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A vasút múlt évi teljesítménye 

120 millió 283 ezer tonna áru 

és 235 millió 627 ezer utas 
Decemberben 9 millió 884 

zer tonna árut szállított a vas
t, s ezzel a bázishoz viszonyít
a 101.1 százalékos. a tervet 
apu! véve 99 százalékos telje
tést ért el. 
Az összes áruszállításon be

-1 exportra 1 m1!11ó 232 ezer 
nna áru került vasúti feladás
. Ez az előző évmél 22,6 száza

'kkal. a ten•ezettnél pedig 24.4 
ázalékkal volt tóbb. Az im
r;rtáru-forgalom viszont elma
adt a \ árakozástól. A báz1sér
knek 90.2 százaléka. a terve
ttnek 89 százaléka érkezett az 
t zágba. A tranzitáru-forgal
at 1s csak 92.7. illetve 89.3 szá
lékra sikerült teljesíteni. 

kocs11gényes áruszállítások 
belföldi, export, záhonyi átra
·asos import és tranzit) meg
aladták a bázis és a tervezett 
rtéket 1s A belfold1 áruforga
m az elképzeléseknek megfe-

98,3 és 99 százalékos volt a tel
jesítés mértéke. 

A tehervonati mozdonyok 
nem megfelelő kihasználtsága 
következtében a géprevárások 
száma 7 .9 százalékkal haladta 
meg a báz1sszintet, míg a gép
ácsorgások száma az előző év 
decemberinek csak 92,6 száza
léka volt. 

A záhonyi átrakótérség áru
forgalma az elmút év decembe
réhez képest átlagosan 15 szá
zalékkal csökkent. A beérkezett 
árut maradék nélkül sikerült 
normál nvomtávú teherkocsik
ba átrakn.1. Végeredményben a 
báz1sérték 62.4 százalékának 
megfelelő árumennyiség került 
berakásra. 

Nagy volt a Szovjetunióba, il
letve az azon túlI területekre ki
lépő rakott. normál nyomtávú 
teherkocsik forgalma. Az el
múlt év decemberét alapul vé
ve 5.9 százalékkal volt több a 
kil€p0tt kocsimennyiség. 

A személyszállításban kedve
zőbb évet zárt a vasút. Nem 
végleges adatok szerint 235 
millió 627 ezren utaztak vas
úton, ami az 1983. évi utasz
számnál 0,5 százalékkal. a ter
vezettnél pedig 2 százalékkal 
több. 

A vasút által évközben beve
zetett. különböző mértékű üz
letpolitikai kedvezmények 
mmd az utasszámra, mind az 

utaskilométer-teljesítményre 
kedvezően hatottak Így az 
utaskilométer-teljesítmény az 
1983. évi értéket 1.8. a tervezet
tet pedig 5.2 százalékkal halad
ta meg. A személyszállítás mi
nőségében kismértékű javulás 
volt tapasztalható. A személy
szállító vonatok menetrendsze
rűsége átlagosan 0,2-0,3 száza
lékkal javult, az egy késetten 
közlekedett személyszállító vo
natra eső faJ!agos késési idő 1s 
kismértékben csökkent 
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MunAásgyűlés 

DunaAes•in 

A Dunakeszi Járműjavító 
Üzem dolgozói munkásgyűlés
sel kezdték az 1985-ös eszten
dőt. Január 2-án reggel hét óra
kor az üzem tolópadJárása meg
telt a dolgozókkal Bősz József 
szb-titkár köszöntötte az üzem 
kollektíváit és a munkásgyűlé
sen részt vevő Rónai Árpádot, 
a város pártbizottságának első 
titkárát, Révai Sándort, a MÁV 
járműjavító üzemek szb-t1tká
rát és Kardos Tibort, a MÁV 
Vezérigazgatóság gépészeti és 
járműfenntartási főosztályának 
helyettes vezetőjét. 

Varga Lajos üzemigazgató is
mertette az elmúlt év eredmé
nyeit. és megköszönte a kollek
tívák lelkes. odaadó munkáját, 
maJd beszélt az 1de1 év legfonto
sabb feladatairól. 

A munkásgyűlés résztvevői 
elhatározták, hogy február 
23-án kommunista műszakot 
tartanak. amelynek bevételét 
az üzem szociális létesítményei
nek fejlesztésére fordítják. 

A MÁVTOURS rendezésében 

Óévbúcsúztató 
Balatonfüreden 

A MÁVTOURS és a Vasutasok Általános Biztosító Egyesü
lete a balatonfüredi üdülőben szilveszteri óévbúcsúztatót 
rendezett, amelyen 180 vendég vett részt. Az étteremben 
és a hallban négytagú zenekar, az eszpresszóban pedig vi
deo és diszkó szórakoztatta a vendégeket. A programban 
szerepelt a tihanyi apátságban rendezett orgonakoncerten 
való részvétel is. A Hotel Marinában igénybe lehetett venni 
az uszodát, a szaunát és a szoláriumot. A MÁVTOURS ké
nyelmes, 1. osztályú kocsikat biztosított a résztvevők oda
és visszautazásához. 

Igazi (él fogadta Füreden a szilveszterezőket 

.\. wndégek megérkeznf'k az üdülőbe előPn alakult. 5 millió 896 ezer 
n11a került vasúti feladásra, 

m1 a bázisnak 102.5. a tervnek 
ed1� 99.!I .szá,é>.léka. 
Az án:száilítas mmoség1 mu

ató1 c!iak részbrn alakultak 
edvezöen. A teherkocsik tér
eni kihasználása. a statikus 

erhelés. a báz1sszintet 1.1 szá
alékkal. a tervezett értéket pe-
1g 4.8 százalékkal haladta 
eg. Magas volt az időbeni ki
asználás. vagyis a kocsifordu

ó idő. A tényleges érték 11. 7 
"?:ázalékkal haladta meg a ter
·ezett szintet, a bázisértéknek 
·1szont csak 97 százaléka volt. 

Ami a személvszállítást illeti. 
decemberben 19 millió 300 ezer 
utast szállított a vasút, amelv 
101.2 százalékos bázis- és 101.6 
százalékos tervteljesítésnek fe
lel meg. 

Erednaényes évet sárt 
a debreceni KÍÍF 

A vonatfeloszlatások száma 
z előző év decembermek 80 
zázaléka volt. Ezen belül vi
zont nagyon megnőtt a szom
zédos vasutak elégtelen foga
ása miatt kilépő vonatok fel

Jszlatásának a száma. 

Előzetes adatok szerint 
1984-ben 120 millió 283 ezer 
tonna áru került vasúton el
szállításra. Ez a mennyiség az 
1983. évmek 97.6, a tervezett
nek pedig 97 százaléka. Az átla
gos áruszállítási távolság kis
mértékű emelkedésével az áru-

A debrecem körzeti üzemfö
nökségen elkészült az 1984. évi 
gyorsmérleg. Megállapították, 
hogy a jubileumi munkaver
seny hatására nemcsak a 
mennyiségi, hanem a minőségi 
mutatók is javultak. A személy
és áruszállításban az előző évi
nél jobb eredmények születtek. 
Az 1.7 millió tonna áruszállitás1 
tervet december 21-re, az Ideig
lenes Nemzetgyűlés és az Ideig
lenes Kormány megalakulásá
nak 40. évfordulójára sikerült 
teljesíteni. Ez többek között a 
korábbinál hatékonyabb keres
kedelempolitikának 1s köszön
hető. 

A személyszállításból szár
mazó bevétel 15 millió forinttal 

A tehervonatok menetrend 
szerinti indítása 1,4, a személy
vonatok menetrendszerűsége 
0,4, a vonatfeloszlatások 15, a 
gépre várások száma pedig 10 
százalékkal kedvezőbb az 1983. w 
évi átlagnál. Csökkent az ener
giafelhasználás és a költségrá
fordítás is. Ez utóbbi eléri az öt
millió fonntot. 

A szállítások egyenetlensége 
nehezítette a tervteljesítés!. Az 
osz1 forgalom időszakában pél
dául több mint 600 ezer tonna 
árut - az évi szállítási teljesít
mény 30 százalékát - kellett 
elszállítam. 

E„te kezdetét "ette az óévbúc!>Úztató 

(Laczkó Udikó felvételei) 
A koszerű tehervonati moz

onyok napi haszonkilométer 
eljesítménye a bázisszmt alatt 
1aradt. A villamos mozdonyok-

tonnakilométer-teljesítmény 
98.1. illetve 97 .6 százalékosan 
alakult. Az áruszállítás forgal
mankénti alakulásában érződ
tek a kormánynak az export fo
kozása érdekében tett intézke
dései. 11 millió 523 ezer tonna 
áru került vasúton exportfel
adásra, amely az 1983. évi ér
téknél 6,7 százalékkal. a terve
zettnél 2,9 százalékkal volt 
több. Az 1mportforgalomban 19 
millió 956 ezer tonna áru érke
zett vasúton az országba. Ez a 
mennyiség az előző évinek 99.3. 
a tervnek pedig 102.3 százalé
ka. 

több a tervezettnél. Említést ér- r------------

ál a bázishoz viszonyítva 
00.8. a tervezetthez 97 ,6 száza
ékos. a k1steljesítményű dízel

ozdonyoknál 99.5. illetve 
102.3 százalékos. míg a nagytel
esítményű dízelmozdonyoknál 

demel a teherkocsik jobb ki
használása, az állomási kocsi
tartózkodás idejének csökkené
se. A vagonok terhelését, ki
használását 1,2 százalékkal nö
velték. 

Tatahán�a- \1,-,ó h.omárom ft>lőli "égél..-n ko<',-,irt>ndnők j,. !-,f'!tllf'nf'k a "áltó1i„ztítá1-,han 

(Gt>rf'<',,f'i Zoltán fehétt>le) 

Vágányrekonstrukció határidő előtt · 

Miskolci vasútépítők sikere 
a kongresszusi munkaversenyben 

A miskolci építési főnökség 
az elsők között csatlakozott a 
kongresszusi és a felszabadulá
si munkaversenyhez. Az ezerta
gú közösség egyik legsikere
sebb tette - mmt arról már la
punkban is hírt adtunk -, 
hogy a tervezett 54 helyett 47 
nap alatt építette át a Nyék
ládháza-Miskolc állomás kö
zötti, 13 kilométer hosszú pá
lyaszakasz jobb oldali vágá
nyát. Ráadásul a 100 milliós be
ruházásnál több mint 10 millió 
forintot takarítottak meg. 

E munkának vasúttörténeti 
jelentősége is van. Ugyanis 
1969-ben, az említett két állo
más között kezdték meg a mis
kolci vasútigazgatóság terüle
tén elsőként az 54 kilogrammos 
smek lefektetésé�. Ma már Hat-

van-Miskolc-Mezőzombor 
között mmdket vágányon 120 
kilométeres sebességgel közle
kedhetnek a vonatok. 

A főnökség két évvel ezelőtt 
kezdte meg saját anyagi erőből 
az új gépállomás építését. A be
ruházás II. üteme szerint tavaly 
december 31-Jg kellett volna el
készülmük egy fontos épülettel. 
A bngádok vállalták. hogy a 
nagycsarnokot 1984. november 
30-ig átadják rendeltetésének. 

A korszerű. háromezer négy
zetméter alapterületű szere
lőcsarnok építését a vállalt ha
táridőnél is korábban fejezték 
be és adtak át. 

A szerelők most már a gépek 
nagyjavítását. karbantartását 
zárt. fűthető helyiségekben vé
gezhetik. A szerelőcsarnokban 
kapott helyet a tanműhely is. 

A főnökség kollektívái a Mis
kolc-Tiszai pályaudvar terüle
tén levő osztószertár dolgozói
nak 130 személyes szociális 
épületét szmtén határidő előtt 
egy hónappal adták át. 

Ugyancsak a főnökség dolgo
zómak szorgalmát dicséri. hogy 

Szilvásvárad és Bélapátfalva 
között. a vasúti pálya víztelení
tése érdekében két hidat, s 
többszáz méter hosszúságú, be
tonlapokkal kirakott vízelveze
tő árkot építettek. s e munká
ban másfél hónapos előnyt ér
tek el. Szilvásváradon - terven 
felül - részt vettek a tájjellegű 
felvételi épület megalkotásá
ban. 

Tavaly kilenc hónap alatt 134 
ezer köbméter földet mozgattak 
meg. A töltések építéséhez 110 
ezer köbméter földet használ
tak fE:l. Több mint húsz kilomé
ter hosszúságban korszerűsítet
ték a vasúti vágányt, 25 csoport 
kitérőt építettek. több tízezer 
köbméter homokos kavicsot. 
zúzott követ építettek be. A ter
melési érték 23,2 százalékkal 
növekedett a tervezettnél. 
Majdnem 40 százalékkal csök
kent az energ1afelhasználás is. 

Cs. B. 



2 \I\G\ \H \ \SLT\S 1985. JA�CÁR 17. 

A világ válságait 
nem az ipari fejlödés okozza 

Az SZVSZ Világszövetség cí
mű lapja legutóbb cikket közölt 
az elmúlt négy évtized nemzet
közi szakszervezeti eseményei
ről. A cikk hangsúlyozza. hogy 
a Szakszervezeti Világszövet
ség létrejötte óta - immár 39 
esztendeje - mindig a világ 
dolgozóinak és szakszervezetei
nek a béke és a társadalmi ha
ladás ügye iránti elkötelezettsé
gét testesítette meg. Mindent 
megtett a szakszervezeti egység 
erősítése és a nemzetközi szoli
daritás fejlesztése érdekében, 
melyek a kitűzött célok elérésé
nek legfőbb eszköze1. 

Nem lehet 
szépíteni 

A fegyverkezési verseny kö
vetkeztében ma már az emberi
ség léte forog kockán. s a nuk
leáris háború lehetősége gyer
mekeink. sőt az egész civilizáió 
jövőjét fenyegeti. • A „fejlődés 
válsága" kedvelt. szépítő kife
jezés. amellyel a fejlődő orszá
gok kifosztását jelölik a transz
nacionális vállalatok és az im
perialista. neokolonialista pénz
ügyi intézetek. azok helyi kép
viselői. 

A nemzetközi gazdasági kap
csolatok kritikus ponthoz értek. 
Az .. eladósodás válsága·· ebben 
a helyzetben olyan hatással jár
hat. mint egy vízcsepp az ép
pen kicsordulni készülő pohár
ban. A fejlődő országok tőkéjé
nek gyorsuló áramlása a transz
nacionális bankok páncélszek
rényei felé azt eredményezi, 
hogy lassul a nemzetközi keres
kedelem, és csökken a munka
helyek száma. Egy amerikai 
közgazdász, aki korábban a Vi
lágbank munkatársa volt, ki
mutatta, hogy ez a helyzet még 
az Egyesült Allamoknak is 
.. so":ba kerül ... A Latin-Ameri
kába irányuló amerikai export 
két év alatt 42 százalékkal 
csökkent, és 400 ezer munkást 
bocsátottak el munkahelyükről 
az amerikai termékek keresleté
nek visszaesése miatt. Az ame
rikai acél, gép- és közlekedési 
eszközök exportja. amelyek egy 
időben az Egyesült Államokból 
Latin-Amerikába áramló teljes 
exportnak a felét tették ki. még 
ennél is nagyobb csökkenést 
mutat. 

A latin-amerikai tapasztalat 
világosan mutatja. hogy a 
transznac10nális társaságok és 
bankjaik által diktált gazdasági 
stratégia - a Pentagon ágyú-

naszádjainak támogatásával és 
a helyi oligarchia felhasználásá
val nem eredményezhet 
rendszeres, kiegyensúlyozott 
gazdasági és társadalmi fejlő
dést. 

Pinochet diktátor. aki követ
kezetesen alkalmazta Chilében 
a „ chicagói iskola" monetarista 
stratégiáját - hogy eleget te
gyen a transznacionális társasá
gok követeléseinek -. a szaka
dék szélére vitte az országot. 
Napjainkban az egész chilei 
nép lázadozik ez ellen az ön
gyilkos gazdaságpolitika ellen. 
De a legbotrányosabb az, hogy 
a Nemzetközi Valutaalap, a Vi
lágbank és a Reagan-kormány 
ugyanazt a katasztrofális politi
kát ak;lrja rákényszerítem a fej
lődő országokra az újabb hite
lek feltételeként. 

A tanzániai tervezési minisz
ter például a Nemzetközi Valu
taalap . .feltételeiről·· így nyilat
kozott: 

.. Az újabb segélyek feltétele
ként gyakran azt követelik a 
1ejlődő országoktól. hogy mond
janak le állami vállalataikról, és 
adják át azokat magántulajdon
ba. Azt is követelik, hogy 
mondjanak le az árellenőrzés
ről, ne támogassák a mezőgaz
daságot. az egészségügyi szol
gáltatást és más ingyenes társa
dalmi szolgáltatásokat. Rövi
den: szüntess�nek meg minden 
olyan vívmányt, amelyben a 
lakosság legszegényebb rétegei 
részesülnek." 

Az iparilag fejlett tőkés orszá
gokban folytatott gazdaság- és 
társadalompolitika szintén a bé
rek és az életszínvonal csök
�entését tervezi. készen arra, 
hogy súlyosbítsa a munkanél
küliséget, s egyidejűleg támad
ja a szakszervezeti jogokat. 

A hitel 

I .,b , ,eJe en .. .• 

A transznacionális társasá
goknak és a bankoknak, vala
mint származási helyük kormá
nyainak csak egyetlen célja 
van: a maximumot kifacsarni 
a dolgozókból a páncélszekré
nyeikbe folyó minél nagyobb 
profit érdekében. Ennek a poli
tikának a megnyilvánulása a 
fejlődő országok vonatkozásá
ban a neokolonialista kizsákmá
nyolás növekedésében és az or
szág vagyonának kifosztásában 
nyilvánul meg. 

Harminchét hónappal ezelőtt 
a Szakszervezeti Világszövet-

ség X. kongresszusa ezen a té
ren meghatározta a szakszerve
zetek harcának céljait és mód
ját. Ezekkel az állásfoglalások
kal egyetértett a szakszervezeti 
szervezetek nagy része, függet
lenül hovatartozásától. A külön
böző nemzetközi szakszervezeti 
központokhoz tartozó szakszer
vezetek hasonló követeléseket 
terjesztettek elő. és demokrati
kus fejlesztési stratégiát köve
telnek. hogy véget vessenek a 
transznacionális társaságok ki
zsákmányolásának. 

A határozat 
szellemében 

A szakszervezetek közötti je
lenlegi tárgyalások középpont
jában az .. eladósodási válság„ 

következtében a világgazdasá
got nyomasztó súlyos veszé
lyek. valamint a transznacioná
lis vállalatok és bankok által az 
iparilag fejlett tőkés- és fejlődő 
országok dolgozói ellen indított 
újabb támadások állnak. A ,.fej
lődési válság" súlyosbodása. a 
milliós munkanélküliség, a kor
mányok elutasító magatartása. 
az agrárreformokkal és a mező
gazdaság modernizálásával, il
letve a fejlődő országok iparosí
tásával szemben a gazdasági 
erőforrások elherdálása. a fegy
veres erők és más elnyomó in
tézmények által - ezek képe
zik azokat a legjelentősebb té
nyezőket. amelyek késleltetik a 
társadalmi fejlődést, és sürgető
vé teszik a szakszervezetek és 
más demokratikus erők fellépé
sét. Napjainkban ezek a problé
mák képezik a nemzetközi szo
lidaritás és általános egységak
ciók súlypontját. 

A veszély elhárítása érdeké
ben erősíte�i kell a szolidaritást 
a fejlődő országok, az ipanlag 
fejlett országok é;; a szocialista 
orszagok dolgozói és népei kö
zött. Az ilyen egységakc1ók 
megindításához szükséges 
,,alap" szakadatlanul erősödik: 
a szocialista országok szak
szervezetei teljes egészében tá
mogatják a fejlődő és az ipari
lag fejlett tőkés országok dol
gozói által folytatott harcot, 
amelyet népgazdaságuk harmo
nikus fejlődésének előmozdítá
sáért, valamint a nemzeti mono
póliumok és transznacionális 
társaságok kizsákmányolásá
nak megszüntetéséért folytat
nak. 

Baranyai Zoltán 

Egy f óöizalllli a hizaloinról 
Mondják, hogy a munkások 

körében előbb létezett a bizalmi 
tisztsége, mint a szervezett 
mozgalom. Akit bizalminak vá
lasztottak, az a szakma legjobb
jának, tekintélynek számított a 
többiek szemében. 

Vajon napjainkban milyenek 
az emberek, a tisztségviselők? 
Úgy hiszem, a maiak sem hoz
nak szégyent a régiekre. Nem 
sokáig tarthatja magát az, aki 
másképp beszél a főnökök és a 
munkatársak előtt, aki nem 
agitál. nem szól bele a közösség 
ügyeibe, a döntésekbe, aki tá
volról szemléli a hús-vér vitá
kat, legföljebb hangzatos szte
reotípiákat mond időnként. 

Varga József, a MÁV jász
kiséri Építőgépjavító Üzemé
ben dolgozó hidraulikaszerelők 
csoportvezetője, főbizalmija, 
egyetértően bólint, de máris 
hozzáfűzi: 

- A termelés, a szervezés, a 
tennivalók összehangolása. a 
demokrácia gyakorlása sok fel
adatot ad a bizalmiaknak. a fe
lelősség is igen nagy, az érde
kek, a kritikai észrevételek, az 
ötletek kereszttüzében. (Szeren
csére, azon már túl vagytmk, 
amit a hetvenes évek elején ta
pasztaltunk: némelyik vezető 
csupán tagdíjbeszedőknek te
kintette a bizalmiakat.) 

Ezen a valaha ipart se látott 
vidéken ma az emberek a leg
korszerűbb gépeken dolgoz
nak, megváltoztak, fejlődtek, 
velük már másképp kell bánni. 
Az egykori gépállomás 
1968-ban indult meg azon az 
úton, amely mára egy csaknem 

1100 dolgozót számláló korsze
rű üzemig vezetett. A jászkiséri
ek 300 millió forintot érő mun
káját, életét jelenleg 72 bizalmi, 
7 főbizalmi segíti. 

Varga József szinte gyerek
fejjel, tanulóként került kapcso
latba a szakszervezeti mozga
lommal, 1953-ban lépett be a 
jászkiséri üzemhez, tizenkét éve 
emelte főbizalmi tisztségébe a 
közösség. Az eddig elért ered
ményekről ezt mondja: 

- Teljesen megújítottuk a 
bizalmiak hálózatát, egyen
jogú partnereivé váltunk a gaz
dasági vezetőknek. Azt hiszem 
felnőttünk az üzem feladatai
hoz. 

- Mit jelent főbizalminak 
lenni? 

- Úgy igyekszem együtt 
dolgozni a munkatársaimmal, 
hogy egy nap se teljen el anél
kül, hogy ne találkoznánk, ne 
beszélnénk, telefonon vagy sze
mélyesen. Minél rövidebb, lé
nyegre törőbb megbeszéléseket 
tartunk, amelyeken a megol
dandó kérdésekre összpontosí
tunk. Senki sem szereti a rétes
tésztához hasonló, értekezlete
ket, a sok papírmunkát. Ám 
sajnos, még mindig hódít a fel
fogás, hogy csak az valósult 
meg, amiről jelentés készült . . .  
Melyek a megoldandó kérdé
sek? A minőségi munka, az új 
f elvételesek beilleszkedésének 
megkönnyítése (létszámgond
jaink vannak, nekünk is érde
künk, hogy ezen enyhítsünk), a 
differenciált bérezés, a főnök
beosztott viszony (ebben az ér
dekegyeztetésre, a jó közérzet
re figyelünk). 

- Nem mindig annak van 
igaza, aki megkeres minket, 'Cle 
., jófiúskodni sem szabad··. Fon
tosnak tartjuk, hogy azon segít
sünk, aki jogosan kér. Például 
nemrégiben egyik munkatár
sunkat megműtötték. Vissza
jött, megint beteg lett, elmen
tünk a főnökéhez, kérve, hogy 
tegyük ezt az embert könnyebb 
beosztásba. Másszor jött az idő
sebb, hogy a fiatalabb miért ka
pott több órabéremelést, meg
mondtuk neki, hogy hiába fia
talabb, többet tett le az asztal
ra néhány hónap alatt, mint ő 
évek óta. Azt is meg kell értet
nünk, hogy jogos a kérés, de 
csak később tudjuk teljesíteni. 
Mert bizony, lehetne jobb a 
munkaszervezés, teljesítmény
bérrel javíthatnánk a fizetése
ket, az érdekeltséget ... 

- Hogyan véleményezik a 
,. 

közvetlen vezetőt? 
- Nehéz dió, de igyekszünk 

ezt a jogunkat is érvényesíteni. 
Némely beosztott hajlik a lógás
ra, hamarabb fölmegy a mun
kaidő végén az öltözőbe, a má
sik elsétál a büfébe, holott a vá
sárlásra külön emberük van. 
Ilyesmiért nekünk szólnak a ve
zetők, elfogadjuk, igazuk · van, 
ám korántsem mellékes, milyen 
a hangnem! Ne kik sem az, ha 
szóvá tesszük az anyagh1ányt 
az öreg gépeket. Megbeszéljük 
mit tehetünk. 

Ez is a bizalomhoz tartozik. 
Szól a telefon, hívják, megmt 

egy probléma miatt. Így búcsú
zunk el. 

Sz. T. T. 

.. 

A MÁV szegedi Hazánk kórustalálkozókon, dalosverse- sen készít felvételt az énekkar 
Munkáskórusa fennállásának nyeken. műsorából. 
95. évfordulója alkalmából no- Az első világháborút követő- Az únnepi hangversenyen 
vember 30-án ünnepi hangver- en a kórus ÚJjászerveződött és Tóthpál József, a Kórusok Or
senyt rendezett Szegeden. a 1921-ben már a Veszprémi Or- szágos Tanácsának főtitkára. 

Gulyás Ferenc, a Vasutasok vasutasok Petőfi Sándor Műve- szágos Dalosversenyen ezüst- Szakszervezete szegedi területi lődési Házában. serleget nyert. Ezt követően szakszervezeti bizottságának 
A munkáskórus 1889-ben számos kiemelkedő találkozón munkatársa és Papp György

alakult a Szeged-Rókusi MÁV sikerrel énekeltek, melyet bizo- nP, Szeged megyei városi Ta
Javitóműhely munkásaiból Ha- nyít a •ma is őrzött sok serleg. nács főelőadója köszöntötte a 
zánk Dal- és Olvasókör néven. plakett és emléklap. jubiláló kórust. Gulyás Ferenc 
Innen indult el a máig is tartó 1943_ban felfüggesztették te- jutalmat adott át azoknak az 
gazdag útja. A megalakulást vékenységüket. de a zene szere- énekeseknek, akik több évt1ze
követően kilenc év múlva, 1898. de részt vesznek a kórus muntete a felszabadulás után ismét május 20-án került sor az első káJ"ában. Így: Ábrahám Lajos 

E összekovácsolta az énnekkar zászlóavató ünnepségre. z a 60 éves. Bíró István 55, Koskó-
zászló és az első tabló ma is tisz- tagjait. 1945 májusától három czi Lajos 52. Dobó János, Fehér 
teletben tartott ereklyéJe a éven át Szeged egyetlen műkö- János, Gubina András 50. 
énekkarnak. A dalkör ezekben dő kórusaként ápolták a mun-

Csonka István 45, Csóti Antal 
az években már jóhírű együt- kásmozgalmi és népzenei ha- 40. Kutas Andrásné 37. Kiss 
tesként vett részt az országos gyományokat. Azóta is aktívan nona 32. Bökő Imréné 25 éves közreműködnek a városi és vas- énekkari munkájának ehsmeré------------------------------------------------------, utas ünnepségeken, rendszere- seként vett át jutalmat. A jubisen szerepelnek minősítő ver- láló kórus fllés Mihály karnagy senyeken és országos kórusta- vezényletével, továbbá a szegelálkozókon Minősítésük: di Ifjú Zenebarátok Kórusa és a 

Aranykoszorú diplomával, két- Bartók Béla Vegyeskar adott szer kapták meg a Szocialista színvonalas, nagy sikerű mű

A vizsgáló főkalauz 
Átlagon felüli aktivitás

sal dolgozik - jellemzi Fodor 
Sándor munkálkodását Vincze 
Károly, a miskolci körzeti 
üzemfőnökség szb-titkára. -
Bőven van megbízatása: szak
szervezeti bizalmi, tagja a te
n.ileti bizottságnak, s a Vas
utasok Szakszervezete közpon
ti vezetőségének is. Azon cso
dálkozom. hogyan bír mind
ezeknek eleget tenni. 

- Magam is - buggyan ki 
a szó a vizsgáló fökalauzból -. 

1 hiszen ezek mellett még tagja 
i,agyok a hejőbábai _köfÖS ta
nácsnak. az ottani AFESZ ve
zetőségének is. 

Ez a párbeszéd ködös. nyál
kás nap reggelén hangzik el. 
Fodor Sándor ekkor érkezett 
meg. közel 15 órás. nehéz dél
utáni. illetve éjszakai szolgálat 
van mögötte. Az 52 év körüli 
vasutas mégi� olyan frissnek 
látszik. mintha otthonából jön
ne. A dicséretes tettek hajtóerő
it. fonásait keresve pörgetjük 
\·égig életútját. 

- A legrosszabb. legnehe
zebb időben. 1956. november 
l-én jöttem a vasúthoz. Előtte 
e;;ztergályos voltam a DIGÉP
ben. Vonzott a mozgás. az uta
zás. A pályamódos(tásban ré
s:::e i-an annak zs. hogy itt. a Tz
s:::az pályaudrnron dolgozik a 

feleségem. Rögtön utazó, vonat
fékező lettem. Akkor még áldat
lan állapotok voltak: 26-28 órás 
szolgálat, fagyoskodás a fékbó
déban. Többször megbántam. 
hngy otthagytam érte az eszter
gagépet. de ahogy kipihentem 
magam. megszűnt a mérgem. 
Megszoktam a vasutas életet. 
Két év múlva már megvolt a 
vonatvezetői vizsgám. s a teher
vonatokon töltött 25 év után ke
rültem át személyvonatra, s let
tem jegyvizsgáló. majd vizsgáló 
főkalauz. 

Őszinte. szókimondó ember. 
Semmit nem hallgat el, ami 
munkatársainak örömet. vagy 
gondot okoz s ha kell. az ügy el
intézése végett végigjár minden 
fórumot. Ezzel érdemelte ki 
vasutas élete kezdetén az elis
merést. s így lett már akkor bi-
zalm1. 

w 

- A mozgalmi, munkát -
emlékszik vissza - a tehervo
natosoknál kedveltem meg, s 
most a személyvonati utazóknál 
is szívesen c;inálom. Szeretek 
az emberekkel foglalkozni. Jól
eső érzés. ha sikerül a gondok. 
bajok. bosszúságok okait meg
szi.intetm 

Gvakran részt veszek külön
böző fórumokon - folytatja. -
Többször megfogadtam már. 
hogy nem szólok. de nem bírok 

hallgatni arról. ami másoknak 
fáj. s befolyásolja a munkát. 
Volt-e a szókimondás miatt ba
jom? Eddig nem. viszont több
nyire meg volt az eredménye. 
Egy ízben például bérfeszültsé
get is okozott. ezért megkérdez
tem: mi számít, s mi nem szol
gálati óráknak? Ezt a központi 
vezetőségi ülésen is szóvátet
tem. Eredményeként módosí
tották a kollektív szerződést. 
Olykor vannak jogtalan pana
szok. túlzott igények. Ilyenkor 
tetszik. nem tetszik nekem kell 
kimondani a nemet. 

A mi munkánkban igen fon
tos a személyes példamutatás, 
hiszen közvetlen kapcsolatban 
vagyunk az utasokkal. s szinte 
kötelező a kulturált magatartás. 
Egymás segítése nélkül semmit 
nem érünk el. Például előfor
dul. hogy hideg a kocsi. Az uta
sok ötször. tízszer is szóváte
szik. Néha gunyorosan. Le kell 
nyelni. Udvariasan kell elmon
dani, hogy a fűtőberendezés út
közben romlott el. s csak a vég
állomáson javíthatják meg. 
Ezért szíves elnézést kell kérni. 
Erre oktatom a fiatalokat is. 
A m1 területünkön szerencsére. 
van még utánpótlás. A fiatalok 
nagy része jól megállja a he
lyét. Van. aki ha meglátja a fő
vizsgálót. ideges lesz. kapkodni 

kezd. Ilyenkor megnyugtatom. 
s ezt teszik társaim 1s. Jó szó
val, biztatással, megértéssel le
het csak nevelni az utódokat. 
Még a hibánál 1s differenciálni 
kell. 

- Magamról még annyit. 
hogy vasutas család lettünk. 
Említettem. hogy a feleségem 1s 
itt. a Tiszai pályaudvaron dol
gozik. Az egyik fiam mozdony
vezető Budapesten, a másik 
mozdonyvezető-gyakornok itt 
Miskolcon. 

Fodor Sándor tagja a több
szörösen kitüntetett Hámán 
Kató Szocialista Brigádnak. 
Négyszer kapott kiváló dolgozó 
kitüntetést a MÁV-tól, s egyet a 
lakóhelyéhez - Hejőpapihoz 
- illetékes ÁFÉSZ-tő!. Dicsére
tes mozgalmi munkájával ki
érdemelte a Szakszervezeti 
Munkáért kitüntetés arany fo
kozatát. 

Csorba Barnabás 

kultúráért kitüntetést. A Ma- sort. gyar Rádió 1958-tól rendszere- G. J. 

Szombathelyen: 

Tagkönyvkiosztó taggyűlés 
az ipari szakközépiskolában 

A 405-ös számú szombathelyi 
Ipari Szakközépiskolában és 
Szakmunkásképző Intézetben 
hatodik éve, hogy a hallgatók 
szakszervezetünk tagjai lehet
nek. Az 1984/85-ös tanévkezdés 
a szervezésben is újat hozott. 
Ez az első év, hogy az intézet -
az illetékes vállalati szakszerve
zeti bizottságokkal egyeztetve 
- magára vállalta az első éves 
tanulók szervezését a szakszer
vezetbe. Az új kezdeményezés 
sikeresnek bizonyult. Az intéz
mény valamennyi elsós hallga
tója, 856 tanuló tagja lett a vas
utas-szakszervezetnek. 

A tanulók képviseletében 208 

fiatal vett részt a november 
29-i tagkönykiosztó taggyűlé
sen, amelyen 57 új bizalmi vette 
át csoportja nevében a tagköny
veket. 

A tanácskozás második felé
ben pedig arról határoztak a ta
nulók, hogy csatlakoznak a ha
zánk felszabadulásának 40. év-

fordulója és a párt XIII. kong
resszusa tiszteletére indított 
nagyszabású munka verseny
hez. A fiatalok öt témakörbe 
foglalták vállalásaikat. Felaján
lásuk kiterjed a tanulmányi 
munka és a fegyelmi helyzet ja
vítására, a tanórákon kívüli 
hasznos tevékenységre a mu
lasztások visszaszorítására, va
lamint a balesetmentes munká
ra. 

A versenyt kéthavonta érté
kelik, amelyben a felnőtt KISZ
alapszervezet vezető szerepet 
vállalt. Az értékelés egy, már
bevált pontrendszer alapján 
egyénileg és tanulócsoporton
ként történik. 

A munka- és tanulmányi ver„ 
senyben élenjárókat az iskola 
és a szakszervezet megjutal, 
mazza. A legjobbak külföldi, il
letőleg belföldi SZOT-üdülés
ben, mások tárgyjutalomban 
részesülhetnek. 

Sz. J. I. 
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Mérlegen a _szakszervezet munkája 
Interjú Koszorus Ferenc főtitkárral 

Az új év első napjai mindig jó alkalmat ad�ak a mér
legkészítésre, arra, hogy értékeljük az elmult eszten
dő munkáját. Koszorus Ferencet, a Vasutasok Sza�
szervezetének főtitkárát an�_ kértük vegye �orra: mi
ben ért el eredményeket a szakszervezet es m1 az, 
amiben nem sikerült előbbre jutni. 

- Melvikkel kezdjem? Elő
ször talá� az eredményekkü 
mert úgyis az a véleményem. 
hogy a szakszervezet, nem pr�
pagálja eléggé a saJat mu;1ka
ját. ezért a vasutasok szemeben 
úgy tűnhet. hogy ez is csak egy 
a hivatalok közül. Szóval. csak 
úgy címszavakban: az elmúlt 
évben demokratikusabb lett_ a 
vasút. sikerült a gondJa1t az Al-

, !ami Tervbizottság elé vinni. 
eredményre jutni abban. hogy 
1985-ben megkezdhessük a 
vasutasok bérlemaradásának 
csökkentését. Sikerült elérni. 
hogy a vasutas-társadalombiz
tosítás továbbra 1s önállóan mű
ködhessen és megmaradjon a 
fél százalékos önkéntes támoga
tási alap. Úgy gondolom. hogy 
a többség érdekeinek megfele
lően tudtuk módosítani a kol
lektív szerződést és a központi 
vezetőség mellett újabb réteg
bizottságot hoztunk létre. 

- '.'\1i az, amiben nem jutot
tak eredményre? 

- A túlórák számának lé
nyeges csökkentésében. a pihe
nőidő biztosításában. a kirende
lések visszaszorításában, a mű
szaki fejlesztés gyorsításában. a 
szociális helyzet javításában -
még ott sem, ahol már-már tűr
hetetlen állapotok uralkodnak 
- és a ruhaellátásban. a ruhá
zati szabályzatot ugyanis na
gyon bürokratikusnak tartjuk. 

- A felsorolás után nézzük 
a részleteket. Az eredmények 
közJl mit tart a legfontosabb
nak? 

- Azt. hog,v sikerült a vasút 
helyzetét az Allami Tervbizott
ság elé vinni. Évek óta hangoz
tatott véleményünk volt ugyan
is. hogy a kormányt nagyon 
alaposan tájékoztatni kell arról: 
milyen körülmények között 
dolgozik a vasút. Ha ezt nem 
tesszük. a kormányszerveknek 
nem áll módjukban meg1smer
m azokat. a gondokat, amelyek 
nehezítik a munkát. Azt csak 
m1 tudjuk. hogy milyen nehéz 
körülménwk között. mekkora 
erőfeszíté;ek árán sikerül fenn
tartam a forgalmat. Ez a több 
éves erőfeszítésünk tavalv vég
re eredménnyel járt. a; ÁTB 
meg\'izsgálta a vasút gondjait. 
Ennek előkészítése sok munkát 
igényelt tőlünk 1s. 

- Ezek szerint sokat foglal
koztak a vasút szakmai jellegű 
kérdéseivel. 

- Egyesek szerint túlzottan 
1s sokat. Ezért is ért bennünket 
az a vád. hogy a szakmai kérdé
sek. a vasút jövőjével való fog
lalkozás az érdekvédelem rová
sára megy. Ez nem igaz. Két 
okból sem. Egyrészt. mert min
den érdekvédelmi feladatunk
nak eleget tettünk. másrészt pe
dig nehogy azt higgye már va
laki, hogy a vasút jövőjével, 
mondjuk a vezérigazgató ked
véért foglalkozunk. Számunkra 
nem lehet közömbös, hogy a 
msút hogyan működik. Ve
gyük csak sorra. Mi azt mond
juk. hogy ha a technikai avult
ság elér egy bizonyos szintet, 
akkor folyamatosan nő a ráfor
dítás. tehát a vasút egyre gaz
daságtalanabb lesz. Ha most le
marad a fejlesztésben ez hely
rehozhatatlan károkat okozhat. 
Ha gazdaságtalanul működik. 
nincs módja műszaki és szoc1á
hs fejlesztésre. béremelésre. 
Vagyis. ha ma a szakszervezet 
nem foglalkozik a vasút jövőjé
wl. akkor holnap hiába mond
ja. hogy több bért kellene adni. 
hogy öltözőt kellene építem. 
me11 esetleg nem lesz miből. 

- Ennyire leromlott a vasút 
müszakí állapota? 

- Szerintem igen. Persze ez 
is relatív. Mert ha valaki csak 
azt nézi. hogy a vonatok men
n�k. az utas és az áru eljut ren
deltetési helyére. hogy a vasút 
teljesít. gazdálkodik és befizet 
az államkasszába. akkor esetleg 
nem veszi észre a gondokat. Pe
dig ez - hangsúlyozom: -. 
csak a vasutasok áldozatkész-

ségének köszönhető. A technika 
javarészt elmaradott. a létszá
munk megfogyott. a szociális el
látottságunk átlag alatti, egyes 
területeken már túljutott - job
ban mondva aluljutott - az el
viselhetőség határain. Hogy a 
vasutasok mégis vállalják a 
szolgálatot, azért csak elisme
rés, tisztelet illeti őket. 

És ebből is látszik: nem igaz, 
hogy a vasutas nem érti meg a 
nehézségeket, mert ha így len
ne, már nem lennének vasuta
sok. De csak a vasutasok meg
{>r+ 'sf.re. áldozatkéS7Sé�ére 
apellálni hosszú távon nem le
het. Biztosítam kell a legszük
ségesebb műszaki fejlesztést. 
szociális ellátást. bért. 

- Az imént többször is emlí
tette a bért. Eszerint a vasuta
sok keresetnövekedése elma
radt más ágazatokétól? 

- Sajnos igen, és ez sem 
használ létszámhelyzetünknek. 
A vasutasok keresetének növe
kedése az ötödik ötéves tervben 
még lépést tartott a népgazda
sági átlaggal, az utóbbi két év
ben azonban lemaradt és egyes 
területeken jelentős élets:dnvo
nal-csökkenés is bekövetkezett. 
A kívülállók azonban csak azt 
látják. hogy mondjuk egy-egy 
mozdonyvezető milyen jól ke
res. Azt már nem gondolják vé
gig. hogy az a mozdonyvezető 
280-300 órát szolgál és az alvás
on kívül szinte minden idejét a 
gépen tölti. A helyzet az, hogy a 
vasutas egy órára számított át
lagbére ma már majdnem tíz 
százalékkal alacsonyabb, mmt 
az ipari munkásé. Ez pedig azt 
mutatja. hogy a szakma presztí
zse visszaesett. Ezért feltétlenül 
szükségesnek tartjuk, hogy a 
jövőben pótoljuk a bérlemara
dást. Ez a folyamat - mert 
csak folyamatos javulásról le
het szó - a kormányzati szer
vek megfelelő intézkedései nyo
mán már az idén megkezdőd
het egy 7-8 százalékos bérf ej
lesztéssel. 

- Ez talán lassítja majd az 
elvándorlást és csökkenti a túl
órák számát. 

- Ezt reméljük mi is. Az év
tizedes létszámcsökkenés 
ugyanis ma már kritikus hely
zetet teremt a kulcsfontosságú 
munkakörökben, ahol a folya
matos üzemből már egy teljes 
műszak létszáma •hiányzik. Há
rom-négy helyett csak egy-két 
ember végzi a tolatást és így to
vább. És a havi átlagban járó 
4.3 szabadnap helyett így is 
csak egyet vagy még egyet sem 
tudnak kiadni. A kulcsfontossá
gú munkakö11ökben dolgozók 
általában 250-270 órát töltenek 
a munkahelyen. de tavaly pél
dául majdnem másfél ezren 300 
óránál 1s többet dolgoztak egy-

egy hónapban. A túlórák száma 
tavaly 1s körülbelül 14 millió 
volt. pedig a vgm-ek sok mun
kát átvettek . 

- Miért nem mondja a 
szakszervezet, hogy nem járul 
hozzá az ilyen mértéktelen túl
munkához? 

- Ha ez ilyen egyszerű len
ne ... De sajnos, több okból is 
kénvszerhelvzetben vagyunk. 
Min-t már �ondtam. az is ér
dekvédelem. hogy segítsük a 
vasúti teljesítmények növelé
sét, hogy a vasútnak és a vas
utasnak társadalmi rangja, te
kintélye és pénze is legyen. Eh-

berek. Én elismerem, hogy de
mokratikusan vezetni sokkal 
nehezebb, de állítom, hogy 
eredményesebb. A demokrácia 
hoz egyetértést, helyeslő véle
ményt, de hoz sok ellenvéle
ményt, vitát, konfliktust is, amit 
természetesen fel kell oldani. 
Ez velejárója, hiszen a vélemé
nyek sokszínűek. Nem A és B 
variáció jelenik meg, hanem 36 
féle érdek kerül felszínre egy
szerre. Tehát a munkahelyi de
mokrácia erősítésekor számolni 
kell azzal, hogy több az ellenvé
lemény és elismerem, ez na
gyon kellemetlen is tud lenni. 
Hogy szakszervezeti példát 
mondjak. nekünk nem kevés 
gondot okoz az aktív dolgozók
kal megegyező számú nyugdí
jas helyzete, his:?en több mint a 
felének igen alacsony a nyugdí
ja. Az ÖTA-ból is igyekszünk 
támogatást adni nekik, de ez 
kevés. Ezért megpóbáltunk vál
toztatni. csakhogy javaslatun
kat a vasutas nyugdíjasok egy 
része nem szívesen fogadta. 
Hiába gondoljuk mi úgy, hogy 

j ez igazságosabb lenne, tudomá
sul kell vennünk, hogy a tagság 

311 elképzelése más mint a miénk 
a - és ehhez kell igazodnunk. 

� - Mennyiben változott a 
. ... 

hez vJSzont a mai helyzetben a 
vasútnak szüksége van a túl
munkára. De nemcsak a vasút
nak, hanem a vasutasok közül 
is mindazoknak, akik az életvi
telükbe bekalkulálták a túlóra
pénzt. Ugyanakkor igaz, hogy 
másoknak viszont a szabad idő
re lenne nagyobb igényük. 
Ezért a mi álláspontunk az volt, 
hogy a kollektív szerződésben 
olyan évi túlórakeretet állapít
sunk meg, amelyik a munkálta
tónak és a munkavállalónak is 
nagyjából megfelel. s ezen felül 
senkit se lehessen túlmunkára 
kénvszeríteni. Viszont, aki ön
ként vállalkozik még többre, 
azt ne gátolja a szakszervezet. 
Nem mondom. hogy ez egy 
ideális állapot, de pillanatnyilag 
nem tudunk jobbat. Elvben 
persze igen, de ez csak hosz
szabb távon érhető el. 

- És mi lesz a kirendelések
kel? Hiszen ma már oda is ki 
kell rendelni, ahonnét máshová 
kirendelték az embereket. 

- Hangsúlyozm szeretném: 
mi nem mondjuk azt, hogy he
lyenként és időnként nincs 
vagy nem lehet szükség a ki
rendelésre. Nem azért hadako
zunk ellene. mert ezzel 1s meg 
akarjuk nehezíteni a vasút ve
zetőinek az életét. Egyszerűen 
azért mondjuk, hogy ez nem le
het végleges megoldás, mert 
szakszervezeti tagjaink tiltakoz
nak ellene, ezért ezt nekünk tu
domásul kell vennünk és képvi
selnünk. El kell érnünk, hogy a 
vasút illetékes vezetői megke
ressék az igazi megoldást, amit 
m1 egyebek között a jobb mun
kaszervezésben, a jobb anyagi 
érdekeltségben. a nagyobb ve
zetői gondoskodásban. a szociá
lis helyzet javításában és a ne
héz fizikai munkát kiváltó, tu
datosabb műszaki fejlesztésben 
látunk. 

- De ha nincs mód lényeges 
műszaki fejlesztésre? 

- Valóban nincs, s úgy lát
juk. hogy az idén is folytatódik 
a lemaradás. Ezen a vasút veze
tői sem tudnak változtatni, mert 
egyszerűen nincsenek meg a 
fejlesztés népgazdasági feltéte
lei. Pontosabban :j ogalmazva, 
nincs miből fejleszteni. Ám. ha 
a vezetői munka színvonala ja
vul. már az 1s sok mindent hoz
hat. Elsősorban azt, hogy a ve
zetés közelebb kerül a dolgo
zókhoz. 

- Mintha az elején azt 
mondta volna, hogy a múlt év
ben erősödött a demokrácia. 

- Mondtam és igaz 1s. De 
ezt nem tekinthetjük lezá1t ügy
nek egy olyan szervezetnél, 
ahol a jelentéshez és a feladat
kiadáshoz szoktak hozzá az em-

vasutas társadalombiztosítás és 
a munkavédelem azzal, hogy ez 
a két terület állami irányítás 
alá került? 

- Végig arra törekedtünk, 
hogy a vasutas társadalombiz
tosítás továbbra is önálló ma
radjon. Kérdezték is, miért ra
gaszkodunk hozzá ennyire? Mi
ért? Mert olyan tradicionális 
jogról van szó, amihez, a vas
utasok ragaszkodnak. Es mert 
nagyon jól kiépített szervezete 
van, amely igazodik a vasút sa
játosságaihoz és amely se mun
karendben. sem területileg nem 
kötődik az általánoshoz és a 124 
ezer nyugdíjasunkhoz is ezer
nyi szállal kapcsolódik. Szóval. 
ezt feladni hiba lett volna. Sok 
vitánk volt, hogyan is alakul
jon, sok ellenzővel és támogató
val, sokféle megoldási javaslat
tal. Végül is maradt, s szerin
tünk ez a jó megoldás. 

A munkavédelemben pedig 
megpróbáltuk kialakítani azo
kat a sajátos szakszervezeti fel
adatokat, amelyek hosszabb tá
von meghatározzák ezirányú 
munkánkat. Mert nekünk nem
csak agitálnunk kell, bár az 1s 
fontos: megmagyarázni a dol
gozóknak, miért kell használni 
a védőeszközt, betartani az 
utasítást. De legalább ilyen 
fontos részvételünk a technoló
giai, munkavédelmi szabályok 
kialakításában, a balesetveszé
lyes munka megszüntetésében 
- a lehetőségekkel összhang
ban. Hiába írunk elő ugyanis 
olyasmit, aminek nincs meg a 
feltétele. Az állami irányításra 
való áttérésben volt zökkenő. 
Sokkal több lett a büntetés. Fel 
is tették a kérdést azelőtt mi mi
ért nem büntettünk gyakrab
ban? A válasz egyszerű: mi job
ban figyelembe vettük a vasút 
lehetőségeit, műszaki helyze
tét. Ha ugyanis ezt nem néz
zük, ma a vasúton majdnem 
minden vezetőt meg lehet bün
tetni. Ezért most abba a furcsa 
helyzetbe kerültünk, hogy a 
jogsegélyszolgálat útján mi 
adunk védelmet a vezetőknek, 
ha olyasmiért akarják elma
rasztalni őket, amiről nem te
hetnek. Mert a vasútnál kiala
kult munkavédelmi hiányossá
gok egyik napról a másikra 
nem szüntethetők meg, s ezt 
nem lehet a mai vezetők nya
kába varrni. 

- Milyen tervekkel indul
nak az új esztendőben? 

- Nem is tervek ezek, ha
nem kötelességek, amit a vas
utasok érdeke diktál, és ame
lyekről már eddig is beszéltem. 
Azt képviseljük minden fóru
mon, ami a tagság véleménye 
- mondotta végezetül Koszo
rus Ferenc. 

Tóth Jenő 

A művelődés szolgálatában 

Mert a vasút 
gyorsabb volt . • • 

Östör Gizellát, a szombat
helyi Haladás Művelődési Ház 
könyvtárosát nyugdíjba vonu
lása alkalmából a Szakszerve
zeti Munkáért arany fokozattal 
tüntették ki. Utolsó munkanap
ján a művelődési házban be
szélgettünk életútjáról. 

- A MÁV-hoz és a postához 
1951-ben egyszerre adtam be a 
felvételi kérelmemet - emléke
zik. - Akkoriban a vasút gyor
sabb volt: onnan kaptam elő
ször kedvező választ. Hamaro
san beültettek egy irodába 
gyors- és gépírni. Egy év alatt 
megszereztem a szükséges 
szakvizsgákat, majd a munka 
mellett leérettségiztem. Később 
beiratkoztam a főiskola nép
művelő és könyvtár szakára ... 

Östör Gizella 1966-ban a 
szombathelvi vasutasok Ady 
kultúrottho�ába került függet
lenített népművelőnek. Közben 
a területi szakszervezeti bizott
sághoz hívták kisegíteni. Any
nyira · megszerette azt a mun
kát, hogy ott maradt. s később 
a területi szakszervezeti bizott
ság kulturális, agitációs, propa
ganda- és sportbizottságának a 
vezetője lett. 

- Mikor került a művelődé
si házba? 

- 1975. április l-től vagyok 
a jelenlegi munkahelyemen. Itt 
voltam gazdasági igazgatóhely
ettes. általános népművelő'. 
megbízott igazgató és végül 
könyvtáros. Volt olyan időszak, 
amikor több munkakört 1s be
töltöttem egyszerre. 

- Azóta sokat fejlődött a 
könyvtár. 

- Igen. Tíz évvel ezelőtt 556 
olvasónk hétezer kötet közül 
válogathatott. Tavaly az 1200 
állandó látogatónk 11 ezer 
könyv közül választhatta k1 az 
olvasnivalót. Könyvtárunk he
tente három nap van nyitva, de 
például most sincs kölcsönzési 
idő, mégis jönnek az olvasók. 
Ha itt vagyok, szívesen kiszol
gálom őket. Áttckmthető kata
lógusaink vannak ... 

Östör Gizella a nemzetközi 
Savária táncverseny számvizs
gáló bizottságának is tagja. A 

táncversenyektől nyugdíjazása 
után sem szakad el. De ezután 
már több idő jut kedvenc időtöl
tésére. az operaelőadások láto
gatására. A kultúra terjesztésé
ben továbbra is számítanak 
szervezőképességére, aktivitá
sara és szorgalmára. 

Sz. Jakab István 

Brigádok vetélkedője 
A dunakeszi járműjavító 

MSZBT tagcsoportja, és a szo
cialista bngádklub, Dunakeszi 
felszabadulásának 40. évfordu
lója tiszteletére vetélkedőt ren
dezett, amelyen 46 szocialista 
brigád képviselői vettek részt. 

A győztes a tmk-részleg Ju

hász Zoltán vezette szocialista 
brigádja lett. Második a Csaná
di György, harmadtk pedig a 
Clara Zetkin brigád. Az első 
három helyezett brigád részt 
vesz majd a városi döntőn. 

Udvarias jegyvizsgálók 
A szegedi igazgatóság 1984 elején hirdette meg � legu?vana

sabb jegyvizsgáló címért folyó versenyt. A ��zdemenyezes sike
res volt. Az üzemfőnökség javaslatai alapJan - amelyeket a 
KSZO és a vizsgáló fökalauzok ellenőrzései 1s megerősít�tt;k -
Kiss flona szentesi. Nacsa Istvánné bajai, Papp Andor bekescs?
bai Tóth II. István kiskunfélegyházi, Molnár Gergely szegedi es 
Ga�zó István vésztői jegyvizsgálók érdemelték ki a követés_re 
méltó ,,Ieg ... " címet. A hat jegyvizsgálóna� december ,18-an 
Szegeden, az igazgatóság központjában Szabo Gyula osztalyve
zető adta át a jó munkát elismerő oklevelet és a 2500-2500 forint 
jutalmat. 

A legudvaria;.abb cím jogos viselői 

Nem anyagi kérdés ... 
A MÁV-nál 

nemzedékváltás 
van: a nyugdíjba 
menők $Zárna 
meghaladja az új 
f elvételesekét. Az 
utóbbi években 
ugyan növekedett 
az érdeklődés a 
különböző közle
kedési szakközép
iskolák, szakmun
kásképzők iránt. a 
munkaerő-felvételi 
irodákban is töb
ben kopogtatnak, 
de nem mindegy, 
milyenek ezek az 
ifjú emberek. Kö
zülük sokan rövid 
idő után unják az 

éjszakázást, az 
ünnepi szolgála
tot. A vasútnak pe
dig ezentúl is éjjel
nappal menni kell, 
nem állhat meg 
egy percre sem. 

Hogyan tud-
nánk megtartani 
a fiatalokat? Ez 
elsősorban nem 
anyagi kérdés. hi
szen a legtöbb te
rületen megtalál
ják számításukat a 
kezdők is. A régi 
vasutasoknak kell 
jó munkahelyi lég
kört teremteni. 
lendületet adm a 
fiataloknak. meg
mutatni a távlato-

kat. Senki nem 
kezdte állomásfő
nökként, de aki 
dolgozik és tanul, 
bármit elérhet. 

Segítsünk példa
mutatásunkkal. 

A lehetőség adott: 
KISZ-fórumokon, 
aktívaértekezlete
ken adjunk megf e
lelő feladatot a 

fiataloknak. 
Olyan vállalati dol
gozók vagyunk, 
akikre odafigyel
nek, ahol a rend, a 
fegyeÍem és a jó 
munkahelyi légkör 
elengedhetetlen. 

Kavalecz Imre 
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Negyven éve történt 

A budapesti pályaudvarokon 
megbénult a vasútforga(om 

A magyar vasúthálózat úgy 
épült meg. hogy a fővonalak az 
ország fővárosában. Budapes
ten futnak össze. A Duna által 
ketté osztott ország vasútvona
lai a főváros vasúti Duna-hídja
in és állomásain keresztül kap
csolódnak egységbe. Így Buda
pest fejlődése egybefonódott a.Z 

oda befutó vonalak fejlődésé
vel. az azokon áramló áru- és 
utasforgalom alakulásával. 

Éppen ezért élményt jelentett 
megfigyelni a vasúti forgalom 
alakulását 1944 őszén-telén. 
amikor a szovjet erők előnyo
mulása a Budapestre befutó 
vasútvonalakat egymás után 
vágta el. Ez az ostromgyűrű be
zártával azt jelentette. hogy a 
budapesti pályaudvarokon is 
megbénult a forgalom. 

Jelentés 
a forgalomról 

A MÁV havonta készített 
üzemgazdasági jelentései a vas
úttörténet értékes forrásai. Az 
1944. december havi jelentés 
azonban már nem a hagyomá
nyos formában készült. A jelen
tés szövegezője az eseményeket 
1945 januárjában vagy február
jában utólag rekonstruálta, s 
bevezetőjében megjegyezte: 
„Azért számolhatunk be csak 
két pályaudvar forgalmáról, 
mert közlekedési eszközök és 
távbeszélő érintkezés hiányá
ban a többi budapesti állomás
sal nem tudtuk az érintkezést 
felvenni." 

A Keleti pályaudvarról 1944. 
november 2-án a szabadkai vo
nalon Kiskunlacházáig. a szol
noki vonalon Újszászig közle
kedtek személyszállító vonatok. 
November 3-tól kezdve Szabad
ka irányában minden forgalom 
megszűnt. NovemLer 5-én a 
szolnoki vonalon Újszászig le
hetett fenntartani a közleke
dést, míg november 6-án Tápió
szeléig. 7-én pedig csak Nagy
kátáig. November 8-án a 420 sz. 
miskolci éjjeli személyvonat 
már csak Füzesabonyig közle
kedett. November 14-én a mis
kolci vonalon Ludasig közlede
dett a rendes éjjeli személyvo
nat. a szolnoki vonalon pedig 
csak Nagykátáig volt személy
forgalom. November 15. és 
16-án a hatvani vonalon Aszó
dig. a szolnoki vonalon Magló
dig. 17-én Gödöllőig, illetve Rá
koskertig. 16-án Pécelig, illetve 
Rákoshegyig. 19-20---:21-én 
Rákoscsabáig és Rákoshegyig 
lehetett a személyforgalmat 
fenntartani. November 22-től 
kezdve a hatvani vonalon min
den forgalom szünetelt. No
vember 22-től 30-ig a szolnoki 
vonalon Rákoshegyig volt sze
mélyforgalom. November 29-én 
az 1920/1919 sz. pécsi személy
vonat Mecsekalja-Cserkútig, 
30-án ez a személyvonatpár 
már csak Újdombóváng közle
kedett. December hóban 
1-12-ig a szolnoki vonalon Rá
koshegyig jártak személyvona
tok. A pécs-gyékényesi sze
mélyvonat december l-én Döb
röközig. 2-án és 3-án Sárbogár
dig. 4-én Sárosdig közlekedett. 
December 3-tól kezdve e vonal
ra személyszállító vonat már 
nem indult. 

A hegyeshalom-bécsi vona
lon a 4. számú gyorsvonat de
cember 22-ig közlekedett. Ez a 
vonat még 23-án 1s elindult. de 
a hadműveletek előrehaladása 
miatt Budaörsről vissza kellett 
fordítani. 

A győr-szentgotthárd1 vonal 
1320/a számú személyvonata 
december 12-én közlekedett 
Budapestről utoljára. Decem
ber 13-tól naponként 2 személy
zeti vonat indult Paksra. 26-án 
és 27-én négy személyzeti vo
nat Rákosig közlekedett. 28-án 
egy személyzeti vonat indult 
csak Rákos1g 

Budapest Keleti pályaudvar
ról december 29-én indult utol
jára vonat. éspedig délelőtt két 
személyzeti vonat Rákosra és 

utolsónak 14.30 perckor a 2524 
számú személyzeti vonat Kőbá
nya-felső pályaudvarra. 

A Nyugati pályaudvaron a 
forgalom ellátására vonatkozó 
előjegyzések, naplók, váltóállí
tó. a torony feljegyzései a legna
gyobbrészt megsemmisültek. s 
így a hadműveletek miatt foko
zatosan csökkent forgalomról 
tökéletes tájékoztatást. illetve 
ismertetést (nem) találni. Az 
egyéb célókat szolgáló előjegy
zésekböl megtudtuk, hogy a La
josmizse-Kecskemét vonal 
3722 számú személyvonata ok
tóber 31-én és november l-én 
már csak Örkényig közlekedett. 
November 2-án a ceglédi vona
lon már nem volt semmiféle 
forgalom. 

Budapest-Göd között két 
vonatpár. Budapest-Párkány
nána között három személyvo
natpár, Budapest-Nagymaros. 
Budapest-Szob és Budapest
Szene között egy vonatpár köz
lekedett. December 7. és 8-án 
már csak Gödig, míg december 
10-től kezdve Budapest Nyuga
tiról személyvonatok nem in
dultak egyetlen irányba sem. 
December 12-én elindítottak 
Budapest-Nyugati pályaudvar
ról egy kórházvonatot, hogy a 
körvasúton át Hegyeshalom 
felé küldjék, de a hadihelyzet 
miatt Rákosrendező pályaud
varról vissza kellett fordítani. 

A vasutasok 
visszaemlékezései 

Mindezek a ,.hivatal" száraz 
szövegei, amelyek azonban ten
gernyi szenvedést, vasutasok és 
vasutascsaládok elszakítását. 
állomások robbantását. a hábo
rú ezer szörnyűségeit takarják. 
A dátumok azonban egyeznek: 
a vasutasok visszaemlékezései
vel. 

Egy akkor fiatal segédtiszt, a 
ma nyugdíjas Bicskei Kiss Béla 
Pilis állomáson élte meg a front 
előtti forgalom utolsó óráit: 

„Feleségem november 2-án a 
reggel 6 órai vonattal Buda
pestre utazott, én menesztettem 
a vonatot. Azzal indult, hogy 
amint elintézte a dolgát, az első 
vonattal visszaJon Pilisre. 
Amint letelt a szolgálatom. 
megjött a leváltóm, elmentem 
haza, lefeküdtem. 10 óra felé 
egy akna csapódott be a ház 
elé. Felugrottam, felöltöztem, s 
rohantam ki az állomásra. Ak
kor már szerelték le az állomá
son a biztosítóberendezést meg 
egyéb berendezéseket. Ebben 
én nem vettem részt. Amíg ott 
voltam a forgalmi irodában, 
távirdán hívták Pilist: bejelent
keztem. Azonnal jött a szöveg: 

- Itt a Nyugati' Kérem 
Bicskeit a géphez! 

- Itt Bicskei van a gépnél. 
- A felesége itt van mellet-

tem, nem tudja mit csináljon, 
mert több vonatot nem menesz
tenek arrafelé. 

- Az utolsó vonat Pilisről 
fél óra múlva indul, azzal me
gyek, várjon meg a Nyugati
ban! 

A pilisi állomás személyzetét 
á' németek szólították fel a ki
ürítésre. Amikor a kiürítővonat 
elvitte a személyzetből az átte
lepülésre vállalkozókat, a né
metek egy ideig még tarto1ták 
állásaikat, jóllehet a vonat kiha
ladásakor már lőtték a szovjet 
csapatok az állomást, melynek 
védelmére két Tigrist állítottak 
fel. Vonatunk sorra vette fel az 
útba eső állomásokon a mene
külők kocsijait. Üllőnél légitá
madást kaptunk. de épségben 
beérkeztünk Budapest-Nyuga
tiba. ott találkoztam a felesé
gemme1. ·· 

Az üzemgazdasági jelentés 
adataiból kitűnik, hogy Buda
pestről a Dunántúlra vezető 
vonalakon legelőször a pécsi 
vonalon közlekedő vonatok me
netét kellett a gyorsan előre
nyomuló front miatt rövidebbre 
vonni. A Budapesten védekező 
német és magyar csapatok szá-

mára a legfontosabb utánpótlá
si vonalat. a hegyeshalmi vona
lat a szovjet ékek Bicske és 
Herceghalom között 1944. de
cember 23-án vágták át: majd 
ezek tovább előre harcolva ma
gukat. elérték a Dunát: létre
hozták a Budapestet körülzáró 
ostromgyűrű külső vonalát. 

A Budapestet védő csapatok 
ellátásának segítésére Petőhá
zán egy vonatot raktak meg cu
korral. Győrben még egy pőre 
kocsikból álló kocsisort csatol
tak a vonathoz, azokon 34 pán
célossal. Bicskén még áthaladt 
a vonat. de a következő térköz
jelző „Megállj"-t parancsolt. Lé
lekszakadva rohant a vonathoz 
a térközőr: - A következő tér
közben szovjet egységek átvág
ták a pályát! 

Kínlódva tolt vissza a vonat 
Bicskéig. A gép körüljárt. s vit
ték a páncélosokat vissza Ko
máromig, a cukorral rakott ko
csikat Győrig, ahonnan végül 1s 
Németországba irányították. 

A hegyeshalmi vonal legfon
tosabb műtárgyai a biatorbágyi 
völgyhidak voltak. Ezeket már 
a háború kezdete óta magyar 
katonaság őrizte. Amikor a 
front Székesfehérvár irányából 
Torbágy felé közeledett, a hidat 
aláaknázták. A tartókra felkö
tözték a robbanó-anyagcsoma
gokat, s felszerelték az azokhoz 
vivő elektromos vezetékeket 1s. 
Azok az állomás egyik emeletes 
őrházába vezettek, az úgyneve
zett .,segédtiszti épületbe.,, ahol 
a hidőrséget elszállásolták. Az 
állomáson német Feldeisen
bahn katonák is szolgáltak. 
Ezek csak december 24-én dél 
körül kaptak parancsot az állo
más kiürítésére. Csak Eszter
gom irányában volt még sza
bad útjuk. Ekkor oly sietve tá
voztak, hogy elhagyták az állo
más berendezéseinek robbantá
sát. 

Bezárult 
az ostromgyűrű 

A Vörös Hadsereg gyors elő
nyomulása így megmentette a 
hidakat, s Torbágy állomás 
üzemi berendezéseit is. A buda
pest-hegyeshalm1 vonalnak ez 
a szakasza 1945. március köze
péig a frontvonalban maradt. 
Ismételt német felmentő táma
dások Bicske-Torbágy térsé
gében igyekeztek áttörni a fő
város köré vont szovjet ost
romgyűrűt. De a támadást visz
szaverték. 

A szovjet ostromgyűrű bezár
ta előtt Tatára vitték a budapes
ti üzletvezetőség menekítő vona
tát, melyhez az üzletvezetőség 
minden osztályból rendeltek 
személyzetet. A tisztviselők 
nagy része. akiknek családja 
Budapesten maradt, engedélyt 
kapott. hogy az ünnepekre a fő
városba utazzon. Akik idejében 
indultak, még bejutottak a csa
ládjukhoz. Egy üzletvezetőségi 
vágánygépkocsi utasai azonban 
december 24-én már Esztergo
mon át sem juthattak Buda.: 
pestre. pedig jókora tatai pon
tyokkal megrakodva igyekez
tek haza az ünnepre. 

Az utolsó órában futott ki 
1944. december 23-án este Óbu
da-Aquincum állomásról a 
,,Szent István" nevét viselő, Ár
pád típusú sínautó. Vele mene
kültek a fővárosból a MÁV 
Igazgatóság vezetői. Az elsötétí
tett. utasokkal teletömött sín
autó Esztergomon át még elérte 
Komáromot, majd egész éjjel 
utazva eljutott Szombathelyre, 
ahol a vonat feloszlott. Néhány 
órával a vonat közlekedése 
után a szovjet csapatok elérték 
az Esztergom-Almásfüzítő 
vonalat. December 26-án szét
verték az Esztergomot védő né
met-magyar erőket, s teljes 
lett a szorító gyűrű a főváros 
körül. 

