÁN 26, a 
zőtt határidő (1986. december KM Műszaki Fejlesztési Alap 
20) előtt, november 7-e tisztele- 27, az Országos Műszaki Fej
tére átadják a pályaudvart. lesztési Bizottság 25 millió fo-

(Kiss József felvételei) 

hogy egy ilyen nagy, 110 millió 
forintot érő létesítményből mi
ért hagyták ki ezt a fontos esz
közt ... 

Az új pályaudvar vezetője 
nem kommentálja a főbizalmi 
szavait, látszik rajta, számára 
is rejtély ez a kérdés. Némi szü
net után arra kér, hogy keres
sük meg ó'ket egy-két év múlva, 
akkor már többet mondhatnak, 
hiszen a munka csak pár hete 
kezdődött. 

- Nem tudjuk, mit hoz a 
tél, mindenesetre nem félünk a 
jövőtől. Jöjjön el, és talán azt is 
nteflérjük, hogy akkorra vá
gányhídmérlegünk is lesz. Két 
év múlva, vagy talán előbb is, 
kiderül, hogy mit jelent Kapos
vár, illetve az ország életében 
az új kereskedelmi pályaud-
var . .. 

- Teljesítették a vállalást, rinttal járult hozzá. A területen 
bár kisebb zökkenők voltak - 90 ezer köbméter földet moz
kapcsolódik a beszélgetésbe gatt�k me�. felép?lt _kö;el 2, kf
Meláth József az új pályaudvar lometernyi rakodo vaganyhalo
főbizalmija. � November 3-án zat 5 kitérővel, a kiszolgáló utak 
ünnepélyes külsőségek köze- és rakterületek nagysága 16 
pette Busch Károly, a pécsi ezer négyzetméter. 
vasútigazgatóság helyettes ve- - Akkor lennénk elégedet
zetóje átadta rendeltetésének az tek igazán - jegyzi meg kissé 
állomást. Emlékezetes nap volt, tétován a főbizalmi --, ha vá
valamennyien örültünk, hiszen gányhídmérlegünk is lenne. 
nagyon vártuk ezt a pillanatot. őszintén szólva, nem értem, 
Régi helyünkön, a főpályaudva- .-------------------------ron már nehezen viseltük el a 

Klencz Tiborné 
Sárközi Gábor 

körülményeket. Szűkösen vol
tunk, a munkakedv sem lobo
gott bennünk túlságosan. Itt 
minden más: világosak, tága
sak az irodák, szép a mosdó és 
az öltöző, az étkezőről nem is 
beszélve. 

- Kissé messze vagyunk a 
főpályaudvartól - veszi át a 
szót ismét Schiszler László. 
- Valamivel több mint három 
kilóméterre. Szokatlan még ne
künk is, nemcsak a fuvarozta
tóknak. Más terület egyébként 
szóba sem jöhetett, a városnak 
pedig egyértelműen kedvező ez 
a megoldás, ugyanis az elköl
töztetett áruforgalmi b_erende
zések helye s az ezeket kiszol
gáló területek felszabadultak. 
Terjeszkedhet a város, bővülhet 
a buszforgalom. A főpályaud
var ezentúl személypályaud
var lesz, az utasok kulturál
tabb körülmények között vára
kozhatnak, az árurakodás nem 
zavarja a személyvonatokat. 

- Ha valaki, teszem azt, egy 
biciklit kíván feladni, gyalogol
nia kell a kereskedelmi pálya
udvarra? 

- Gondoltunk az ilyen ese
tekre ezért úgy döntöttünk, 
hogy' egy irodát a megfelelő 
személyzettel fenntartunk a ré
gi helyen. Abban pedig re
ménykedünk, hogy a fuvarozta
tók előbb-utóbb megszokják a 
távolságot. Ez nem jelenthet 
gondot ahhoz képest, amit 

. Nyugdíjas mozdonyvezetó'k 
baráti találkozója 

Kedves meghívóval invitálta 
Palkovics Géza vontatási főnök 
a Nyugdíjas Mozdonyvezetők 
Baráti Körének tagjait és azok 
családtagjait arra az összejöve
telre, amelyet a Hámán Kató 

fűtőház" üzemi konyhája ét
termében tartottak november 
27-én. A résztvevők többsége a 
Budapest Nyugati pályaudvar
ról indult azzal a szerelvénnyel, 
amelyet a 424.305 pályaszámú 
mozdony vontatott. 

A két éve alakult baráti kör 
tagjainak száma száz körül van. 
Találkozásaikat rendszeresen. 
kéthavonta rendezik vidéken és 

fővárosban, de évenként egy
szer mindig a Hámán Kató von
tatónál. Vidáman elevenítik fel 
régi közös emlékeiket, felidézve 
a munka nehézségeit, nem fe
ledve annak szépségeit, öröme
it, gyakori csintalanságait. 

A mostani rendezvény beve
zetéseként Győrvári Lajos, a 
kör tiszteletbeli elnöke beszá
molt a közelmúlt eseményeiről. 

Az esti órákba nyűló, jó han
gulatú, valóban baráti összejö
vetel kellemes meglepetése volt 
Urbán Katalin és Bojtor Imre 
magyarnóta-estje. 

(-tb) 
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Személyautókat szállító szerelvény az osztrák Alpokban 

EGl BÉCSI SZLUPÓZICJI 2,APIRE,DJÉ,, 

A koinhinált f orgaloin jövője 
A. szakemberek a vasút és a közút jobb együttműködésére számítanak 

A kombinált közlekedés jövő
jéről rendezett szimpóziumot 
még az év elején Bécsben az 
Arsenal (szövetségi) kutatóinté
zet és az Osztrák Közlekedéstu
dományi Társaság, mintegy 250 
résztvevővel. 

Ami a kombinált forgalom jö
vőjét illeti, sok érdekes észrevé
tel hangzott el, de ezt a jövőt 
még mindenképpen sűrű köd 
fedi; még az ÖBB vezérigazga
tója sem tudta várható növeke
dési ütemét meghatározni. 
Egyes magánvállalkozók sze
rint ugyan a kombinált forga
lom képezi majd az áruszállítás 
meghatározó részét, konkrét 
előretekintést az évezredfordu
lóra senki sem adott. A közeljö
vő került inkább az előtérbe, 
ami természetesen minden szál
lítmányozót, fuvaroztatót, fuva
rozót. valamint a közlekedéstu
dománnyal és politikával foglal
kozókat rendkívül érdekel. 

Sem helyettesíti 
a közúti furarozást 

A kombinált forgalom keret
feltételeinek vizsgálata során 
több előadó megállapította, 
hogy az Európai Gazdasági Kö
zösségben kifejtett erőfeszíté
sek ellenére komoly lépés az 
egységes európai közlekedéspo
litika megteremtése érdekében 
még nem történt. Ehhez alapve
tően az egyes országok közötti 
közlekedési kapcsolatok libera
lizálására volna szükség, vala
mint olyan megoldásokra, ame
lyek a környezetvédelmet a 
közlekedéspolitikai megfontolá
sok részévé teszik. Ez utóbbi te
kintetében az osztrák kormány 
a „tranzitfolyosó-program" 
megfogalmazásával fontos dön
tést hozott 1984 végén. A Közös 
Piac ezt - mint az a párbe
szédből kitűnik - rossz néven 
vette, és tartózkodó magatartást 
tanúsított, ugyanakkor viszont 
a kombinált fuvarozás növelé
sét fontosnak tartja, ami e ma
gatartást esetleg motiválhatja. 
Az osztrák közlekedéspolitika 
képviselője ezzel kapcsolatban 
sajnálkozását fejezte ki, hogy a 
Közös Piac nem használta ki a 
pillanatnyi lehetőséget, hogy 
Bécs felkérésére a Pyhrn-autó
pálya építésében részt vállalva 
az osztrák közlekedéspolitikába 
belopja magát. 

A kombinált forgalommal 
foglalkozó osztrák vállalat cél
kitűzéseiről felügyelőbizottsá
gának elnökhelyettese nyilatko
zott. aki főállásban még az oszt
rák Közlekedési Minisztérium
ban dolgozik. Az ÖKOMBI cél
ja az, hogy a szomszédos or
szágokkal együttműködve 
mind több kombinált forgal
mat lebonyolító irányvonatot 
közlekedtessen, kisérő nélküli 
közúti járműveket továbbítva, 
rendkívül gyors összeköttetése
ket biztosítva. A vasúttal meg
állapodást kötve saját maga 
szerezné be a szükséges jármű
veket, és gondoskodna a forgal
mat kiszolgáló terminálok üze
meltetéséről is. Folyamatosan 

törekszik arra, hogy a kombi
nált forgalomban kedvezmé
nyes díjszabásokat ajánlhasson, 
bár az adózási előírások ezt lé
nyegesen nehezítik; a szabá
lyozás távolról sem tisztázott. 

A szállítás módjának szabad 
megválasztását a fuvaroztatók 
számára biztosítani kell, s a 
kombinált szállításnak kereske
delmi szempontok alapján kell 
előnyösebbnek bizonyulnia ver
senytársainál. Beindulási segít
ség ugyan elfogadható. de ez 
nem lehet tartós. A kombinált 
forgalom nem tekinthető a köz
úti közlekedés helyettesítőjé
nek, hanem önálló, újításokra 
irányuló és újításokat igénylő 
technikát jelent, melynek alap
vető kritériuma a gazdaságos
ság növelése. 

A vasút már elkötelezte 
magát 

A vasút ugyan számos nyilat
kozat szerint messzemenően el
kötelezte magát a kombinált 
forgalom fejlesztésében való 
részvétel mellett, azonban lé
nyeges szempont az egyéb fu
varozók és fuvaroztatók maga
tartása is, akik elsőként azt kér
dezik: ,, mennyibe kerül nekem 
a kombinált forgalom?", mi
előtt megvásárolják az ehhez 
szükséges eszközöket. A közúti 
fuvarozó csak akkor vállalja 
járművei szállítását, ha annak 
díjszabása számára költség
megtakarítást eredményez. 
A vasútnál azonban kérdés, 
hogy a forgalmat gazdaságosan 
tudja-e lebonyolítani. vagy ha 
nem, számíthat-e állami támo
gatásra a „nemzetgazdasági ér
dekből végzett teljesítmény" 
ürügyén. Ha a közúti fuvarozók 
és a vasút költségelszámolását 
összevonjuk, együttműködésük 
kialakítható lenne a veszteség
jóváírás alapján is, amikor az 
egyik fél a másik fél vesztesé
geit kiegyenlíti; bár ennek 
alapja csak az lehet, hogy vég
ső soron mindkét fél nyeresé
ges legyen. 

A kamarai képviselő szerint a 
vasút és közúti közlekedés 
együttműködését egy vállalat 
logisztikai koncepciójának ré
szeként kell tekinteni, nem pe
dig mellékes jelenségként. mert 
a kombinált forgalom csak ek
kor lehet gazdaságos. 

A kombinált forgalom jármű
veinek és termináljainak beru
házását megkönnyítő. már ren
delkezésre álló és tervezett fi
nanszírozas1 intézkedésekről 
szólt egy bankképviselő előadá
sa, példaként hozva fel a 
Graz-Puntigam terminált, 
amel�nek a teminálok új finan
szírozási modelljeként kell 
majd szolgálnia; ez összefogja 
a város, a tartomány, a szövet
ségi állam és az egyéni vállal
kozók forrásait és érdekeit. A 
vasút egyébként erőteljesen tö
rekszik olyan finanszírozási for
mák létrehozására. amelyek a 
fuvaroztatók, sz�llítmányozók 
és más vállalatok bevonását le
hetővé teszik. Egy javaslat sze
rint a kombinált forgalomra 

szolgáló vasúti járműveket nem 
a vasútnak kellene beszereznie, 
hanem az ÖKOMBI-nak 
(amely egyébként már 22 saját 
süllyesztett rakfelületű kocsival 
rendelkezik), amely ezt a beru
házást hitelből vagy lízing útján 
is meg tudja valósítani. 

A kombmált forgalom techni
kájával foglalkozó előadások a 
nemzetközi előírások ismerteté
séből és a jelenleg rendelkezés
re álló vasúti kocsitípusok leírá
sából álltak. 

A szimpózium legérdekesebb 
kérdése volt a kombinált forga
lom üzemvitele. A „gördülő or
szágút"-ban érdekelt egyik 
nagy közúti fuvarozó szerint en
nek a fuvarozási módnak azért 
vannak jó kilátásai. mert a be
kapcsolódás a fuvaroztatók szá
mára beruházás nélkül is lehet
séges. Problémát jelent a ma
gas vasúti díjszabás, bár a me
netrend lényegében a megbí
zók igényei szerint alakul. 
A különböző viszonylatokban e 
forgalom gazdaságossága rend
kívül eltérően alakult. 

Első helyen a forgalom 
biztonsága 

A kombinált forgalom külön
böző formái közötti ellentétet és 
mindazonáltal együttműködési 
lehetőséget jelzi az a vélemény. 
hogy míg a cserefelépítmény 
ma a gyűjtő jellegű forgalomra 
alkalmas, a nyerges pótkocsi a 
teljes (kocsi-) rakományú forga
lomra. de ez a két, jelenleg még 
különböző rendszer 15-20 éven 
belüi egységes rendszerbe ko
vácsolódik majd össze. 

A Huckepack-forgalom csú
csát Johann Brunner, neves 
szállítmányozó a 7 méteres 
,.csere-priccsek'' alkalmazásá
ban látja, mivel ezek rugalma
san alkalmazhatók, a járműről 
külön segítség igénybevétele 
nélkül levehetők. illetve arra 
felrakhatók. lehetővé teszi a 
legkülönbözőbb speciális fel
építmények fuvarozását; két 
priccs egy egységet képez és be
szerzési költségük viszonylag 
kedvező. Ugyanakkor hangsú
lyozta, hogy az üzleti feltételek
nek, amelyek következtében a 
vállalkozó mindenekelőtt rögzí
tett ár- és menetrend-politikára 
számíthat, biztosítaniuk kell a 
kombinált forgalom biztonsá
gát. 

A közlekedési és az építés
ügyi miniszter egymás után el
hangzó előadásából az tűnt ki. 
hogy a vasút és a közút eddigi 
rivalizálása után együttműkö
désükre lehet számítani,s a 
közutakért felelős építésügyi 
miniszter is támogatja a nehéz 
tehergépkocsik forgalmának 
vasútra terelését. Mindazonál
tal a szakmai körökben még 
megoszlanak a vélemények, 
hogy rendeleti intézkedésekkel 
ez megoldható-e. Az eddigi si
kert azonban az jellemzi, hogy 
1985-ben a kombinált forgalom 
aránya 17 százalékkal nőttveés 
már a teljes áruforgalom közel 
7 százalékát teszi ki. 

t _.°\' DlÚ 
•• 

Onnnanssírossás 
a sssovjet vasutaknál 

A szovjet vasutak 1988-tól át
térnek az önfinanszírozásra. 
A vasút sorrendben nem az el
ső gazdasági ágazat lesz, amely 
ezt a gazdálkodási elvet alkal
mazza, de mindenesetre az 
egyik legnagyobb. Még koráb
ban. 1987-ben önfinanszírozás
ra áll át az olaj- és vegyipari 
gépgyártás. a műszeripar, az 
automatizálási eszközöket és 
vezérlőrendszereket előállító 
ipar, a gépkocsigyártás és a ten
geri flotta. Ha pedig figyelem be 
vesszük, hogy a Szovjetunió 
számára különösen nagy a sze
repe a vasúti közlekedésnek, 
amely az ország természeti és 
éghajlati sajátosságai és nagy 
távolságai miatt nemcsak alap
vető, hanem a legmegbízha
tóbb szállító is, akkor nehéz túl
becsülni ezt a tényt. Mindez 
mutatja, hogy a Szovjetunióban 
megvalósuló gazdasági reform 
határozottan bővíti hatókörét. 
Így tehát feltétlenül levonható 
a következtetés: az önfinanszí
rozás elveinek elterjedése visz
szafordíthatatlanná válik a gaz
daság valamennyi szektorában. 

A változások visszafordítha
tatlanságát mutatja az is, hogy 
milyen gyorsan nő a gyakorla
tukban önfinanszírozási elveket 
alkalmazó vállalatok száma ah
hoz képest. ahogy ezek az elvek 
a gazdálkodók tudatában gyö
keret vertek. 

A szovjet népgazdaság irá
nyításának átalakítása - mely
nek lényege az adminisztratív 
módszerekről a gazdasági mód
szerekre való áttérés - kísér
letképpen indult meg. Hosszas 
vita után 1984-ben az ország tíz 

Angliában a Rakéta (Rocket) 
nevű mozdonv 1829-ben 85 km/ 
óra sebesség;t ért el: a 200 km/ 
órás határt 1903-ban egy német 
elektromos motorvonat döntöt
te meg, 1981-ben pedig a fran
cia TGV elérte a 380 km/órás 
sebességet. Ma a 400-700 km 
távolságra fekvő városok között 
a légi. a közúti és a vasúti közle
kedés lényegében azonos szol
gáltatásokat biztosít, s a közön
ség általában a leggyorsabbat 
választja (ha nincs jelentős ár
különbség). 

A vasút sikerét az jelentette. 
amikor 1967-ben az SNCF me
netrendszerű forgalomba állí
totta a 200 km/óra sebességgel 
közlekedő expresszvonatát (Le 

Capitole) , majd a britek a 
HST-t, s 1977-ben a DB hasonló 
szerelvényeit München és 
Augsburg között. Jelenleg a 200 
km/óra sebesség a pénzügyileg 
elviselhető felső sebességhatár 
a 20-22 tonna tengelynyomást 
megengedő vonalakon, mert 
nagyobb sebességeket a vona
lak ívei, a fékezési igények és a 
pálya minőségi jellemzői nem 
tesznek lehetővé. 

A vegyes forgalmú új vasút
vonalak építésében kétféle 
irányzat tapasztalható. Az 
NSZK-ban épülő új vonalak a 
meglévő hálózat kiegészítésére 
szolgálnak és abba integrálód
nak, sok a kapcsolódási pont és 
a forgalomirányítási rendszer 
egyaránt kiterjed a régi és az új 
vonalakra. 

Olaszországban a Firenze és 
Róma között épített új vonal a 
régi kapacitását megnégysze
rezte; a régi vonalakkal 10 csat
lakozási pontja lesz. 200 km/óra 
(szakaszonként 250 km/óra) se
bességet biztosítva. A minimá
lis ívsugár 3000 méter, a maxi
mális emelkedés 8%0. a vonal 
egyharmada alagutakban, kö
zel 15 százaléka viaduktokon 
vezet; a villamos vontatási 
rendszer a korábbi hálózatéhoz 
igazodik. A vonatok egyelőre 
azonban csak 170 km/óra maxi
mális sebességgel közlekednek. 
az ennél nagyobb teljesítmény-

és tízezer vállalatából 700 tért a vállalatok és az állam közötti 
át a kísérlet feltételeire. A kísér- pénzügyi kapcsolatokat a rögzí
let bővítette a vállalatok önálló- tett értéktöbbletadó meglehető
ságát, többek között pénzügyi sen egyszerű képletére vezette 
téren is, bár - őszintén el kell vissza. És bár ma még az or
ismerni - igen korlátozott fo- szágban csupán két vállalat -
kon. Ezzel együtt már maga a a togliatti A vtovaz gépkocsi
kísérlet is lehetővé tette a ter- gyártó egyesülés és a szumi 
melés hatékonyságának némi Frunze gépipari egyesülés -
fokozását, s ami a legfontosabb, dolgozik a fentiek szerint. az 
első fecskéje volt a változ:ísok- önfinanszírozás képlete szokat
nak. lan gyorsasággal terjed és válik 

1985-ben már több ezer válla- népszerűvé a gazdasági szak
lat tért át az új feltételekre. emberek között. S míg a gazda
Ezek a vállalatok az ipari ter- sági kísérlet megvalósításának 
melés mintegy ötödét, 1986-ban első szakaszában győzködni 
a felét adták, 1987-ben az egész (hellyel-közzel pedig utasítani) 
ipari termelést átfogják. Látjuk kellett a gazdasági vezetőket al
tehát, hogy a kísérlet sikerének kalmazásra, ma inkább vissza 
bizonyítására gyakorlatilag kell fogni a lelkesedést, figyel
négy évre volt szükség. Ennek meztetve, hogy az önfinanszíro
során természetesen a kedvező zás nem gyengéknek való elv. 
vonásain kívül a kedvezőtlenek De ezzel együtt, mint az elv al
is megmutatkoztak. Legfőbb hi- kalmazási körének bővüléséből 
ányosságának éppen korláto- nyomon követhető, az eredeti 
zottsága és a gazdasági ösztön- logika visszaáll: ismét kívána
zők alkalmazásának felemássá- tossá válik az önállóság. 
ga bizonyult, mivel a könnyen A vasúti közlekedés tervezett megmagyarázható (évtizedek áttérése az önfinanszírozásra alatt felgyülemlett) tehetetlen- fényes bizonyítéka mmdennek. ség miatt ezeket az ösztönzőket Hiszen úgy tűnik, hogy a szabáadminisztratív tilalmak suru 
hálójába bugyolálták. Követke- lyozás magából a vasút termé-

szetéből fakad - az állam még zésképpen a kísérlet hatékony- a piacgazdaság országaiban is sága nem érte el a kívánt szin- gyakran veszi szárnyai alá a 
tet, megvalósítása pedig nem vasutakat. Természetesen a 
kevés erőfeszítést igényelt. Még Szovjetunióban a vasutak ma-a vállalatok vezetése 1s, ame- d • kt 1 1 • 11 · t 1 ·d 1 k k , d k 'b 1 • ra e a anu a ami u aJ on-ve ne az er e e en e sosor- b lt k · d k d b kí • 1 1 • 1 an vo a es mara na·. e 

�n a ,ser et megva osu t. mondhatni-e. hogy nem lehet-kenyszereaetten ment bele a· k k"f t"d" k? M' d t változásokba. ne 1 1ze o oe . m enese re 
a szovjet vasutasok nem így vé-A kísérleten belül ugyanak- lekednek. kor megszületett .. előretolt"' 

változata. az önfinanszírozás is. 
Ez a változat igazán megszün
tette az aprólékos szabályozást. 

Leonyid Kornyev, 
az APN 

közgazdasági szemleírója 

A DB nagy sebességű villamo„ mozdonya 

re képes vontató járművek még 
fejlesztés alatt vannak. 

A világon kizárólag nagy se
bességű közlekedésre épült 
vasútvonalak csak Japánban és 
Franciaországban találhatók; 
legkorszerűbb a francia TG V. 
A Párizs és Lyon közti új vonal 
építését kapacitásproblémák 
tették szükségessé: a kétvágá
nyú vonal forgalma 250 vonat/ 
nap fölé nőtt. és a vágányok bő
vítése helyett az SNCF új vonal 
építése mellett döntött. Rendkí
vüli műszaki paraméterei mel
lett az új vonal az ország lakos
ságának egyharmadát tartja 
vonzáskörzetében. A tervezés 
elején 270 km/óra csúcssebes
séget terveztek. de a kísérletek 
során kiderült. hogy a 300 km/ 
óra 1s biztonságosan tartható. 

A 200 kmtóránál nagyobb se
bességgel közlekedő nemzetkö
zi vonatok TES (Trans-Euro
System) hálózatának kialakítá
sakor azonban a nemzeti szem
pontoknál magasabb rendű kö
vetelményeket kell figyelembe 
venni. Igen jó példa a TEE-há
lózat létrehozása. amelynek je
lentősége tovább nő a .. nagy 
háromszögben·· (Észak-Fran
ciaország. Ruhr-vidék és Alsó
Rajna-völgy). ahol 60 millió em
ber él. ha pedig hozzácsatoljuk 
a Rajna felső szakaszát. London 
és Párizs körzetét, akkor 100 
millió. Ezen belül a távolság 

(5-600 km) kedvező a vasúti 
közlekedés számára és a telepü
lésformák (városegyüttesek) 
ugyancsak. Az európai nagy 
sebességű vonatok 250-300 
km.'óra maximális sebességgel 
fognak közlekedni az új vona
lakon, és 200 km/Óra sebesség
gel a meglévőkön. amelyeket 
korszerűsíteni kell. 

E nagy sebességű nemzetkö
zi hálózat kialakítását meg kell 
előznie egy .. Szuper-TEE"" háló
zat létrehozásának a legfonto
sabb központok között: ez a 
Trans-Euro-System, legsürge
tőbb viszonylata pedig Francia
ország és az NSZK összekötése 
Brüsszelen keresztül. Biztató. 
hog:-· a franciák a lyoni rnnal 
Marseille-ig való meghosszab
bítását tervezik. az olaszok a 
Direttiss1mát Milánóig és Vero
náig akarják kiépíteni, az 
NSZK pedig az új vonal�,kat 
Bázelig és 111iinchenig kh·ánja 
továbbvmni. Svájc és Ausztria 
fejlesztési tervei is hasonló 
irányban haladnak. Bécs és 
Salzburg között 70 km hossz
ban tervezik új \'onaiszakaszok 
építését 250 km/óra sebességű 
forgalomra. Í!a(y a Bécs �s Mün
chen közötti mcneticlö f'gy órá
val lenne c&ökkenthetó. S\-áJC· 
ban 130 km hosszban ten·ezik 
�00 km óra sebességrP a�kal
mas új vPnabk építésh 
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Felmentési idő nyugdíjazáskor 
a 

Új módszerek, lehetőségek 
munkahelyi közművelődésben 

A mai gazdasági helyzetben 
tapasztalható, hogy a népműve
lők, a közművelődés szakembe
rei könnyen mondják egy-egy 
sikertelen rendezvény után: a 
dolgozókat nem érdekli más. 
csak a második, s a harmadik 
műszak -, más szóval a pénz. 

A versválasztás széles skálán 
mozgott; legtöbben Váci Mi
hály, Radnóti Miklós, Ady 
Endre, Arany János, József At
tila írásai közül választottak, de 
volt aki Szabó Lőrinc, Juhász 
Gyula, Szilágyi Domokos ver
sét tolmácsolta. A versmondók 
gazdag érzelemvilágukról, a jó
ra a jobbra akarásukról adtak 
tanúságot. Arról. hogy lehet a 
nehéz munka mellett lélekben 
gazdagabban is élni. Bebizonyí
tották, hogy érdemes volt a 
szervezőknek e programot 
meghirdetni. 

a versben való találkozást Szilá
gyi Domokos költővel, Szabó 
Klára vonatvezető rácsodálko
zását Hajnal Anna „Tegnap 
anyám előtt dicsértelek" című 
versére, Valkovszki Mariann 
raktárnok őszinte tisztaságát, 
Katona Istvánné ügyintéző 
anyai játékosságát, Szabó Lő
rinc: Lóci' óriás lesz című versé
nek előadása közben. s az első 
helyezett Tóth Lajosné ügyinté
zőnek már-már művészi színvo
nalú versmondását.• 

Lapunk november 13-i szá
mában tájékoztatást adtunk a 
Népköztársaság Elnöki Taná
csa 16. számú törvényerejű ren
deletéről. amely lényegesen 
módosította a felmentési időre 
vonatkozó jogi előírásokat. 
A változással kapcsolatban 
több nyugdíjba vonuló - töb
bek között K. L-né - olvasónk 
is kifogásolta, hogy ez év szep
temberétől már nem kérvé
nvezheti a teljes felmondás tar
�mát magába foglaló sétáló
időt. Miért kell a hatvanadik, il
letve az ötvenötödik életévét 
betöltött dolgozónak ezután 
még rövid ideig - általában 
két hétig - bejárnia a munka
helyére? 

Tekintsük át az erre vonatko
zó jogi előírásokat. A társada
lombiztosítási jogszabályok sze
rint öregségi nyugdíjra a hatva
nadik életévét betöltött férfi és 
az ötvenötödik életévét betöltött 
nő jogosult húszévi, illetve kivé
telesen tízévi szolgálati idő 
után. 

A nyugdíjjogosultság meg
szerzése nem szüntetni meg 
automatikusan a dolgozó mun
kaviszonyát: tovább dolgnzhat. 
A nyugdíjjogosultság azonban 
lehetővé teszi, hogy akár a 
munkáltató, akár a dolgozó 
megszüntesse a munkaviszonyt 
- felmondással, vagy közös 
megegyezéssel. 

A felmondás körülményei 
szerint kétféle felmentési időről 
beszélhetünk. Ha a munkáltató 
mondja fel a munkaviszonyt, 
akkor új munkahely keresése 
miatt kötelező felmenteni a dol
gozót a munkavégzés alól leg
alább 15, de legfeljebb 30 nap
tári napra. Ezen belül a munká
ban eltöltött idővel arányosan a 
kollektív szerződés állapítja 
meg a konkrét felmentési idő 
mértékét. Ha a dolgozó mond 
fel, nincs kötelező felmentési 
idő! 

A munkáltató szeptember 
15-ig saját hatáskörében, az 
egyéni körülményeket mérle
gelve felmenthette a dolgozót a 
kötelező mértéken felül is, akár 
az egész felmondási idő tarta
mára. Hasonlóképpen felmen
tést adhatott a dolgozó felmon
dásakor is. E munkáltatói jog
körbe adott lehetőség alapján a 
MÁV Kollektív Sze.I]ődés 11. 
§-a egységesen 30 napos fel
mentési időt biztosított a nyug
díjba vonulónak akkor is, ha 
munkaviszonyát a dolgozó 
mondta fel. Így tehát a nyugdí
jas a hatvanadik, illetve ötvene
dik életévének betöltésekor a 
felmondási idő tartamát meg
előzően ielmondhatta a munka
viszonyát. Legalább 30 napot 
„sétálhatott", de felmenthette a 
munkáltató akár hat hétre is. 

E lehetőséget a vállalatok 
gyakran a társadalmi rendelte
téssel ellentétesen gyakorolták. 
Elsősorban a vezető állású dol-

gozókat mentették fel teljes 
mértékben. A beosztáshoz járó 
hosszabb felmondási idő célja 
ugyanis az volt, hogy a vezető a 
gyakorlati tapasztalatait átadja 
utódjának. A beosztott dolgozó
kat csak a minimális, 30 napra 
mentették fel. 

Az új szabályozás - amely 
végső soron védi a társadalmi 
munkaidőalapot is - értelmé
ben saját felmondás esetén 
nem lehet felmenteni a dolgo
zót a munkavégzés alól. Mun
káltatói felmondáskor pedig a 
kollektív szerződésben megha
tározott kötelező időn felül álta
lában nem lehet felmenteni a 
dolgozót. Ezután tehát a kollek
tív sze1 ződés ben meghatározott 
felmentési idő kizárólag a mun
káltatói felmondáshoz járul. 

A munkáltató felmondásánál 
szigorú formai és tartalmi sza
bályokat ír elő a Munka Tör
vénykönyve a dolgozó védelme 
érdekében. A munkáltató a 
nyugdíjazásra tekintettel csak 
akkor tudja felmondani a dolgo
zó munkaviszonyát, ha az a 
nyugdíjazásra jogosulttá vált. 
A felmondás indokának a fel
mondás kezdő napján megvaló
sultnak kell lennie, ellenkező 
esetben a felmondás érvényte
len. Ez a szabály összhangban 
áll az öregségi nyugdíjkorha
tárt megelőző öt évben fennálló 
- a köznyelv által védett kor
nak nevezett - felmondási 
korlátozással. Csak különösen 
indokolt esetben mondható fel 
a munkaviszonya annak az 
öregségi nyugdíjkorhatárt be 
nem töltött dolgozónak, akinek 
a legalább huszonöt évi szolgá
lati időn alapuló öregségi nyug
díjra való jogosultság megszer
zéséhez legfeljebb öt éve hiány
zik. Ez a védelem csak a nyug
díjkorhatár betöltése napján 
szűnik meg. 

Az új jogi előírásnak megf e
lelően a nyugdíjas dolgozók kü
lön felmentésére vonatkozó elő
írást (MÁV Kollektív Szerzőzés 
11. §) hatályon kívül kellett he
lyezni. A dolgozók érdekeinek 
védelme céljából a kollektív 
szerződés módosította a 10 
§-ban rögzített kötelező felmen
tési időt. Az 1986. november 
l-jétől hatályos rendelkezés elő
írja, hogy munkáltatói felmon
dás esetén 20 év alatti munkavi
szonynál - akár kettő, akár 
négy hét a felmondási idő - 15 

nap, 20 év feletti munkavi
szonynál 5 hét felmondási és 20 
nap fel mentési idő jár a dolgo
zónak. Harminc év munkavi
szony elérése után 6 hét fel
mondási időt és 30 nap felmen
tési időt kell biztosítani. Ennél 
többre általában csak rendkí
vüli esetben, például szervezett 
munkaerő-átcsoportosításnál 
lehet felmentést adni. 