Lovas Gyula 

(Folytatjuk) 

Entlékezés a va_sútépító'kre 
Történelmi eseményekre. 

egyben gyötrelmesen nehéz 
időkre emlékeztető ünnepség 
színhelye volt január 5-én dél
előtt a Keleti pályaudvar érke
zési csarnoka. A Honvédelmi 
Minisztérium, a Magyar Ellen
állók, Antifasiszták Szövetsége, 
valamint a Keleti csomópont 
pártbizottsága, szakszervezeti 
és gazdasági vezetése szervezé
sében megkoszorúzták az 1. 
Magyar Vasútépítő Hadosztály 
tiszteletére elhelyezett emlék
táblát. Az ünnepséget meghit
tebbé, bensőségesebbé tette, 
hogy a 40 évvel ezelőtt megala
kult vasutas-katonai egység ma 
már tisztes korú tagjai közül is 
sokan ott voltak, az ország kü
lönböző vidékeiről. Eljött példá
ul Makóról az immár hetvenhat 
esztendős Gyöngyössy Gábor, 
egykori honvéd százados. aki a 
Debrecenben megalakult had
osztály szervezője, illetve ké
sőbbi parancsnoka volt. 

A bajtársi találkozónak is fel
fogható ünnepségen Tóth Ká
roly, a Keleti csomópont pártbi
zottságának titkára mondott be
szédet. 

- A megemlékezés koszorú
it és virágait jöttünk elhelyezni 
az első magyar vasútépítők em
léktáblájánál - mondta beve
zetőjében a szónok, majd fel
idézte a hosszú háborútól meg
gyötört katonák és civilek józan 
elhatározását. Amikor megtud
ták, hogy Debrecenben össze
ült az Ideiglenes Nemzetgyűlés, 
majd megalakult az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány, amely a né-

met elnyomók elleni harcra és a 
Vörös Hadsereggel való együtt
működésre szólított fel minden 
hazafit, tudták, hogy hol a he
lyük. Akik ebben az időben sza
kítani tudtak a múlttal és elég 
erőt, bátorságot éreztek a harc
ra, azok aláírásukkal, esküjük
kel, később pedig munkájuk
kal, politikai hozzáállásukkal 
pecsételték meg elhatározásu
kat. 

1944. december 31-én az első 
egység Gyöngyössy Gábor szá
zadós vezetésével már parancs
ra várt. Ezt követően január 
5-én indult el a törzs, és az első, 
majd a többi zászlóalj részben 
gyalog. részben vasúton érke
zett meg a Rahó-Márama
rossziget környékén kijelölt 
körzetbe. A zászlóaljak január 
13-án foglalták el 
állomáshelyeiket. és kezdték 
meg a helyreállítási munkálato
kat a 20 fokos hidegben. hiá
nyos öltözékben. Az építők 
nemcsak nappal, de fáklyaláng
nál éjjel is dolgoztak. Mindezt 
nehezítették a pályán. az alag
utakban, hidakon tudatosan 
vagy véletlenül ott maradt. 
nem mindig felfedezhető ak
nák, gránátok, egyéb robbanó 
anyagok. A hadosztály 123 na
pos ténykedése alatt száznyolc
vanhatan estek áldozatul az eb
ből eredő baleseteknek. Het
venöten betegségben. többnyi
re tífuszban haltak meg. 

De az áldozat nem volt hiába· 
a vasútépítő katonák által rend
behozott mintegy 430 kilométer 
pályán meggyorsult a Vörös 

Hadsereg utánpótlása. és lehe
tővé vált a polgári lakosság 
utaztatása. 

Tóth Károly utalt a hadosz
tályt· irányító 2. Ukrán Front 
parancsnoki karának gondos
kodására is. A jó kapcsolatra 
jellemző. hogy például Sz. Ny. 
Beljájev tábornok nemrég be
következett haláláig levelezett 
az egykori magyar bajtársak
kal. A magasrangú katona a 30. 
évfordulóra írt levelében 1s 
hosszasan idézte az együttmű
ködés nehézségeit és az annak 
eredményeként született törté
nelmi hadi sikereket. 

Az ünnepi beszéd elhangzása 
után a Honvédelmi Mimsztén
um nevében dr. Lapos Mihály 
és Ungvári Gyula vezérőrna
gyok, a Magyar Ellenállók. An
tifasiszták Szövetsége részéről 
Kovács Pál nyugalmazott altá
bornagy. volt hadügyminiszter
helvettes. a tagozat elnöke, 
Győngyössy Gábor, a hadosz
tály volt parancsnoka. Elki Im
re, az első zászlóalj volt pa
rancsnoka. a Keleti csomópont 
részéről pedig Lázár István 
szb-titkár, Szabó Ist1Ján körzeti 
üzemfőnök és Sárkány Péter, a 
KISZ-bizottság titkára helyezte 
el a kegyelet koszorúit. 

Az ünnepség után a szerve-• 
zők az Utasellátó különtermé
ben megvendégelték a hadosz
tály veteránjait. akik a 40 éYvel 
ezelőtti emlékeket felidézve 
hosszasan elbeszélgettek a hősi 
múltról . . .  

Séra Sándor 

Örségváltás a főnöki poszton 
Sopronban, a vontatási fő

nökségnél vezetőváltás történt: 
a volt főnök, Edlinger János a 
GySEV Igazgatóság III. üzemi 
osztályára került, a főnökség új 
vezetője pedig Nagy József lett. 
A két szakmérnökkel eddigi 
munkájukról beszélgettünk. 

* 

Edlinger János nem tartozott 
a tehetős egyetemisták közé, 
így jutott el a vasúthoz, hogy 
Szombathelyen társadalmi ta
nulmányi szerződést kössön. 
1963 nyarán már Sopronban 
volt üzemi gyakorlaton a vonta
tási főnökségnél. 1967-ben a 
diploma megszerzése után vég
zett mérnökként került oda. 
Egy év múltán, a szakvizsgák 
letétele után önálló munkakört 
kapott: a gőzmozdonyok, majd 
a dízelmozdonyok reszortosa 
lett. 1971-ben vezetőmérnöknek 
nevezték ki. Még 30 éves sem 
volt akkor. 

A GySEV-nél ekkor kezdő
dött a dízelesítés, s a mozdo
nyok üzemeltetését, kiszolgálá
sát, javítását önállóan kellett 

ti 
Dermesztő hideg fogad Püs

pökladányban, gémberedett uj
jakkal kattogtatom fényképező
gépemet. Az „alany" az a zöld
re mázolt 242 001 pályaszámú 
gőzös, amelyet sorozatával a 
magyar vasút leggyorsabb gőz
mozdonyaként tartanak nyil
ván. Éppen a távolság beállítá
sával bíbelődöm, amikor valaki 
megszóliil mellettem. 

- Engem is fényképezzen 
le, én tíz évig ezzel a géppel 
jártam! 

Tíz év amúgy is hosszú idő, 
hát még beosztott mozdonyon. 
Erre azért már felkapja a fejét 
az ember. 

- Én ezerkilencszázötven
ben kerültem a vasúthoz -
mutatkozik be B. Kiss Albert 
mozdonyvezető. - A debreceni 
vontatásnál kezdtem ismerked
ni a szakma fortélyaival, amit 
aztán néhány évre meg kellett 
szakítani a katonai behívó 
miatt. Ötvenháromban, amikor 
leszereltem Püspökladányban 
folytattam. Itt azután eléggé 

biztosítani. Ideiglenes gázolaj
tárolót építettek, különböző se
gédműhelyeket hoztak létre. A 
műhelyben készítettek egy da
rut is a hengerperselyek kisze
reléséhez, s a mozdonyok hűtő
vízellátásához is külön beren
dezést. 

1978-ban a GySEV-vonalon 
gyakorlatilag megszűnt a gőz
vontatás. Ennek következtében 
a gőzösszínt át kellett alakítani 
kocsijavításra. Edlinger János a 
fűtőház főnöke lett. Ez teljes ön
állósággal és még nagyobb fele
lősséggel járt. Jó kollektívában 
dolgozott, s ez önbizalmat 
adott. 

Szabad idejéből is sokat ál
doz a közösségért. Az SVSE el
nöki teendőit látja el, teniszezik, 
aktív kispályás labdarúgó, s 
emellett a családi utazgatások 
sem maradnak el. 

* 

Nagy József okleveles gé
pészmérnök, dízel- és villamos 
vontatási szakmérnök 1971-ben 
jött a vasúthoz. A vontatási fő
nökségen gyakornokoskodott, 
majd a szakvizsgák után gőz-

változatos mozdonypark volt. 
utaztam kettőhetvenötösön. há
romhetvenötösön. a tehervonati 
hetvenhatoson. háromnegyven
kettesen. Ötvenkilencben tettek 
erre a mozdonyra. Gyorsvona
tokat vittem Pestre meg vissza. 
Akik ezen a gépen dolgoztunk, 
azt mondtuk, hogy akár három 
szolgálatot 1s végigcsinálnánk 
egyhuzamban. Jó masina volt. 
nem zsigerelte ki a fűtőt. a moz
donyvezetőt. A Nyugatüg föl 
tudtunk szaladni szerelés nél
kül, ha meg késtünk, akár húsz 
(>ercet is képes volt ledolgozni. 
Es a kereset sem volt rossz. 
Ami fő erényét, a gyorsaságát 
illeti: kocsipróbák alkalmával 
száznegyven kilométeres sebes
séggel is robogtunk. Valameny
nyien nagyon sajnáltuk, amikor 
ezt a vaspanpát is selejtezték. 
Utána hatvankettes dízelre ke
rültem, ezen utaztam a mai na
pig. vagyis december huszonk1-
lencig. 

- Talán másik gépre került? 
- A mai naptól nyugdíjas 

vagyok - felhősödik a moz-

mozdonyreszortos lett. Ezután 
több beosztásban is dolgozott. 
1975-ben dízelüzemi részlegve
zető lett. Két év múlva vezető 
mérnöknek nevezték ki, ezt a 
tisztséget töltötte be 1984 áprili
sáig. 

Tervei között szerepel a ko
csiműhely kapacitásának növe
lése, a kocsiműhelyben és a dí
zeljavítóknál a munkakörülmé
nyek kedvezőbbé tétele; járda 
és útburkolat készítése a mű
helyekben. A motorműhelyben 
három új vizsgáló csatornára 1s 
szükség van. Ha ezeket sikerül 
megvalósítani, javulni fog az 
itt végzett munka minősége is. 

A villamosítási program 
megvalósítása esetén fontos 
munka lesz a szerelők és az uta
zó személyzet átképzése a villa
mos vontatással kapcsolatos 
tudnivalókra. 

- Szeretnénk úgy dolgozni 
:_ mondta végül -, hogy min
denki meg legyen velünk elé
gedve. S szeretnénk a jó kap
csolatot továbbra is fenntarta
ni a GySEV társszervekke� 
mint ahogy eddig is volt. 

Kovács Anikó 

donyvezető arca néhány pilla
natra. - Éppen az imént bú
csúztattak el. 

- Mi kerül előtérbe ilyen
kor? A vasúton átélt kellemes. 
vagy éppen kellemetlen emlé
kek? 

- Nem sok kellemetlen em
lékem van. Ami lehetne, az utó
lag már nem fest olyan sötéten. 
A két, kevés híján tragédiával 
végződő esetemre gondolok. 
Egyszer azonos térközbe en
gedtek egy személyvonattal. 
pár méterrel előtte álltam meg. 
Aztán Sápon járattak foglaltra. 
Szerencsére itt sem történt baj. 
A többi már igazán kellemes 
emlék. 

B. Kiss Albert 1959-töl 
1969-ig ellátta a püspökladányi 
vontatási főnökség szb-titkán 
teendőit, majd 1975-ben a párt
alapszervezet titkárává válasz
tották. Munkáját több esetben 
Kiváló Dolgozó, egyszer pedig 
Érdemes Vasutas kitüntetéssel 
jutalmazták. 

Gerecsei Zoltán 
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A kitüntetés kötelez 
• 

1 va lnána • 

Kongresszusi munkaverseny egy tapolcai brigádban 

A hatvanas évek elején mo
torszerelőkből alakult a Bánki 
Donát Szocialista Brigád a ta
polcai vontatási szakszolgálat
nál. A 10-12 munkásból álló 
kollektíva teljesítette vállalt kö
telezettségeit. így egyre maga
sabb elismeréseket mondhatott 
a magáénak. A háromszoros 
MÁV Kiváló Brigádja után a 
Magyar Népköztárwság Kivá
ló Brigádja lett. 1981 tavaszán 
a Parlamentben megkapták a 
Munka Vör.ös Zászló Érdem
rendje kitüntetést. Mpst. a fel
szabadulást és kongresszusi 
munka\'ersenyben UJra ők 
azok. akik a legtöbbet vállalták 
a vontatási üzemegységnél. 

Együtt maradtak 

Elsőnek Németh Tibor, mun
kavédelmi vezetővel, a brigád 
helyettes vezetőjével beszélek. 

- A brigád megalakulása 
óta többen végeztünk el maga
sabb iskolákat - mondja. -
Az induló csapatból sokan let
tek csoportvezetők. A tűzvédel
mi vezető és én brigádvállalás 
keretében tanultunk. így kerül
tünk más fontos beosztásba. 

- Így 1s együtt maradtak? 
- Miért ne? A szerszámok 

fogását nem felejtettük el, dol
gozni szeretünk. Különben is 
itt tudunk segíteni legtöbbet. 
Jó ez a közösség, ettől nem le
het elszakadni . . 

A Bánki Donát Szocialista 
Brigád fele párttag. Hárman a 
csomóponti pártvezetőségnek is 
tagjai.. Van a csoportjukban 
szakszervezeti bizalmi, hárman 
a Hazafias Népfront felkérésére 
lakhelyükön lakóbizottsági el
nökök. Négyen kiváló újítók. 

Tizenöt évvel ezelőtt baráti és 
szakmai szerződést kötöttek az 
Északi Járműjavító Lenin Szo
cia1•sta Brigádjával. Ugyanígy 
létesítettek kapcsolatot a szé
kesfehérvári járműjavító üzem
mel. A kirándulások, szakmai 
tapasztalatcserék gyümölcse 
most érett be igazán. Az alkat-

részínséges időkben egy telefon 
- és ha van - a következő vo
nattal már küldik is a hiányzó 
anyagot. alkatrészt. 

Rövidített 
átfutási idő 

Belák János brigádvezető 
olajos kezét törülgeti. amikor 
pár percre lehívom egy M 62-es 
mozdonyról. 

- 1983. november végén 
csatlakoztunk a felszabadulási 
munkaversenyhez - mondja. 
- A nem profilunkba tartozó 
M 62-es főgépcsoport-cserét és 
kerékcsoportcserét vállaltunk. 
Az általunk szétszerelt jármű a 
2-3 hetes főműhelyi javítás he
lyett 2-3 nap után már húzhatta 
a szerelvényeket a Balaton 
északi partján. 

- A mi javaslatunk alapján 
csatlakozott ehhez a feladathoz 
a Tóth Ferenc vezette Batsányi 
János és Dancs Imre Irányítása 
alatt dolgozó Rákóczi Ferenc 
Szocialista Brigád is - folytatta 
a brigádvezető. 

A szocialista brigádok eddig 
két használaton kívüli gőzmoz
donyt hoztak rendbe munkaidő 
után. Az egyik a zánkai úttörő
tábor, a másik Tapolca város 
Petőfi-ligetének a dísze. Most 
dolgoznak a harmadikon. Vég
leges helye még nincs eldöntve. 

- Mi az. amit a XIII. párt
kongresszus tiszteletére még 
külön is vállaltak? 

- A bányászok kongresszu
si vállalásáról értesülve, július 
12-re brigádgyűlést hívtunk 
össze - mondja Belák János. 
- Közösen határoztuk el, hogy 
elvállaljuk az M 61 001-es dí
zelmozdony legmagasabb foko
zatú - D 3-as - fővizsgálatát. 
Két szabadnapot dolgoztunk 
rajta. Három nappal kevesebb 
ideig volt a gép a műhely
ben . . .  

Társadalmi munkájuk érté
ke: 200 ezer forint. 

- A lesencetomaji szociális 

otthonban végzett munka is ré
sze a kongresszusi vállalásnak? 

- Igen. Régi kapcsolatunk 
van az ottani szociál.Js otthon
nal. Lakói a nyáron megkeres
tek bennünket. gondjaik voltak 
a kazánokkal. Ezt meg kell be
szélni a tagokkal - mondtam. 
Többeknek szőlője van. Néhá
nyan közülünk építkeznek, la
kásukat tatarozzák. Ott is elkél 
a segítség. Mit csináljunk? Dön
tött a kollektíva: nem lehet 
cserbenhagyni őket! 

Kevesebb olajjal! 

A brigád tagjai több trli�t két 
hétig minden délutánt és éstét. 
szombatot és vasárnapot Lesen
cetomajban töltöttek. Felújítot
tak egy 160 ezer kalóriás ka
zánt. Elvégezték 6 kazántag fő. 
javítását és 30 tolózár cseréjét. 
Munkájuk értéke a tervezett 
150 ezer fo1int helyett 200 ezer 
lett ... 

A brigádtagok büszkék Feke
te Gáborra. Adagolóbeállító
ként és beszabályozóként nagy
részt neki köszönhető. hogy 
csökkent Tapolcán a fajlagos 
energiafelhasználás a dízelüze
mű járműveknél. A bejáratás 
után a kötelező olajcseréknél je
lentős mennyiséget spórolnak 
meg: az 5-6 órás út után a ré
gebben kidobott olajat most 
ülepítőbe folyatják és szűrik, 
így újra fel tudják használni. 
Egy-egy gépnél ily módon 700 
kilogramm olajat nyernek. 

A munkájukat akadályozó 
gondokról is nyíltan beszél Be
lák János brigádvezető: 

- Megmondom őszintén. 
több hasznos javítás vállalására 
is futná az erőnkből. Szívesen 1s 
tennénk, no meg minket az ed
dig elért eredmények 1s kötelez
nek. Ehhez azonban megfelelő 
anyag- és alkatrészellátásra 
lenne szükség. De sajnos ez 
akadozik. Mi - mint eddig is 
- csak arra vállalkozunk, amit 
teljesíteni is tudunk. 

Jakab István 

A MÁV vállalati terve 
Az 1985. évi tervezési munka az elmúlt év 

augusztusában kezdődött. A tervszervezetek 
részére a vállalati tervkoncepció alapján ke
rültek kiadásra a tervezési irányelvek, ame
lyek alapján valamennyi egység számítási 
anyagot készített a vállalati tervjavaslathoz. 

A vasút 1985-ben a személyszállítási telje
sítmények további növekedésével csak kis
mértékben számol, ez is főleg az átlagos uta
zási távolság növekedéséből adódik. A terv a 
személyszállítási színvonal stabilizálását tar
talmazza. mivel erre a célra beruházási for
rást nem tudunk előirányozni. Ami viszont a 
szubjektív tényezőkön múlik, azt minden 
vasutasnak meg kell tenni a maga szolgálati 
helyén. Javítani kell az utasok tájékoztatá
sát, a jegyvizsgálók munkájában meg kell 
követelni az udvariasságot. Erre valameny
nyi oktatáson fel kell hívni a figyelmet. 

Az utasításszerű, fegyelmezett szolgálattal 
is segíthetjük az utazás kulturáltságát. Az 
indokolatlan vonatfeltartóztatások számá
nak csökkentése nemcsak energiamegtaka
rítást eredményez, hanem sok jogos utaspa
naszt is megelőz. Ezen a téren csak az össze
fcgás segít. A legtöbb vasutas maga is utas, 
hiszen igen sokan ingáznak szolgálatba. Se
gíteni kell tehát az ellenőrzést végzőknek a 
forgalomirányítás eme „gyenge pontjait" 
feltárni, így a hibák megelőzhetők lennének. 

Új szerve a MÁV-nak az év elején megala
kult Idegenforgalmi és Szállítmányozási 
Igazgatóság. Ezzel a MÁV is belépett azok
nak a vasutaknak a körébe, amelyek a sze
mélyszállítási feladatok alakulását nem né
zik tétlenül, hanem aktív tevékenységet 
folytatnak annak érdekében, hogy minél 
többen vegyék igénybe a vasutat, ha utazni 
akarnak. 

Az áruszállítási terv 120 millió tonna áru 
elszállítását és csel<ély mértékben emelkedő 
átlagos szállítási távolságot irányoz elő. Az 
előszállítások ösztönzésére bevezetésre ke
rül a szezonális tarifa, amely azt jelenti, hogy 
az első negyedévben fuvardíjkedvezményt 
adunk, de az őszi csúcsforgalomban maga
sabbak lesznek a tarifák. Ha a fuvaroztatók 
megfelelően ütemezik szállításaikat, úgy 
60-65 millió Ft fuvardíjat megtakaríthat
nak. 

A fuvaroztatókkal való korrekt kapcsolat
tartás egyik módszere a hétnapos visszter
hes kocsimegrendelési rendszer. A terv az
zal számol, hogy az összes árufuvarozási tel
jesítmény 20 százaléka ilyen módon fog bo
nyolódni. 

A szállítási feladatok zavartalan ellátásá
hoz naponta átlagosan 52 500 dolgozó te
herkocsi szükséges. Az átlagos statikus ter
helés a berakásnál 27 tonna, így a kocsifor
duló idő 4,31 napra adódik. Ez valamivel ke
vesebb, mint 1984-ben volt. A kocsiforduló 
idő csökkentését csak az elegyrendezési 
munka gyorsításával lehet elérni. Erre a cél
ra kiterjesztjük azt az ösztönzési rendszert, 
amely az elmúlt év végén néhány állomáson 
már kipróbálásra került és bevált. 

Terveink szerint a gőzvontatás - a nosz
talgia vonatok kivételével - az év végére 
megszüntethető, amennyiben a 14 új, nagy 
teljesítményű villamosmozdonyt meg tudjuk 
vásárolni. A vonattovábbítási teljesítmények 
61,1 százalékát villamos mozdonnyal. 38,6 
százalékát dízelmozdonnyal fogjuk teljesíte
ni. Ez az átrendeződés a népgazdaság szá
mára több mint 10 ezer tonna gázolaj megta
karítást jelent, a vasútnak pedig az olcsóbb 
energia 70-80 millió forint költségmegta
karítást eredményez. 

Az állóeszközök fenntartására 1985-ben 
9700 milliót - 800 milliót foriflttal többet 
mint 1984-ben - tervezünk fordítani. Ebből 
a pályafenntartásra 3600, a járműjavítói 
fenntartásra 2991, az üzemviteli fenntartásra 
1656, a távközlő és biztosítóberendezési 
fenntartásra 502 millió Ft jut. Ez több mint 
az előző évi felhasználás, de a szakszolgála
tok megítélése szerint az egyre öregedő álló
eszközök karbantartására ennél többre len
ne szükség. A vasút gazdasági helyzete 
azonban ennél nagyobb összegek tervezését 
nem teszi lehetővé. Van egy módja viszont a 
fenntartási költségek növelésének: a maga
sabb áruszállítási teljesítmény. 

Az· egész hálózaton továbbra is működni 
fog a relatív költséggazdálkodás. E sz0rint 
azok az egységek, amelyek az áruszállítási 
tervet túlteljesítik, többet fordíthatnak esz
közeik karbantartására. 

A feladatok elvégzéséhez a munkaerő
szükséglet 132 600 fő. amely 800 fős létszám
növekedést jelent. Ebből 700 fizikai és 100 a 
nem fizikai besorolású dolgozó. Természete
sen még emellett is jelentős lesz a kulcsfon
tosságú munkakörökben a túlóra-felhaszná
lás, mintegy 14,2 millió pra. Ha ezt fel akar
nánk számolni, több mint 7000 dolgozót kel
lene még felvr;nni. Erre azonban nincs reális 
lehetőség. Ezért a vasút vezetői mindent 
megtettek annak érdekében, hogy 1985-ben 
a dolgozók jobb anyagi megbecsülésben ré
szesüljenek, mint 1984-ben. Az 1985-től ér
vényes új szabályozók szerint a vasút mint
egy 7 százalékos átlagos bérfejlesztést hajt
hat végre. Ezt önerőből további 1 százalék
kal szeretnénk kiegészíteni, számolva azzal. 
hogy a munka hatékonysága növekedni fog. 

A vasút összes kiadásaiból - amely meg
közelíti a 41 milliárd Ft-ot, több mint 3.5 mil
liárd Ft-ot fordít szociális és munkavédelmi 
célokra. Ez az összeg valamivel kevesebb. 
mint az előző évi felhasználás, ami abból 
adódik. hogy a tervek készítésénél igyekez
tünk a munkavédelmi ráfordításoknál azo
kat az összegeket figyelembe venni. ame
lyek közvetlenül ezt a célt szolgálják. Így 
például a veszélyek és ártalmak csökkenté
sét szolgáló műszaki és egyéb intézkedések 
költségei ezen belül növekednek. 

A szociális ráfordításokon belül csökken a 
beruházásokra felhasználható összeg. nö
vekszik a gyermekintézmények működteté
sére, az üzemi étkezésre és a munkásszállá
sokra fordított költségfelhasználás. A lehető
ségekhez mérten kiemelten kezeljük a dol
gozóink lakáshoz jutásával kapcsolatos se
gítségnyújtást. 

A beruházásokra évről évre egyre kisebb 
összeg áll rendelkezésre. Ebből csak a mun
kák sorolásával lehet a legszükségesebbeket 
kiválasztani és megvalósítani. Az 1985-re 
számításba vehető 6075 millió Ft-ból 4392 
millió Ft szolgálja a vasúthálózat fejleszté
sét, 108 millió Ft felhasználásával korsze
rűsödik a MÁV Kórház, 10 millió forintért 
lehet orvosi műszereket vásárolni és 1565 
millió Ft jut a vállalati beruházások meg
·valósítására. Ezeket az összegeket egészítik 
ki azok a hitelek. amelyeket villamos mozdo
nyok beszerzésére veszünk fel. 

A beruházások közül kétségtelenül a leg
látványosabb a villamosítás. 1985 végére el
készül a Dombóvár-Pécs közötti vonalsza
kasz és megkezdődik a Budapest-Székesf e
hérvár vonal villamosítási munkáinak előké
szítése. Pályarekonstrukcióra 2462 millió fo
rintot irányoz elő a terv. Hídkorszerüsítést 
19 helyen, 263 millió Ft felhasználásával 
végzünk a hálózaton. Állomások, csomópon
tok fejlesztésére 12 helyen 423 millió Ft-ot 
fordítunk. 64 kilométer hosszon létesül kor
szerű térközbiztosító berendezés és 9 állo
más kap korszerű biztosítóberendezést. 
Újabb 30 útátjárón létesül fénysorompó. 

A vállalat hatáskörébe tartozó beruházá
sok közül az építési szolgálat fejlesztésére 
181, a vontatásira 229, a járműjavítói szol
gálatra 171 millió Ft jut. Járműbeszerzésre 
mindössze 383 millió Ft-ot tudunk saját for
rásból felhasználni. Ebből 3 db V 63 soroza
tú mozdony, 25 Bz motorkocsi és a hozzájuk 
tartozó mellékkocsik, 74 teherkocsi és egy 
vontatási mérőkocsi szerezhető be. 

Az 1985. évi célkitűzések teljesítése az elő
ző évinél jobb munkaszervezést igényel. 
Rajtunk, vasutasokon is múlik tehát. hogy a 
társadalom milyen anyagi megbecsülést tud 
biztosítani számunkra. Ezt fegyelmezett, 
pontos munkával lehet kiérdemelni. mind az 
utazóközönségtől, mind a fuvaroztatóktól. 
Az ilyen munka egyben biztosítja a tervfel
adatok teljesítését is. A sikeres 1985-ös év 
pedig megalapozza a VII. ötéves tervidőszak 
feladatainak meghatározását. Reméljük. 
hogy ez új fejlődési szakaszt fog jelenteni a 
vasút történetében. 

Dr. Bessenyei Gábor 

December 21-től Nem megy a gőzös Kanizsára 
Tavaly, december 21-én meg

szűnt a gőzvontatás Nagykani
zsán. Nem aktuális már a közis
mert dal: ,,Megy a gőzös, megy 
a gőzös Kanizsára . . . " De
cember 21-én délelőtt futott be 
a nagykanizsai vasútállomásra 
az utolsó gőzvontatású vonat, s 
tartottak ez alkalomból benső
séges mozdonybúcsúztatót. 

Reggel 6 óra 25 perckor me
nesztették a nos,-talgia vonatot, 
Balatonszentgyörgyön vizet és 
szenet rakodtak, majd hozzá
kapcsoltak tehervagonokat is. 
A 424-es gőzös egy perccel ti-

zenegy óra előtt futott be a ka
nizsai vasútállomás,a. Zászlók
kal, koszorúval díszített hom
lokfala mögött a vezetőállásban 
nyugdíjasok dolgoztak: Németh 
Antal, Bednyák György, és 
Csöndör József. 

Csaknem 125 évig hordták e 
gőzösök a vonatokat ezen a vo
nalon. Kuczogi Balázs üzem
mérnök búcsúzott a közkedvelt 
424-estől. Németh Antal, tíz 
éven át dolgozott ennek az 
öreg gépnek a vezetőállásában. 
Örül, hogy mégegyszer utoljára 
utazhatott a gőzösön. 

A mozdony személyzete az 
ünnepség után - amikor enge
délyt adtak a gőz leeresztésére 
-, fehér kesztyűs kézzel írta 
alá az emléklapokat. amiért sor
ban álltak az ünnepség résztve
vői. 

A nyugdíjazott lokomotív a 
Déli Vaspálya Társaság 125 
éves jubileuma alkalmából ta
lán még egyszer kifut majd a 
pályára, de december 21-től a 
kanizsai vasútállomásra csak 
dízelmozdonyok. s hamarosan 
villanymozdonyok hozzák-vi
szik a vonatokat. 
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Az információban kérdezték 

Mit nyújtanak tagjaiknak 
a vasutas biztosító egyesületek? 

Az utóbbi hónapokban több jelzés, észrevétel érke
zett a vasutas-szakszervezet központjába a vasutf's 
biztosító egyesületek munkájával kapcsolatban. 
A szakszervezeti tagok, bizalmiak és a szakszerveze
ti bizottságok által megfogalmazott kérdésekre a há
rom legnagyobb egyesületnél - Vasutas Biztosító 
Egyesület (VABE), a Vasutasok Általános Biztosító 
Egyesülete (VÁBE), Vasutasok Első Biztosító és Se
gélyegylete (EBSE) - kerestük a választ. (A Moz
donyvezetők Országos Egyesületével kapcsolatban 
nem érkezett kérdés.) 

Mielőtt az információkban 
jelzett kérdésekre rátérnénk. 
érdeklődésre tarthat ;;zámot. 
hogy napjainkban meltlrnra az 
egyesületek taglétszáma? 
Mennyi a tagdíjakból évente 
befolyt összeg? S ebből, külön
böző segélyek címén mennyit 
fizetnek k1 a tagoknak? 

A Vasutas Biztosító Egyesü
letnek 172 ezer tagja van. A tag
díjakból származó évi bevéte
lük 33 millió forint. Ebből éven
te 23 millió forintot fizetnek ki. 

A Vasutasok Általános Biz
tosító Egyesületének a taglét
száma 163 ezer. Évi tagdíjbe
vételük mintegy 30 millió fo
rint. Ebből segélyként több 
mint 21 milliót fizetnek a tagok
nak 

A Vasutasok Első Biztosító 
es Segélyegyletének 130.5 ezer 
tagja van. A tagdíjbevételük 
28,8 millió forint. Ennek 71 szá
zalékát fizetik vissza tagjaik
nak, segély címén. 

- Az egyesületi tagok által 
fizetett tagdíj nagysága az 
utóbbi években emelkedett. 
A szakszervezethez befutott in
formációkban azt kifogásolják, 
hogy az egyesületi segélyek nö
vekedése nem áll arányban a 
tagdíj növekedésének mértéké
vel. 

Kerényi Pálné, a V ÁBE fő
könyvelője: A tagsági díj a vas
utas biztosító egyesületeknél a 
belépési életkornak megfelelő
en változik. Vannak olyan egye
sületi tagok, akik többsz_örös 
biztosítást is kötnek. A VABE
nak 1984. április l-től új alap
szabálya van. Ez tételesen rög
zíti azokat a segélyösszeg-növe
kedéseket. amelyeket a 3 Ft-tal 
felemelt tagdíj lehetővé tett. 
Egyesületünk arra törekedett. 
hogy ne új segélynemeket hoz
zon létre. hanem a már megle
vő segélyek összegét növelje. 
Így a temetési, gyermekszületé
s1. kórházi és egyéb segélyek 
összege emelkedett. A szociál
politikai célkitűzéseknek meg
felelően 1985 júliusától a házas
sági. születési. fenyő- és tan
szersegélyeket tovább emeljük, 
éppen azért, hogy a tagdíjból 
minél többet juttassunk vissza 
a tagságnak. 

Rétfalvi Tibor, az EBSE ügy
vezető elnöke: Az 5 Ft-tal nö
velt tagdíj fejében kórházi és 
műtéti segélyeket vezettünk be. 
ingyenes nászutas - beutalót 
kaphatnak tagjaink. a beteg
ségi segélyt duplájára növeltük. 
A segélyek és szolgáltatások 
mértékének továbbnövelését 
csak a tagdíj emelésével látom 
megvalósíthatónak. 

Juhász Tibor, a VABE fő
könyvelője: A VABE tagsági dí
jai 1s 5 Ft-tal emelkedtek, 
amelyből főként a szociális se
gélyeket növeltük. Természete
sen. ha valaki több tagsági vi
szonyt létesít. ennek megfelelő 
arányban részesül a segélyek
ből. és egyéb szolgáltatásokból. 
A megnö,·ekedett segélyekkel a 
tagsági díjakból évente 8 millió 
Ft-tal többet térítünk vissza 
tagjainknak. 

- Az információkban gyak
ran szóvá teszik, hogy van a 
tagságnak egy szűkebb rétege, 
amely az általuk befizetett tag
sági díj többszörösét is megkap
ja segélyként, szolgáltatásként. 
Ug;vanakkor azok, akik több 
évtizede folyamatosan tagjai az 
egyesületeknek, s nem vagy rit
kán wtték igénybe a szolgálta
tásokat, amikor rászorulnak a 
segítségre, ők is csak a szociális 

segélyek alapösszegét kapják. 
Igazságos ez? 

Kerényi Pálné: Kétségtelen, 
hogy egy nagycsaládos biztosí
tott azonos évben részesülhet 
tanszersegélyben, fenyősegély
ben. szociális segélyben. a meg
felelő feltételek esetén kórházi 
segélyben is. Vagyis előfordul
hat, hogy két vagy több gyer
mek esetén többet is felvesz a 
befizetett összegnél. Ez minden 
biztosítás esetén előfordulhat. 

Rétfalvi Tibor: Az EBSE 
minden tagdíjból évenként 
100 Ft-ot tartalékol éppen 
azért, hogy a biztosítottak, ha a 
nyugdíjas életkort elérik, az 
alapszabályban meghatározott 
nyugdíjsegélyben részesülhes
senek. A tagdíj többszörösének 
kifizetése csak igen ritka eset
ben fordulhat elő. 

Juhász Tibor: Valóban ta
pasztaljuk, hogy egyeseknél 
van olyan törekvés,:hogy a befi
zetett tagsági díjná\ többet kap
janak vissza segélyként. Előfor
dulhat. hogy valaki több évti
zed után sem kapott semmilyen 
segélyt. mert nem igéhyelte 
Pedig nem kell személyesen be
jönni a biztosítottaknak, levél
ben 1s felkereshetnek bennün
ket, ha problémájuk van. 

- Van-e arra lehetőség, 
hogy az egyesületek a törzsla
pok vizsgálata alapján kérés 
nélkül küldjenek azoknak se
gélyt, akik hosszabb idő alatt 
nem részesültek semmilyen 
szolgáltatásban, illetve nem is 
igényelték azt? 

Rétfalvi Tibor: Ezt rendsze
resen vizsgálni a jelenlegi mun
kaerő-kapacitás és technikai 
felszereltség mellett nem lehet. 
De egyébként 1s költséges len
ne. ami csökkentené a szolgál
tatásokra fordítható pénzössze
get. Ez pedig ellenkezne az 
egyesületi tagság érdekeivel. 

Kerényi Pálné: A közelmúlt
ban vizsgáltuk. hogy az ala
csony összegű nyugellátásban 
részesülő biztosítottakon mi
ként tudnánk segítem. Több 
mint 2000 biztosítottnak 
akiknek 2300 Ft alatt van a 
nyugdíjuk - kérés nélkül, egy
szeri segély címén, egymillió fo
rintot fizettünk ki. 

Juhász Tibor: A VABE 
1984-ben közel 2 millió forint 
beiskolázási segélyt adott tag
jainak. 

- Szegedről, Miskolcról, 
Szombathelyről, Szentesről, 
Szerencsről, Kazincbarcikáról 
jelzik, hogy a területi szervezők 
az újfelvételes dolgozóval alá
íratják ugyan a belépési nyilat
kozatot, de nem magyarázzák 
meg nekik, hogy mit vállaltak 
ezzel és milyen joga, illetve le
hetősége van a biztosító egye
sületi tagsági viszonyt létesítő 
vasutasnak. 

Juhász Tibor: Azt hiszem, a 
társegyesületek nevében is 
mondhatom, hogy a propagan
da javítása érdekében jobban 
felkészítjük a szolgálati helyi 
megbízottakat. A három egye
sület összesen több mmt 150 
ezer olyan szórólapot küldött a 
szolgálati helyekre. melyekben 
ismertetik szolgáltatásaikat. 
A progaganda javítására ké
szültek plakátok. kártyanaptá
rak. reklámfotók is. Ezek egy 
része a \·asúti személykocsik
ban 1s látható. A nyugdíjas
alapszervezetek aktivistáinak 
értekezletein rendszeresen szó
lunk a tudmvalókról. sőt a VA
BE például minden nyugdíjas 

tagjának levélben küldött szó
rólapot. Ezen túlmenően a vas
utas sajtóban is reklámozzuk 
üdülőinket. szolgáltatásainkat. 

- Az egyesületi üdülők és 
vendégszobák igénybevételével 
kapcsolatos kérdések is szapo
rodtak. Vannak, akik évek óta 
kérnek főszezonra beutalót az 
egyesületek üdülőjébe, hiába. 
Sokan úgy vélekednek, hogy 
csak azok kapnak, akik közel 
vannak a tűzhöz. Sokan szóvá 
tették azt is, hogy az EBSE és a 
V ABE közösen üzemeltetett 
Szinyei Merse utcai vendégszo
baházában nem kapnak helyet, 
s drágának tartják az ottani 
szolgáltatásokat. 

Rétfalvi Tibor: A vendégszo
bákkal kapcsolatos jelzések 
kétségtelenül szaporodtak. Az 
elején szögezzük le: a vendég
szobák igénybevételi díját álla
mi előírások határozzák meg. 
Kétségtelen. hogy a térítés alsó 
határa 50 Ft-ra növekedett, de 
a rendeletek szerint a vasúti 
vendégszobák térítési díja is 
ennyi. A fővárosi szállodai el
helyezési lehetőségekhez ké
pest még így is lényegesen ol
csóbb az EBSE és a V ABE tag
jainak. Májustól szeptemberig 
csak egyesületi tagok vehetik 
igénybe. Szeptembertől máju
sig a vendégszobák kihasznált
sága 35 százalékos volt. Ezért 
kötöttünk szerződést az 
IBUSZ-szal külföldi csoportok 
fogadására, fenntartva a lehető
ségeket természetesen arra is, 
hogy az elő- és utószezonban az 
egyesületi tagok vendégszoba
igényeit ki lehessen elégítem. 

A reális képhez hozzátarto
zik: két lehetőségünk volt: csak 
a tagságot fogadjuk és üresek 
lesznek a szobák, vagy gazda
ságosan üzemeltetjük a házat. 
Mi a tagság érdekeit szem előtt 
tartva az utóbbit válasz+.ottuk. 
mert így a vendégszoba-bevéte
lek egy részét a segélyek és 
szolgáltatások növelésére for
díthatjuk. Ha már erről esik 
szó, elmondom. hogy az egy
ágyas vendégszobát 80, a kétá
gyasat éjszakánként és szemé
lyenként 50 Ft-ért vehetik 
igénybe a biztosítottak. 

Ami pedig az üdülőket illeti. 
az EBSE-nek Hajdúszoboszlón, 
Parádon és Hévizen vannak 
üdülő1. Ezekben főszezonban 
egy-egy turnusban 229 fő üdül
het. 1985-től áttérünk a 10 na
pos üdültetésre. Tudjuk, ezzel 
sem oldjuk meg azt, hogy az 
elő- és utószezonban nincsenek 
kihasználva üdülőink. 

Juhász Tibor: A VABE-nak 
Hévízen van 100 személyes 
üdülője, melynek kihasználását 
elő- és utószezonban csak a vas
utas szakszervezettel közös üze
meltetésben tudjuk biztosítani. 
A főszezoni üdülés kéthetes idő
tartamát mi 1s 10 napra csök
kentettük. Családos üdülés ese
tén az érvényes tagság ideje 
alatt három ízben egy gyermek 
díjmentesen üdülhet Hévízen. 
A 35-40-45 éves tagság után 
járó ingyenes üdülést sokan 
nem veszik igénybe, amiért az 
egyesület megváltást fizet. 

Kerényi Pálné: A VÁBE-nak 
Balatonfüreden három üdülője 
van. Eddig kihasználtságukkal 
nem volt gondunk. A Vasuta
sok Szakszervezetével az elő- és 
utószezonra kötött szerződés 
azonban most nem lett megújít
va. Így már januárban, február
ban 1s kihasználatlanok az üdü
lők. Új utakat kell keresnünk 
tehát, hogy a biztosítottak jogai
nak korlátozása nélkül az elő
és utószezonban is gazdaságos 
legyen üzemeltetésük. Egyéb
ként a főszezonra hároméven
ként kérhetnek a V ÁBE-tagok 
beutalót. amelynek időtartama 
k.ét hét maradt. 

Mindhárom egyesület vezetői 
elmondották, hogy tagjaik bár
mikor, bármilyen kérdéssel -
személyesen vagy levélben -
fordulhatnak hozzáJuk, vála
szolnak. 

Orosz Károly 

ELMÉLET ÉS GYAKORLAT 
A közelmúltban bemutattak· három kocsiból álló gyorsvona

egy oktatófilmet, a lényege a tot az M41-es mozdony. Kapos
csúcsforgalom előkészítése. az várig egyszer láttam a jegyv1zs
utasok tájékoztatása és a vonat- gálót, az új felszállók menetje
közlekedés lebonyolítása volt. gyét kérte. nem jelentkezett 
A film nagyon szépen vég1gkö- senki. Hogy volt-e jegy nélkül 
vette a részmozzanatokat és ufazó? Nem tudom. Az biztos. 
megmutatta azt, ,.hogyan kel�- hogy ilyen laza ellenőrzés mel
ne csinálni". Azért írom ho- lett Budapesttől Kaposvárig el 
gyan kellene, mert számtalan lehet utazni jegy nélkül. 
eset bizonyítja azt, hogy még- Valamikor kilenc százalék 
sem így csináljuk. volt az eladott jegyek után a ju-

Köztudott dolog. hogy pénte- talék. Emlékszem rá. hogy 
ken és vasárnap mindig kri- Nyíregyházán volt olyan jegy
tikus a helyzet. Tapasztalatom vizsgáló, aki kétezer forint juta
szerint az Alföldön közlekedő lékot kapott. Ha a másik jegy
vonatokat megerősítik. és növe- vizsgáló az ő kocsijában kezelte 
lik az indítás gyakoriságát is. a jegyet. szóvá tette. mert akkor 
A Dunántúlra, elsősorban a kevesebb volt a bevétele. Most 
Gyékényes irányába közlekedő 2.5 százalék a jutalék, havi 
vonatokra ezt nem lehet elmon- 200-300 forint jön össze. "Ezért 
dani. Itt rendszeresen tapasztal- a pénzért nem veretem meg 
juk a filmben látottak ellenke- magam a részeg utassal" -
zőjét. válaszolja a Jegyv1zsgá1ó. am1-

N emrég az 1824 sz. vonaton kor kérdezem. hogy miért nem 
utaztam, dátumot nem írok. lép fel erélyesebben. Tíz éve 1s 
mert ez az általános gyakorlat. volt ittas ember a vonaton. mé
a lényeg a pénteken és a vasár- g1s behajtották a jegy árát. 
napon van. A bajai rész büféko- Igaz, akkor nem egy kalauz 
csijával együtt öt kocs1. a gyé- volt. hanem kettő-három. tehát 
kényes1 három. Ebben a három kritikus helyzetben volt kire 
kocsiban annyi utas. hogy a számítani. Most csak a moz
jegyvizsgálónak nem sok kedve donyvezetőre lehet számítani. 
volt végigmenni a vonaton Sár- de ő messze van. 
bogárdig csak egyszer jött. köz- Rögtönzött közvélemény-ku-
vetlen indulás után. Budapest- tatást folytattam a fülkében. 
től Pusztaszabolcsig ötször állt - Ha meleg van le tudnák-e 
meg jelzőnél a vonat. Miért? kapcsolni a fűtést? Hol a fűtési 

Sárbogárdon lekapcsolták a kapcsoló? 
bajai részt. s így továbbította a - Nem tudjuk, hogy hol a 

kapcsoló, de biztosan van -
válaszolták az utastársak. 

B1ztatásomra. hogy persze 
van, kb. 5 perc után megtalál
ták az ajtó fölött azt a kis fekete 
kapcsolót. Nem tudom milyen 
nehézséget okozna egy fehrat 
elhelvezése a fülkében. ami a 
kapc;oló helyére utalna. Persze 
ennek is csak akkor van értel
me. ha feltűnő helyen lenne el
helyezve. 

Ennek a problémának sok 
esetben az ellenkezője is előfor
dul. Rossz a fűtés. Feltételezem 
hogy az előfűtés megkezdése 
után az a dolgozó, aki ezért fele
lős. elfelejti vég1gjárm a kocsi
kat. menetközben pedig a jegy
vizsgáló felejt el intézkedni. Pe
dig az utasítás nagyon szigorú 
előírásokat tartalmaz a fűtéssel 
kapcsolatban. Akkor miért for
dulnak elő ezek a gondok rend
szeresen? A tömegközlekedés
ben lehetetlen zökkenőmente
sen dolgozm. az viszont rajtunk 
múhk. hogy az utazóközönség 
ebből mennyit lát. mennyit ta
pasztal a saját bőrén. 

Miért csak az ellenőrzések 
ideJe alatt tudunk utasítássze
rűen dolgozni? Ha nem azt fi
gyelnénk mikor jön az ellenőr. 
hanem dolgoznánk. előbb meg
valósulna az .. elmélet és gya
korlat egysége·· és akkor bizto
san jobban menne a vasút. 

G. 1. 

Rendet� tisztaságot a '1'árótermekben ! 

Mihor hell nyitni!# 

vagy Gárva tartaniP 
Lapunk 1984. december 31-i be a rendelkezéseket. Koráb

számában Váróterem-sirató ban bezárta a várótermet, 
címmel glosszát közöltünk mert mint mondotta -
Csongrád állomás várótermé- »nem látott utast«. Ezért a for
nek nyitvatartásával kapcsolat- galmistát felelősségre vontam. 
ban. A cikkre Császár Ferenc, A kellemetlenségért elnézést 
a szegedi vasútigazgatóság ke- kérünk.·· 
reskedelm1 és szállítási osztá
lyának helyettes vezetője a kö
vetkezőket válaszolta: 

„Csongrád állomás dolgozói 
igyekeznek az utasokat kultu
rált környezetben fogadni. Tár
sadalmi munkában takarítják, 
csinosítják az állomást és kör
nyezetét. Ezért többször elisme
rést kaptak a Rendet, tisztasá
got a munkahelyen mozgalom 
keretében. A várótermet az 
utolsó vonat után - az igazga
tóság tudtával - valóban be
zárják a tisztaság óvása érdeké
ben, hiszen Csongrád nem 
csatlakozó állomás. Régebben 
a várótermet állandóan nyitva 
tartották, és ezt sokan kocsmá
nak használták. ahol nem egy
szer rendbontás is. történt. Erre 
a rendőrség is felhívta figyel
münket. 

A konkrét eset sajnálatos, hi
szen a szolgálatban levő forgal
mi szolgálattevő nem tartotta 

* 

A glosszával kapcsolatban 
egyik olvasónk, Szántó Imre, 
a Hódmezővásárhely-Népkert 
állomás vezetője is kifejtette vé
leményét. Leírta többek között, 
hogy szolgálati helyükön is mű
ködik az Utasellátó Vállalat 
szerződéses üzeme. Naponta ki
lenc órától huszonegy óráig 
üzemel, pedig 18 óra után már 
alig van utas. Sok a részeg, kö
tekedő ember. Régebben az ál
lomás területén levő pavilonok, 
büfék nyitvatartási idejét csak 
az állomásfőnök beleegyezésé
vel (jóváhagyásával) lehetett 
me�állapítani Most ebben a 
MA V-nak nincs beleszólása. 

A Személydíjszabás I. részé
nek 9. cikke meghatározza. 
hogy kik. milyen feltételekkel 
tartózkodhatnak a váróterem
ben. Jegy nélküli személyek, it-

Nemcsak néznek, látnak is 

tas utasok nem használhatják 
a helyiséget. A vasút nem ható
ság. nincs joga igazoltatásra, az 
ittas vendégek eltávolítására. 
Sokan kártyáznak, hangoskod
nak. magnóznak. Jó lenne, ha 
szeszes italt csak ott árusítaná
nak, ahol a söntés nem a vá1·ó
terem ben van. 

A rendfenntartás érdekében 
- az állomásfőnök szerint -
újjá kellene szervezni a vasúti 
rendőrséget. A körzeti megbí
zott - sok egyéb elfoglaltsága 
miatt - minden nap nem ellen
őrizheti az állomást. A váróter
mek nyitvatartását 1s központi
lag kellene szabályozni, hiszen 
sok szolgálati helyen éjszaka 
már csak a forgalmi szolgálatt
evő telJesít szolgálatot. Az éj
szaka is nyitva tartó váróterme
ket ő egyedül nem tudja ellen
őrizni. ezért válhatnak ezek a 
helyiségek a csavargók ked
venc tartózkodási helyévé. A 

széntüzelésű kályhák kezelése 
is (málházó hiányában) gon
dot okoz. Pedig a kulturált 
utaztatást nehéz elképzelni biz
tonságos, tiszta várótermek nél
kül. 

Traktorral lopták a benzint 
Önkéntes vagyonőr leplezte le a tolvajt 

Ez a szolgálat is úgj kezdő
dött, mmt már annyiszor a 33 
év alatt. Nagy Miklós ugyams 
ennyi évet dolgozott eddig a 
MÁV kötelékében. 1973 óta a 
záhonyi körzet olajátfejtőjében 
végzi munkáját, ismeri tehát a 
telep minden zegét-zugát. 

- Hogyan 1s folytatódott ez
után a nap? 

- Én az 1. számú átfejtő da
rura voltam beosztva s dolgoz
tunk úgy fél 12-ig. Ekkor Fodor 
barátommal elindultunk ebé
delni, hogy a 2. számú daru ke
zelőjét idejében le tudjam válta
ni. Ahogy haladtunk. arra let
tem figyelmes, hogy a G RF 
traktora gyanús kitérőt tesz a 
KEMÉV-telep irányába. Ez a 
traktor vontatja azt a tartályt, 
amibe a fenékaljat takarítják. 
Gondoltam, itt már valami ha
misság lehet. ezért telefonon ér
tesítettem a polgári fegyveres 
őröket, s rövid időn belül a 

helyszínre érkeztek. Átvizsgál
ták a KEMÉV-tl!lepet, és meg
találták a lopott benzint. Az el
vitt benzin 93-as oktánszámú 
szuperbenzin volt. 480 liter 
mennyiségben. mintegy tízezer 
forint értékben. 

- Az elmúlt év eleje óta tag
ja az önkéntes vagyonőri szer
vezetnek. Miért vállalta ezt a 
megbízást 58 évesen? 

- Minden műszakban van 
egy ilyen megbízott. itt rám 
esett a választás. Vezetőim el
beszélgettek velem, mondták, 
hogy régi dolgozó vagyok, sze
retnék, ha elvállalnám. Nem 
mondom, kezdetben nem vol
tam valami népszerű, de ké
sőbb megbarátkoztak mások is 
a gondolattal. Munkatársaim 
többsége helyesli, hogy szolgá
lat közben ügyelünk a társadal
mi tulajdonra is. Segítenek. 
megbeszéljük a történteket, fel-

figyelünk, ha idegenek járnak 
az olajtelepen vagyis most már 
nemcsak nézünk. hanem lá
tunk is. 

Fülöp Árpád telepvezető így 
vélekedik Nagy Miklósról. 

- Amióta ismerem, mindig 
becsületesen, pontosan, oda
adóan látta el a rábízott, nem 
kis veszélyekkel járó munkát 
Ismereteim szerint szolgálatból 
soha nem késett. igazolatlan 
napja sem volt a 33 év alatt. Ta
lán még figyelmeztetni sem kel
lett. hisz érti, tudja a dolgát. kö
telességét. 

A leleplezés óta az ősz hajú 
munkásnak mintha megnőtt 
volna a tekintélye munkatársai. 
barátai. 1Smerősei körében. Az 
üzemigazgató pedig pénzjuta
lomban részesítette Nagy Mik
lóst, az olajtelep dolgozóját. 

Szőgyényi Bertalan 
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A 
süket gyerek nem téb
lábolt az ágy körül, hat 
esztendeje elkerült a 

városból. A beteg sem hiányol
ta. Legszívesebben valamennyi 
bámészkodót elzavarta volna. 
mert csak nézik a mások kínját. 
ahelyett. hogy eltakarodnának 
onnan. Csak az ember olyan 
hiú. bolond. hogy szenvedései
vel kiáll a világ elébe. mintha a 
világot komolyan érdekelné az 
ilyesmi. 

Közben megérkezett az or
vos. Szó nélkül kiment a szobá
ból mmdenki. csak Erzsébet 
asszony maradt ott. 

- Mondtam. hogy nem kell 
ide orvos ... egyforma semmi
revaló mind - dörmögte. de 
nem folytathatta. mert a doktor 
belépett a szobába. 

- Na. mi a baj. István bá
tyám? - kérdezte már az ajtó
ban. 

- Nincsen különösebb, a 
jobb lábam nem akar engedel
meskedni. 

Nézte a lábat. nyomkodta. ta
pogatta és megjegyezte. hogy 
az a láb. bizony elég hideg. 

Fölpattanunk egy fehér 
csikóra. aztán bevágtatunk a 
klinikára - végezte be az or
vos. 

- Csak nem? - kedélyeske
dett a beteg. 

- De bizony. méghozzá 
gyorsan. 

Távozóban meghagyta, hogy 
készítsék elő a szükséges hol
mikat. egy óra múlva itt lesz a 
mentő . .. Erelzáródása van·,. -
közölte az asszonnyal. Erzsébet 
letörölte a könnyeit és vissza
ment a beteghez. 

- Józsefnek írjál. jöjjön ha
za. mert beszélni akarok vele. 

- Írok. 
- Hogy mi az istennek hív-

tad ide ezt az orvost is 1 

nítványnak bizonyult. Hat. ke
serves esztendő alatt. szóejtési 
hibáktól eltekintve. olyan mű
velt, tájékozott ember lett a fiú
ból, hogy néha maga se akarta 
elhinni. hogy ugyanaz a félénk. 
riadt tekintetű, emberkerülő. 
ápolatlan lény. akivel harminc 
esztendőt élt egy födél alatt. Az 
olvasás iránti hatalmas vágyat 
apjától örökölte. 

Változott az otthoni légkör is. 
Két fia meg a három lánya egy
más .után elkerültek a háztól. 
Minden más lett. Az élet belső 
rendje megújult és ebben nem 
is az volt a legfontosabb ténye
ző. hogy végül is hárman ma
radtak. Az élet anyagi, szellemi 
minősége. a többi gyerek és a 
szülők viszonya átalakult, újab
bak kerültek a családba: a ho-

zott férjek és feleségek, később 
aztán az unokák. 

József és az apa olyan jól be
szélgettek, olvasmányokat vi
tattak meg, hogy aki nem tudta 
a fiú süketségét, legföljebb a 
szájmozgásra összpontosított fi
gyelmét vette volna észre. Még
sem a külsőségek voltak a fon
tosabbak. István nem mondta. 
nem mutatta, hogy ezt a fiát fél
ti, vigyázza a legjobban. Ezek 
az esztendők kettőjük viszonyá
ban, láthatatlan szálak ezrein 
oda-vissza futó érzelmi kapcso
latot formáltak. Erős. mély kap
csolatot, József szinte leste, 
hogy mikor, mit segíthetne az 
apjának. - .Ugyan, hallgass már! -

lobbant föl az asszony és a 
szekrény aljából szedte elő a fe- Az apa látta, hogy József ra-

hérneműt. gaszkodása, szinte mániákus 
otthonszeretete mögött társta-

Elcsöndesedett, mérge-ha- lanság, félszegség húzódik 
ragja lassan elpárolgott. Nem meg. Új helyzetbe került szelleszívelte az orvosokat, s ennek mileg, a régiben maradt lelkioka József süketsége volt. leg. Hosszú időn keresztül okS amióta kikerült a munkából, 
azóta csak erősödött benne az nyomozó módján figyelte, és 

alig észrevehető mozzanatokból ellenszenv. Hetvenesztendős 
-volt. amikor nyugdíjazták és 

alakította ki a fiú belső világát. 

lassan megérlelődött benne a Megértette lassacskán, hogy 
félmunkát végzett. fölismerés, hogy süket fián raj-

,.. ta kívül senki más nem segít. Csak a kerítésen belül mozog 
Látomások kínozták, álmá- biztonságosan, soha nem volt 

ban gyerekéletének helyén, emberek között. A szülők mel
Bonyhádon járt és újra látta Jo- lett egyenrangúnak érzi magát, 
zsót. a falu bolondját, a süket- de ha ezen a körön kívül kerül. 
némát. Vásott kölykök dobálták nem tud megfelelően viselked
meg. alkonyatkor lábszárma- ni. zavara, kishitűsége megle
gasságban drótot húztak a léc-

pően kiütközik rajta. Próbálta 
gyakoribbá tenni a szomszédokerítés és az árokparti akácfa 

közé a járdán, Jozsó keresztül-
lást, és Józsefet mindig bevonta 

bukott a dróton és összeverte 
a társalgásba, de az alig szólt. 

magát. A felnőttek sem voltak 
A családba került sógornők és 
sógorok előtt is félszeg maradt. különbek, csak azok máskép- Testvéreivel szemben egészen pen szórakoztak vele. Jozsó sze- más volt: látható szeretettel ködett-vedett gönceiben a fia arca zeledett hozzájuk, beszélgetett. villant föl. amint kezét tartja tréfált velük, de azok nem úgy Mayer gazdasszonynál, aki egy 

karéj kenyeret ád neki. Föléb-
viszonozták ezt, ahogyan illett 

' 

1 - Nem tudom, de ebből a 
kis pénzből alig tudunk élni. 
I$tvánnak a „kis pénz·· hallatán 
íipszaladt a vérnyomása. 
I - A testvérei nyakán csak 

n�m hagyhatjuk. 4- Mi kifogásod van ellenük? 
ind jólelkű. 
- Nem kifogásom van. 

1- Hát akkor? 
- Ah, úgyse érted, hiába is 

riiondom' 
1 Akkor meg minek kezd-

téd? 
Amelyiknek jól megy 

n:iajd, lenézi a másikat. Nézd 
�eg Zoltánt. majd szétveti a 
wszkeség. 

- Nem mondj ilyet, a fájda
lóm veti szét. nem a gőg. 

_L 
- Amelyik elesettebb lesz, 

"f úgy megalázkodik a másik 

& .. m 
i�···•• é,fl 

előtt, hogy már most beleborza
dok - folytatta István. 

1 - Hagyd abba! Áldott jó lá-

1
'yaim, fiaim ... 

- Mondd, te valóban nem 

*
tod hogyan viselkednek itt

en, a szemünk előtt, a saját 
stvérükkel? 
- Mondom, hagyd el a gye

r;ekeid szapulását! 
i - Nem különösek ezek, 

nem rosszabbak másoknál. 

�
sak te azt hiszed, hogy a sze
ény-gazdag rokonok világa el
últ. 
Erzsébet asszonyban fölforrt 

�z epe. 
1 - Tőled tanultak mindent. 
Nem beszéltél egyik testvéred
q.el sem. Harminc évig egy leve
l�t sem írtál nekik. Ha véletle
l'}Ül idevetődtek, elmentél, hogy 
ne is találkozzál velük. Most 
meg te prédikálsz. 

- Prédikál az öreganyád. 
István kivitte mérgét az ud

varra, nagy gondjával együtt. 
Végül egy régi ismerősét keres
te meg, aki valamilyen vezető
állásban dolgozott. Sokáig húz
ta ezt is, mert még nemigen 
kért �emmit. Milyen dolog visz
szaélni az ismeretséggel? 

Segítséget ígértek és két hét 
rpúlva már értesítette az isme
rős, hogy volna egy jó megol
dás. A testvéröccse főorvos az 
egyik nagy soproni szanatóri
ip.mban, szívesen odavenné Jó-iefet. Ezzel a környezetválto
ás és valamilyen szakma, mes
. rség tanulása egyszerre meg
cJldódna. Művelt. tapintatos em
berek-közé kerülne és a félszeg
ségét, bátortalanságát lefarag
i,ák róla. Töviről hegyire, min
�ent megbeszéltek. István is jó-

Radnóti István 

nak látta. csak az orvos. a főor
vos nem volt ínyére. 

Mégis megpróbálkozott. Elő
készítette Józsefet, néhány hé
tig szoktatta a gondolathoz, 
egészséges. szép jövőt rajzolt 
föl előtte, és Erzsébet asszonyt 
is megbarátkoztatta a gondolat
tai, hogy majd ketten marad
nak, József is saját lábára áll. 
A gyerek olcsón kapna kosztot, 
lakást, egyelőre segédmunkás
fizetést és azután a szorgalma. 
tehetsége, a főorvos istápolása 
alapján, előrébb juthat. 

Az öregember vonatra ült a 
fiával az ajánlólevél kíséreté
ben. A főorvos udvariasan, szí
vesen fogadta őket, de megle
petését nem tudta palástolni. 
József világosszürke ruhában. 
kék nyári ingben, szürke félci
pőben, frissen borotváltan, szép 
frizurával nem egy süket, gü
gye ember benyomását keltet
te. A főorvos egy félkegyelműre 
gondolhatott, amilyenek a kór
házakban lézengenek orvosok, 
ápolók küldönceiként, a kosz
tért meg egy ágyért ... Itt meg 
fölvezettek egy magas, széles 
vállú, jól öltözött fiatalembert. 

- Hát maguk félrevezettek 
engem 1 - tréfálkozott. 

- Hogyhogy? 
- Ezt a fiút igazgatónak 

küldték hozzánk, nem beteg
hordónak1 

József elmosolyodott a főor
vos megjegyzésén, bár lehet, 
afölötti örömében, hogy ponto
san olvasta le szájáról a szava
kat. Az apa tüzetesen elmondta 
az okokat. amelyek idevezették 
őket. Úgy vette észre. a főorvos 
megértette és megérezte az ő 
nagy gondját. Mindjárt azzal 
válaszolt, hogy a fiú a raktárba 
kerül, ott kap beosztást. Meg
mutatták a szobáját, ahol har
madmagával lakik majd, kije
lölték a szekrényét és azután le
vitték a raktárba, bemutatták a 
főnöknek. István mindenhova 
elment vele és bátorította, biz
tatta a meglett embert. 

Késő este, vonatindulás előtt 
búcsúzott el tőle. Keményen, 
határozottan viselkedett. nem 
engeo.te meg a fiának, hogy ér
zékenykedjen. Meghagyta, 
hogy néhány nap múlva írjon. 
lehetőleg a gyárba, és azt is, 
hogy mindenkinek legyen szol
gálatára, mert így hamarább 
befogadják. Ellátta pénzzel és 
elköszönt, tőle. József a szanató
rium kapujából nézte a lassan 
ballagó öregembert. Legszíve
sebben utána szaladna, de szé
gyellte magát. István is megfor
dulna, hogy visszanézzen, de 
nem tette.' Fáradtnak érezte 
magát. Bement az étkezőkocsi
ba, egy üveg bort meg ásvány
vizet kért és magába roskadva 
bámulta a fehér abroszt. 

(Folytatjuk) 

redt álmából; csuromvizes volt 
volna. A fiúk még csak-csak, fő- f 

az inge meg a feje alatt a ván-
leg Zoltán beszélgetett vele. 1 

kos. • A kisebb, Béla is úgy vette, S 
mint egyenrangú testvért. A lá- J 

Voltaképpen lelkiismerete nyok a régi Józsefet látták ben- t GRÁNITHITTEL 
nagy lázongásának forrása a ne, a sarokba zavarható tízéves i 
múlt volt. József elsőként gyereket. Nehezteltek rá azért "' 
egészségesen született és szé'. is, mert apjuk folyton őt totoj- 1 
pen fejlődött. Kétéves korában gatta és észrevették, hogy test- 1 
beszélt. hallott. jótestű volt, vérük viszonya egészen más az 1 
mmt a többi. hasonló korú. Öt- apjukkal. mmt az övék. J éves volt. amikor beteg lett. Ildi egyszer meg is mondta l A szegénységi alapon rendelő neki: .,Te csak egy kis süket j orvos azt mondta. hogy semmi maradsz, fiam. Öreg apád nya- ;1 az egész: tíz napig fektessék. kán élsz. Mi önálló családot te- t .. �.

í tartsák melegen a nyakát. fülét remtettünk és gyarapodunk, 
1 és minden rendbe jön. De aztári mert küzdünk, dolgozunk. Hiá- , 

és_zrevették. hogy nagyothall. ba művel apánk, az egy nagy 1 nezték. nézték. tán fülzsír tömte szart ér." Zolival akkor volt baj, el a hallójáratokat. Az orvos azt ha részegen jött. mert olyankor ! mondta. ne foglalkozzanak ve- az ő keserűségében mindenkile. majd elmúlik. ez a mumps- nek osztoznia kellett, Józsefnek szal jár. Három hónap múlva a is. Durván beszélt vele, amit gyerek. teljesen süket lett. Újra másnap, józanul megbánt és kerestek az orvost. aki azt bocsánatot kért a bátyjától is. mondta. hogy nem lehet tenni' s k. , l , 
semmit t' t k" .. 1 en I nem erezte o yan me-. 1zezer ese ozu egy- 1 . t . h . 
szer történik il ·esmi. 

yen: mm az apJa, ogy milyen 
Y remenytelen ennek a szeren-

__ Az öregemberben megerősö- csétlennek az élete. Végül elju
dott a felelősségérzet. Tudta. tott addig, hogy a családon kí
hogy a fiú éles eszű. d� elparla- vül kellene egy megfelelő he
giaso�ot\ ? most aztan. hogy lyet keresni a számára, ahol jól 
log_oped1ar?l „olvasott. süket bánnak vele és valami mester
��·og:vszereszrol. meg. _mérn?k· séget is tanulhat. Igen ám, de i ol ha�l�_tt. elkezdte. a flat tam�a- h�l van ma ilyen hely? Megpróm_ az _11 �sra. o_lvasasra. beszed- balta Erzsébet asszonyt is bekeszseget feJlesztette. Szak- avatni. 
könyvek_et szerzett és módsze- Mi lesz Józseffel. ha enres_en kepezte Józsefet. aki rá- gem elhantolnak? - kérdezte adasul kivételes képességű ta- tőle. 

(Részlet) 

Hajnali négy. A pirkadati köd 
az alvó város mellére zuhant. 
Nyugtalan imbolygó csendet köhög, 
mit nem zavar meg semmiféle hang. 
A sárga utak kavicsos kemény 
húsán pimaszul babrálgat a szél 
s akár tükörből ejtett sima fény 
egy kósza sugár ép cipőmre ér. 

Otthonom a vasút közelében. 
Arra igyekszem sietve - haza. 
A vágányokról fémesf ehéren 
tekint felém egy dolgos éjszaka. 
Füttyjelek, lengő zászlók, vagonok, 
éber szemafór villogtatja fényét 
Gőzmozdony ásít, mellette konok 
makacsul megbújik a sötétség. 

Síncsattogásként lüktetnek bennem 
az acélosan hajlékony erek . . . 
Jelzik, hogy titkos veszélyek ellen 
melyekre nap mint nap ráébredek 
oly szilárdan kell itt menetelnem, 
ahogy a félvilágnyi éjt viszik 
hajnali négykor tömött menetber. 
a csontkopogású teherkocsik! 

Karácsony, család nélkül 

Karácsony. A család, a szeretet ünnepén képzeletemben 
mindig egy kis hegyi falu jelenik meg. Nagy pelyhekben hulló 
hó, csilingelő szánkó, az ablakokról messze világító, barátsá
gosan hívogató fények. melyeknél a család apraja-nagyja a fe
nyőfát körülvéve a csillagszóró fényében egymás tekintetét 
keresik. 