A szervezett munkaerő-átcso
portosítás mindig a munkáltató 
felső szintű vezetésének dönté-

A MÁV Épület 
és Hídfenntartó Főnökség 

salgótarjáni építésvezetőségére 

felvesz többéves gyakorlattal, 

felsőfokú végzettséggel rendelkező 

szakembert építésvezetőnek 
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szerint 
Salgótarján
ban 
vállalati 
bérlakást 
biztosítunk. 

Jelentkezni 
lehet: 
Épület és 
Hídfenntartó 
Főnökség 
Miskolc, Tiszai 
pályaudvar 
Telefon: 89-802 
városi vagy 
04/27-15 üzemi 
számon. 

sén alapszik. ezért indokolt. 
hogy a rendkívüli esetben ad
ható hosszabb felmentési időt a 
vezérigazgatóság, illetve a vas
útigazgatóság határozza meg. 
Dolgozói felmondás, vagy a 
munkaviszony közös megegye
zéssel való felmondásakor fel
mentési idő nincs. Amennyi� 
ben tehát a dolgozó nyugdíjbf'
akar vonulni, ezt a szándékát 
közölni kell a munkáltatóval. 
hogy az mondja fel a munkavi
szonyt. A nyugdíjaskor betölté
se napján a munkáltató fel
mondja hat hétre a munkavi
szonyt, és ebbó1 kétheti munka 
után 30 napra felmenti a dol
gozót a munkavégzés alól. A 
munkaviszony a felmentés elle
nére a teljes felmondási idő vé
géig (6 hétig) tart, és a felmen
tési időre átlagkeresetet kell fo
lyósítani. Az átlagkereset sza
bályai szerint (7/1967./X.8.) 
MüM sz. rendelet 7-10. §. erre 
az időre a dolgozót az alapke
resetén felül megilleti minden 
változó bér is. (Túlórapótlék, 
műszakpótlék, veszélyességi 
pótlék stb.) A kollektív szerző
dés 68. §-a értelmében a fel
mentési időre járó átlagkereset 
számításánál a felmentési időt 
megelőző négy negyedévben 
ténylegesen kézhez kapott vala
mennyi jutalmat figyelem be 
kell venni, azonban ezen idő
szakra a dolgozó a kétszeres ki
fizetés elkerülése érdekében ju
talmat már nem kaphat. Idő
arányosan megilleti a dolgozót 
a prémium is. Az átlagkereset 
alapján járó munkabért előre ki 
kell fizetni az utolsó munkában 
töltött' napon. 

A munkaviszony megszünte
tése után a dolgozó tényleges 
munkaviszonyt folytathat más 
munkáltatónál; nem kötelező a 
nyugdíj igénybevétele. Így a 
felmentési idő alatt, akár annak 
az első napján elhelyezkedhet 
más munkáltatónál. Ebben az 
esetben a felmentési idő végéig 
egy időben két munkaviszonya 
lesz, de az előre kifizetett átlag
keresetet nem lehet visszavon
ni. 

1986. szeptember 15-e után a 
dolgozónak járó és természet
ben ki nem adott szabadságot 
nem lehet a felmentési időbe 
beszámítani. hanem azt a dol
gozónak ki kell fizetni. A sza
badság megváltása a felmon
dási idő mértékét nem módo
sítja és nem növeli meg a mun
kaviszony tartamát sem. A sza
badság megváltásának díjából 
jövedelemadót kell vonni, így 
az nem számít bele a nyugdíj 
alap�át Jrépező összegbe sem. 

A fentiekben felsorolt jogi 
előírásokon kívül a nyugdíjba 
vonuló dolgozó búcsúztatása és 
a nyugdíjazás utáni törődés, 
foglalkozás a közvetlen vezető 
és a kollektíva erkölcsi feladata. 

Dr. Szabó László 

E kijelentésnek van alapja, 
ám an-a is van példa, hogy ér
telmes célokra, a dolgozók igé
nyeinek kielégítésére született 
rendezvények élményt adnak 
és lehetőséget biztosítanak az 
önmegvalósításra. 

Ilyen program volt - a la
punkban már hírül adott -
vers-, és prózamondó verseny 
Békéscsabán, amit a szegedi 
vasútigazgatóság területi műve
lődési bizottsága és a vasutas
szakszervezet területi intézőbi
zottsága rendezett a nemzetközi 
békeév jegyében. 

Kik vállalkoztak erre a nem 
könnyű, de szép feladatra? 
Többségében az igazgatóság te
rületén fizikai munkakörben 
dolgozók: mozdonyvezetők, vo
natvezetó?c, kocsirendezők, 
raktárnokok, vezető beosztású 
dolgozók és szakmunkástanu
lók. 

Kitüntetés 

Szakszervezeti 

munkáért 

A vasutas-szakszervezet meg
alakulásának 90. évfordulója al
kalmából a közlekedési minisz
ter a mozgalomban végzett 
eredménye.:, munkáért kitünte
téseket adományozott, amelye
ket december 3-án, a vasutas
szakszervezet székházában 
Tóth László államtitkár adott 
át. 

Kiváló Munkáért 

kitüntetésben részesült: Pintér 
Lajos nyugdíjas, Dr. Gróf Jó
zsef nyugdíjas. Szádóczky Ist
ván nyugdíjas, Gazsi Lajos, a 
szegedi oktatási főnökség veze
tője és Nagy Béla, a vasutas
szakszervezet pénzügyi és gaz
dasági osztályának vezetője. 

Miniszteri 

Dicséretet 

kapott: Rajnai Rezső nyugdíjas, 
Széplaki János, a MÁV Balpar
ti BBF üzemvezetője, Kaszala 
Sándor, a Magyar Vasutas 
munkatársa, Prókay Sándorné, 
a vasút-egészségügyi szolgálat 
intézőbizottságának titkára és 
Marton György, a miskolci kör
zeti üzemfőnökség szb-titkára. 

Medveczky-revü a Landlerban 
Kirobbanó sikerrel szerepelt november 14-én Medveczky 

nona a Landler Művelődési Házban. Az ismert, világot járt mű
vésznő színvonalas műsorban csillantotta meg a revütánc szépsé
geit. Ami a nézőknek különösen tetszett: Medveczky Ilona nem 
tett különbséget a Broadway és a művelődési ház színpada kö
zött, legalábbis ami az igényességet illeti. Közvetlenségével, ma
gával ragadó érzékiségével felejthetetlen perceket sze:2ett a 11.á
lás közönségnek. A műsor sikeréhez hozzájárult Elek Eva, _Géczy 
Dorottya és Agárdi László fellépése is. • 

Társas turistautak 
A SZOT szociálturisztikai iro

da az alábbi társas előszezoni 
turistautakat ajánlja 1987 első 
negyedévére. 

Kellemes hétvégét kínál már
cius 18-tól 21-ig, illetve március 
29-től április 4-ig szóló bécsi 
program, amelyek részvételi dí
ja 4900 forint, plusz 2000 forint 
költőpénz. 

A különjáratú autóbusz a ko
ra délutáni órákban érkezik 
Bécsbe. A vendégeket a Vienna 
szállóba helyezik el. Szerepel a 
programban többek között a 
H :>fburg császári lakosztály 
megtekintése is. A jelentkezési 
határidő: 1987. január 10. 

A kirándulást kedvelőknek 
ajánljuk az ausztriai Krakaue
bene-i utazást, szintén autó
busszal március 8-tól 15-ig, és 
március 29-től április 4-ig. En
nek díja egyenként 9800 forint, 
plusz 2900 forint költőpénz. El
helyezés a község szállodájá
ban lesz. A programban kirán
dulások is szerepelnek Murau
ba, illetve Lambrechtbe. 

Jelentkezni lehet: 1986. de
cember 30. 

Részletes felvilágosítást ad a 
vasutas-szakszervezet üdülési 
csoportja a 19-77, 19-78 és a 
48-13-as telefonszámon. 

E hitet erősítette meg a zsűri 
is, amelynek tagjai között he
lyet foglalt Sass Er1Jin költő és 
Kalapos László színművész, ők 
is elmondták: ritka élmény volt 
számukra ez a verseny. Az, 
hogy vasutasok a versmondók, 
akik köztudatottan nehéz, fele
lősségteljes munkát végeznek, 
szigorú szabályozott rend sze
nnt élnek és mégis mennyi szí
nesség, lágyság van bennük. 
Ritka, azért, mert ilyen rendez
vényre az elmúlt időben nem 
volt, aki vállalkozott volna a 
megyében. 

Értékelésükben kiemelték: 
Almási László mozdonyvezető 

Nemes cselekedet 

Az értékelés, segítő és ta
nácsadó jellege mellett, a ma
gyar nyelv, a szép szó, a költé
szet mélyebb megismerésére, 
művelésére is útmutatást, to
vábbi biztatást adott az értel
mes céllal megjelölt programok 
szervezésére. 

A területi művelődési bizott
ság 1988-ban a vasútigazgató
ság megalakulásának 100. év
fordulója alkalmából ismételten 
meghirdeti a vers-, és próza
mondó versenyt. Az alkalom 
adott. a cél pedig a vasutas köl
tők verseinek felkutatása, meg
ismerése és kötelező versként 
való bemutatása. 

Zacharidesz Jánosné 

Motoros rokkantkocsi 

társadalmi munkával 

Pataki László az Alba Regia brigád négy tagjával 

Napjainkban gyakori beszéd- tését. A munkaidő után, s a hét
téma, hogy az emberek közöm- végeken elkészítette a jármű
bösek, nem törődnek egymás vet. A nemes cselekedethez a 
problémáival, nem veszik észre kirendeltség többi dolgozója is 
azokat, akik segítségre szorul- csatlakozott. 
nak. Az alábbi példa ennek az Pataki László 1957 augusztus 
ellenkezőjét bizonyítja. 21-én gépkocsivezetőként kezd-

A MÁV Építési és Géptelep te a vasutas életet a MÁV Autó
Főnökség társadalmi- és gazda- fuvarozási Főnökségen. Az Épí
sági vezetése, valamint székes- tési Géptelep Főnökség székes
fehérván kirendeltségének Al- fehérvári kirendeltségre 
ba Regia szocialista brigádja 1960-ban került. Rokkantnyug
november 3-án bensőséges házi díjazásáig, 1982-ig 25 évet töl
ünnepséget rendezett, melyre tött MÁV munkaviszonyban, 
Pataki László mozgásban kor- mikor is a kialakuló gerinc be
látozott rokkantnyugdíjast, volt tegség kiszólította a gépkocsi 
munkatársukat is meghívták. ülésből. A mindig aktív gépko-

Csernai Vilmos kirendeltség- csivezető a negyedszázad alatt 
vezető megnyitója után Róza kétszer Kiváló Dolgozó kitünte
Sándor, a főnökség igazgatója tést és a 761 OOO km baleset
elmondta: e házi ünnepség ösz- mentes vezetésért belügymi
szehozását a jó szándék, a ten- niszteri Dicsérő Oklevél elisme
niakarás, a nemes gesztus, a rést kapott. Az 1963-ban alakult 
humanitás példamutatása ve- Alba Regia szocialista brigád
zérelte. Egy volt kollégának, nak egyik alapító tagja volt és 
munkatársnak, Pataki László- nyugdíjazása óta is rendszeres 
nak a mindennapi életét, szaba- kapcsolatot tart a brigáddal. 
dabb mozgását egy kisgéppel A rokkantkocsi ünnepélyes 
könnyebbé tenni. átadása után Juhász József 

Az Építési és Géptelep Fő- szakszervezeti bizalmi a társa
nökség társadalmi-, gazdasági dalmi szervek és a kollektíva 
vezetése kézitekerős rokkantko- anyagi támogatását nyújtotta 
csit, s „Babetta" motort vásá- át. 
rolt. A kirendeltség Alba Regia . Az ünnepség hivatalos részét 
szocialista brigádja pedig társa- kötetlen baráti beszélgetés kö
dalmi munkában vállalta a vette. 
motoros rokkantkocsi elkészí- Kertész István 

Értelmiségiek találkozója 
A budapesti igazgatóságon hagyománnyá vált, hogy minden 

esztendőben összehívják azokat a felsőfokú végzettségű pál:Ya
kezdőket, akik abban az évben kezdték gyakorlatukat a MA V
nál. Az idén, november 28-án tartottak találkozót az ifjú közgaz
dászok, jogászok és mérnökök számára. 

A megjelenteket Márton András személyzeti osztályvezető 
köszöntötte, majd Losonczy Gyula igazgatóhelyettes adott hasz
nos tanácsokat a beilleszkedéshez és kívánt sok sikert a szakmai 
munkához. 

(séra) 
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Győr és Sopron között 

\1 A G Y A R \' A S L T \ S 

A megelőzés érdekében 

1986. DECEMBER 17. 

Jól halad a GySEV 
féivonalának villamosítása 

Új alapokra kell.helyezni 
a munkavédelmi oktatást 

Alapos megfontolás után 
döntöttek úgy a GySEV vezetői, 
hogy villamosítják a Győr és 
Sopron, illetve a Sopron és 
Ebenfurt közötti vonalakat. A 
döntés legfontosabb indoka az 
energiamegtakarítás, ugyanis 
bizonyított, hogy azonos telje
sítmények mellett a vasút keve
sebb energiát fogyaszt, mint a 
két legfontosabb konkurrense, 
a közúti, illetve a légi közleke
dés. 

A villamosítási program a 
Győr és Sopron közötti vonalon 
kezdődött, a tervek szerint 
1987-ben, a menetrendváltozás
kor fejeződik be. A másik vona
lon 1988-ra tervezik a munkála
tok befejezését. 

A választott villamosítási 
rendszer: 25 kV, 50 Hz. Ez a 
megoldás mind a vontatási 
energiaellátás, mind pedig a 
mozdony tekintetében komoly 
költségmegtakarítást jelent. 

A vonal vontatásienergia-el
látását két úgynevezett táplálá
si pont szolgáltatja. Az egyik a 
Sopron területén létesítendő 
közös vasúti és ÉDÁSZ transz
formátorállomás, a másik a már 
meglévő, Nagyszentjánoson 
üzemelő állomás. 

kompenzált, rugalmas rendsze
rű hosszláncokkal építik. 
A munkavezeték anyaga elekt
rolikus vörösréz, keresztmet
szete 100 m2

• A legnagyobb 
munkavezeték-magasság 6150 
mm, a legkisebb 5100 mm. 

A felsővezeték 1500 m-es sza
kaszokra, hosszláncokra van 
bontva; az egyes szakaszok 
mindkét végükön önműködő 
utánfeszítő szerkezetekkel van
nak ellátva. Ezek mind a mun
kavezetéket, mind a tartósod
ronyt külön-külön 10 kN erővel 
feszítik. 

Az állomásokon a fővágányo
kat rugalmas hosszláncokkal 
villamosítják, ezeknek fő jel
lemzői azonosak a vonali hossz
láncokkal. Egyéb vágányok fel
sővezetéke félkompenzált, illet
ve tartósodrony nélküli, segéd
sodronyos rendszerű. 

A vonal villamos felsővezeté
ki berendezések karbantartását 
és az esetleges üzemzavarok el
hárítását a fertőszentmiklósi ál
lomáshoz tartozó Villamos Vo
nalfelügyelőség (VVF) látja 
majd el. 

után a vontatójárművek és a 
villamos vontatás helyhez kö
tött energiaellátó berendezései
nek üzemeltetése a GySEV-nél 
már kialakult gyabrlat sze
rint marad. Így például a von
tatójárművek nagyjavítását to
vábbra is a MÁV járműjavítók 
végzik. 

A villamosítás bevezetésével 
a személy- és áruszállítás egy
ségesen V 43 sorozatú moz
donnyal történik. 