- Karácsony előestéjén olyan kedves, szeretetteljes ünnep 
lehet minden családnál, ami számomra 18 éve csak álom -
mondja •nem kis szomorúsággal Farkas Sándor. 
. ft: f_\atalember kőművesként dolgozik a Dunakeszi Járműja

v,_to Uzemben. A munkásszálló társalgójában beszélgettünk. 
Tobben az Omega koncert a Városligetben című zenés műsort 
f!ézik. Néhányan. körülöttünk ülnek, hagyják Sanyit beszélni. 
Ok csak egyetértőleg bólogatnak. 

- Nekünk állami gondozottaknak karácsonykor is nagyobb 
részt a televízió jelenti a szórakozást, kikapcsolódást. Munka
társaink elbeszéléseiből és a filmekből tudjuk, hogy ilyenkor a 
család ünnepén milyen jó együtt lenni, ajándékokkal kedves
kedni egymásnak. De mi, akik család nélkül, gyökértelenül 
élünk a világban, csak reménykedünk, hogy egyszer majd . . 

Az előtérben szépen, gazdagon feldíszített karácsonyfa áll. 
Mindkettőnk tekintete rajta feledkezik. Tudom, hogy egyre 
gondolunk. a családra, a szeretetre, de mégsem mondom ki. 
Nem tudom kimondani. A hallgatást Sanyi töri meg. - Az ünnep előestéjén, Erzsike néni a gondnoknő az üzem
ben készített csomagokból mindenkinek átadott egyet. Lehet
tünk vagy harmincan azokkal együtt, akik a karácsonyt itt töl
tötték valami miatt. Erzsike néni néhány „anyai" szóval kö
szöntött bennünket. Jó volt érezni, hogy ránk is gondoltak. 
A csomagban sok ünnepi finomság volt. A mi közös kará
csonyfánk alá csak ez az egyetlenegy csomag Jutott. De ez ne
künk sokat jelentett ... köszönjük az üzemnek. 

Hosszasan beszélgettünk még arról, hogy hároméves korá
ban intézetbe adták. a szüleit azóta sem ismeri, de most már 
nem is akarja. Nagyon szeretne jó barátokra találni, igazi kö
zösségbe kerülni. De a leglényegesebb számára mint mondta: 

- Ha családot alapítok, minden erőmmel arra törekszem, 
ho_gy boldog hétköznapjaik és karácsonyuk legyen a mí gyere
keinknek, soha ne érezzék azt az egyedüllétet, mint amit én. 

Vetési Imre 

Hálás utasok 

Gyógyírként hatottak 
a meleg szavak . . .  

A debreceni igazgatóság vezetője kapta a következő le
velet két szegedi lakostól: 
. ,, Tisztelt Igazgató Elvtárs! December 5-én indultunk el 
a Szovjetunióba az utazási iroda által szervezett csoportos 
kirándulásra. Csapnál azonban leszállítottak bennünket a 
vonatról. mert a szervezők hibájából útlevelünkben nem 
volt érvényes kilépési engedély. 

Visszaútban a Tisza Expresszen elmondtuk problémán
kat a szolgálatban levő Veres Miklós és Füzi János ellenő
röknek. Azt tudniillik. hogy a szabályok szerint forintot 
sem vihettünk magunkkal. 

A vasutasok azonban segítettek. Veres Miklós pénzt 
adott kölcsön a jegyek megvásárlásához, s az átszállásnál 
is közreműködött kollégájával. Rossz hangulatunkra és el
keseredésünkre gyógyírként hatottak a meleg szavak. Em
berségükért ezúton mondunk nyilvános köszönetet." Alá
írás: Kókai Károlyné és Lázár Sándorné. 

VENDÉGSÉGBEN 
Nem mindennapi élményben volt részük Budapesten, a MÁV 

Benczúr utcai óvodásainak. December 21-én a MAV Szimfoniku
sok .vendégeként részt vehettek a zenekar Pesti Vigadóban tar
tott főpróbáján. 

, 
A főpróba után a hangszereket közelről is megtekinthették a gye
rekek. 

Legnagyobb sikere az ütőhangszereknek, közülük is az üstdobnak 
volt. 

(Laczkó Ildikó felvételei) 
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Vida, Szitás, Tánczi 
�egyven é- v 

negyven túra 
A Haladás három atlétaóriása 

A Budapesti 'Természetbarát 
Szövetség 1985. január 6-tól de· 
cember 26-ig túramozgalmat in· 
dít. amelynek célja a kötetlen 
szabadidő-programok biztosítá· 
sa a családok számára minden 
évszakban A mozgalom védnö· 
ke1: a Szakszervezetek Buda
pesti Tanácsának sportosztály:J.. 
a KISZ Budapesti Bizottsága és 
a Magyar Úttörők Szövetsége 
budapesti elnöksége. 

A 40 év 40 túra mozgalom
ban bárki részt vehet a kiadott 
program alapján. Tíz rendez
vény látogatása. teljesítése kö
telező. A túrákon és találkozó
kon a résztvevők maguk által 
hozott bármilyen tárgyra (pa· 
pírlap. sál. trikó. napló stb.) em
lékbélyegzést kapnak. 

A rendezvénvek a természet· 
járás bármely ·módján látogat· 
hatók. Például sítúra. vízitúra. 
motorozás. gyaloglás. Az egyes 
rendezvények után azok között. 
akik a találkozókon és túrákon 
nevüket és lakcímüket tartal· 
mazó papírlapot bedobják a ki
helvezett ládába. értékes 
tárgyjutalmakat sorsolnak ki. 
Akik 20. 30 vagy 40 túrát telje
sítettek. további sorsolásokon 
vesznek részt. A legtöbb túrát 
teljesítők a záróünnepségen ke
rékpárt. futó- vagy túrasít. túra 
evezős hajót. túrasátort. autós. 
motoros túrafelszerelést nyer
hetnek. 

A legtöbb embert mozgósító 
vállalatok. oktatási intézmé
nyek. valamint kerület, termé
szetbarát szé1vetségek különdí
jat kapnak. 

A túrákkal kapcsolatban 
1>észletes felvilágosítást 7 .30-tól 
16 óráig a 183-933-as (54-es. 
58-as mellék) telefonszámon 
kapnak az érdeklődök. Cím: 
Természetbarát Szövetség, Bu
dapest V., Váci utca 58. 

A Haladás kalapácsvetöi té
len is szorgalmasan edzenek. 
készülnek az idei nagy verse
nvekre. Az edzés lehetőségei 
�ost már kiválóak. hiszen nem
rég adták át Szombathelyen az 
ország egyik legmodernebb do
bópályáját. Németh Pál. a kala
pácsvetők edzője büszkén mu
tatta a létesítményt. De a legna
gyobb elismeréssel mégis a há
rom kiváló kalapácsvetöröl. Vi
da Józsefről, Szitás Imréró1 és 
Tánczi Tiborról beszélt. A jövő 
nagy reménységeinek tartja 
őket. Az eddigi. figyelemre mél
tó sikereik titka: a fegyelmezett· 
ség, a nagy munkabírás és az 
akaraterő. 

Vida József 1975 óta sportol a 
Haladás színeiben. Németh Pál 
edző 1977-töl foglalkozik \·ele. 

- 1981-ben érettségiztem a 
Kagy Lajos Gimnázium testne· 
velés1 tagozatán - mondja a ki-

\ ida Józ..,t'f 

Szitá„ lmrt' 

váló sportember. - 1979-ben 
az IBV 7. helyezettJe lettem. 
Egy évvel később a 4 .. 1981-ben 
pedig az IBV 2. és az Ifjúsági 
Európa-bajnokság 8. helyezett
je. 1983-tól vagyok felnőtt válo· 
gatott. Tavaly a magyar bajnok
ság 3., a Moszkvában rendezett 
Druzsba kupán pedig 8. helye
zést értem el. Az eddig, legjobb 
eredményem 79.06 méter. ma
gyar csúcs. 

Szitás .ltnre is a Haladás ki
válóságai közé tart.oz1k. Öröm
mel beszélt spo,tpályafutásáról. 
Tanulmányait 1976-ban mező
gazdaság, szakiskolában kezd
te. Testnevelő tanára 1977. má
Jl)S 4-én mutatta be a Haladás 
atlétika, szakosztályánál. Tehet
sége a kalapácsvetésben telje
sedett ki. Szűkszavú ember. 
szinte tőmondatokban beszél. 

- 1977-ben a magyar baj
nokság első helyezettJe lettem 
- mondja. - A legnagyobb 

---------------------------� kudarcom. hogy tavaly nem ke-
- . 

Sakkbajnokság Miskolcon 
A múlt év végén Miskolcon 

rendezték a vasutas-szakszer· 
vezet középszervei részére kiírt 
sakkbajnokságot. A területi se
lejtezők után a döntőbe tizen
egy csapat jutott. Az egyéni 
versenyekre 76-an neveztek be. 

A kétnapos. színvonalas dön
tő a budapesti szakszervezeti 

sportolók fölényével zárult. 
Csapatban: 1. Budapesti tszb: 
2. Közpon!l hivatalok szb: 3. 
Szegedi tszb. Egyéniben: 1. Kli
nyec Lajos, budapesti tszb: 2. 
Czebe István, központi hivata
lok szb: 3. Enyedi Sándor, bu
dapesti tszb. 

rültem be az IBV-döntőbe. 
1981-ben vettem részt először a 
felnőtt válogatottban. Utána be
hívtak katonának. de a kapcso
lat nem szakadt meg a Haladás
sal. A legjobb eredményt tavaly 
értem el. 78.84 métert dobtam. 
Megnyertem a felnőtt magyar 
bainokságot 1s 77 .14 méterrel. 
Moszkvában. a Druzsba kupán 
4. lettem. A MÁV ÉHF szom-

bathelyi kertészetében dolgo- , 
zom. 

Tánczi Tib!)r mosolygós. vi
dám ember. 0 1s kiváló sporto-

Lengyel vasutasok látogatása 
Miskolcon 

l�- 1975 óta v1�eh a :Ialadás me- Alexander Radak, a solanski vasútigazgatóság vezérigazga
zet. 1977-ben erettseg1zet� a_ Ka- Jtójának vezetésével öttagú delegáció látogatott Miskolcra. Meg1s
mzsa1 Doro�ty� ?1m:1az1u1;1-

t:
erkedtek a vasút1gazgatóság munkájával. a dolgozók szociális 

ban. A Tanarkepzo �o_,skolan elyzetével. Megtekintették a körzeti üzemfőnökség vontatási 
19�1-ben szerzett tanar1 diplo- ··zemegységét és a rendező pályaudvart 1s. József Jankin, a kato
mat. :vice1 vasutas-szakszervezet föderációjának vezetője találkozott a 

- 1981-ben az Universiádén erületi szakszervezeti bizottság munkatársaival. 
Bukarestben 9. lettem - emlé
kezik. - Ugyanabban az évben 
a Vasutas EB-én Drezdában 
második helyezett. 
1982-1983-ban magyar baj-

� 

- Együttes ülés. A közel· 
nok, tizennégyszeres felnőtt vá- últban a mis

_ 
kolci vasúti párt-

logatott. végrehajtó bizottság és a területi 

N, , , b rt k , zakszervezet1 bizottság együt-egy orszagos csucs I o o-

� 
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· - Batyus bal. Az isaszegi 
asutasok nyugdíjascsoportja 
z elmúlt év végén vidám. ze

í'.1és batyus bált rendezett. Előt
JLe Szabados Kálmán elnök kö-

l
szöntötte a megjelenteket, és 
röviden emlékeztetett az elmúlt 
évi legsikeresebb rendezvénye-

1ikre. kirándulásokra. és megkö
;szönte az akt1v1sták munkáját. 

- Fenyőfaünnep. A sátoral
jaújhelyi pft. főnökség II. Rákó
czi Ferenc szocialista brigádja 
részt vett a bodrogolasz1 MÁV 

,Nevelőotthon fenyőfaünnepsé
gén. A brigád több éve patro
nálja az intéze;et. s hente meg
ajándékoznak egy-egy tanulót. 
A brigád a feny9faünnepségen 
Sági Attila 3. osztályos tanuló
nak adott ajándékot. 

- Vetélkedő. Szakma1-poli
tika·i vetélkedőt rendeztek a kö
zelmúltban Szerencs állomá
son, amelyen a harminc éven 
aluli fiatalok. \'áltókezelők. ko
csirendezők. raktárnokok. vala

Új életre keltik a gőzöst. Hat
van· állomás felvételi épülete 
előtt talapzaton álló muzeális 
értékű gőzöst 1872-ben vásárol
ta a MÁV, 67 ezer koronáért. 
A mozdonyt december 14-én al
kalmi pályán elmozdították he
lyéről. és a Landler Járműjaví
tóba szállították, ahol felújítják. 
és nosztalgia vonatokat visz 
majd az ország különböző vo
nalain. 

- Népszerű brigádklub. 
A dunakeszi járműjavító s�oc1a
hsta brigádklu bja eredménye
sen zárta az 1984-es esztendőt. 
T0bb előadást és vetélkedőt 
rendeztek és gyakoriak voltak 
az autóbuszkirándulások is. 
A tavaszi és az őszi BNV-re ösz
szesen kétszáz jutalomJegyet 
kaptak a tagok. Már összeállí
tották az idei programot 1s. 
amely szintén érdekesnek ígér
kezik. 

- Születésnap. A celldömöl
ki vasutasok önálló nyugdíjas
csoportjának vezetői december 
14-én lakásán köszöntötték a 
90. születésnapját ünneplő 
Nagy Eleket, aki három évtize
dig a helyi szertárfőnökség ve
zetője volt. Utána sokáig akti
vistaként tevékenykedett a 
nyugdíjascsoportban. 

mint vonatfelvevők vettek részt -------------
a KÜF területéről. A kiemelke-

Tánczi Tibor 

méteres csúcsot. Szeretnék. ha 
az idén legalább egyikük helyet 
kaphatna az Európa-válogatott· 
ban a Világ Kupán. Az idei 
Vasutas EB-n és a jövő évi fel
nőtt atlétikai EB-n sem szeret· 
nének csalódást okozni. 

Németh Gyula 

dő eredményt elért vasutasok 
pénzjutalmat és vásárlási utal
ványt kaptak. 

- Nyugdíjasok taggyűlése
.December 18-án tartotta beszá
moló taggyűlését a celldömölki 
vasutasok önálló nyugdíjascso· 
portja. A Kemenesaljai Művelő
dési Központban rendezett tag
gyűlésen megjelent 350 nyugdí
jast Tóth Sándor elnök köszön· 
tötte. maJd beszámolt az 1984. 
évi tevékenységükről. 

HALÁLOZÁS 

62 évt>s korában mt>ghalt Ko
c"'or ft>rt>nc, nyugalmazott \1.\ \. 
főfelüg}t>lő. \ a;.úti pályafutását 
1941-hen kezdte Th,zalökön. 
majd Demt>c·serhen és Rákosren
dt>zőn dolgozott forgalmi szolgá
lattt>vői munkakörben. 1982-ig, 
nyugállomán,-ha vonulásáig fé. 
nyeslitkt> rendező pályaud-,,ar 
üzemgazdásza volt. \lunkáját hat 
alkalommal ismerték el Ki-,,áló 
Dolgozó kilüntt'lés�el. 

Nyugdíjas-találkozók 
A vasút humora 

Az év végén több szolgálati 
helyen. vasúti csomóponton 
rendeztek nyugdíjas-talákozó
kat. December 10-én például a 
MÁV Vezérigazgatóság konfe
renciatermében rendezte a ve
zérigazgatóság és a vasutas
szakszervezet önálló nyugdíjas
csoportja évzáró találkozóját. 
Dr. Bajusz Rezső, a MÁV ve
zérigazgatója is köszöntötte a 
megjelenteket. és tájékoztatást 
adott a vasút jelenlegi helyzeté
ről. a legfontosabb feladatokról. 

Országszerte számot adnak 
éves munkájukról a munkásőr
egységek. Ezt tették a közel
múltban a záhonyi munkásőr
szakaszok 1s. 

A Pokol Béla vezette szakasz 
gyűlésén megjelent és felszólalt 
Gáti József ny. ezredes. a mun
kásőrség országos parancsno
kának volt helyettese. valamint 
Gyurján László megyei pa
rancsnokhelyettes és Rakoczki 
Dénes, a k1svárda1 egység pa· 
rancsnoka. Az eseményekre 
meghívást kaptak a pártvezető
ség1. valamint alapszervezeti 
titkárok és a nagyobb szolgálati 
helyek vezetői 1s. 

Az alegységparancsnokok az 
értékelés során jelentették. 
hogy a munkásőrök eleget tet
tek a köYetelményeknek. meg
feleltek az el\·árásnak. de an
nak is tudatában vannak. hogy 

A dombóván üzemfőnökség 
társadalmi és �azdaság1 vezetői 
az év végén a veteránokat hív
ták találkozóra. Közöttük volt 
Merényi János is. aki 1931-től 
1948-ig volt Dombóvár fűtőház
főnöke. A vendégek megtekin· 
tették az új villamos és dízelbá
z1st. majd ebéd után városnézés 
következett. A szakszervezeti 
bizottság ajándékkal is kedves
kedett az 1dös nyugdíjasoknak. 

a foglalkozásokon való megjele
nési arányt javítani kell. 

Gáti :József az összeforrottsá
got dicsé1te. hiszen annak elle
nére. hogy aránylag többen 
vannak a fiatal munkásőrök, az 
idősebbek példamutatóan segí
tették öket a beilleszkedésben. 

A jövő év, feladatokról szólva 
hangot kapott. hogy hazánk fel
szabadulásának 40. évforduló
jának ünnepe és pártunk XIII. 

kongresszusa határozza meg 
polítika,i feladatainkat. Az elöl
járók azt kérték a munkásőrök
től. hogy munkahelyeiken·és a 
különböző társadalmi szervek· 
nél is legyenek segítőkészek. 
aktívak. mint eddig. 

A szakaszgyűlésen tett javas
lat alapján többen kapták meg 
a Kit·áló Munkásőr és Kiváló 
Parancsnok jelvényt. 

Szőgyényi Bertalan 

Házbér 

Egy kisvárosban, a vasúti állo
mással szemben levő házban fel
tűnően sok házbért kérnek Ko
vácstól. 
- De kérem - indulatoskodik 
Kovács -, miért kérnek ilyen so
kat? 
- Mert itt csak az ablakhoz kell 
állni és egész nap ingyen szóra
kozhat a lakó 
- Min7 
- Azokon, akik lekésnek a vo-
natról. 

Nyűgös gyerek 

Anyu, m1 a neve annak az állo
másnak, ahol az előbb megáll
tunk? 
- Hagyj békén, kisfiam, fogal
mam sincs róla. 
- Tudnunk kell, anyu! 
- Miért olyan fontos ez neked? 
- Mert a papa kiszállt a vonat-
ból! 

Következtetés 

ltthagyott a férjem 
Biztosan visszajön. 
Nem, soha többé, magával 

vitte a villanyvonatát. 

Ellenőrzés 

A korzikai büszkén ujságolja az 
idegennek 
- 'Nálunk annyira lopnak, hogy a 
vasúti pályát sok helyütt szándé
kosan kanyargósan építették. 
- Miert7 
- Azert, mert a mozdonyvezető 
ha hátranéz, barmikor meggyö-

zödhet arról, hogy az összes ko
csi megvan-e mégl 

Feledékenység 

A szabadságra utazó házaspár el
helyezkedik a vasúti fülkében. 
- Jaj! - kiált fel hirtelen a fele
ség. - Elfelejtettem kikapcsolni 
a vasalót! 
- Ne aggódJ, _drágám - vála
szol a férj. - En meg elfelejtet
tem elzárni a vizet a fürdőszobá
ban. 

Hála 

Párbeszéd a pályaudvar előtt: 
- Halló, Fritz, mit csinálsz itt? 
- Kihoztam a feleségem az állo-
másra, elutazott. 
- És miért fekete a kezed? 
- Hát, mert megsimogattam a 
mozdonyt! 

Biztos jel 

A városszéli kis állomason az 
utas megkérdi a forgalmistátol: 
- Mikor jön a vonat? 
- Mindjárt itt lesz, uram. A vo-
natvezető kutyája már kiült az őr
ház elé. 

Információ 

Miért állt meg a vonat? - kér
di az utas a jegyvizsgálótól. 
- Elgázoltunk egy tehenet. 
- A síneken állt a tehén? 
- Nem - válaszolt mérgesen a 
kalauz-, elmentünk érte az istál
lóba! 

Gyüjtötte: 
Hegedűs Ferenc 

Elcserélném Budapest X kerület
ben levő kertes MÁV-bérlakásomat ta
nácsi lakásra. minden megoldás érde
kel. Érdeklődni lehet 14-18 óra között 
a 161-664-es telefonszámon. 

Elcserélném törökbáhnu kétszobás. 
komfort<lS, kertes, első emeleu MÁ \'
bérlakásomat budapesti egys,zobás. 
összkomfortos tanácsi lakásra. Erdek
lődni munka1dőbPn. \'asútúzemi tele
fonon: 01 56-11 \'ag�- 684-079 városi te
lefonszámon. Kovácsné Szombat,· Gi-
zella. 

· 

Elcserélném tatabányai kétszobás. 
összkomfortos tanácsi lakásomat ha
sonló budapestire. MÁV-bérlakás 1s 
lehet. Érdeklődni lehet munkaidőben 
a 45-32-es telefonszámon. Szebeni 
Andrásné 

Elcserélném Budapest. Kerepesi 
úton levo 2.5 szobás. villanyfütéses. te
lefonos, !\' emeleti _(ÚJ lift van). 98 
négyzetméterF>s MA \'-bérlakásomat 
Rákospalotán lévő cg�-- plusz két fél
szobás vagy a kE;>rtes házakban 3-4 
szobás lakásra. Erdeklödni lehet a 
138-140-es telefonszámon 14-18 óra 
között. 

Elcserélnénk Zamárdi állomáson le
vő 2 szobás. komfortos. 60 négyzetmé
teres. kertes MÁV-bérlakást. kecske
méti egy- va_gy kétszobásra vagy gar
zonlakásra Erdcklődni leh1'1 özv. Gáti 
Laiosné. KPcskemét. N�·ín u. 21. Tele
fon 76-24964 az esll órákban. 

Elcserélnénk BudapPst. Füredi lakó
telepen levo másf PI szobás. 1. emeleti 
tanácsi lakás_t, és 1 szopás. komfo1-tos. 
földszintes. !\epstad1onnal len orokla
kást családi házra Kizárólag Buda
pest terülPtén ::'llmdkét lakásban t< 't • 
fon. Érdeklődni kizárólag este 7 óra 
után a 640-355 telefonszámon. 

Elcserélném Landler telepen lévö 
egy- plusz két félszobás. 67 négyzet• 
méteres. logg1ás. OTP-öröklakásomat 
hasonló méretú órök-. vagy bérlakásra 
Budán 1.. IL III. kerület elönyben. 
'.\.legtekintheto délután 5-től. szomba•. 
vasárnap egész nap. Cím Plesz Antal. 
; 155 Budapest. Rákos út 96 1. 10. Te· 
le fon napkózben 887 -700 

Elcserélném BudapPSt XV. ker .. 
'.\lÁV-telep1 egyszobás .. komfortos la
kásomat tanácsira. !\IA V-doli.(ozó,·al 
Vagy a lakást plusz bórzsönyhget1 
n,·aralómat kisebb családi házra. Bu
dapest környék1. v1dék1 1s érdek_el 
Várhegyiné. 1154 Budapest. Csanad1 
G�·órgy u 9'3. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének lapja 
�erkesiti a szerkesztő bi20ttság 
Felelt!$ szerkesztő; Visi Ferenc 

Szerkesztőség 
1068 Budapest VI. BenczÚJ'u. 41. 

Telefon, várooi · 229-872 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti 
a Népszava Lap· és Könyvloadó 

1553 Bp. xm., Vitel út 73. 
Telefon_ 487-950 

Postafiók: 43 Budapest 
Felel6s kiadó: 

Kiss Jen6 igazgató 
El6flzetés, dij •� évre· 39,- fonnt 
Egyswnla$zám; MNB - 11850 

8!;-185. Szikra Lapnyomda, 
Budapest 

Felelős vezető: 
Csöndes Zoltán vezénga.zgató 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXIX. ÉVFOLYA:\1, 2. SZÁ:\1 ÁRA: 1,50 FORINT 

A vasút egyenletes szállításra 

ösztönzi a nagy fuvaroztatókat 

Dr. Baju,;z Rez,,.ő. a '1 \ \ '\<'Zérigazgatója megnyitja az aktívaértekezletet 

Országos szállítási aktívaér
tekezlet helyszíne volt január 
17-én a MÁV Bevételellenörzé
si. Visszatérítési és Kártérítési 
Hivatal konferenciaterme. Dr. 

Bajusz Rezső, a MÁV vezér
igazgatója üdvözölte a 
megjelenteket: dr. Nagy Ervin 
közlekedési miniszterhelyettest. 
Tolnai lldikót, a Vasutasok 
Szakszervezete titkárát. a 
KNEB. a Kereskedelmi Kama
ra. a VOLÁN és a fuvaroztatók 
képviselőit, valamint a vasút
igazgatóságok területéről érke
zett gazdasági és társadalmi ve
zetőket. Ezt követően Mészáros 
András vezérigazgató-helyettes 
tartott vitaindító előadást. 

- Szeretnénk az idei szállí
tási tervteljesítés kedvezőbb 
feltételeit, biztatóbb program
ját megbeszélni - mondotta 

, 

bevezetőjében. - Ezek vázolá
sa előtt azonban visszatekintett 
az elmúlt évre. Megemlítette. 
hogy a szállitási főtevékenysé
get illetően rekordról nem be
szélhetünk. hiszen 2,9 millió 
tonnával kevesebbet fuvaroz
tunk. mmt tavaly Annak elle
nére. hogy céljaink összefüggé
sükben nem valósultak meg, a 
népgazdaság vasúti szállítási 
igényeit kielégítettük és vasúti 
okok nem akadályozták a gaz
daság nagy gépezetének mű
ködését. A minőség. a szállító
eszközök rendelkezésre bocsá
tása. a f�varozások szervezett
sége. kereskedői - üzleti -
gondosságuk terén azonban nem 
ilyen kedvező a kép. Nem hall
gatható el az, hog} a vasút tevé
kenységét minden korábbinál 
több belső erőfeszítéssel, a to-

Ejjel nappal 
talpon voltak 

A záhonyi üzemigazgatóság dolgozóit, átrakó munká
sait is megviselte az idei zord időjárás. Ennek ellenére 
- mint azt Verba Ferenc, az üzemigazgatóság szb-titká
ra telefonon is megerősítette - a Szovjetunióból érke
zett árut időben átrakták. A kocsirendezők munkáját di
cséri, hogy személyvonat-késleltetés az ő hibájukból 
nem fordult elő. 

A legnehezebb dolguk az átrakó munkásoknak volt. 
Az összefagyott szén és vasérc, valamint a bányafakül
demények mozgatása, átrakása próbára tette erejüket. 
A szolgálati helyek fűtését és a folyamatos vízellátást a 
sorozatos csőtörések akadályozták. A pft-főnökség 
szakemberei szinte éjjel-nappal talpon voltak, hogy kija
vítsák a hibákat. Az üzemigazgatóság vezetői a kor
mány felhívása után energiatakarékossági intézkedése
ket is tettek. A statisztikák tanúsága szerint ötven éve 
nem volt olyan tartós nagy hideg, mint idén januárban. 
Még a sokszor mostoha körülmények között dolgozó 
vasutasokat is kemény próba elé állította a dermesztő 
időjárás. Kocsirendezők, átrakó munkások, sarusok, da
rusok, kötözők és pályamunkások; valamennyiüket di
cséret illeti helytállásukért. 

A vasút vízhálózatához kapcsolódik a záhonyi kenyér
gyár vezetékrendszere is. A csőtörések során a vasuta
sok szállító tartályokban vitték a vizet a gyárba, hogy a 
lakosságot el tudják látni friss kenyérrel. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

vább romló műszaki színvonal 
és a munkaerő-ellátottság egyre 
nyomasztóbb terhei közepette, 
gazdaságilag gyakran a vállalati 
érdekek ellen ható intézkedések
kel tudta csak a szállítási felada
tokat teljesíteni. 

- Érinteni kell a személy
szállítást is - folytatta Mészá
ros András. - Tavaly 235,6 
millió utas vette igénybe sze
relvényeinket. Ez két százalék
kal több a tervezettnél. Nemzet
közi vonatainkon tíz százalék
kal utaztak többen 1983-hoz ké
pest. Az utaskiszolgálás színvo
nalát egyre inkább növelni kell. 
Ezért hívtuk életre azokat a 
szervezeteket, amelyek közvet
lenül tartják a kapcsolatot az 
utasokkal. Az utazási irodák 

(Folytatás az 5. oldalon) 
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Vlést tartott 
a• elnöhség 

Szakszervezetünk elnöksége január 21-én ülést tar
tott. Az első napirendi pont keretében a Győr-Sop
ron-Ebenfurti Vasút területén tevékenykedő szakszer
vezeti testületek szervezeti felépítésének továbbfej
lesztésére készült javaslatot vitatta meg és hagyta jóvá 
a testület. A szervezet korszerűsítését szükségesnek 
tartja. A javaslatok közül a GYSEV-bizalmiak testülete 
által elfogadottat, az alapszervezetek számának növelé
sét támogatja. 

Ezután különböző előterjesztéseket. köztük a vezető 
testületek - a központi vezetőség. az elnöksé9 és a tit
kárság - első félévi munkatervét, a ½%-os OTA-sza
bályzat és eljárási utasítás módosítását fogadta el és ja
vasolta a központi vezetőség elé terjeszteni. 

Véget ért az első szakasz 

Célegyenesben a kongresszusi 
és felszabadulási munkaverseny 

Ahogy közeleg az MSZMP XIII. kongresszusának és 

felszabadulásunk 40. évfordulójának időpontja, úgy 

válnak egyre aktuálisabbá, sürgetőbbé a - kong

resszusi és felszabadulási munkaversenyben elért 

gazdasági eredményekre épülő - ,,kongresszusi és 

jubileumi" vetélkedővel kapcsolatos munkahelyi fel

adatok. 

A verseny első szakaszát -
mely december végén lezárult 
- most kell „mérlegre tenni". 
A munkahelyi értékeléseket kö
vetően hálózati szinten 1s sor 
kerül az eddig elért eredmé
nyek összegzésére. A .,félidős" 
értékelés arra is alkalmat ad. 
hogy a szolgálati főnökségek 
(versenyző egységek) áttekint
sék vállalásaik, célkitűzéseik 
megvalósításának - a gyakor
lat által igazolt - reális lehető
ségeit, meghatározzák a to
vábbi tennivalókat, eredménye
sen mozgósítsanak azoknak a 
feladatoknak a megvalósításá
ra, melyeknél lemaradás ta
pasztalható. 

A szocialista brigádok és ver
senyző kollektívák, a vetélkedő 
,, Eljárási szabályzatát" 1s fi
gyelem be véve, keressék azo
kat a további feladatokat, ame
lyek megoldásával legeredmé
nyesebben tudnak hozzájárulni 
a szolgálati hely célkitűzéseinek 
teljesítéséhez és ezzel egyidejű
leg saját brigádjuk sikeres sze
repléséhez. 

Megkönnyíti a számvetést. 
hogy a vállalások teljesítését 
mindenütt számszerűen érté
kelték. Az eredményeket az 
érintett kollektívákkal folyama
tosan ismertetik 

Az eddigi tapasztalatok egy
értelműen igazolják, hogy a 
szocialista brigádok hozzáál
lása rendkívül pozitív, tettre-

készségük és áldozatos munká
juk sok helyen kiemelkedő 
munkasikereket eredménye
zett. Azokon a területeken, ahol 
a verseny kibontakoztatása ér
dekében körültekintő előkészí
tő munkát végeztek, a termelési 
tervek túlteljesítésén, az árbe
vételek alakulásán, a fizikai 
munkaerő ésszerű kiváltásán, 
és a brigádokra épülő vgmk se
gítségével a túlórák kedvező 
alakulásán, az eszközkihaszná
lás javításán is érezhetők a ked
vező változások. 

A szocialista munkaverseny 
történetében még nem volt pél
da arra, hogy ilyen részletesen 
- brigádokig lebontva - ke
rüljenek meghatározásra és ér
tékelésre a feladatok. A kísér
letnek is felfogható vállalkozás, 
úgy tűnik, kedvező fogadtatás
ra talált. Ennek kézzel fogható 
jelei - a verseny első szakaszá
nak eredményeit figyelembe 
véve - hálózati szinten érzé
kelhetők. 

A verseny második szakasza 
és a vetélkedő jelleg fokozatos 
kibontakoztatása az eddiginél is 
gondosabb. céltudatosabb 
munkát követel. 

A versenyző egységeknek ar
ra kell törekedni, hogy a·z ,.Eljá
rási szabályzatban" szerepló 
célkitűzések minél szélesebb 
körét teljesítve gyűjtsék pont
jaikat. A következő időszak ak
tuális és legfontosabb feladatai 

közül az alábbiakat kell rneg-
említeni: 

- Árufuvarozási munkán
kat úgy kell szervezni, hogy az 
előszállításba bevont áruk 
mennyisége az első negyedév
ben a bázis időszakhoz viszo
nyítva 5 százalékkal, a belföldi 
kocsiigényes árutonna az év el
ső felében 2 százalékkal növe
kedjen. 

- Növelni kell - legalább 5 
százalékkal - a fordavonatok
kal szállított áruk mennyiségét. 

- A kocsiforduló időt 4.31 
napra kell csökkenteni, a stati
kus terhelést 28 tonnára kell 
emelni. 

- Növelni kell a tehervonati 
alaprendszerben közlekedő vo
natok számát. 

- Javítani kell a kiszolgálási 
fegyelmet. az üzemirányító 
munka színvonalát. 

- Növelni kell a villamos 
vontatás részarányát, a mozdo
nyok napi hasznos km és 100 

elegy-tonnakilométer teljesít
ményét. 

- Mérsékelni kell az üres 
kocsifutást, növelni a tehervo
natok átlagos terhelését. 

A személyszállításban az 
utazás minőségének javítása, 
a versenyképesség fokozása, az 
igények magasabb szintű kielé
gítése a cé 1. 

Fontos feladat a járműpark 
üzemkészségének javítása, a 
munka termelékenységének fo
kozása. Elsősorban az üzemvi
teli irányító munka hatékonysá
gának növelésével, az üzemfö
nökségek szervezettségi színvo
nalának emelésével· javítandók 
utaskilométer/fő és az áru-ton
nakilométer/fő mutatók. 

(Folytatás az 5. oldalon) 

Az t'lmúll ht'tek „zokallan hidt>gt' ugyanci,ak próbára 1.-ne 
a szabadban dolgozókat. köztük a •rn1,utasokat i;i, Hogyan 
álltak hd�1 hóban. fagyban a koesirt>nd.-ziSk, sarusok. pá
lyamunkái.-ok é" a többi \"a!<uta,; '? Erről szól 3. oldalon lt>vő 
riportö-.szeállításunk. (A felvt-tf'lek Fettnc-vároi. Nyugati 

rt•ndezőjébt"n kéi.zültt"k.) 
(Lal".zkó Ildikó fotói) 
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Mikor, kJ illondjon nemet? 

l!J8;i. JA'.\'L\U :11. 

Sok e•ethn helyile8 kellene intéskedni 

Az elnökség decemberi ülésén 6rtékelte a Vasuta
sok Szakszervezete infotm�i,s és tájékoztató mun
káját. Megállapította. hogy-·kritik!-'sabbak, önkritiku
sabbak lettek az inf.orrnkin jelentések. A tisztség
viselők egyre bátrabban, a johbítés szándékával te
szik szóvá a fogyatékos&égoket. reálisan tükröztetik 
a dolgozók munkahelyi hangufatát. Különösen a vas
út munkájával kapcsolatos jelzések lettek ténysze
rűbbek. konkrétabbak. 

ként a dolgo;.ók gyors tájékoz
tatását nehezítő egymásra mu
togatás is kiérződik. Alap- és 
középirányító szerveink pél
dául akkor, amikor nemleges 
választ kellene adniuk - vagy 
saját hatáskörben kellene az in
formációs jelzésekre intézked
niük - szívesebben áthárítják 
a felelősséget a szakszervezet 
központi apparátusára. Per
sze, a gazdasági vez,etőknél is 
tapasztalható hasonló jelenség. 
Ez a helyi intézkedések odázá
sát, a szakmai rátermettség és 
rugalmasság hiányosságait, a 
,, minek vállaMak ilyen népsze
rűtlen feladatot; mondjanak 
fent nemet", s az ehhez hasonló 
helytelen szemléletet tükrözi. 
E jelenségek visszaszorításához 
világosabb agitációra, az eddi
ginél tudatosabb és következe
tesebb propagandára van szük
ség minden szinten. 

Lengyel s�aks�en,e:.eti ve:1etiik 
a vasutas-s:1aks:1en,e:1etben 

Rendszeresebb a visszajelzés 
A munkahelyek szociális kö

rülményeivel, az üzem- és mun
kaszervezés problémáival, a 

kollektív szerződéssel, a menet
rend összeállításával kapcsola
tos jelzések száma az utóbbi 
időben növekedett. Ez tájékoz
tató munkánk tovább/ ejleszté
sének irányait is megjelöli. A 
tematikus információk és a vas
útüzemi szolgálati helyekről ka

pott tájékoztató jelentések alap
ján készítettünk elemző íráso
kat a vezénylési munka fogya
tékosságairól, a forgalomszer
vezésről és a távolléti időkről, a 
szolgálati lapokról, a munka
fegyelemről, illetve az ezzel 
kapcsolatos rendeletek hangu
lati hatásáról, fogadtatásáról. 

hogy az egyébként nagyon 
has:imos Kérdezték az informá
'Ciós jelentésekben című füze
tekben - főként az életszínvo
nallal kapcsolatos jelzésekre 
(árpolitika, az elektromos áram 
vidéki és városi tarifája, főváro
si és videki közlekedési támoga
tás stb.), valamint a MÁV, az 
Utasellátó Vállalat vezetőihez, a 
központi vezetőség osztályaihoz 
küldött információkra adott tá
jékoztatás nem találkozik min
den dolgozó egyetértésével. 

Koszorus Ferenc főtitkár tájékoztatja a delegációt szakszervezetünk tevékenységéről 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Szakszervezetünk informá
ciós jelentéseit és a melléklete
ket a központi vezetőség, az el
nökség tagjai, illetve a vasút és 
az Utasellátó vezetői is megkap
ják. Ezáltal elősegítjük, hogy a 

testületi üléseken felkészülteb
ben, tájékozottabban vehetik ki 
részüket a döntésekből. 

Úgy tapasztaljuk, hogy az 
alapszervezetek, a középirányí
tó szakszervezeti bizottságok 
vezetői, tisztségviselői munká
jukban szintén felhasználják a 
központi vezetőség információs 
jelentését, a havonkénti hangu
lati jelentések mellékleteit. 

Javult a tematikus informá
ciók tartalmi színvonala, ami 
elősegítette a jelzések hasznosí
tását. Az információs, de külö
nösen a tájékoztató munka tar
talmi színvonalának javulását 
eredményezte, hogy a szak
szervezeti bizottságok jelzései
re a központi szervektől rend
szeresebbé vált a visszacsato
lás. Igaz ugyanakkor az is, 

Előfordult, hogy a túl általá
nos megfogalmazások és hosz
szú válaszadási idők miatt a 
viss·zacsatolásokat nem fogad
ták el a tisztségviselők. Még 
mindig találkozni olyan válasz
adásokkal, amelyekben a 
,,miért nem" indoklására egy
szerűen csak rendi;leteket idéz
nek a válaszolók, vagy felsorol
ják azokat a felsőbb utasításo
kat, előírásokat, amelyekre hi
vatkozva nem lehet a jelzett 
problémákat kedvezően ren
dezni. Ezekből a válaszokból 
sokszor nem érzik a szakszer
vezeti tagok, hogy javaslatukat 
kellő körültekintéssel kezelik. 
Az utasítások idézése helyett 
11agyobb politikai körültekin
téssel, kellő agitációs érvekkel 
alátámasztott 'válaszokat vár
nak az alapszervezetek, még 
akkor is, ha a válasz nemleges. 
Ezzel megköhnyíthetnénk az 
szb-k agitációs munkáját. A tá
jékoztatás további erősítése ér
dekében az információkra adott 
válaszokat a szakszervezeti bi
zottságokon keresztül az eddigi
nél rendszeresebben kell eljut
tatni a bizalmiakhoz, s rajtuk 
keresztül a tagsághoz. 

Az információktiól helyen-

Az utóbbi években ismét a fi
gyelem középpontjába kerültek 
a bizalmiak. Nem alaptalanul, 
hiszen a tagsággal ők tartanak 
naponta kapcsolatot, ők közve
títik a testületi határozatokat 
a mozgalom legkisebb szerve
zeti egységeinek, a bizalmi cso
portoknak, ők továbbítják a 
dolgozók jelzéseit az alapszer
vezetek testületeinek, vezetői
nek. Az alapszervezetek infor
mációs jelentései is többnyire a 
bizalmiak, főbizalmiak, munka
bizottságok jelzései alapján ké
szülnek. 

Bár nem meghatározó rész
arányban, de előfordul, hogy a 
jelentést készítők kipipálandó 
feladatnak, manuális munká
nak tekintik ezt, s nem látják je
lentőségét a munkahelyi de
mokrácia kiszélesítésében, a 
dolgozókat foglalkoztató prob
lémák meg„züntetésében. Ép
pen ezért az elnökség az infor
mációadásra kötelezett szb-k és 
az információs hálózat tevé
kenységének elismerése mellett 
úgy határozott, hogy vala
mennyi alapszervezet saját 
munkájának nyilvánossága és 
a demokratizmus erősítése ér
dekében havonta készítsen in
formációs jelentést, s azokat el
sősorban a helyi szakszerveze
ti munkában hasznosítsák. · 

Orosz Károly 

Szakszervezetünk meghívá
sára január 8-11-ig négytagú, 
vezető szintű lengyel vasutas
szakszervezeti delegáció járt 
hazánkban a kapcsolatok felvé
tele, illetve tapasztalatcsere cél
jából. A delegációt a lengyel 
vasúti-közlekedési dolgozókat 
képviselő vasutas-szakszerve
zeti szövetség főtanácsának el
nöke, Koczur Wlodzimierz ve
zette. Tagjai voltak: Tryfon Ro
man, a szövetségi főtanács el
nökhelyettese, Sochacki Wi
told, a krakkói déli körzeti ta
nács elnökhelyettese, és 
Wrzostkiewicz Stanislaw, a 
kielcei szállítási körzet szak
szervezeti elnöke. 

A delegációt a vasutas-szak
szervezet székházában fogadta 
Koszorus Ferenc főtitkár. A fo
gadáson jelen volt Tolnai Ildi
kó és dr. Juhász Zoltán titkár. 
A két szakszervezet vezetői köl
csonosen tájékoztattá)<: egy
mást, majd megállapodtak a 
kapcsolatok szélesítésében, ille� 
tőleg az együttműködés módjá
ban. A jövőben a központi és a 
középszervi szintű delegáció
cseréken kívül csereüdültetésre 
is kínálkozik lehetőség. 

Vendégeink magyarorszag1 
tartózkodásukat a kapcsolatok 
felvétele mellett arra is felhasz
nálták, hogy a boglárlellei, a 

balatonkenesei és a gárdonyi 
üdülővel ismerkedjenek. Eluta
zásu,k előtt a delegáció újból ta
lálkozott szakszervezetünk ve
zetőivel. Ezt az alkalmat hasz
náltuk fel arra, hogy a vasutas
olvasókat is érdeklő kérdésekre 
választ kérjünk a delegáció ve
zetőjétől. 

Arra a kérdésünkre, hogy mi
kor és milyen elvek szerint kez
dődött a lengyel szakszerveze
tek ujjászervezése, Koczur Wlo
dzimierz a következőket vála
szolta: 

• - Egy évvel ezelőtt kezdő
dött ez a munka, s hadd te
gyem mindjárt hozzá, hogy 
meglehetősen nehéz körülmé
nyek között. Ennek két oka is 
van. Az egyik, hogy nem a régi 
alapokról indultunk, v:agyis 
nem az iparági ágazati szak
szervezeti formát választottuk. 
A másik ok: a szolidaritási szak
szervezetnek tavaly még jelen
tős befolyása volt a dolgozókra. 
Ma Lengyelországban a külön
böző szakmákhoz tartozó mun
kahelyek is alakíthatnak önálló 
szakszervezetet. 

- A vasútnál is ilyen elvek 
szerint szervezték ujjá a szak
szervezetet? 

- Alapjában véve igen. De 
míg korábban egy, addig ma 
három vasutas-szakszervezeti 
szövetség jött létre. A miénk a 
legnagyobb. Ide a vasúti közle-

szövetséghez a járműjavító üze
mek, a vasútépítők szakszerve
zeti szervei tartoznak. A mi szö
vetségünk 1984. április óta mű
ködik. A szervezeti struktúra a 
lengyel vasutak (PKP) szerve
zeti felépítéséhez alkalmazko
dik. Nyolc körzetünk van. 
Mindegyik élén szakszervezeti 
tanács működik. 

- Hallhatnánk valamit eddi
gi tevékenységükről, program
jukról? 

- Ha a múlt évi munkát ér
tékeljük, elsőnek azt említe
ném, hogy szövetségünket a 
legeredményesebben tevékeny
kedő szakszervezeti szövetsé
gek között tartják számon. 
Igaz, hogy a szervezettség még 
csak 40 százalékos, de ha azt 
nézzük, hogy amikor hivatalo
san bejegyeztek bennünket, 
még csak 75 ezer, ma pedig 125 
ezer tagunk van. 

_______ .;._ ____ --;.------------------------------------------, kedésben (forgalom, vontatás) 

A működéshez szükséges 
belső feltételeket már megte
remtettük, s megkezdtük az ak
tivisták képzését. Ezenkívül 
részt veszünk a PKP tervének 
véleményezésében, az üdülőbe
utalók elosztásában. Sorra fel
vesszük a kapcsolatot a testvéri 
szocialista országok vasutas
szakszervezeteivel és a nemzet
közi szövetség munkájába is 
szeretnénk bekapcsolódni. Ez a 
látogatás is azt a 'célt szolgálta, 
hogy a magyar vasutas-szak
szervezettel is m�gteremtsük, 
majd fokozatosan bővítsük kap
csolatainkat. 

EGYEZIK A SZÓ ÉS A TETI 
Beué'Ketés a párttagság kongresuusi kéuülődéséről 

a dunakeui járműjavító pb-titkárával 

A pártszervezetek, a kon1munisták számára a de
cember és a január első fele országosan mozgalma
sabb volt a korábbi hónapokhoz mérten. Hazánk va
lamennyi állampolgára szélllára nagy jelentőségű 
esemény lesz az MSZMP XIII. kongresszusa. s a ké
szülődés jegyébén ebb�n az idósz,akban került sor a 
beszámoló párttaggy�lésekre. amelyeken összegez
ték az elmúlt öt év munkáját, véleményt mondtak a 
pártéletről. 

Dobrovits Istvántól, a MÁV 
Dunakeszi Járműjavító Üzem 
pártbizottságának titkárától a 
helyi tapasztalatokról kértünk 
tájékoztatást. 

- Pártbizottságunk intézke
dési tervének megfelelően alap
szervezeteink vezetőségei az 
előkészítés időszakában egyéni 
beszélgetést folytattak az üzem 
közel négyszáz kommunistájá
val. Pártcsoport-értekezleteken 
megvitatták a párt-alapszerve
zetek tevékenységét, valamint 
személyre szólóan is értékelték 
a párttagok munkáját, a párt
megbízatások teljesítését. Az 
így kialakított vélemények i�
meretében készültek el a 'fél év
tized munkáját értékelő taggyd
lések írásos beszámolói - mon
dotta beszélgetésünk kezdetén 
Dobrovits István. 

- A párttagok aktivitása mi
lyen volt a taggyűlésen? 

- Úgy ítélem meg. hogy 
összességében elégedettek le
hetünk. hiszen taggyűlésenként 
átlagosan hatan mondtak vele
ményt. egészítették ki a beszá
molót. A számoknál is fonto-

sabb, hogy a jó politikiai han
gulatú taggyűlések kitűnő f ó
rumai voltak az önkritikus, 
olykor kritikus, de építő jelleg
gel, a jobbítás szándékával 
megfogalmazott vélemények
nek. 

A járműjavító Dunakeszi leg
nagyobb ipari . üzeme. 1ülzás 
nélkül mondhatjuk, hogy az itt 
dolgozó vasutas kommunisták 
cselekedeteire, észrevételeire az 
egész városban figyelnek. Meg
határozó szerepet vállalnak a 
település fejlődésének segítésé
ben, politikai aculatának formá
lásában. Így különösképpen ér
tteklődésre számottartó, hogy a 
párttagok milyen témákkal, 
{cérdésekkel foglalkoznak. 

- A taggyűléseken vala
mennyi alapszervezetben szól
tak a párttaggá nevelő munka 
emberi és politikai fontosságá
ról. a párt politikája melletti ki
állásról. a meggyőző érvelés 
agitatív hatásáról, a naprakész 
információ kölcsönös jelentősé
géről - hangsúlyozta Dobro
vits István. A pártmunka teljes 
keresztmetszetét érintették. de 

legtöbben a gazdaságpolitiká
val, a napi termelőmunkával 
kapcsolatban mondtak véle
ményt. Néhány példát monda
nék: a feladatok egységes értel
mezésének, a jó közösségi ösz
szefogásnak tulajdonítják, hogy 
a tartalékok jobb feltárásával, a 
veszteségidők csökkentésével, 
hatékonyabb technológiai fo
lyamatok beiktatásával a csök
kenő létszám ellenére is, sike
rült az elmúlt időszakban a ter
veket teljesíteni olyan minőségi 
színvonalon, hogy 1984-ben el
nyertük a Kiváló Üzem címet. 

Elismeréssel szóltak a szocia
lista brigádmozgalomról. bár 
egyesek szerint a tennivalók 
konkrétabb meghatározásával 
a mozgalomban rejlő tartalé� 
�okat még eredményesebben 
Lehetne mozgósítani céljaink 
megvalósításáért. Ezt szolgál
ják a vgm-ek is, melyeket azon
ban többen „szükséges 
rossz"-nak tartanak. Igaz 
ugyqn, hogy pluszjövedelmet 
biztosít, de mint mondják, holz
szú távon háttérbe szorítja a 
r:saládot, a szakmai tovább
képzést, az egyéni mű-i,elődést 
és a pihenést is. 

Valamennyiünket töprengés
re késztet, hogy üzemünkbó1 a 
múlt évben hetven munkás lé
pett ki, akiknek nagyobb része 
lakóhelyéhez közelebb vállalt 
munkát. Köztudott az is, hogy 
döntésüket befolyásolta az az 
intézkedés is, mely szerint Du
nakeszin megszűnt az új kocsik 
gyártása. A jövőben jobban kell 
tudatosítanunk üzemünk sze
repét, feladatait, a meglévő 

szociális, kulturális és sportléte
sítményeinket, az úgynevezett 
béren kívüli juttatásokat. Eh
hez a témakörhöz tartozik az is, 
hogy a fiatalok munkáját, élet
körülményeit figyelemmel kí
sérjük, segítjük, továbbtanulá
sukat támogatjuk. Több felszó
laló hangsúlyozta, hogy a ko
rábbi időkben kezdeményezett, 
s ma már hatvan családnak ott
hont adó KISZ-lakás-építési ak
ciót a jövőben is folytatni kell. 
Ez egyfelől biztosítja a szakmai 
utánpótlást, másfelől a dolgozó
kat hozzásegítjük az otthonte
remtéshez, a' letelepedéshez. 

- A beszámoló taggyűlése
ken felvetett kérdések, elhang
zott vélemények alapján milyen 
az üz�m párttagságának han
gulata? 

- A felszólalók szavaiból ki
csendült, hogy az egyes terüle
teken mutatkozó gondjaink el
lenére számos nagyszerü, em
bert próbáló f eladatct oldot
tunk meg, együtt a pártonkívü
liekkel. Ez a közös tettrekész
ség megnyilvánul az MSZMP 
XIII. kongresszusa tiszteletére 
tett munka/ elajánlásokban, az 
üzemben és a városban vállalt 
társadalmi munkák teljesítésé
ben. A mindannyiunk számára 
nehezebbé vált életkörülmé
nyek ellenére is bizakodással 
tekintünk a jövő elé. A terveket 
és a feladatokat ismerjük, me
lyek teljesítéséhez biztatást je
lent az is, ha a MÁV kezdi visz
szanyerni régi megbecsülését. 

Vetési Imre 

foglalkoztatott dolgozók tartoz
nak. Jelenleg 577 szakszerve
zeti szervezetünk van, s a tag
létszám 125 ezer. A másik két 

Az éber segédkezel6 

Visi Ferenc 

Balesetet hárított, 

jutalomban részesült 

Elmúlt év december 5-én kb. 
8 óra 34 perckor Kiskunhalas 
állomás harmadik vágányára 
behaladó Polónia Expressz ne
gyedik kocsijanak besorozott 51 
55 398 0006-7 psz. kocsi 5. szá
mú kerékabroncsa sugár irány
ban eltört. Ebben a kocsiban 
utazott Kis Vén Ignác, a kis
kunhalasi üzemfőnökség segéd
kezelője is, aki a történtekre így 
emlékszik vissza. 

- Két hónapig betegállo
mányban voltam, és a kérdéses 
napon is Kiskunhalasra utaz
tam orvosi ellenőrz�sre. Kis
kunhalason a váltókon való be
haladáskor rövid egymás után 
két hatalmas durranást hallot
tam a kocsi forgóváza felől. 
Megijedtem. Úgy éreztem, alat-

tam a kocsi kilehgett, és a kocsi
szekrény is megsérült. Tudtam, 
műszaki probléma lehet. Sze
rencsére rövid időn belül meg
álltunk, és leugrottam_ lát
tam, hogy a kocsi bal első ke
réka broncsa sugár irányban a 
tengelyig elrepedt. Kiabáltam a 
forgalmi szolgálattevőnek 
aki már a menesztésre várt -, 
hogy ne indítsa a vonatot. Sze
rencsére meghallotta és intéz
kedett a sérült kocsi kisorozásá
ra. Ilyen törést én még nem lát
tam. 

Kis Vén Ignácnak január 
7-én Lovász Lázár igazgató 
2500 forint jutalmat adott át 
Szegeden, az igazgatóság köz
pontjában. 

(Gellért) 

Köszönet a gyógyf,tásért 
Ismét köszönőlevelet hozott a posta, s szívesen helyt adunk 

neki. Orosz Ferenc, a szolnoki járműjavító üzem Radnóti Miklós 
szocialista brigádjának tagja írja az alábbiakat: ,,Szeretném meg
köszönni a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak, 
különösképpen a belgyógyászat II. »Paracelsus" és az általános 
sebészet Balassa János· szocialista brigádjainak, hogy magas 
szintű, önzetlen és 01..aadó munkájukkal elősegítették magam és 
betegtársaim gyógyulását." 

" 
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HÓBAN, FAGYBAN Munkavédelmi ellenörzésen 
Ferencvárosi pillanatképek Rákosrendező állomáson Szerencsénk van. Olyan 20 év hasonló következményekkel já-

együtt indulunk Szalai László korüli fiatalokkal találkozunk, ró dühöngés? Válaszuk határo
szb-titkárral. )1ogy a helyszínen akik nyíltak és őszinték. Kiren- zott. Nem. Felső fokokban di
győződjünk meg arról: milyen a deltek ók. egyikük Vésztőről, csérik a Tatai úti munkásszál
szabadban dolgozók hangulata, másikuk Fényeslitkéről jött. lón biztosított ellátást, kulturá
munkakedve. Rákosrendezőn hogy kisegítsék rákosrendezöi lis programokat. Jó hangula
biztosították-e a feltételeket, munkatársaikat. Hogy érzik tukhoz, helytállásukhoz nagy
ezen belül a téli ruházatot, a magukat? Tesszük fel a kérdést. mértékben hozzájárul, hogy 
melegítő italt, vannak-e mele- Nem panaszkodnak. A munka munkaidó után kényelmesen 
gedöhelyiségek és milyen azok ugyan lelassult, kevesebb az tudnak pihenni. érdeklődési kö
fűtése. Az elmúlt napok -15, elegy. de az időjárás a szerveze- rüknek megfelelően. hasznos 
- 20 C0 -os. embert. gépet pró- tet megviseli. Különösen vonat- tevékenységgel töltik el szabad 
bára tevő kemény hidege a mai koz1k ez az elmúlt napokra, idejüket. 

Ez a tél embert, gépet próbára tesz 

Farkasordító hideg! · Euró

pa fázik! Rendkívüli tél! 

- olvashattuk az elmúlt 

hetekben az újságokban e 

blickfangos címeket, s ma

gunk is tapasztalhattuk, 

érezhettük e megállapítá

sok igazát. Nehéz helytáll

niuk a szabadban dolgo

zóknak, takarékoskodni 

kell az energiával. A köz

lekedés dolgozóit is próbá

ra teszi a tartós tél. 

A rendkívül hideg napok 

nem kedveznek a vasúti 
áruszállításnak sem. 

- A hideg tél még nem ren
dítette meg a vasutasokat -
mondja Valovics lsti·án, a fe
rencvárosi körzeti üzemfönök
ség üzemviteli helyettese. majd 

látva meghökkenésemet, azon
nal hozzáteszi: - A vasúti telje
sítménvek elsósorban nem a hi
deg miatt estek vissza. Inkább 
az a gond. hogy januárban a 
vállalatok kevesebb árut raktak 
vagonokba. A ferencvárosi cso
mópont alapvetó feladata a ko
csirendezés. Ezt eddig a rendkí
vül hideg tél nehezítette ugyan, 
de nem akadályozta. 

- Hogyan lehet kifejezni 
számokban az áruszállítás csök
kenését'? 

- Egy őszi napon például 
huszonnégy óra alatt 3800-
-1000 kocsi érkezik Ferencváros
ba, illetve indul innen. Átlag
ban 3600-4200 kocsit gurí
tunk. Ez most januárban ezer 
kocsival kevesebb. És még egy 
adat. A ferencvárosi körzeti 
üzemfónökségen átlagban 
nvolcszáz kocsit szoktak leadn1. 
eiekben a hetekben csak négy
százötvenet. A kocs1feladási 
adatok sem kedvezőbbek, Kü
ltinösen a kő és kavicsszállítmá
nyok ritkultak. Az év végi 
csúcsforgalom után most hul
lámvölgyben vagyunk. 

- Ennek ellenére milyen 
gondokat okoz a vasútnak a hi
deg tél? 

- Másfélszeresére növeke
dett például a rakomány1gazí
tásra szoruló kocsik száma. 
A havas. jeges vagonokban kü
lönösen a fémáruk. lemezek 
csúsznak meg. s gyakran meg
rongálják a vagonok oldalfalait. 
Ferencben 500 váltó van. Ebből 
kétszáz központi állítású. a töb
bi kézi. A dominórendszerűek 
természetesen érzékenyebbek. 
hiszen könnyen lefagynak. 
Ezért a váltóállítás1 idő növek
szik, lassul az elegyrendezés. 
A mínusz 15- és 20-fokos hideg
ben három felsővezeték-szaka
dás. és ugyanannyi síntörés 

volt. 
Hogyan viselték el a nagy 

hidrget a vasutasok. milven a 
hangulatuk? 

- Kétségtelen. hogy a tartó
san nagy hidegben nagyobb az 
igénybevétel. hiszen a szabad 

6g alatt kell dolgozniuk. de en
nt>k ellenére nem viselte meg 
öket különösebben az eddigi 
tél. A kocsirendezők és a saru
sok óvatosabban dolgoznak. hi
szen csúsznak az utak, figyel
mesebben kell a vágányok kö
zött közlekedni. Sajnos évente 

körülbelül nyolcvanan mennek 
nyugdíjba, s őket - a rutinos. 
tapasztalt vasutasokat - na
gyon nehéz pótoln1. Ezért csak 
elvétve tudunk pihenőnapot ad
ni dolgozóinknak. 

Szemlére indulunk a január 
14-i hidegben. A hőmérséklet 
mínusz hat fok. süt a nap. 
A Nyugati rendező vágányai 
között ballagunk. a fotós gyak
ran használja a fényképezógé
pet. Néhány répaszeletet szállí
tó vagon kerékcsapjainál hosz
szú jégcsapok csillognak a ja
nuári napfényben. Kísérőnk. 
Emődi Iswán tartalékos szak
mai irányító magyarázza. hogy 
a répaszelet kirakása nem okoz 
gondot. mert cukortartalma 
miatt a szállítmány nem fagy 
össze. A vágányok között talál
kozunk Bagi Sándor tolatásve
zetővel és Lippai Jo::sef kocsi-

nap egy kicsit felengedett. amikor éjjel nagyon nehéz volt Továbbmegyünk. A követke-A ho" me' ró -6 ° C-t mutat a sza- a szolga' lat 
badban. 

· ző melegedő valamivel kultu-
A munkavédelmi ellenőr sze- Megkapnak-e mindent, ami ráltabb. Találunk asztalt, széke

mének máskor megszokott lát- ilyen helyzetekben elő van ír- ket, szekrényeket. s a sarokban 
vány: a sok áruhulladék. sze- va? Válaszuk megnyugtató. er- ott az ilyenkor nélkülözhetetlen 
mét s a vágányzat felépítményi ről magam is meggyőződhetek. tea. Elmondásuk szerint pa
rendellenességei eltűntek. Rajtuk van a meleg vattakabát. naszra nincs okuk, mert a veze-

lábukon surranó. kezükön vé- tök mindent megtesznek annak 
A vastag hóréteg jótékony leple 

eltakar mindent. A vágányok dőkesztyű. fejükön téliesített érdekében, hogy a munkájuk-
sokasága. térvilágító oszlopok. �:�
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rendetlenség. Egy kicsit szé- hez, a téli ruházat folyamatos 
A hidegbt>n jóle„ik a meleg tea egymás után gurulnak le a gu- k k '11 cseré1'ét biztosítJ.ák. Melegedő-• rítódombról. csikorognak a ke- gyen ezne ezen az a apoton. 

rendezóvel. akik reggel hét órá
tól vannak szolgálatban. 

- Megszoktuk már a hide
get - mondja Bagi Sándor, aki 
Adácson lakik. - A decemberi 
hónap volt a legnehezebb. Ak
kor 40-42 export kocsit indí
tottunk útnak egy szolgálat 
alatt. Sajnos csak egy plusz egy 
fővel dolgozunk a létszámhiány 
miatt. A hidegben mmdig volt 
forró tea. Én régi vasutas va

gyok. ennél hidegebb telekre is 
emlékszem. 

A II-es számú saruzó órhely
nél hat sarus teljesít szolgála
tot. A melegedő ütött-kopott kis 
bódé. Külső oldalán krétával írt 
különféle megjegyzések fakasz
tanak mosolyt a látogató arcán. 
Belül. egy rozzant szeneskály
ha mellett többen melegednek. 
mert éppen gurítási szünet van. 
Kőrösi Tibor 1955-től dolgozik 
itt. 

- A mínusz húszfokos hide
get is elviseltük. hiszen ha mo
zog az ember, szaladgál a sínek 
között. amikor a kocsik futnak. 
nem fázunk. Az volt a szeren
csénk. hogy nem esett nagy hó. 
A munka azonban így is nehe
zebb és veszélyesebb. hiszen a 
havas· úton körültekintőbben 
kell közlekednünk. a kocsik 
fékútja is hosszabb. Síkosabb a 
sín. nagyobb a fékút. A sarukat 
nemrég cserélték k1. mert ilyen
kor gyorsabban kopnak. 

- Eddig (negyed háromig) 
16 fogás volt - jegyzi meg Ko
vács Csaba sarus. - Hétszáz 
kocsi gurult le a dombról. ez jó
val kevesebb, mint például a 
decemben átlag. 

Bent a melegedöben lehan
goló kép fogad. Málló vakolat. 
kopott asztalok. székek. hullám
zó padozat. Az egyetlen dicsé

(Laczkó Udikó felvt;tt>le) rekek alatt a saruk. Emberek Elmondják őszmtén. hogy időn- ital minden szabadban dolgozó 
futnak egyik vágánytól a mási- ként bizony egyesek nem fér- rendelkezésére áll. Szalai Lász-

Hldeg éjszakákon sok vál- kig. Fel- és levesznek sarukat a nek a bőrükbe. s dühükben ki- ló ismeri legtöbbjük gondját
tó lefagyott. Melegítölámpával sínekről. Hajlongó alakjuk a törik az ablakot. kiszakítják az baját. A hangulat jó. 

elektromos vezetéket. olvasztgattuk a jeget és vasru- ködbe vész. de sárga sisakjuk- Újabb „fogás" jön. A dolgo-
dakkal segítettük a váltóállí- ról felismerhetők; ők a sarusok, Ösztönösen teszem fel a kő- zóknak a helyükre kell állni, 
tást. A szolgálat után nagyon kocsirendezők. Közelebb me- vetkező kérdést: a munkásszál- hogy fogadn1 tudják a kocsikat, 
jólesik a meleg szoba. a kikap- gyünk, hogy a gurítási szüne- lón. ahol laknak. milyenek a kö- és időben lerakni a sarukat. Ezt 
csolódás tekben szót váltsunk velük. rülmények. és elófordul-e ott 1s találtuk a munkahelyeken. Sándor Alajos féklakatos 1---------------------------- Ellátogattunk a szociális épü-
Vámosgyórkről jár ide dolgoz- K , • • , 1 t , k letbe is. A földszmten étterem 
m. Vele a sínek között találka- ezl 'Jego V8SZ O és tálalókonyha. Éppen ebéd-
zunk. kezében hosszú nvelű ka- időben érkeztünk, A napi menü 
lapács • · 

Az elmúlt napokban négy új osztrák Leister gyártmányú ké- dupla falú, hőtárolós edények-
- Ez a hideg valamennyiün- zi jégolvasztó gépet helyeztek üzembe a főváros három nagy sze- ben érkezik. A kiszolgálás kul

két próbára tesz. hiszen majd- mélypályaudvarán (a Keletiben, a Nyugatiban, a Déliben). turált és higiénikus. Az öltö
nem odafagy a kezünk a vago- A 650 fok Celsius levegővel működó kisgépek kiválóan alka!- zőkben. mosdókban tisztaság, a 
nok vasszerkezeteihez - ma- masak az elfagyott személykocsik vízvezetékeinek. ajtóinak kiol- hőmérséklet az előírásoknak 
gyarázza. - Nekünk sokat kell vasztására. Egy befagyott vagont fél óra alatt üzemképessé lehet megfelel. A 12 órát szabadban 
a szabadban tartózkodn1, gya- velük tenn1. tartózkodó dolgozók meg is ér-
konbb a kocsik meghibásodása A gépek egyébként 220, illetve 380 voltos hálózati árammal demlik ezt a gondoskodást. 
is . . . működnek. fogyasztásuk nem haladja meg egyenként a 10 kw-ot. 

Néhány vágánnyal odébb. az Ezzel szemben súlyuk nem én el a három kilogrammot. Hármasban ballagunk vissza 
I-es őrhely mellett egy sárga si- A sikeres próbaüzem után a szakemberek úgy határoztak, a szakszervezeti bizottság iro
sakos fiatal ember váltókat ál- hogy a Le1ster gyártmányú hőlégfúvókból vásárolnak néhány dájába. ahol Molnár Béla 

'ld ' · 1 • b bb b d · 'l d k ' üzemfőnök már várt bennün-lít. zászlajával jelzéseket ad. Fi- pe anyt meg, e sosor an a nagyo u apesll pa yau varo re-
gyeljük a munkáját, szinte egy szére. ket. Elmonöotta, hogy a téli fel-
pillanatra sem tud megálln1. 

s. készülés időben megtörtént, 
Endrődi lstt'án váltókezeló eb-

-- .... __ .. _ gond0k azért vannak. Melegítö 
ital szállításához nem állnak ben a hidegben sem fázik. rendelkezésükre megfelelő hő-- Valóban nem - mondja álló edények. Továbbra is gond 

derűsen -. hiszen egyik váltó- a saruk gyakori meghibásodá-
tó1 a másikig szaladgálok. Me- sa. (Hamar törnek.) A szabad-zőberényi lakos vagyok, négy ban dolgozó sarusok részére 
hónapja lakom itt a munkás- hiányoznak a munkahelyhez 
szálláson. Jól érzem magam. közel eső melegedó- és W. e.-
Csak nagy hó ne legyen. mert helyiségek. Sok a panasz a sur-
az megkeseríti az életünket - ranókra; törik a talpuk. Az teszi még hozzá -. aztán már szb-titkárral együtt nyugtázzák rohan is tovább. a másik váltó- a dolgozók dicsérő szavait a 
hoz. mert a tartalék mozdony munkásszállásról, de megjegy-
tolja felénk a vagonokat. zik, hogy sokba kerül ez. mert 

A ferencvárosi vasutasok nincs arányos teherviselés a 
még helytállnak. Raj.tuk a nagy munkásszállót igénybe vevő fő-
hidegben sem múlik az áruk nökségek között. Véleményük 
gyors továbbítása. csak a fuva- szerint ezen változtatm kellene. 
roztatók adjanak több munkát Biztos igazuk van. ók ismerik 
a rendező pályaudvarok dolgo- saját gondjaikat. bajaikat. 
zómak . . . .\z időjárá..,hoz öltiiztek 

(Ke!>ztyfö, 1:erenc rajza) Pásku Jenő Kaszala Sándor 

rendő berendezés ebben a hi-..------------------------------------------------------

degben a rozzant vaskályha. 
amely ontja a meleget. 