A vonal villamosítása a ma
gyar szakaszon kereken évi 
4600 tonna, amíg az osztrák vo
nalon 890 tonna gázolaj megta
karítását jelenti. A villamosítás
nak ez a legfőbb haszna, mivel 
köztudott, hogy a legújabb ku
tatások szerint az olaj néhány 
évtized múlva nem áll az em
beriség rendelkezésére. A világ 
sok országában óriási összege
ket költenek olyan beruházá
sokra, amelyekkel az energiát 
szén vagy nukleáris energia 
formájában kívánják előterem
teni. 

Ebben az esztendőben ked
vezőtlenül alakult a vasúton a 
súlyos balesetek aránya. Ez is 
indokolta, hogy az elnökség no
vember 18-i ülésén napirendre 
tűzze ezt a témát. A halálos bal
esetek többsége - mint arról 
már lapunkban többször is ír
tunk - a technológiai fegyelem 
megsértése, az ellenőrzés elmu
lasztása és a szervezetlen mun
ka miatt következett be. 

Az idén a három napon túl 
gyógyuló sérülések száma több 
mint 15 százalékkal csökkent. 
Mérséklődött a munkabalese
tek, valamint az úti üzemi bal
esetek száma is. Csökkent a 
vasút hibájára vi8szavezethető 
események száma. Ezen belül a 
közlekedő vonatokkal bekövet
kezett baleset 22 százalékkal 
volt kevesebb. Kevesebben sé
rültek meg síktolatás közben is. 
Elkeserítő viszont, hogy a bal
esetek okai szinte változatla
nok, sem a vezetők, sem a sé
rültek nem tanultak a korábbi 
tapasztalatokból. 

A forgalmi munka közben 
történt balesetek leggyakoribb 
oka a váltó- és vágányút-ellen
őrzés elmulasztása, a szabályta
lan járműfékezés. Sok a pálya
és járműhibára visszavezethető 
baleset is. Veszélyt jelent a fek
szinthiba, a vágánykivetődés, 

az abroncslazulás, a hordrugó
törés stb. A közlekedési fegye
lem lazulását bizonyítja a tiltott 
helyen való átjárás, a mozgó 
járművekre történő felugrálás. 

A munkahelyen belül, a sze
mélyi közlekedés során előfor
dult balesetek aránya 16,8 szá
zalék. Ebből az következik, 
hogy a szolgálati helyeken még 
mindig nem tartják rendben a 
közlekedési utakat. A járművek 
javítása, karbantartása veszé
lyesebb tevékenység, mint a 
személyi közlekedés, mégis az 
összbalesetek 11 százaléka köz
lekedés közben történik. Csök
kent a rakodás közben előfor
dult balesetek aránya is. 

A vitában felszólalók kritiku
san értékelték a MÁV munka
védelmi helyzetét. Elmondot
ták többek között, hogy többet 
kellene törődni a dolgozók 
munkahelyi közérzetével, a 
személyiség formálásával. Kü
lönösen az újfelvételesek szak
mai és munkavédelmi oktatását 
kell más alapokra helyezni. 
Nem elég csak arra hivatkozni, 
hogy a vasutasnak jelentkezők 
közül sokan nem felelnek meg 
a követelményeknek. Az okta
tásnak igazodnia kell a dolgo
zók képességeihez, iskolai vég
zettségükhöz. 

A nehezebb gazdasági hely
zetben sem szabad lemondani 

a munkakörülmények javítá
sáról. Elsősorban az elegyren
dezést végzők, a műszaki kocsi
szolgálatnál, a pályafenntartás
nál dolgozók munka- és szociá
lis körülményeit kell korszerűb
bé tenni. Elsőbbséget kell bizto
sítani a zajártalom s a nehéz fi
zikai munka mérséklését szol
gáló fejlesztéseknek. 

Többen felhívták a figyelmet 
a munkafegyelem megszilárdí
tására és arra, hogy a vezetők 
demokratikusabb légkört te
remtsenek. Sajnos a vezetők 
egy részére még jellemző a pa
rancsolgatás és a lekezelő ma
gatartás. Szóvá tették azt is, 
hogy a munkavédelmi ellenőr
zések csak akkor lesznek haté
konyabbak, ha körültekintően 
feltárják mindazt a hanyagsá
got, mulasztást, amely veszé
lyezteti a személyi és a vasút
üzemvitel biztonságát. 

A vasútbiztonsági és munka
védelmi szervezetek tevékeny
ségét az eddigieknél jobban 
össze kell hangolni. Nagyobb 
követelményeket kell támaszta
ni a munkavédelemben dolgo
zókkal szemben. A döntési fo
lyamatokban mindig legyen 
fontos szempont az üzembizton
ság és a dolgozók testi épségé
nek védelme. 

Pásku Jenő 

A villamos felsővezeték a 

Győr-Sopron vonalon 90 kilo
méter hosszban, Sopron
Ebenfurt vonalon 30 kilométer 
hosszban épül. Mivel a vonal 
egyvágányú, a biztonságos 
energiaellátás céljából a vonal 
mentén tápvezetéket kell építe
ni. A nyíltvonali szakaszokat 

A villamos vontatás beveze
tésével egyidejűleg a vonal jel
ző- és biztosítóberendezéseinek 
rendszere alapvetően nem vál
tozik, csupán átalakítják villa
mosüzemre. Ugyanez vonatko
zik természetesen az alállomási 
és megállóhelyi energiaellátás
ra és a térvilágításra, valamint 
a vonalat keresztező vezetékek 
átalakítására. 

A villamosítás megvalósulása 

A GySEV vezetői jól tudják, 
hogy a vasút nem ismeri az 
energiakötöttséget. Mindegy, 
hogy a felsővezetékbe honnan 
kerül az energia: olaj- vagy 
széntüzelésű hőerőműből, 
atomerőműből vagy éppen vízi
erőműből. A környezetvédelem 
szempontjából mindenképpen 
a villamosítás mellett kellett 
dönteniük, s remélhetőleg ezt a 
döntést vállalhatják évtizedek 
múlva is. A f elfiletesség 

, 

ara 
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perckor Almásfüzitő és Almás
füzitő-Felső állomások között a 
954 + 20 sz. szelvényben a 
44 584-es számú vonat hátulról 
nyolcadiknak besorozott kocsija 
hőnfutás utáni csaptörés miatt 
kisiklott, és mintegy 900 méter 
hosszban megrongálta a pályát. 
A vonatot Almásfüzitő Felső II
es számú őrhelye váltókezelőjé
nek intézkedésére megállítot
ták. A fékezés miatt a siklott ko
csi elé besorozott kocsi is kisik
lott. A pályában az előzetes 
becslések szerint több millió fo
rint, a biztosítóberendezésben 
és a járművekben közel 70 OOO 
forint értékű kár keletkezett. 

A Győrben vonatra szálló, 
Sopronba tartó utasok hatal
mas répahegyeket látnak a 
GySEV vonalának jónéhány ál
lomásán. A legtöbben elégedet
ten nyugtázzák, hogy a petőhá
zi cukorgyárban megkezdődött 
a répa feldolgozása ... 

A gyárba szállítandó cukor
répa tekintélyes hányada Csor
nán, a Rábaköz ,,fővárosában" 
gyúlik össze, s innen jut tovább 
menetrendben meghatározott 
vonatokkal a gyár feldolgozó 
kapacitásához igazodva. 

Csorna állomása november 
9-én, vasárnap délelőtt fö
löttébb nyugalmas képet mutat, 
az őszi forgalomnak semmi je
lét nem tapasztalom. 

Horváth Mihály rendelkező 
forgalmi szolgálattevő máskép
pen vélekedik: 

- Ballagjon csak Kapuvár 
irányába a sínek mellett pár 
száz métert - tanácsolja -, az
után a többit úgyis meglátja, ha 
jó a szeme ... 

Megfogadva a forgalmista ta
nácsát, elindultam a jelzett út
vonalon, és hamarosan feltűn
tek a répahegyek, a gépek és a 
szorgosan dolgozó emberek. 

A rakodóvágány melletti kis 
irodában Németh Ferenc nyu
galmazott főagronómus, jelen
leg répaátvevő, a cukorgyár al
kalmazottja tájékoztat: 

- A cukorrépa szállítása az 
évek óta megszokott időben, 
szeptember végén kezdődött. 
Csorna állomásról eddig 400 
vagon répa jutott el a gyárba. 

, A terméshozam kielégítő volt 
ebben az évben, a minőségre 
pedig egyáltalán nem panasz
kodhatunk: a 18 százalékos cu
kortartalom kifejezetten jó, vol
tak évek, amikor ennél lényege
sen kevesebb volt. 

A terepen egy tisztítógép és 
egy Volvo márkájú homlokra
kodó dolgozik. Az utóbbi 25 
tonna megtisztított répát tud 
egy óra alatt a vagonokba rak
ni. Tempósan, kapkodás nélkül 
folyik a munka, telnek a vago
nok. 

- Ha előbb jön néhány 
perccel - magyarázza az átve
vő -, találkozoü volna Gyur
csek Andrással, aki naponta tá
jékoztatja a vasút vezetőit a 
gyárban folyó munkákról, pon
tosan közli, hogy milyen meny
nyiséget tudnak fogadni. 
A gyár egyébként a váratlan 

esetekre is felkészült, mintegy 

négy napra elegendő cukorré
pát tartalékol. Ha a szállításban 
hiba volna, a feldolgozás nem 
állna meg. Megjegyzem: ilyen 
eset nem volt még, pedig már a 
13. éve vagyok itt átvevő ... 

- Jó a kapcsolat a gyárral 
- egészíti ki Németh Ferenc 
szavait Boda János forgalmi 
szolgálattevő. - Az együttmű
ködésnek nagy hagyományai 
vannak, minden, ami a répa 
szállításával kapcsolatos, szabá
lyozott és apró részletekig ki
dolgozott. 

- Hónapok óta zajlik a vo
nal villamosítása, ez nem zavar
ja a szállítást? 

- Az állomásunkon elvég
zendő munkálatokat - a villa
mosítást, a váltócseréket, a vá
gányrostálásokat - első aján
lásra vállaltuk, a „külső" cégek
kel harmonizálva dolgoztunk, 
elősegítettük a korszerűsítési 

- A szombathelyi igazgató
ság egyik ktg-tisztje hívott -
bólint Boda János. - Rendsze
resen tájékoztatjuk egymást a 
répaforgalom állásáról. A cu
korgyár által igényelt és megra
ko�t kocsik mennyiségéről a 
MAV szombathelyi igazgatósá
gának áruirányítója naponta ad 
információt, de természetesen 
kapcsolatban vagyunk a MÁV 
budapesti igazgatóságának ktg
seivel is. A dolgok olajozottan 
mennek, a cukorgyár elégedett 
a vasúttal. 

A kampánynak még nincs 
vége, de az előjelek azt mutat
ják, hogy a csornai vasutasok 
és a petőházi cukorgyár mun
kásai mindent megtesznek 
azért, hogy az egyik legfonto
sabb élelmiszerből megfelelő 
mennyiség jusson valamennyi
ünk asztalára. 

Sárközi Gábor 

Mi történt a baleset előtt? 
A 44 584-es számú vonat még 

Bicske-Szárliget állomások 
között találkozott a bal vágá
nyon közlekedő 98 213-as szá
mú vonattal. A V43-1275 psz. 
mozdony vezetője észrevette az 
elhaladó szerelvény egyik ko
csikerekének füstölését. 

Rádión azonnal közölte ezt a 

munkák zavartalan végrehajtá- .--------------------------
sát. A kampány kezdetére vég
eredményben csak a raktár fel
újítása maradt, de ez nem za
varja a répa szállítását. Az ösz
szes vágány rendelkezésünkre 
áll, a többi csak manőverezés 
dolga . . .  

- Ez nem mindig egyszerű 
- jegyzi meg Horváth Mihály 
a forgalmi irodában, miközben 
ujjai a Domino 70-esen „zongo
ráznak". - Állomásunk egyéb
ként is a forgalmasabbak közé 
tartozik, a kampány ideje alatt 
8-10 fordaszerelvénnyel több 
vonat halad át. Felelősségünk 
ilyenkor nagyobb; megkockáz
tatom azt is, hogy a répaszállí
tás ideje alatt derül ki valójá
ban, ki a jó forgalmista ... Sok 
esetben kell váratlan helyzetek
re reagálni, gyors döntéseket 
hozni, az úgynevezett operatív 
intézkedések száma ilyenkor 
megnő. Nagy gyakorlat kell eh
hez és munkaszeretet, a vasút 
iránti hűség. Ebben a tekintet
ben nincs szégyellni valónk, 
összeszokott gárda dolgozik 
Csornán, többségük „ kipró
bált" vasutas ... 

Beszélgetésünket, mint any
nyiszor már, telefon zavarja 
meg. Nem hallom a szavakat 
tisztán, de annyit könnyűszer
rel megállapíthatok, hogy a 
szombathelyi igazgatóságról 
hívták Csornát. 

- Ha nem tévedek: helyzet
jelentést kértek a répaforga
lomról ... 

A MÁV Bevételellenörzési 
Igazgatóság 

pályázatot hirdet 
jogi és kártéri tési osztályvezetői 

munkakör betöltésére 

A munkakör betöltésének feltétele: 
állam- és jogtudományi karon szerzett diploma, 
jogi szakvizsga, 
8 éves szakmai gyakorlat, 
erkölcsi feddhetetlenség. 

A munkakör betöltésének időpontja: 
1987. február 

Bérezés: 
alapfizetés+ prémium 
a kollektív szerződés alapján, megegyezés 
szerint. 

A beküldendő pályázat tartalmazza: 
az eddigi munkakörök, tevékenységek felsorolá
sát, 
jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
munkaköri besorolását, alapbérét, 
kitüntetéseit, 
részletes önéletrajzot. 

A pályázatot 1987. január 15-lg 
a személyzeti és oktatási önálló csoportvezető ré
szére 
(1062 Budapest, Marx tér 1-2.) kérjük megküldeni. 
A pályázatokat bizalmasan kezeljük. 

44 584-es számú vonat moz
donyvezetőjével, aki mE;g is állt 
az 531-es számú szelvényben. 
Vonatát jobb oldalon végigvizs
gálva, hátulról a 4. kocsinál szo
ros féktuskót talált. A kocsit ki
iktatta a fékezésből, fékpróbát 
tartott, és folytatta útját. A há
tulról nyolcadiknak besorozott 
kocsinál rendellenességet nem 
észlelt. 

A vonat fogadására és bal ol
dalának megfigyelésére kötele
zett dolgozók (öt szolgálati hely 
érintett az eseményben) sem a 
tőlük elvárható alapossággal 
végezték munkájukat, hiszen a 
hőnfutást nem fedezték fel. 

Tatabánya-Felső állomáson a 
forgalmi irodában van a hőnfu
tást érzékelő berendezés 
regisztrálója. A berendezés ke
zelőjét a rendelkező forgalmi 
szolgálattevő a jelzett vonat el
haladása idején más feladattal 
bízta meg, s addig magára vál
lalta annak kezelését. 
A 44 584-es számú vonat elhala
dásakor a berendezés regiszt-

rálta a hőnfutást, de a szolgálat
tevő vallomása szerint hangjel
zést nem adott. A berendezés 
próbaellenőrzésekor a regiszt
ráló és a riasztórendszer tökéle
tesen működött. 

A több kilométeres rendelle
nes futás miatt a hengergörgős 
csapágy gyúrűje, görgői megsé
rültek, a csap berágódott. Át
mérője az eredeti átmérő felére 
,,esztergálódott". Az elkopott, 
felmelegedett csap a terhelés 
hatására letört. 

A fegyelmi jogkör gyakorlója 
a tények és a körülmények ala
pos feltárása után mérlegeli a 
balesetért felelősök vétkességé
nek mértékét. 

A budapesti vasútigazgató
ság vezetője a páratlan számú 
vonat mozdonyvezetőjét és Al
másfüzitő-Felső páros őrhelyé
nek váltókezelőjét Igazgatói 
Dicséretben és pénzjutalomban 
részesítette a figyelmes szolgá
lat ellátásáért. 

Dr. Csányi László 

Ünnepi bevásárlásainál is 
az Ön partnere: az 

CG: UTA s ELLA 16 .,,, 
Alkalmi ünnepi vásárok 

a pályaudvarokon. 

Budapesten, a VI., Szondi utca 29. 

és az V., Veres Pálné utca 22. szám 

alatt levő üzletünkben is 

várjuk kedves 
vásárlóinkat! 