- Kapnak elegendő szenet a 
fütéshez? - kérdezem. 

- Hogyne. kapunk. vála
szolja mosolyogva Horváth Fe
renc, majd megjegyzi: - A sí
nek között találunk elegendőt. 
nem fagyunk meg, ha nem ér
kezik időben szénszállítmány. 

Ez a melegedő még az ötve
nes években készült, szerencsé
re már nem sok van belőle. 
Korszerűbb konténerek váltot
ták fel a régieket. 

A toronyból hangosbemon
dón jelzik. hogy újabb fogás ér
kezik. Abbahagyjuk a beszélge
tést. a sarusok készülődnek. 

- Kettő négytengelyes ra
kott a 11-re. 19-re - hallom a 
tájékoztatást. A saruzók felké
szülten várják a sebesen guruló 
vagonokat. 

Indulunk tovább a sínek kö
zött. Kevés a rakott vagon, szin
te üres a rendező. Egy másik 
melegedőbe pályamunkások 
húzórltak be. Megszólítom az 
egyiket: 

- Hogyan bí1ták a hideg na-
pokat'? 

- Elviselhető volt. hiszen 
meleg ruhánk van. és a forró 
tea sem hiányzott - mondja Bálint Istrán pályamunkás. aki 
tíz éve dolgozik Ferencben. 
A családja Sárospatakon él. ó a 
munkásszállón lakik. 

R
iportútra invitáltak Buda
pest-Keleti pályaudvar 
vonatkísérői. Az elóze

tes bejelentés eléggé vészjósló 
volt. Hidegról. ésszerűtlen szer
vezésról tett említést. De a ri
port csak akkor igazán riport, 
ha a kellemetlenségeknek az új
ságíró ugyanúgy részese, mint 
a több országból verbuválód0tt 

utazóközönség. A felkérés 
ugyan1s egy. a Polónia Expresz
szen teendő rövid utazásra szó
lított. Budapesttől a somoskóúj
falu1 országhatárig, és vissza. 

Kérem szépen, a VlCC az. 
hogy - vidékről jövet - azon 
izgultam: beérek-e a Keletibe a 
Polónia érkezésére! Torma Jó
zsef vonatvezető és Veres Fe
renc segédvezénylő - hogy 
úgy mondjam - totálisan meg
vigasztalt a vezénylet melletti 
tartózkodóhelyiségben: 

- A Polónia? Ugyan már! 
Az utolsó jelzés szerint öt órát 
késik. Maga időmilliomos. 

Ötször hatvan, az háromszáz 
perc. Úgy számoltam. hogy 
másnap, az éjfélt követő elsó 
órákban csak befut majd Ko

vács József vonatvezető. Torma 
Józsefné kalauz. s velük együtt 
a :Belgrádból jövő expresszvo
nat. aztán mehetünk 1s. Ne tes
sék nevetni. de az „expressz" 
az idegen szavak szótárr, szerint 
azt jelenti, hogy különösen 
gyorsjáratú. Igaz. a szél a Kele-

b1a felől érkező vonatnak most 
szembe fújt. így pedig kerékpá
ron is n!i?hezebb haladni. 

Némi városnézés után ismét 

tiszteletemet tettem a vezén) -
letben. Veres Ferenc eléggé 
kedvetlennek tűnt. de arra haj
landó volt, hogy az időt elütve 

leüljön velem néhány sakkpar
tira. Mondanom sem kéne ta
lán. hogy a Polóniának három
száz perc múltán sem volt se 
híre, se hamva: 

Sakktudásom alapján aligha 
számíthatok tömeges elismerés
re. Elég az hozzá, hogy amikor 
ebben az ósi játékban már 
tönkrevertek, a malomjátékhoz 
nyúltunk. Meggyóződésém, 
hogy a segédvezénylők malmo
zási tudása messze kimagaslik 
más foglalkozási ágazatok mal
mozói közül. 

Aztán elfáradtunk, elálmo
sodtunk. legalábbis én. A vára
kozónak nevezett részen régi
módi. hosszú padok is vannak a 
néhány asztalból és öltözőszek
rényekből álló bútorzaton ki
vül. Egy-két vasutas, aki beve
tésre várt - az ő vonatuk is ké
sett néhány száz percet - te
ketória nélkül végigfeküdt a pa-

dokon. Ha ők bírják, én miért 
ne? Nem volt kimondottan ké
nyelmetlen. mert valószínűleg 
puhafából készültek az ülések. 

Néhány órai éber alvást kö
vetóen járóröztem egyet a kies 
pályaudvaron. De nem történt 
semmi. Kutya hideg volt, a 
rendőrök is fáztak, s abban a 
hómérsékletben senkinek se 

volt kedve hőbörögni. Ilyen idő
ben a körözött egyének is régen 
védett helyre vonultak. legin
kább bekéredzkedtek egy-egy 
büntetés-végrehajtási intéz
ménybe. kivíva maguknak a ta
vaszig tartó teljes ellátást. 

El ne felejtsem a Polóniát 1 
Reggel öt óra után szólt Veres 
Ferenc. hogy most már nyugod
tan örülhetek. megérkezett a 
várt expressz. 

S jött Torma Józsefné, azaz, 
Marika. a jegyvizsgáló, gyűrött 

arccal. szinte végsőkig elgyötör
ten. Valaha fehér inge az 
egyenruha fölött olyan • volt, 
mintha egy bányában tett volna 
látogatást. A vonatvezető még 
tudott beszélni. 

- Ótszáznégy perc, · tehát 
nyolc és fél órás késé-se! indul
tunk Szabadkáról - mondta. 

- Kelebián a vámórök villám
vizsgálattal lefaragtak belőle 

vagy húsz percet. Mi, a magyar 
vonalon még ötöt-hatot. Ezért 
késtünk csak ilyen „keveset". 

- Erről kellett volna magamnak is meggyőződnöm a 
Budapestről tovább induló sze
relvényen? 

- Á. a hidegről, ami Hat
van-Somoskőújfalu között egy 
forgalomszervezési „újítás„ 

folytán - villamos és dízel
mozdonyok váltogatásával -
elviselhetetlenné válik a kocsik
ban. Ezenkívül sok apróságról. 
ami nehezíti munkánkat és 
csökkenti az utasok kényel
mét ... 

- Alkalmasabb időpontban 
szívesen eljövök újra - mond
tam, és megtapogattam a padlé
cektól sajgó oldalamat. 

Telefon egy hét múlva: - Ne 

jöjjön! - üzenik a Keleti vonat
kísérői. - Most még többet 
késnek a szerelvények. 

Hát így jár az, aki első szóra 
megígér egy riportot. Így jár az, 
aki nem méltányolja „tél tábor
nokot" .. Mit tábornokot,! A vég
telen hatalmú telet, mellyel 
szemben csaknem olyan tehe• 
tetlenek vagyunk - minden 
beígért felkészülés ellenére -
mintha váratlan földrengés tör• 
ne ránk. 

Kidár Péter 
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,,Aligazgatóság" Orosházán 
Baján n,ég t 

né esf 
1944. december 27-én a szen

tesi osztálymérnökség beosz
tottjai az osttálymérnök név
napját, János-napot ünnepel
tek. El volt sötétítve minden. 
Egyszerre csak zörögtek az ab
lakon, állomási ember, az egyik 
málházó zörgetett, majd belé
pett hozzájuk, pislogó kézilám
pával: - Osztálymérnök úr, 
jöjjön, mert várják az állomá
son! 

Kalapot, bekecset-vett magá
ra. elnézést kért a társaságtól, s 
ment az értesítő után. Ott egy 
SzCsV-motor dohogott a felvé
teli épület előtt. Mellette állt a 
motorvezető, meg egy baskír 
sapkás orosz kapitány. Alig lé
pett Solymos János a peronra, a 
kapitány eléje ment és közölte, 
hogy Orosházára kell 1:Ilennie. 

Az utánpótlás 
fontos bázisa 

Az osztálymérnököt Oroshá
zára érve Ziegler állomásfőnök 
fogadta, majd tájékoztatta: 
miért is vitték oda. 

- Felállítottak egy aligaz
gatóságot, s annak te leszel az 
igazgatója! 

Fura helyzetbe csöppent az 
osztálymérnök. Órákkal koráb
ban még légitámadás érte az 
orosházi állomást, néhány tar
tálykocsi roncsa ott feketedett 
az éjszakában. Az állomás rako
dóvágányán tartálykocsik sora
koztak. Melléjük üres üzem
anyagszállító gépkocsik álltak, 
s onnan teli tartályokkal indul
tak a front felé. Az állomási lak
tanyában szovjet katonaság 
volt beszállásolva. Orosháza 
akkor a Vörös Hadsereg egyik 
fontos utánpótlási bázisa volt. 

Másnap felkísérték az osz
tálymémöllöt az állomásépület 
emeletén berendezett szovjet 
vonalparancsnokságra, s bemu
tatták a parancsnoknak. Az első 
orosházi vasútvonal-parancs
nok, egy Azankov nevű tiszt 
volt. 

Egy beutazás alkalmával 
Azankov arról értesült, hogy a 
mezőhegyesi állomás személy
zete pénz nélkül maradt, mert a 
kiürítéskor az ott visszamara
dóknak csak 100-100 pengőt 
osztottak ki. Azonnal intézke
dett, s a személyzet részére az 
orosházi parancsnokság pénzt 
teremtett elő. Jutott ideje arra 
is, hogy személyzeti kérdések
kel foglalkozzon. 

Azankov az osztálymérnök
kel legelőbb lerajzoltatta az 
Orosháza környéki vasútvona
lakat. a Tisza-Maros-Körö
sök közötti hálózatot. Amikor 
átvette a kész rajzot, Makót ke
reste. Solymos János magya
rázta a parancsnoknak, hogy az 
a vasút. ami Makónál van, az 
nem tartozik a MÁV-hoz. A pa
rancsnok azonban nem értette, 
de nem is akarta megérteni a 
Szeged-Csanád Vasút külön
állását, s a hálózatrajzra rá
rajzoltatta annak vonalait is. 
Aztán rendelkezett a teendők
ről: fel kell állítani egy olyan 
szervezetet Orosházán, amely 
az adott helyzetben a Tisza
Körösök szögletének vonalait 
igazgatni tudja. 

Solymos János olyan felada
tot kapott, melynek még a neve 
sem volt pontosan meghatároz
va. A szovjetek szívesen nevez
ték a szervezetet aligazgatóság
nak, néha üzemvezetőségnek 
1s. A szovjet vasúti parancsnok
ság rendelkezésére a szegedi 
üzletvezetőségből is külön irá
nyítószervet hoztak létre, mely 
néhány fennmaradt iratán ma
gát üzemvezetőségnek nevezte. 
Ezt utasította az akkor már 
Szolnokon működő szovjet vas
úti parancsnokság. hogy Oros
házán kirendeltséget kell felál
lítania. Az orosházi szovjet pa
rancsnokság azonban nem vár
ta be a szegedi intézkedést, az 
utasítással egy időben már ma
ga gondoskodott az új szervezet 
létrehozásáról. Így. amikor Sze
geden elkészült az erre vonat
kozó megbízólevél. már műkö
dött a üzemvezetőség Oroshá
zán. 

A posta és a vasút közötti 
már több évtizedes megegyezés 

értelmében a vasúti légvezeté
kek gondozása is a posta felada
ta lett volna. Ezt azonban a pos
ta az adott körülmények között 
nem tudta elvégezni. A szeren
csés véletlen azonban Hódme
zővásárhelyre vetette az Er
délyből menekült Vigh Lajos 
főintézőt, biztosítóberendezési 
szakembert, akit az üzemveze
tőség megszervezésekor Oros
házára vezényeltek és a kiren -
deltséghez osztottak be. Vigh 
Lajos vonalépítő csoportokat 
szervezett, s Lökösházától Sza
jolig helyreállította velük a ha
rangvonal és egy üzemi távíró
vonal vezetékeit és berendezé
seit. 

Egyszemélyes 
osztályok alakultak 

Amint azok a vasútforgalmi 
viszonyok, melyek indokolták 
az üzletvezetőség „Vasúti 
üzemvezetőség"-gé átszerve
zését, megváltoztak, az üzletve
zetőség korábbi szervezeti for
máját és nevét visszakapta. Et
től kezdve az orosházi hivatalt 
is „ Üzletvezetőségi kirendelt
ség" címmel jelölték, s a szerve
zetét is kialakították. Létrehoz
ták az ,,osztályokat", melyek 
azonban csak a végzendő fel
adatokban feleltek meg az üz
letvezetőségi osztályoknak, hi
szen egy-egy osztály csak egy 
főből állt. 

Az üzletvezetőségi kirendelt
ség első feladata a forgalom le
bonyolításához a személyzet 
biztosítása volt. A hadiforgalom 
számára jelentéktelen szolgálati 
helyeket be sem népesítették, 
hisz a jelentősebb helyeken is 
gyakran nehéz volt a felváltó
személyzetet biztosítani. 

A személyzetet pénzzel is el 
kellett látni. Voltak állomások, 
melyeknek vezetői maguk tet
tek lépéseket, hogy a személy
zetnek minimális pénzt szerez
zenek. Így Körösladány állo
más vezetője a községi elöljáró
ságot kérte fel, hogy a személy
zet fizetéséhez szükséges havi 
1600 pengőt folyósítsa számára, 
s kötelezettséget vállalt, hogy 
azt a pénzforgalom helyreálltá
val az illetményjegyzékek alap
ján visszafizeti. 

Orosházán a képviselőtestü
let 1944 novemberében 20 OOO 
pengő kifizetését engedélyezte 
kölcsönként a vasutasok illet
ményeinek folyósításához. 

Amint a személyforgalom 
egyes vonalakon megindult, a 
beszedett menetdíjakból már si
került saját bevételi forráshoz 
is jutni. A díjszabást a szovjet 
vasúti parancsnok rendelkezé
sére a korábbinál magasabbra 
állapították meg. A személy
szállításban személyenként és 
10 kilométerenként 2 pengőt, 
kézipoggyász szállításánál da
rabonként és 10 kilométeren
ként 1 pengőt. A rendszeres 
személyszállítás az orosházi 
üzemvezetőségi kirendeltség
hez tartozó vonalakon 1945. ja
nuár 17-én indult meg. Ettől 
kezdve hétköznapokon egy sze
mélyvonat közlekedett Szen-

tes-Hódmezővásárhely-Ti
szaf ő-Orosháza-Békéscsa

ba, Orosháza-Szentes, vala
mint Szentes-Kunszentmár
ton között a MÁV-vonalakon. 
Ugyanekkor a Szeged-Csanád 
Vasút vonalán Makó-Mezőhe
gyes-Kétegyháza-Elek, .vala-

NAGYVÁRAD 

mint Mezőhegyes-Battonya 
között vették fel a személyfor
galmat, s a Szeged-Csanád 
Vasút ellátta a személyforgal
mat saját személyzetével és jár
művével Apátfalva-Hódme
zővásárhely között is. 

A MÁV-vonalakon közlekedő 
személyvonatot egy a szovjet 
parancsnokság által rendelke
zésre bocsátott 376 sorozatú 
mozdonnyal továbbították. 

A SzCs V szerencsés helyzet
ben volt, hiszen motorkocsijai 

Baja állomás felvételi épüle
tét mintha ketté vágták volna. 
Egyik fele még a régi, a másik 
most épül. Az utasokat ideigle
nes váróterem fogadja, amely 
meleg és tiszta. 

Négy fogadó és két mellék
vágánya arra elegendő, hogy az 
érkező vonatokat feldolgozza. 
Ezeken készítik elő áz iparvá
gánymeneteket is. Baja-Du
na-parton, Baja-Külsőn és Ba
Jan iparvágányok segítik a 
gyors ki- és berakodást. Nem 
könnyű azonban a kiszolgálá
suk. 

- Az iparvágányokat két 
módon szolgáljuk ki. A Duna
partot vonatszám alatt közleke
dő vonatokkal, a többi iparvá
gányt grafikus menetrend sze
rinti menetekkel - mondja Ha
zafi Márton állomásfőnök. 

Kint éppen egy iparmenetet 
állítanak össze a tolatók. 

- Szerencsések vagyunk -
folytatja az állomásfőnök - ná
lunk még tartható a négyes 
forduló minden beosztásban. A 
vonatokhoz és menetekhez egy 
plusz kettő, sőt három tolató 
csapat áll rendelkezésre. De 
kell is. A nagy ködben, a sok 
iparvágányon kevesebb ember
rel nem lehet a kocsikat bizton-

ságosan beállítani és kihúzni. 
Kiszolgáljuk többek között a 
Gemenci Állami Erdő- és Vad
gazdaságot, a Gabonaforgalmi 
Trösztöt, a B�cska Bútoripari 
Vállalatot, az AFORT, az Alla
mi Tervgazdálkodási Igazgató
ságot, és a MAHAJOSZ-t, ahol 
a folyamkavicsot berakják. 

Az állomás dolgozói tavaly az 
első tizenegy hónapban fuvaro
zási tervüket túlteljesítették. 
Amíg 1983-ban 283 517 tonnát 
szállítottak, addig 1984-ben 
314 376 tonnát. A mintegy tíz 
százalékos növekedés a vasút 
és a fuvaroztatói kapcsolat erő
södés.ének köszönhető. Rend
szeresen felkeresik a szállítta
tókat és tájékoztatják a lehető
ségekró1. 

Sok a kő-, kőzúzalék-, 'szén
és kavicsszállítmány. Fordasze
relvények viszik a házgyárak
nak és TÜZÉP-telepekre. A 
szerelvényeket a szegedi igaz
gatóság visszútban is rakottan 
viszi Bajára. 

- Százötvenezer tonna fo
lyamkavics indult tó1ünk 
irányvonattal - jegyzi meg 
Hazafi Márton - több fuvaroz
tatónk, például a Kossuth Tsz, 
a hét végi rakodást is megszer
vezte. 

Nép gazdasági érdek, 

és pótkocsijai mind itthon ma- 1---------------------------

radtak, s a makói szertár üzem
anyagkészlete is sokáig elegen
dő volt. Amikor a motorkocsik 
üzemanyaga már fogytán volt, 
gőzmozdonnyal kellett továbbí
taniok a személyvonatokat. 
A téli hetekben, a szénhiány 
legsúlyosabb időszakában még 
a makói állomás pincéjéből a 
kályhafűtési szenet is felhord
ták és a mozdonyok fűtésére 
használták fel. Máig is emlege
tik az 1945-ös tél egyik személy
vonatát, amely szénhiány 
miatt Kétegyházától Makóig, 
12 óra alatt tette meg az utat. 
A mozdonyszemélyzet, meg az 
utasok minden állomáson leug
ráltak, s ami tüzelnivalót csak 
találtak, hordták a mozdonyra. 
Magyarcsanád állomás előtt 
már kinn az őrháznál megállt a 
vonat, be sem tudott vánszorog
ni az állomásra, míg ki nem 
vágtak néhány fát. Így már 
Apátfalváig is eljutott a vonat. 
Apátfalván folytatódott az éget
hető anyagok gx(íjtése. Reggel 
hattól este hatig tartott az uta
zás, fűtetlen kocsikban. 

Lovas Gyula 

(Folytatjuk) 

A csongrádi Balogh Ádám 
laktanyában január 19-én az 1. 
magyar vasútépítő hadosztály 
és a 3. magyar vasútépítő dan
dár megalakulásának 40. évfor
dulója tiszteletére emléktáblát 
lepleztek le. Ez az esemény egy
ben bajtársi találkozója is volt 
azoknak a ma már tisztes korú 
embereknek, akik annak idején 
önként jelentkeztek a 2. Ukrán 
Frontnál, hogy akár fegyverrel, 
akár szerszámmal támogassák 
a fasizmus elleni harcot, segít
sék elő a háború mielőbbi befe
jezését. 

A Honvédelmi Minisztérium 
és a Magyar Ellenállók, Antifa
siszták Szövetsége által meg
rendezett ünnepség résztvevői 
között voltak olyanok is, akik a 
háború befejezése, illetve lesze
relésük után a vasútnál folytat
ták munkájukat. Egyikük Nes
ter Ferenc Debrecenből, aki 
már 1976 óta MÁV-nyugdíjas, 
így emlékezett vissza a hősi 
múltra: 

- 1939-ben a püspökladányi 
MÁV talpfatelítőnél kezdtem 
dolgozni. Nem sokkal később 
Debrecenbe kerültem jegyvizs
gálónak. Ezután katonának 
hívtak be. 1944. december 
17-én fogságba estem, s a deb
receni pavilonlaktanyában szál
lásoltak el. Gyöngyössy Gá
bor honvéd százados - a ké
sőbbi hadosztályparancsnok -

Csináld naagad 
l.edves ügyfél! 

Biatorbágy állomás egyes forgalmi szolgálattevői fittyet 
hánynak az utasításokra, egészen pontosan, az ügyfelekre. Több
ször is előfordult már például, hogy az oda érkező árukat a szol
gálattevő nem vette át. 

Csontos János nyugdíjas vasutas Szabolcs-Szatmár megyé
ben vásárolt almát, és azt díjmentesen feladta. November 16-án 
érkezett a szállítmány Biatorbágy állomásra, ahol a forgalmi 
szolgálattevő szinte egyedül dolgozik, ezért az ő kötelessége lett 
volna az árut átvenni. Hiába kérlelte azonban őt a paklikocsiban 
levő vasutas is, megmakacsolta magát. Szerencsére Csontos Já
nos a helyszínen tartózkodott, és így ő végezte el azt a munkát, 
amit a forgalmistának kellett volna. Sőt, még a más címére érke
zett bútort is átvette. A forgalmista mindezt a hónalja alá csapott 
menesztőtárcsával nézte végig. 

A MÁV-nak sok olyan szolgálati helye, állomása van, ahol 
csak egyetlen dolgozó teljesít szolgálatot, az expresszáru-fuvaro
zás mégis zökkenőmentes. 

Nyugdíjas ismerősömet december 16-án érte a következő 
kellemetlen meglepetés. A díjmentes utalvány alapján a göngyö
leget szerette volna feladni, de azt csak expresszáruként vették 
fel Biatorbágyon, mert mint mondták, a C. 52-es utasítás ezt így 
írja elő. A díjmentes felvételt az állomásfőnök-helyettes is meg
tiltotta. Hiába kérte az ügyfél, hogy nézzék meg a C. 52-est, nem 
lehetett, mert az nincs az állomáson. Kénytelen volt hát több 
száz forint expresszfuvardíjat kifizetni, a szabályokat nem isme
rő vasutasok miatt. 

felhívására december 27-én je
lentkeztem a németek elleni 
fegyveres harcra. A szovjet 
hadvezetés mérlegelése szerint 
a front előrenyomulását mi 
eredményesebben tudtuk szol
gálni a vasútépítő munkával, 
ami talán cseppet sem volt 
könnyebb a fegyverforgatásnál. 
Barnabáson dolgoztunk. 
A munka mellett a kultúrosfel
adatokat is elláttam: szabad 
időnkben nótaesteket rendez
tünk; s azon énekeltem a baj
társaknak. 

N ester Ferenc leszerelése 
után nyomban jelentkezett 
munkára a debreceni igazgató
ságon, ahol ismét jegyvizsgálói 
beosztást kapott. 1953-ig kezel
te az utasok jegyeit, majd utána 
a Debreceni MÁV Szimfoniku
sokhoz került rendezőnek, s e 
beosztásból is ment nyugállo
mányba ... 

A másik vasutas .Més.záros 
Imre, akit ez esetben a ,.leg" 
jelzővel is illethetnénk. Bajtár
sai között ugyanis ő a legfiata
labb: jövőre megy nyugdíjba az 
Északi Járműjavítóból, ahol 
karbantartó lakatosként dolgo
zik. 

- Én még levente voltam, 
amikor jelentkeztem a hadosz
tályba - emlékezik vissza. -
Tizennyolc évesen úgy ítéltem 
meg az akkori helyzetet, hogy 
nekem is tennem kell valamit 
az újjászületendő Magyaror-

(os-ba) 

szágért. Én Rahó-Tiszabo!"kút 
között kezdtem a munkát. 
Többnyire berobbantott alag
utak helyreállításán dolgoztam, 
csillés ként. Nagyon nehéz idők 
voltak azok, mégis kellemesen 
emlékszem vissza és büszke va
gyo� rá, hogy az elsők között 
vehettem részt a vasút újjáépí
tésében. 

- A járműjavítóban ismerik 
múltjának ezt az időszakát? 

- Természetesen. Sokan 
tudnak róla. Méltányolják is, 
különösen a pártbizottságon, 
amelynek közbenjárására fize
tett napként számolják el, ha 
valamilyen megmozduláson 
részt kell vennem az Antifasisz
ta Szövetségben. Nem siránko
zásként mondom viszont, de 
ami a keresetemet illeti - a 
hozzám hasonló szakmunká
sokhoz viszonyítva - egyálta
lán nem kényeztetnek el; akad 
kollégám, aki ugyanazt a mun
kát végzi, mint én és lényege
sen több az órabére. Ezt nem a 
múltam miatt, hanem az ott 
végzett tevékenységem a!apján 
említem csak. Mindezek ellené
re elégedett vagyok és örülök, 
hogy részese lehettem ennek az 
.,úttörő" csapatnak, s ha már az 
ott lévők közül nem is minden
kivel, de még sok bajtársammal 
együtt ünnepelhettem a 4-0 éves 
találkozón ... 

Séra Sándor 

1!185. JA:,.;L"ÁH :11. 

hogy a kocsik gyorsan ürülje
nek - kapcsolódik a beszélge
tésbe Salac István állomásfő
nök-helyettes. - Ezt ma már 
megértik fuvaroztatóink is. 

Fekete József főellenőr, har
minc éve forgalmi szolgálattevő 
Baján. 

- Jó az együttműködés állo
másunkon - mondja. - Míg 
olyan társai vannak az ember
nek mint Temmf!r József tola
tásvezető, vagy Zöldági Péter 
kocsirendező, addig nincs baj. 
De a többiek is jó vasutasok. 

A teljesítmények mérése, a 
munkateljesítmények elemzése 
Farkas István üzemgazdász fel
adata. Ő a szakszervezeti bizott
ság főbizalmija is. 

Tavaly Baján a személyvona
tok 99,79 százaléka közlekedett 
menetrend szerint, a tehervona
toknak pedig 98,49 százaléka. 
Javult a kocsikihasználás is. Az 
idegen kocsik tartózkodása a 24 
órás tervvel szemben 22,37 órá
ra csökkent. 

Baján jó a munkahelyi közér
zet is. Az állomás vezetői szigo
rúak a fegyelmezetlenkedőkkel 
szemben. Itt még nem veszítet
te el vonzerejét a vasút. Nem 
gond az utánpótlás! 

Sz. B. 

Kitüntetett 

főbizalmi 

Szakolczai János vizsgáló fő. 
kalauzt, szakszervezeti főbizal
mit november 7. alkalmából a 
Munka Érdemrend bronz foko
zatával tüntették ki. 

Huszonhárom évvel ezelőtt 
jött a vasútra pályamunkásnak. 
Az építési főnökség dolgozója
ként a kecskemét-lakiteleki 
vonal átépítésénél dolgozott. 
Szíve azonban egyre inkább a 
forgalomhoz húzta. Egy év el
teltével vonatfékező lett, majd 
vonatvezetői, később kereske
delmi vizsgát tett. Négy évig 
jegyvizsgáló volt, aztán ismét 
tehervonatokat továbbított. Az 
állomás vezetőinek javaslatára 
1980-ban vizsgáló főkalauzzá 
léptették elő. Azóta e munka
körben tevékenykedik. 

Szakolczai János 1962-től tag
ja a szakszervezetnek. Volt mű
helybizottsági tag, majd titkár. 
1980 óta főbizalmi. Az irányítá
sa alá tartozó öt bizalmival ál
landó kapcsolatot tart, annak 
ellenére, hogy valamennyien 
utaznak. Gyakran előfordul. 
hogy menet közben, a vonaton 
beszéli meg társaival a soron lé
vő szakszervezeti munkát. Vall
ja, hogy közös erővel sok-sok 
gondot lehet orvosolni. 

Sokféle ügyben keresik meg 
a munkatársak. Van, akinek 
szakszervezeti segélyre van 
szüksége, van, aki üdülőbeuta
lót kér, akad olyan kolléga is, 
akinek a vezénylési beosztásán 
kell változtatni. Úgy érzi, ezek a 
mindennapos feladatok teszik 
széppé a szakszervezeti tevé
kenységét. 

Szakolczai János aktív tagja • 
az MHSZ-nek és a MÁV Kivá
ló Brigádja címmel kitüntetett 
Széchenyi István szocialista 
brigádnak. Szakolczai János 
szakmai és társadalmi tevé
kenységét a mostani magas ki
tüntetést megelőző elismerések 
is fémjelzik. 

Gellért József 
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Céle enesben a · ubileumi verse 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A felsorolt fő célkitűzések 
megvalósításával jelentősen 
növelhető a gazdálkodás haté
konysága. 

A kongresszusi és jubileumi 
vetélkedő jellegéből fakad, 
hogy a brigádok és a szolgálati 
helyek között elsősorban a gaz
dasági eredmények befolyásol
ják majd a sorrend kialakulá
sát. A vetélkedő szellemi része 
annak eldöntésében segít. hogy 
a termelésben legjobb kollektí
vák közül melyek rendelkeznek 
magasabb szintű szakmai-poli
tikai felkészültséggel. A szelle
mi vetélkedőre való felkészü
lést. elsősorban a feladatokhoz 
szükséges anyagok előkészíté-

sét már a következő hónaptól 
célszerű elkezdeni. Akkorra ke
rülnek kézbe társadalmunk. és 
a vasút negyvenéves fejlődését 
bemutató központi anyagok 
(aj9-nlott irodalom), melyeket a 
MAV Vezérigazgatóság bocsát 
rendelkezésre. 

A brigádok szolgálati főnök
ségi szintű vetélkedőjére má
jusban kerül sor, melynek meg
tartásáért a gazdasági vezetők 
felelősek. Az ehhez szükséges 
előkészítő munkába a szakszer
vezeti bizottságoknak is aktí
van be kell kapcsolódniuk. 
Mindenekelőtt az év eleji fel
adatmeghatározásba. a kollektí
vák munkájának folyamatos se
gítésébe. ellenőrzésébe. a vetél
kedők előkészítésébe. Célszerű-

Szállítási aktívaértekezlet 

nek tartjuk külön munkabizott
ságok megala'<ítását. amelyek a 
helyi brigádvetélkedők egysé
ges értékelését és követelménvi 
rendszerét kidolgozzák. segítik 
a kollektívák felkészülését. 
majd a főnökség a szakszolgála
ti elődöntőn való eredményes 
szereplését. A feladatmegha
tározások ütemezésére a MÁV 
Vezérigazgatóság a közeljövő
ben külön intézkedési tervet 
ad ki. 

A vetélkedők teljesítménykö
vetelményeinek megvalósítása. 
a munkamozgalmak új tarta
lommal való megtöltése jel�n
tős mértékben járulhat hozzá a 
szolgálati főnökségek tevékeny
ségének megítéléséhez. az 
1985. évi vállalati célkitűzések 
teljesítéséhez. 

Fo ozn1 kell az ö zá lításo at· 
(Folytatás az 1. oldalról) 

mellett ilyenek a MÁV Idegen
forgalmi és Szállítmányozási 
Igazgatóság és a MAVIN
FORM. Törekvésünk minél 
több belföldi és nemzetközi 
utas visszahódítása. a személy
szállítási bevételek növelése. 

A vitaindító előadás második 
része az idei évvel foglalkozott. 
Az elmúlt hideg napok időjárá
sa és a néhány területet érintő 
energiakorlátozás rányomta 
bélyegét szállítási teljesítmé
nyeinkre. Az év első két heté
ben árufuvarozásunk volumene 
alig 85 százalék, a bázistól mint
egy 800 ezer tonnával marad
tunk el. Előszállításunk még a 
tavalyi hasonló időszaknál is 
gyengébb. Hátrányunk azon
ban még ledolgozható - hang
súlyozta Mészáros András �. 
ha ezt akarjuk és teszünk is 
érte. 

Fuvaroztatópartnereinktől 
azt kérjük, hogy javítsák a 
szállítási munka időbeni 
egyenletességét. Ez évi előszál
lítási kedvezményajánlatunk 
minden korábbinál nagyobb és 
azonnali anyagi előnyt ígér, ha 
valóban jól élnek vele és teher
mentesítik az év utolsó negye
dét. Differenciált tarifa biztosít 
tíz százalék engedményt. 
A kedvezményezett áruk: kő, 
kavics, homok, mészhidrát, ce
ment, salak, kohósalak, bitu
men, műtrágya, talajjavító 
anyagok, bánya- és tűzifa, be
tanáruk és tégla. Ugyanezek az 
anyagok IV. negyedévi szállítá
sa tíz százalék felárral történik 
majd. 

Az idei előszállítási ösztön
zést szolgálja, hogy a nemzet
közi konténerforgalom fellendí
tésére az első negyedévben is 
elengedjük a konténer haszná
lati díját. A konténeres szállítás 

Mészáros András vezérigazgató-

helyettes beszédét mondja 

dinamikus növelésének célki
tűzését fenntartva és éppen azt 
erősítve, mindenképpen el kell 
kerülni azt, ami tavaly bekövet
kezett. Az történt ugyanis, hogy 
az első negyedévben. fuvarfel
adat hiányában, több mint 8000 
konténert üresen küldtünk 
vissza a szomszédos országok
ba. Ezek 80 százaléka a 
Szovjetunióba irányult. A szov
jet fél joggal kifogásolta, hogy 
amikor áruátvételi készségüket 
bíráljuk, ennyi üres konténer 
átadásával terheljük a szűk ka
pacitású határkeresztmetszetet. 

Nagy jelentőséget kell tulaj
donítani az irányvonatos áru
továbbítás bővítésének, ezek 
egy részénél a kötött menetren
det és garantált, rövidített fuva
rozási határidőt vállal a MÁV. 
Nem ígérhetjük a technikai fel-

tételek, a rendezőpályaudvarok 
munkaerő-ellátottságának javu
lását. Az ütemesen folytatódó 
vasútvillamosítás és néhány vil
lamos mozdony beszerzése je
lent majd bizonyos javulást. 
Ugyanakkor a ferencvárosi cso
mópont rekonstrukciójának 
megkezdése a fővároson át tör
ténő árutovábbítást nehezíti. 
A szervező tevékenységnek 
óriási tere van még a sok sza
bállyal övezett vasúti szállítás
nál is, lehetőségei azonban nem 
korlátlanok. Ahhoz, hogy ezek
ből minél többet ki tudjunk 
használni, elengedhetetlen a 
szállítási igények rendszeres je
lentkezése, az egyenletességre 
törekvés, a .,holtszezon" jobb 
kitöltése átütemezhető felada
tokkal. 

A vasutasok növeljék előszál
lítási szervező tevékenységüket 
és biztosítsák a kifogástalan ki
szolgálást. A fuvaroztatók szor
galmazzák a szállításokat, hogy 
ezzel is enyhítsük a k�sőbbi 
időszak feszültségeit. Bízom ab
ban. hogy törekvéseink támo
gatása árutonnákban is meg
mutatkozik - fejezte be előadá
sát Mészáros András. 

Ezt követően a szállíttató fe
lek és a vasút szakemberei szá
mos hozzászólásban adtak kife
jezést annak, hogy ismerik és 
megértik egymás gondjait, 
problémáit. Javaslatok hang
zottak el a munka intenzitását 
növelő kapcsolatok szorosabbá 
tételére, kiemelve a zavartalan 
együttműködés fontosságát. 
A cél azonos: kielégíteni a nép
gazdaságnak a termelőkkel és a 
vasúttal szemb�n támasztott 
igényeit. A szállítási értekezlet 
ennek megvalósítási lehetősé
geit vitatta meg, hangsúlyozva 
az egyetakarás, a közös munka 
biztos eredményt hozó jelentő
ségét. 

.\z aktívaértekezkt ré-.zh•evöinek egy c»oportja 
(Laczkó Ildikó felvételei) 
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A 
idén a vasutasok szociális ellátására fejlesztésekhez - nagyarányú csökkentés 
rendelkezésre álló összeg a múlt évi várható. 
várható ráfordításokkal azonos Ifjúságpolitikai céljaink megvalósítására 

arányú. Az előirányzott 2011 millió forint fel- 1,2 millió forint áll rendelkezésre. Nagy 
használásával a középtávú szociálpolitikai gondot fordítunk az összvasúti létszám 31 
tervet várhatóan mintegy 32 százalékkal sí- százalékát kitevő fiatalok beilleszkedésére, 
kerül túlteljesíteni. A szociális ellátásban megtartására, közéleti tevékenységük fej
azonban nem következett be a pénzügyi tel- lesztésére. A vasúti szakkáder-utánpótlás 
jesítéssel azonos arányú fejlődés. Ennek biztosítása érdekében a MÁV tanulmányi
eredményeképpen, a tervidőszak elején és a ösztöndíj-szerződéseket köt szakmunkás
jelenleg nyújtott ellátások színvonala sem képző és felsőfokú intézményekben tanuló 
naturáliákban, sem minőségében nem emel- diákokkal. E célra előirányzott 16 millió fo
kedett számottevően. rint több mint kétezer fő részére biztosít ta-

A szociálpolitikai ráfordítások pénzügyi nulmányainak folytatásához segítséget. 
forrásainál 1985-ben a legnagyobb csökke- A dolgozók lakásjuttatása, lakásépítésé
nés a beruházások fedezeténél következik nek. -vásárlásának támogatása a szociálpoli
be. A szociálpolitikai fejlesztésekre rendel- tikai célok mellett munkaerő-gazdálkodási 
kezésre álló 133 millió 693 ezer forint feladatok megvalósítását is elősegíti. E célra 
ugyanis csak a folyamatban levő beruházá- ez évben több mint 200 millió forint áll ren
sokra biztosít fedezetet. Továbbra sincs le- delkezésre. Ennek döntő többségét a dolgo
hetőség a budapesti igazgatóság - ezen be- zók önerős lakásépítésének vállalati támoga
lül a Budapest területén levő szolgálati he- tására. és az ehhez szükséges vevőkijelölési 
lyek - helyzetének kiemelt javítására. jog megszerzésére használjuk fel. A terve-

A dolgozók üzemi étkeztetésének biztosí- zett összeg várhatóan közel 2600 fő lakásépí
tására előirányzott összeg 239 millió 360 tésének támogatását, illetve lakáshoz jutta
ezer forint. Ebből mintegy 41 millió fejlesz- tását segíti elő. 
tési célok megvalósítását teszi lehetővé. A vasúti munkásszállók, laktanyák fej
Folytatódik, illetve befejeződik Szolnokon a lesztésére, üzemeltetésére, fenntartására a 
vontatási üzemegység üzemi konyhájának MÁV 223,1 millió forintot tervez. A mun
bővítése, Pécsen, Dombóváron és Tapolcán kásszállások fejlesztésére előirányzott 15,5 
üzemi konyha, valamint Szegeden a közpon- millió forintból beszerzésre kerül 36 lakóko
ti szociális létesítményében kialakításra ke- csi, és megkezdődik a budapesti 576 szemé
rülő konyha építése. Hosszú évek óta jogos lyes központi munkásszálló tervezése. 
igény Püspökladány állomáson egy közpon- A szállások üzemeltetésére és fenntartására 
ti szociális létesítmény megvalósítása, me- előirányzott összeg azonos az 1984. évre ter-' 
lyet a jelenlegi üzemi konyha leromlott álla- vezette!, így a meglevő állapotok további 
pota még sürgetőbbé tesz. Erre a célra az ez romlásának megakadályozása nagy odafi
évi tervben biztosított 4 millió lehetővé teszi gyelést és gondos törődést kíván az üzemel-
a tervezési munkák beindítását. ' tetőktől és fenntartóktól egyaránt. 

A kedvezményes üzemi étkeztetéshez A szociálpolitikai ráfordítások között -
nyújtott vállalati támogatás mértéke a MÁV költségkihatás szempontjából - első helyen 
üzemi és melegítőkonyhák működési és do- állnak a munkásszállítási költségek. Saját és 
logi kiadása éves szinten 198 millió forint, bérelt munkásszállító gépjárművek közel 
mely 41 ezer dolgozó és nyugdíjas étkezteté- 252,8 millió forint igénybevételére, és a 
sét biztosítja. munkábajárás bérleti hozzájárulására áll 

A múlt év végén, az egyes szociális és kul- rendelkezésre. Új munkásszállító gépjármű
turális juttatásokról szóló PM rendelet érte!- vek beszerzésére - fedezethiány miatt - ez 
mében, mely szerint vállalati támogatás az évben sincs lehetőség, ennek következtében 
étkeztetéshez csak a vállalattal munkavi- a munkásszállítás színvonalának emelésére, 
szonyban állóknak adható. a MÁV-nyugdí- a tehergépjárművel történő munkásszállítás 
jasok kedvezményes étkeztetését meg kel- teljes megszüntetésére nem számíthatunk. 
lett volna szüntetni. A Vasutasok Szakszer- A vasutas dolgozók egyharmada részesül 
vezete kezdeményezésére a MÁV Vezérigaz- egyenruha-, kétharmada munkaruha-jutta
gatóság megkereste a Pénzügyminisztériu- tásban. 1985-ben az elmúlt évi ráfordítások
mot, amely felmentést adott. Így nyugdíja- hoz hasonlóan közel 195 millió forint áll 
saink az üzemi étkeztetést továbbra is rendelkezésre a dolgozók egyen- és munka
igénybe vehetik a MÁV üzemi konyhákon. ruha-ellátására. E tekintetben a legna-

A dolgozók gyermekelhelyezési igényei- gyobb gondot a ruhák minőségének romlása 
nek kielégítése érdekében a MÁV 10 bölcső- jelenti. A jogos panaszok orvoslására 
dét/22 napköziotthonos óvodát és 5 nevelő- 1984-től a MAV új Munkaruházati Szabály
otthont üzemeltet. Ezen túlmenően a kisebb zatot léptetett életbe. Azóta egyes ruházati 
városokban a tanácsok részére biztosított típusok viselési ideje. jelentősen lecsökkent. 
fejlesztési keret átadásával vásárol férőhe- Üzemorvosi, fogorvosi rendelők fejleszté
lyet. Több mint 6500 gyermek ellátását biz- sére. fenntartására, rehabilitációval kapcso
tosítja az ezen a címen betervezett 176 mil- latos ráfordításokra mintegy 94,5 millió fo
lió 282 ezer forint. rint áll rendelkezésre. A tervezett előirány-

A MÁV jóléti és kulturális alapjából több zatból 12 millió forint az orvosi rendelők 
mint 94 millió forintot biztosít a 70 vállalati fenntartásával, fűtésével, takarításával kap
üdülő és hétvégi pihenő üzemeltetésére. csolatos vállalati költség, míg közel 73 millió 
A mintegy 10 ezer dolgozót érintő SZOT-be- forint az államháztartási költségvetési elő
utalók mellett a vállalati létesítményekben irányzat, mely az egészségügyi szakemberek 
további 24 500 dolgozónak és családtagjá- és felszerelések költségeként merül fel. 
nak nyílik lehetősége a kedvezményes üdül- A MÁV hálózatán jelenleg 226 üzemorvos 
tetés igénybevételére. - ebből 175 főfoglalkozású - látja el az 

A nyugdíjasokról történő gondoskodás üzemegészségüggyel kapcsolatos teendőket. 
egyik jól bevált formája az időszakos szociá- Az üzemi higiéniás ellátottság terén még 
lis gondozó. Ezt elsősorban az alacsony ösz- mindig jelentős lemaradás tapasztalható, an
szegű nyugellátottak, díjmentesen vehetik nak ellenére, hogy az e célra rendelkezésre 
igénybe. Az üzemeltetési és fenntartási költ- álló évi előirányzat meghaladja a 150 millió 
ségek megoszlanak a MÁV és az ÖTA kö- forintot. E keretösszegből mintegy 34 millió 
zött. Ft 1188 személy befogadására alkalmas öltö-

A MÁV 1985-ben vállalati segélyezési cé- ző-mosdó és 118 fő részére pihenő-melegedő 
lokra 13 millió forintot tervez. Ebből 10 rtiil- folyamatos kivitelezésének költségfedezeté
lió a szakszervezeti bizottságok útján kerül re szolgál. Ezen belül ez év végéig várha
elosztásra, a fennmaradó 3 millió pedig a tóan befejeződik és· üzembe helyezhető lesz 
sorkatonai szolgálatból leszereltek egyszeri 422 személyes öltöző-mosdó és 18 személy 
segélyezésére szolgál. részére pihenő-melegedő kapacitás. 

A vasutas-szakszervezet kezelésében levő A dolgozók képzésével, továbbképzésével 
24 művelődési intézmény, valamint 21 klub kapcsolatban felmerült költségek fedezetére 
működéséhez a vállalat, a jóléti és kulturális a terv 134 millió forintot biztosít. Az oktatá
alap terhére, mintegy 68 millió forinttal já- si terv keretében évente mintegy tízezer fő 
rul hozzá. A kultúrotthonok és klubok mel- képzésére, továbbképzésére nyílik lehető
lett 32 önálló könyvtárban félmillió kötet áll ség. 
a dolgozók rendelkezésére. o• • sszeJoglalva megállapítható, hogy a 

A testnevelési és sportcélokra rendelkezés- MAV 1985. évi szociálpolitikai elő-
re álló előirányzat az elmúlt évi ráfordítások irányzata csaknem valamennyi ellá-
76 százaléka; 140,5 millió forint. A létesít- tásfajtánál, a naturális mutatókban elért 
mények üzemeltetése és fenntartása az előző siínvonal üzemeltetési és fenntartási költsé
évi szintnek megfelelően történik, a beruhá- geit biztosítják. 
zásoknál azonban - hasonlóan a szociális Tivald Attiláné 

Az utolsó cukorrépával meg
rakott kocsikat január 12-én 
indították útnak Lökösházáról 
Sarkadra. Ezzel a Dél-Alföldön 
véget ért az 1984-es cukorrépa
kampány. A szezon kezdetétől 
29 ezer 435 kocsiban több mint 
egymillió-kettőszázezer tonna 
répát fuvaroztak feldolgozásra 
a gyárakba. Legtöbbet. szám 
szerint 328 ezer tonnát Hatvan
ba küldtek. Az igazgatóság te
rületén lévő gyárak közül Sar
kadra 294 ezer. míg Mezőhe-

. A Dél-Alföldön 

befejeződött 

a répakampány 

gyesre 56 ezer tonnát szállítot
tak. Az említett gyárak mellett 
jutott az „édes" áruból Szolnok
ra, Kabára, Szerencsre, Ercsibe 
és Kaposvárra is. A rendkívül 
nagy tömegű répa fe; iolgozásá
ba besegített a szomszédos Ju-

goszláviában lévő viroviticai cu
korgyár is, ahová Röszkén ke
resztül mintegy 56 ezer tonnát 
fuvaroztak. Az igazgatóság a 
beszállított cukorrépa közel 80 
százalékát irány- és fordavona
tokkal továbbította. 

A cukorgyárak a vasút mun
kájáról elismeréssel · szóltak, 
hangsűlyozták, hogy a répa be
szállítása mellett biztosították a 
cukor, a répaszelet és a melasz 
folyamatos kiszállítását is. 

(Gellért) 
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Amit a társadalombiztosítási 
jogszabályok változásáról tudni kell 

A felszabadulás óta 

Egymásnak adták át 

a menesztőtárcsát 

A társadalombiztosítási jogszabályokban minden év

ben, így az idén is, kisebb-nagyobb, a társadalmi-gaz

dasági viszonyok változásaival összefüggő módosí

tásokra kerül sor. A mostani változásoknál azonban 

többről van szó. Átfogó intézkedéseket tettünk - a 

társadalmi igazságosság követelményét is figyelem

be véve - egyes társadalombiztosítási ellátásokat 

rendező szabályokban fellelhető ellentmondások 
megszüntetésére, a dolgozók által felvetett jogos 
igények kielégítésére, a társadalmi-politikai feladata
tok megoldására. Az intézkedéseket csak a meglévő 
erőforrásokra támaszkodva lehetett megoldani. 

+l 

Módosul a táppénzrendszer 

vábbra is változatlanul kell fo- a kétgyermekes egyedülállók, a 
lyósítani (vasárnap kivételé- három- és négygyermekes 
vel). A jutalom. év végi részese- (100 + 40=; 140 Ft), az ötgyer
dés után a különbözet továbbra mekes (120+ 40= 160 Ft), a hat
is a terhességi-gyermekágyi se- és minden további gyermekes 
gélyezés első napjától jár. A ter- családi pótlékot. A súlyosan fo
hességi-gyermekágyi segél:;-t a gyatékos. és a nevelőszülőkhöz 
korábbi szabályoktól eltérően kihelyezett állami gondozásba 
minden naptári napra folyósíta- vett gyermek után a családi 
ni kell. Napi összegét úgy keli pótlékot 120+ 40= 160 Ft-tal 
kiszámítani. hogy az irányadó emelik. A központi árintézkedé
időszakban figyelembe vehető sek ellensúlyozásaként a 40 Ft 
keresetet el kell osztani annak emelést ezenkívül megkapják 
osztószámával, s az így kapott az itt fel nem soroltak, akik csa
összeget kell naptári napokra ládi pótlékban vagy jövedelem
folyósítam. Egyéb változás a pótlékban részesülnek; pl. egy 
terhességi-gyermekágyi segé- gyermek után a gyermek hat
lyekre vonatkozó szabályokban éves koráig 370 Ft-ról 410 Ft-ra 
nincs. emelkedik, a 200 Ft-os jövede-

Emlékezés a régmúlt időkre 

Komplex és széles körű intéz
kedésekre kerül sor. amelyek 
hatályba léptetése nem egy
szerre. hanem fokozatosan tör
ténik ez év január l-től, már
cius l-től és szeptember l-től. 

Ezúttal a Január l-én hatály
ba lépett változásokról, intézke
désekről adunk tájékoztatást, s 
a később hatályba lépő szabá
lyokat folyamatosan ismertet
jük. 

Egyik átfogó intézkedés a 
táppénzrendszer módosítása. 
A táppénzrendszer ellentmon
dásai nem kevés feszültséget 
okoztak. Az állampolgári joggá 
vált egészségügyi ellátás�an a 
bérből és fizetésből élő betegek 
nem teljes táppénzt kaptak. 
Reális igény volt. hogy a hosz
szabb ideig keresőképtelen be
tegek magasabb mértékű táp
pénzben részesüljenek. Indo
kolt a pályakezdő fiataloknak 
további táppénzkedvezményt 
adni. A táppénzfegyelem erősí
tése is fontos szempont volt. 

Módosult tehát a táppénzrend
szer. 

Ennek lényege, hogy a táp
pénz összegének megállapításá
nál a bruttó keresettel szemben 
a nettó kereset vehető figye
lembe. Nettó kereset alatt a 
csak nyugdíjjárulékkal csök
kentett kereseteket (munkabér. 
prémium. jutalom. év végi ré
szesedés stb.) kell érteni. Ami 
azt jelenti. hogy az irányadó idő 
alatti keresetből a havonta. 
illetve alkalmanként ténylege
sen levont nyugdíjjárulékot 
figyelmen kívül kell hagyni. 

A jutalom utáni táppénz az 
év végi részesedéáf'e vonatkozó 
rendelkezések szerint jár, visz
szamenőlegesség nélkül a kere
sőképtelenség 31. napjától. 

E szabályokat is. •éppúgy, 
mint az egész táppénzrendszer 
módosítására vonatkozó szabá
lyokat csak az 1985. január 
l-én. vagy azt követően kezdő
dő keresőképtelenség esetén -
amikor az irányadó időnek ke
resetét első ízben kell meghatá
rozni - kell alkalmazni. Aki 
1984. december 31-től, vagy azt 
megelőzően folyamatosan kere
sőképtelen. táppénzt a korábbi 
szabályok szennt változatlanul 
tovább kell folyósítani kereső
képessé válásáig. vagy a jogo
sultság megszűnéséig. 

Egyszerűsítést jelent az 
ügyintézői és számfejtői mun
kában az. hogy az 1985. január 
l-én. vagy azt követően kezdő
dő keresőképtelenség esetén a 
táppénz összegének meghatá
rozásához az irányadó időszak 
alatti kereseteket. ha a dolgo
zó munkahelyet változtatott, 
figyelmen kívül kell hagyni. 
Csak az új munkahelyen ka
pott kereseteket, osztószámot 
kell figyelembe venni. A fiktív 
bér megállapítása esetén nem a 
munkarendet alapul véve kell 

közölni az előző évben 1 mun- _A népesed�spolitikai intézke- lempótlék 240 Ft lesz. 

kanap alatt elérhető keresetet a· d�sek kereteben, .. v�lammt _a A családi pótlék-emeléssel 
szolgálati főnökségnek (a szak- kozpont1 f�gyas�tm _arre�dez;- egyidejűleg megszűnik az öt- és 
szervezeti szervvel egyeztetve). se�. ellensulyoz:!sakent Januar többgyermekeseknél alkalma
hanem a naptári napi átlagnak 1-tol felemelik ( 10+ 40= 110 Ft) zott degresszív családi pótlék. 
megfelelően. Fiktív bér megál- A családi pótlék havi összege gyermekenként 
lapítására - ebben nincs válto
zás - akkor kerül sor, ha a dol
gozónak az irányadó időszak
ban a táppénz megállapításá
hoz semmiféle figyelembe ve
hető keresete nem volt. 

Egy gyermek után 
a gyermek hatéves 
koráig 

Egy gyermek után 
egyedülállónak 

Egy gyermek után, 
ha korábban e gyermek 
figyelembevételével két 
gyermek után járt 
a családi pótlék 

Két gyermek után 
Két gyermek után 

1984 
XII. 31-ig 

370 Ft 

670 Ft 

670 Ft 
670 Ft 

1985-től 

410 Ft 

710 Ft 

710 Ft 

710 Ft 

összesen 

410 Ft 

710 Ft 

710 Ft 

1420 Ft 

A közelmúltban meghitt ren
dezvény színhelye volt Kecske
méten a vasutasok művelődési 
háza. Baráti találkozóra jöttek 
össze mindazok, akik felszaba
dulásunktól napjainkig több
kevesebb ideig forgalmi szolgá
lattevői munkakörben dolgoz
tak az állomáson. A találkozó 
szervezői - Tóth Sándor állo
másfőnök, D. Tóth Sándor sze
mélyzeti vezető és sokan mások 
- jó munkát végeztek. 

A 65 meghívott közül 45-en 
jöttek el, köztük dr. Lugosi Jó
zsef tszb-titkár is, aki több mint 
2 éven át forgalmista volt Kecs
keméten. 

A megjelenteket Tóth Sándor 
és Lőrincz Antal - aki 25 éven 
át volt az állomás főnöke - üd
vözölte. Petrák Mihály körzeti 
üzemfőnök rövid tájékoztatót 
tartott a szolgálati helyek fejlő
déséről, sikereiről és gondjairól. 
Kedves színfoltja volt a találko
zónak Bodvai Sándor rigmu
sokba szedett emlékezése az el
múlt 40 esztendőre. Személyek
re szólóan, tréfás sorokban 
idézte fel a megszépült emléke
ket. 

A kedves találkozónak az esti 
vonatok indulása vetett véget. 

Barna László 

A táppénz mértékében is vál
tozás történt. Megszűnt a kór
házi ápolás idejére járó csök
kentett hányadú táppénz. Az 
előző szabályok szerint a kórhá
zi ápolás idejére az egyébként 
járó táppénz 70 százaléka. ha a 
betegnek eltartott hozzátartozó
ja van, 90 százaléka jár. 

Ennek megfelelően azoknak 
a betegeknek, akik 1984. de
cember 31-e után kerülnek kór
házba. a kórházi ápolás idejére 
már teljes táppénz jár (teljes 
táppénz az előbbiek szerint net
tó kereset alapján számított táp
pénz). Azok viszont, akik 1984. 
december 31-től. vagy azt meg
előzően folyamatosan kórházi 
ápolásban részesülnek, kórházi 
táppénzt az ápolás megszűné
séig - régi szabályok szerint 
kell folyósítani. 

egyedülállónak 
Három gyermek után 
Négy gyermek után 
Öt gyermek után 

730 Ft 
730 Ft 
730 Ft 
700 Ft 
680 Ft 

840 Ft 1680 Ft 

840 Ft 2520 Ft 

840 Ft 3360 Ft 

840 Ft 4200 Ft 

Erényük a pontosság 

A kórházi á_polás időtartamá
ra a ½%-os OTA terhére járó 
napi 30 Ft-os kiegészítést válto
zatlanul folyósítják a kórházba 
kerülés idejétől függetlenül. 

Pozitívuma az is a szabály
nak, hogy a hosszabb időn át 
táppénzes állományban lévők 
táppénzmértéke kedvezően vál
tozik. Azok esetében, akiknek 
keresőképtelensége 1984. de
cember 31-e után kezdődik, a 
táppénz mértéke a keresőképte
lenség 31. napjától öt százalék
kal. a �l. napjától pedig további 
öt százalékkal emelkedik. 

Aki például 75 százalékos 
táppénzre jogosult, a kereső
képtelenség 31. napjától 80 
százalékos, a 91. napjától pe
dig 85 százalékos táppénzre jo
gosult. E szabály nem vonatko
zik egyrészt azokra, akiknek 
táppénzét az elért keresettől 
függetlenül, meghatározott ösz
szegben állapítják meg (pl. al
ka�mi fizikai munkavállalók), 
másrészt azokra sem, akiknek 
táppénzalapjából nyugdíjjáru
lékot levonni nem kell (pl. kis
kereskedők, ügyvédek stb.). 

Előrelépést jelent az ifjúság
politikai határozattal összefüg
gésben a pályakezdő fiatalok 
táppénzjogosultságának rende
zése 1s. Az, aki 18. életévének 
betöltése előtt válik keresőkép
telenné vagy iskolai tanulmá
nyainak a befejezését követő 
180 napon belül biztosítottá vá

lik és keresőképtelenségéig 
megszakítás nélkül biztosított, 
akkor is 75 százalékos táppénz
re jogosult, ha nincs legalább 
kétévi megszakítás nélküli biz
tosítása. 

l;lat gyermek után 
Es minden további 

840 Ft 5040 Ft Nyugdíjas vasutasok a tuzséri hűtőházban 
gyermek után 690 Ft 840 Ft A tuzséri hűtőháztelepen ko

kell hagyni az 1985. évre Jaro ránt sincs már olyan forgalom, 
rendszeres nyugdíjemelés ösz- mint az elmúlt hónapokban 
szegét (2%, de legalább havi volt. Már „csak" hűtőbe to-
100 Ft). Így a 3000 forintot meg vábbítják a szabolcsi almát, 
nem haladó nyugdíjak 1985-től ami az idén szovjet, kubai, olasz 
100+ 80= 180 Ft-tal emelked- és NSZK-piacokon egyaránt 

- Említene néhány nevet 
azok közül, akik szezonról sze
zonra rendszeresen visszatér
nek dolgozni? 

A családi pótlékra vonatkozó 
rendelkezések szerint, ha a szü
lő a gyermekét intézetben 
(gyermekotthon, csecsemőott
hon. nevelőotthon stb.) helyezi 
el s ezért térítést fizet, a családi 
pótlékot ugyanúgy megkapja, 
mintha a gyermeket saját ház
tartásában tartaná el. Ha ez a 
térítési díj alacsonyabb. mint a 
családi pótlék összege. olyan 
összegű családi pótlék fizethető 
ki. mint a gyermek után fizeten
dő térítés összege. E rendelke
zés végrehajtásaként vala
mennyi intézetben elhelyezett 
gyermek után a térítési díj ösz
szegére vonatkozólag igazolást 
kell beszerezni. 

A fogyasztói árszínvonal 
emelkedésére tekintettel - a 
megélhetési költségek növeke
désének részleges egyensúlyo
zására - a nyugdíj- és nyugdíj
szerű ellátásban részesülők 
meghatározott körében 1981. 
január l-től sor kerül az ellátá
sok kiegészítésére. 

Havi 80 forinttal egészülnek 
ki a havi 3000 forintot meg nem 
haladó összegű nyugdíjak és 
rendszeres (nyugdíjszerű) ellá
tások. A 3000 forint összeghatár 
szempontjából figyelmen kívül 

nek. megtalálható volt. 
Havi 80 forinttal, havi 820 fo- - Alapjában véve jó szezont 

rintról 900 forintra emelkedik zártunk - mondja Fazekas Ist
a házastársi pótlék összege. Az ván, a tuzséri hűtőház szállítási 
az összeghatár pedig, ameddig osztályvezetője, majd így foly
az öregségi. rokkantsági, bal- tatja: - Eredményeink termé
eset1 rokkantsági nyugdíjban szetesen nagyban függnek a 
részesülőnek a házastársi pót- MÁV-tól, szinte rá vagyunk 
lék megállapítható. az éven- .,gombolva" a záhonyi üzem
kénti 100 fonnt emelésével és a igazgatóságra. Évek óta jó az 
80 forint kiegészítéssel az együttműködés. · Voltak némi 
1984-ben irányadó 2970 forint- szállítási gondjaink, de az el
tal szemben 3150 forint. múlt év - beleértve a kocsimo-

A havi 80 forint kiegészítés a sást, kiszolgálást, javítást, ki
nyugdíjasoknak, nyugdíjszerű léptetést - volt a legzökkenő
ellátásban részesülőknek egy- mentesebb. 
szeresen jár. Kivétel ez alól az a - Úgy tudom, egyre több 
nyugdíjas, aki házastársi pót- nyugdíjas vasutast alkalmaz
lékban is részesül, mert a kiegé- nak. Megén ez önöknek?' 
szítés - ha erre jogosult - - Megéri-e? Nekünk a 
mind a saját.jogú nyugdíjához, nyugdíjasok főnyereményt je
mind a házastársi pótlékhoz lentenek. Nélkülük semmire se 
megilleti. Így az egy nyugdíjból mennénk. Nagyon nagy előny 
ketten élőknél 1985. január például, hogy nem kell betanu
l-tő! a tényleges jövedelemnö- lási idő, nagy rutinnal, életta
vekedés 80 + 80 + 100 Ft= 260 pasztalattal, szakértele!T'mel 
Ft (80-80 Ft kiegészítés és a 100 rendelkeznek. Precíz, jó mun
Ft automatikus emelés). .kát végeznek. Van olyan, aki 

Nem kell külön kérni 
törzsgárdatag már nálunk. 
Ilyenkor aztán szezon végén fő 
a fejünk, hogy ki maradjon 
vissza közülük. Úgy döntöt
tünk, hogy az idén azokat tart
juk vissza, akiknek megoldott 
az utazása, közel laknak a hűtő
házhoz. 

Az egyetemek, főiskolák nap
pali tagozatának hallgatói is jo
gosultak 1985. január l-től 
gyermekgondozási segélyre. 
Eddig ebben csak méltányos

- Szívesen teszem. Hét
nyolc éve dolgozik nálunk Ko
vács József, Gajdos László, 
Nagy Sándor, Vincze Ferenc, 
Sütő József és mások. 

- Hány órát dolgoznak ha
vonta és mi a feladatuk? 

- Mint már említettem. sze
zonmunkáról van szó, és 
240-260 órát dolgoznak, ezért 
18,50-20,00 Ft/órabért biztosí
tunk. Néhány esetben többet is. 
azoknál, akik visszamaradnak a 
téli munkákra, illetve a kora ta
vaszi burgonyaszállításhoz. El
mondhatom, felelősségteljes 
munka vár rájuk. Kezdődik a 
széles kocsik beállításával, 
majd folytatódik a felírással. 
Nekik kell megállapítani az 
esetleges szennyezettséget 
vagy a kocsi sérülését. Gondos
kodniuk kell a megjavításukról. 
Felügyelnek. hogy az ablakok. 
ajtók jól be legyenek zárva, ál
landó figyelemmel kísérik a he
lyes rakodást, vagyis a beállí
tástól a kihúzásig biztosítják, 
hogy a kocsi kiléptethető le
gyen a rakodási szabályok be
tartása mellett. 

Az üzemigazgatóság részéről 
Balogh Gyula tartja a kapcsola
tot a hűtőházzal. Gyalog több
ször is megteszi az utat naponta 
a hűtőház és Eperjeske-rendező 
között. Fáradhatatlanul szerve
zi a tolatást, beállítást. 

Szőgyényi Bertalan 

Ezeknek az intézkedéseknek 
megfelelően 1985. január l-től a 
nyugdíjak legkisebb összege 
2250 Ft. 2500 Ft az az összeg
határ, ameddig a saját jogú 
nyugdíj az özvegyi nyugdíjjal 
kiegészíthető. 2550 Ft az az ösz
szeghatár. ameddig az ellátást a 
nyugdíjas munkavégzésére, ke
resetére tekintet nélkül teljes 
összegben folyósítják. 

ságból részesülhettek. A gyer- --------------------------
mekgondozási segély általános 
jogosultsági szabályai annyiban 
változnak, hogy a jogosultság
hoz szükséges 270 napi munka
viszony, szövetkezeti tagsági 
idő már akkor is jogosít a se
gélyre, ha az igénylő munkaide
je elérte a munkakörére megál
lapított törvényes munkaidő 
felét. 

rendszeres munkavégzésre kö
telezik, társadalom biztosítási el
látásukra a munkaviszonyban 
állókra vonatkozó rendelkezé
sek az irányadók. azzal az elté
réssel, hogy a ténylegesen elért 
munkadíjtól függetlenül a 
nyugdíjnál havi 3000, a táp
pénznél napi 80 forintot kell 
alapul venni. 

Vasutas Társadalombiztosítási 
Igazgatóság egyszámlájára át
utalják. 

Kiegészítés az ÖTA terhére 

Az érintett nyugdíjasok 1985 
januárjában a szokásos nyug
díjfizetési napon már a maga
sabb ellátást kapják kézhez. kü
lön kérelmet benyújtani nem 
kell. Külön kérelem benyújtása 
nélkül kapnak házastársi pótlé
kot azok a nyugdíjasok, akik 
eddig házastársuk után jövede
lempótlékban részesültek s 
most az összeghatár változásá
val házastársi pótlékra váltak 
jogosulttá. 

A gyermek másfél éves kora 
után a jövőben gyermekgondo
zási segély mellett nem napi 4 
órát, hanem a törvényes mun
kaidő felét lehet munkában töl

A vállalati gazdasági munka
közösségben kiegészítő tevé
kenységet folytató tagok a havi 
250 forint baleseti járulék he
lyett kiosztott jövedelmük 10 
százalékát lesznek kötelesek 
társadalombiztosítási járulék
ként befizetni. A befizetéseket a 
vgmk szolgálati főnöksége sze
rint illetékes önállóan könyvelő, 
önelszámoló egység (vasút
igazgatóság, járműjavító üzem, 
építési főnökség stb.) telepi 
számlájára kell teljesíteni. 
E szerveknek az a l< ,-ltelessége, 
hogy a befizetett összeget a 

A vgmk tagját tevékenységé
vel összefüggésben elért üzemi 
baleset esetén a korábbi szabá
lyozás szerint havi 3000 forint 
jövedelem figyelem bevételével 
illeti meg a baleseti táppénz. 
A baleseti táppénz napi össze
gének megállapítására vonat
kozó egyéb rendelkezések nem 
változtak. 

A szakmunkástanulók és a 
felsőfokú oktatási intézmények 
nappali tagozatán tanulmányo
kat folytató szakmunkásképesí
tésű hallgatók tanulmányi ösz
töndíja, továbbá a sportmunka
társ (sportfőmunkatárs) bérjel
legű juttatásának nE!gyven szá
zalékát köteles társadalombiz
tosítási járulék címén fizetni a 
MÁV, GYSEV. Utasellátó Vál
lalat. ha ilyen van területükön. 

A táppénzrendszer módosu
lásával párhuzamosan változ
nak a terhességi-gyermekágyi 
segélyezés szabályai is. amelye
ket szintén csak az 1985. január 
l-én. vagy azt követő esetekben 
kell alkalmazni. 

A segély napi összegének 
megállapításánál (a táppénzzel 
eg�·ezően) nettó keresetet. a 
nyugdíjjárulékkal csökkentett 
keresetet lehet számításba ven-

ni. A keresetek göngyölítése, a 
fiktí-1 bér megállapítása is a 
táppénz szabályai szerint törté
nik. Kórházi ápolás idejére, ha 
1984. december 31-e után kerül
nek kórházba. már a terhes
ségi-gyermekágyi segély teljes 
összege jár. 

A 1/,%-os ÖTA terhére a napi 
30 Ft-os kiegészítést a kórházba 
kerülés idejétől függetlenül. to-

f,.. gyermekgondozási segély
hez járó kiegészítés a jelenlegi 
360 Ft. 1985. január l-től 80 Ft
tal egészül ki. Ennek megfele
lően az első gyermek után 
800 + 440 forint, a második 
gyermek után 900 + 440 forint 
gyermekgondozási segély jár. 

teni. 
Az Elnöki Tanács 1984. évi 

19. számú törvényerejű rende
letével módosította a büntető 
törvénykönyvet, s 1985-től új 
büntetési nemként bevezette a 
szigorított javító-nevelő mun
kát. Ennek nyomán történt in
tézkedés a szigorított javító-ne
velő munkát végzők társada
lombiztosítási ellátásáról. Mi
után az említett személyeket Dr. Bordi István 



1985. JA:\"CÁR 31. 

Siklós János 

József 
e 

- Itt a mentő - szólt Er
zsébet asszony. 

István visszazökkent. Kérte. 
hogy az éjjeliszekrény aljában 
lévő nagy borítékot felesége te
gye a bőröndbe. a ruhák tetejére. 

- Minek az? 

- Iratok. majd átnézem 
őket. Józsefnek mégse írjál. 

- Ne? 
- Minek ijesztgetni, egy hét 

múlva úgyis itthon leszek. Meg 
aztán. tudod. milyen. Minden 
alkalmat fölhasznál, hogy itt
hon lehessen. 

Az nem baj. 
- Baj. nem baj. ne írjál sem

mit' 
Hordágyra segítették, a gye

rekek elköszöntek tőle. 
- Én elmegyek a mentővel 

- szólt a felesége. 
Az öreg nem felelt, nem is 

nagyon törődött azzal, hogy ki 
utazik vele a mentőautóban. 

- Magduskám' Etesd meg a 
tvúkokat, aztán zárd be a tyúk
ólat. megint járnak a görények. 
A malacnak adjál három bögre 
kukoncát . . . Ne felejtsd el a 
kaput bezárni - intézkedett 
Erzsébet asszony. 

A klinikáig alig szóltak. Ami
kor az autó megállt, István any
ny1t kérdezett, hogy a borotvá
ját betette-e a táskába. A kocsi
ajtót kinyitották, ott volt már 
Rozi. a legidősebb lány a férjé
vel és Zoltán. Saját autójukkal 
gyorsabban érkeztek, mint a 
mentő. 

Istvánt egy négyágyas kórte
rem be tették. Az ügyeletes or
vos megnézte. 

- Bácsikám, ez érelzáródás. 
Most csak fájdalomcsillapítót 
kap. 

- Komoly a baj, doktor úr? 
- érdeklődött az asszony. 

- Sajnos, elég komoly, de 
aggodalomra nincsen ok. 

Amikor Erzsébet elköszönt, 
István megkérdezte: 

- Hazamégy vagy a város
ban maradsz? 

- Magdikánál maradok. 
Majd holnap hozok ebédet. 

- Fölösleges. 
- Miért volna fölösleges? 
István nem válaszolt. 

* 

Mit hoztál, nagyma,ma? -
kérdezte az ajtóban Gábor, az 
unoka. 

- Jaj. kisfiam, most nem 
hoztam semmit. 

- Diót se hoztál? 
- Ne is beszélj a dióról, 

Gáborkám. 
- Miért ne beszéljek? 
- Úgy elestem a padláson. 

amikor széjjelteregettem, hogy 
eláJultam. Azóta is fáj a fejem. 

Hogyan estél el? 
Elszédültem. 
Akkor ne is hozzál diót. 
Gábor. hagyd a nagyma-

mát 1 Fáj a feje és szomorú is -
szólt Magdi a gyerekre. 

- Gyere. súgok valamit -
intett a kisfiú -, a nágymama 
lehajolt. 

ból! 
Egyest kaptam számtan-

Jézus Mária! 
De kijavítom. 
Eredj tanulni, Gábor, 

többször nem mondom! - és 
az anyja betuszkolta a szobába. 

- Mit mondtak? 
- Érelzáródás. Komoly do-

log. de ne aggódjunk. 
Gyere. készítek fürdővi-

zet. 
Érelzáródás? - tette föl a 

kérdést Lajos. a vö. - Az ma 
már gatyfütty. 

- Ugyan. Lajos� azt se tu
dod. mi az - utasította rendre 
Magdi. 

Péter. a nagyobbik unoka lé
pett be. 

- Csókolom. nagymama! -
köszönt gimnazistához illő ko
molysággal és a beteg felől ér
dC' klödött. 

Péter. menj le a boltba. 
- Még haza se értem. 
- Éppen azért' - szólt az 

anyJa. 
A gyerek morgott valamit. 

amit a csöndes ellenkezés jelé
nek szánt. 

- Elhűl a fürdővíz. Itt van 
egy tiszta törülköző meg a pon
gyolám. vedd föl - intézkedett 
Magdi. 

- Reggel korán hazame
gyek, hogy időre megfözzek. 
Apátoknak tyúkhúslevest vi
szek. 

- Ugyan, anyuka. ne sza
ladj annyit! Adnak ott enni, es
tére meg majd én viszek be va
lamilyen hidegételt. 

- Nem lehet, lányom. 
Behúzódott a fürdőszobába. 

Kedve telt a fürdésben, mert 
otthon nincsen lehetőség. A la
vór nem helyettesíti a fürdőká
dat. Hányszor mondta. hogY, ad
ják el azt a juhszéli házat' Be
jönnének a városba. egy szép 
kis összkomfortos lakásba. 
A férje rosszalló tekintetétől 
majd meghalt ijedtében. ,,Még
hogy bemenni a kőbarlangba, 
amikor a normális emberek ki
menekülnek onnan!" - érvelt 
István ellentmondást nem tűrő 
hangon. József meg szinte bele
betegedett a rémületbe, mert 
neki ez a ház meg a kert volt az 
egyetlen igazi menedéke. 

- A ház meg a kert Józsefé, 
ezt jól jegyezd meg 1 

- mondta 
Is'tván, amikor felesége újra 
előhozta a ház eladását. 

Mikor aztán József elkerült 
otthonról, a lányok is megpró
bálták jobb belátásra bírni ap
jukat. Minden messze van on
nan, október végétől még a lo
vas kocsi sem tud bemenni, az 
is elmerül a sárban ... ,,Anyu
ka nem bír a kerttel, jószággal, 
József sincs, aki segítene. Ez fe
leségkínzás .. . •· - erőlködött 
Rozika. 

- Kuss, piszok népség, hát 
nem elvinnék a fejem fölül a te
tőt! - hurrogta le őket. 

Kilenc óra után az unokák le
feküdtek. Sokáig beszélgettek 
hármasban a konyhaasztal mel
lett. Erzsébet sorbavette a gye
rekeit. Zoltánt emlegette leg
többször. Szobafestő volt és éj
jel-nappal dolgozott. Annyi 
pénzt keresett, hogy azt elhinni 
nem lehet. Ez a fia azonban 
csak dolgozott és ivott. 

Beszélgettek volna reggelig, 
Erzsébet asszony nem fogyott 
ki a témából, de a veJe elbóbis
kolt a hokedlin. Sebtében meg
egyeztek a másnapi tennivalók
ban. Lajos vállalta, hogy mun
kakezdés előtt kikerekezik, 
megeteti a jószágot és behozza 
a nyár eleji költésből a legszebb 
babos tyúkot. Abból készül az 
eeéd. 

István félkönyékre támasz
kodva olvasott. Erzsébet kicso
magolta az ennivalót és az éjje
liszekrény tetejére rakta. Köz
ben kérdezősködött. Mit mond
tak az orvosok? 

Injekciót adtak. lágyékba. 
- No, de mit mondtak' 
- Semmit. 
A délelőttös ápolónő lépett be 

és megkérdezte az asszonyt, 
hány tiszta pizsamát hoztak. 
Egyet, azon kívül, amelyben 
István bejött. 

- Mindennap váltjuk, mert 
a szúrásnál véres lesz. István 
bácsi igazi hős. Mások jajgat
nak, üvöltenek, amikor a vivő
érbe ágyúzunk. Itt meg egy só
haj se hangzott el. Ezt nevezem 
férfiasságnak! 

Kiment a kórteremből. hogy 
a hőmérőket hozza. 

- Össze-vissza lefetyel. 
mint a rossz gramofon. 

Egyél, meghűl a leves. 
Majd később. 
Hideg lesz. 
Akkor megmelegítik. 
Megetetlek. 
Ugyan. eriggy már! 

Az asszonynak kihullottak a 
könnyei. 

- Add ide a bőröndből azt a 
vastag borítékot! 

- Holnap mit hozzak? 
- Semmit. 
Erzsébet tanácstalanul néze

lődött. leült a székre, azután föl
állt. eligazgatta a vánkost. 

- Itt a hőmérő - lépett be a 
lefetyelő -. a néni meg ne hoz
zon pizsamát. István bácsira 
hálóinget adunk. amíg a tizen
egy ágyúlövést megkapja. 
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- Nem lesz az sok? - szólt 
közbe az öreg. 

- Nem bizony. utána úgy 
tetszik futni. mint egy fiatalem
ber. 

- Majd mr:glátjuk. 
- Az orvcsok is így beszél-

nek? - kérdezte az asszony. 
Azok sehogyan se beszél-

nek. 
Délután bejönnek a gye-

rekek. 
István hallgatott. 
- Hozzak be gyümölcsöt? 
- Ne hozzál semmit! 
Erzsébet még elüldögélt a 

széken, azután csöndes köszö
néssel elment. 

- Kérem a hőmérőket 1 
-

jelentkezett a nővér. 
Meglátta az éjjeliszekrényen 

a tele lábasokat. 
- Nem eszik? 
- Galambom' Nem nyúl-

tam hozzá. Adja oda valakinek, 
mossák el az edényeket és te
gyék V1ssza ide. De a vénasz
szony erről ne tudjon 1 

- Ejnye, ejnye, István bácsi 1 
-; fenyegette meg a nővér. -
Jól van, majd Annus néni visz
szahozza az ételhordót. 

A többiek elszundítottak a 
kórteremben. István fölnyitotta 
a nagy borítékot és az iratok kö
zött kotorászott. Volt ott min
denféle; régi katonakönyv, se
gédlevél, iparengedély, adóbe
vallás, árverési végzés, kor
mánybiztosi kinevezés még a 
régi, tizenkilences időkből, 
párttagsági könyv és egy csomó 
levél. 

- Nem alszunk? - kukkan
tott be az ápolónő. 

Egy kérésem lenne! 
- Mi az a kérés? 
- Venne egy borítékot le-

vélpapírra!. meg egy bélyeget 
vidékre? 

- Csak holnap, ma lejárt a 
szolgálat. 

- Jó lesz akkor is. 
Adott egy tízest a lánynak. 

azután a borítékból kivett két 
levelet. Azt kezdte olvasni. 
amelyiket József először küldte 
neki Sopronból, ezelőtt öt esz
tendővel. 

,,Kedves, jó Apám! 
A gyárba címzem a levele

met, nem akarom Anyámat is 
szomorítani. 

Elég nehéz az én életem. Új 
itt minden, az emberek, a kör
nyezet meg az elfoglaltság 1s. 
A legrosszabb az, hogy nem tu
dom mindenkinek leolvasni a 
szájáról a mondatokat. Gyorsan 
beszélnek, forgatják a fejüket 
beszéd közben. Emiatt aztán 
sok kellemetlenségem van. 
Harmadnap, hogy ide érkez
tem, azt mondták, mossam le a 
folyosóablakokat. Rosszul értet
tem és a klozetablakokat kezd
tem tisztítani. Amikor körbeáll
tak és nevettek, akkor vettem 
észre, hogy nem azt csinálom, 
amit mondtak. 

A főorvos úr többször érdek
lődött utánam. már kétszer is 
beszélgetett velem. A szobában 
lakó másik két ember nem szól 
hozzám. Későig olvasok a kis
lámpa mellett, de még eddig 
nem kifogásolták. Itt nagyon 
sok szép könyv van. Lehet köl
csönözni. 

A fizetésem - azt mondják, 
egyelőre - kilencszáz forint. 
Napi négy forint a koszt, a la
kás meg havi harminc forint. 
Úgy. hogy marad pénzem. Be
iratkoztam a szakszervezet
be is. 

Nem akarok én nagyon pa
naszkodni, de nincsen még egy 
olyan °hely a világon, mint a mi 
kis házunk meg a kertünk. 

Zárom soraimat. Jó egészsé
get kívánok és várom a vála
szát. Szeretettel gondolok min
denki.re: 

József" 
Elolvasta a levelet és szóra

kozottan nézegette. Öt esztendő 
szaladt el, de úgy érezte. ez idő 
alatt semmi sem változott. Jó
zsef sorsa nem megnyugtató. 
Hazajön havonta - hatheten
ként - és alig akar visszamen
ni. Számon tart minden kJ.s lo
mot és szemével majd' fölfalja a 
konyha meg a szoba bútorait, 
talán százszor is megnézegeti a 
falon függő képeket. A kis sám
lira meg úgy vigyáz, hogy az 
már beteges ragaszkodásnak 
tekinthető. Évekig azon a sám
lin ült, amikor írni, olvasni ta
nult. 

(Folytatjuk) 

Induljon az idén is! 

Diszkóvonat a Balaton körül 
Érdekelt. 01ert sokat hallot

tam a mozdonyvezetők által 
.. Disc-nak „ nevezett kiránduló
vonatról. Elhatároztam. hogy 
elkísérem egy útra a szerel
vényt. Ez azonban nem sike
rült. mert a tervezett időpont
ban valami miatt lemondták a 
vonatot, így személyes tapasz
talatok mellőzésével próbálom 
megírni a „Diszkóvonat·· eddigi 
pályafutását. 

1981-ben a bevétel növelése 
érdekében Siófok állomáson 
született meg a kirándulóvonat 
ötlete. Fő kezdeményezője S-Ol
tész Ferenc pénztárfőnök volt. 
A pécsi igazgatóság jóváhagyá
sával indítottak egy bemutató 
vonatot. a sajtó. az IBUSZ és a 
SIÓTOUR képviselőinek rész
vételével. 

A bemutatónak nagy sikere 
volt és a SIÓTOUR jelentkezett 
partnernek. Azóta százszor in
dították a Diszkót, s a bevétel 
elérte a másfél millió forintot. 

A múlt évben a szerelvényt 
állandó személyzet továbbítot
ta. vagyis a Bz 068-as „Piroská
nak„ 

Terjék István, Nád Ist
ván, Ágoston József és Kroko
vics István volt a motorvezetö
je. A várakozásnak megfelelő
en: forgalmi és műszaki nehéz
ség nélkül, az üdülök legna
gyobb megelégedésére közleke
dett a vonat. 

Menetrendje a következőkép
pen alakult: 

Siófokról 7 óra 25 perckor in
dult. Az idegenvezető köszön
tötte a résztvevőket, és 1Smer
tette velük a programot. A vo
nat hangosító berendezéssel 

van felszerelve. így menet köz
ben is tudta ismertetni a táj. a 
Balaton-part nevezetességéit. 

- Az út első állomásán 
Keszthelyen 3 óra 42 percet tar
tózkodtunk - meséli Terjék 
István. - A város nevezetessé
geinek megtekintése után 12 
óra 55 perckor indultunk to
vább. A következő állomásunk 
Badacsony volt. A vendégek ott 
borkostolón vettek részt. 

Zánkán. az utolsó állomáson 
játékos vetélkedőt rendeztek az 
utasoknak. A győztesek ajándé
kot kaptak a SIÓTOUR képvi
selőjétől. A vonat Csajág-Lep
sény érintésével érkezett vissza 
Siófokra. 

Négy év tapasztalatairól. a k1-
rándulóvonat előnyeiről és 
hátrányairól Soltész Ferenc 
pénztárfönökkel is beszélget
tem. Elmondta. hogy 1985-ben 
is tervezik a „Diszkóvonat" in
dítását. 

- Tavaly korábban indult 
az első vonat. mint az előző 
években. Szerencsére a kapos
vári vontatás rugalmas közre· 
működése lehetővé tette. hogy 
nem kellett lemondani az első 
igénylést. Nagyon gyorsan el
készítették a hangosító beren
dezést. amit az előző évben az 
utolsó út befejeztével kiszerel
tek. Az igazsághoz tartozik, 
hogy erre a célra nem a legal
kalmasabb a Bz szerelvény. 
Nem lehet lehúzni az ablako
kat. nem lehet átmenni a� egyik 
kocsiból a másikba. Ez az uta
sokban a bezártság érzését kel
ti. A vonaton például megszer
veztük az üdítőital árusítását, 
ehhez viszont csak azok jutot-

tak hozzá. akik abban a kocsi
ban tartózkodtak. 

Célszerű lenne távvezérléssel 
közlekedő szerelvényt beállíta
ni. hogy az állandó gépkörüljá
rások kiküszöbölhetők legye
nek. Ez a probléma Tapolcán 
okozta a legnagyobb gondot. 
ahol az állomás zsúfoltsága kö
rülményessé tette ezt a művele
tet. Szerencsére az állomási sze
mélyzet mindent megtett azért. 
hogy a körüljárás miatt ne kés
sen a vonat. 

Tudomásom szennt a MÁV 
szervezésében is indítottak ki
rándulóvonatot. ami legalább 
olyan sikeres volt. mint a SIÓ
TOUR által szervezett. 

- Igen. A SIÓTOUR elsősor
ban külföldi turisták utaztatásá
val foglalkozott. s a 400-500 

forintos részvételi díj az ebéd 
árát is magába foglalta. Az ál
talunk szervezett utak a hazai 
üdülök igényeit figyelembe vé
ve jóval olcsóbbak voltak. Igaz. 
mi nem biztosítottuk az étke
zést, de a 217 kilométeres. szó
rakoztató programokkal tarkí
tott, 10 óra 30 percig tartó uta
zás részvételi díja csak 100 fo
rint volt. Ezzel sikerült elér
nünk. hogy közkedvelt lett a 
vonat, s mindig volt rá jelentke
ző. Aki részt vett az úton. isme· 
röseinek, barátainak különle
ges lehetőségként ajánlotta. 
amit érdemes kihasználni. Bí
zunk benne. hogy jövőre to
vább tudjuk növelni a szerve
zett utak számát. ezzel együtt a 
bevételt is. 

G. 1. 

EZ IS ·GONDOSKODÁS • • • 
Gazdag program várja a nyugdíjasokat a Haladás 

Művelődési Ház klubjában 
A szombathelyi járműjavító 

üzemben hosszú idő óta meg
különböztetett figyelemmel tö
rődnek a nyugdíjasokkal. Éven
ként rendszeresen megrendezik 
a hangulatos nyugdíjas-találko
zókat, s a segélyre szorulók a 
kommunista műszakok bevéte
léből részesülnek; élvezik az 
üzem gazdasági, párt- és tö
megszervezeteinek támogatá
sát. 

Mindezek ellenére igényel
ték, hogy olyan fórumot találja
nak, ahol rendszeresen talál
kozhatnak, s hasznosan tölthe
tik nyugdíjaséveiket. Steier Já
nos műszaki-gazdasági ellenőr 

egyre nő, s ebben közrejátszik 
az is, hogy számos - elsősor
ban a nyugdíjasok gondjaival 
foglalkozó -, egészségügyi elő
adást építettek be az évi prog
ramokba. 

Telt ház van az ország és a vi
lág szinte ismeretlen, egzotikus 
tájairól tartott előadásokon is, 
amelyek közül többet Kertész 
József klubvezetőségi tag tart, 
diavetítéssel fűszerezve. 
A klubvezetőség tagjai nem saj
nálják a fáradságot, személye
sen felkeresik azokat a nyugdí
jasokat, akik még nem tudnak a 
klubról, és tolmácsolják a tag
ság meghívását. 

A batyusbál fénypontja a 
tombola volt, az első díj pedig 
egy festmény: Nagy József 
klubtag - amatőr festőművész 
- alkotása. Ő ajánlotta fel erre 
az alkalomra egyik művét. 

A rendkívül jó hangulatú bá
lon a korosztályhoz illő, régi 
emlékeket idéző muzsikát Ber
kes László, az üzem stúdiósa 
biztosította hanglemezekről. Az 
idő gyorsan múlt, hamar eljött 
a záróra. Reméljük, sok ilyen 
emlékezetes programon vidul
hatnak még az üzem nyugdíja
sai. 

Sátori Vilmosné 

kezdeményezésére 1983. január---------------------------
10-én alakult meg a nyugdíja
sok klubja. Baranyai László 
igazgató nagy megértéssel fo
gadta a kezdeményezést. 

Az érdeklődésre jellemző, 
hogy az alakuló gyűlésen két
száznál is több nyugdíjas jelent 
meg, s közülük 130-an nyom
ban beiratkoztak a klubba. Az
óta 150-re gyarapodott a tagság. 

Az 1984-es év már ezekről az 
alapokról indult. Egyrészt kö
vették a már bevált, népszerű 
programokat, másrészt újabb, 
rendezvényekkel bővítették, 
színesítették a klubéletet. Ilyen 
volt a nemrég, november 30-án 
megrendezett batyusbál is. 

Pályaválasztási kiállít�s 
Szombathelyen több vasutas szocialista brigád kötött már 

együttműködési megállapodást a különféle oktatási intézmények
kel. A brigádok társadalmi munkában kijavítják többek között az 
iskolák műszaki berendezéseit, és egyéb segítséget is adnak. 

Legutóbb a BFF Derkovits Gyula és a TBÉF Ady Endre szo
cialista brigádja a Joskar Ola-i általános iskolának terepvasutat 
ajándékoztak, azzal a céllal, hogy létre tudják hozni a vasútmo
dellező klubot. 

Az úttörők gyakran ellátogatnak a vasúti szolgálati helyekre. 
és ott ismerkednek a munkával. 

Január 14-én az oktatási főnökségen pályaválasztási kiállítás 
is nyílt, amelyet több iskola VIII. osztályos tanulói tekintettek 
meg. Január 26-a után a kiállítás anyagát az igazgatóság csomó
pontjain mutatják be. 

Először a klub lelkes támoga
tója, N. Kiss Klára, a Haladás 
Művelődési Ház igazgatója kö
szöntötte a mintegy száz bálozó 
nyugdíjast és vendégeiket. Az- •· 
tán a Magyar László Úttörőház 
táncosai kedveskedtek a . részt
vevőknek, majd pedig Laky Re
zső tartott hangulatos előadást 
a nép száján élő falucsúfolókról, 
tréfás történetekkel fűszerezve. 

A vigalomban elbeszélget
tünk néhány vendéggel, így a 
Neumann János szocialista bri
gád képviselőivel, ugyanis e kö
zösség patronálja a klubot. Os

tyola Dezsőné brigádvezető-he
lyettes elmondta, hogy vállalá
sukhoz híven berendezték a 
báltermet, megterítettek, és a 
takarítást is elvégzik majd. 

Darázs Károly klubvezetó
ségi tag elégedetten számolt be 
arról, hogy a klubtagok száma Részlet a kiállításról 
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Létesítmény nélkül 

a 

Sportkör 
MÁV Kórházban 

A MÁV Kórház sportköri el
nökét. Olajos Gábort faggatom 
a munkájáról. 

- Hogyan került kapcsolat
ba a sporttal? 

- Aktív labdarúgó-játékos 
pályafutásom után labdarúgó
edzŐ! képesítést szereztem a 
TF-en. majd a sportvezetői (I. 
o.) és labdarúgó-játékvezetői (I. 
o.) igazolvány megszerzése kö
vetkezett. 1 980-tól foglalkozom 
szervezetten a tömegsporttal. 

- A kórházban mindig 
ilyen volt a sportélet ? 

- Nem, azelőtt csak ötlet
szerűen rendeztek versenyeket. 
Tömegsportmunkánk minőségi 
ugrásához feltétlenül szükség 
volt ahhoz, hogy létrejöjjön a 
vasú tegészségügy1 középsze:-v. 
amely szerkezetileg országosan 
megteremtette a dolgozók spor
tolásának lehetőségét. Lénye
ges még az 1980-ban bevezetett 
.. munkahelyi olimpia 

..
. Ez lehe

tőséget ad arra, hogy az ország 
mmden részén dolgozó vasút
egészségügyiek évente orszá
gos sportnapokat rendezhesse
nek. Ot sportágban - asztalite
niszben. sakkban. teniszben. 
kispályás labdarúgásban, 
úszásban - kerül sor a vetélke
dőre. 

A versenyek színhelye éven
te változik, ezzel is azt a célt 
szolgálják. hogy a dolgozók is
merjék meg az országban más
hol sportoló barátok életét, 
munkakörülményeit. 

- A kórház milyen létesít
ményeket biztosít a sportolni 
szerető dolgozóinak ? 

- Sajnos. nem rendelke
zünk saját létesítménnyel. így 
ezúton szeretnék köszönetet 
mondani azoknak a vasutas 
sportegyesületeknek, amelyek 
eddigi rendezvényeinkre bizto
sították sportpályáikat. Így a 
BVSC, a Haladás, a DMVSC, a 
Szolnoki MÁV-MTE . . .  

- Melyik sportág a legnép
szerűbb? 

- Azt hiszem, a MÁV Kór
ház természtjáró-szakosztálya 
az, amely igyekszik összefogni 
és irányítani a vasútegészség
ügyi dolgozókat,t itthon és kül
földön egyaránt. 1983-ban nagy 
sikerrel barangoltunk a bolgár 
tengerparton. 

- Ön is sportol még, vagy 
csak szervez? 

- Rendszeresen sportolok, 
jelenleg a BVSC öregfiúk lab
darúgó-csapatában játszom . . .  

Tóth Ibolya 

11JRISTAHÍRADÚ 

A vasutas turisták 1 984. no
vember 1 7-i küldöttértekezleten 
újjáalakult szakbizottsága ja
nuár 8-án tartotta idei első, egy
ben alakuló ülését. A vezetőség 
új tagjai: Reményi Pál a szakbi
zottság vezetője. Buskó And
rás, Kiss István, Krajcsovicz 
Zoltán: Rósa László, Szent
györgyi Tamás, Thuróczy La
jos és Vadászy Pál. 

A '-Zakbizottság értékelte az 
1 984-es túraévet. és megkezdte 
az 1 985. évi feladatok előkészí
tését. A vasutas természetjárók 
az elmúlt túraévet sikeresen 
zárták. A szakbizottság öröm
mel tapasztalta, hogy egyre töb
ben vesznek részt a túrázói mi
nősítések megszerzésében. a 
magasabb túravezetői fokoza
tok elérésében és a jelvényszer
ző túramozgalmakban. Tavaly 
Józsa László (Győri MÁV
DAC) aranyjelvényes túraveze
tői minősítést szerzett. 

Aranyjelvényes túrázói minő
sítést 16 vasutas természetjáró 
ért el. így Csonka Béláné, 

Vízszintes: 1 .  Felszámolásra meg
ereit helyzet. (Folytatása a 33. fiiggő
legesben.) 13. Az 15il évi tengen üt
kowt helye. 14 Görö1;t népgyűlés. 
piactér 15. Nyerő kártyát. 16 .  Törökor
szági ,·áros. Ii .  Szintén. 18 .  Törlőgumi. 
20. Bizalmas megszólítás. 21 .  Tamás 
közppe. 22. Fohászok 23. Heves. ke
\"Prv,•. 24. T,•1111és. névelövel. 25. Méh
lakás. 2í. Torbágy társközsége 28 Fi
nom lc>ves. névelövel 29 Van. néme
lül. 3 1 .  SzovJet író. 3-t A freudizmus 
nwgalapítóJa 36. Egy észak-afnka1 \'á
ros lakóJa. 3í Az tdöc>gység alatt vég
Z<'l l munka -t0. Foghús. -ti. Adag szé
il't .;2 Olasz város. 43. Nézek. egyne-
111u bl'tÜ1 -t5. Hirc>s költönk családi ne
v,•. -t6. Dalmác1a1 ,·árns. -!í . Hyppo
ln,· ( 1828- 1 8fl3) francia tudós és író. 
-tH. Kc"•t névPlÖ .;g T,•rmészettudomá-
11�·1 bmC'l"<'ll<'l]C'sztö Társulat 50. Hi
n·s ká,·északüzh't 51 '.\",•ves public1s-
1,1nk 53. Enwlt•tiü,·idit�s. 5-t Felk1ál-
1,as. �:;. Ih·pn futó 1s ,·an. 56 Veszeke
d,•s bntr�n� 5í D<'l-amenka, folyó. 

Fiiggőlel(es : 1 Nyugali gót kll"ály 
,·oh .; 10-bt•n ••lfoglaha Rómál 2. Ige
ko10. 3. Az áradás ,•lknléte. ➔ Zsidó 
b,,k,. 5. Já1ék. p,,nzz,·I. 6 Hel�·ha1áro
zt'1 , Biztatú szú 8. Fregatt fi Kc-111 
nn,Tn� . Tdbb é,·t1z,•d1g t'•l. de egyszeri 
, 1rá1Zzás ulán ,•lpuszwl: 10. Becéwtt 
. .\nlal. 1 1 . Ko\"szak 1 �- K1csm�·itö kép
"' lli Az ,•g�·ik földrész (ék. h1án,·.) 
1 j Latin kt'p. kt'pmás. 1 fJ RPndkí,·ül 
,z1lúrcl. hiiálló an�·ag. �0. Heg a 1este_n 
� ! :--:,•ws olasz h,•la(t•d(ik<észí1ö csalá"cl 
�-! '.\",•111 mmcl az. m111 f,,nyhk. 26. A1-
l.1mn-•ch•ln11 B1zotbát;! nl\·iditett r1l•Vt· 
"'h :t Sznql'tt1n1tíban �8 Régi afgán 
1lr:1nypt;nz :?�J Idci.!t'n nó1 né,· 30 

, la. g�ámsátZ (lalm). n. Három 
OllhZUI. 34. \"1sszn. a h nnl'ta kárt"a 
,•tZ� 1k szín, :!5 Fol� m111 á1k,•lölwiy 
:rn csak ,·m•k,•lJt'h'k (Tompa '.\11-
hal�·). :3H.  E�� fth,zt·rnn,·t;n�- ft)I'dÍh)tl· 
1,1 .; l Kv1sz,•n•si'n arl .;.; Hangtalanul 

Gyarmathy Gábor, 0th Alfréd, 
0th Alfrédné, 0th Gábor, Pán
czél Csaba, •!Szabados Kálmán, 
Vida József, Fábrik Imre, Győ
ri Valéria, Kasznár József, 
Krizanits István, Radó András 
és Szabó Zoltán Győri MÁV
DAC. valamint Alter Gábor és 
Ozorai Gábor MÁV BVKH SC. 

A Kéktúra-jelvényesek sorá
ba lépett Hörcher Géza, Gyar
mati Ágnes és Miltényi Ferenc 
MÁVTI. Antal Ernőné, Enzt 
Ferenc és Árvai István Törek
vés SE.. valamint Hövényesi 
Sándorné, Hövényesi Sándor 
és ifj. Hövényesi Sándor MÁV 
BVKH se. 

A szakbizottság továbbra is 
szorgalmazza a túrázói minősí
tések megszerzését. a jelvény
szerző túramozgalmakban való 
aktív részvételt, a gyalogos tu
nzmus mellett más szakágakba 
való be,kapcsolódást, valamint a 
természet védelmének fokozá
sát. 

Buskó András 

kinál. 45. Más kárán tanul. 47 Igája 
-!8. Pest megyei község. 50. Nem jön 
vissza. 51 .  Arab fé1imév. 52. Nem áll 
biztosan. 54 Testrész. 55. Hárem köze
pe · 56. A szobába. 57. Okozat eredője 
58. Kimondott betű. 

Beküldendő: vízszintes 1 .  és folyta
tásaként a függőleges 33. 

Beküldési határidő: 1)185. február 
15. A megfejtéseket kérjük szerkesztő
ségünk címére küldeni! 

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

Síppal a pályán 
A Szabolcs-Szatmár me

gyei labdarúgó-játékvezetők 
munkáját értékelő írás így 
méltatta az országos után
pótláskerethez tartozó Nagy 
Ferencet a Kelet-Magyaror
szágban: ... . . dicséretesen 
helytállt a területi bajnok
ságban. Ellenőri osztályzatá
nak átlaga 4.75-os volt''. 

Ki is ő. hogyan került a 
síp mesterei közé? 

1 966-ban 1 7  évesen. szülő
falujában. Újszászon - a 
Szolnok megyei bajnokság
ban - kergette a labdát. 
egy évvel később gólkirály. 
Rögtön felfigyeltek rá a 
szakemberek. 1967-ben a 
DVSC vezetői keresték meg. 
majd 1969-ben már a „Loki " 
összeállításában olvasható a 
neve. Csatárként mutatko
zott be az akkori NB I B-s 
együttesben. Nem vallott 
szégyent, 32-szer zörgette 
meg az ellenfelek hálóját. 
Később. csapatérdekből 
jobbhátvéd lett. Debreceni 
labdarúgó-pályafutását ezen 
a poszton fejezte be és jobb
hátvédként folytatta a nyír
egyházi vasutascsapatban 
is, 1 982-ig. 

Közben a vasút különböző 
szakterületein dolgozott. 
tisztképzőt- és felsőfokú rak
tározási szaktanfolyamot 
végzett. Ma a debreceni 
igazgatóság közgazdasági 
osztályán dolgozik. 

A majdnem húszéves fo
cistamúltnak nem tudott há
tat fordítani, a zöld gyep hi
ányzott az életéből. Játékve
zetői vizsgát tett, s mindösz
sze egy fél év kellett ahhoz. 
hogy bizonyítsa rátermettsé-

CSAK KÍSÉRLET 

gét. 1 983-ban már a Területi 
JátékvezetŐ! Testületben ta
lálni a nevét, sőt osztályzatai 
alapján az országos utánpót
láskeretnek is tagja lett. Sza
bolcs-Szatmár megyéből 
egyedül. A hajdam hátvéd 
sportszerűségét síppal a szá
jában 1s megtartotta. A ha
zai csapatok nála nem élvez
nek semmiféle előnyt. Elő
fordult néhányszor. hogy 
igazságos döntéseit nem tap
solta meg a hazai közönség. 

A megyei „füttyös·· kollé
gák közül Ajler Józseffel érti 
meg magát a legjobban, aki 
,,az év játékvezetője„ lett. 
Gyakran hívja . .lengetni „ 

1s 
magasabb osztályú mérkő
zésekre a jó szemű Nagy Fe
rencet. 

- Az első és második vo
nalban játszó csapatok edző
mérkőzésein különösen so
kat lehet tanulm - vallja a 
vasutas játékvezető. Nem 
titkolt vágya. hogy egyszer 
még nemzetközi mérkőzé
sen 1s szeretné a sípot fújni. 

Zs. B. 

Ki itt beléps•tJ 

ssólj a niihrolonba! 
A Keleti körzeti üzemfőnök

ség vontatási üzemegységének 
vezénylőirodájában a szolgálat
ra jelentkező utazóknak tavaly 
óta - miután a helyiségbe lép
nek - öt másodpercig beszélni
ük kell egy mikrofonba. Így ái
lapítják meg: fogyasztott-e a 
beszélő alkoholt. 

E műszer alkalmazásának 
eddigi tapasztalatairól Hunor 
László vezetőmérnökkel beszél
gettünk. 

- Ezt az ALCOHOL TES
TEL fantázianevű műszert kí
sérleti jelleggel szereltük fel -
tájékoztat. - Célunk az. hogy 
gyorsabbá tegyük az ellenőr
zést. és takarékoskodjunk a 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Az irányító munka gyen
geségei. A munkafegyelem lazaságai 

Egy-egy köny, et nyertek lapunk 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Dankó László. 
Sátoraljaújhely. Bercsériy1 út 3 .. Rad
nai G�·örgyné. Verőcemaros. Ma
g�·arkúU út 4 .. Losoncz1 FerC'nc. Buda
pest X .  Bolgár u. 6 .. Horváth István. 
Szolnok. Szántó krt. 7 .. Senke1 József. 
Ceglédbc>rcel. Béke u 13.  

drága, hagyományos szondák
kal. 

- Az elektromos szonda be
váltotta a hozzá fűzött reménye
ket? 

- Az az igazság, hogy a mű
szer még nem teljesen tökéletes. 
Az ALCOHOL TESTEL ugyan 
egyértelműen jelzi, ha a beszélő 
alkoholt fogyasztott - egy deci 
sört is kimutat - ,  de sajnos. ak
kor is alk0holos befolyásoltsá
got Jelez. ha az ellenőrzött ép
pen dohányzik, vagy előtte sa
vanyúságot evett. Vitás esetek
ben ezért elő kell venni a ha
gyományos szondát. Az ALCO
HOL TESTEL mikrofonjában 
van egy érzékelő szerkezet. 
amely az észlelt gázokat vizuá
lis jelekké. illetve hangokká 
alakítja át. A műszer szelektáló 
képessége még nem tökéletes. 

- Ezek szerint fölösleges 
volt felszerelni? 

- Azt azért nem monda
nám, hiszen minden új talál
mánynak vannak kezdeti hiá
nyosságai. Véleményem sze
rint a konstrukciót lehet tökéle
tesíteni. Ha ez sikerül. évente 
tetemes költséget takaríthatunk 
meg, hiszen egyetlen hagyomá
nyos szonda 50 forintba ke
rül . . .  

(séra) 

Tűzvédelmi 
felügyelők 

tanácskozása 

A budapesti igazgatóság ka
tonai és polgán önálló csoportja 
december 1 2-én a Keleti pálya
udvan szertárfőnökség kultúr
termében értekezletet rendezett 
az igazgatóság területén dolgo
zó körzeti tűzvédelmi felügye
lők és vezetők részére. 

Cseri István, az igazgatóság 
tűzvédelmi vezetője tájékoztat
ta a hallgatókat az elmúlt év
ben keletkezett tűzesetekről és 
károkról. valamint a tűzmegelő
zés érdekében tett erőfeszíté
sekről. Ezután Kovács János, a 
MÁV tűzvédelmi vezetője is
mertette az idei esztendő leg
for.tosabb feladatait, teendőit. 

198:i. J . .\XL..\R :1 1 .  
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Sikeres ötletnapok 
A szombathelyi vasútigazga

tóság területén már hagyomá
nya van az újítási ötletnapok
nak. A múlt év végén tizenhá
rom szolgálati főnökségen ren
deztek sikeres ötletnapokat. 
A téma az energia- és létszám
megtakarítás, a gazdaságosság 
és az utazás kulturáltsága volt 
többek között. 

A vasutasok 820 ötletet dol
goztak ki, amelyből 494-et fo-

- Elismerő oklevél. A deb
receni vasutas óvodát az elmúlt 
évben végzett kiemelkedő kör
nyezetszépítő munkáért, a Tisz
ta. virágos Debrecenért mozga
lom keretében elismerő oklevél
lel jutalmazta a megyei városi 
tanács és 'a Hazafias Népfront 
debreceni városi szervezete. Az 
oklevelet dr. Ács István, a váro
si tanács elnöke adta át. 

- Kiállítás. A miskolci vas
utasok Vörösmarty Művelődé
si Házának képzőművészeti kö
re - a sátoraljaújhelyi pft kez
deményezésére - amatőr fes
tők alkotásaiból kiállítást ren
dezett a MÁV-klubban. A több 
száz látogató elismerését fejezte 
ki a Bodrog és a Tisza-táj ava
tott kezű festőinek. 

- Cukorhír. Január 7-én a 
Szolnoki Cukorgyár befejezte a 
cukorrépa feldolgozását. 
A négy hónapig tartó munkát 
segítették a nyugdíjas vasuta
sok is. Mérlegelték a répavago
nokat, az üres kocsikat fordavo
natba sorolták, s ezen kívül 
még több munkaterületen be
csületesen helytálltak. A gyár 
vezetői elismerésüket fejezték 
ki a jó munkáért. 

- Alkotó brigádok. A hat
van-füzesabonyi pft főnökség 
kál-kápolnai VII. gépesített 
mozgó főpályamesteri szaka
szának Dózsa. Petőfi és Kos
suth brigádjai szabad idejük
ben elkészítették azoknak a 
munkaeszközöknek a kicsinyí
tett mását, amelyekkel a pálya
munkások dolgoznak. A tárgya
kat, maketteket a szakasz kul
túrhely1ségében a közelmúlt
ban mutatták be. 

gadtak el. Ezekért összesen 68 
ezer forint ötletdíjat fizettek. Az 
ötletekből 359 elérte az újítási 
szmtet 1s. A legtöbb ötletet a 
szombathelyi körzeti üzemfö
nökség Baross Gábor szocialis
ta brigádja nyújtotta be. amely
ből tizenhetet díjaztak. A pápai 
pályafenntartási főnökség Pető
! i bngádja 1s jó eredményt ért 
el. Harminchárom ötletükből ti
zenkettőt díjaztak. 

- Aktivisták jutalmazása. 
A hatvam körzeti üzemfőnök
ség szakszervezeti bizottsága az 
elmúlt év végén köszöntötte azt 
a tizenkét bizalmit. aktivistát. 
akik 1984-ben. vonultak nyug
díjba. A bensőséges ünnepsé
gen Piroska József szb-titkár 
méltatta tevékenységüket. 
majd átadta a tárgyjutalmakat. 

- Versenyben a brigádok. A 
debreceni pályafenntartási fő
nökség kollektívái. szociahsta 
brigádjai a kongresszusi mun
kaverseny tiszteletére pótfel
ajánlásokat tettek. Az elmúlt 
esztendőben például két kom
munista műszakof tartottak. 
Talpfacserét, géplánc-előkészí: 
tő munkát, vágányszabályozást 
végeztek a vonalak állapotának 
javítása érdekében. 

- Előadás. A pécsi vasuta
sok nyugdíjasklubjának vezetői 
egészségügyi előadássorozatot 
szerveztek a klubtagok rés,zére. 
Az első előadást január 17-én 
tartották. Dr. Hámori Károly, a 
TEK igazgató főorvosa beszélt 
az időskorúak betegségeiről. a 
megelőzésről. 

- Licenc alapján - ütköző
betét. A Diósgyőri Gépgyár 
vasúti kerékpárgyártó gyáregy
ségében francia licenc alapján 
új típusú, rugalmas vasúti ütkö
zőbetét sorozatgyártását kezd
ték el. Az eddig alkalmazott ru
gós megoldást itt egy szinte fo
lyékony elasztomer műanyag
gal töltött dugattyú helyettesíti, 
mely teljes ütközés esetén rend
kívül magas. 4000 atmoszféra 
nyomást 1s maradandó károso
dás nélkül elvisel. Az élettarta
ma szinte korlátlan. A követke
ző öt év alatt közel 50 ezret szál
lítanak majd a MÁV részére ' 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném Budapest, VI. kerületi 

kétszobás 53 négyzetméteres. félkom
fortos. gázfűtéses, udvan tanácsi laká
somat 3 vagy két plusz két félszobás 
külön bejáratú, összkof!1fortos, kom
fortos MA V-bérlakásra. Erdeklödni le
het 8 - 1 6  óráig a 220-660/83 mellék, 
vagy a 30-07 telefonszámon. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaudvar
nál a ,.VIII. házban" levő kétszobás, 
96 négyzetméteres, földszmti MÁV
bérlakásomat kizárólag tanácsi lakás
ra. V1dék1 lakás és minden megoldás 
érdekel. Cím, Budapest. VIII ker . .  
Kerepesi út 5. V. ép. fszt. 4„ vagy 
1 1 - 1 3  óra között a 340-495 telefonszá
mon. 

fon. Érdeklődni kizárólag este 7 óra 
után a 640-355 telefonszámon 

Elcserélném a Budapest. Landler te· 
lepen levő egy plusz két félszobás, 6i 
négyzetméteres. loggiás. OTP-örökla
kásomat hasonló méretű örök-. vagy 
bérlakásra Budán 1. .  II.. III .  kerület 
előnyben. Megtekmthetö délután 5-töl. 
szombat. vasárnap egész nap. Cím: 
Plesz Antal. 1 1 55 Budapest, Rákos út 
96. I. 10. Telefon napközben 887-i00. 

Elcserélném Budapest X\ ker., 
MÁV-telepi egyszobás. _.komfortos la
kásomat tanácsira. J\1.AV-dolgozóval. 
Vagy a lakást plusz börzsönyhget1 
nyaralómat kisebb családi házra. Bu
dapest környéki, v1dék1 1s érdekel. Vá
hegyiné. 1 1 54 Budapest. Csanádi 
György u. 9/3 

Elcserélném két szoba komfo1tos, 42 
négyzetméteres, fyiÁV-bérlakásol"l)at 
2,5-3 szobásra MA V-dolgozóval. Er-
deklödni lehet: Darabos. 4 1 -6J/36-75 Elcserélném Ács állomáson levo 
telefonszámon 8 - 1 6  óra között. MÁV-bérlakásom amely nagymére-

Elcserélném Budapest x. kerület- tű három szoba. konyha. éléskamra. 
ben levö kertes MÁV-bérlakásomat ta- előszoba. fürdőszoba, pmcéből áll és 
nácsi lakásra. Minden megoldás érde- egy zárt veteményeskert tartozik hoz
kel. Érdeklődni lehet ! 4- !8 óra között zá - Budapeshez közelebb. bármely 
a 161 -664-es telefonszámon. főútvonalon, vagy Budapesten lfvÖ 

másfél. vagy kétszobás lakásra. MAV-
Elcserélném törökbálinti kétszobás qolgozóval. Cím Györgyi Lajosné komfortos. kertes, első emeleti MÁV- Acs 2941 Vasútállomás felvételi épü

bérlakásomat budapesti egys.zobás. let. 
összkomfo1tos tanácsi lakásra. Erdek-
lődni munkaidőben. vasútüzemi tele-
fonon: 01 56- 1 1  vagy 684-079 városi te
lefonszámon, Kovácsné Szombaty Gi
zella. 

Elcserélném tatabányai kétszobás. 
összkomfortos tanácsi lakásomat ha
sonló budapestire. MÁV-bérlakás 1s 
lehet. Érdeklődni lehel munkaidőben 
a 45-32-es telefonszámon, Szebeni 
Andrásné. 

Elcserélném Budapest. Kerepesi 
úton levö 2,5 szobás, villanyfűtéses, te
lefonos, IV. emeleti (új lift van), 98 
négyzetméteres MÁV-bérlakásomat 
Rákospalotán levő egy plusz két fél
szobás vagy ker;es házakban 3-4 szo
bás lakásra. Erdeklődni lehet a 
138-1 40-es telefonszámon 14-18  óra 
között 

Elcserélném Budapest, Füredi lakó
telepen levő másfél szobás, I. emeleti 
tanácsi lakást és 1 szobás, komfortos, 
földszintes. Népstad10nná' levő örökla
kást családi házra. Kizarólag Buda
pest területén. Mindkét lakásban tele-
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A vállalati terv is számol vele: 
., 

ogo genya vas 

n a 

1985. FEBRUÁR 14. 

éle -

Kongresszusi munkaverseny 

A munkahelyi kollektívák 
teljesítik felajánlásaikat 

Felszabadulásunk 40. évfor
dulója és a pártkongresszus dá
tumának közeledtével a szolgá
lati helyeken megélénkült a 
munkaverseny. Erről tanúskod
nak az alábbi tudósítások is. 

SZOMBATHELY 

A kongresszusi és felszaba-

sunkat a korrigált tervhez vi
szonyítva mintegy 8-10 millió 
forinttal csökkentettük, s csak 
az anyag- és energiatakarékos
sági célkitűzések eredménye
ként 5-6 millió forint értékű a 
megtakarítás." 

NYiREGYHÁ 

Ülést tartott szakszervezetünk központi vezetősége 

dulási munkaverseny eddigi Nyíregyházán - Nagy lldikó 
szakaszában egyre jobb minő- tudósítása szerint - rendszere
ségi eredmények születtek a sen értékelik a jubileumi ver
szombathelyi vasútigazgatóság seny eredményeit, s azok a ver
területén - írja szerkesztösé-: senytáblákról is leolvashatók. 
günknek küldött levelében Te- Ebben a formában dicsérik a 
leki László, a tszb közgazdasági körzeti üzemfőnökség 
bizottságának vezetője. - Va- KISZ-fiataljait is, akik kong
lamennyi szakszolgálatnál ja- resszusi felajánlásként infor
vultak a teljesítmények, ami mációs szolgálatot szerveztek 
megmutatkozik például a vona- az utasok jobb tájékoztatása 
tok menetrend szerinti indításá- érdekében. Ennek is szerepe 
ban, az áru- és személyszállítási volt abban, hogy például az év 
tervek alakulásában, az igazo- végi ünnepi forgalom panasz
latlan távollétek számának mentesen zajlott le a körzet ál
csökkenésében, a munkafegye- lomásain. 
lem javulásában, az anyag- és 
energiatakarékosság eredmé- SZO 
nyeiben stb. 

A vasutas-szakszervezet központi vezetősége január 
25-én ülést tartott. Megjelent és az elnökségben fog
lalt helyet Gál László, a SZOT főtitkárhelyettese, 
dr. Tóth László közlekedési minisztériumi államtit
kár, dr. Bajusz Rezső, a MÁV vezérigazgatója, dr. Se
bes Miklós, az Utasellátó Vállalat és Oroszváry 
László, a GYSEV vezérigazgatója, Nagy Károly, a 
MÁV Vezérigazgatóság pártbizottságának titkára. 
A tanácskozást a MÁV Vezérigazgatóság megbízá
sából készült „Vasút 1984" című film vetítése vezet
te be. Ez a lelkiismeret-ébresztő filmalkotás megrázó 
erővel mutatja be a vasútnál ma még jócskán talál
ható, a múlt századból származó síneket, elörege
dett gépeket, málló vakolatú üzemi épületeket, laká
sokat. 

A szakszervezet kezdeményezett 

Tolnai Ildikó beszédét mondja 

közelítő bérfejlesztési lehető
séggel, esetleg idegen munka
erővel egy minimális szinten 
biztosítja. Ezek a támogatások 

keresztül az igazgatósági, szol
gálati egységekre történő terv
le bontásig aktívan részt vettek. 

A vasút 1985. évi terve a ki
élezett gazdálkodási követelmé
nyek ellenére végrehajtható, a 
tervezett vállalati eredmény re
alizálása feltételezi az egyes 
részfeladatok fegyelmezett vég
rehajtását. A terv jelentős feszí
tést tartalmaz, a hatékonyság, a 
gazdaságosság érdekében to
vábbi erőfeszítéseket követel a 
belső tartalékok feltárásában, 
kiaknázásában. A „belső tarta
lékok" kifejezés rendkívül jóin
dulatú, inkább eltakarja, mint 
felfedi a tartalom lényegét. 

Jelentősek azok a feladatok 
is, amelyeket a belső irányítási 
rendszer átformálásával kell 
megoldani. Az utasok, a fuva
roztató felek naponta figyel
meztetnek hibáinkra, de mi 
vasutasok is látjuk tevékenysé
günk hiányosságait. 

Valamennyien tisztában va
gyunk azzal, hogy a jelenlegi 
helyzet egy adott gazdasági fo
lyamat következménye. A hi
bák és a tehetetlenség is ma-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

K 

Szolgálati főnökségeink dal- Szolnokról is küldött tudósí-
gozói a jubileumi munkaver- tónk ilyen híreket, ahol 61 bri
seny időszakában a kommu- gád versenyez a felajánlások 
nista műszakok résztvevőiként teljesítéséért. 
13 OOO óra társadalmi munkát „A személyszállítás, a kultu
végeztek, mintegy 300 OOO fa- 'rált utazás feltételeinek javítása 
rint értékben. szándékával dolgoznak azok a 

DEBRECEN 

Hasonló eredményekről ad 
számot Kiss Antai Debrecen
ből. Többek között így ír: ,,Az 
év közben kibontakozott jubile
umi munkaverseny nagyban 
elősegítette igazgatóságunk 
1984. évi tervfeladatainak tel
jesítését. Az elszállított utasok 
számát (34,6 milliót) tekintve 
103 százalékos tervteljesítést ér
tünk el. Az 580 millió forintos 
bevételi tervünket 112 százalék
ra teljesítettük, ami 70 miUió 
forint többletbevételt eredmé
nyezett ... Növekedett korsze
rű mozdonyaink napi hasznos 
futása is. A V43-as mozdonyok 
napi átlagban 427, az M62-esek 
pedig 263 kilométert teljesítet
tek, meghaladva a tervezett 
szintet . . . Költségfelhasználá-

takarítóbrigádok is, amelyek 
tagjai társadalmi munkában 
vállalták a kocsik és a váróter
mek takarítását. Mendén és 
Újszászon két munkabrigád 
alakult újonnan, s felajánlásaik 
teljesítése nyomán a körzeti 
üzemfőnökség legszebb állomá
sai lettek ezek a szolgálati he
lyek." 

Szolnokon egyébként 43 bri
gád tett felajánlást a jubileumi 
munkaversenyben. Molnárné 
Németh Katalin versenyügyin
téző tájékoztatása szerint az 
egyik legjobb és folyamatosan 
jól dolgozó közösségnek számít 
a lakatosok tmk-brigádja. Tag
jai minden társadalmi megmoz
dulásban részt vesznek. Patro
nálják az óvodát és az öregek 
napközi otthonát, s az állomás 
melletti sporttelep vízvezeték
hálózatát is ők szerelték társa
dalmi munkában. 

A központi vezetőség a film 
megtekintése után, Gyócsi Jenő 
elnökletével kezdte meg mun
káját. Az első napirendi pont 
keretében Tolnai lldikónak, a 
központi vezetőség titkárának 
szóbeli előterjesztésében a 
MÁV, az Utasellátó Vállalat és 
a Győr-Sopron-Ebenfurti Vas
út idei tervét vitatta meg a tes
tület. 

- A vasút működési feltéte
leit a népgazdaság helyzete 
alapvetően meghatározza, de 
nem jelent automatikus növe
kedést fejlesztési, munkaerő
gazdálkodási igényeink kielégí
tésében - mondotta bevezető
jében. A külgazdasági 
egyensúly javítása érdekében a 
fejlesztések, a beruházások, a 
fogyasztás, az import kényszerű 
visszafogása valamennyi ága
zatnál feszültséget teremtett. 
Felszínre hozta a gazdálkodási 
rendszerben rejlő hibákat, az 
egyes vállalatoknál még éleseb
ben rámutatott a fejlesztési 
szükségletekre. A népgazdasá
gi egyensúly javulása ezért va
lamennyi. ágazatnál a legsürge
tőbb beruházások realizálásá
nak reményét csillantja meg. 
Ezek természetesen további fel
tételei a népgazdaság arányos 
fejlesztésének. Szükségszerűen 
egymással összehasonlításra 

kerülnek a bányászat, az ipar, a 
közlekedés, a mezőgazdaság 
igényei és az igények közötti 
sorrendiségek. A MÁV vezetői, 
a Közlekedési Minisztériummal 
közösen, nagy erőfeszítéseket 
tettek a vasút gondjainak be
mutatására, a vasút gazdálko
dási feltételeinek javítására. Ezt 
a munkát szakszervezetünk 
nemcsak támogatta, hanem a 
tárgyalások megkezdése, f oly
tatása érdekében kezdeménye
ző szerepet is vállalt. Ered
ménynek tekintjük, hogy az Ál
lami Tervbizottság megvizsgál
ta a vasút helyzetét, és jogos
nak tartja az eszközállomány 
szinten tartására, a vasutas dol
gozók élet- és munkakörülmé
nyei javítására megfogalmazott 
igényeket. 

teszik lehetővé, hogy az 1985. ,---------------------------------------
évi terv viszonylagosan egyen-

Az igények elismerése azon
ban nem jelenti az elavult esz
közállomány gyors felújítását, a 
munkaerő-gazdálkodási gon
dok megoldását, mert egyelőre 
csak az ehhez szükséges feltéte
lek megteremtésének hosszú 
távú programjáról beszélhe
tünk. Már 1984-ben elkezdődött 
viszont az a folyamat, amely a 
vasút gazdálkodási egyensú
lyát, költségvetési támogatás
sal, a normatív szabályozás 
egyes elemei alóli mentesség
gel, a népgazdasági átlaghoz 

súlyba kerülhet, a szállítási fel-
adatok és a rendelkezésre álló 
eszközállomány közötti ellent
mondás a vasutasok mindenna
pi munkája, erőfeszítései révén 
mérséklődhet. 

A MÁV által 1985-re kért és a 
költségvetésből biztosítható tá
mogatás közötti eltérés annyira 
jelentős, hogy a tervben az üze
meltetési, gazdálkodási feszült
ségek nagy részének további 
fennmaradásával számolunk. 
Ilyen körülmények között ismét 
hangsúlyoznunk kell, hogy 
mennyire fontos a dolgozóknak 
a tervvel való azonosulása, a te
rületi, a szakszolgálati és az 
összvasúti éraek összhangjának 
megteremtése. 

Szakszervezeti szerveink az 
1985. évi terv készítésének fo
lyamatában a területi javasla
tok összeállításától a hálózati 
terv megvitatásán, elfogadásán 

Gyócsi Jenő elnök köszönti az illés résztvevőit 
és ismerteti a napirendet 

(Laczkó Ildikó felvételei) 

A januári lemaradás: 1,2 millió tonna 

A szokatlanul hideg időjárás 
nem kedvezett az áruszállításnak 

A szokatlan hideg téli időjá
rás januárban kedvezőtlenül 
hatott a vasúti áruszállításra. 
A vállalatok ugyanis - a több
letrakodási költségek elkerülé
se érdekében - az összefagyás 
veszélyének kitett áruk szállítá
sát erősen mérsékelték. Annyi 
áru szállítását igényelték csu
pán, amennyire a termelés és 
ellátás folyamatos biztosításá
hoz nélkülözhetetlenül szüksé
gük volt. 

Ez azt eredményezte, hogy 
a vasút januárban csak 8 millió 
101 ezer tonna árut szállított. 

Ezzel a bázishoz viszonyítva 
86,4, a tervhez képest pedig 
86,9 százalékos teljesítést ért el. 
A lemaradás abszolút értékben 
1,2 millió tonna. 

Az összes elszállított tonnán 
belül, a tavalyihoz viszonyítva, 
a belföldi, az•import- és a tran
zitforgalomban 11, 17, illetve· 30 
százalékos csökkenés, a tervet 
tekintve pedig 10, 16, illetve 29 
százalékos a lemaradás. Kedve
ző, hogy az exportszállításoknál 
a bázishoz képest 6,8 százalé
kos, az előirányzatot alapul vé
ve pedig 2, 7 százalékos túltelje
sítés tapasztalható. 

Az áru-tonnakilométer telje
sítmény várható alakulása a bá
zishoz képest 13,2, a tervhez vi
szonyítva 15,1 százalékkal ala
csonyabb. 

A kocsiigényes szállítás volu
mene januárban 

a tavalyinál 13, a tervezett-

nél pedig 12,4 százalékkal 
volt kevesebb. 

A kocsiigényes áruknál a bázis
nál magasabb szintet csak a 
tégla és cserép (107,4%), vala
mint a tűzifaküldeményeknél 
(106,7%) ért el a vasút, míg 
szénből 5, kőből 10, kavicsból 
és homokból 70, mészből 15, ce
mentből 40, cementgyártmá
nyokból 17,5, műtrágyából 16 
százalékkal kevesebbet szállí
tott, mint egy évvel korábban. 

A vasúton fuvarozott élőállat
küldemények, a megrakott te
herkocsiban kifejezett mennyi
sége 24 százalékkal, ezen belül 
a belföldi forgalomban 63, az 
exportrelációban 17 százalékkal 
csökkent az előző év januárjá
hoz képest. 

A könnyen romló áruk meny
nyisége a belföldi szállításnál 
11, exportviszonylatban 3,5 szá
zalékkal csökkent. 

A záhonyi átrakótérség belé
pő áruforgalma az érkezett ra
kott kocsikat tekintve 31, az 
ezekben szállított árusúlyt fi
gyelembe véve pedig 39 száza
lékkal volt kevesebb, mint a 
múlt év azonos időszakában. 

A teherkocsik térbeli kihasz
nálása az előirányzatnál 3 szá
zalékkal magasabb, a bázisbeli
nél ugyanennyivel alacsonyabb 
volt. Lényegesen csökkent a 
géprevárások és vonatácsorgá
sok száma is. A vasúti teherko
csik időbeli kihasználása, a szo
katlan hideg időjárás következ
tében, 

a bázisnál 12, a tervezettnél 
22, 7 százalékkal kedvezőtleneb-

bill alakult. 
A rendkívüli körülmények 
miatt a kilépésre váró feloszla
tott vonatok száma, az elmúlt 
évi 15-tel szemben, 2140 vona
tot tett ki. Ez utóbbi kifejeződik 
abban is, hogy az idegen cégje
lű teherkocsiknak a MÁV háló
zatán való tartózkodási ideje a 
bázishoz képest 1 7 százalékkal 
emelkedett. 

A korszerű tehervonati moz
donyok kihasználása a tavaly 
januárihoz képest a villamos 
vontatásnál 1,3, a nagy dízel
mozdonyoknál 2,1, míg a kis 
teljesítményű dízelmozdonyok
nál 1,4 százalékkal növekedett. 

Becsült adatok szerint 
a vasút januárban 18, 7 millió 

utast szállított, 
s ezzel a bázishoz viszonyítva 
98,8, a tervhez képest 100,5 szá
zalékos teljesítést ért el. Az 
utaskilométerben kifejezett tel
jesítés várhatóan 94,2, illetve 
95,3 százalékot ér el. 

A személyszállítás minősége, 
a menetrendszerűséget alapul 
véve, az összes vonatnál 0,6 
százalékkal romlott, amelyet 
döntően befolyásolt a nemzet
közi expresszvonatoknál bekö
vetkezett 17,6 százalékos visz
szaesés. A késett vonatokra jutó 
fajlagos késési idő az összforga
lomban 5 perccel, ezen belül a 
nemzetközi forgalomban a bá
zisbelinek kétszeresére (92,9 
percre) emelkedett. 
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BIZALMIAK FÓRlJMA 
. . 

Az akcióegység jegyében 

Érdemi a vita, 
ha jó a:. előkés:.ítés 

Prágában ülé1e:.ett a:. SZVSZ é1 a nem:.etkö:.i 
uövetlégek titkánágának kon:.ultatív bi:.ott1ága 

A ceglédi KÜF, a maga 650 
dolgozójával a kisebb körzeti 
üzemfőnökségek közé tartozik. 
A dolgozók többsége becsület
tel végzi tevékenységét. Ezt a 
feltevést igazolta a szakszerve
zeti bizalmi testületi legutóbbi 
ülése is. 

Cseh Benő üzemfőnök január 
23-án számolt be a 41 tagú tes
tület előtt az 1984. évben vég
zett munkáról, a gazdálkodás 
eredményeiről. Az ülésen a bi
zalmi testület tagjai teltes lét
számban vettek részt. Erthető 
volt ez a nagy érdeklődés, mert 
olyan fontos napirendi pontokat 
tárgyaltak, mint a kollektív 
szerződés és annak helyi füg
geléke végrehajtásáról szóló je
lentés, az 1985. évi módosítási 
javaslatok, az 1984. évi szociális 
terv végrehajtása, valamint a 
munkavédelmi tevékenység ér
tékeléséről készült előterjesz
tés. 

A testület nagy figyelemmel 
hallgatta az üzemfőnök értéke
lését a körzeti üzemfőnökség 
1984. évi eredményeiről. Az 

eredmények biztatóak. Tavaly 
például keve„ebben léptek ki a 
dolgozók közül, ennek ellenére 
a létszámuk csökkent, és mégis: 
7516 túlórával kevesebbet hasz
náltak fel, mint az előző évben. 
Ezt elsősorban a vezénylési 
munka javításával érték el. 
A kisegítő és kocsitisztító dolgo
zóknál túlóra-felhasználásra 
nem is került sor. 

A jobban szervezett munka 
az 1984. évi teljesítmények ala
kulásában is éreztette kedvező 
hatását. Személyszállítási bevé
teli tervüket például az elő
irányzott 89 millióval szemben 
97,2 millió forintra, áruszállítási 
feladatukat pedig 99,09 száza
lékra teljesítették. Hasonlóan 
alakult a menetrendszerűség: 
99,09 százalékos eredményt ér
tek el ebben is. Ám továbbra is 

gondot okoz a hétvégi rakodási 
készség csökkenése, a rakodási 
normaidők betartása, de erről 
aligha a vasutasok tehetnek. 

Közérdeklődésre számottartó 
eredményeket értek el az ener
giagazdálkodásban, ami 1,4 
millió forint megtakarítást ho
zott. 

Az előterjesztett beszámolók
hoz tizenketten szóltak hozzá, 
igen tárgyilagosan. Elsősorban 
a meglévő hiányosságokra hív
ták fel a figyelmet, s megoldást 
is javasoltak több kérdésben. 
Több felszólaló említette, hogy 
eddig két dízelmozdonnyal szol
gálták ki a kisállomásokat, 
most azonban az egyik dízel he
lyett villamos mozdonyt kap
tak, amely felsővezeték híján 
nem tud minden vágányt ki
szolgálni. Ez növeli a kocsitar
tózkodási időt. Javasolták: a ve
zetés mt:rje fel, hogy a villamos
mozdony milyen vonatokat tud 
kiszolgálni, és úgy határozzák 

meg a feladatokat. 
Többen nem értettek egyet a 

kollektív szerződés 20. §. (3) be
kezdés módosításával, misze
rint az utazószolgálat két szol
gálat közötti pihenőidejét 10 
órában határozzák meg (Helyi 
Függelék). Véleményük szerint 
ez nem elegendő, mert a 
busszal bejáró dolgozók a szol
gálati idő letelte után csak órák 

múlva érkeznek haza. A fáradt 
dolgozó figyelme csökken, s 
egy kis kihagyás, és bekövetke
zik a baleset. Ennek alapján ja
vasolták, hogy differenciáltan 
határozzák meg a pihenő időt; 
azaz másképpen a 12 óránál rö
videbb és az ennél hosszabb 
szolgálat után. 

A felszólalók arra is rámutat
tak, hogy 100 elindított vonat 
közül 70 hosszabb, mint ami
lyen hosszúságú befér az állo
másokra, emiatt megkésleltet
nek más vonatokat. Az üzemfő
nök szerint ezek a vonatok Fe-

rencvárosból és Szolnokról jön
nek. 

A MÁV bevételeinek növelé
se érdekében elhangzott olyan 
javaslat is, hogy a jegyvizsgá
lók munkáját jobban ellenőriz
zék, és személyenként értékel
jék bevételüket. Cegléden egy 
jegyvizsgáló tengelyen töltött 
idejére óránként 30 forint bevé
tel jut, de vannak sokan, akik 
egy hónap alatt még 1000 Ft be
vételt se érnek el. Ennek oka, 
hogy csak felszállnak a vonatra, 
és nem csinálnak semmit. 

Vecsés állomásfőnöke, mint 
meghívott elmondta, hogy egy 
hete víz nélkül vannak. Az állo
máson lakó családok 300 méter
ről hordják a vizet, mert a veze
tékek elfagytak. Vízhiány miatt 
a W. C.-k bűzlenek. A szüksé
gessé vált, alig 25 cm-es he
gesztést a vasút nem képes el
végeztetni. Szóba került az is, 
hogy Vecsésen olyan rossz a 
raktár, hogy éjszaka a csövesek 

abban tanyáznak. Ebből a rak
tárból dollárért vásárolt, szállí
tásra váró nyulakat loptak el. 
A raktár javítását többszöri sür
getés ellenére sem végzik el. 

Az előterjesztéseket, a helyi 
függelék módosítását a testület 
41 tagja közül 23 fogadta el. Az 
ülés igazolta, hogy ahol a gaz
dasági és társadalmi vezetők 
gondoskodtak arról, hogy a tár
gyalásra kerülő anyagokat a 
résztvevő bizalmiak megismer
jék, ott a kollektív szerződés, il
letve annak helyi függelékében 
szabályozott kérdésekről érde
mi vita bontakozhat ki. Ebben 
nagy szerepe van a helyi szak
szervezeti vezetésnek, hiszen a 
dolgozókat érdekeltté tudja ten
ni a gazdálkodás, az egyén és a 
kollektíva érdekeivel szoros 
kapcsolatban lévő problémák 
megvitatásában, a megoldások 
keresésében. 