Hanglemezböngészde, műsoros kazetták, 

gazdag ajándékválaszték. 

Nyitva tartás: hétfőn, kedden, szerdán 

és pénteken 11-től 19 óráig, 

csütörtökön 11-től 20 óráig, 

szombaton 9-töl 14 óráig. 



MAGYAR VASUTAS 

Munkásszálló - belülnézetben 
_ Nézze, uram, a jó szándé

kában nem kételkedem, mégis 
azt mondom, ne firkálgasson a 
munkásszálló lakóiról. Fölösle
ges. Úgysem tud változtatni :1 
helyzetükön. Sorsuk azok keze
ben van, akik kényelmes laká
sokban laknak. A szállólakó 
csakis akkor válik érdekessé 
számukra, ha valamelyikük sú
lyosan megsérti a rendet - je
gyezte meg az egyik lakó. 

* 

A portások fülkéjétól három 
méterre, egy falra szerelt tele
fon fölött öt gépelt lapon olvas
ható az ominózus szállórend. 

Elkeserítő olvasmány, egyes 
pontjai meghökkentik az em
bert. Vegyük például ezt: ,,A 
szálló megközelítését az alábbi 
közlekedő utakon kell végrehaj
tani ... " A szövegben egyéb
ként is sok a kell, a végrehajta
ni, a tilos. Mintha súlyos bű
nökkel terhelt emberek lakná
nak a szállón, akiket óvni kell a 
szabadságtól. mert félő, hogy 
nem tudnak élni vele. Netán 
odáig merészkednének, hogy 
nem az előírt utcákon, hanem 
más irányból „közelítik" meg a 
szállót ... 

Végül is megérkeznek oda, 
. ahol nincs, nem lehet magán
élet. Ha közvetlenül nem is, de 

· közvetve a munkaadó ezt is re
gulázza, hiszen a szállólakó 
nem fogadhat vendéget a szo
bájában, nőnemű lény csak a 
társalgóig juthat el. Természe
tesen senki sem gondolhatja 
komolyan, hogy a szállólakók
ból hiányzik a nemi vágy; nem 
aszkéták ők, s nem is szüzessé
gi fogadalmat tett szerzetesek. 

Álljon itt F. János példája. 
November elején énekesek 

szerepeltek a szállón. Már javá
ban zajlott a műsor, a szép 
szubrett hangja behallatszott a 
földszinti szobákba. János is 
hallotta, s úgy látszik megbabo
názta a csengő szoprán, mert 
hirtelen kiugrott az ágyából, ké
tes fehérségű alsónadrágjában 
kirohant a szobából egyenesen 
a kultúrterem bejáratához. Ott 
megállt, illendően kivárta, hogy 
az énekesnő befejezze produk
cióját. Jánosunk azonban taps 
helyett kinyilatkoztatást tett. 
Pusztán egyetlen mondatról 
van szó. mégsem idézhetem szó 
szerint. János ugyanis kereset
len egyszerűséggel azt közölte 
az énekesnővel, hogy szívesen 
látná az ágyában ... 

Többet nem szólhatott, mert 
az egyik jól megtermett portás 
némi erőszakkal a szobájába te
relte, és nyomatékosan megkér
te, hogy aludjon jól, mert ezen a 
szállón utoljára teheti. Azt nem 
tudhatom, hogy milyen álmai 
voltak Jánosnak, mindenesetre 
másnap „elköltözött". A szálló 
megszabadult egyik renitenske
dő figurájától. 

* 

Mert a szállón tagadhatatla
nul sok a figura. Másképpen: a 
szállólakók tekintélyes részé
nek magatartása, mindennapi 
élete, viselkedése eltér a társa
dalmi normáktól. Tegyük hoz
zá, nem csoda. mivel ez az élet 
elkülönít, megbélyegez, függet
lenül attól, hogy a szállógazda 
(esetünkben a MÁV) ezt nem 
akarja. Egészen mást akar. Ér
telmes, szorgos embereket sze-
retne alkalmazni, akikkel meg
valósítható lenne a vasutaskö
rökben ma olyan gyakran han-
goztatott „kitörési stratégia". 
A szállólakók ebben aligha le-

Ki minek mestere? 

A szombathelyi járműjavitó 
üzemben az idei Ki minek mes
tere vetélkedőn 54 fiatal vett 
részt hat szakmában. Huszon
öten kerültek a döntőbe ame
lyet november 25-én rendeztek. 
llánnan (Németh Zoltán dízel
:42erelő, Pathy Csaba esztergá
lyos és Varga Sándor esztergá
lyQs) elnyerték a Szakma Ifjú 
Mestere címet. Tizenketten ösz
�n húszezer forint pénzju
-mat kaptak. 

hetnek partnerek, legalábbis 
addig nem, amíg „másodosztá
lyú állampolgároknak" tekintik 
őket. Mert erről van szó, még 
akkor is, ha ezt így senki sem 
mondja ki. 

* 

Nézze meg, uram, a függö
nyöket. Sárgák. Áteresztik a 
fényt. Egyébként hivatalosan 
sötétítő függöny néven szerepel
nek a leltárban. 

- Értem. Ezek olyan sötétí
tő függönyök, amelyek nem sö
tétítenek ... 

- Pontosan erről van szó, s 
ne higgye, ho� ez pitiáner do
log. A szállólakók fele ugyanis 
éjszaka is dolgozik, következés
képpen nappal alszik. De nem 
lehet, mert a szobák túl világo
sak. Sötétzöld függöny kellene, 
s mi még ezt sem tudjuk kihar
colni. 

* 

Állítólag az egyik szállólakó
nak azt mondta a munkahelyi 
főnöke, hogyha rajta állt volna, 
még utasnak sem vették volna 
föl, nemhogy egyenruhás vas
utasnak . . . Talán így történt, 
az is lehet, hogy kitalálták. F. 
László esete viszont igaz. 

A fiatalember szolgálata után 
alaposan felöntött a garatra. 
A szállóra már olyan részegen 
érkezett, hogy alig lehetett a 
szobájába tessékelni. Néhány 
perc múltán pizsamára vetkőz
ve kilépett a folyósóra, téblá
bolt egy ideig, majd látva, hogy 
nyitva a hátsó kapu, kirohant a 
rendezőbe. Néhány markos 
vasutas visszahozta a szállóra. 
ám emberünk még ekkor sem 
józanodott ki, zoknit húzott és 
ismét tett egy kirándulást az éj
szakába. Érdekes látvány lehe
tett: pizsamás ember a sínek 
között . . . Másodszor is meg
mentették, ám a portások ezút
tal jegyzőkönyvezték az esetet. 
Következménye: F. László eltá
volíttatott a szállóról, a rendező 
forgalmistáinak egyelőre nem 
kell tartania pizsamás ámokfu
tótól ... 

* 

F. Gerzson költőnek tartja 
magát, s úgy véli, azért nem je
lentek meg bántóan primitív és 
elképesztő helyesírással rótt so
rai, mivel azokat a szerkesztők 
elsikkasztják(!). de „majd te
szek róla, írok a BM-nek, értesí
tem Vitray Tamást(?!) és a szer
kesztők megnézhetik magu
kat ... " Gerzson sem lakik már 
a szállón, persze nem versei mi
att rúgták ki. Idegeneket vitt fel 
a szobájába; egykori szállólakó
kat, akiket korábban ittasságuk 
miatt bpcsátottak el. 

* 

Egy részlet a szállórend szö
vegéből: ,,A szállólakó a szállá
son ideiglenes jelleggel lakik. 
A szobában rendszeresített öl
tözőszekrényben csak átmeneti 
tartozkódáshoz (általában két 
hét) szükséges fehérneműjét, 
ruháit, egyéb személyi haszná
lati tárgyait helyezheti el." 

* 

H. Jóska nyolcadik éve lakik 
a szállón. 

- Ózdon éltem szüleimmel 
és testvéreimmel. Megnősül
tem, elváltam. Egy ideig a fiam
mal laktam itt a szállón, ő már 

Büki Attila 

elköltözött, mert kilépett a 
MÁV-tól, jobban fizető állást 
kapott. Nekem nincs hová men
nem, az albérlet Pesten megfi
zethetetlen, önálló lakásról pe
dig nem is álmodhatok. Vissza 
Ózdra? Kell a hely a testvére
imnek, sokan vagyunk, meg 
egyébként is megszoktam a fő
várost, negyvenévesen már 
nem szívesen újít az ember. 
A pécsi uránbánya eszembe vil
lan néha, ott esetleg kaphatnék 
lakást, a fizetésem biztosan 
több lenne, de nem a lóvé a lé
nyeg, hanem az, hogy a munka 
után a saját otthonomban lak
hatnék. Nem lenne közös fürdő, 
közös ... Szóval: egyedül lehet
nék, amikor csak akarok, én 
dönthetném el, hogy ki léphet 
be a szobámba ... Ezen gondol
kodom mostanában, de egyálta
lán nem biztos, hogy az álmo
dozásból valóság lesz. 

* 

Cs. Emő kényszerűségből la
kik a szállón. Felesége zavarta 
el a szállóhoz közeli szoba
konyhás szolgálati lakásból. 
ahol nem is olyan túl régen 
még négy gyermekükkel éltek. 
A gyerekek azóta állami gondo
zásba kerültek. Anyjuk élet
módját (italozás, férfiak) a 
szomszédok sem tűrhették, 
számtalan feljelentés nyomán a 
gyerekek sorsa pillanatnyilag 
megnyugtató, ám ki törődik Cs. 
Ernő, az apa sorsával? Szeren
csés esetben ha türelmesen ki
várja az illetékes hatóságok in
tézkedését. talán újra elfoglal
hatja szolgálati lakását, és hét
végeken kihozhatja gyermekeit 
az intézetből. Ideiglenesen ad
dig megteszi a szállólét is. 

* 

- Uram, látott már csirkét 
egyetlen combbal? Nos, az 
egyik este tejfölös csirkét óhaj
tottam vacsorára. Kiballagtam 
a közös konyhába, földarabol
tam a csirkét, föltettem főni, 
közben elugrottam a büfébe ká
vézni. Bár ne tettem volna' Va
lamelyik éhes szállótársam az 
én csirkémet megszabadította a 
combjaitól. 

* 

B. Zoltán szerint: 
- A szállón igenis elviselhe

tő az élet, mert ha valaki beosz
tással él, jelentős summát taka
ríthat meg. Fillérekbe kerül az 
étkezés, a büfében hat forintért 
jó kávét ihatunk. Két év múlva 
engem nem talál itt, erre lete
szem a nagyesküt. Még moz
donyvezető gyakornok vagyok, 
de hamarosan vizsgát teszek, 
egy V 43-asra kerülök, remélem 
a tíz darab ezresemet megke
reshetem. Összehozok annyi 
pénzt, hogy nem kell a szállóról 
nyugdíjba mennem, az is lehet, 
hogy építkezem majd. Nem ta
gadom egy percig sem, hogy a 
szállót én „ugródeszkának'" te
kintem ... 

* 

A többség kényszerűségből 
tengeti életét a munkásszállón. 
Amit tehetnek: egyik szállóról 
költözhetnek a másikra. Holmi
jukhoz nem kell tehertaxi, né
hány műanyag zacskóba bele
fér minden vagyonuk. Sorsuk
kal kevesek törődnek, jövőjük
kel szinte senki sem foglalko
zik. Szomorú, de tény: maguk 
az érdekeltek sem ... 

Sárközi Gábor 

Karácsonyi levél 
Gondol; az a!uminium hamutálra 
szunnyadó csikkek csillagaira 
a katonákra úgy éjféltájban 
a pinceklubban ahogy ülnek 

s isten tudja képzeletben 
men-e járnak Kezükben 
az elolvasott levél a dísze 
az asztalukra ejtett feny6ágnak 

Január a mozikban 
1987 nemcsak új reményeket, 

gondokat jelent, de új filmeket 
is hoz a mozikba. Az idén előre
láthatólag 188 új produkciót lát
hatunk, mégpedig, hogy tág le
gyen a perspektívánk 32 or
szágbóL Ha ehhez még hozzá
vesszük a felújításokat meg a 
rövidfilm-összeállításokat, nem 
kevesebb mint egy híján 200 

premierből válogathatunk. 
Amint az szokásos, a prog

ram a legkülönfélébb műfajú 
alkotásokból tevődik össze, így 
remélhetőleg ki-ki ízlésének 
megfelelően válogathat. A mű
vészfilmek barátai éppen úgy 
megtalálhatják a maguk élveze
tét, mint a kikapcsolódni vá
gyók. Gondoltak természetesen 
a fiatalokra, sőt az apróságokra 
is. Akad majd a bemutatók kö
zött olyan is, ameiyról már ko
rábban egy-egy nemzetközi 
fesztivál kapcsán olvashattunk. 
Ezeket az átvevők még ott kö
tötték le, ügyelve arra, hogy a 
lehető legfrissebb munkák ke
rüljenek a mozikba. (Természe
tesen a feliratozás, illetve a 
szinkronizálás meghosszabbítja 
az átfutási időt az átvétel és az 
eladás között.) 

Hazai alkotások 

Az előző évekhez képest 
ugyancsak megmaradt a heti 
3-4 premier rendszere. Úgy 
fest, ez kielégíti az igényeket. 

A hónap mozianyagának be
mutatását ezúttal is a hazai al
kotásokkal kezdem. Elsőként 
egy zenebarátok és főként fiata
lok körében hamarosan népsze
rűvé váló produkciót említenék. 
A Magic - a Queen együttes 
koncertjének 15 felvevőgéppel 
történt egyidejű megörökítése 
- a hírek szerint elnyerte a ké
nyes ízlésű angol muzsikusok 
tetszését is. Zsombolyai János 
magyar-angol közös produkci
óban forgatott koncertfilmje így 
technikai tekintetben is figye
lemre méltó lesz. Arról nem is 
szólva, hogy így mindazoknak 
szerte az országban módjuk 
lesz meghallgatni a Queen da
lait, akiknek nem állt módjuk
ban ott lenni a budapesti bemu
tatkozáson. 

Az új év másik magyar pre
mierje merőben más hangvéte
lű: úgynevezett problémafilm. 
Rendezője Böszönnényi Géza 
a Laura történetében ízig-vérig 
mai históriát dolgozott fel. 
A hősnő: fiatal asszony (Básti 
Juli alakítja) személyzeti osz
tályvezető, aki miközben embe
rek sorsa felől dönt, azon küsz
ködik, hogy a saját életét vala
hogyan rendbe tegye mind a 
magánéletben, mind a hivatásá
ban. Ugyanakkor - akaratán 
kívül egy ügy kapcsán szembe 

Szegény utas 

Az expresszvonat első osztá
lyú fülkéjében egyedül ül egy 
utas. Felpattan az ajtó, belép 
egy álarcos, revolveres rabló. 

- Ide a pénzzel! - mordul 
az utasra. 

Nincs egy vasam se ... 
- Akkor miért reszket? 
- Azt hittem, a jegykezelő 

jön, nincs jegyem. 

Előzmények· 

Egy hétéves kisfiú antibébi
tablettát kér a gyógyszertár
ban. 

- Az ég szerelmére - ré-
müldözik a patikus minek 
az neked? 

- Tetszik tudni, négy hét 
múlva lesz a születésnapom, és 
a szüleimtől már kétszer egy
más után egy kisbabát kaptam. 
Ebben az évben végre villany
vasutat szeretnék! 

Hálókocsiban 

A hölgy nyugovóra tér a há
lókocsiban, de nem tud elalud
ni, mert a szomszédban egy úr 
éktelenül horkol. Átkopog a vé-

�ell néznie a személyi kultusz 
időszakának árnyaival. Básti 
Júlia partnerei: Reviczky Gá
bor, Dörner György, Temessy 
Hédi és a lengyel Zbigniew Za
pasiewicz. 

Az amerikai jazzkorszak 
nagy filmje Francis Ford Cop
pola rendező Gengszterek 
klubja című alkotása. Színhe
lye: a new york-beli négerne

Közismert indiai mese az 
alapja a Legenda a szerelemről 
cimii üzbég (szovjet)-indiai 
közös produkcióban forgatott 
költői legendának, amelyet La
ti/ Fajzijev indiai partnerével 
vitt felvevőgép elé. 

Két film 
gyednek, a Harlemnak közis- Latin-Amerikából mert szórakozóhelye a Cotton 
Club. Hősei két testvérpár meg 
két zabolátlan természetű asz- A forrongó Latin-Amerikát 
szony. A korrajz a húszas évek két új alkotásban is láthatjuk. 
Amerikáját idézi a nagy karrie- � egyik a �and síkján rag�d-

k 
, 

h 11' k -1, 't Ja meg a temát: ez a Leopard re# es n��Y u. aso Vl aga · kommandó. A színes kaland-FoszereploJ� Rich°:rd Gere, 'história olasz rendezője a naGregory Hines és Diane Lane. gyobb kelendőség kedvéért az 

Kalandhistória 
Anthony M. Dawson álnév mö
gé rejtőzik, amely munkája mű
vészi értékét nem sokkal növeli. 

A küzdősport híveinek bizo- A forgatókönyv viszont annál 
nyára jó szórakozást nyújt majd tipikusabb helyzetet ragad meg 
az ugyancsak amerikai A nin- ·és ábrázol. A népes szereplő
dzsa színre lép. A Menahem gárdából a szép Nastassja 
Golan rendezte színes, izgal- Kinsky édesapjának, Klaus 
mas kalandhistória európai hő- Kinskynek markáns figuráját 
se felhasználva a japán harc- emelhetjük ki. 
művészet minden fortélyát védi Távolabbi időbe - a húszas 
meg barátját, illetve annak föld- évek végére - vezet el a vene
jét a Fülöp-Szigeteken a bandi- zuelai Forrongás. Juan Santa
ták ellen. A Bruce-Lee filmek na rendező történelmi áttekin
példája lebegett nyilván a tését adja a Manuel Otero Silva 
gyártók szeme előtt (nem be- világhírű író regénye alapján a 
szélve a várható bevételről!). Gomez-diktatúra ellen küzdő 

Vadkeleti história kosztü- diákforradalmárok harcának és 
mös milióöen az Ezüstálarcos. küzdelmük elbukásának. 
George Vitanidisz rendező két Szatirikus örmény film a 
Romániában gyorsan népszerű- Tűzvész, amelynek cselekmé
vé vált hősével. Margelati kapi- nye Dmitrij Kaszajanc rendező 
tánnyal és elválhatatlan ellenfe- és forgatókönyvírója jóvoltából 
lével a gonosz Agathával foly-. egy leégett, elpusztult ház meg 
tatja már ismert kalandjait ez- az elpusztíthatatlan bürokrácia 
úttal egy mérhetetlen kincs körül bonyolódik. 
megszerzéséért. A tét a saját ér- Házassági dráma John Cas
dek (Agatha részéről) és a füg- savetes a színész-rendező ame
getletnségi harc támogatása a rikai művészfilmje: a Szeretet
kapitány oldaláról. A főszere- áradat. Külön érdekessége, 
pekben Florian Piersic (a ma- hogy két központi figurája ma
gyar Széles Anna színésznő fér- ga a Cassavetes házaspár: John 
je), Marga Barbu és az ugyan- és felesége: Gene Rowlands. 
csak erdélyi magyar Cseh Sza- Szatirikus korrajz a japán 
bolcs. Őrült család. Rendezője Sogo 

Irodalmi eredetű - az orosz Ishii. A fiatal művész a techni
Valerij Brjuszov Budapesten is ka elhatalmasodása, korunk 
megjelent - Tüzes angyal cí- zaklatott légköre ellen veszi fel 
mű regénye nyomán készült a a harcot az irónia fegyverével. 
hasonló című lengyel produk- Jean Paul Belmondo az el
ció. Rendezője: Maciej Wojtysz- nyűhetetlen kalandhős a Mont
ko. A tizenhatodik század máso- reali bankrablás című kana
dik felében játszódó i-omanti- dai-francia gengsztertörténet 
kus drámai történet misztikus fő mozgatója. Az ő agyában 
tematikájú. Központi figurája a születik meg a nagy ötlet, ami
végzetes nő. a szép Renata, aki vel. ha kockázatosan is, de te
bajt hoz mindazokra, akik bűv- kintélyes summát lehet zsák-
körébe kerülnek. mányolni. 

Sajátos szemszögű házassági Végül, de nem utolsósorban 
történet az ausztrál Első felesé- bolgár pályakezdő alkotók -
gem. A balul sikerült házasság szám szerint négyen - mutat
után magára maradt és szenve- koznak be igényesen egy fiatal
dő alany - ez a sajátos, szokat- ember magára találását. társa
lan - aki szenved, s nem talál- dalomba való beilleszkedését 
ja helyét, ezúttal nem a nő, ha- nemzeti vonásokkal megrajzol
nem a férfi! Paul Cox feliratos va az Érzékenységben. 
családi drámájának antihőse: 
John Heargraves. Ábel Péter 

- Azért, tanár úr kérem, ne
hogy megrongáljuk a távíróosz
lopokat ... 

Alagút 

kony falon és sikerül is feléb- , Két szesztestvér, utazik a �o
resztenie a férfit öt perc múltán naton. A tqrkuk mar megmt ob
azonban újra ke�dődik a horko- lítést kív�nna, de ez � ,a ritk,a 
lás. Ez így megy egész éjszaka. eset, ,a�kor , a mozgo,arus!1al 
Reggel a hölgy kimerülten isz- csak asvanyv1z. k_�phato. Ráf�
sza a kávéját az étkezőkocsi- nya�?dnak� Egyikuk nagy�t huz 
ban. Egyszer csak megérkezik az �vegb?l. A vonat kozben 
a zajos szomszéd is, és őt meg- alagutb� er. , . 
pillantva udvariasan elnézést - Milye??. - kerd1 aggodal-
kér: masan a mas1k. 

- Bocsánat hölgyem több- - Nehogy igyál belőle! -
ször is hallo�m az éjjei, hogy 

ki�tja a bátor kísé
,:

letező. Én 
átkopog, de olyan rettentő fá- mar megvakultam tole • .. 
radt voltam ... 

Közjáték 

Három férfi ül egy vasúti fül-
kében. Az egyik felsóhajt. 

A másik is sóhajt egyet. 
Megszólal a harmadik: 
- Uraim, ne politizáljanak! 

Még baj lehet belőle. 

Fő a biztonság 

Miért nem szabad kihajol
ni a vonaton? 

Titok 

Az apa leken egy pofont a 
kisfiának. 

- Ezt azért kaptad, mert ti
tokban elszívtad a cigarettá
mat. 

- És, te mit csinálsz titok
ban, amikor én már lefeküd
tem? - duzzog a kisfiú. 

- Mit? - kérdezi zavartan 
az apa. 

A vasutammal játszol. 
Gyűjtötte: 

Hegedíis Ferenc 
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Takács 1ibor· 

Ainikor én vasU.tas voltain 

Oktatónk bármennyire is hitt 
a német győzelemben, az isko
lai tanítást hamarosan rendsze
resen megszakította az állandó
suló légvédelmi riadó. Délelőt
tönként szinte menetrend sze
nnt érkeztek az amerikai Libe
rátorok, átröpültek a város fö
lött, s úgy tíz óra tájban meg
szólaltak a szirénák. Eleinte 
ilyenkor levonultunk a légópin
cébe és elmaradtak az órák, de 
később, amikor már nyilvánva
lóvá vált, hogy Szeged nem tá
madási cél, s csak Budapest el
len repülnek a gépek, legna
gyobb bosszúságunkra lent, a 
légoltalmi pincében is tanul
tunk. De a mi lelkes intézőnket 
semmi sem zavarta, hamarosan 
hozta a hírt, a németek a Csil
lag börtön előtt, a Mars téren 
felállították különleges légelhá
rító gépüket, amely elrontja, le
hetetlenné teszi a célzást, s 
ezért nem bombázzák a szövet
ségesek városunkat. Ez ugyan 
gyönyörűen hangzott, de valaki 
a társaságból megkérdezte, ha 
ez ilyen egyszerű, akkor miért 
nem állítanak fel hasonló repü
lőgépriasztó berendezéseket 
Budapesten is? 

Kipper Jakab felügyelő urat 
nagyon szerettük. 6 volt a ked
vencünk, mert mindig elviccel
te az órákat. Azt mondta: ura
im, majd a gyakorlatban min
dent megtanulnak, marhaság 
ez az oktatás, ez csak arra jó, 
hogy az üvé urai egy kis zseb
pénzre szert tegyenek. Külön
ben is - folytatta-, ha az oro
szok ilyen ütemben folytatják 
az előnyomulást, akkor ezt a 
tanfolyamot mi csak soha nap
ján fejezzük be. 

Én az órákon is verseimmel 
foglalkoztam. Szép, kerek, tisz
ta betűkkel másoltam le az elő
ző nap írottat. Ekkor már 
ugyanis volt alanya és tárgya 
verseimnek, egy Norma nevű 
leány. Akkor találkoztam vele 
össze, amikor az egyik este is
mét Sajtos Béla édesanyjához 
igyekeztem. Valahonnan már 
ismertem, évekkel ezelőtt egy 
barátom elvitt hozzájuk locsol
kodni. Nagy darab, húsos leány 
volt, kicsattanó, telt idomú, ta
lán fél fejjel nagyobb is nálam. 
Összetalálkoztunk, megörül
tünk egymásnak, én elkísér
tem, beszámoltam arról, mi tör
tént velem az elmúlt időben. 
Szép szája volt, gondoltam, mi
lyen jó lehet vele csókolózni. 
Napokon belül ki is próbálhat
tam e földi jót, sétáltunk az 
akácillatú városban, megvártuk 

Húszéves 
együttműködés 

Szakszervezetünk 20 évvel 
ezelőtt kötött együttműködési 
megállapodást a József Attila 
Színház igazgatóságával, az
zal a céllal, hogy a vasutasok 
is megismerjék a színházmű
vészetet, tájékozottabbak le-
gyenek a színházkultúrában. 

A megállapodás évforduló
ján, november 27-én szakszer
vezetünk központjában közös 
munkaértekezletet tartottak a 
két intézmény képviselői. 

Az értekezleten jelen volt 
Koszorús Ferenc főtitkár, dr. 
Juhász Zoltán titkár és Pallos 
György osztályvezető. A Jó
zsef Attila Színházat Szabó 
Ervin igazgató, Pollák Magda 
gazdasági vezető, Bánffy 
György Kiváló Művész, 
Káldy Nóra; Fehér Anna és 
Ivanovics flona színművész- · 
nők, illetve Iglódi István, a 
szinház főrendezője képvisel
ték. 

A munkaértekezleten Hor
váth Ferenc, a kulturális, agi
tációs, propaganda és sport
qsztály munkatársa elevení
tette fel a két évtized emléke
zetesebb előadásait, vasutas
azfnész találkozóit, illetve a 
kerekasztal-beszélgetéseket. 

az esti sötétet, s azt hiszem 
azért szerettem bele, mert vala
kibe bele akartam szeretni. 
Egyidősek lehettünk, de én 
még majdnem kisfiú, vagy ép
pen csak nagyfiú, míg ő férjhez 
menendő leány volt. Elmesélte, 
hogy ezt a szép és érdekes ne
vet egy amerikai nagynénikéjé
től .,örökölte", amúgy az iskolá
ban Irma volt a neve. 

Hamar felfedeztem Normá
val a város ismeretlen részeit, a 
rendező pályaudvar mögötti 
rendezetlen területeket, a Bo
szorkányszigetet. Csak a csókig 
jutottunk el, én tele voltam gát
lásokkal, félelmekkel. De azért 
örömmel mutattam a versei
met, amelyek hamar neki szól
tak. Meghálálta a verseket a 
maga módján, nagyon szeretett, 
múzsa akart lenni, s minden 
csókjából, öleléséből a fájdal
mat és a kínt éreztem ki. Csak a 
derekát öleltem, kezem csak rit
kán kalandozott. Ölelkeztünk a 
Stefánia védelmet adó fái alatt 
is, amikor a hold a Tisza fölött 
sétált. 

3. 

val a filmet, utána sóhajtoztunk Mintha hajón ülnénk, amely 
a parkban, szorongattuk egy- most szakad el � parttól, és las
mást és csókoloztunk. S közben sú ringással hintázott a beton. 
lelkifurdalást éreztem, elment a A hatalmas csattanás csak a kö
vasárnap, s nem futottam haza vetkező pillanatban jutott el a 
szüleimhez, legalább egy öle- tudatunkig. Azt hittük: összedől 
lésre. Na, majd a következő va- az épület. Az első robbanást kö
sárnap, határoztam. vette a második, a harmadik, a 

Vasárnap reggel kilenckor negyedik. A villany kialudt. 
volt reggeli. Ha jól emlékszem, Először találkoztam a halálfé
július 4-e volt. Sajtos Béla lelemmel. Valaki azt kiáltotta: 
ugyan szombaton este otthon meghalunk. Mások imádkoz
aludt, de vasárnap reggel már tak. A lány hozzámsimult. Meg
bent volt közöttünk. Néhányan rázkódott félelmében. Átölel
meggyanúsították, hogy nem a tem. Hajának nyári illata volt, a 
mi kedvünkért, hanem a jó kaja füzek jó szagát éreztem ki a haj
miatt jön· be. Jött is, kicsit ka- zuhatagából. Zuhantunk, mély
csázott, minduntalan a haját ségek és magassá�ok omlottak 
igazgatta ujjaival, volt a járásá- össze bennünk. Osszekapasz
ban valami chaplini, mosoly- kodtunk. A mellét markoltam. 
gott. játszotta a jópofát, príma- Felkínálta a száját. Csókolóz- 1 

donnáskodott közöttünk, mint- tunk, mi. az ismeretlenek. Med
ha még mindig a pályán lenne. dig? Hogyan?· 

Én boldogan készülődtem ha- Mi merészkedtünk ki elsőnek 
za, Sajtos úr elengedett a vasár- az udvarra, amikor a légópa
napi miséről, de sehová se me- rancsnok kinyitotta a. vasajtót. 
hettem, mert megszólaltak a Por. törmelék között botorkál
szirénák. Légiriadó. Ehhez nem tunk. De újra összeölelkeztünk. 
voltunk szokva. A vasárnap ün- Most néztük meg egymást elő
nep itt is, az amerikaiaknál is. ször. Haja az arcomba hullott. 
Már hiába igyekeztem haza. Lé- Csókolóztunk. Az udvarban Nem is volt. addig semmi baj, giriadó alatt tilos volt az utcán b b "l ' kk · amíg el nem vitt a szüleihez. De om ato cser volt. E or jutott 

k b járni. A szomszédos épületek- tudatáig, hogy az állomást is le-ami or emutatott, megrémül- bo"l sokan J·o"ttek a't n·ado' alatt a b b '  h 'k J · b " .. 
tem: om az attá . ,, aJ, a oron-

MÁV-kollégium és -árvaház döm!" kiáltott fel. Kirohantunk ' - A vőlegényjelöltem! erős épületébe. a Nagyállomás épületébe. Má-mondta és rám mosolygott. Az ajtónkhoz, valahonnan sok is rohantak az utcán. Fel-
Ettől iszonyatosan megijed- egy rendőr került. Egy német bolydult a város. Az állomás 

tem. Vőlegény, én? Kínos óra katonai jármű is a ház előtt állt épületében. a ruhatárban meg
volt, ülni a szülők társaságában meg. A katonák behúzódtak a látta a bőröndjét. Megnyugo
s a jövőről beszélni, hogy mi  kapu alá. Már hallottuk azt a dott. Ott. lefelé jövet az emelet-. 
akarok lenni, hogyan képzelem különös, furcsa, átható zúgást. ről, akkor még egy hatalmas, 
el az életet. Féltem. Még tizen- amely mintha millió és millió földig érő tükör állt. Megáll
hét éves sem voltam. Nem darázs felerősített döngése len- tunk előtte és folytattuk a csó
akartam vőlegényjelölt lenni. ne. Néhány felhőcsomó úszott kolózást. Hol volt már Norma? 
Csak boldog. az égen, és fönt, egészen ma- Hol volt a városra szakadt sze-

Egyik vasárnap moziba men- gasban a Liberátorok. · rencsétlenség'? 
tünk. Előtte való nap megvál- Egy lány futott a Nagybol- A nevét sem tudtam meg. 
tottam a jegyeket a sok mezte- dogasszony sugárúton, az állo- úgy utazott tovább. 
lenséget ígérő német filmhez, a más felől. Könnyű, vékony. De mielőtt elment volna. jöt
Münchausen báró kalandjai- nyári ruhája a testéhez tapadt. tek a rémhírek. Lebombázták a bpz. A mozi pénztáránál talál- A rendőr integetett neki, hogy fél felsővárost. Jó futó voltam, koztam egy volt iskolatársam- ne tovább. Légiriadó alatt nem húsz perc alatt hazarohantam. mal, Szollár Edével, aki egy év- volt szabad az utcán járni. Istenem. a Lugas utca romokvel idősebb volt nálam, értel- Rohantunk a pincébe. A lány ban. Hatalmas bombatölcsérek mes, komoly, szimpatikus fia- véletlenül mellem ült. Nagyon a kis házak helyén. Az Etelka talember. Az iskolában németül sze'p volt. A gondnok 1·s ke't la' - · 1 b b · 'k h u sort 1s e om azta , a ottam. és olaszul tanult, ezért is döb- nyával vonult le. Ők mindig el- De én csak azt néztem, hogy a bentett meg, amikor elmesélte, sőnek érkezcek, a fotelekkel. mi házunk áll-e? Csak édesahogy az iskolások közmunkán asztallal berendezett védett sa- nyám volt otthon és egyéves vannak kint a szegedi repülőté- rokba, s indították a römit. Köz- unokaöcsém. Apám a villanyteren, persze ő is, és titokban oro- · ben szólt a rádió, hallgatták a lepen teljesített szolgálatot. Élszul tanulnak. légójelentéseket. tünk. Csoda történt velünk. 