P. J. 

Január 15-16-án Prágában 
ülésezett az SZVSZ és a nem
zetközi szakmai szövetségek 
(SZNSZ) titkárságainak kon
zultatív bizottsága. Az ülésen, 
melyen Gáspár Sándor elnö
költ, a résztvevők a nemzetközi 
szakszervezeti mozgalom leg
égetőbb kérdéseit vitatták meg 
és kicserélték gondolataikat az 
SZVSZ és a nemzetközi szövet
ségek, valamint tagszervezeteik 
közötti szorosabb együttműkö
dés és akcióegység szükséges
ségéről és lehetőségeiről, külö
nös tekintettel a foglalkoztatás 
biztonságáért, a bérekért, a dol
gozók gazdasági és szociális kö
veteléseiért, a szakszervezeti és 
a demokratikus jogokért folyta
tott küzdelem hatékonyabbá té
telének lehetőségeire. 

Az ülés behatóan tanulmá
nyozta a Nemzetközi Munka
ügyi Szervezet különböző fóru
mainak szerepét és tevékenysé
gét a dolgozókat érintő legége
tőbb kérdések megoldásában. 
Megállapította, hogy a nemzet
közi szövetségek részvételét 

még hatékonyabbá kell tenni a 
Nemzetközi Munkaügyi Szer
vezet és a szakmai bizottságai
nak munkájában. Ezzel kapcso
latban a szövetségek titkársá
gainak képviselői több, igen 
hasznos és gyakorlati javaslatot 
tettek, melyek összehangolt 
megvalósítása esetén jelentős 
előrehaladás érhető el a dolgo
zók érdekvédelmében nemzet
közi szinten folytatott tevékeny
ségben. 

Az ülésen megvitatták a 
nemzetközi szakszervezeti pro
pagandamunka területén vég
bement fejlődést, az ebben rejlő 
további lehetőségeket és javas
latokat tettek a hiányosságok 
megszüntetésére. A szakszerve
zetek közötti élénkebb informá
ciócserével, a tömegtájékozta
tás új technikai lehetőségeinek 

fokozottabb alkalmazásával 
egységesebbé tehető a dolgo
zók nemzetközi mozgalma, 
eredményesebben vehető fel a 
küzdelem a tőkések ellenőrizte 
tömegtájékoztatásban folytatott 
munkás- és szakszervezetelle-

A vasutas-munkásmozgalom tudósa 

Gadanecz Béla 

kandidátusi értekezése 
A Magyar Tudományos Aka

démia nagytermében január 
21-én rendezte a tudományos 
minősítő bizottság Gadanecz 
Béla, ,,A magyarországi vasuta
sok szocialista mozgalmának 

története 1908-ig" című kandi
dátusi értekezésének nyilvános 
vitáját. 

- gyakorlati jelentőségét, idő
szerűségét. 

Munkásmozgalmi hagyomá
nyaink megismerése és ápolása 
aktuális politikai feladat is, hi
szen enélkül elképzelhetetlen a 
vasutas generációk nevelése, 
szakszervezetünk X. kongresz
szusa határozatban is kimond
ta: ,,A munkásmozgalom, ezen 
belül a vasutas-munkásmozga
lom haladó hagyományainak, 
értékeinek megőrzése, ápolása 
a jövóöen is a nevelőmunka el
választhatatlan része lesz." 

A hizalini einherközelhen 

Gadanecz Béla neve sem is
meretlen olvasóink előtt, hiszen 
- mint a Vasúti Tudományos 
Kutató Intézet munkatársa -
lapunk hasábjain gyakran pub
likált munkásmozgalmi témájú 
cikkeket. Kandidátusi értekezé
sének vitáján megjelent és hoz
zászólt Tolnai Ildikó, szakszer
vezetünk titkára is. Méltatta 
Gadanecz Béla kutatásainak -
vitára bocsátott értekezésélilek 

Gadanecz Béla kutatási ered
ményeit szakszervezetünk már 
eddig is hasznosította többek 

között a tisztségviselők és akti
visták oktatásában, brigádve
télkedőkön, az agitáció- és pro
pagandamunkában. 

Bosnyák Géza, a miskolci 
BFF műszerésze majdnem az
óta szakszervezeti bizalmi, ami
óta a vasútnál dolgozik. Sátoral
jaújhely állomáson kezdte a 
szolgálatot 1956-ban. Egy év 
múlva már szakszervezeti bizal
minak választották munkatár
sai. Huszonegy éve került a sze
rencsi vasúti csomópontra, ami
kor az Integra Dominó biztosí
tóberendezéseket üzembe he
lyezték. Azóta is élvezi a tagság 
bizalmát. 

- Tizennyolcan dolgozunk a 
blokkmesteri szakaszon 
mondja. A régi gárdából már 
csak öten maradtunk. Négyen 
10-15 éve dolgoznak itt, a töb
biek fiatal szakemberek. Az a 

tapasztalatom, hogy aki há
rom évet „lehúz" itt, az már 
nem vágyik más munkahelyre. 
Amikor először bizalminak vá
lasztottak, a legfontosabb fel
adat mégcsak a tagdíjak besze
dése, a bélyegek kiadása volt. 
Azóta persze sok minden válto
zott. Ma már egy bizalminak 
jóval több a joga és hatásköre. 
Persze ezzel együtt nagyobb a 
felelősség és több az elfoglalt
ság is. 

- Milyen munkát végez a 
blokkmesteri szakasz? 

- Sokoldalú munkát vég
zünk, nem mondhatjuk unal
masnak. A korszerű elektroni
kus berendezésektől az őskori 
vonóvezetékes rendszerig szin
te mindennel foglalkozunk. Mi 
a megye abaúj-zempléni terüle
tén húzódó, 120 kilométeres 
vasútvonalon végezzük a sür
gős javításokat, hárítjuk el a hi
bákat. Ilyenkor télen különösen 
nehéz a dolgunk. Szerencsen, 
például januárban, a mínusz 
15-20 fokos hidegben estétől 
reggelig, az eg}ik váltótól a má-

lem sohasem dönt bér-, jutal-
mazási és egvéb, közösséget Az együttműködés jegyében 
érintő ügyekben. 

Bosnyák Géza tevékenységé
ről, emberségéről elismerően 
beszélt Bodnár József főbizalmi 
is: 

Tanácskoztak a KTE 

és szakszervezetünk vezetői 
- Népszerű ember nálunk. Január 23-án szakszerveze-

Ezt elsősorban példamutatásá- tünk központjában a vasutas
nak, életvitelének köszönheti. szakszervezet és a Közlekedés
Az emberek hozzá fordulnak tudományi Egyesület képviselői 
ügyes-bajos dolgaikkal, még a áttekintették az 1979/80-ban kö
családi ügyekben is kérik a ta- tött együttműködési megállaponácsát - összegzi véleményét a dás eddigi tapasztalatait és főbizalmi. Bán András műveze- megbeszélték a további felada
tő is kiegészíti még a portrét: tokat. A tanácskozáson jelen 

- Bosnyák Gézát majdnem volt Koszorus Ferenc főtitkár, 
síkig rohangáltunk javítani, harminc éve ismerem, Szeren- és dr. Kerkápoly Endre, a KTE 
hogy a forgalom zavartalan le- csen 21 éve dolgozunk együtt. főtitkára. 

nak. A vasutas-szakszervezet és 
a KTE együttműködési megál
lapodásában rögzített elvek jól 
szolgálják a kitűzött célokat. Az 

utóbbi években tartalmasabbá 
vált a két szervezet kapcsolata. 

Együttműködtek például a 
vasutat érintő országos jellegű 
feladatok kidolgozásában, an
kétokon, konferenciákon tár
gyalták, elemezték az oktatás 
és a vezetés gondjait, a mmő
ség, a hatékonyság feltételeit. 
Több munkaterületen szocioló
giai felmérést végeztek. 

gyen. Egyszer Abaújszántó tér- Kiváló szakember és nagyon jó Szakszervezetünknek 16 ezer 
ségéből telefonáltak: nem mű- bizalmi. Nélküle semmiben értelmiségi tagja van. Az a cél, 
ködik a váltók vonóvezetéke, ja- sem döntök. Szerintem jó bizal- hogy az értelmiség minél széle
vítsuk ki. A földbe süllyesztett mi csak az lehet, aki a szakmai sebb köre megtalálja személyi
vezetékek feletti betonlapokat a munkáját is kiválóan isme- sége kibontakoztatásának lehe- A jövőben szeretnék szoro-
nagy hidegben csákánnyal vés- ri ... tőségeit, és tudása, alkotókész- sabbá fűzni a kapcsolatot, bőví-
tük körül, aztán a vezetékeket Csorba Barnabás sége javát adja a társadalom- teni az együttműködést. A leg-
kiszabadítottuk a jég fogságá- ----------------------------, fontosabb célok többek között a 
ból. szakmai műveltség gyarapítá-

- Ilyen körülmények között •• , sa, az alkotó tevékenység erköl-
nehéz-e a bizalmi munkája? EGYUTT LENNI JQ csi és anyagi elismerésének ösz-

- Az egész csoporttal egy- tönzése, az ötéves, illetve az évi 
Kecskeme'ten a Vasutasok Szakszervezetének nyugdíJ·ascso- t k e'g h 'tá' a'nak seg1' szerre nagyon ritkán találko- erve v re aJ s -

zom, hiszen mi sokat utazunk. portja baráti találkozót rendezett. A hideg idő ellenére közel tése. 
A nyílt vonalon, vagy az állo- 200-an jöttek össze. Sokan érkeztek a környékről, de még a 250 

Az együttműködő szervek 
másokon hol az egyik, hol a má- :�r!il::��:�:��s��

k
�é�ő��i������!

j
:á��{���� �iz�: kölcsönösen tájékoztatják egy-

sik kollégával dolgozom együtt, mást a közös érdekű előterjesz-nyította. s ez többet ér, mint egy csoport-
Kassai Kálmánnak, a csoport vezetőjének meleg hangú be- tésekről, tanulmányokról. A ki-

értekezlet. Ismerem munkáju-
vezetője után Kecskemét állomás főnöke, Tóth Sándor tartott tá- emelt feladatok végrehajtására 

kat, szorgalmukat, gondjaikat, az együttműködő felek közös jékoztatót a körzet szakmai helyzetéről. talán jobban, mint a művezető, szakértő csoportot alakítanak. 
pedig ő is velünk van. Ez az Ezt követően nyugdíjasaink társadalmi, kulturális életéről 

Évente legalább egy alkalom-hallhattak beszámolót a résztvevők. emberismeret teszi igazságo- mal a legfontosabb kérdéseket 
Az utóbbi néhány évben felfrissült Kecskeméten a nyugdí-sabbá a bérek, prémiumok el- közösen megvitatják. Idősza-

osztását. jascsoport szakszervezeti élete, szinte valamennyi nyugdíjba vo-
konként áttekintik a közös teennult vezető tagja lett csoportunknak. A megnövekedett létszám - Milyen a kapcsolat a köz- miatt azonban az eddigi szűk kereteket bővíteni kellene, talán a dők végrehajtását. 

vetlen gazdasági vezetővel? nyugdíjas vasutasklub létrehozásával. A közös feladatokat akció-
- Bán András művezető ki- A baráti találkozó szerény uzsonnával folytatódott. A hangu- programban rögzítették, és azt 

tűnő partner. Jól megértjük latot emelte az egyszemélyes „zenekar" szép, ,,őszbe boruló" da- Koszorus Ferenc főtitkár, vala-
egymást. Néha ugyan vitatko- laival. mint dr. Kerkápoly Endre írta 
zunk, de ez természetes. Nélkü- Bálint István alá. 

nes propagandahadjárattal 
szemben. 

Az ülés résztvevői szakmai 
kérdések mellett nagy figyel
met tulajdonítottak a béke és 
leszerelés kérdéseinek, különös 
tekintettel a német fasizmus fe
letti győzelem 40. évfordulójára 
és az ezzel kapcsolatos megem
lékezésekre. A szakszervezeti 
mozgalom állandó és el nem 
évülő feladata a békéért és le
szerelésért folytatott állhatatos 
küzdelem, mely szorosan kap
csolódik a gazdasági és társa
dalmi fejlődésért és az új nem
zetközi gazdasági rendért foly
tatott küzdelemhez. 

Az ülésen tájékoztatás hang
zott el az NDK fővárosában, 
Beriinben 1986-ban megrende
zendő XI. szakszervezeti világ
kongresszus előkészületeiről.A 
résztvevők felhívással fordul
tak a világ dolgozóihoz és szak
szervezeteihez, hogy támogas
sák a kongresszus előkészítését 
az egység, a szolidaritás, a ba
rátság és a nemzetközi együtt
működés jegyében. 

Szakmai 
tanácsadás 
újítóknak 

Az -Országos Találmányi Hi

vatal minden hétfőn 16-tól 20 
ora1g tanácsadó szolgálatot 
tart a Szabadalmi Tár olvasó
termében (Budapest V., Perczel 
Mór u. 2-4., telefon: 110-896; 
128-015), ahol az 0TH szakem
berei segítenek az újítóknak öt
leteik kidolgozásában. 

A szolgálat keretében szak
mai tanácsokat kaphatnak azok 

az újítók vagy újítani szándéko
zók, akiknek kisebb-nagyobb 
ötleteik, elgondolásaik kidolgo
zásához nmcs megfelelő tájéko
zottságuk. A műszaki informá
cióadás a Szabadalmi Tárban 
található több millió hazai és 
külföldi szabadalmi leírás alap
ján törtémk. 

A tanácsadás vonatkozik a 
szabadalmazott találmányok is
mertetésére, a szabadalmi leírá
sok szakszerű feltárására, a le
írásokban foglalt m.3.szaki meg
oldások újításként való felhasz
nálásának lehetőségeire. A ta
nácsadás keretében lehetőség 
nyílik arra is, hogy az érdeklő
dők tájékoztatást kapjanak az 
újításokkal kapcsolatos jogsza
bályokról, azoknak a vállalati 
gyakorlatban történő alkalma
zásának módjáról. 

Az információadás kiterjed az 
újítási javaslat kidolgozására, 
elbírálására, az újítók erkölcsi
anyagi elismerésére, az újítások 
hazai és külföldi értékesítésé
nek szabályaira. Az újításokkal 
kapcsolatos vitás ügyekben jogi 
felvilágosítást is adnak. 

Gy. B. 

Közéleti 

vasutasok 

Gátér állomáson hat vasutas 
dolgozik, és valamennyien ak· 
tív közéleti tevékenységet foly
tatnak. Patronálják többek kö
zött a község általános iskoláját, 
s a kultúrház felújításában is 
részt vettek. Az állomás váró
termét, irodahelyiségeit rend· 
szeresen maguk festik, és virá
goskertet is létesítettek. 

A közelmúltban munkabrigá
dot alakítottak. Névadójuk a fe
hérterror áldozataként, 1919-
ben hősi halált halt László Sán
dor lett, aki Gátér állomás veze· 
tője volt. Az állomás épületének 
falán elhelyezett emléktábla 
előtt minden vasutasnapon ko· 
szorúzási ünnepséget rendez
nek. 
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Ülést tartott szakszervezetünk központi vezetősége 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

gyarázható, de el kell ismer
nünk, hogy az üzemeltetési 
anomáliák egy része a vezetés 
színvonalának javításával, 
szervezéssel, odafigyeléssel fel
oldf!,ató. Ezt el is várják tőlünk. 

Tagadhatatlan, hogy a hibák 
feltárásában és felszámolásá
ban voltak kezdeményezések. 
A MÁV vezetfü egyre nagyobb 
súlyt helyeznek erre, azonban 
az erőfeszítések vélemé
nyünk szerint - kezdeti lépé
sek maradnak mindaddig, 
amíg valamennyi vezetési 
szinten belső kényszerré nem 
válik a munka javítása. Ezt a 
belső kényszert elősegítheti a 
terv jó lebontása, a végrehajtás 
objektív és szubjektív feltételei-

nek megteremtése és a követ
kezetes ellenőrzés is. 

A vasút elavult technikai esz
közei és a munkaerő-gazdálko
dási nehézségek miatt a vasuta
sok sokszor emberfeletti mun
kával teljesítik a szállítási fel
adatokat. A vasúti munka a 
műszaki és a létszámfeltételek 
biztosítása esetén sem könnyű. 
A vasutasok munkakörülmé
nyeinek javítása; a becsületes 
munkát és az általánosnál 
kedvezőtlenebb feltételeket 
együttesen elismerő jövedelmi 
viszonyok megteremtése a 
MÁV vezetőivel közös felada
tunk. A gazdálkodási nehézsé
gek ellenére azonban már most 
meg kell húznunk a foglalkoz
tatási körülmények emberileg 
elfogadható határait a legin
kább kifogásolt területeken. 

a nyereség növelésén keresztül 
a MÁV adóviselő képességét 
biztosítsa. Az általunk elképzelt 
mechanizmusnak olyan modell 
felel meg, amely a béren kívüli 
keresetrészt a béreknél erőtelje
sebben kapcsolja a teljesítmé
nyekhez. 

Javasoljuk, hogy mind a bé
rek, mind a béren kívüli kere
setelemek növekedési üteme 
azonos legyen. A bérfejlesztés
ből az egyes fő tevékenységi 
körök (közlekedés, ipar, építés) 
azonos mértékben részesülje
nek, és a szabályozás belső 
rendszere biztosítsa az egyes 

"""". 

gazdálkodó szervek részére a 
vállalati teljesítményekhez, 
eredményekhez való hozzájáru
lás arányában a keresetek diffe
renciálódását. 

A követelményrendszert a 
bérszínvonal-szabályozás kere
tében tartjuk célszerűnek köz
vetíteni. Az ipar és építés terü
letén a gazdálkodó egységek vi
szonylagos önállósága, és ter
mészetesen az ehhez kapcsoló
dó gazdálkodási felelősség nö
velésének a lehetősége miatt a 
keresetszínvonal-szabályozási 
formát alkalmazhatónak tart-
juk. 

Korszerűbb teljesítménybérezést! 

A központilag indokolt ki- pasztalt beruházási, kivitelezési 
emeléseket az adott tevékeny- átgondolatlanságok. szervezet
ségi kör részére megállapított lenségek miatt pénzeszközök 
bérnövekedés terhére javasol- ne kerüljenek felhasználásra, s 
juk végrehajtani. Ez azt veti ezzel tovább csökkenjenek a 
fel, hogy a rendelkezésre álló már egyébként is minimális le
keretbó1 központi tartalékot ne hetőségek. Amikor ezt mond
képezzünk, az esetlegesen előre juk, ebben saját munkánk 
nem látható központi bérintéz- gyengeségeiró1 is beszélünk. A 
kedés az adózott keresetfejlesz- szociális létesítmények rendel
tks terhére történjen. Központi tetésszerü üzemeltetésével, az 
kiemeléseket, tehát az átlagos- emberileg elfogadható minimá
nál nagyobb bérnövekedést az lis követelmények biztosításá
irányítás szakmai színvonalá- val szükséges megakadályozni 
nak növelése érdekében a köz- a jelenlegi állapotok további 
lekedés területén kizárólag a romlását. 
közvetlen főosztályi irányítású Ebben a munkában szakszer-

� önálló szervezeteknél, valamint vezeti szerveink legyenek aktív 
a vezérigazgatóságnál, az építé- segítői és ellenőrzői a gazdasági 
si tevékenység területén pedig vezetőknek. Ez a szakszervezeti 
a MÁVTI és a beruházási iroda munkában kétirányú tevékeny
esetében javasolunk. séget jelent. Egyrészt nagyobb 

A központi vezetőség tagjai az előterjesztést hallgatják 
Az utazószemélyzet túlóra- igényességgel kell fellépnünk, 

pótlékának, műszakpótlékának hogy nagyobb odafigyeléssel, 
növelésére, az elegyrendezők és szervezettebb munkával embe
az utazószemélyzet teljesít- ri tartózkodásra alkalmas felté

A negyvenórás munkahétről 

fogadható el. Szakszerveze
tünknek határozott törekvése a 
ki rendelések megszüntetése. 
Tekintettel arra, hogy teljes fel
számolására jelenleg nincsenek 
meg a feltételek, keresni kell a 
kirendelések olyan formáját, 
ami az egyéni és a kollektív ér
dekeknek a jelenleginél jobban 
megfelel, továbbá a külső mun
kaerő foglalkoztatásának reali
zálása esetén a kényszerkiren
deléseket feltétlenül csökkente
ni kell. 

ménybérezésének továbbfej- teleket biztosítsanak, másrészt 
lesztésére, valamint a központi a kollektívák mozgósításával el 
árintézkedések hatását mérsék- kell érni, hogy a dolgozók élet
lő minimum 50 forint mindenkit és munkakörülményeik alakítá
érintő emelésére központi intéz- sának tevékeny részeseivé vál
kedést tartunk indokoltnak. Az janak. 
alaptevékenység színvonala- A munkavédelmi előirány
sabb ellátása érdekében ki- zatok is csak szinten tartást 
emelt bérfejlesztésben kellene tesznek lehetővé. A műszaki fej
részesíteni: a külszolgálat ide- lesztés csökkenése miatt előtér
genforgalmi és szállítmánya- be kell helyezni azokat az esz
zási munkatársait, a raktárno- közöket és módszereket, ame
kokat, az állomásfőnököket, az lyek még a biztonságos munka
oktató- és vezénylőtiszteket. végzést biztosítják. A balesete-

Az utazószemélyzet műszak- ket előidéző emberi tényezők 
pótlékát 1984-ben saját elhatá- mérséklése érdekében tovább 
rozásunk alapján központi for- kell javítani a szakmai képzést, 
rásból rendeztük. A fix összegű a begyakorlás színvonalát, mi-

Az 1985. évi terv a túlórák
nak csak minimális csökkenté
sét irányozza elő. Szakszerveze
tünk határozott intézkedést 
sürget a mértéktelen, s részoen 
szervezetlenségre visszavezet
hető túlórák számának csök
kentésére. Nem tűr halasztást 
azoknak a tartalékoknak a ki
aknázása, amelyek a műszakon 
belüli veszteségidők, a várako
zási idők, az önköltségi utak 
csökkentésével, az utazósze
mélyzet produktív óráinak nö
velésével hozhatók felszínre, 
mintegy megteremtve a tényle
ges munkaidő-csökkentés lehe
tőségét is. 

1985-ben a korábbi évekhez műszakpótlékok 3 évenként nimálisra kell csökkenteni a 

Szakszervezetünk támogatja 
a vasút vezetőit a 40 órás mun
kahét bevezetésére irányuló tö
rekvéseiben. A vasúti ipar és 
építőipar területén a munkaidő
csökkentés megvalósítását a je
lenlegi jogszabály nem teszi le
hetővé, az ennek feloldására 
irányuló kezdeményezéseink 
nem jártak eredménnyel. 
A közlekedésben, a több mű
szakos és folytonos munkarend
ben a 40 órás munkahét beve
zetésének jogszabályi akadálya 
ugyan nincs, viszont egyre nyil
vánvalóbbá válik, hogy jelenleg 
ezen a területen a törvényes 
munkaidő csökkentése nem 
eredményezné a ténylegesen 
munkában töltött idők rövidü
lését, csupán a túlórák növeke
désével a munkaidő szerkezete 
torzulna. A túlórák növekedése 
a keresetek növekedésére szol
gáló pénzeszközök egy részét 
az idő, nem pedig a teljesítmé
nyek függvényében kötné le. 
Ez egyértelműen gyengítené a 
teljesítményarányos keresetek 
elérésére irányuló célkitűzé
seinket. Ezért itt is leszögez
zük, hogy a MÁV-nál a 40 órás 
munkahét bevezetését sürgető
nek tartjuk, de mindezt csak a 
túlórák csökkentése és ezzel 
együtt a keresetek elért szintjé
nek megőrzése mellett támo
gatjuk. Ugyanakkor látjuk, 
hogy ezeket a MÁV önerőből 
nem képes megoldani. 

A vállalati terv végrehajtásá
ra készített intézkedési terv a 
budapesti rendezőpályaudva
rok munkaerőhelyzetének javí
tasára a kirendelések további 
emelését szorgalmazza. Ez a ki
rendelések számos negatív ha
tása. következménye miatt nem 

viszonyítva a vasút bérintézke
déseihez kedvezőbbek lesznek 
a feltételek. A felhalmozódott 
problémákat a kormányzat elis
merte, és a központi keresetsza
bályozási formában megállapí
tott 5,5 százalékos mértéknél 
1,5 százalékkal magasabb, va
gyis 7 százalékos adómentes 
keresetfejlesztést engedélye
zett. Ennek ellenére a vasuta
sok kereseti arányaiban tapasz
talható feszültségek gyors és át
fogó feloldásával a népgazda
ság jelenlegi helyzetében nem 
számolhatunk. A megoldást re
álisan csak a következő évek
ben tartjuk elképzelhetőnek. 
Célunk az, hogy a VII. ötéves 
tervidőszakra olyan szabályo
zók kerüljenek kidolgozásra, 
amelyek a vasutasoknak a nép
gazdasági átlagot legalább 2 
százalékkal meghaladó adó
mentes keresetnövelést biztosí
tanak. 

Egyértelmű, hogy a központi 
keresetszabályozási formába 
sorolt vállalatok - így a MÁV 
- esetében sem történhet meg 
követelmények nélkül az anya
gi eszközök elköltése. Ez telje
sítménybérezési renszerünk to
vábbfejlesztését, a bel&ő érde
keltség korszerűsítését követeli 
meg. Ezt szolgálják a hat kísér
leti üzemfőnökségnél alkalma
zott érdekeltségi rendszernek a 
hálózat egészére történő kiter
jesztése, valamint az, hogy a ke
ret mintegy 20-25 százalékát a 
teljesítménybérezési rendszer 
korszerűsítésére javasoljuk for
dítani, elsősorban az utazósze
mélyzetnél és az elegyrendezői 
munkakörökben. 

A vállalati terv 1 százalékos 
keresetfejlesztést is tartalmaz. 
Az ehhez kapcsolódó követel
ményrendszert úgy kell felállí
tanunk, hogy annak teljesítése 

esedékes felülvizsgálatára a szándékos kockázatvállalást, az 
Közlekedési Minisztérium ré
széről 1985-ben kerül sor. Az el
lcépzelések szerint az utazósze
mélyzet 1981-től érvényes mű
szakpótlékát egységesen 1985. 

április l-től 12 százalékkal ter
vezik növelni, és további 20 

százalékos felső határ elérését 
engedélyezik. A minisztérium 
tervezett módosítása az 
1984-ben a MÁV utazószemély
zete részére megvalósított mű
szakpótlék-rendezéstől csak kis 
mértékben tér el, ezért bérkiha
tása sem számottevő. 

Szakszervezeti szerveink fon
tos feladatának tekintjük, hogy 
aktív, érdekegyeztető szerepet 
vállalva, ne csak az elosztási fo
lyamatok kialakításánál, az el
osztási arányok meghatározásá
nál tevékenykedjenek, hanem a 
bérek és keresetek növelése 
előfeltételéül szolgáló teljesít
mények is tárgyát képezzék 
munkájuknak. 

A vállalati terv szociális terv
fejezetében a szociálpolitikai és 
munkavédelmi célokra elő
irányzott összeg elmarad a 
szükséges és indokolt igények
től. A létesítmények üzemelte
tését és fenntartását csak az el
múlt évi szintnek megfelelően 
biztosítják, a fejlesztési elő
irányzatok nagymértékű csök
kentése miatt pedig a már fo
lyamatban levő szociális beru
házások fedezetén kívül újak 
indítására nem ad lehetőséget. 
Úgy érezzük, a gazdasági korlá
tok ellenére nem mondhatunk 
le a tervidőszak szociálpolitikai 
irányelveiben megfogalmazott 
szinten tartási célkitűzésről. 
Szükségesnek tartjuk a rendel
kezésre álló erőforrások átcso
portosítását. 

Nem engedhetjük meg, hogy 
az elmúlt években gyakran ta-

Gál László, 
a SZOT főtitkárhelyettese 

egyes munkaműveletek elha
gyásából és a technológiai elő
írások megsértéséből származó 
veszélyeket. A technológiák he
lyes kialakítása, a munkaműve
letek megfelelő tervezése, olyan 
munka- és üzemszervezési in
tézkedések, amelyek maximáli
san figyelembe veszik a bizton
ságot, önmagukban is biztosít
ják az ember védelmét. E köve
telménytől semmilyen körül
mények között nem lehet és 
nem is szabad eltekinteni. 

A GYSEV vállalati gazdálko
dása, a nehezebb körülmények 
ellenére is kiegyensúlyozott. 
Széles körű tevékenysége, mint 
a szállítmányozás, vámraktáro
zás, az idegenforgalom és a 
vendéglátás kedvezően hat az 
erdményességére. A GYSEV
nél jellemző gazdálkodási szem-

lélet, vállalkozói magatartás, 
eredményes üzletpolitika, az 
1985: évi terv megalapozottsá
gának teljesíthetőségének leg
főbb biztosítéka. 

A vállalat tevékenységi köré
nek bővülésével együtt járó el
különült érdekviszonyok meg
felelő kezelése azt kívánja, 
hogy mind a szervezetet, mind 
pedig a munkamódszereket 
korrigálják. 

ság, munkahelyi és szociális el
látás szinten tartásának lehető
ség szerinti javítása szerepel. 
E feladatok eredményes végre
hajtása az eddiginél rugalma
sabb, a fizetőképes kereslethez 
jobban igazodó üzletpolitikát, 
a gazdaságos működést szolgá
ló korszerű üzemeltetési f or
mák gyorsabb elterjesztését fel
tételezi. 

Szakszervezetünk szükséges
nek tartja, hogy a vállalat vizs
gálja tovább az üzemegységek 
jövedelemérdekeltségét, olyan 
szervezési intézkedéseket foga
natosítson, amelyek a vesztesé-

, geket csökkentik, a vállalat mű
ködésének hatékonyságát javít
ják. Óvakodni kell azonban 
minden olyan változtatástól, 
amely nem szolgálja sem az 
utazóközönség érdekét, sem a 
vállalat dolgozóinak érdekét. 

Dr. Tóth László államtitkár 

Az Utasellátó Vállalat tevé
kenysége döntő mértékben a 
személyszállításhoz kapcsolódó 
közhasznú szolgáltatás, és csak 
kisebb részben piacorientált 
vállalkozás. Ebben a körben a 
vállalat tevékenységét megha
tározza a közforgalmú közleke
dési vállalatokkal, elsősorban a 
MÁV-val való szoros együttmű
ködés. Ezt az együttműködést 
csak olyan kölcsönösen elő
nyös szerződések biztosíthat
ják, amelyek egyidejűleg az 
utazóközönség növekvő szín
vonalú ellátását is biztosítják. 

Az a megállapításunk, hogy a 
vállalat 1985. évi tervét a jöve
delmezőség növelésére és a 
veszteségforrások csökkentésé
re való törekvés hatja át. 
A tervcélok között a termelési 
és az értékesítési tevékenység 
racionalizálása, kiegyensúlyo
zott munkaerő- és bérgazdálko
dás, valamint a mur-1kabizton-

Amikor az 1985-ös év vállala
ti terveivel kapcsolatos állásfog
lalásunkat előterjesztjük, meg
erősítjük azt a korábbi felfogá
sunkat, hogy érdekvédelmünk 
és érdekképviseletünk eredmé
nyessége döntően attól függ, 
hogy milyen mértékben tudjuk 
elősegíteni az érték- és jövede
lemtermelést, a veszteségek 
csökkentését. Ezért a termelést 
s a gazdálkodást segítő és befo
lyásoló tevékenységünket a 
már kialakult és bevált módsze
reink mellett újak alkalmazásá
val kívánjuk folytatni. Ezt szol
gálják azok az erőfeszítéseink, 
amelyeket a munkamozgalmak, 
a munkaversenyformák ered
ményes működéséért tettünk és 
teszünk. 

A korábbiaknál jobb kapcso
lat teremtődött a teljesítmények 
és ezek erkölcsi, anyagi elisme
rése között. Nőtt az emberek, 
brigádok akaratának elképzelé-
seinek érvényrejutási lehetősé
ge, csökkentek a verseny bü
rokratikus, formális elemei. Azt 

kérjük a szakszervezet aktivis
táitól, hogy segítsenek a mun
kahelyi légkört úgy formálni, 
hogy az mindenben támogassa 
a többletmunkát vállaló em
bert. A munkahelyek gazdasági 
vezetői pedig teremtsék meg 
azokat a feltételeket, amelyek 
biztosítják a versenyvállalások 
teljesíthetőségét. 

Önt_evékenység a munkahelyeken 

A vitában felszólalók többsé
ge az üzemfőnökségek, illetve 
közvetlen szolgálati helyeik 
eredményeiről, gondjairól, a 
munkát segítő ötletekről, javas
latokról beszélt. Kiemelték a 
kongresszusi munkaverseny si
kere érdekében kifejtett erőfe
szítéseket, az ennek során szü
letett tervtúlteljesítéseket. A 
munkaverseny belső tartaléko
kat szabadított fel, s a szocia
lista brigádok szinte minden 
területen élen járnak a munká
ban. 

A vitában felszólalt dr. Tóth 
László közlekedési minisztériu
mi államtitkár is. 

Elmondotta többek között, 
hogy a beszámolót reálisnak, 
kritikusnak tartja. A Közleke
dési Minisztérium támogatja a 
vasútnak a technikai szint meg
tartására irányuló törekvéseit, 
de még sürgetőbbnek tartja a 
munkaerő-megtartó képesség 
javítását. Ez ugyanis súlyosabb 
gond, mint a technikai avult
ság. A szakszervezet és a MÁV 
törekvéseit a minisztérium he
lyesli. Nagy előrelépésnek mi
nősítette, hogy az idén a vasút 
hétszázalékos bérfejlesztést 
hajthat végre, a korábbi három 
helyett. A VII. ötéves tervben a 
MA V kivételezett helyzetét 
meg kell szilárdítani, hiszen a 
vasút nem hasonlítható terme
lőüzemhez, ezért a szabályozó
kat is változtatni kell. A na
gyobb arányú állami támoga
tás nélkülözhetetlen. 

Az elavult szociális létesítmé
nyek és szolgálati helyek barát
ságosabbá, kulturáltabbá tétele 
nemcsak beruházás kérdése. 
Többet törődhetnének állaguk 
megóvásával, tisztaságával az 
ott dolgozó vasutasok és a helyi 
vezetők. 

Gál László, a SZOT főtitkár
helyettese időszerű gazdaság
politikai kérdésekről tájékoztat
ta a központi vezetőséget, majd 
szólt a múlt évi népgazdasági 
terv teljesítéséhez is nagy segít
séget adó munkaverseny-moz
galom új vonásairól. Így egye
bek között a brigádvállalkozási 
formák terjedéséről, amikor a 
brigád konkrét anyagi ellen
szolgáltatás fejében vállalkozik 
a pluszmunkára. Ez a megoldás 
nagy lendületet ad a verseny
nek, hiszen a brigádok már 
nem az utólagos elismerésre tö
rekednek. 

A SZOT főtitkárhelyettese 
felidézve az ülés elején bemuta
tott film egy részletét - az ál
datlan munkakörülményeket, a 
beázó tetőt -, kifejtette: elkép
zelhető, hogy a filmben látott 
vasutasok társadalmi munká
ban óvodákat, iskolákat építet
tek, lakóhelyük parkjait szépí
tették, csinosították, saját 
környzezetükre még sem fordí
tanak figyelmet. A munkakö
rülmények megoldását elsősor
ban központilag kell megplda
ni, de a vasutasok öntevékeny
sége is sokat javíthat a helyze
ten. 

A vitában elhangzottakat 
Tolnai fldikó titkár foglalta ösz
sze, majd a központi vezetőség 
elfogadta az előterjesztést. Ez
után a testület - dr. Juhász 
Zoltán szóbeli kiegészítője után 
- szintén elfogadta a központi. 
vezetőség, az elnökség, a MÁV
bizottság és--titkárság idei első 
félévi munkatervét, majd szak
szervezetünk 1985. évi költség
vetését. Ezután a ½ százalékos 
ÖTA idei költségvetése és ügy
rendje került napirendre, s eze
ket az előterjesztéseket szintén 
elfogadta a testület. 
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Negyven éve történt 

A Székesfehérvár térségéből 
észak felé indított támadás 
eredményeként a fővárost a ka
rácsony előtti napon a szovjet 
erők nyugat felől körülzárták. 
Jelentős német és magyar ala
kulatok harcoltak azonban a fő
várostól keletre. Itt bontakoz
tak ki Budapest előtt a legelke
seredettebb harcok. 

A hadtörténészek 1945. ja
nuár l-ben jelölik meg a Buda
pestért vívott harcok megkez
dését, ám a főváros belső terü
leteire csak hosszú és ádáz har
cok árán verekedhette be ma
gát a Vörös Hadsereg. A szovjet 
harcosok január 9-én érték el 
Rákosrendezőt. A németek mé
lyen tagolt védelmi rendszert 
alakítottak ki a szovjet táma
dással szemben, nemcsak az al
kalmas épületeket, de a vasúti 

állításának átfogó irányítással 
történő munkáira sor került, 
Pécsről Budapestre hozták. 
Nyomban bekapcsolódott a 
MÁV Igazgatóság újjáépítő 
munkájába, s a01ikor az igazga
tóságban is megszervezték az 
ideiglenes üzemi bizottságot, 
annak elnökévé választották. 
(Czipszer György, aki később 
Csanádi Györgyre változtatta 
nevét, i.l MÁV vezérigazgatója, 
majd közlekedés- és postaügyi 
miniszterként maradandót al
kotott.) 

"Gyógyszervonat" 

indul Budapestre 

töltéseket, az egyes műtárgya- Az ü7emi bizottságnak tevé
kat is felh_aszná!tá� véde�i kenységéről számos irat, levél
harcukban. Igy peldaul a MeXl- ,tári dokumentum tanúskodik. 
kói úttal párhuzamosan vezető Ezekből arra lehet következtet
kétvágányú töltést is. Azon sze- ni hogy sok esetben a szak
relvényeket sorakoztattak fel, s sz�lgálattal párhuzamos felada
a kocsik �ögé gépfegyver�á- tot is végzett, ugyanakkor meg
sokat telep1tettek. !gy a szoVJet állapítható hogy a megindult 
és román csaoatok csak nehéz újjáépítő diunkának egyik ma
küzdelmek és igen nagy áldoza- tarja volt. A MÁV Igazgatóság
tok árán, január 14-én érték el nak címzett, a megalakulását 
a Keleti pályaudvart, másnap bejelentő iratban, 1945. január 
pedig a Nyugatit. Ugyana�or 27-én, pontos helyzetjelentést is 
hagyták el a németek a MA V adott a Budapest körüli vasút
Igazgatóság Andrássy úti épü- vonalak állapotáról, az elvég
letét is. A transportkommanda- zett, s az elvégzendő helyreállí
tur tisztjeinek távozásuk előtt tási munkákról, megjövendöl
azonban még maradt arra ide- ve: mit végeznek el azokból a 
jük, hogy irodahelyiségeiket szovjet műszaki alakulatok, s 
felgyújtsák. mi a vasutasság feladata. 

Megalakulnak 
az üzemi bizottságok 

Jóllehet a németek Budáról 
még folyamatosan lőtték a 
szovjet kézen lévő városrésze
ket, a már felszabadult pesti ál
lomásokon egymásután jelent
keztek munkára a vasutasok. 
A kezdetben nehezen indult 
helyreállítási munkák fokozato
san szervezettebbé, összehan
goltabbá váltak. A szovjet vasú
ti parancsnokság tisztjei már ja
nuár végén a budapesti sze
mélypályaudvarok forgalmá
nak újraindítását sürgették. 

Az egyes szolgálati helyeken 
sorra alakultak meg, élükön 
legtöbbször régi munkásmoz
galmi emberekkel, az üzemi bi
zottságok. Í gy lett például a Bu
dapest-Keleti fűtőház első üze
mi bizottsági elnöke idősebb 
Tóth János mozdonyvezető. 

Az igazgatósági épület első 
szovjet parancsnoka, a Buda
pesten maradt vezetők közül, a 
rangidős főosztályvezetőt, Za

chariás Lászlót bízta meg ide
iglenesen a MÁV irányításával. 
Irodáját az óvóhely egyik helyi
ségében rendezték be. Érthető, 
hiszen ekkor még tartottak a 
belövések, s a német légitáma
dások veszélye is fennállt. 

Amikor a pesti oldalon lévő 
utolsó német tűzfészkeket is fel
számolták, s a harcok már Bu
dán folytak, a pesti oldalon 
megjelentek az első újságok. 
A Szabadság, a Népszava szá
maiban a vasutak újjáépítésé
ről, a vasúti forgalom újraindí
tásáról beszámoló cikkek ki
emelt helyen láttak napvilágot. 
A kifosztott, éhező, fázó főváros 
lakosságának a vasúti forgalom 
újraindulása ígért élelmezést, 
tüzelőellátást. 

A háború alatt a pécsi üzlet
vezetőség létszámába tartozott 
Czipszer György mérnök. Ami
kor a zsidók elhurcolásának ve
szélye már őt is fenyegette, a 
pécsi ferencesektől kapott szer
zetesöltözékben, egy pályames
ter segítségével. átment a jugo
szláv partizánokhoz. Amikor a 
Vörös Hadsereg az ország nagy 
területeit felszabadította már, s 
a magyar vasúthálózat helyre-

Budapesten az ostrom hetei 
után általános volt a gyógyszer
hiány. Február l-én Szeged 
személypályaudvarán néhány 
gyógyszerrel rakott vasúti kocsi 
állt összesorozva, budapesti 
rendeltetéssel. A kalauzkocsiba 
egyenruhás férfi szállt fel: a ju
goszláv partizánok öltözékét vi
selte, nyakában géppisztoly ló
gott. Varga György MÁV-inté
ző volt, aki 1944 nyarán az el
hurcolás elől Jugoszláviába me
nekült, s a Petőfi brigád tagja
ként harcolt a fasiszták ellen. 
Szabadságot kért, s akkor ért 
Szegedre, amikor a gyógyszer
vonat útját szervezték. Varga 
György vállalta a vonat eljut
tatását Budapestre. 

A bori rézbányából szabadult 
zsidó munkaszolgálatosok jóré
sze Szegeden várta, hogy haza
indulhasson. Közülük választot
ta ki embereit, a fékezőket. 
A vonatot egy szegedi moz
donyvezető továbbította. Ka
landos utazásuk volt. Útközben 
légitámadás is érte őket, de a 
vonathoz adott szovjet légvédel
mi kocsi gépágyújának tüze 
elűzte a támadót. 

Február 4-én érkeztek Tak
sonyba. Ország Dénes állomás
főnök már szolgálatban fogadta 
a vonatot. Taksonyból tudtak 
Soroksárra! beszélni. Gyors te
lefonváltások után az a döntés 
született, hogy a szállítmányt 
Soroksáron rakják ki. 

Mire a vonat feljutott Sorok
sárig, már kézikocsik tömege 
várta a szállítmányt, s vitték a 
kincset érő rakományt a fővá
rosba. Február 5-e volt. A Duna 
jobb partján még folytak a har
cok. Varga Gyula másnap 
jelentkezett szolgálatra. Az 
igazgatóságban működő szovjet 
parancsnokság, a Kossov-cso
port mellé osztotta be. 

Február 5-e a forgalom újra
mdításának fontos eseményét 
idézi. Budapest-Nyugati-Vác 
között megindult az első mun
kásvonatpár közlekedése. Elin
dult ugyanakkor egy vonatpár 
Budapest-Nyugati pályaudvar 
és az Istvántelki Főműhely kö
zött is. Ezeknek a vonatoknak a 
forgalomba helyezése a buda
pesti nagyüzemek termelésé
nek megindítását is segítette. 

A Budapest körüli vonalak, 
állomások, fűtőházak vasutas
sága is óriási erőfeszítéseket 
tett a vonatforgalom felvételé
ért. Főképp a hatvaniak igyeke-

MAGYAR VASUTAS 1985. FEBRUÁR 14. 

zetének köszönhető, hogy feb
ruár 9-én Aszód-Hatvan kö
zött már napi két személyvonat
párt helyeztek forgalomba. 
Közlekedett a 401/402 és a 
403/404 számú vonat. Alkalmi 
vonatokat is felhasználva, már 
Miskolcig is eljuthatott az, aki 
nagyon akart. Hatvan és Mis

kolc között ugyanis már koráb
ban létrejött a személyvonati 
kapcsolat. 

Február 13-án a Duna túlsó 
oldalán lévő városrészben is el
csendesedtek a harcok. A szov
jet csapatok felszámolták az 
utolsó német állásokat is Bu
dán. Ezen a napon Budapest
Nyugati pályaudvarról elindí
tották Szolnokra á 628/a számú 
vonatot. 11 C, 4 B, 2 Cx, 1 Bn, 5 
Cn, 1 D, 1 G kocsiból állott a 
szerelvény. Az 1123 ülőhelyes 
vonaton 1825 utas zsúfolódott 
össze a jéghideg kocsikban. 
A 627 /a számú vonatként visz
szafordított szerelvény Szolnok
ról 1091 ülőhelyen 1567 utassal 
érkezett vissza a Nyugatiba. 

A miniszter 
rendelkezik 

A kormány ekkor még Deb
recenben tartózkodott. A keres
kedelem- és közlekedésügyi 
tárcát az egyes minisztériumok 
elosztásakor a Kommunista 
Párt tölthette be, így azt a kom
munista Gábor József kapta. 
A miniszter - telefonértekezés 
nem lévén - futárokkal igye
kezett kapcsolatot teremteni a 
már felszabadult területek vas
úti vezető szerveivel, s amint az 
lehetséges volt, Budapestre uta
zott. Február 12-én felkereste a 
MÁV Igazgatóságot, ahol Zac
hariás főtanácsos tájékoztatta 
az államvasutak helyzetéről. 
A miniszter a beszámoló után 
különböző döntésre vara 
ügyekben rendelkezett, szemé
lyi és hatásköri kérdésekben 
adott utasításokat, majd vissza
tért Debrecenbe. Ekkor már 
működött Budapest-Nyugati
Debrecen között futárposta, a 
minisztérium levelezéseinek to
vábbítására. Február 15-én pe
dig a 628 számú vonattal meg
indult a rendszeres postafor
galom is Budapest s a kor
mány székhelye között. A köz
lekedési miniszter májusig 
Debrecenből intézte a tárca 
ügyeit. A helyreállítási munkák 
előrehaladtával a vonatforgal
mat más vonalakon is felvehet
ték. 

A német csapatok visszavo
nulásukkor felrobbantották a 
Kerepesi úton levő „százlábú" 
hidat, s a lezuhant hídtest Bu
dapest-Keleti pályaudvar min
den kijárati vágányát elzárta. 
A vasbeton hídtestet a vasuta
sok nem tudták eltávolítani, 
elemeit a szovjet csapatok rob
bantották fel. Közben a Keleti 
fűtőházban már javában folyt 
az ott rekedt mozdonyok javítá
sa, s előkészítették a pályaud
varon maradt személykocsikból 
a szerelvényeket is. Amint a be
tontömböket, a törmeléket eltá
volították a vágányokról, febru
ár 17-én a Keleti és Gödöllő kö
zött megindult a 326/329, majd 
22-én a 3221313 számú személy
szállító vonatok közlekedése. 

Ezeknek a vonatoknak a köz
lekedtetése az újjáépítés, az 
üzemek munkájának újraindí
tása érdekében rendkívül fon
tos volt. A budapesti üzemek a 
munkaerő jelentős részét vidék
ről, ezekkel a vonatokkal kap
ták. Ugyanakkor azonban a bu
dapesti állomások személyzete 
is - elsősorban az altiszti és a 
munkáslétszám - nagyrészt vi
dékről járt be szolgálatba, tehát 
a vonatok forgalomba helyezé
se a vasút újjáépítésének gyor
sítását is szolgálta. 

Lovas Gyula 
(Folytatjuk.) 

Milyen a jó főnök 
és az ideális beosztott? 

Válaszoltak a szentesi körzeti üzemfőnökség vasutasai 

Örök téma a munkahelyeken 
a vezetők és a beosztottak kap
csolata. Milyen az ideális főnök 
és milyen a jó munkatárs? Erre 
kerestem választ, de furcsa mó
don többen kitértek a beszélge
tés elől. 

A MÁV szentesi körzeti 
üzemfőnökségén január első 
napjaiban iktatták be új mun
kakörébe Virágos Kis Imrét. 
Az új üzemfőnök nyntan be
szélt azokról a gondokról, ame
lyek az emberi és munkakap
cs.olatokban léteznek főnök és 
beosztott között. 

Első a biztonság 
- Elöljáróban annyit, hogy 

nálunk a szolgálati magatartás 
szabályozott, a vasút biztonsá
ga miatt. Ezen a területen vas
fegyelmet követel a vezető a kö
zépvezetőtől és a rendelkezést 
végrehajtó dolgozótól. Aki nem 
hajtja pontosan végre az utasí
tást, az rossz beosztott. Ettől ki
csit katonásabbak az emberi 
kapcsolatok is. 

- Minden területen ilyen ri
deg a kapcsolat? 

- Szó sincs erről! Számos 
kiváló közvetlen munkatársam 
van, akikkel meg tudom osztani 
a vezetés gondjait, velük a 
munkahelyi demokrácia rend
szerében egészséges munkatár
si kapcsolatom van. A súrlódá
sok akkor növekednek bajjá, 
amikor látom, hogy beosztot
tak és reszortosok között elvte
len összefonódások bontakoz
nak ki. Az utasítások és vasúti 
szabályok meghatározzák, mit 
kell tenni a szolgálatban, ebben 
nincs helye a vitának és a sze
mélye.s kapcsolatoknak. A vég
rehajtás hogyanjában már van
nak különböző jó lehetőségek. 
Aki e kettősség szellemében 
végzi munkáját, azt jó dolgozó
nak tartom. 

A szentesi üzemfőnök közvet
lenül több mint húsz középve
zetővel dolgozik, és beoszto�a 
még további 18 középállori-tás 
vezetője is. 

- Ha a vezető stílusát elfo
gadják, akkor nem a félelem 
diktálja az alkalmazkodást. Ké
rem, beszéljen a saját vezetői 
stílusáról. 

- Régi vasutasnak számítok 
már, de a vezetői stílusom az 
utóbbi két évben alakult ki, 
ennyi idő alatt ismertem meg 
jobban mostani középvezetői
met, a közvetlen munkatársai
mat. Következetes ember va
gyok. Kiadott rendelkezéseim 

N
em tettem . le a katonai 
esküt a Szálasi-kor
mányra, hanem meg

szöktem a hadseregből, és buj
káltam. Nem volt ez hőstett, 
csak a rádióban felolvasott 
Horthy-proklamáció mint 
mindenkit - engem is elgon
dolkoztatott, s egyszerűen így 
döntöttem. Többedmagammal 
Budán, a Csalogány utca 12. 
szám alatti - postások és vasu
tasok által lakott - bérház óvó
helyén rejtőzködtem. Hogy 
mennyire nyújtott biztonságot a 
második világháborúban egy 
óvóhely, azzal kapcsolatban 
csak azt mondhatom: csupán 
véletlen, hogy élek. 

Egyszer például a hajnali 
órákban hatalmas robajra éb
redtünk az óvóhely előterében, 
ahol néhányan aludtunk. Az 
történt ugyanis, hogy egy húsz 
és feles gránát áttörte a falat. 
Szerencsére nem robbant fel. 
Valaki gyertyát kerített, s an
nak pislákoló fényénél bámul
tunk a földön heverő gránátra. 

- Ha ez itt felrobban, egy
szerre ötvenen érkezünk a túl
világra - próbált kedélyesked
ni valaki. Tréfálkozása azonban 
az ellenkező hatást érte el, mert 
kitört a pánik. 

végrehajtását mindenkin beva
salom. Sok helyszíni ellenőr
zést végzek, talán többet, mint 
kellene. Amikor mindent rend
ben találok, akkor azt mondom 
magamnak, hogy jók a beosz
tottaim, és ilyenkor vezetői stí
lusom helyességét látom vissza
tükröződni. 

A bizalomról 
- Ezek szerint nincsenek ál

matlan éjszakái? 
- Bizony vannak. Hiába dő

lök le a heverőre az irodámban 
éjszaka, sokszor az jár a fejem
ben, hogy nem mindenkiben 
bízhatok meg. Nálunk is na
gyon heterogén az összetétel. 
A vasúti munka pedig felelős
ségteljes. Ha az állomás felújí
tásán a segédmunkás gondat
lanságból összetöri a cserepet, 
nincs különösebb következmé
nye. Annak sem, ha egy admi
nisztrátor helyesírási hibát vét. 
Ám ha valaki a vasút biztonsá
gát veszélyezteti, arra jobb 
nem is gondolni. A fegyelme
zetlen dolgozók rossz beosztot
tak. Még az a szerencsénk, 
hogy olyan törzsgárdánk van, 
amelyre mindig számíthatunk, 
szükség esetén a hanyag dolgo
zók helyett 1s elvégzik a mun
kát. Példaként említem azokat 
a mozdonyvezetőket, akik a mo
torvonatok hirtelen támadt ki
sebb hibáit maguk megjavítják, 
nem várnak a szerelőre. 

- Az egymás közötti kap
csolat nálunk szorosabb. mint 
az üzemeknél vagy hivatalok
nál. Gyakran a kényszerítő kö
rülmények diktálják a felada
tot. Ha váratlanul hiányzik egy 
fontos beosztású dolgozó, akkor 
máris robog az értesítő gépko
csi, és a családi körből, szabad
időből rendelünk azonnal szol
gálatba embereket. Akik min
dig szolgálatkészek, azok a leg
jobb dolgozóim. 

Lekrinczky Tivadar szentesi 
állomásfőnök arról beszélt, 
hogy vannak olyan dolgozók, 
akik úgy gondolják, örüljön a 
főnök, ha egyáltalán munkába 
állnak. Ilyenkor kényszerül a 
vezető a létszámhiány miatt 
megalkuvásra, és ekkor kerül 
ütköző közé a főnök-beosztott 
kapcsolat. Hol van már az a 
szemlélet, amikor a mainál 
sokkal mostohább körülmé
nyek között is szívügye volt 
dolgozóinknak a vasút közös 
.. 

? ugye . ... 
A beosztottak - a másik ol

dalról - másképp látják a kér
dést. A vezetőket többnyire a 

- Nyugalom, emberek! -
szólalt meg közülünk dr. Szilá
gyi Ernő, vasúti jogtanácsos. -
Cselekedjünk higgadtan! 

- Jó, jó, de mit tegyünk ez
zel a lövedékkel? - kérdezte 
Kasza/,a István postafelügyeló, 
akiről mindenki tudta, hogy 
Károly nevű testvére a repülő
söknél szolgál. 

A nagy tanakodás vége az 
lett, hogy óvatosan felemeltük a 
bedöglött gránátot, s kivittük a 
Duna-partra, egy gödörbe. Az 
óvóhely népe csaknem kezet 
csókolt nekünk ezért a „hőstet
tért", s nem sejtette senki, hogy 
egyszerűen csak féltünk a vá
ratlanul érkezett „vendég"-től. 

A nyilasok razziáitól azonban 
még jobban rettegtünk. Volt 
ugyanis az óvóhelyen néhány 
üldözött kommunista és zsidó, 
akiknek - velünk ellentétben 
- nem volt semmiféle hamis 
papírja. Rajtuk az segített, 

bonyolult és állandóan változó 
szervezeti és ügyviteli rendsze
ren keresztül bírálják. 

Chemez Rezső mozdonyveze
tő így vélekedik a vezetésről: 

- A helyi vezetés munkájá
ban mi szervezetlenséget ta
pasztalunk. A magasabb elkép
zeléseket nem mindig igazolja a 
gyakorlat és ezt mi érezzük leg
jobban. A dolgozók az egymás 
munkáját keresztező középve
zetők köré csoportosulnak, 
vagy a szolgálati függőség, 
vagy az egymástól elkülönült 
szervezeti tagoltság miatt. vagy 
haverságból. Azt várjuk az 
üzemfőnökünktől, hogy legyen 
erős kezű vezető, fékezze meg a 
szakmai sovinizmust, döntései 
előtt szélesebb körbó1 kérje ki a 
dolgozók véleményét is. Veze
tőink közgazdasági szemléleté
nek az erősödését szeretnénk. 
Az értelmes rendelkezésekhez 
mindig partnerek vagyunk, és 
készen állunk a munka elvégzé
sére. A rossz vezetés visszahat 
a mi munkánkra is. Mi is látjuk 
vezetőinket, nemcsak ó'1c min
ket! 

Voltak, akik azt kérdezték tő
lem, mondjam meg, hol van 
egy jó főnök? Egyikük így vála
szolt helyettem: ,,Csak a képze
letünkben létezik, a valóság
ban keressük, de nemigen le
lünk rá. oi11an sok vezető dol
gozik az üzemfőnökségen, 
hogy azt se tudjuk, melyikhez 
igazodjunk". 

Érdem szerint 
Fabulya Pálné statisztikus 

úgy képzeli el a jó vezetőt, hogy 
tisztelik, nem félnek tőle, van 
tekintélye és igazságos, látja, ki 
dolgozik többet és ki keveseb
bet, nem tesz érdemtelenül kü
lönbséget beosztott és beosztott 
között. 

Egy szakszervezeti bizalmi az 
MSZMP KB kongresszusi 
irányelveiből olvasta fel vála
szát. 

„A vezető tevékenységét is a 
teljesítmény és a magatartás 
alapján keU megítélni. A legha
tározottabban fel keU lépni a 
hatalommal való visszaélés 
mindenfajta megnyilvánulása 
ellen. Beosztásra való tekintet 
nélkül mindenkitó1 meg kell 
követelni a szocialista normák 
megtartását." 

A csoportos beszélgetésben 
az érvényesülés hogyanjára 
legtöbben szó nélkül vállat von
tak. Erről beszélni ... ? 

Fogas Pál 

hogy a ház több száz literes 
vízmelegítő bojlerjának fedőle
mezét leszereltük, s azon át be� 
bújtattuk az embereket. Aztán 
nemcsak visszacsavaroztuk a 
tetőt, hanem szenet hánytunk a 
bojler elé is. Ha valaki elárulja 
a rejtekhely titkát, akkor sem 
sokan maradtunk volna élet
ben. 

Az élethez természetesen víz 
is kellett, ami nem folyt a csa
pokból. Akik viszont elmentek 
vízért, vagy egyáltalán nem tér
tek vissza, vagy legfeljebb csak 
sebesülten a golyózáportól. Dr. 

GaUovits Tibor orvos több em
bert mentett meg az óvóhelyen 
az elvérzéstől. Máskor babért, 
borsóért mentünk - hol ide, 
hol oda - életünk kockáztatá
sával. Az éhenhalást végül is 
megúsztuk, s ha mindehhez 
hozzáteszem, hogy lopott gép
kocsi-akkumulátorból szűkösen 
világítani is tudtunk, még azt is 
ráfoghatjuk, hogy viszonylag 
„összkomfortosan" vészeltük át 
az ostromot. 

Február 13-án érkeztek meg 
hozzánk a felszabadító szovjet 
katonák. Azóta élünk emberhez 
méltó életet ... 

Dr. Buru János 
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Irányítók dilemmái 

Haragot ők nem akarnak ••• 
Akiknek mindent tudni kell + Mellérendeltségi viszonyban 

Hét végén a le�ehezebb + Végső esetben ki döntsön? 
Ők is voltak „vezér"-ek 

A budapesti vasútigazgató
ság épületének harmadik eme
letén dolgoznak a mozdonyirá
nyítók. Ezt a munkát vasúti jár
tasság nélkül nem lehet precí
zen végezni. Meg is kérdezem 
Hegedüs Lászlót, a mozdony
irányítók részlegvezetőjét, hogy 

kik lehetnek mozdonyirányítók. 
- Mindenekelőtt vontatási 

tisztképzővel kell rendelkez
niök, és fontos követelmény a 
mozdonyvezetői szakvizsga is. 
Ezenkívül szempont még a 
mozdony/ elvigyázói gyakorlat. 

- A vontatási tisztképzőket 
már megszüntették. 

- Igen, de a technikuskép
zóöen szerzett oklevelet egyen
értékűnek tekintjük a tiszti 
végzettséggel. 

Az első, hangszigetelt helyi
.,égben hárman dolgoznak. 
A hegyeshalmi vonal két me
netirányítója mellett szünet nél
kül szól a szolgálati rádió. 
A pókhálószerű grafikonos me
netrendek a tehervonatok moz
gását is rögzítik. A mozdonyirá
nyító Ocsovai Gábornak csak a 
sarokban jutott egy zug, egyet
len telefonnal. 

- Ez mire szolgál? - bökök 
az előtte fe�.3, lepedő nagysá
gú papírra. 

- Ezen rögzítjük a hegyesi 
vonalon tartózkodó keletis, fe
renci és győri gépeket, vala
mint azokat a vonatszámokat, 
amelyekhez terveztük őket. Fi
gyelem az idegen, például a 
miskolci, a szolnoki vagy a 
nyíregyházi gépeket is. Tud
nom kell .azt is, hogy melyik 
gépnek mikor jár le a vizsgá
lati ideje, mikor megy javítás
ra, revízióra. Ezeken kívül a 

- Én is mozdonyvezető vol
tam, így a kollégákkal rugal
masan megoldjuk a gondokat. 
Egyszer ők segítenek engem, 
legközelebb meg én teszek ele
get a kéréseiknek. 

Keskeny, félhomályos, folyo
sószerű szoba a „Dunántúlo
sok" helyisége. Itt csak a moz
dony- és a személyzeti irányító 
dolgozik. Az ablak alatt ülő Ke
rékgyártó László füléhez szinte 
hozzánőtt a telefon, nem zavar
juk. Szabó István személyzetis 
helyette is elmondja teendőiket. 

- A budapestin kívül két 
igazgatóság (a pécsi és a szom
bathelyi) mozdonyait, moz
donyvezetőit kísérjük figyelem
mel, és persze közvetlen kap
csolatot tartunk az egyes igaz
gatóságok irányítóival. 

- Alárendeltjei-e a vidéki 
mozdonyirányítók a budapesti
nek? 

- Nhcs alárendeltségi vi
szony. A saját területén min
dig az illetékes irányító dönt a 
gépek felhasználásáról. 

- Az ön mozdonyvezetői 
múltja előnyös-e az irányítói 
munkában? 

- Aki soha nem utazott, ta
lán át sem érzi igazán a sze
mélyzet problémáit. A legtöbb 
vitát mindig a hazamenetel 
okozza. A szombathelyieknek 
például nagyon rossz a közleke
désük. Ha elrontjuk a váltást, 
lehet, hogy csak másnap reggel 
érnek haza. A váltást úgy kell 
tervezni, hogy a vezér és az irá
nyító között lehetőleg ne legyen 
haragos viszony, mert az sen
kinek sem jó. 

A másik szobában a körvas
úti menet-, valamint a tiszántúli 

mozdony- és személyzetirányí
tók vannak. A rádiók szünet 
nélkül szólnak. 

- Közeleg az esti váltás, rá
adásul a péntek a hét legfeszí
tettebb napja - magyarázzák a 
nyüzsgés okát Török Mihály és 
Cseri József, tiszántúli irányíc 
tók. - Tizenöt olyan személy
vonat van, ami más napokon 
nem közlekedik. Ezekre is gé
pet kell biztosítani. 

- Hány mozdony van a te
rületükön szolgálatonként? 

- A miénk a hatvani és a 
szolnoki vonal. Harmincöt
negyven géppel számolhatunk. 

A főirányítóknál már megtör
tént a váltás. A telefont Ro
seczky János főmozdonyirá
nyító kezeli. 

- Mi a feladata a főmoz
donyirányítónak? - kérdezem, 
amikor leteszi a kagylót. 

- Gyakorlatilag minden, 
ami a többi mozdonyirányító
nak is feladata. Végső esetben 
engem keresnek meg, ha vala
mely ügyben a beosztott irá
nyítók nem vállalják a döntést. 
Rendelkezés szempontjából 
hozzám tartoznak a baleseti 
egységek is. A forgalmi főirá
nyítóval közvetlen kapcsolatot 
tartok. 

Mi okozza a legtöbb gon-
dot? 

A gépre és a személyzetre 
várás. A hétvégek ilyen szem
pontból kritikus időszaknak 
számítanak. Itt nyomban érez
zük, ha kevés a mozdony vagy 
a mozdonyvezető. Ilyenkor bi
zony sokkal nehezebb a dol
gunk ... 

Gerecsei Zoltán 
hegyesi oldalban a személyzet-

--------------------------irányítás is az én dolgom. 
- Van értelme a tehervonati 

mozdonyfordulók előzetes ter
vezésének, hiszen köztudott, 
hogy az elegyáramlás rapszodi
kus? 

- Sok értelme valóban 
nincs. Az a legritkább, ha egy 
gép arra a vonatra kerül, ami
re terveztük. Inkább csak tájé
kozódási alapul szolgál. 

- Most, hogy a hegyeshalmi 
oldalon is bevezették a cséemet, 
okoz-e személyzetirányítási 
szempontból gondot a tizenkét 
órában maximált mozdonyve
zetői szolgálat? 

Adhattam volna címnek: 
Amikor megterveztem hosszú 
utazásomat! 

Hévízre készülődtem. Vonat
tal, mert szerintem az a legké
nyelmesebb. Az ember nem 
gubbaszt az ülésen, mint egy 
autóbuszban. Ha elmacskásod
nak a lábai, sétál egyet, ha 
megéhezik, megszomjazik, fel
keresi a büfét. Halaszthatatlan 
fiziológiai szükségletei esetén 
sem kell meghúzni a vészféke,,t, 
arra is van fülkécske. 

Szóval én hiszem, hogy hosz
szú utazásra a vonat a legké
nyelmesebb. 

Kényelmesnek kényelmes, 
de az állomásokon - ne szépít
sük a zord valót - áttértek a ri
degtartásra, már öocsánat a 
profán hasonlatért. Az új kelen
földi állomás, már ami eddig el
készült belőle, kimondottan 
szellős, lévén a peronoknak 
csak teteje. Balatonszentgyör
gyön szerencsére nem kellett 
sokat rostokolni a nemzetközi 
expressz magyar utasok számá
ra kijelölt zsúfolt vagonjának 
folyosójáról leszállva. Az a né
hány perc sem volt kellemes. 
A kis helyiérdekű motorvonat 
gyorsan eljutott Keszthelyig. 
Ott azonban - újabb meglepe
tésként - húsz perc múlva in
dult a helyközi, hévízi autó
busz. A mindenre elszánt, ha
vasesőben vergődő utasok, per
sze haláltmegvető bátorsággal 
vetették magukat a taxikra, s a 

Az országos parancsnoktól 

Elismerés az üzemfőnökségnek 
A hatvani Zalka Máté munkásőregység január 12-én Petőfi

bányán, a művelődési házban rendezte évzáró-évnyitó egységy
gyűlését. A munkásőrség országos parancsnoka, a hatvani kör
zeti üzemfőnökségnek - a testület megalakulása óta végzett kie
melkedő munkáért, támogatásért - díszoklevelet és -plakettet 
adományozott, amelyet Farkas Sándor megyei parancsnok adott 
át Kovács Kálmán körzeti üzemfőnöknek. 

Ez a munkásőregység eddig hat alkalommal nyerte el az 
Egység Kiváló Szakasza címet, többen pedig, a kimagasló mun
káért kaptak kitüntetéseket. 

legfürgébbek - érdekes, hogy 
valamennyien nyugdíjas ko
rúak - elcsaklizták a fuvaro
kat. Ázva, fázva jutottam a hé
vízi Bányász Üdülő melengető 
menedékébe. 

Mindezt nem azért mesélem, 
hogy sajnálatot keltsek magam 
iránt, bár akkor őszintén sajnál
tam magamat. Nem is azért, 
hogy Hévízre tartó embertár
saimat elriasszam a vonatközle
kedéstől. Csupán igazolni sze
retném, hogy miért szálltam fel 
a néhány napos téli pihenő vé
geztével egy üdülő előtt várako
zó autóbuszra, mely egyenesen 
- különbuszként - Tatabá
nyára indult. 

Ezért nem használtam fel a 
Tatabányán váltott retúrjegyet, 
mely a bélyegzés szerint egy 
hónapig érvényes. Máskor is 
megtörtént, hogy halaszthatat
lan teendők miatt jegyemet 
nem használtam fel. Ilyen al
kalmakkor azon az állomáson, 
ahol váltottam, kellő kezelési 
költség levonása után, annak 
rendje, módja szerint visszavál
tották. 

Nem úgy most. Beóvatoskod
tam a tatabánya-alsói vasútállo
másra és kezdtem elmagyaráz
ni az állomásfőnöknek - az 
ember kezdje a fejnél, nem igaz 
- kérésemet. 

- Szó sem lehet róla! -
mondta tömören. 

- Miért nem? - csodálkoz
tam okkal a korábbi visszavál
tásokra élénken emlékezve. 

Sz. F. 

- Mert a hévízi vasútállo
máson nem igazoltatta, hogy a 
visszaúthoz érvényes jegyet 
nem veszi igénybe. 

- A vonatom nem Hévízről 
indult, s különben a jegy érin
tetlen . . . - kezdtem, de a fő
nök közbevágott: 

- Nem érünk rá ilyesmivel 
foglalkozni! 