- Oroszul? - álmélkodtam. · Mennyi idő telt el leérkezé- Délután hatalmas felhőszaka-
- Készülünk a holnapra. sünk óta? Nem tudom. Amikor dás hullott a városra. Az isme-

Miért, csak nem hiszed. hogy a újra fent voltunk egy fél óra el- retlen lánnyal emiatt nem talál
némptek megállítják az oroszo- teltével, a villanyóra 10.18-at kozhattam. Mire beértem a kol
kat? Van köztünk egy srác, ő mutatott. Ugyanis akkor állt légiumba, Sajtos Béla gyászsza
már évek óta tanul oroszul, s én meg az óramutató. Rögzítette laggal jelent meg. A bátyját 
is tudok kerek hatvan szót. Az az időt az örkökkévalóságnak. · gyászolta. A rendező pályaud-
már valami, vagy nem? Csak azt éreztük, hogy meg- varon halt meg. 

Megnéztük másnap Normá- indul alattunk a betonpadló. (Folytatjuk.) 

A vasutasokért ér�emes dolgozni 
Pécsett jó híre van a vasutas 

művelődési háznak. Ez a hírnév 
azzal is gyarapodott;hogy nem
régiben a közkedvelt intézmény 
igazgatója, Molnár Géza, a köz
művelődésben végzett kiváló 
munkájáért a Szocialista Kul
túráért kitüntetést vehette át. 

- Örültem a kitüntetésnek, 
de nemcsak engem illet. Mun
katársaimnak - Bogárdi Mé
szöly Éva népművelőnek, Len
gyeltótiné Puszpán Györgyi 
gazdasági vezetőnek, Albrecht 
Erzsébet adminisztrátor pénztá
rosnak, Németh Tibor techni
kusnak, Nagy Jánosné és Heidt 
Ernőné takarítónőknek, Orosz 
Rudolf portásnak - sokat kö
szönhetek. A házban zajló élet 
közös munka eredménye. 

- Mit „tud" a ház? 
- Többek között nálunk 

működik az ország egyik leg
jobb koncertfúvós-zenekara. 
Nagyon összeszokott, fegyelme
zett társaság; igényesek a pró
bákon, és temészetesen a kon
certeken is. Számtalan díjat 
nyertek, a „profik" is jegyzik az 
együttest. Házunk jó hírnevé
hez ők is hozzájárulnak. Rajtuk 
kívül van itt még versenytánc
klub, népdalkör és különböző 
szakkörök. Helyiségeink óráról

órára foglaltak. Egyes foglalko-

zásainkat nem is tudjuk a ház
ban tartani. kénytelenek va
gyunk más teremlehetőségeket 
is használni, az igazgatóság 
épületében, a MÁV-bérház 
alagsorában stb. A klub jellegű 
foglalkozásokon kívül válla
lunk névadó és búcsúztató ün
nepségeket, érettségi bankette
ket, játék- és sportszerbörzét, 
szervezünk kiállításokat. 

- Bárki látogathatja a há
zat? 

- Lényegében zárt ·intéz
mény vagyunk, főleg a vasuta
sok járnak ide. Korlátozott 
számban adunk ki klubbelépő
ket olyanoknak is, akiknek leg
feljebb csak utasként van kö
zük a vasúthoz ... 

- Úgy hallottam, hogy a 
gyermekek körében is népsze
rű az intézmény ... 

- A számítógépkezelő tan
folyamunk volt különösen sike
res. Az igazgatóságtól kaptuk a 
gépeket, az előadó pedig hobbi
ból vállalta az oktatást. A gye
rekek nagyon élvezték; olyany
nyira, hogy haladó kurzust is 
indítottunk. 

- Győzik a munkát idővel, 
erővel? 

- Szerencsés embernek tar
tom magam, mivel jó kollégá

im vannak, akik nem a mun-

kaidőt nézik, hanem a felada
tot. Abból indulunk ki, hogy a 
működéshez szükséges anyagi
akat a vasutasok keresik meg, 
tehát a mi kötelességünk az. 
hogy a lehető legjobb színvona
lon szolgáljuk őket. Valaha jó
magam is vasutas voltam, moz
donyirányí tóként dolgoztam, 
majd a területi művelődési bi- 1 
zottság titkáraként tevékeny- !" 
kedtem. Szép korszak volt: 

. programokat dolgoztunk ki a .. 
csomóponti művelődési. .bizott
ságok részére, felméréseket vé
geztünk a lakókocsikban élő 

1 vasutasok művelődési igényei
ről stb. Tíz évvel ezelőtt elvál
laltam az akkori klubkönyvtár 
igazgatói tisztét, majd a ház át
építése után 1983 őszétől lettem 
az intézmény igazgatója. Az el
telt három év alatt kialakultak a 
szokások, a munkarend, megis
mertem a munkatársaimat. 
A kitüntetések általában várat
lanul érik az embert, hiszen a 
legtöbben munkánk közben 
nem is gondolunk erre, mégis 
nagy örömet szerzett, és főleg 
inspirációt, hogy érdemes volt, 
és lesz a jövőben is a pécsi vas
utasok érdekében munkálkod
ni . .. 

Klencz Tiborné 

Fazekas l..ajos 

Estétől - hajnalig 

1. Hazafelé 

Lábunk elé néznek a férfiak, 
rendezgetik zsúfolt gondjaikat. 

- S kit a fáradtság fekhelyére vet, 
álmaiban hordja a terheket. 

2. A magány ... 

A magány szívedhez este jön, 
csak belép, nem kérdez, nem köszön. 
S mert tudja, hogy fáj: a szíveden 
ott marad sokáig, csendesen. 

3. A virrasztó szemek ... 

A virrasztó szemek megőrzik 
. a csillagfényt; ott tükröződik 
bennük, mint a könnycsepp 
s mint a láz. - A virrasztó szemek 
csillagai: könnyek. 

4. Hajnal 

Hat 0rakor a villamoson 
az anya gyermekével utazik. -
Szemükben talán én látom legszebbnek 
a kelő Nap első sugarait. 

Jfandula József 

ZÁH01''Y 

Sinváros feszes keleten. 
Léte vasút-színű egét, 
mint hidjai a hűs Tiszát 
áru-sugarak ívelik át. 

Verejték-prizmán megtörve, 
szivárványként hullanak szét, 
át-átszőve nehézléptű 
nappalok szürke szövetét. 

Ha az éj feszíti fátylát, 
szemaforok féltik álmát 
s a házak között csend zakatol. 

.Wadár János 

LÉGY HŰ 
Légy hű a reményhez! 
Fölizzik az ég. 
Szemünkben lángol 
a gyönyörűség. 

Mi vagyunk a jövő. 
Nevess a napra: 

, emeld föl arcod 
egy pillanatra! 

Sorompó, szemafor. 
Üzeni a fény: 
minden kattogás 
egy-egy költemény. 

Légy hű a reményhez! 
Fölizzik az ég. 
Szemünkben lángol 
a gyönyörűség. 

Barcs János 

FÖLÖTTÜNK 

Fölöttünk kitárt kagyló 
szálló felhők nyomán újul, 
fejünk fölött a Nap tüzes tál, 
mocsár szívén nádszál citerál. 
Sás-zsombékok közt béka brekeg, 
gőz'ölögnek mély tőzegtelepek. -
Túl a'folyón harang kong délben; 
vőlegény-erő reszket a szélben. 
Hűvös zene -, szívós kantáta 
a természet örök szertartása. 
Napfény-szikrák tépik az eget, 
�sókolgatva üvegcserepeket -
és a kazlak kontyát átúszva . 
elszökik világgá minden utca 
Menyasszonytáncok, bodza ágak 
átreszketik az éjszakákat. 



Hstvenltt llves 

a Miskolci 

Vasutas 

Sport Club 
,l Már a 36. vasutasnap sport
rendezvényeit a 75 éves jubi
leum jegyében rendezték meg a 
Miskolci Vasutas Sporttelepen. 
ám a megalakulás évfordulóját 
december 9-én ünnepelték. 
Ugyanis 75 évvel ezelőtt ezen a 
napon megtartott alakuló gyű
lésen a Miskolci MÁV Műhelyi 
étteremben kimondták a sokak 
által óhajtott sportegyesület 
megalakulását. Erről jegyző
könyv tanúskodik. Ezt megelő
zően szervezet nélkül már évek 
óta sportoltak a vasutasok. Ter
mészetesen legelőször a labda
rúgást űzték, azonban később 

. - amikor sportpályát is építet
tek - más testnevelési formák
ra is rátértek. 

A sport közelebb hozza az 
embereket egymáshoz érzés
ben, gondolkodásban. Ez volt 
az altJ.kulógyűlés szép gondola
ta. Most, amikor a megalakulás 
óta háromnegyed század telt el, 
a visszatekintés is igazolja, volt 
olyan időszak, amikor a Miskol
ci Vasutas Sport Clubnak 16 
szakosztálya volt. Jelenleg is 
közel tucatnyi szakosztály és a 
klub által irányított tömeg
sportmozgalom a bázisa a spor
tolni vágyó vasutasfiataloknak. 
Egyes sportágakban olimpiko
nok nőttek ki ebből a sportkör
ből, és világbajnokot is avattak. 
Nagy küzdelem folyt a sportpá
lyákért. jelenleg a harmadik. 
most már végleges sporttelepen 
folynak a küzdelmek. Fél év
századon át nem volt tornacsar
noka az egyesületnek, és szinte 
saját erőfeszítéssel. társadalmi 
munkákkal alakították ki a léte
sítményeket. 

A 75. évfordulóra egy, a 
sporttörténetet feldolgozó kiad
vány is készült. A legutóbbi 
vasutasnapon egy kiállítás ké
pei mutatták be a vasutassport 
fejlődésének főbb állomásait. 
Jelenleg 11 szakosztály és a tö
megsportmozgalom szolgálja a 
célkitűzéseket, melyekről a leg
utóbbi küldöttértekezlet is be
számolt. 

Az MVSC sportolói arra tö
rekszenek, hogy a december 
9-én tartandó ünnepi ülésen mi
nél több jó eredményről adhas
sanak számot. 

Pál István 

Vízszintes: 1. A szállittatókkal való 
jó kapcsolat érdekében igen fontos. I. 
12. Katedrális. 13. Súlyos lelki megráz
kódtatás. 14. Asit páratlan betűi. 15. 
Hajdan, régente (latin), 17. Afrikai no
mád n�. 18. Kopottas, elhanyagolt, 
fonetikusan. 20. Latin: a király szemé
lye körüli miniszter. 22. Eső után ezt 
kerülgetjük. 24. M-mel finomgyapjas 
juh. 25. Kiskorú a bűnügyi króniká
ban. 26. Koronadarab. 28. Régi társa
dalombiztosítási intézet. 29. Erdekte
len. idegen szóval. 30. Azonos betűk. 
31. Ilyen támadás is van. 33. Dalszín
házi. 35. Afrikai állam. 37. Japán por
celán. 38. Mezei munkát végez. 39. 
Dél-afrikai város. -12. Nem fölé. 43. Ig
ric magánhangzói. 44. . .. r Béla, 
(1832-1904) neves archeológus. 45. 
Duna menti német város. 47. Hangta
lan tus. 48. Elinalt. 49. Heves megyei 
község. 51. Országrész. 53. Az utolsó 
nyugatrómai császárt legyőző germán 
vezér. 55 . ... inetto, vegyes csemege, 
gyümölcsöstál. 56. Lendület, hév. 57. 
Az első gyilkos a bibliában. 59. Rag. 
60. Arra figyel. 62 .... gráfia, földrajz. 

Függőleges: I. Állami bevétel. 2. 
Francia író. 3. A 2. sor alatti író sze
mélyneve. 4. Szám. 5. Felfogni. 6. Rá
jegyző (ék. hiány). 7. Londoni földalat
ti vasút. 8. Strucc-féle madár. 9. A sza
marium vegyjele. 10. A balerina öltö
zéke. 11. Ásás, de visszafelé. 16. Kém
hatás. 18. Kemény szerszámfa. 19. Ala
gi Sport Egylet. 21. Neves államférfi 
volt. 22. Pápai korona. 23. A szállitta
tókkal való jo kapcsolat érdekében 
igen fontos. II. 25. . . . György 
(1810-1865) a szabadságharc tábor
noka. 27. Egy szovjet város lakója. 29. 
... méter, a tüdő levegőbefogadó ké
pességét méri. 30. Szovjet-amerikai 
egyezmény, ahogy kiejtjük. 32. Fejér 
megyei község. 33. Bútorkeverék. 34. 
Pénzbeni ellenértéke. 36. Magasztalta. 
37. Község Szolnok megyében. 40. 
... ateszka, katonaság melí\'etó elneve
zése. 41. Becézett Ilona. 45. A nemély-

\1 \ G \ :\ H V ,\ S l T . \ S 

AZ „EZÜSTEMBER" 

Beszéll(etés a kiváló i,asutas dr. Kamuti )Pnő sebész főon•,,ssal 

Ha elnagyolhatnám a dolgot, 
azt mondanám: félúton talál
koztunk a MÁV Kórház és Pá
rizs között ... Dr. Kamuti Jenő 
ugyanis pénteken este 8-kor 
még bent volt a kórházban, 
szombaton, korán reggel pedig 
repült Párizsba; meghívott 
szakértőként vett részt az 
UNESCO konferenciáján, ahol 
a téma a sportban eluralkodó 
erőszak volt . . . Szerencsére, 
ennél sokkal szívderítőbb témá
ban beszélgethettem az egykori 
tőrvívó világ klasszissal. 
A BVSC háromnegyed évszáza
dos jubileuma alkalmából ren
dezett ünnepi közgyűlésen 
ugyanis Kiváló Vasutas kitün
tetést kapott. 

Jólesett 
az elismerés 

ta első vívóruháját illeti. Nem 
kisebb egyéniség ,.levetett" sze
relését örökölte, mint az 1936-os 
olimpiai bajnok (később, Hel
sinkiben ismét' ötkarikás ara
nyérmet nyerő) Elek flona. 
Még ma is jól emlékszik: elke
rülendő a gyors bekoszolódást, 
az akkori „divatnak" megfelelő
en, fekete klottból készült az 
egyébként patyolatfehér vívóöl
töny mandzsettája. Talán mon
danom sem kell: a méret körül
belül stimmelt . . . 

Ennyit a kezdeti lépésekről, 
ezek nem annyira ismertek a 
széles közvélemény előtt, mint 
a folytatás. Az ötvenes évek kö
zepétől húsz esztendőn keresz
tül jóformán elképzelhetetlen 
volt jelentős tcrvívó esemény 
anélkül, hogy Kamuti Jenő ne 
szerepeljen a legjobbak között. 
,,Ezüstembernek" nevezték, 
mert mindig egy hajszállal le

. maradt a dobogó tetejéről, de 
- Ha a gyerekeim szavajá- ne feledjük; az ő korában olyan 

rásával mondanám, akkor: n€.m világsztárok forgatták a tőrt, 
,,rizsa", de hihetetlenül jólesett mint a francia D' Oriola, a 
ez az elismerés - kezdte. - szovjet Zsdanovid, Sziszikin, 
Tudom, a vasutassportban ren- és a többiek. Közkedvelt alakja 
geteg volt az olimpiai és világ- volt a vívóvilágnak, mindenki 
bajnok, sokan eredményeseb- szerette. Elsősorban humoráért, 
bek voltak nálam és mégis en- s mindig sportszerű gesztusai
g_em ért ez a megtiszteltetés. ért volt még ellenfelének is a 
Oszintén meghatódtam, rette- barátja. Hogy ez mennyire igaz, 
netesen jólesett, hogy gondol- azt bizonyítja az „utóélete•· is; 
tak rám! már hosszú ideje tagja az 

Megpróbáltam beszélgető- UNESCO Nemzetközi Fair-
partneremet meggyőzni arról, Play Bizottságának. 
amit bizonyára ő is nagyon jól 

Elfoglalt ember 
tudott: nem véletlenül gondol
tak őrá. Jó helyre került ez a ki
tüntetés! Hogy ezt bizonyítsam, 
ahhoz közel négy évtizedet kell 
visszakanyarodni az időben, hí- - Legalább annyira __ b�szke 

a negyvenes évek második vagyok erre, mmt „betoresemszen ,, N tk ... V' , S „ t felében kezdődött az a kapcsa- n; a em�e 021 1;'0
, 

zove -
lat Kamuti Jenő és a vasutas- seg ?rvosi bizottsagaba , -
s ort között, amely tart mind a m�ndJ_a ezzel kapcsolatos vel;-
p . . menyet Kamuti doktor. - Meg mai napig . . . . k k , , , 1 1gencsa a t1v vivo vo tam. 

- Debrecenben laktunk, a amikor 1972-73-ban. a magyar 
családban jóformán minden fel- szövetség akkori elnökének. dr. 
nőtt a vasútnál dolgozott - em- Eperjesi Lászlónak az aktív 
lékezik az akkori időkre Kamu- közbenjárására beválasztottak 
ti. - A debreceni vasutasegye- a nemzetközi viadalokat fel
sületben, a DVSC-ben ismer- ügyelő orvosok sorába. Én vol
kedtem meg a vívással, tehát tam az egyetlen aktív sportoló 
nem voltam teljesen kezdő, az egész testületben. És azóta is 
amikor 1949-ben felkerültem tagja vagyok. Sajnos, emlékez
Budapestre, természetesen a tetnem kell az elmúlt esztendők 
Lokomotívba, a BVSC elődjé- vívóbaleseteire, akadt néha dol
be. gom a világversenyeken. Ezek-

Már a kezdet egészen extra től szívesen eltekintettem vol
volt, már ami az ifjú vívópalán- na. 

név egyik tagja. 46. A tölgyfa termése 
(ék. fel.). 48. Arra a helyre. 49. Török
országi város. 50. Vég nélkül érzékel. 
52. A Balaton jege teszi. 53. Energia
forrás. 54 .... enrad, német óriáskerék. 
56. Erdős páratlan betűi. 58. Direkt 
termő szőlőfajta. 60. 0. É. 61. Kettózve 
édesség. 
Beküldendő: vízszintes l. k függőle-
ges 23. 
Beküldési határidő: 1987. január 12. 
A megfejtéseket a szerkesztőség címé
re kérjük küldeni. 

Az előző keresztrejtvény helyes meg
fejtése: Az üzemirányításban csökken
teni az alkalmi beavatkozásokat. 
Egy-egy könyvet nyertek lapunk 22. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: 
özv. Palotai Lászlóné, Békéscsaba, 
1919-esek tere MÁV ép., Sass Imre, 
Püspökladány, Kalapács u. 2211., Ke
lemen Sándor, Szeged, Vadász u. 8., 
Dienes László, Jászberény, Vécsei E. 
u. 7., Magyar János, Gyékényes 2 .. 
Május 1. u. 84. 
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Kamuti Jenő rettenetesen el
foglalt ember, a MÁV Kórház 
sebészetének osztályvezető fő
orvosa, négy kollégája tevé
kenységét irányítja a 27 ágyas 
osztályon. ó maga elsősorban 
az epeúti műtétek területére 
specializálódott. 

- Képzelje el, néhány nap
pal ezelőtt felhívott egykori ví
vótársam, Örley Szabolcs, aki 
1956-ban disszidált, s most 
Bécsben egy nagy amerikai 
vegyipari konszern vezérképvi
selője. A kölcsönös üdvözlések 
után gratulált, mert egy jsmerő
se újságolta neki: a MA V Kór
házban én operáltam, maxi
málisan elégedett volt az ellá
tássa� a körülményekkel. En
nél nagyobb dicséretet, azt hi
szem, nem kaphattam volna ... 

Ettől kezdve beszélgetésünk 
sajátos fordulatot vett, mert Ka
muti doktor szinte áradozott ar
ról, amit a MÁV Kórház vezetői 
biztosítottak és biztosítanak 
manapság is számára. Egykor, 
amikor kezdő orvosként és ak
tív vívóként került ide, minden 
támogatást megkapott, hogy za
vartalanul sportolhasson, most 
pedig - állítja - nyugati szín
vonalú az osztályának felsze
reltsége. Kénytelen vagyok 
közbeszólni, hiszen nemcsak a 
hivatása, hanem a magánélete 
is érdekel: 

- Mi újság a gyerekeivel, 
hogyhogy nem sportolnak? 

- Igaz, hogy versenyszerű
en tényleg egyikük sem sportol, 
de ennek ellenére rendszeresen 
úsznak. télen pedig síelnek. 
Eszter 21 éves, harmadéves ta
nárképző főiskolás, Balázs idén 
érettségizik. Szerettem volna, 
ha mindketten a vívást választ
ják, talán egy picit túl is erőltet
tem a dolgot. meg állandóan az 
én példámmal hozakodtak elő a 
mestereim. s ez nem tett jót ne
kik. Ezért ·is fordítottak hátat a 
pástnak. Már ők sem sajnálják, 
én sem sajnálom ... 

- És hogy áll szabad idővel? 
- Sehogy! Nagyon kevés 

időm van, sok az elfoglaltsá
gom. 

Hiányzik a vívás 

- Kapcsolata a vívással? 
- Ez érdekes . . . Hosszú 

ideig nem vívtam, és az utóbbi 
időben valami érthetetlen hiá
nyérzetem támadt. Először fo
galmam sem volt, hogy miért. 
Azután fogtam magam, össze
szedtem a szerelésem, telefo
náltam régi mesteremnek, Bay 
Béla bácsinak, és találkoztunk 
a Tanács körúti vívóteremb�n. 

Hosszabb diskurzusra már 
tényleg nem volt idő, csomagol
ni kellett. Mármint Kamutinak. 
Irány Párizs! Ugyanazt a tem
pót diktálja, mint versenyző ko
rában, és - bár már 49 eszten
dős - bírja a ritmust. Hja, 
megszokta. S ráadásul - ugye? 

„egyenruhája" színe sem 
változott, elvégre vívóként és 
főorvosként egyaránt - fehér
ben jár. 

Serényi Péter 

' 

1-11 
- Nyugdíjas párttagok ta

lálkozója. A KMP megalakulá
sának 68. évfordulójára nyugdí
jas párttagok találkozóját szer
vezte meg november 24-én a 
szombathelyi vasútüzemi párt
bizottság. A találkozón Farkas 
István titkár köszöntötte a vete
ránokat. 

- Kommunista műszak. A 
dombóvári vontatási üzemegy
ség vasutasai november 7-e 
tiszteletére Tedd szebbé kör
nyezeted! jelszóval kommunis!� 
műszakot szervezett. Az akcJO 
eredményeként szebbek, tisz
tábbak lettek a csarnokok, 
munkapadok. A műszakon 
184-en vettek részt. 

- Barátsági emléktúra. A 
sátoraljaújhelyi pályafenntartá
si főnökség II. Rákóczi Ferenc 
brigádja a város feiszabadulá
sának jubileumára emléktúrát 
rendezett a zempléni hegyek
ben. A város felszabadulásának 
témaköréből vetélkedőt is tar
tottak, s ezt Matiszkó Károly 
nyugdíjas nyerte meg. 

1986. DECEMBER I, 

A szakszervezeti 
bizottságok 
figyelmébe 

Felhívjuk •az elöfízetök és a 
szakszervezeti bizottságok fi
gyelmét, hogy a Magyar Vas
utas előfizetési díja nem vál
tozott. Aki 1987-ben is egész 
évre rendeli meg a lapot, an
nak 42 forintot kell fizetnie. 
A lapterjesztési juta� k címén 
eddig visszatartott 20 százalék 
továbbra is megilleti az egyé
ni előfizetések szervezőit. De 
mert a kiadó a lapok és folyó
iratok elöfizetését illetöen rá
tért a számítógépes adatfel
dolgozásra, a gépnek, 42 fo. 
rinttal számolva, egyszerübb 
az elöfizetők címének és szá
mának nyilvántartása. A kiadó 
vezetöivel történt megbeszé
lés értelmében a lap elöfizeté
se címén befolyt összeg 20 

szazalékát a vasutas-szakszer
vezet útján visszajuttatják az 
alapszervezeteknek. 

- Önkéntes véradók jutal
mazása. A mátészalkai MÁV - Segítség a rászorulóknak. csomóponti Vöröskereszt-szerA hatvan-salgótarjáni pálya- vezete november 17-én tartotta fenntartási főnökség szakszer- éves közgyűlését. Ezen elhatá

vezeti bizottsága üléSt tartott, rozták, hogy jövőre elsősegély
amelyen úgy döntöttek, hogy az nyújtó tanfolyamot indítanak, 
elmúlt hetekben szervezett és továbbra is folytatják a mun
kommunista műszakok bevéte- kahelyi tisztaság népszerüsíté
leiből ��ogatjá� a terül�t al�- sét. Az ünnepségen 35 önkén
cson:l'., Jo,vedelmu !'1yugd_iJasait. tes véradó könyvet kapott jutal
A do1;�es -�redmenyeken_t 21. mul. a szakszervezetet pedig nyugd1Jas kozel 15 ezer fonnton oklevéllel tüntették ki a Vörös-osztozott. kereszt támogatásáért. 

- Sikeres ötlethónáp. A szé
kesfehérvári körzeti üzemfő
nökség ötlethónapot hirdetett 
októberben. A jó propagandá
nak köszönhető, hogy a körzet 
vasutasai összesen 58 ötletet 
küldtek be határidőre. A bíráló 
bizottság 33-at elfogadott, ezek 
közül tizet újításként értékel
tek. A díjazásra 5 ezer forintot 
fordítottak. 

- A Thália művészei Szom
bathelyen. Az ország több me
gyéje után a vasi vasutasokhoz 
is eljutottak a Thália Színház 
művészei. Benkő Péter, Boros 
Mónika, Mikó István és Proko
piusz Imre november 21-én 
adott műsort a szombathelyi 
vasutasok Haladás Művelődési 
Házában. 

- Nyugdíjas-búcsúztató. A 
mátészalkai csomóponton a kö
zelmúltban nyugdíjas-búcsúz
tatót rendeztek. A nyugállo
mányba vonuló vasutasokat Er
dei László, a nyugdíjasok szak
szervezeti bizottságának elnök€ 
köszöntötte, majd tájékoztató 
kövezkezett a vasút terveiről. 

- Társadalmi munka. A sá 
toraljaújhelyi pályafenntartás 
főnökség vasutasai megtartot 
ták az őszi kommunista műsza 
kukat. Az akción 18 szocialis 
brigád vett részt, összese 
324-en, közel 70 ezer forinto 
kerestek, amelyet a városi kór 
ház kiállításának rendezéséhez 
illetve az alacsony jövedelm• 
nyugdíjasok segítésére ajánlo 
tak fel. 

,. 
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Elcserélném rákospalotai VI. emele
ti egy plusz két félszobás, 60 négyzet
méteres MÁV-bérlakásomat nagyobb 
alapterületű budapesti lakásra MÁV
dolgozóval. Érdeklődni' lehet napköz
ben a 296-371 városi, 15 óra után a 
84-18 üzemi telefonszámon. 

Elcserélném vagy eladnám tapolcai 
3 szobás, telefonos, garázsos öröklaká
somat budaJ?eSti öröklakásra, OTP-át
vállalással. Erdeklödni lehet a 12-596 
városi és a 42-74 üzemi telefonszámon. 
Ábrámovszky Péterné. 

Elcserélném budai, magasföldszinti, 
napos, parkra nézq, 42 négyzetmfte
res, komfortos MA V-bérlakásom ki
sebb. egyszobás, komfortos .vagy gar
zon tanácsi lakásra, MÁV-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, komforto�, 65-75 
négyzetméteres, telefonos tanácsi la
kást. Budai előnyben. Érdeklődni le
het 18-21 óra között a 751-695 tele
fonszámon. 

Elcserélném a Celldömölk közelében 
levő egy szoba, konyha, kamra (mel
léképületek). családi házat nagy telek
kel, budapesti egy vagy másfél szobás 
MAV-bérlakásra. Érdeklődni: Juhász 
Sándor, 9548 Nemeskeresztúr, Kos
suth u. 92. sz. 

Elcserélném Tatabánya. Bánhidai
lakótelep 405. II. 12. szám alatti 2,5 
szobás, összkomfortos lakásomat bu
dapesti hasonlóra, vagy kisebb taná
csi, illetve MÁV-bérlakásra. Veres 
Gyula. 

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

El�lném a Vácon levő két szoba 

összkomfortos. telefonos tanácsi laká 
budapesti hasonlóra vagy kisebb g' 
konvektoros lakásra. Plusz adhato 
panorámás kilátású 300 négyszögöl j 
termő szőlős bérleményt. Telefo 
27-12-10. 

Elcserélném háromszobás. déli fe 
vésű, telefonos, garázsos lakásom 
másfél vagy kétszobás lakás�a a VI_I 
kerületben csak vasutassal. Erdekl 
ni lehet 19 óra után a 143-178-as te! 
fonszámon. 

Elcserélném Budapest-Ferencváro 
ban levő 65 négyzetméte�es, háro 
szobás, összkomfortos MAV-bérlak 
somat kisebb tanácsi lakásra. Érde 
lődni lehet egész nap a 4 72-089-es te! 
fonszámon, Batu Emma. 

Elcserélném rákospalotai kétszob' 
összkomfortos MÁ V-bérlakásom 
egy szoba összkomfortos MÁV •bfr 
kásra. Minden megoldás é'rdckel, 
kospalotaiak elönyben. Érdeklődni 1 
het a 131-847 városi és a 16-67 üze 
telefonszámon: Harsányiné. 

Elcserélném nagyméretú Budap 
X..'X. kerületében levő két szoba ko 
fortos, kertes, szolgálati lakásom 
földszinti vagy I. emeleti egy szo 
komfortosra. Érdektódni lehet 
26-67-e$ telefonszámon, Módné. 

Ekserélném Budapest X. ker., Hu 
gária körúton levö nagym„rellí kétsz 
bás. komfortos, kertes családiház-jell 
gü MÁV-bér1akásom összkomfo 
szövetkezeti lakásra. legalább kétév 
munkaviszonyban álló MÁV-dolgo 
val. Érdeklődni lehet a 286-786-os tel 
fonszámon. 

Elcserélnék BudapPst IX. ker„ 

négyzetméteres. kétszobás, komfo 
MAV-bérlakást. továbbá Vll. ker., 
négyzetméteres egyszobás. komfo 
tanácsi lakást nagyobb lakásra. Érde 
lődni lehet hétköznap 8-16 óráig 
13-31-es üzemi, 138-417-es városi te! 
fonszámon. Kozma Ferencné. 

Eladnám Gyömrő. Imre u. 119. 
alatti 200 négyszögöles telket f 
kész épülettel (épitöanyaggal, víz. 

lany bekötve), vagy elcserélném bu 
pesti tanácsi lakásra. Érdeklődni le 
a 220-426/167 telefonszámon. Szab6 
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