Tatabánya-Alsó állomásfőnö
ke bizonyára azért nem adott 
hitelt szavamnak, mert úgy vél
te, hogy esetleg három vonaton 
utazva (két átszállás) egyetlen 
jegyvizsgáló sem kérte a jegyet. 

Tessék mondani: ha kétszáz
ötven kilométeren keresztül 
többszöri átszállással utazom, 
és egyetlen kalauzzal sem talál
kozom, azért nem a MÁV, ha
nem az utas felelős? 

Mondtam: tegyük fel, mert 
hiszen bizonyíthatóan Volán
autóbusszal közlekedtem, bár 
az onnan való igazolást, ezek
után joggal hiszem; aligha fo
gadja el tőlem a MA V. 

Marad egyetlen megoldás. 
J eg�m még érvényes visszafe
lé. Elutazom Hévízre és vissza
térek vele. Vagy eladom valaki
nek. Így legalább nem vész el 
az érték. Mert ha érvényes, ak

kor értéket képvisel, kétség 
nincs felőle. 

Különben úgy kell nekem! 
Miért akarok előretekintő és 
alapos lenni, előkészíteni egy 
hosszabb utazást? 

(Kádár) 

Egy évtizeddel ezelőtt Mart
fűn az ipart még csak a Tisza 
Cipőgyár jelentette, ma pedig 
már ott a Növényolajgyár, s pár 
hónap múlva megkezdi a ter
melést az új sörgyár is. Ezek a 
változások milyen hatással vol
tak a vasútállomás munkájá
ra? - kérdezem Bérczi János 
állomásfőnöktől. 

- Az utóbbi években ná
lunk is sok minden történt. Át
építették az állomást, új iparvá
gány épült. A Növényolajgyár 
termelése ugrásszerűen megnö
velte feladatainkat. Munkánk 
nagyságára jellemző, hogy a 
szentesi üzemfőnökség - aho
vá tartozunk - feladási teljesít
ményének 47 százalékát mi ad
juk. 

Megfiatalodott 
a vasútállomás 

Martfűn 1980-ban fejeződött 
be az a nagyarányú fejlesztés, 
melynek eredményeként a ko
rábbi két vágánnyal szemben 
ma öt van, a vágányok használ
ható hosszát pedig 400 méterről 
750-re növelték. Az állomást 
fényjelzős biztosítóberendezés
sel szerelték fel. Megfiatalodott 
a felvételi épület is, amely a fel
újítás során két új váróterem
mel bővült, külön jegypénztár
helyiséget és kényelmesebb 
munkahelyeket alakítottak ki, 
utastájékoztató berendezést 
szereltek fel. 

- Állomásunk helyiségeit 
naponta mintegy 700-an ve
szik igénybe - folytatja az állo
másfőnök. - Az utasok többsé
ge ma is a cipőgyár dolgozóiból 
kerül ki, de az iparosodás, az 
urbanizációs folyamat hatására 
remélhetően emelkedik majd az 
utasok száma. Menetdíjakból 
évente mintegy 1,7-1,9 millió 
forint bevételünk van. 

Áruszállításban a mérleg ser
penyője egyértelműen a Nö
vényolajgyár felé billen. Ami
óta az iparvágányuk megépült, 
azóta folyamatos a szállítás. 

- Talán menjünk ki a gyár
ba - indítványozza Bérczi Já
nos. - Érdemes megnézni az 
ottani pályaudvart. 

Gépkocsival indulunk a gyár
ba. A kapun gyorsan bejutunk, 
látszik, nem idegenek itt a vas
utasok. A vágányok mellett egy 
különálló emeletes épület előtt 
állunk meg. Itt van a gyár vas
úti részlege. Az épületbe belép
ve mintha egy mozdonyjavító 
csarnokba érkeznénk, oldalak
nás vizsgálócsatornával ellátott, 
jól felszerelt „műhely", itt vég
zik a gyári tolatómozdonyok ja
vítását is. Fent az emeleten Böj
ti Péter, a gyár vasútüzem-ve
zetője készségesen vállalkozik 
arra, hogy bemutassa ezt a ha
talmas üzemet. 

- Előbb nézzünk le az ab
lakból - javasolja. - Innen 
fentről jól áttekinthető a vá
gányhálózat. 

S máris sorolja a legfonto
sabb adatokat: 

- A gyári „ vasútállomás
nak" 5 váaánua van, azok tel
jes hossza 5100 méter. Húsz ki
térő és két 120 tonnás vágány
hídmérleg került beépítésre. 
Saját, 33 tagú vasúti csapa
tunk és két A 28-as (M 32-es) 
tolatómozdonyunk van. 

A gyárban kétfajta olajos nö
vény feldolgozását végzik: a 

káposzta repcemagét és a nap
raforgómagét. Az előbbié álta
lában júniustól augusztusig 
tart, a napraforgómag feldolgo
zása pedig szeptembertől május 
végéig ad munkát. A mag közel 
70 százaléka vasúton érkezik a 
gyárba. A kezdeti időszakban 
napi kirakási teljesítményük 
15-18 kocsi volt, majd az ürítő
berendezés korszerűsítése után 
háromszorosára növekedett. Je
lenleg ötven kocsi az a mennyi
ség, amit folyamatosan tudnak 
üríteni. 

- Naponta 1300 tonna nap
raforgómag feldolgozására van 
lehetőségünk. Mi nyersolajat 
állítunk elő, ami csak további 
feldolgozás után válik étolajjá. 
Az olaj döntő többsége nyugati 
piacra kerül. Vasúton mintegy 

97 százalékát fuvarozzuk el, 

Összeállítás előtt az olajvonat 

kétnaponta ezertonnás irányvo
natokat küldünk, főleg Cooper 
kikötőbe, ahol aztán tankhajók
ba töltik át az olajat és folytatja 
útját Algír felé. De jut a hol
land, a svájci, az osztrák, a len
gyel és a csehszlovák megren
delőknek is. A feldolgozás so
rán kikerülő darát pedig szinte 
teljes egészében a tsz-ek, állami 
gazdaságok keverőüzemeibe 
szálli tjuk. 

Pályaudvar 
a gyár területén 

- Milyen a kapcsolatuk a 
vasúttal? 

- Úgy érzem, jó. Rendsze
resen megbeszéljük a munkát, 
ismerjük egymás gondját, ba
ját. Mindennapos a kapcsola
tunk az állomással, az itt dol
gozókkal pedig szinte óránként 
konzultálunk. A vasút kiemel
ten kezeli a gyár szállításait. 

- Mi is úgy ítéljük meg, 
hogy jó az összhang a gyár és a 
vasút között - kapcsolódik a 
beszélgetésbe Sziki Ferenc ke
reskedelmi hivatalnok. - Fo
lyamatosan rakodnak, lehet rá
juk számítani. Eredményesen 
vettek részt az előszállításban 
is. 1983 harmadik negyedévétől 
pedig megállapodást kötöttünk 
a visszterhes 7 napos kocsimeg
rendelésre. 

- Megérte? - kérdezem a 
vasútüzem-vezetőtől. 

- Igen. Általában 800 ton
na napi igényünkre 500-at iga
zol vissza a vasút, s ezt a 
mennyiséget teljesíti is. 

- Akkor nincs gond? 
Elmosolyodik. 
- Hát azért a kocsik mű

szaki állapota nem mindig a 
legjobb. Aztán előfordul az is, 
hogy a berakóállomások a ko
csik ajtajaihoz a rinfúzalapokat 
nem helyezik el. 

A beszélgetést a földszinten, 
a kereskedelmi hivatalnok iro
dájában folytatjuk. 

- Mennyi árut szállítottak 
el? 

A választ Sziki Ferenc adja 
meg: 

- Idén november végéig 
10 802 kocsiban 241 ezer 744 
tonna mag és más áru érkezett, 
feldolgozás után pedig 8064 ko
csiban 257 ezer 30 tonna olaj 
kerül feladásra. 

- Milyen a gyár rakodási 
készsége? 

- Eddig 6,2 millió forint ko
csiálláspénzt számoltunk fel. 

Meglepődöm e magas össze-

gen. Böjti Péter siet magyará
zattal: 

- Sajnos az elmúlt év feb
ruári rendkívül rossz időjárás 
bennünket sem került el, jócs
kán merült fel kocs1álláspénz 
- nem a mi hibánkból. Októ
berben pedig a napraforgó 
megkésett betakarítása miatt 
egyszerre olyan mennyiségű 
kocsi érkezett. melyet maximá
lis kapacitás mellett sem tud
tunk kiüríteni. Volt olyan nap, 
amikor 100 kocsi futott be. 

A fuvaroztatókkal 
jó az együttműködés 

Az állomásra visszatérve a 
többi fuvaroztatóról az állomás
főnök elmondotta, hogy a Tisza 
Cipőgyár részére bőr és más 
gyártási alapanyag, valamint 
energiahordozók érkeztek. fel
adásra leginkább a cipők kerül
tek. November első felében 32 
húszlábas konténerben is adott 
fel a gyár c�őt a Szovjetunió
ba. A Héki Allami Gazdaság cí
mére jelentős mennyiségű cu
korgyári melléktermék és mű
trágya, a rákóczifalvai Rákóczi 
Mgtsz takarmánykeverőjébe 
pedig alapanyagok érkeztek. 
Folyamatosan érkezik az áru a 
TÜZÉP-nek is. November vé
géig több mint 318 ezer tonna 
áru érkezett és mintegy 273 
ezer tonnát indítottak útnak. 

Feltétlen szót érdemel a Tisza 
Cipőgyár rakodási készsége. 
A gyáriak az ötnapos munkahét 
bevezetése után egy vgmk-t 
hoztak létre azzal a céllal, hogy 
a hétvégeken se álljanak a teli 
vagonok. Kezdeményezésük si
keres volt, októberben például 
a címükre érkezett kocsik 
mindössze 1,06 százalékát rak
ták ki késedelmesen. 

Nem szóltunk még a legfia
talabb üzemről. a sörgyárról, 
melynek építéséhez az elmúlt 
két év alatt több mint 150 va
gon építőanyag, sóder és vas
szerkezet érkezett. A gyár elké
szült és várhatóan 1985 máso
dik negyedévében megkezdi a 
termelést. 

Bérczi János állomásfőnöktől 
megtudom azt is, hogy az állo
más 37 dolgozója, élükön a Ga
garin szocialista brigáddal 
1984-ben 404 óra társadalmi 
munkát végzett. Parkosítottak, 
rózsakertet varázsoltak az állo
másra, ügyelnek a rendre és a 
tisztasá__gra. Méltán érdemelték 
ki az Elenjáró Szolgálati Hely 
címet. 

Gellért József 

Utasbosszantó 

Szerencséjük azoknak az utasoknak, akik a Nyugati 
pályaudvarról január 28-án 8 órakor induló, Budapest
Nyíregyháza között közlekedő gyors�onaton utaztak, 
hogy az időjárás kicsit enyhére fordult. lgy is kellemetle
nül érezték magukat, Ceglédig, mivel a vonatot nem fű
tötték. Igaz. hogy elő volt fűtve. de ez édeskevés lett 
volna Nyíregyházáig. 

Már Kispest után arra lettünk figyelmesek, hogy egy
re több utas teríti vállára télikabátját. Arra a kérdésünk
re, hogy miért nem fűtik a vonatot, a jegyvizsgáló nem 
tudott választ adni. Váltig állította, hogy Nyíregyházáról 
jövet a fűtés tökéletesen működött. 

Cegléden, a gyorsvonat első menetrendszerű megál
lóhelyén megoldódott a rejtély. Eszerint a Nyugati pá
lyaudvar illetékes műszaki kocsiszolgálati dolgozója az 
első és második kocsik fűtési kábelét elmulasztotta 
összekapcsolni. A V43 1330 psz. mozdony vezetőjének 
elmondása szerint ó amikor a fűtést ráadta a szerel
vényre, figyelmeztette a kocsivizsgálót, hogy a műszer 
nem mutat semmit, őt azonban „hidegen hagyta" a köz
lés. Így lett hideg a szerelvény. 

(pásku) 
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Új rendszer a gazdálkodásban A munkavédelmi helyzet javulása is igazolja 

A balesetek megelözhetök Jobb munkán, IS.nlSnzlk • �nn0J•vft61cal 

A járműjavító üzemek szak
szervezeti bizottsága az üzemek 
1985. január l-től érvényes új 
gazdálkodási rendszeréről tár
gyalt. Az ülés után Gecse Alf
réddal, a MÁV Vezérigazgató
ság gépészeti és járműfenntar
tási főosztálya üzemgazdasági 
osztályának vezetőjével, a 
SZOT tagjával és Révai Sán
dorral, a szakszervezeti bizott
ság titkárával összegeztük a 
gazdálkodási rendszer legfonto
sabb jellemzőit, s közösen ke
restük a választ az ezzel kap
csolatos információs 
kérdésekre. 

- Voltak, akik úgy értel
mezték a járműjavítók önálló
ságát, hogy ezután a javítási, 
fenntartási munkából csak azt 
végzik el a MÁV-nak, GYSEV
nek, Utasellátó Vállalatnak, 
ami számukra kifizetődő, s sza
bad kapacitásukat más vállala
toknak végzett jövedelmezőbb 
tevékenységgel kötik le. 

- Ez és a hasonló nézetek 
tévesek - mondja Gecse Alf
réd. - A járműjavítók Jő pro
filja ezután is a vontató- és 
vontatott járművek javítása, 
fenntartása, a szükséges alkat
részek gyártása marad, amit 
ezután is a MÁV vállalati szer
vezeti keretei között végeznek. 
A vasúthoz kapcsolódó kötele
zettségeiket, terveiket továbbra 
is az irányító vezérigazgatósági 
főosztályok a járműjavító üze
mek szakszervezeti bizottságá
val egyetértésben határozzák 
meg. 

Alapvető változás, hogy az 
eddigi darabszám és normaóra
terv helyett az üzemek gyártó-, 
javító-, fenntartómunkájukat 
ezután eló?calkulált, nyereséget 
tartalmazó árak alapján vég
zik. Az viszont valóban igaz, 
hogy a MÁV, GYSEV, Utasellá
tó Vállalat részére végzett javí
tási, fenntartási munkák mara
déktalan elvégzésén túl az eddi
gieknél nagyobb mértékben 
vállalkozhatnak külső megren
delések alapján szerelési, fenn
tartási, gyártási munkák elvég
zésére, s ezen keresztül ered
ményeik javítására, természete
sen csak akkor, ha lesz szabad 
kapacitásuk. A bevétel és a 
költségek különbségéből számí
tott nyereségből az érvényes 
pénzügyi és gazdasági szabá
lyozók figyelembevételével osz
tatlan alapot képezhetnek saját 
céljaik finanszírozására. 

- Ez egyben azt is jelenti, 
hogy az üzemek által végzett 
munkáknál meghatározott ár
rendszer fog érvényesülni? 

- Igen. Az eddigi fajlagos 
órák helyett meghatározott ja
vítási, tevékenységi technológi
át tartalmazó egységárak, fajla
gos költségek lesznek. Ez alól 
csak a vasúti üzemvitel során 
megsérült úgynevezett balese
tes járművek esetén tesznek ki
vételt, amelynek költségeit utó
kalkulációs alapon állapítják 
meg. Eddig gyakran elő/ or
dult, egy-egy sérült jármű oly
kor több száz napig, sőt évekig 
az üzemek tárolóvágányain 
vesztegelt, mert a járműjavítók 
a profiljukba tartozó jármű
/ enntartási és javítási mun
kákra betervezett normaórá
kon túl csak egy bizonyos ha
tárig voltak érdekeltek a sérült 
járművek helyreállításában. 
Emiatt a forgalom járművek tu
catjait indokolatlanul hosszú 
ideig volt kénytelen nélkülözni. 
Ezen a kedvezőtlen helyzeten a 
most bevezetett gazdálkodási 
rendszer remélhetőleg változ
tatni fog. 

Tovább folytatva a kérdés
ben szereplő árrendszer vázla
tos ismertetését elmondom, 
hogy minden javítási nemnek, 
járműtípusnak elkészültek a 
szűkített önköltségi szinten szá
mított alapárai, melyhez a már 
kimunkált fajlagos költségzó
náknak megfelelő egyéb költsé
gek is hozzáadódnak. Ezzel kell 
gazdálkodni az üzemeknek. 

Előfordulhat olyan eset, hogy 
egyes járműtípusoknál a költ
ségkereten belül tudják elvé
gezni a munkát az üzemek, de 
ebben az esetben is - mint 
minden járműjavítási, -fenntar
tási tevékenység esetében - az 
üzem garanciát vállal arra, 
hogy a jármű a ráfordított mun
ka után a következő javítási cik
lusig forgalombiztosan üzemel
ni fog. 

Ehhez meg kell azt is jegyez
ni, hogy az eddigi minőségi kö
vetelmények helyett mennyisé
gileg veszik majd át a javított 
járműveket. Növekszik tehát a 
gépészeti átvevő szerepe, s ter
mészetesen ezzel együtt az üze
mi minőségellenőrző osztályok 
felelőssége is. 

- Sokak számára furcsának 
tűnhet, hogy a minőség helyett 
a mennyiség kerül előtérbe. 
Tartalmaz-e olyan szigorításo
kat az új ösztönzési rendszer, 
hogy valóban üzemképes, for
galombiztos járművek kerülje
nek ki az üzemekből? 

- A minőség még látszóla
gosan sem kerül fontossági 
sorrendben a mennyiség mögé. 
Már említettem, hogy az üze
meknek meghatározott időre 
garanciát kell vállalniuk a javí
tott járműért, sőt azon túl, gya
korlatilag a következő javítási 
ciklusig is, ami az üzem vezetői
nek anyagi érdekeltségében ér
vényesítve lesz. Ezenkívül a 
tisztességtelen haszon szerzé
sére vonatkozó törvények is 
szigorú korlátot szabnak az 
üzemeknek. Ha olyan árat al
kalmaznak, amelyek mögött 
nincs konkrét munka, vagy pél
dául különböző alkatrészeket 
drágábban tüntetnek fel a költ
ségekben, s így akarják ered
ményeiket javítani, tisztesség
telen haszonhoz jutnak. Ha ezt 
az üzem saját hatáskörben ve
szi észre, akkor az egységár öt
szörösét fizeti büntetésként. Ha 
nem az üzemben fedik fel a mu
lasztást, akkor a büntetés a tíz
szeresére növekszik, sőt ennél 
is nagyobb lehet. Tehát nem ér
demes kockáztatni. 

Az elmúlt években egyéb
ként elég gyakran előfordult, 
hogy a vontatási átvevők a jár
műveket a futópróba után át
vették, de azok pár napon belül 
garanciális javításra visszake
rültek az üzembe. Ettől függet
lenül teljesítményként elszá
molták az üzemek, s a jármű
vek apró kis garanciális javítás 
miatt olykor túl hosszú ideig 
nem álltak a forgalom rendel
kezésére. Ez most már nem le
hetséges, mert eleve kizárja a 
szigorítás. 

- Közismert, hogy 1985-ben 
a MÁV-nál is változik a jövede
lemszabályozás. Ezen belül mi
lyen változás lesz a járműjaví
tó üzemeknél? 

- A gazdálkodó egységek
nél az évi teljesítmény alapján 
kimutatható nyereségrészese
désből az általános közgazdasá
gi szabályozással megegyező, 
adó jellegű elvonásokat kell al
kalmazni. A teljesség igénye 
nélkül említem, hogy a közpon
ti döntések alapján városi és 
községfejlesztési hozzájárulást 
- ami az eredmény 13 százalé
ka lenne - a MÁV-hoz hason
lóan a járműjavító üzemek sem 
fizetnek. A lineáris nyereség
adónál is kedvezményeket kap 
a vasút - benne a járműjavító 
üzemek is -, amelynek mérté
ke a 35 százalék helyett 25 szá
zalék nagyságrendű. A munka
erővel való ésszerübb gazdál
kodásra ösztönöz majd a kere
setnövekményi adó. Eddig 
ilyen nem volt. Ez is szigorú 
korlátozást jelent, mivel egy 
adott, adózás nélküli szint fölött 
a szakszervezeti bizottságok 
egyetértésével növelhetik 
ugyan az üzemek a kereset
szintjüket, de például 1 százalé
kos keresetnövelés esetén 200 

százalékos adóbefizetési kötele
zettségük lesz, illetve ennél na
gyobb növelési szándék esetén 
még magasabb adókötelezett
séggel kell számolni. Tehát kö
rültekintően kell mérlegelni, 
megéri-e az üzemnek, illetve 
vizsgálni, hogy mi az a munka, 
ami kevesebb létszámmal is el
végezhető. 

Változás még az is, hogy a 
béralap terhére kifizetett költsé
geken túl az osztatlan alap ter
hére kifizetett minden kerese
tet, például nyereségrészese
dést, szocialista brigádelismeré
seket, kiváló dolgozó címekért 
fizetett pénzeket is figyelembe 
kell venni az adózás szempont
jából. Ezeken túlmenően a jár
műjavítók 3 százalékos vagyon
adót is fizetnek. 

A szakszervezetünk illetékességi területéhez tartozó 
vállalatok üzemi baleseti helyzetének legtöbb muta
tója 1984-ben - az Utasellátó Vállalatot kivéve -
nagymértékben javult. Ez is azt tükrözi, hogy a mun
kavédelmi helyzet javítására hozott szakszervezeti 
határozatok és állásfoglalások a fő irányokat, célo
kat, feladatokat helyesen határozták meg, és a vég
rehajtásban szakszervezetünk is tevőleges szerepet 
vállalt. A felelős beosztású vezetők azonosultak min
den kezdeményezéssel, és ennek megfelelően hoz
ták "'!eg a szükséges intézkedéseket. 

A munkavédelem eszköz
rendszerét is célszerűbben és 
hatékonyabban alkalmaztuk, 
mint az előző években. Ide tar
toznak például a munkavédel
mi szemlék, a munkavédelmi 
oktatás, továbbképzés, vizsgáz

------------- tatás, a munkavédelmi ellenőr-

ne viseljék az egyéni védőesz
közöket, kihagyjanak munka
műveleteket. Gyakori az ittas
ságból eredő baleset, és ezek 
rendszerint súlyosabb kimene
telűek. Nem ritkán közreható 
ok a munka szervezettségének 
alacsony színvonala. 

zések, amelyek elősegítették a 

Az önértékelésre 
szükség van 

- Felmerülhet a kérdés, mi munkafegyelem, azon belül a 
szükség van arra, hogy egy technológiai munkabiztonsági 
szakszervezeti bizottság, az előírások érvényesülését. 
alapszervezeti és középirányító 1984-ben több tízezer dolgozó 
szb-k titkárai az új szabályozá- - vezető és beosztott - tett is- A MÁV-nál szembetűnő a 
si és gazdálkodási formákat métlődő munkavédelmi vizs-, munkaerőmozgás: évente 
ilyen részletesen ismerjék? gat. A vizsgára felkészítő okta-

tások bővítették munkavédelmi 15-16 ezer dolgozó vállal 
ismereteiket, s ráterelték figyel- munkát. Az új dolgozók kikép

müket a biztonsági előírások zése hiányos. Ezenkívül a bal-
- Ahhoz, hogy az szb-k ér- megtartásának fontosságára. esetek egy részénél - különö-

dekvédelmi, érdekképviseleti sen a kulcsfontosságú munka-
funkciójuknak - gyakorlatilag körökben - kimutatható a túl-
a tagság elvárásainak - eleget Mit mutat óráztatás negatív hatása is. 
tehessenek, termelést, gazdál-

,a•• 
�., 9 Tárgyilagosan meg kell álla-

kodást segítő tevékenységük a S &lSzflA'B • pítani, hogy a baleseti okok 
eddigi, többnyire a bér jellegű évekre 10sszamenőleg alig vál-
juttatások elosztására koncent- De mit mutatnak az összeha- toznak. Eppen ezért feladataink 

talanságainak felszámolását. 
Javítanunk kell a munkairányí
tás szakmai, munkavédelmi 
színvonalát. Meg kell követelni 
a kollektív szerződésben bizto
sított pihenőidők betartását. To
vábbra is meghatározónak tart
juk a munkakörülmények terv
szerű javítását, az éves munka
védelmi tervek végrehajtását. 
A dolgozók biztonságos maga
tartásának befolyásolása érde
kében jobban kell hasznosíta
nunk a munkavédelmi oktatá
sok, agitáció és propaganda 
nyújtotta lehetőségeket. 

Indokoltnak tartjuk a bal
esetmegelőzés érdekében fel
tárni és megszüntetni a munka
védelem területén tapasztalha
tó érdekkülönbségeket, a veze
tő és a beosztott, a gazdálkodó 
szervezetek és a felügyeletet el
látó szervek között. Szükség 
van a végrehajtás szintjén ala
pos önértékelésre, a munka
szervezési mulasztások okainak 
feltárására. 

A vázolt feladatok meghatá
rozása, illetve azok végrehajtá
sa csak úgy lehet eredményes, 
ha ezek komplex műszaki, 
szervezési, egészségügyi, jogi, 
közgazdasági, agitációs és pro
pagandatevékenység szerves 
részeként jelennek meg. Ezek 
szintetizálása nagyon fontos 
munkavédelmi feladata szak
szervezeti szerveinknek. Az 
1984. évi üzemi baleseti helyzet 
alakulása azt igazolja, hogy kö
vetkezetes munkával lehet 
eredményt elérni. 

Pásku Jenő 

rált szemléletét sürgősen meg sonlító üzemi baleseti adatok? között továbbra is meghatáro
kell változtatni - mondja Ré- A MÁV-nál a halálos munka- zónak tekintjük: az elegyrende
vai Sándor. - Folyamatosan balesetek száma négg�•el csök- zési, tolatási munkák szabály
é� ér_�emileg kell a hely� ?s2:- kent. A GYSEV-nél és az Utas- ,-------------------------
tonzorendszerek kimunkalasa- ellátónál halálos és csonkulásos ban részt venniük, a legcélra- munkabaleset nem fordul elő vezetóöb gazdálkodási utakat 1984-ben kevesebb volt a 3 na� a, gazdasági vez�_té�sel és a pon túl gyógyuló munkabalesepartszervezettel kozosen meg- tek száma is. A MÁV-nál közel keresni. Ez azonban csak egyik 3 a GYSEV-nél több mint 20 
oldala a kérdés:iek. A másik, s�ázalékos a csökkenés. Jelen
hogy a dolgozokkal naponta tős mértékben csökkent a bal
meg kell tudni értetni: mit, mi- esetekből eredő kiesett munka
ért, hogyan végezzenek, miért napok száma. 
fontos, hogy betartsák a techno-
lógiai és munkafegyelmet. El- E�-.egy váll,alat munkab1z-

kerülhetetlen, hogy a szakszer- ton_s_agi helyzetenek fo1;tos �u
vezeti bizottságok is szorgal- tatoJa az ezer dol�ozora Jutó 
mazzák a munkakörök összevo- munkabalesetek szarna. E vo
nását. Itt említem meg, hogy natkozásban is �sökkenő ten
volt olyan üzemünk, ahol javas- d:�cia mu!atha:0 ki. Je�em
latot tettek az alkalmazotti zoül: a MA V-nál ez az erték 
munkakörök összevonására s 19,03-ról l8,5-re, a GYSEV-nél 
mikor erre a felsőbb szervektől 12-ről 8,9-re mérséklődött. (Az 
is biztatást kaptak, véleményü- U�asellátónáL 10,8-ról 1 �' 7-re 
ket megmásítva mondták „ nem 1:ove�dett az eset�k sza17;at 
vitázunk mi senkivel inkább Evek ota nem sikerült megálli

maradjon úgy, ahogy 'van". Ez tani a munkába menet és jövet 
a szemlélet a szigorúbb gazdál- bekövetkezett úti üzemi balese
kodási feltételek között nem le- tek számának emelkedését. 
het életképes. Mindhárom vállalatnál az úti 

üzemi balesetek száma növeke
dett. Az összes baleseten belüli 
arányuk 20 százalék fölött van, 
ami jóval nagyobb az országos 
átlagnál. 

Az az ellentmondásos állapot 
sem tartható sokáig, hogy a fizi
kai létszám nagymértékben 
csökkent, de az alkalmazottaké 
nem. Az szb-knek fontos szere
pük lehet annak megértetésé
ben, hogy az átcsoportosításra 
kerülő dolgozók ne személyes 
támadásnak, hanem a saját és 
az üzem érdekeit egyaránt szol
gáló ésszerű szervezési lépés
nek tekintsék a sorra kerülő in
tézkedéseket. 

Van ezen túlmenően egyéb, 
halaszthatatlan agitációs fel
adatuk is a szakszervezeti bi
zottságoknak, tisztségviselők
nek. Az osztályvezető is beszélt 
arról, hogy vagyonuk után -
melybe az anyag- és alkatrész
készlet, valamint az állóeszkö
zök is beletartoznak - 3 száza
lék adót fizetnek a járműjaví
tók. Nem mindegy tehát, mi

lyen készlettel gazdálkodnak 
az üzemek, ezért célszerű a fe
lesleges készletektől megszaba
dulni. A műszaki és anyaggaz
dálkodási szakemberek által a 
,,majd jó lesz még valamire" 
szemlélet alapján évekig men
tegetett anyagokat, eszközöket 
bátrabban kell értékesíteni, se
lejtezni. S nem lehet azt csinál
ni, mint eddig, hogy több évre 
elegendő készletet is rendeltek 
azzal a felkiáltással, hogy „ biz
tos, ami biztos, el/ ér a raktár
ban". Magyarán szólva, meg 
kell tanulniuk folyamatosan a 
takarékosabb, precízebb gaz
dálkodást. 

Orosz Károly 

A baleseti okok 
alig változtak 

A baleseti okok, okozati ösz
szefüggések vállalatonként el
térő képet mutatnak. Az Utasel
látó Vállalatnál a vendéglátói, 
kereskedelmi tevékenységre 
jellemző balesetek fordulnak 
elő, például csúszás, botlás, 
orrázás. Előfordulnak persze 

olyan esetek is, hogy a mozgó
szolgálat dolgozói a vonaton to
latás, hirtelen fékezés, váltón 
történő áthaladás közben eles
nek és ennek következménye a 
baleset. A GYSEV-nél, ahol a 
munkabalesetek száma ala
csony, a technológiai fegyelem 
megsértéséből, egyedi esetben 
az új munkaerő gyakorlatlansá
gából következik be baleset. 
A MÁV-nál többnyire személyi 
közlekedés, mozdony, személy
és teherkocsik javítása, kézi és 
gépi anyagmozgatás, sík- és gu
ritódombos tolatás, valamint fa
és vasipari gépekkel végzett 
munkák közben történik baj. 
Az okok sok esetben a munka 
feltételeinek hiányosságait mu
tatják. 

A dolgozók megsértik a biz
tonsági előírásokat, a munka
irányítók elhanyagolják ellen
őrzési kötelezettségeiket, eltű
rik például, hogy beosztottaik 

NAPIRENDEN 

a személy- és áruszállítás 
Aktívaértekezlet a budapesti igazgatóságon 

A budapesti vasútigazgatósá
gon január 24-én tartották meg 
a hagyományos, év eleji nagy 
aktívaértekezletet, amelyen 
részt vettek a körzeti üzemfő
nökségek gazdasági, párt- és 
tömegszervezeti vezetői. Tonga
Ti Imre igazgató vitaindítójában 
egyebek között elmondta, hogy 
az igazgatóság tavaly csaknem 
82 millió utast szállított. Ez 500 
ezerrel több a tervezettnél. 

Az igazgatóság területén dol
gozó vasutasok 1984-ben többet 
tettek az ésszerűbb, a takaréko
sabb és a kulturáltabb utazás 
érdekében. A négy nagy fővá-

rosi személypályaudvaron (a 
Keletiben, a Nyugatiban, a Dé
liben és Józsefvárosban), vala
mint Komárom és Hegyes
halom állomásokon bevezették 
a több nyelvű utastájékoztatást. 

Az áruszállításban a tervezett 
31,7 millió tonna helyett 30,7 
millió tonnát továbbítottak, 
amely 96,9 százalékos teljesít
ménynek felel meg. 

Az igazgatóság idei áruszállí
tási terve 30,9 millió tonna. 
A terv teljesítése érdekében 
még jobb együttműködést, 
információs kapcsolatot alakíta
nak ki a fuvaroztatókkal. 

AMÁV 
Budapest-Ferencváros 
Körzeti Üzemfönökség 
felvételre keres, 

megfelelő végzettséggel, gya
korlattal rendelkező: 

munkavédelmi, 
munkaügyi, 
számviteli, 
üzemgazdasági 
ügyintézőket 
és nappalos főrendészt. 

A munkakörök betöltéséhez a 13944/1982. 
számú Vezérigazgatói Utasításban előírtak 
szüksé_ge�ek. (Megjelent 1982. évi 30. szá
mú MAV Ertesítöben) 

Bérezés: iskolai végzettség, képzettség és 
gyakorlat figyelembevételével, megegye
zés szerint. 

Jelentkezés: 1097 Budapest, Fék utca 6. 
A személyzeti és munkaügyi vezetőnél, 
vagy a központi Munkaerő Felvételi Irodán, 
Budapest, Keleti pályaudvar (Cinkotai ka
pu) Telefon: 145-010, naponta 8-15 óráig. 
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István alig mert rágondolni, 
hogy negyvenesztendős korban 
új lelket, új érzéseket, fiatalos 
fogékonyságot, alkalmazkodási 
készséget nem lehet önteni sen
kibe. 

A túlzásba vitt karácsonyi 
ajándékozás is erre mutat. Min
denkinek vesz, hoz valamit, és 
jobban örül az ajándékozásnak, 
mint az, aki kapja. A testvérei 
n.em viszonozzák a figyelmessé
get, de ezt természetesnek tart
ja. A benne élő túlzott ragasz
kodást mutatja ez is, amelyből 
kiderül: az otthonában töltött 
java életét érzi igazinak, abban 
magabiztos, szabad; a felnőtté 
válással járó új világban, kör
nyezetben idegen maradt. 

István elolvasta a másik leve
let is, amelyet a múlt év nyarán 
írt: 

,,Kedves, jó Apám! 
Nem azért írok a gyárba, 

mert kettőnkre tartozó pana
szom volna. Éppen fordítva 
van. Úgy érzem, elértem mind-· 
azt, amit egy nem halló, negy
venöt éves ember egyáltalán 
várhat az élettől. Különösen 
olyan ember, mint én, aki jó tíz 
esztendeje a világról úgyszól
ván még semmit sem tudott. 

A szanatórium újonnan épült 
szállójában önálló lakásom van: 
szoba, előszoba, beépített szek
rénnyel és fürdőszobával. Vég
legesen a gondnokságra kerül
tem, a leltárral foglalkozom, 
május elsejétől közvetlenül a 
vezető gondnokhoz tartozom. 
Szerteágazó, bonyolult munkát 
bíztak rám. A fizetésem 
kétezerötven forint lett. 

A főorvos úrnak nagyon so
kat köszönhetek, ő segített és 
rajta keresztül aztán több párt
fogóra találtam. Most már nem 
szégyellem leírni, hogy valami 
megváltozott bennem, jobb ér
zéssel vagyok az emberek iránt. 
Mindig féltem tőlük, minden 
rossz forrása csak az ember le
het. Ebben a hitemben annak 
idején Dosztojevszkij segített. 
Igaz, soha nem lázongtam sor
som ellen, akkor sem, amikor 
nevetség és gúny tárgya voltam 
és már alig bírtam cipelni nyo
morult kis életemet. Megerősí
tettem magam; szerencsétlen 
lettem, kötelességem elviselni a 
lenézést, megalázást azért, 
hogy néha kapjak egy csöpp ir
galmat. 

Az utóbbi két esztendőben 
azonban néhányan (különösen 
a főorvos, a vezetőgondnok, Já
nos bácsi, az öreg könyvelő és 
mások is) annyi jót tettek ve
lem, hogy engedett bennem a 
gyűlölet határát súroló ellen
szenv, az ember (az egészséges 
ember) iránt. Minden egyéni ér
dek nélkül küszködtek, vesződ
tek velem, tanítottak, hogy ne 
legyek kiszolgáltatott, megalá
zott helyzetű azért, mert süket 
vagyok. Tudom, hogy ma ritka
ság az ilyesmi, azért tartom 
olyan sokra. Ők segítették elő, 
hogy valamelyest oldódott ben
nem az alacsonyabbrendűsé
gem érzete; talán már nem va
gyok az a riadt, menekülésre 
kész, aki voltam, amikor a sza
natórium kapujában elváltunk 
és én itt maradtam. 

Kedves, jó Apám! Bocsásson 
meg, de nem tudom visszafogni 
belső megrendülésemet, pedig 
úgy vigyázok a leírt szavakra. 
Csak én tudom, mivel tartozom 
Apámnak. Az első esztendőben 

- őszinte leszek - szinte meg
vetettem, mert azt hittem, elrú
gott magától. Most már látom, 
hogy a javamat akarta szolgál
ni: kemény sziklatermészete 
mögött tiszta, mély emberi ér
zés .munkál. Az én süket tes
temben vergődő lélek ezt már 
gyerekkoromban megérezte, és 
ez az akkori elfordulás - úgy 
érzem - most már teljesen el
múlt. Tudom jól, hogy mindent 
Apámtól kaptam: a kínlódás 
esztendőiben a bátorítást, hogy 

mindenképpen muszáj élni, pe
dig akkor legbelsőbb barátom 
volt a halál. Az életmuszájhoz 
segítséget adott, a nehéz esz
tendők vergődését, kínlódását 
végigcsinálta velem, hogy fel
nőtt legyek, írni, olvasni, gon
dolkozni tudjak. Legyen áldott 
minden lépése, édes, jó Apám! 

Tavaszon, nyáron gyakran 
járom a Lövéreket. Esténként 
leülök a fák alá a gyöpre és né
zem a hatalmas, csillagos égbol
tot. Olyan sok, szép és igaz gon
dolatot érzek a fejemben, hogy 
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abból talán tíz regény is kitel
lene. 

Ne mosolyogjon rajtam: es
ténként én mindig üzenek haza 
a csillagokkal. Apámnak, 
Anyámnak és a testvéreimnek. 
Mindegyőjüknek megvan a 
csillaga; ott ragyognak fölöt
tem. Üzenek velük és azután, 
amikor újra eljövök az erdőalj
ra, megkérdezem a csillagokat, 
hogy átadták-e az én elgondolt, 
hosszú leveleimet? 

Olyankor mindig otthon va
gyok a házunk előtt, a diófa 
alatt, ülök a kis sámlin. Nagyon 
jó otthon lenni; tartozni, belül 
tartozni valahová. Lehet, hogy 

furcsállja majd ezeket a soro
kat, de ne vegye úgy, hogy ben
nük a lelkem fájdalma mutatja 
magát. Én csak azt érzem - és 
egyre jobban érzem-, hogy az 
embernek tartoznia kell 

Siklós János 

Elolvasta a levelet és meg 
volt elégedve a fogalmazással; 
tapintatosan írt és mégis el
mondott mindent. Azután meg
kérte a csicsergő ápolónőt, 
hogy adja postára. 

* 

- Hallod, Magdi? - lökdös
te az alvó asszonyt a férje. 

Az fölriadt, hirtelen azt sem 
tudta, hol van, csak amikor az 
álom fölengedett, akkor szólalt 
meg: 

Lajos, megbolondultál? 
Csiiitt ... , figyelj! 
Mi az? 
Anyád. Dúdolgat meg be

szélget. 
Csönd volt. 

- Lajos, te részeg vagy . Mi-

JÚZSEF 
0 

valakikhez. Olyan láthatatlan 
kötelékekkel, amelyek szerete
tet hordoznak, mert szeretet 
nélkül nem élhet az ember. Én
rám a szeretet forrása onnan 
buzog, a mi kis házunkból. Sü
ket vagyok, öregedőfélben já
rok, aligha nyflik meg számom
ra a szeretetnek az az újonnan 
kélő szép és gyönyörű forrása, 
amely fölemel és boldoggá tesz; 
hiszen olyan sok az egészséges, 
fiatal férfi, hogy én már nem re
mélhetek. 

Úgy tartson számon, Apám, 
hogy lelkemben, gondolataim
ban, segítségemmel, jóakara
tommal én mindig otthon va
gyok. Óvja isten minden bajtól és 
írjon többször, ezután majd 
gyakrabban járok haza. Nem tu
dom, jó könyveket küldtem-e? Az 
én könyvtáram szépen gyarapo
dik. 

Elnézését kérem a hosszú le
vélért, de úgy ömlött belőlem a 
gondolat, hogy nem tudtam 
visszafogni. Nagyon sok szere
tettel, fia: 

József" 

Leejtette karját a levéllel 
együtt a paplanra. Szemüvege 
mögül, kétoldalt lecsurrant a 
könnye. Elaludt. A délutáni vi
zit ébresztette föl. Az orvos 
megnézte a lábát és tréfásan ezt 
mondta: 

- Jó lesz még ez a láb, öreg
úr! Meghagyjuk, mert mégis 
jobb két lábon járni! 

- Csak nem volt ilyen ször
nyű gondolata, doktor úr? 

- A láb a szörnyű, nem a 
gondolat. Reméljük, rendbe jön 
és két hét múlva bottal hazabal
laghat. 

- Köszönöm. 
A reggeli ágyúlövést szissze

nés nélkül állta. Az orvos nem 
is hagyta szó nélkül. Nem vála
szolt. Ahhoz, hogy beszéljen, 
nem volt ereje, kedve, mert az 
ágyúzás fölért egy jó közepes 
műtéttel. 

Vizit után a csicsergő ápolónő 
behozta a borítékot, levélpapírt. 
István egy tollat kért tőle és fé
lig fölülve, a vastag boríték há
tán, megírta Józsefnek, hogy 
kórházba került: 

,,Kedves Fiam! 
Mi jól vagyunk mindnyájan. 

Vártam, hogy vasárnap hazalá
togatsz, bár tudom, hogy nem 
olcsó mulatság. 

Az otthon körül rendben van 
minden. A malacot hizlalóra 
fogtuk. Anyád úgy tervezi, 
hogy újév után levágjuk. 

Az idő eddig kedvező volt, 
most kezd őszre fordulni. Októ
ber vége, itt van az ideje. 

Nekem meg a jobb lábam va
cakol, az orvos megnézte és 
Anyád - tudod, milyen hicc
hucc természetű - addig reg
nált szegény orvoson, amíg az, 
hogy megszabaduljon tőle, be
utalt a klinikára. Ott meg azt 
mondták, hogy mi az istent 
akar itt egy egészséges ember. 
A napokban, alighanem eltaná
csolnak innen. 

Jelezzed majd, mikor jössz. 
Üdvözöl: 

Apád" 

kor jöttél haza? Nem is hallot
tam. 

- Részeg a nyavalya! 
Erzsébet asszony a másik 

szobában aludt a gyerekekkel. 
Este érkezett, mert másnap Ist
vánt kiadják a klinikáról. Meg
beszélték, hogy a délelőtti vizit 
után bemennek érte, Magdi egy 

órára elkéredzkedik a munka
helyéről. Idejönnek Lajosékhoz, 
ebédet készítenek és este el
mennek taxival. 

,,Kis fluskám, mi bajod van, 
Arcod mért oly halovány. 
Napjaid oly búsan telnek 
Kicsi szíved fáj talán" 
Kiugrottak az ágyból, vilá-

gosságot gyújtottak. Erzsébet 
hangosan énekelt a sötét szobá
ban. Ült a heverőn, egyik lábán 
harisnya, a másikon papucs. 
Amikor meglátta Magdit, ne
vetve feléje fordult és azt mond
ta, hogy „lányom, nekem nem 
tetszik ez a bál". 

Magdi reszketett és ijedtében 
azt kérdezte, hogy „miért nem 
tetszik, anyuka?" 

Mert olyan semmi-legények 
vannak itten, hogy csak kétszer 
kértek föl táncolni. 

Tovább énekelt, majd hirte
len abbahagyta és azt mondta, 
hogy nemsokára itt van novem
ber tizenkilencedike, a névnap
ja és szerinte egy nagy vacsorát 
kéne rendezni. Tizenkét tyúkot 
vágni, öt-hat kiló disznóhúst 
hozzá, Magdi sütné a rétest ... 

- Itt rendeznénk nálatok, 
egybenyithatnátok a két szobát. 
Csak apátokat sajnálom, hogy 

ezt nem érhette meg, de majd a 
fényképét kitesszük az asztal 
közepére, hogy azért lássa ezt a 
nagy cécót. Ha élne, úgyis meg
tiltaná. 

- Anyuka! De hisz Apuka 
él! 

- Jaj, lányom ... hát két 
esztendeje múlt, hogy eltemet
tük. 

- Teremtő úristenem, hát 
mit tettél velünk! - tört ki a zo
kogás a remegő asszonyból és 
belekapaszkodott Lajosba. 

- Magdi, te bőgsz, amikor 
ilyen nagy dologra készülünk? 

- Anyuka, feküdjön le szé
pen - próbálkozott Lajos. 

Na, még csak az volna szép. 
Megyek ki a tyúkokért. De azt 
megmondom már most, hogy a 
József feleségét nem hívom 
meg, mert egyszer nagyon 
megbántott. 

- Józsefnek nincsen felesé
ge, Anyukám. 

- Ennek a lánynak elment 
az esze! Hát engem sértett meg 
vagy téged? Nekem mondta, 
hogy „nem bírom az ilyen 
anyósokat" vagy neked? 

A két gyerek is fölébredt. Át
rakták őket a szülők helyére, 
rájuk csukták az ajtót. Lajos el
szaladt az éjszakai orvosügye
letre. Fiatal, kezdő orvos jött, 
sokáig tanácstalanul beszélge
tett Erzsébet asszonnyal és köz
ben azt kérdezte: 

- Megütötte a fejét a néni 
mostanában? 

- Meg, fiam. Úgy hanyatt
vágódtam a padláson dióterege
tés közben, hogy elájultam. 

Azóta is sajog a fejem, itt, hátul r-------------------------.. 
- mutatott a tarkójára. 

- Egy injekciót adok -
szólt az orvos -, ettől elalszik 
és szépeket álmodik. 

Távozóban azt mondta, hogy 
reggel vigyék el az ideggyógyá
szati szakrendelésre, mert ez 
komoly dolog. 

Onnan az idegsebészetre 
küldték, ahol különböző vizsgá
latokra került sor. Az orvosok 
megállapodtak abban, hogy 

agyműtétre van szükség. Az 
ütés következtében ugyanis két 
helyen vérömleny nyomja az 
agyat. Ez deformálja a gondol
kodást és ha nem avatkoznak 
be, súlyosabb következmények 
is előállhatnak. 

István, amikor megtudta, 
nyomban határozott: 

- A műtétet nem szabad ha
logatni! 

Odacsődült az egész család. 

Sároári Erzsébet 

A mozdonyvezető 

Gépe alá ezüstkígyók síklanak, 
melyek valahol összesimulnak. 
Kerekek kattognak, ívben síkoltanak, 
szilajon peregnek, csattognak. 
A dohogó motorzajban 
vagy a kazán mellett, forróságban 
nem hallja, hogy nyári estben 
a tücskök vígan ciripelnek. 
Keze, lába mindig moccan, 
ahogy a masina teste dobban. 
Bőrén tompa olajos illat 
és reflex a mozdulat: 
sapkája alá tűri a hajat. 
�zemében jelzők fénye csillan. 
Epp csak érzi: a táj elsuhan,, 
télen őz és nyúl fut a hóban. 
Ősszel a köd jön alattomban 
és beburkolja vonatát halkan, 

A lányok vörös szemmel jártak
keltek és úgy bolondoztak, tré
fá).tak az anyjukkal, mintha az 
volna a legnagyobb gond, hogy 

újabb gyerekes kérdéseket 
eszeljenek ki a mama szórakoz-· 
tatására. Inkább ők beszéltek 
állandóan, csak az anyjuk ne 
jusson szóhoz. 

az pedig előre fúrja magát 
a tej/ ehér alagútban. 
Ha zsengén tombol a tavasz 
mozdonyára lila orgonát vagy 
szép fehéret mosolyogva akaszt. 
Este, délben, éj közepén, hajnalban 
már karikás, vörös szemmel, borostásan 
hazaér - táskájában savanyú a kenyér -
zsibbadt háttal, lábbal, karral: 
áttörli munkatársát gyengéden olajjal 
és utána jegyzi el testét az álommal. 

István azonnal elment onnan, 
Zoltán fia hazavitte autóval. 
Bottal járt-kelt, megetette a 
tyúkokat, malacot, estére bezár- •-------------------------.1 

ta őket, s azután leült a szokott 
helyére a konyhában és olva
sott reggelig. Amikor kivilágo
sodott, kiengedte a szárnyaso
kat, szemet szórt nekik, friss 
vízzel felöntifüe a cserépitatót 
és darás-korpás keverékkel a 
hízó vályúját. 

Fölvette az utcai ruháját és 
elindult gyalogosan a városba. 
Az idegsebészetre ment. A főor
vost kereste, de még nem érke
zett meg. Leült az ajtaja előtt le
vő fehér padra és várt. A reggel 
beérkező orvosnak sok dolga 
akádt, csak dél körül jutott ide
je Istvánra. 

- A feleségem ügyében jöt
tem - kezdte, és elmondta az 
előzményeket, a vizsgálat ered
ményét. 

A főorvos azonnal emléke
zett, bekérte a leleteket és már 
mondta is: 

- Csak a műtéti megoldás 
segít. 

Milyen mértékű kockázat 
ez? 

Egy közönséges injekció 
is kockázat. Mi már nagyon sok 
műtétet csináltunk elég jó ered
ménnyel. Itt csak az okoz gon
dot, hogy idős - hatvan é◊en 
felüli - betegről van szó. 

István tanácstalanná vált. 
- Nézze! Ezzel a sérüléssel 

nem lehet nagyobb veszély nél
kül élni. Az agyburok és a ko• 
ponyacsont között két helyen is 
vastag vértömeg van. Azt csak 
a koponyacsont megfúrásával 
lehet onnan eltávolítani. 

A főorvos látta az öregember 
vergődését. 

- Ezek általában sikeres 
műtétek. A beteg a műtét utáni 
órában visszanyeri eredeti gon
dolkodását, karakterét, mert 
felszabadul az agy a külső nyo
más alól. 

- Akkor csinálják meg, fő
orvos úr! A műtéti jegyzőköny
vet aláírom. 

A következő héten, péntek 
délelőtt valamennyien a kórház 
előtt ácsorogtak. István is ott 
volt. Ezen a napon a családból 
senki nem dolgozott. Hol az 
egyik gyerek settenkedett föl 
egy húszasért, hol a másik. Dél
után egy óra tájon Zoli jött le a 
hírrel: 

- Sikerült! Anyuka bent 
van már a kórteremben! 

Sírva nevettek valamennyi
en, István úgy állt közöttük, 
mint egy kőszobor. 

Harmadnapra meglátogat-
ták. Panaszkodott a fejkötés 
alól, hogy mi lesz vele, mert tel
jesen kopaszra nyírták. 

- Panaszkodott? - kérdez
te István a hír hallatán. 

- Panaszkodott. 
- Akkor minden rendben 

van. Ez már megint a régi anyá
tok - s a nyomaték kedvéért 
nagyot húzott a zsebéből előke
rült csatosból. 

A gyerekek naponta bejártak 
és olyan vidáman beszélgettek, 
mintha nem a sebészeten, ha
nem a városligetben lennének. 
Egyszer István is föllátogatott. 

Na, Bötke, mi a panasz? 
(Folytatjuk) 

Ideg�nf orgalmivezető-képzés 
a MAY Tisztképző Intézetben 
Újszerű tanfolyam indult a 

MÁV Tisztképző és Tovább
képző Intézet szervezésében. 
Neve: Idegenforgalmi tovább
kéP,ző tanfolyam. Célja, hogy a 
MA VTOURS részére a szakem
bereket továbbképezze. A hall
gatók tisztképzőt végzett vas
utasok, többnyire nők. 

Mint ismeretes, a MÁV 1985. 
január l-től kezdte meg idegen
forgalmi tevékenységét. Ehhez 
szükséges ismeretekkel azon
ban az érdekeltek még nem 
rendelkeztek. A képzési terv a 
vasúti szakmai ismeretek mel
lett figyelemmel volt a személyi 
adottságokra, a készségre, s a 
rátermettségre. A 34 hallgató 
orosz és német nyelv tanulása 
mellett először találkozott olyan 
tantárggyal, mint az idegenfor
galom gazdaságtana, az utazási 
irodák vállalati gazdaságtana, 
emberi és közösségi kapcsola
tok, közlekedés és idegenforga
lom, reklám-propaganda, rek
lámlélektan, vasúti kereskede
lempolitika, vasúti személydíj
szabás és üzletpolitika, vasúti 
idegenforgalom el- és leszámo
lása, vasúti személyfuvarozás 
technológiája és üzemi gyakor
lat. 

Megismerkednek a hallgatók 
az idegenforgalom információs 
rendszerével, a piaccal, a szük
séglettel és kereslettel, az árak 

szerepével, értékelésük nehéz
ségeivel, az idegenforgalmi po
litika és gazdaságpolitika össze
függésével, a vasúti idegenfor
galmi célokkal. 

Ismereteik kibővülnek az 
utazási és túrafajták, útiprog
ram és költségvetés, értékesítés 
és lebonyolítás szabályaival. 
Megtanulják az emberi kapcso
latok és közönségkapcsolatok 
törvényszerűségeit: az empátiát 
(beleélés), a kommunikáció fo
galmát, a mimika, a gesztusok, 
a tekintet szerepét utazta,tásnál. 
Elsajátítanak új viselkedésmin
tákat, magatartási és viselkedé
si stnusokat. Megtanulják a sze
mélyiségtípusokat és azok keze
lését, az illemtant, a vevő-eladó 
viszonyt. Tanulnak a környezet 
szerepéről (rend, tisztaság), ve
vőtípusokról, protokollról. 

Érdekes, új, gyakorlati to
vábbképzésről van szó. Arról, 
hogy a hazai és nemzetközi tu
ristákat már felkészülten, szín
vonalasan fogadják. 

Természetesen vasúti isme
retanyag is bőven szerepel a 
tantervben. Megismerik a MÁV 
új kereskedelempolitikáját. En
nek lényege: az utas vendég! 
Vendég, akit várni kell, aki elé 
kell menni, akit meg kell be
csülni az utazás kezdetétől an
nak befejezéséig. 

Szabó Béla 

Magas kitüntetést kapott 
a tízszeres kiváló szakasz 

A budapesti vasútigazgató
ság tízszares kiváló munkásőr
szakaszát eddigi tevékenysége 
alapján a Haza Szolgálatáért 
Érdemérem arany fokozatával 
tüntették ki. Január 25-ém ün
nepélyes külsőségek között ad
ták át a VIII. kerületi munkás
őr-zászlóalj évzáró gyűlésén. 

Markotányos Imre, a szakasz 
parancsnoka elmondta, hogy 28 
évi munka eredményeként kap
ták meg ezt a kitüntetést. Ez idő 
alatt egyetlen alkalom sem volt, 
hogy ne végezték volna el a 
reájuk bízott feladatot. Az al
egység tagjai a vasúti szolgálati 
helyeken is - kivétel nélkül -
felelősségteljes posztokon dol
goznak, s ugyanakkor a társa
dalmi munkában, a tanulásban 

is élenjárnak. (Huszonkilenc fő 
közül tizennégyen rendelkez
nek.felsőfokú végzettséggel.) 

A szakaszparancsnok ottho
nukban is rendszeresen meglá
togatta beosztottjait. Ilyenkor 
egy szál virággal fejezte ki a 
ház asszonyának azt a többlet
munkát, amelyet férje helyett 
végzett, míg ő a munkásőrség
ben volt. 

A budapesti vasútigazgató
ság munkásőrszakaszának fá
radhatatlanul dolgozó parancs
nokát Markotányos Imrét és 
helyettesét, Árti Ferencet a Ha
za Szolgálatáért Érdemérem 
arany, illetve ezüst fokozatával 
tüntették ki. 

(Séra) 

A szombathelyi épület- és hídfenntartó főnökségnél a közel
múltban kommunista műszakokat szerveztek, amelyeken a fő
nökség mind a tizenhárom építésvezetősége részt vett. 352-en 
összesen 2665 órát dolgoztak. Veszprémben például kerítést épí
tettek, Sárváron hidat javítottak, Szombathelyen gyalogos felül
járót építettek. A kertészek az állomások környékét szépítették. 

Munkájuk ellenértékét, 56 775 forintot, nyugdíjas-találkozók 
szervezésére, idősek szociális helyzetének javítására és kulturális 
célokra fordítják. ,, 

' 



8 MAGYAR VASUTAS 

Új szakosztályok alakultak 

1 epülő Klub 
évadzáró közgyűlése 

A BVSC székházának klub
te,rxnében tartotta évzáró köz
gy\1:lését a Vörös Csillag Ér
demrenddel kitüntetett Magyar 
Honvédelmi Szövetség MÁV 
Repülő és Ejtőernyős Klubjá
nak több mint kétszáz tagja. 

Rödönyi Károly nyugalma
zott miniszternek, a klub elnö
kének megnyitó beszéde után 
Barcs László klubtitkár értékel
te az elmúlt évi eredményeket, 
és beszélt a legfontosabb tenni
valókról. 

A klubtitkár kiemelte, hogy a 
tagok aktívan vettek részt az 
MHSZ különböző rendezvénye
in, bemutatóin, a honvédelmi 
napokon, s többek között hoz
zájárultak a május elsejei felvo
nulás, az augusztus 20-i buda
pesti honvédelmi nap látványo
sabbá tételéhez, sőt a XIII. mo
toros műrepülő világbajnokság 
előkészítésében és lebonyolítá
sában is segítettek. A tagság 
sok társadalmi munkát végzett. 
A nyáron többek között felújí
tották a hangárokat, megkezd
ték a klubhelyiség belső tataro
zását. 

Országos szinten is kiugró 
teljesítmény, hogy a vitorlázó
repülők tavaly 7031 felszállás
ból 3515 órát töltöttek a levegő
ben. Ez idő alatt 225 magassági, 
38 időtartam és 256 távolsági 
teljesítményt repültek. Ez utób
biak összege 41 OOO kilométer 
volt, azaz több mint az egyenlí
tő hossza 1 Emellett 21 B, 15 C 
vizsga született, s hatan teljesí
tették az ezüst-, hárman az 
arany-, egy sportoló (Vértes Ró
bert) pedig a gyémántkoszorús 
jelvényhez előírt feltételeket. 
A2 MNK versenyben 10 telje
sítményrepülő ért el helyezést. 

Közülük Levajsics Károly sze
repelt a legjobban (országos 
szinten 6. lett), s ezzel megnyer
te a klubversenyt. Szabadi Ist
ván a Kohász Kupán, Fehérvá
ri Tamás a Budapest-bajnoksá
gon nyert ezüstérmet, s rajtuk 
kívül még jó néhányan értek el 
figyelemre méltó eredménye
ket. Tíz sportoló I., kilenc pedig 
II. osztályú minősítést kapott a 
versenyeken nyújtott teljesít
ményével. Itt kell megemlíteni 
azt is, hogy 1985-ben - amikor 
a klub éppen fennállásának 55. 
évfordulóját ünnepli - ők ren
dezhetik a soron következő vi
torlázórepülő Budapest-bajnok
ságot. 

A2 ejtőernyős szakosztály -
amelynek tagjai közé tavaly is 
több vasutas fiatal lépett - ösz
szesen 2572 ugrást teljesített. 
Sportolóik közül az ejtőernyős 
csoportban 25, a tusa csoport
ban 16 szerzett minősítést, s 
21-en teljesítették a különböző 
FAI vizsgák feltételeit. Közülük 
Rácz Béla l, Nagy Zoltán és 
Zslebics Gyula 2 gyémántko
szorús szintet ért el. Felkészült
ségüket, tudásukat dicséri, 
hogy a szakosztály három tag
ját meghívták a válogatott ke
retbe. A különböző versenye
ken elért győzelmek és dobogós 
helyezések közül kiemelkedik 
Nagy Zoltán Csehszlovákiában 
elért sikere, ahol nemcsak a 
versenyt nyerte meg, hanem hi
bátlan teljesítményével FAI re
kordot állított fel az éjszakai 
célba ugrás kategóriában. 

A sárkányrepülő szakosztály 
szintén új csúcsot állított. ffiács 
Ferenc, a szakosztály vezetője 
az elmúlt év áprilisában 4150 
méteres országos magassági re-

Jubileumi versenyben 

kordot ért el Hlamot-Tornádó 
típusú motoros sárkányával, s 
eredményére nemzetközileg is 
felfigyeltek. Év közben tovább 
folytatták a légi vontatás tech
nikájának gyakorlását, csiszolá
sát, s ma már a vontatmány biz
tonsággal tud akár ezer méter 
magasra is emelkedni. A2 idei 
év célkitűzéseinek megvalósítá
sa szempontjából fontos, hogy 
Hlács Ferenc gépébe a korábbi
nál lényegesen nagyobb telje
sítményű motort szereltek - a 
próbarepülések már igazolták a 
várakozást-, s az elmúlt hóna
pokban hozzákezdtek négy ha
sonló típusú motoros sárkány 
építéséhez, amelyek még ez év 
első felében elkészülnek. 

A2 elmúlt hónapokban újabb 
három szakosztály alakult: a 
motorosrepülő (Gjttinger Péter 
vezetésével), az oldtimer (szak
osztályvezető: Pálinkás 
György), és a hőlégballon szak
osztály (Gross János irányításá
val). 

A beszámolót követően Bo
donczy Jánosné, gazdasági ve
zető ismertette a klub elmúlt 
évi költségvetését és gazdálko
dását az idei terveket, majd 
hozzászólások következtek. 

Az évzáró közgyűlésen részt 
vett Szepesi József ezredes, az 
MHSZ repülőfőnöke, főtitkár
helyettes, aki egyebek között 
megemlítette, hogy maga is ré
gi vasutas családból származik, 
ezért közel áll szívéhez a MÁV 
Repülő Klub kollektívája. Rö
dönyi Károly, a klub elnöke ju
talmakat adott át a legeredmé
nyesebb társadalmi aktivisták
nak. 

Büki Péter 

Jól dolgozik a Latinka Sándor MHSZ-klub 
A mátészalkai körzeti üzem

főnökség dolgozói a korábbi 
évek jó gazdasági eredményein 
kívül jól működő honvédelmi 
klubjukra is büszkék lehetnek. 
A közelmúltban a Hámán Kató 
rendezvénysorozat országos ve
télkedőjén diadalmaskodtak. 
A2 MHSZ Élet hasábjairól sze
reztünk tudomást újabb sike
rükről. A „Hogyan készülünk 
hazánk felszabadulása 40. év
fordulójának megünneplésére" 
című pályázat 65 „befutott" 
résztvevője közül első lett a La
tinka Sándor MÁV Honvédelmi 
Klub. A sikerhez vezető mun
káról beszélgetünk Szabó 
Menyhért klubtitkárral. 

- Évek óta rendszeresen, 
naprakész programot adunk a 
klub tagjainak, igazodva az 
MHSZ főtitkári intézkedéséhez, 
a városi vezetőség feladattervé
hez, a munkahelyi feladatokhoz 
és a most folyó kongresszusi és 
felszabadulási versenysorozat
hoz. A2 elmúlt év októberében 
megtartott rendezvényünkön 
például Mátészalka és környé-

kének felszabadulásáról mond
ták el emlékeiket a vasutas 
szemtanúk. 

- A Honvédelmi Kupa lö
vészverseny idei első fordulóját 
február 23-án rendezzük. A lö
vészet előtt előadást tervezünk 
a szovjet fegyveres erők napja 
tiszteletére. ,,A szovjet hadse
reg szerepe Magyarország fel
szabadító harcaiban" címmel. 
A2 előadások célja, hogy a 130 
fős klubtagság történelemisme
rete bővüljön, hazafias és inter
nacionalista érzelme erősödjön. 

A klubalbum több évre visz
szamenőleg dokumentálja 
munkájukat. Ápolják névadó
juk emlékét, a klubzászló és a 
10 éves tagságért járő emléklap 
is érzelmi kötődésük szimbó
luma. 

- A fiatalok sorkatonai 
szolgálatra való felkészítésével 
is sokat foglalkozunk - foly
tatja a klubtitkár. - A2 elméle
ti és gyakorlati lőismereteket lö
vészetek alkalmával sajátítják 
el a fiatalok. Hogy a laktanyai 
életről is legyen fogalmuk, 

Beszámoló Debrecenben 

Nyírbátorban voltak látogatá
son, ahol megnézték az igen 
gazdag csapatmúzeumot. Több 
éve segítjük a Gépészeti Szak
középiskola honvédelmi nevelő 
munkáját is. 

A klub vezetősége vállalta, 
hogy a tavasszal megrendezen
dő kongresszusi és felszabadu
lási munkaverseny-sorozat ve
télkedő anyagát elkészíti és a si
keres szereplés érdekében a 
szocialista brigádvezetőket egy 
szatmár-beregi kirándulásra 
viszi el lehetőséget teremtve ar
ra, hogy megismerjék e táj ter
mészeti, történelmi és irodalmi 
nevezetességeit. 

A kötetlen beszélgetés alkal
mával azt is megtudtam, hogy a 
Latinka-emlékeket tovább ku
tatják, kapcsolatot akarnak te
remteni a kaposvári Latinka 
Sándor Múzeummal. A2 össze
gyűjtött dokumentumokat fel
szabadulásunk 40. évfordulóján 
szándékoznak bemutatni a vá
ros közönségének. 

Zsoldos Barnabás 

Mérlegen a tömegsport 
Január elején tartotta beszá

moló évi ülését a Debreceni 
MÁV Igazgatóság testnevelési 
és sportbizottsága. A2 ülésen 
részt vett Kulcsár József vasút
igazgató és Harangi Albert, az 
MSZMP MÁV üzemi bizottsá
gának titkára. 

A bevezető szavak után Tó
háti Ferenc, a bizottság elnöke 
ismertette az 1984. évi munkát, 
értékelte a különböző sport
ágak eredményeit, melyek egy 
részét a XI. közlekedési ifjú
munkás napok rendezvényein 
érték el. Itt született meg a női 
kézilabdacsapat első, az asztali
tenisz férfi és női csapatának 
második helyezése is. 

Külön kiemelte a beszámoló 
a kispályás labdarúgócsapat és 
a természetjáró szakosztály si
kereit. A labdarúgócsapat az or
szágos igazgatósági kispályás 
bajnokságon 2. helyezést ért el, 
egyedül a miskolci igazgatóság 
csapatától szenvedett veresé
get. A játékosok közül Sáfrány 
Sándor bizonyult a legjobbnak, 
ő kapta meg a „gólkirály" cí
met. Az igazgatóság csapatai 
közül a Zenekari Főnökség lett 
az első. 

A természetjáró szakosztály 
tagjai 1984-ben 32 túrán 783 ki
lométert tettek meg. A2 Orszá
gos Vasutas Szakszervezeti Ku
pa éjszakai tájékozódási csapat-

versenyén harmadik helyezést 
értek el. 

A2 1985. évi tervek ismerteté
se előtt a résztvevők megemlé
keztek Papp Mária (,,Patics") 
női kézilabdázó sporttársukról, 
aki hosszú, . súlyos betegség 
után 1984-ben, 38 éves korában 
elhunyt. ,,Patics igazi ellenfélre 
talált, amellyel szemben nem 
segített sem a tehetség, sem az 
elszánt hit " - mondta megha
tottan Tóháti Ferenc. 

A2 ülés az 1985. évi tervek is
mertetésével, oklevelek és ju
talmak átadásával ért véget. 

(dobos) 

Üzemi épületből 
ökölvívócsamok 

Új ökölvívó sportcsarnokkal 
gazdagodott a PVSK. Január 
18-án Busch Károly, a pécsi 
igazgatóség helyettes vezetője 
adta át az új létesítményt. Meg
jf::lent az ünnepségen Halmai 
Arpád, a pécsi területi szak
szervezeti bizottság titkára és 
Orosz Ottó, a megyei Testneve
lési Sporthivatal elnöke is. 

Matis Géza, a PVSK elnöke 
elmondotta, hogy nagy szükség 
volt már erre a csarnokra, hí
szen korábban a cselgáncs- és 
ökölvívó szakosztály sportolói 
- mintegy kétszázan - egy te
remben edzettek. A2 új ökölví
vócsarnok egy régi üzemi épü
let átalakításával született. 
A kaposvári épület- és hídfenn
tartó főnökség pécsi részlegé
nek szakmunkásai, valamint a 
szolgálati főnökségek szocialis
ta brigádjai és a sportolók tár
sadalmi munkával építették a 
csarnokot. A2 építkezés kilenc: 
hónapig tartott. A brigádok és 
sportolók összesen 3500 óra tár
sadalmi munkát végeztek. 

Lakás�sere 

Elcserélném Budapest VI. kerületi 
kétszobás, 53 négyzetméteres félkom
fortos, gázfűtéses. udvari tanácsi laká
somat 3 vagy két plusz két félszobás 
külön bejáratú, összkomfortos kom
fortos MAV-bérlakásra. Érdeklődni le
het 8-16 óráig a 220-660/83 mellék, 
vagy a 30-07 telefonszámon. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaudvar
nál a „VIII. házban" levő kétszobás 
96 négyzetméteres, földszinti MÁV: 
bérlakásomat kizárólag tanácsi lakás
ra. Vidéki lakás és minden megoldás 
érdekel. Cim: Budapest VIII. ker., 
Ker,epesi út 5. V. ép. fszt 4., vagy 
11-13 óra között a 340-495 telfonszá
mon. 

Elcserélném két szoba komfortos 42 
négyzetméteres MÁ V-bérlakáso:Oat 
2,5-3 szobásra MÁV-dolgozóval. Ér
deklődni lehet: Darabos, 
41-61/36-75-ös telefonszámon 8-16 
óra között. 

Elcserélném Budapest X. kerület
ben levő kertes MÁV-bérlakásomat ta
nács! lakásra. Minden megoldás érde
kel. Erdeklődrú lehet 14-18 óra között 
a 161-664-es telefonszámon. 

Elcserélném törökbálinti kétszobás, 
komfortos,_ nagyméretű első emeleti, 
kertes MA V-bérlakásomat miskolci 
vagy Miskolc környéki tanácsi vagy 
MAV-bérlakásra. Sürgős, minden 
megoldás érdekel. Telefon: 01 56-11, 
vagy 684-079 Kovácsné. 

Elcserélném tatabányai kétszobás, 
összkomfortos tanácsi lakásomat ha
sonló l;>udapestire, MÁV-bérlakás is 
lehet. Erdeklődni lehet munkaidőben 
a 45-32-es telefonszámon, Szebeni 
Andrá�né. 

Elcserélném a Budapest, Landler
telepen levő egy plusz félszobás 67 
négyzetméteres, loggiás, OTP-örökla
k�somat hasonló méretű örök-, vagy 
berlakásra Budán I., II., III. kerület 
előnyben. Megtekinthető délután 5-től, 
szombat, vasárnap egész nap. Cím: 
Plesz Antal, 1155 Budapest, Rákos út 
96. I. 10. Telefon napközben 887-700. 

lj:lcserélném Budapest XV. ker., 
MAV-telepi egyszobás, komfortos la
kásomat tanácsira, MÁV-dolgozóval. 
Vagy a lakást plusz börzsönyligeti 
nyaralómat kisebb családi házra. Bu
dapest környéki, vidéki is érdekel, 
Várhegyiné, 1154 Budapest, Csanádi 
György u. 9/3. 

Elcserélném Ács állomáson levő 
MÁV-bérlakásom - amely nagymére
tű három szoba, konyha, éléskamra, 
előszoba, fürdőszoba, pincéből áll és 
egy zárt veteményeskert tartozik hoz
zá - Budapesthez közelebb, bármely 
főútvonalon, vagy Budapesten levó 
másfél vagy kétszobás lakásra, MÁV
qolgozóval. Cím: Györgyi Lajosné, 
Acs 2941 Vasútállomás, felvételi épü
let. 

Elcserélném Miskolc Avas-déli, egy 
plusz két félszobás, 56 négyzetméte
res, összkomfortos tanácsi bérlakásom 
budapesti vagy gödöllői hasonló bérle
ményű lakásra. Lehetőleg lakótelep 
környékire. Cím: Magyar Mária, Mis
kolc, II., Bokányi Dezső u. 36. sz. 2/5. 

MAGYAR VA.SVTAS 

a V a!1Uta.ook Sukszérvezetének' tapja 
Sierllestti a szerkesztő bizottság 
Felel& .nerkeutö: V1$1 l"el'!lric 

S,i,ttkesztilség: 
1068 Budap<!$t Vt. Benczúr u. 41. 

Telefon_ városi: 229-81:t 
üzemi: 1$.-77 

Kiadja éa t.,nies,:ti 
a Nép&tava Lap• és Könyvl<ladó 

1964 Bp. VIL,Rákóc:rl út 54. 
Telefon: 224•810 

Levélcím: 1964 Bp. Pf. 32. 
Felelős kiadó: 

Kiss Jen6 lgatptó 
Elófiwé&i dij egy évre: 39, - forint 

El/)'$záJ'M>Szám: MNB - 11 850 
-S�-663. Sirutri J.ap11yomc1&, 

BUdapeat 
l!''1!előa veliei.il: 

Csöndet �lt.án ve2érlg�.t6 

- Tiszta szolgálati hely. A 
hatvan-füzesabonyi pálya
fenntartási főnökség 1984-ben 
is meghirdette a tiszta szolgálati 
hely akciót, amelyhez csatla
koztak a főnökséghez tartozó 
szakaszok is. Kál-Kápolnán, a 
VII. mozgó gépesített szakasz 
brigádjai élenjártak a tisztasági 
versenyben, ezért a főnökség 
vezetői dicséretben részesítet
ték a szakaszt. 

- Ki minek mestere? A 
szombathelyi épület- és híd
fenntartó főnökség szakszerve
zeti bizottságának kezdeménye
zésére Ki minek mestere? vetél
kedőt rendeztek a fiatalok ré
szére. Hét szakmában negyven
kilencen versenyeztek. A leg
eredményesebb fiatalok között 
8200 forint jutalmat osztottak 
ki. A legjobb három versenyző 
„A szakma ifjú mestere" címet 
is megkapta. 

- Bizalmitestületi ülés. A 
közelmúltban tanácskozott a 
hatvan-salgótarjáni pft-főnök
ség szakszervezeti bizottságá
nak bizalmitestülete a hatvani 
csomópont nagy oktatótermé
ben. Kerepesi Pál pft-főnök tá
jékoztatta a résztvevőket az el
múlt évi gazdasági eredmé
nyekről, és ismertette az idei 
feladatokat. 

- Fotókiállítás. Február 
5-én fotókiállítás nyílt a szolno
ki vasutasok művelődési köz
pontjában. Polónyi István, a 
szolnoki járműjavító dolgozója 
tehetséges amatőr fotós. A me
gyei művelődési és ifjúsági köz
pont Jászkun fotóklubjának 
tagja. Most hatvan alkotását te
kinthetik meg az érdeklődők. 

- Veteránok klubja. A mis
kolci vasutasok veteránok klub
ja idei első összejövetelét janu
ár 28-án tartotta a vasútigazga
tóság kultúrtermében. Hernádi 
István igazgató tájékoztatta a 
klub tagjait az igazgatóság el
múlt évi eredményeiről és az 
idei tervekről. 

1985. FEBRUÁR 14. 

- Nagyobb biztonság. A ta
polcai vasútállomáson a közel
múltban leszerelték a régi, ka
ros kijárati jelzőket, és helyet
tük korszerű fényjelzőket állí
tottak üzembe. A2 állomás déli 
végén lévő két, tekerős útátjáró 
sorompót is megszüntették. 
Ezentúl félkaros fénysorompó 
védi az erre közlekedők bizton
ságát. 

- Nyugdíjasok köszöntése. 
A záhonyi üzemigazgatóság gé
pesített rakodási főnökségének 
vezetői a közelmúltban ünnep
séget rendeztek az elmúlt év 
második felében nyugdíjba vo
nult 38 vasutas tiszteletére. Si
pos István üzemigazgató-he
lyettes és Szabó Lajos, a főnök
ség helyettes vezetője méltatta 
több évtizedes helytállásukat, 
áldozatos munkájukat. A szak
szervezeti bizottság pénzjutal
mat és emlékplakettet adomá
nyozott valamennyiüknek. 

- Külpolitikai fórum. Új 
esztendő a külpolitikában cím
mel sikeres előadást tartott Vér
tes Éva, a Magyar Rádió külpo
litikai főmunkatársa január 
29-én Szegeden, a vasutas mű
velődési házban. A2 előadáson 
ott voltak a szakszervezeti és a 
pártpropagandisták is. 

A �:ni ÉRF szocialista 
brigádjai április 4-e, hazánk 
felszabadulásának 40. évfor
dulója tiszteletére kiállítást 
rende�ek. Kérik mindazokat, 
akik részt vettek Deb�n ál
lomás helyreállításában, a 
vasút újjáépítésében, s erről 
fényképes vagy írásos doku
mentációs anyaggal rendel
k.�ek. a kiállitá& idejére bo,. 

esáS6ák rendelkezésre. Cim: 
MÁV ÉHF, 4024. Debrecen, 
lrinyi utc.a 20. Telefon, üzemi: 
-03-2726, városi: 14 056. Nagy 
�'láné. 

Hatvani sportolók sikere 
A közelmúltban rendezték Heves megyében a felnőtt asztali

tenisz-bajnokságot, amelynek legjobbjai a hatvani Kinizsi Vas
utas Sportklub versenyzői voltak. A nők mezőnyéből Ács Erzsé
bet, Nagy Eva és Kocsis Ceci1ia, a férfiak közül pedig Mellay 
Tamás és Karácsony Tibor emelkedett ki. 

Ha családi és hétvégi ház építéséhez vagy bari<ácsoláshoz 
vasárura van szüksége, telepeinken mindent megtalál. 

A FERROGLOBUS Vas és Acél TEK. V. viszonteladó telepei 
megtalálhatók az ország minden pontján: 

Alföldi Tüzép 201. telep 
Szeged, Rókus pu. 
6724 Tel.: 62-15260 
Bács-Kiskun m-i SZÖVTEK V. 
Kisk6rös, Alkotmány u. 3. 
6200 Tel.: 276 
Bp-i TÜZÉP 27. sz. telep 
Budapest Árpád út 166. 
1042 Tel.: 694-906 
(Kizárólag csöve�et forg.) 
Bp. és Vidéke MEH V. 
Cegléd, Külső Jászberényi út 
2700 Tel.: 20-11661 
Debreceni Anyagbeszerző 
Társulás 
Debrecen, Diószegi út 36. 
4001 Tel.: 52-17458 
DUNAKER 25. sz. Vastelep 
Dunaújváros, Verebély u. 4. 
2400 Tel.: 25-18335 
Észak-Magyarországi MÉH V. 
Gyöngyös, Bornemissza u. 5. 
3200 Tel.: 37-12293 
Salgótarján, Fülemüle u. 11. 
3100 Tel.: 32-14389 
Északdunántúli MÉH V. 
Székesfehérvár, Rácz u. 5. 
8000 Tel.: 22-15335 
Északdunántúli TÜZÉP V. 
Gy6r, Mészáros u. 1. 
9002 Tel.: 96-20499 
Csorna, Vasút sor 

Kaposvár és Vidéke ÁFÉSZ 
Kaposvár, Szokolaberek 
7400 Tel.: 82-14096 

Kápolna és Vidéke ÁFÉSZ 
Kál, Főút-alsó 7-9. 7. sz. bolt 
3350 Tel.: 7 
Kápolna, Szabadság tér 2. 
3355 Tel.: 83 
12. sz. csőtelep 
Kelet-magyarországi MÉH V. 
Nyíregyháza, Kállói út 2. 
4400 Tel.: 42-11119 
Kelet-ml!gyarországi TÜZÉP V. 
Fészek Aruháza 
Szolnok, Piroskai u. 8. 
5000 Tel.: 56-13241 
Komfort Iparcikk Ker. V. 
Veszprém, Házgyári u. 7. 
8200 Tel: 80-11131 
Rozmaring Mezőgazdasági Tsz 
Budapest, (Solymár) 
Patakhegyi u. 83. 
1028 Tel.: 165-460 
Szabolcs-Szatmár m-i Iparcikk 
Kereskedelmi V. 
Nyíregyháza, Orgona u. 26. 
4400 Tel.: 42.10071 
SZIGMA Iparcikk Ker. V. 
Baja, Keleti ipartelepi út 
6500 Tel.: 12-336 
Universal Kereskedelmi V. 
Békéscsaba, Berényi u. 139. 
5600 Tel.: 66-281n 
Vértesalja ÁFÉSZ 
Környe, Vasútáll. 
2851 Tel.: 8 
Zala megyei Iparcikk Ker. V. 
Zalaegerszeg, Hock J. u. 94. 
8901 Tel.: 92-14398 

A FERROGLOBUS 
a MÁV egyik legnagyobb szállittatója 
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C1ést tartott 
az értelmiségi, 
szakbizottság 

A vasutas-szakszervezet köz
ponti vezetősége mellett műkö
dő értelmiségi szakbizottság 
legutóbbi ülésén megvitatta a 
végzett munkát, értékelte a vas
utas értelmiség jelenlegi hely
zetét. valamint a helyzetének 
javításával összefüggő feladato
kat. 

A szakbizottság megállapítot
ta. hogy bár az értelmiségi al
kalmazottak helyzete a vasút
nál gyökeresen nem változott 
meg. mégis több pozitív irányú 
folvamat indult meg az elmúlt 
években. A MÁV kollektív 
szerződés évenkénti módosítá
sával javultak az anyagi-erköl
csi elismerés lehetősége1. 
Egyes, kimondottan értelmiségi 
munkakörökben 1s új ösztönzé
si rendszer került bevezetésre. 
Napirendre került a nyelvtanu
lás és az egyéni továbbképzés 
pénzbeli jutalmazása is. Az or
szágos lehetőségekkel szink
ronban - bár szabálvozottab
ban - a vasutas érteimiség is 
részt vesz az új vállalkozási for
mák kialakításásban, ezzel jö
vedelm1. családalapítási, lakás
szervezési viszonyait is javítani 
tudja. Ugyanakkor jelentős a fi. 
atal értelmiségiek bekapcsoló
dása az ötletek, találmányok. 
újítások kidolgozásába és beve
zetésébe. továbbá az új, korsze
rű technológiai eljárások, mű
szerek, géprendszerek megho
nosításába. 

* 
r --___ ., 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
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Nemcsak a mának épült 
( 

Kelenföldön befejeződött 
a rekonstrukció első szakasza 

Pintér l,.,hán. a beruházá,.,i iroda ,,nc>lője jelenté,,, tc>,.z a mini,.,zternek 

személyszállító vonatok feltar
tóztatása a bejárati jelzőknél. 
A forgalom lebonyolítására kü
lönösen fékezőleg hatott a fe
rencvárosi és Déli pályaudvari 
irányok szintbem keresztezése, 

(Folytatás a 3. olalon) 

N onapi gondolatok 

A 
tavasz első virágaival őket köszöntjük, a nőket, a lá
nyokat, asszonyokat, az édesanyákat, a családi fé
szek melengetőit, létünk felét, társunkat az életben, 

társainkat a munkában. 
Az elkoptatott frázisok helyett a nőnapon vessünk szá

mot azzal az úttal, amíg a magyar nők eljutottak a mához. 
Nézzük meg, hogy a gyakran ismételt fogadkozásaink elle
nére mit mulasztottunk, mi az, amit még tennünk kell a va
lós egyenjogúságért. 

A felszabadulást követően. a demokratikus fejlődés első 
évtizedeiben új jelenség volt a női foglalkoztatás erős felfu
tása. 1949-óen 29 százalékot képviseltek az összes foglal
koztatottak között. 1969-ben már 41,4 százalékot. abszolút 
számokban 1,9 miMiót. Ma pedig a munkavállalóknak csak
nem a fele nő. 

A vasúton különösen az 1960-as évek közepén gyorsult 
meg a foglalkoztatásuk, amikor a férfimunkaerő-tartalékok 
kimerültek. A MÁV-nál 1950-ben még csak 7600 volt a női 
dolgozók száma, az összes foglalkoztatottak 6 százaléka 
1968-ban a dolgozóknak 16, 1974-ben 20,8, 1980-ban 23.9 
százaléka volt nő. Ma pedig minden negyedik vasutas asz
szony, leány. Napjainkban a vasút működése elképzelhe
tetlen a munkájuk nélkül. A női munkaerő különösen a vi
déki, más foglalkoztatási lehetőséget nem kínáló területe
ken fordul a vasút felé. 

Számuk növekedése egyre élesebben veti fel a technikai 
fejlődés és a szociális ellátás ellentmondásait. A kedvezőt
len munkakörülmények náluk súlyosabban esnek latba, 
biológiai adottságaik, anyai funkcióik miatt a károsodásuk 
nagyobb lehet. 

A nők beáramlása a vasúthoz igen gyors volt, de a kü
lönböző állománycsoportokban nagyon egyenlőtlenül 
ment végbe. A munkásállomány- csoportban a legna
gyobb számban a betanított és segédmunkások között ta
lálhatók nők, holott ez legtöbbször nehéz fizikai munkával 
és kedvezőtlen munkakörülményekkel jár. A forgalmi dol
gozók között az alacsonyabb kvalifikációt igénylő tevé

kenységeknél találjuk őket nagyobb számban. Főleg sze-. 
mélypénztárosi, naplózó, kocsifelíró, kezelő, árupénztá
ros, fuvardí-számfejtő munkakörökben dolgoznak. Jelen
tős a számuk a jegyvizsgálók között is. 

A nők számának további növekedését a vasútnál korlá
tozza az éjjel-nappali munka, a balesetveszély, a kedvezőt
len munkakörülmények, a szociális ellátás elmaradottsága. 

Az utóbbi években igen sok történt a korábbi bérarány
talanság felszámolásáért. A tisztképző tanfolyamon, egyéb 
tanfolyamokon számuk emelkedik, de korántsem a szám
arányuknak megfelelően. Az 1983-ban szaktanfolyamot 
végzett 9301 dolgozóból még mindíg csak 1030 volt nő. 

Az MSZMP XIII. kongresszusának irányelvei minden
nél kézzelfoghatóbban vázolják a tennivalókat: ,,A nők 
egyenjogúságának érvényesítésében további eredménye
ket értünk el, de nem lehetünk elégedettek. Sokrétű fel
adataik ellátása jelentős terheket ró rájuk. Szakmai előre
jutásuk és jövedelmük esetenként indokolatlanul elmarad 
a férfiakétól. Változatlanul kevés nő tölt be vezető munka
kort. Ezért fokoznunk kell erőfeszítéseinket. hogy társadal
mi és gazdasági eszközökkel könnyítsünk a nők összetett 
gondjain, a gyermekneveléssel, az anyasággal, a háztartás
sal, a munkavállalással, a családban elfoglalt szereppel és 
közéletiséggel együtt járó terhein. A nó1c egyenlő esélye�
nek érvenyesülését szakképzettségük, politikai és általa
nos műveltségük növelésével is elő kell segíteni. " 

A nőnapi köszöntés, a szál virág átnyújtása csak akkor 
lesz szívből jövő, ha ezek szellemében dolgozunk. ,, 

Fontos szerepük van ezen kí
vül napjainkban a kongresszu
si, felszabadulási munkaver
seny szervezésében és lebonyo
litásában a szolgálati helyeken. 
valamint ehhez kapcsolódóan a 
felszabadulási évfordulók tar
talmas megünneplésére irányu
ló folyamatokban. 

Fővárosunk felszabadulásá
nak 40. évfordulóján. február 
13-án. Budapest-Kelenföld állo
más korszerűsítésének befeje
zése alkalmából ünnepélyes át
adásra került sor. A megjelen
tek között volt dr. Maróthy 
László, az MSZMP Politikai Bi
zottságának tagja, a Miniszter
tanács elnökhelyettese. Urbán 
Lajos közlekedési miniszter. dr. 
Békési László, az MSZMP bu
dapesti bizottságának titkára. 
dr. Szatmári István, az 
MSZMP XI. kerületi bizottsá
gának titkára, dr. Bajusz Re
zső, a MÁV vezéngazgatója, 
Tolnai fldikó, a vasutas-szak
szervezet titkára, a főváros poli
tikai, társadalmi és gazdasági 
szervezetének több képviselője, 
valamint a vasút számos szak
embere. 

ság vezetője üdvözölte. Ezt kö
vetően Pintér István, a beruhá
zási iroda vezetője tett jelentést 
a miniszternek. Elmondotta -
a többi között -, hogy a kitű
zött határidőre készültek el az 
Állami Tervbizottság által 
1976-ban jóváhagyott beruhá
zási javaslatban szereplő léte
sítmények. A megvalósításra 
1,8 milliárd forintot fordítottak. 
A korszer·ű állomási vágányhá
lózat kialakításához mintegy 30 
hektárnyi többletterületre volt 
szükség, amely 280 kertes csa
ládí ház kisajátítása útján volt 
csak biztosítható. A szanálás 
három évet vett igénybe. 

Átgondolt sservesés 

a jó eredniényeh titha 

Az értelmiségnek a jövőben 
is vezető. irányító szerepet kell 
vállalnia a vasút előtt álló ne
héz feladatok megoldásában -
hangsúlyozták a szakbizottsági 
ülés résztvevői. 

A megjelenteket Tongori Im
re, a budapesti vasútigazgató-

A régi pályaudvar vágányhá
lózata az egyre növekvő vonat
forgalom gyors, zavartalan és 
biztonságos lebonyolítására 
egyáltalán nem volt alkalmas. 
Az állomás szűk átbocsátóké
pessége miatt gyakori volt a 

FE>hruárban „em E'nvhült a tél „zigora. Éj,.,zakánkénl nem ritka a mínu„z 15-20 foko;, hi
clt•� ,.,E'm. '1inl képeink i,., bizonyítják. il) c>n körülménJek közöli a va,,.uta,-oknak nag) erő

fe,,.zíté„eket kf'II tenni a za,artalan ,-zállí1á„ érdekébE>n 
(Laczkó Ildikó Ít'hétE>IE>i) 

Számvetés a szentesi építési főnökségnél 

A jubileumi munkaverseny 
első szakasza a MÁV Szentesi 
Építési Főnökségnél is lezárult. 
A vasútépítők a megemelt 31,8 
vágánykilométeres korszerűsí
tési tervet 41,8 kilométerre tel
jesítették. Ezzel jelentős szere
pet vállaltak abból a feladatból, 
amely a MÁV-nak év közben 
nagyobb mérvű pályakorszerű
sítést tett lehetővé a rendelke
zésre bocsátott, felemelt pénz
ügyi keretből. 

A többletmunkában terven 
felül elvégezték a Mezőtúr
Nagylapos vonalszakasz átépí
tését. A 9,6 kilométer állomás
köz hézagnélküli kivitelben ke
rült átkötésre a fővonalra enge
délyezett sebességgel. úgy, 
hogy nem maradt hátra utó
munka. Az építés gyorsításához 
fontos vasútüzemi érdek fűző
dött, mert a Szajol-Lökösháza 
nemzetközi fővonal legkritiku
sabb szakasza épült át. A Szen
tes-Szegvár vonalon két kilo
méter helyett 6,3 kilométert épí
tettek át korszerű hézagnélküli 
pályává. 

A szentesi vasútépítők a jubi
leumi munkaversenyben ki
emelten fontosnak tekintették a 
kocsiforduló gyorsítását. Ezért 
nagy gondot fordítottak a zú
zottköves, bányakavicsos sze! 
relvények kapacitásának jobb 
kihasználására. A szerelvények 
mozgatását éjjel. nappal figye
lemmel kísérték, így lehetővé 
vált, hogy az egyik nap bera-

kott szerelvényt másnap kiürí
tették, a harmadik nap pedig 
már ismét a bányában rakodha
tott. Ezzel bizonyították, hogy a 
kocsiforduló gyorsítása nem
csak a -forgalmi és vontatási 
dolgozókon múlik. 

A kiemelten fontosnak meg
határozott munkákat határidő 
előtt elvégezték és azokon 12,5 
százalékos költségmegtakarí -
tást értek el. Gazdaságos mun
káltatásukban benne van az a 
saját kezdeményezéssel évek 
óta folyó átgondolt szervezés, 
amely a hatékony munkát is 
tükrözi. 

A MÁV nagyobb bevétele ér
dekében 18 millió forint érték
ben végeztek idegen felek ré
szére iparvágány-építést. Sza
bad gépkapacitásukat is jól 
hasznosították, amelyből két
milliós árbevétel származott. 

A vágányzárak mindig kriti
kus pontjai a pályaépítésnek. 
A szentesiek nagy gondosság
gal szervezték ezt a munkát, és 
valamennyi vonalon jelentős 
vágányzári megtakarítást értek 
el. Az engedélyezett vágányzá
raknak csak a 75 százalékát vet
ték igénybe, és így kevésbé las
sították a vasútüzem forgalmát. 

A jubileumi munkaverseny 
eljárási szabályzata szerint, az 
első szakaszban, a termelési 
célkitűzésekért szerezhető 150 
pontból 144-et szereztek a 
szentesi épitési főnökség dolgo
zói. A kiemelkedő eredmények 
között említendő, hogy növeke-

dett a teljesítménybéres mun
kák aránya, és csökkent a túl
órák száma. A személy- és va
gyon biztonság megóvásában is 
erősödött a szentesiek pozíciója. 

Az építési főnökség hatékony 
agitációval már a verseny korai 
időszakában sikeresen mozgó
sított a részvételre. A dolgozók 
74 százaléka és valamennyi szo
cialista brigád részt vesz a nagy 
versenyben. A munkahelyek
nek és a versenyző brigádok
nak konkrét ajánlásokat tettek 
a legfontosabb munkákra. Az 
ajánlásokat elfogadták és telje
sítették. 

A szocialista és munkabngá
dok eddigi munkáját a napok
ban értékelték. Legjobb ered
ményt a Makarenko-Baross, 
az Állami-díjas Dózsa-Műsza
ki és a Korvin-Béke komplex 
szocialista brigádok érték el. 
Ezek a brigádok a termelési 
eredményekért és a brigádéle
tért az eljárási szabályzat sze
rint a megszerezhető 150 pont
ból 145-148-at szereztek. 

A brigádok eredményén kí
vül a verseny első szakaszában 
a szentesi építési főnökség a 
speciális mutatók alapján - a 
baleseti helyzettel, valamint a 
mozgalmi és társadalompoliti
kai eredményekkel - az eljárá
si szabályzat szerint 412 ponttal 
kezdte a nagy verseny második 
szakaszát. 

Fogas Pál 
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Vasutas-pártértekezletek 
Az elmúlt hetekben a MÁV területén is megtartották 
a vezetőségválasztó pártértekezleteket. Több mint 
kétszáz alapszervezet kommunistái ültek össze, 
hogy megvitassák a legutóbbi öt évben végzett mun
káról szóló beszámolót, állást foglaljanak a Központi 
Bizottság kongresszusi irányelveiről, és megválasz
szák új pártbizottságaikat. A legnagyobb vasúti párt
bizottságok értekezletein a vasutas-szakszervezet 
vezetői is részt vettek. Az alábbiakban néhány párt
értekezlet legfontosabb megállapításaiból, értékelé
séből közlünk összefoglalót. 

A vasútnak jövője van 

A MÁV Vezérigazgatóság 
február 9-én tartott pártértekez
letén jelen volt Borbély Sándor, 
az MSZMP Központi Bizottsá
gának tagja. a Munkásőrség or
szágos parancsnoka is. Nagy 
Károly, a pártbizottság titkál'a 
<;zóbeli' kiegészítőjében beszélt 
a vasúti vezetők felelősségéről. 
arról. hogy az utóbbi időben a 
gazdasági vezetők 40-50 száza
léka cserélődött. Rátermettsé
gük, politikai felkészültségük 
megfelelő, ennek ellenére néhá
nyuknál határozatlanság is mu
tatkozott a fontosabb intézkedé
sek során. Többségük alkal
mazkodott a gazdasági helyzet 
szigorúbb követelményeihez. 
mások csak nagyobb erőfeszí
téssel tudnak eleget tenni a kö
vetelményeknek. 

A pártbizottság ösztönözte, 
bátorította a minőségi munkát 
és a fegyelmet követelő vezető
ket. Követelmény volt, hogy 
csak olyan személyek tölthesse
nek be vezetői funkciót, akik 
képviselni tudják a párt politi
káját, magas fokú szakmai is
meretekkel és irányítói képes
séggel rendelkeznek. 

A Vezérigazgatóság pártbi
zottsága tekintettel arra. 
hogy a vállalati gazdálkodás 
feltételei napjainkban bonyolul
tabbá váltak -, kiemelten fog
lalkozott a vasút érdekeltségi 
rendszerével, a szervezeti kér
désekkel és a személyszállítás
sal. Nagyobb figyelmet szentel
tek a meggyőzésnek, az alkotó 
légkör érvényesítésének. 
A pártbizottság titkára felhívta 
a figyelmet arra is. hogy a jövő
ben a területi vasúti vezetőknek 
öntevékenyebbnek és kezdemé
nyezőbbnek kell lenniük. 

Nagy Károly ezután arról be
szélt. hogy a beruházások ál
lami támogatása az utóbbi 
években mérséklődött. majd 
1982-től gyakorlatilag meg
szűnt. Az egyre szigorúbb sza
bályozók, a csökkenő szállítási 
teljesítmények. valamint a ter
vezettnél magasabb anyag- és 
energia-áremelések miatt a VI. 
ötéves tervi elképzelések nem 
valósultak meg. Az önfinanszí
rozás sem funkcionált eredmé
nvesen. A MÁV a veszteségek 
c�ökkentése érdekében korsze
rűsítette az energiafelhasználás 
struktúráját. 

A vasúti gazdálkodási egyen
súly helyreállítása csak fokoza
tosan lehetséges. A lemaradás 
pótlásához a kormányzat gaz
dasági intézkedésekkel nyújt 
segítséget. A MÁV-nak a jövő
ben közüzemi jellegű, nyere
ségérdekeltségű gazdálkodást 
kell folytatnia. Tovább kell 
folytatni a vasút belső szerveze
ti és érdekeltségi rendszerének 
fejlesztését. 

A szállítási teljesítményeket 
kedvezőtlenül befolyásolta a 
munkaerőhiány. 1980 és 1983 
között 6.5 százalékkal mérsék
lődött a teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak száma. Ezen 
belül a kulcsfontosságú munka
körökben dolgozók létszáma 
11.7 százalékkal csökkent. Ez a 
tény. és a rapszodikus szállítá
sok akadályozták a szállító ka
pacitás kihasználását. lassult az 
elegyfeldolgozás. A vasút a lét
számcsökkentést munkaerő-át
csoportosítással. a fejlesztések 
révén elérhető munkaerő-kivál
tással és munkaszervezés érde
kében tett intézkedésekkel 
igyekszik ellensúlyozni. 

A MÁV VI. ütéves tervében 

szerepelt a kereseti viszonyok 
megőrzése. és olyan munkaerő
gazdálkodás folytatása. amely 
hatékonyabban segíti az alapte
vékenységet. Négy év alatt a 
vasutasok jövedelme - a nép
gazdasági főágazatokhoz viszo
nyítva - csökkent. A nyolcszá
zalékos jövedelem lemaradás 
csökkentette a munkaerő-meg
tartó képességet. A vasutasok 
többségérlek jövedelme időhöz. 
nem pedig teljesítményhez kö
tődik. Lassú az előrehaladás a 
differenciált érdekeltségi rend
szer elterjesztésében. 

A középtávú szociálpolitikai 
terv szintentartást tűzött célul. 
Az árváltozások és a költségve
tési juttatás csökkenése miatt a 
fejlesztés a tervezett szint alatt 
maradt. 

Felszólalt a pártértekezleten 
Borbély Sándor is. Megköszön
te a lehetőséget, hogy az 
MSZMP képviseletében jelen 
lehet a tanácskozáson, és toi

mácsolta a Központi Bizott
ság, valamint Kádár János üd
vözletét, jókívánságait. Egy
ben megköszönte a magyar 
vasutasok XII. kongresszus óta 
végzett munkáját, helytállását, 
majd így folytatta: 

- A központi bizottság é1té
keH, hogy az irányítás fejleszté
se közben. különösen 1984-ben 
sokat tettek a hatékonyság javí
tásáért, és jó eredményeket ér
tek el a vállalati gazdálkodás te
rületén is. A magyar vasutas
társadalom nem vizsgázott 
rosszul az elmúlt években, s eb
ben nagy szerepe van a Vezér
igazgatóság kommunistáinak 
1s. Az írásos beszámoló hűen 
tükrözi a kritikus és önkritikus 
légkört, a jobbítás szándékát. 
A vasútnak jövője van. 

Borbély Sándor ezután be
szélt a kongresszusi irányelvek 
fontosabb megállapításáról, a 
dolgozók párt iránti bizalmáról. 

A vitában felszólalt Tolnai n
dikó, a vasutas-szakszervezet 
titkára 1s. Bevezetőjében leszö
gezte, hogy a pártbizottság be
számolója a vasutasok helyzeté
nek, szociális körülményeinek 
megítéléséről teljesen meg
egyezik a szakszervezet értéke
lésével. 

A vasút technikai, technoló
g1a1 színvonala, mint az köztu
dott, elmarad a követelmények
től. Sajnos nem javult a munka 
szervezettsége és a munkahelyi 
ellenőrzések sem eléggé haté
konyak. Az elnéző magatartás, 
a szigorú felelősségre vonás hi
ánya üzemi baleseteket is elői
dézett. 

Tolnai Ildikó ezután a szociá
lis fejlesztések és beruházások 
rangsorolásáról beszélt. Rámu
tatott: a szűk anyagi lehetősé
gek ellenére olyan beruházás is 
megvalósult, amely nincs ki
használva. A ferencvárosi két
ezer adagos üzemi konyha ki
használtsága például alig több, 
mint 50 százalék. 

A középszintű vezetőknek és 
a szakszervezeti funkcionáriu
soknak a jövőben kezdeménye
zőbbnek kell lenni. Meg kell 
keresni azokat a lehetőségeket, 
együttműködési formákat, ame
lyek a Vezérigazgatóság kom
munistáival együtt az egész 
vasúton szemléletet és maga
tartást formálhatnak. A szak
szervezet és a Vezérigazgató
ság pártbizottsága között az 
évek során eredményes 
munkakapcsolat alakult ki. Ezt 
a kapcsolatot a jövőben is ápol
ni kell. 

'iagy Károl} i.zóbeli kiegé„zítőjét tartja 
(Lackó [ldikó feltvétele) 

Korszerűbben gazdálkodnak 
A záhonyi üzemigazgatóság 

pártbizottságának értekezletén 
dr. Juhász Zoltán titkár képvisel
te a vasutas-szakszervezetet. Ge
rőcs Istvánnak, a pártbizottság 
titkárának szóbeli kiegészítője 
is meggyőzően bizonyította a 
körzet vasutasainak g0ndjait, 
eredményeit. A gazdasági mun
káról szólva például rámuta
tott, hogy az utóbbi időben elő
térbe került a gazdálkodás kor
szerűsítése. A szervezeti válto
zások összhangban vannak 
ugyan a követelményekkel, de 
még sok a tennivaló. Tavaly az 
üzemigazgatóságon is átszerve
zés történt. létrehozták az osztá
lyokat. A technikai korszerűsí
tést példázza az új darabáru-át
rakó, a számítástechnikai rend
szer, az eperjeskei darupálya és 
a fedett kocsiátrakó. Felújítot
ták a záhonyi vontatási telepet, 
felépült az új tengelyátszerelő, 
új szociális létesítményeket ad
tak át Záhonyban és Eperjes
kén. Folyamatban van Záhony
ban a kézi átrakócsarnok építé-

se és Tuzsér, Záhony között a 
vágány-korszerűsítés. 

Az átrakó körzet dolgozói az 
elmúlt öt esztendőben eleget 
tettek a követelményeknek, tel
jesítették a terveket. Mindezt 
bizonyítja az is, hogy kétszer 
nyerték el a Kiváló üzemigaz
gatóság címet. és átvehették a 
KGST-országok szakszerveze
tei által alapított A nemzetközi 
munkaverseny élenjáró kollek
tívája kitüntetést is. 1980. janu
ár 1. és 1984. december 31. kö
zött 62 és fél millió tonna áru 
lépett be a határon, és majd
nem 20 millió tonna áru hagy
hatta el az országot. Az elmúlt 
öt esztendőben csökkent a tran
z1táruk. stagnált az import és 
dinamikusan nőtt az export 
mennyisége. 

A pártbizottság titkára ez
után beszélt még a szocialista 
munkaverseny-mozgalom hely
zetéről, az ideológiai és propa
gandamunkáról. a tömegszer
vezetekkel való kapcsolatról. 

Kritikus beszámoló 
A miskolci vasúti pártbizott

ság értekezletén Radványi Gé
za titkár elemezte szóbeli kiegé
szítőjében az elmúlt öt esztendő 
eredményeit, a vasútigazgató
ság kommunistáinak munkáját, 
erőfeszítéseit a termelés és az 
élet egyéb területein. 

Részletesen ismertette töb
bek között azokat a tényezőket, 
amelyek kedvezőtlen helyzetbe 
hozták a vasutat, és szólt fogya
tékosságainkról. A kevesebb 
áru miatt látszólag szállítási ka
pacitástöbblettel rendelkezett 
az igazgatóság, mégis évente 
mintegy ötvenezer kocsit nem 
tudtak a kért időpontra a fuva
roztatók rendelkezésére bocsá
tani. Romlottak a munka minő
ségének paraméterei 1s. Növe
kedett a kocsiforduló-idő és az 
idegen kocsik tartózkodási ide
je. Kedvezőtlen a vontató- és 
vontatott járművek kihasználá
sa, és a személyzet vezénylésé
nek hibái feszültségeket okoz
tak. A kíméletlen rakodás és a 
technológiai előírások mégsér
tése miatt naponta ezer kocsi 
várt javításra. 

A rruskolc1 vasutasok pártér
tekezletén jelen volt és felszó
lalt Koszorús Ferenc, a vas
utas-szakszervezet főtitkára is. 
Pártunk központi bizottsága 
üdvözletének tolmácsolása után 
beszélt többek között aktuális 
gazdaságpolitikai kérdésekről, 
a szakszervezet tennivalóiról és 
a vasút helyzetéről. Ez utóbbi
val kapcsolatban rámutatott, 
hogy az utóbbi évtizedekben 
egyre jobban kiéleződött a 
munkaerőhiány okozta feszült
ség a MÁV-nál. 1965-től 35 
ezerrel csökkent a létszám, amit 
techmka1 fejlesztéssel nem le
hetett pótolni. Jelenleg a 132 
ezer vasutasból évente 21 ezer 
fluktuál. Feszültségek forrása 
továbbá az ipari termelés ütem
telensége, a szomszédos vasu
tak nem egyenletes teljesítő ké
pessége, a fegyelmezetlenség, a 
technológiai előírások megsér
tése. 

A főtitkár beszélt a vasutasok 
munka- és életkörülményeiről, 
a nyugdíjasok helyzetéről és a 
legfontosabb gazdasági-politi
kai tennivalókról. 

Jobb munkamegosztást 
- A zuglói vasutas kommu

nistáknak fontos dátum a mai 
nap - kezdte szóbeli kiegészí
tőjét Ficzere János, a pártbi
zottság titkára. - 1980. február 
5-én tartottuk előző pártérte
kezletünket, s az akkor megvá
lasztott pártbizottság most öt év 
munkájáról, eredményeiről ad 
számot. 

A következőkben emlékezte
tett arra, hogy 1981. július l-én 
alakult meg a rákosrendezői 
körzeti üzernfőnökség. Az át
szervezéssel együtt járó mun
kában aktívan vettek részt a 
pártb1zottsághoz tartozó párt
szervezetek kommunistái. Meg
állapította, hogy a Vezérigazga
tóság. az igazgatóság és a kör
zeti üzemfőnökség közötti mun-

kamegosztás nem elég egyértel
mű, hiszen olyan gyenge telje
sítményekért is a KUF-nek kell 
felelnie, amelyek más szinteken 
hozott operatív intézkedésekkel 
hozhatók összefüggésbe. 

Kiemelte a szocialista brigá
dok áldozatkészségét, a munka
versenyben és a közéletben be
töltött szerepét, majd részlete
sen elemezte a pártbizottság 
politikai irányítása alá tartozó 
hét �zdasági egység, közel öt
ezer tagja körében végzett poli
tikai, propagandamunkát. a 28 
pártalapszervezet kommums
táinak törekvéseit, gondjait. 

Az ülésen részt vett és felszó
lalt Koszorús Ferenc, a vas
utas-szakszervezet főtitkára. 

K. s. 

.A jó bizalmi tudja 

Kinek 
Debrecenben megkérdez

tem Szőlősi Miklós vonatve
zetőtől, hogy neki ki a szak
szervezeti bizalmija, vagyis 
a saját problémáival ő vajon 
kihez fordul? 

Meghökkent. Ugyanis 
Szőlősi Miklós a Debreceni 
Körzeti Üzémfőnökség uta
zó személyzetének - mint
egy 240 embernek - a főbi
zalmija. De hamar kikerekí
tette a választ: 

- Én a magam dolgá
ban még egyetlen ajtón se 
kopogtattam. 

- Csak nem azt akarja 
ezzel mondani, hogy egy fő
bizalminak nincsenek sze
mélyes problémái? 

- Nem. De ha volt sze
mélyes gondom, azt észre
vették - valakitől megtud
ták - az szb-tagok, vagy a 
titkár, és ha lehetett orvosol
ták. 

- És ön honnan tudja 
meg, hogy a 240 ember kö
zül kinek mi fáj? 

- A tíz bizalmin és azok 
helyettesein keresztül. 

- Ez nagyon hivatalos
nak tűnik. 

- Miért? Hiszen azért 
van a bizalmihálózat. A bi
zalmiak együtt élnek, dol
i;roznak munkatársaikkal. 
Ok tudják - tudniuk kell 
-, hogy kinek mi a gondja, 
panasza. Sőt én vigyázok is 
rá. hogy a bizalmiaknak te
kintélyük legyen. A napok
ban is jön hozzám egy kollé
ga. s mondja: - Te, Miklós, 
fóöizalmiként talán jobban 
el tudnád intézni ezt és ezt. 
Mondom neki, hogy a te bi
zalmid hamarabb és jobban 
intézkedhet, mint én. Az 
más kérdés, hogy ha a bizal
mija nem tud segíteni, akkor 
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Illl fáj 
természetesen megpróbá
lom én. A szakszervezeti de
mokráciát én így tanultam. 

- Milyen ügyek. problé
mák kerülnek mostanában 
egy főbizalmi asztalára Deb
recenben? 

- Elsősorban a bérezés
sel kapcsolatos témák, ezen
kívül szociális ügyek. de leg
több gondunk általában a 
túlórázásokkal van. Mert ná
lunk például az utazósze
mélyzet létszámából 1s 
hiányzik 150 ember. Mi. 
öreg vasutasok azt mondjuk. 
hogy a vonatoknak ennek 
ellenére 1s mennie kell. mire 
a fiatalok úgy érvelnek 
hogy az emberi teljesítőké
pességnek is van határa 
Persze igazuk van. Abban 
is, hogy a kollektív szerző
dés szerint törvényesen eny
nyi és ennyi szabadnap jár. 
de nagyobbrészt ezeken a 
napokon 1s túlórázni kényte
lenek. Ráadásul a vasútnál a 
túlórát korántsem fizetik 
úgy, mint más vállalatoknál. 

- És mindezekre mit tud 
mondani a. szakszervezeti bi
zalmi. aki maga 1s túlórázik, 
feláldozza a szabadnapját. 
Sőt. akinek őrködm kellene 
a kollektív szerződés betar
tásán. 

- Mit modhatnék? 
tárja szét karját a főb1zalm1 
- Türelmes szóval csak az 
emberségre appelálha
tunk . .. 

- Nagy szavak. 
- De igazak. és aki ezt 

megérti. a jobb holnap re
ményében teszi a jelenlegi 
követelményeknek megfele
lően a dolgát. Mert ez 1s ér
dekünk. 

Dávid József 

Társadalmi tisztsége: 

A mííszaki, gazdasági 
bizottság vezetffje 

Már törvényszerűnek tű
nik, hogy aki jó dolgozó a 
munkahelyén azt a mozga
lomban is az élenjárók kö
zött tartják számon. Így van 
ez a szombathelyi Pungor 
Máté esetében is. A körzeti 
üzernfőnökség állóeszköz
gazdálkodója kiemelkedő 
szakszervezeti munkájáért 
már megkapta a Szakszer
vezeti Munkáért kitüntetés 
arany fokozatát. Legutóbb a 
Munka Érdemrend ezüst fo
kozatával tüntették ki ered
ményes munkájának elisme
réséül. 

- Mikor került a vasút
ra? - kérdezem tőle a mun
kahelyén. 

- 1945. szeptember 
12-én vettek fel. Heten je
lentkeztünk, négyünknek si
került . . . A vontatásnál 
szénkezelőként kezdtem. 
Később voltam mindenes 
munkás, kazánkovács és la
katos ... 

- Hogyan kezdődött 
munkás „karrierje"? 

- Polgári iskolát végez
tem. Így 47-48-ban félig kéz
besítői, félig irodai munká
val bíztak meg - válaszol 
mosolyogva. - Ennek során 
kerültem közelebbi kapcso
latba az emberekkel. Megis
mertem mindenkit és engem 
is ekkor fogadtak be igazán. 
1949-50-ben a MÁV pénz
ügyi és számviteli rendsze
rének a kidolgozásával ma
radtam véglegesen az irodá
ban, illetőleg a raktárban. 

Pungor Máté három gyer
mek édesapjaként élt a nagy 
lehetőséggel: leérettségizett, 
majd terv- és statisztikusi 
képesítéseket szerzett. Elvé
gezte a tisztképzőt, utána a 
Marxizmus-Leninizmus es
ti egyetemet. 

- Mikor lett a szakszer
vezet tagja? 

- Munkába lépésem 
után azonnal. 1948-ban egy 
beteg bizalmit helyettesítet
tem. Azóta van valamilyen 
megbízatásom. Ez általában 
pénzügyi. gazdasági és ter
melési feladatokkal függ 
össze. 1952-től a vontatási 
főnökség számvizsgáló bi
zottságának az elnöke vol
tam. A körzeti üzemfőnök
ség megalakulásáig. majd
nem 20 évig a szakszervezeti 
bizottság termelési felelőse 
tisztét töltöttem be. Jelenleg 
a műszaki, gazdasági bi
zottság vezetője vagyok. 

Miből áll a feladat? 
- Az szb mellett egy öt

tagú bizottságot vezetek. 
A műszaki fejlesztés az is
mert körülmények miatt 
megtorpant. A gazdaságos
ság körében keressük a le
hetőségeket. próbálunk 
előbbre lépni. Sok fiatal 
munkás és értelmiségi is se
gít ebben ... 

Megtudtuk, hogy Pungor 
Máté majd egy évtizeden ke
resztül párt- és szakszerve
zeti oktatásokat vezetett. Ké
sőbb e tanfolyamok szakmai 
felügyeletével és ellenőrzé
sével is megbízták. 

Sz. Jakab István 
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Kelenföldön befejeződött Túlterhelt határállomás 

Bírja-e Biharker�sztes ?� a rekonstrukció első szakasza 
(Folytatás az 1. oldalról) 

a fogadóvágányok elégtelen 
mennyisége és hossza, az el
avult pályahálózat, valamint a 
korszerűtlen állomási biztosító
berendezés. Az állomáson meg
álló személyszállító vonatok ré
szére öt vágány szolgált két 
utasperonnal, amelyeket csak a 
síneken keresztül lehetett meg
közelíteni. Ennek következmé
nye volt a halálos és csonkulá
sos balesetek viszonylag magas 
száma. 

Az új pályaudvar vágányhá
lózatát úgy alakították ki, hogy 
az a mai és a jövőbeni igények
nek egyaránt megfeleljen. Az 

állomás végein létesített párhu
zamos lyrák, a különböző kihú
zó vágányok, valamint a Déli és 
a ferencvárosi pályaudvar felé 
közlekedő vonatok szintbeni 
keresztezésének kiküszöbölésé
re tervezett műtárgy megépíté
sével az egy időben lebonyolít
ható vonatmozgások száma 
nagymértékben megnöveke
dett. Ezeknek a vonatmozgá
soknak a balesetmentes irányí
tását szolgálja a Dominó 70. tí
pusú biztosítóberendezés, 
amely a MÁV vonalhálózatán 
üzemeltetettek közül a Legkor
szerűbb. A rendelkező forgalmi 
szolgálattevő munkáját meg
könnyíti az úgynevezett pano
rámatábla, amely a biztosítóbe
rendezésbe bekötött fogadóvá
gányok, jelzők és kitérők pilla
natnyi szabad vagy foglalt hely
zetét mutatja. A vonatforgalom
nak havazások idején is zavar
talan fenntartását biztosítja az 
elektromos váltófütés. Az új pá
lyaudvaron egyidejűleg hat sze
mélyvonat fogadására van lehe
tőség. A vágányok között há-

rom utasperont alakítottak ki, 
400, illetve 500 méter hosszban, 
perontetős megoldással. A bal
esetmentes személyi közleke
dést a nyolc méter szélességű. 
213 m hosszú utasaluljáró szol
gálja. Ez a vasútüzemi célokon 
kívül lehetővé teszi az Etele tér 
és az Őrmezői lakótelep közötti 
biztonságos közlekedést is. Ez 
utóbbi funkció megvalósítása 
érdekében vállalta a Fővárosi 
Tanács a beruházási költség 
egy részének a finanszírozását. 

A rekonstrukció nagyságára 
jellemző: több mint egymillió 
köbméter földet mozgattak 
meg, 43,6 km vágányt és 120 
csoport kitérőt fektettek le, a 
biztosítóberendezés kiépítésé
hez 100 km-nyi különböző ke
resztmetszetű kábelt fektettek 
le, a megbízható üzemet 25 ezer 
különféle jelfogó biztosítja. tíz 
nagyméretű és hét kisebb mű
tárgyat építettek. Az állomás te
rületét hét 45 m fénypontma
gasságú nátriumgőz lámpákkal 
ellátott torony világítja meg. 

A beruházási iroda vezetőjé-

nek jelentése után Urbán Lajos 
közlekedési miniszter elismerő 
szavakkal nyugtázta a rekonstruk
ció jelentőségét, majd megadta 
az engedélyt az üzembe helye
zésre. Ezután kitüntetések át
adására került sor. A kormány
és miniszteri kitüntetéseket Ur
bán Lajos, a vállalatit pedig dr. 
Bajusz Rezső vezérigazgató ad
ta át a kiemelkedő munkát vég
zett dolgozóknak. Dr. Kosztyu 
Tibor, a ferencvárosi körzeti 
üzemfőnökség vezetője és Pin
tér László a Munka Érdemrend 
arany fokozatát kapta. Kiváló 
munkáért kit�ntetést kapott 
Csontos Endre, a budapesti va
sútigazgatóság osztályvezető
helyettese, Sipkovits Lajos ügy
intéző, MÁV Vezérigazgatóság. 
Mmiszten Dicséretben része
sült Szőke István, (TBÉF). Öten 
vezérigazgatói dicséretet, tízen 
Kiváló Dolgozó kitüntetést kap
tak. 

Kelenföldön a fejlesztés ezzel 
nem ért véget. A beruházás má
sodik ütemében új utascsarno
kot és raktárakat építenek. 

Az ötezer lakosú Biharke
resztesen talán csak két kiemel
kedő építmény hívja fel magára 
a figyelmet. Az egyik a refor
mátus templom, a másik a volt 
Tiszavidéki Vasút állomásának 
típusépülete. A vasútállomás 
nem terjedelmes, hiszen mind
össze négy vonatfogadó és há
rom, vonatösszeállításra szol
gáló vágánya van. A határállo
mási jelleg azonban alapvetően 
meghatározza a vonatforgal
mat. Erről és a biharkeresztesi 
vasutasok 1984. évi munkájáról 
tájékoztat Gyökös Lajos állo
másfőnök, valamint helyettese, 
Bodnár Imre. 

Vonatok, ha itt 
találko,snak 

Biharkeresztesnek a leg
főbb feladata a határforgalom 
lebonyolítása a MÁV és a CFR 
viszonylatában. A személyszál
lításban mind a kilépő, mind a 
belépő forgalomban 350-350 
ezer utast számoltunk. A múlt 
év novemberéig belépett 1382 
tehervonat 63 775 kocsival, míg 
az országot 1489 vonat 51 115 
kocsival hagyta el. Ebből talán 
látható, hogy szűk keresztmet
szetéhez viszonyítva az állomás 
terhelése igen nagy. A felmerü
lő szabad kapacitást az irányí
tás vonatelterelésekkel igyek
szik kihasználni. A ránk nehe
zedő nyomás különösen nyáron 
erős, amikor naponta négy pár, 
menetrend szerinti, és jóné
hány turistavonat is érkezik. 
A kilépő és belépő vonatok Bi-

.. harkeresztesen találkoznak, 
l rbán Lajos átadja a kitüntetést dr. Ko;,,ztyu Tibornak ami két vágány egyidejű elfog-

(Laczkó Ildikó felvétele) lalásával jár. Ez értelemszerűen 
csakis a teherforgalom hátrá
nyára történhet. 

- Beszéljük a helyi teher- noknak 30-35 százalékát utasí-
forgalomról! tották vissza a nem megfelelő 

- Tizenegy hónap adatait fi- műszaki állapotuk miatt. 
gyelembe véve 2275 kocsiba - Van-e Biharkeresztesen 
79 643 tonna árut raktunk be. kocsijavító műhely? 
A tervünk 70 500 tonna volt, - Igen. Kisebb javításokat, 
Így a föladási tervteljesítés 110 hegesztéseket, féktuskó- és 
százaléknak felel meg. A föl. hordrugócserét a helybeli kocsi
adást zömmel a Gabonaforgal- szolgálat megcsinálja. A na
mi VálLalat búzája, kukoricájél gyobb munkákat Püspökla
képezte, amely egyaránt ment dány végzi. Az igazi probléma 
belföldre és exportra. A közeli a rakományigazításoknál kez
kavicsbánya a kecskeméti ház1 tiődik. A súlyos gépek megmoz
gyárnak szállíttatott nagyobb (l.ításához minden esetben Deb
mennyiségű kavicsot. Ez is hoz, tecenből kell darut kérni, ez pe
zájárult az évi árutonnatervün� ,:Iig rettenetesen drága a vasút
teljesítéséhez. Leadásban 165� nak. Az utóbbi negyedévben 
kocsi, 70 ezer tonna körüli á� csak a felhasznált kötözőszer -
érkezett. Tranzitforgalomba11 (irót, ék, szeg stb. - huszon
még csak 1984. háromt nyolcezer forintba került, de 
negyedévi adatait tudom meg, húszezren alul egyik negyedév
adni, ám ezek az egész évre ben sem volt ... 
nézve biztatóak. A tervünk im• - Helyi forgalomban mek
porttonnában 80 ezer volt. Ehe- �ora az állomás vonzáskörzete? 
lyett a tény 82 580 tonna, a tel• - Hat község üzemei, szö
jesítés 103 százalékos. A tranzit• vetkezetei számítanak ránk. 
tonnánk, ami lényegében él foz említett Gabonaforgalmi 
pénzt hozza a vasútnak, 85 900 Vállalaton kívül itt rakodik a 
tonnára sikerült. Ez 107 százalé- pestvidéki Gépgyár helyi egy
kos teljesítésnek felel meg. No- sége, a Debreceni Szolgáltató 
vemberben azonban már csök- Vállalat betonüzeme, a MÉH 
kent a tranzitforgalom. Vállalat, az Állami Gazdaság, 

- Mi lehet ennek az oka? P. téesz. Leadási forgalomban 

- Véleményünk szerint eb• 
ben közrejátszott a még mindig 
tartó és a környező országokat 
is érintő kedvezőtlen gazdasági 
helyzet, aminek hatására csök
kent az üzletkötések száma. Ez 
érvényes tőkés és szocialista or
szágokra egyaránt. Befolyásoió 
tényEző, hogy évvége lévén, a 
Legtöbb partner már teljesítette 
szerződéses kötelezettségeit. 

- A román vasutasokkal 
milyen a kapcsolatuk? 

µgyanezek a cég�k érdekeltek, 
rajtuk kívül a TUZÉP az, ame
lyikhez jelentős mennyisegu 
áru, tüzelő- és építőanyag érke
zik. 

- A kocsiigényléseknek 
mennyire tudnak eleget tenni? 

- Körülbelül kilencvenöt 
százalékban tudjuk biztosítani 
!l kért kocsikat. Többnyire a ro
tnán vasútról belépő üres kocsi
kat tudjuk odaadni a rakodó fe
Íeknek. Belföldről nem tudnánk 
számukra elegendő vagont biz
tosítani. 

Férfimunka 

Bizalmi küldöttek tanácskozása 
Egés,sséges 

versenys�ellem 

- Kapcsolataink az utóbbi 
hét-nyolc évben nagyon jónal{ 
mondhatók. Azóta itt is, a túlol
dalon is megváltozott a vezetés. 
Mi más alapokon közeledtünk 
egymáshoz. Állandósult a két 
határáLLomás közötti verseny, 
amit tavaly az első félévben mi 
nyertünk. Az egymás kötöttt 

Hány vasutas dolgozik Bi
harkeresztesen? 

- Biharkeresztes létszámke
rete 132, ebből jelenleg tízen 
hiányoznak. A kulcsfontosságú 
munkakörökben - mint váltó
}cezelő, kocsirendező, forgalmi 
szolgálattevő - teljes a lét
szám. Nem ilyen jó a helyzet az 
plmozó-bárcázói beosztásban. 
ffogy erre nincs jelentkező, azt 
lnegértjük, hiszen háromezer 
forintnál többet még műszak
pótlékkal együtt sem Lehet meg
keresni, ez pedig - tudjuk 
mindannyian - nagyon kevés. 
!'főket sem tudunk alkalmazni, 
mert az ólmozó-bárcázói mun
}cakörhöz tartozik a rakomá
nyok igazítása is, ami itt kifeje
;1:etten férfimunka. A távlati cé
iunk az, hogy a fiatal vasuta
sokból olyan gárdát képezzünk, 
limelyet bárhol, bármilyen 
tnunkakörben alkalmazni tu
punk. 

Napirenden a kollektív szerződés módosítása 

Budapest-Kelenföld körzeti 
üzemfőnökségnél január 23-án 
testületi ülést tartottak a bizal
miak küldöttei. Napirenden sze
repelt a MÁV kollektív szerző
dés és a vasútigazgatósági, illet
ve az üzemfőnökségi (helyi) 
függelék, valamint a szociális 
és munkavédelmi tervek 1984. 
évi végrehajtásáról szóló beszá
moló, továbbá a MÁV Vezér
igazgatóság és a Vasutasok 
Szakszervezete Gy. 37-1199/ 
1984. számú javaslatának meg
vitatása a kollektív szerződés 
1985. évi módosításával kapcso
latban. 

A beszámolót és a kollektív 
szerződés módosítására vonat
kozó javaslatot a bizalmiak és 
az érintett vezetők már koráb
ban megkapták, hogy a cso
portjukkal megbeszéljék az ab
ban foglaltakat. Az irasos 
anyaghoz Pásztor Imre üzem
főnök fűzött kiegészítést. 

Mmd az írásbeli előterjesztés
ből, mind a kiegészítésből kitű
mk, hogy nem javult az üzernfő
nökség létszámhelyzete. A ki
és belépők száma 800 volt. 
A gazdasági erdményeket tük
röző 13 üzemgazdasági mutató 
részben túlteljesítésről, más
részt lemaradásról tanúskodik. 

Dr. Mészöly Ferenc, a szak
szervezet területi szb-titkára 
hozzászólásában köszönetet 
mondott a kelenföldi KÜF dol
gozóinak az 1984. évi helytállá
sért. Megemlítette, hogy a ko
csikiegyenlítési feladatokat 
nemcsak az üzemfőnökségen. 
hanem az egész igazgatóság te
rületén nehéz teljesíteni. 
A szakszervezeti szervezettsé
gen van még mit javítani. 
egyébként a szakszervezet is 
keresi a 40 órás munkahét be
vezetésének lehetőségeit. 

Becző Árpád elmondta: a 
szocialista brigádmozgalom he
lyi fellendítéséhez szükséges. 
hogy a brigádokat rendszere
sen tájékoztassák arról, hogy 
vállalásaikat miként teljesítet
ték. Ezért javasolta a munka-

verseny negyed-, vagy féléven
kénti értékelését. Ez a feladat a 
szakszervezeti bizottság és a 
gazdasági vezetés közös mun
kája kell hogy legyen. 

Czibere József az ellen szólt, 
hogy a teherkocsik gyakran fu
varlevél nélkül érkeznek meg a 
Déli pályaudvarra. Emiatt 1s nő 
a kocsitartózkodás1 idő. 

A dolgozók hozzászólásaira 
Sutyor László, a vezéngazgató
ság munkaügyi és szociálpoliti
kai főosztályának képviselője és 
Pásztor Imre üzemfőnök vála
szolt. 

A b1zalm1 testület egyhangú
lag elfogadta az előterjesztése
ket. A kollektív szerződés 
1985. évi módosításával kapcso
latban Koszta László javasolta 
az utazószemélyzet utánfizetési 
jutalékának emelését. A pénz
tárkezelői jutalékot is jobban a 
teljesítményhez kellene igazíta-

m. Gergely Sándor és Takács 
Miklós a munkahelyi pótlékkal 
kapcsolatban tett javaslatot. 

"· 
... 

A székesfehérvári körzeti 
üzemfőnökségnél is tanácskoz
tak a bizalmi küldöttek. A meg
jelenteket Bognár Gyula, szb
titkárhelyettes üdvözölte, majd 
Rácz Alpár üzemfőnök terjesz
tette elő a beszámolókat. Az elő
terjesztést a bizalmi testület 
tagjai megvitatták és elfogad
ták. Ezután Szeder János szb
tJtkár előterjesztésében értékel
ték az üzemfőnökség vezetőjé
nek és helyetteseinek éves tevé
kenységét is. 

A bizalmi testület egyhangü
lag elfogadta az előterjesztést, 
majd a szakszervezet választott 
testületeinek és munkabizottsá
gainak első félévi munkaterve
zetét tárgyalta és fogadta el. 

Józsi bácsi 

Nyugdíjas-búcsúztatót tartottak a debreceni építési fő
nökségen. Szépen terített asztal, finom vacsora, 1-1 cserép 
virág és még egy 1000 Ft-os boríték is várta az 1984. évben 
nyugdíjba vonuló dolgozókat. 

A hivatalos részt befejező két hamiskás hangulatú Hel
tai vers, no meg a jó bor feloldotta a hangulatot, és ahogy 
az már lenni szokott, az asztaloknál mesélni kezdtek a régi 
szép időkről, egykori kollégákról. 

Ott hallottam a következő történetet. Az egyik felépítmé
nyes építésvezetőségen dolgozó, nevezzük úgy. hogy Józsi 
bácsi, igen szerette a sört. Előfordult nemegyszer, hogy el
tűnt munkaidő alatt és hol itt, hol ott találtak rá édes ket
tesben egy-egy (?!) sörös üveggel. Amúgy jó kolléga volt, 
nem is volt vele baj, tudott dolgozni is, ha a munka úgy kí
vánta. Csak hát a sör volt a gyengéje. Mondogatták is neki 
a többiek elégszer. hogy ,.ne itt igyál Józsi, mert rajta
vesztesz egyszer"', de ő nem sokat törődött vele. 

Egyszer azután megtörtént a baj' Az építési igazgató 
kint járt a területen, abba a helyiségbe is benézett. ahol Jó
zsi bácsi egy félig már üres sörösüveg mellett könyökölve 
elmélkedett a világ folyásáról. 

Az igazgató felelősségre vonta, úgy, ahogy illett, és be
rendelte másnap fegyelmi tárgyalásra. Józsi bácsi elkese
redetten védekezett: ., Tegnap meg sem tetszett hallgatni! 
Csak nem képzeli főnök elvtárs, hogy én iszom!? Azt a fél 
üveg sört az egyik kollégám bízta rám, hogy őrizzem meg, 
amíg elvégzi a dolgát, nehogy valaki ellopja!" 

G.G. 

- Vonat-összeállítással 
foglalkozik az állomás? 

is verseny jó hatással van a for• 
galom zökkenőmentes Lebonyo• 
Lítására. - Igen, a belépő elegyet 

irányvonatokra bontjuk szét. 
Külön válogatjuk a sturovói és 
a szolnoki kocsikat, valamint a 
püspökladányi elegyet. Ezen 
kívül áprilistól októberig TE
EM-vonatokat indítunk Ferenc
városba. A tolatási munkákat 
saját, háromtagú csapatokkal 
és egy M62-es, nagyteljesítmé
nyű mozdonnyal végezzük. Be
vezettük a tolatás rádiós irá
nyítását. Sajnos, egy román 
vállalat ugyanezen a hullámsá
von dolgozik, ráadásul, ha meg
szólalnak, még Püspökladány
ban is vehető az adás. Tudomá
sunk szerint a posta már tár
gyal a románokkal. A közeljö
vőben remélhetőleg a rádiózás 
is zavarmentes lesz. 

- A külföldre irányított ko
csiknál a műszaki és egyéb kö
vetelmények jóval magasab
bak, mint belföldi forgalomban: 
Mi az önök tapasztalata e téren1 

- A hazai rendezőpályaudr 
varokról érkező kocsiknál so� 
olyan gond van, amelyre való
ban kellene már megoldást ta
lálni. Gondolok itt ólomhiányT 
ra, kisebb-nagyobb sérülésekT 
re, amelyek javítást igényelnek. 
A gépekkel rakott kocsikon -
nyilván a guritásos rendezés 
miatt - gyakori a rakomány
elcsúszás. Tavaly például 2700 
esetbei:. kellett rakományt iga
zítani. Ures kocsiknál még rosz
szabb a helyzet. Az OPW-s sze
relvényekben közlekedő vago, Gerecsei Zoltán 

Brigád a kézi átrakóhan 
Süvít az északi szél. Havat 

kavar, ámbár a hőmérő higany
szála most „csak" - 5 fokig 
süllyedt. De mértek itt az idei 
tél folyamán mínusz 27-et is. 
Akkor is ment a munka. Itt 
nincs, nem lehet megállás. Éjjel 
nappal, hétvégeken iii.nnepna
pokon folyik az áruk átrakása. 
Nagyobb részüket gépekkel 
mozgatják, de van olyan, amit 
csak kézi erővel lehet átrakni. 
Óriási nagyüzem ez, ahol a kör
zet állomásain több ezer vas
utas szorgoskodik. E népes gár
dából 105-en a legmostohább és 
legveszélyesebb munkakörül
méJ'!iyek között dolgoznak. Ők a 
kézi átrakók. fllyés András fő
művezető kalauzolásával hozzá
juk igyekszem. 

A kézi átrakó 13. vágányán 
hosszú kocsisor. A vagonok ol
dalán halálfej jelzi, hogy a kocsi 
mérgező áruval rakott. A kézi 
talicskákon négy-öt papírzsák: 
fero-mangán. Az emberek ar
cán védőmaszk. 

- Ez az A/7-es, úgynevezett 
méregátrakó brigád - mondja 

a kísérőm, és hozzáteszi: az ösz
szes kézi átrakó brigád közül az 
egyik legkülönb. Hricz István 
brigádvezetővel az élen - ZaT 
har Péter, Karáfi László, Smi� 
ga Tibor és Földesi Sándor � 
több mint tizenöt éve dolgoz
nak ezen a nagyon nehéz és ve
szélyes helyen, eléggé mostoha 
körülmények között. 

- Hogy bírják? 
Az emberek száját szorosan 

fedi a védőmaszk, ezért kísé

rőm mondja el, hogy rendsze
res orvosi felügyelet alatt van
nak. 

- No, de az időjárás viszon
tagságai, most például ez a 
szörnyű tél, meg a sok cipeke
dés ... 

- Hát bizony a napi n 

órás műszakban egy-egy em
ber 500-600 mázsát is meg
emel, de értik a fogásokat. Né
ha előfordul egy-egy ínhúzó
dás, derékrándítás, de ezt való
sággal röstellik. Az itt dolgozók 
nem szeretnek betegállomány
ban lenni. 

- Csak rúgó, harapó „árut" 
ne küldjenek a szovjetek 
szól, amint leveti álarcát az 
egyik átrakó. 

A többiek mosolyognak, az
tán ugyancsak a kísérőm mond
je el, hogy gyakori a Szovjetuni
óból a ló szállítmány is, ami ha
zánkon keresztül Olaszország
ba megy. Azokat is át kell rak
ni, etetni, itatni az állatokat, s 
bizony ezek a pacik nem valami 
szelídek. A múltkor az egyik ló 
beleharapott a brigádvezető há
tába, s ezért az ugratás, mert a 
humor még az ilyen nehéz kö
rülmények között sem hiány
zik. 

Hricz István átrakó brigádja 
egyébként nemcsak a legmeg
bízhatóbb, hanem - teljesítmé
nyükből adódóan - a legtöb
bet kereső munkacsoport is. 
Amíg más átrakók 8-10 ezer fo
rintokat keresnek meg egy hó
napban, ők 14-15 ezret visznek 
haza. 

Dávid József 
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Légiblokád Nyugat-Dunántúlon 
Már 1944 novemberében né- Amikor a német hadvezetés 

met tábori vasúti altisztek jár- előkészítette a tavaszi offenzí
ták végig a Nyugat-Dunántúl vát, ugyanakkor számolt annak 
katonai rakodásra megfelelő ra- esetleges sikertelenségével, s 
kodóval rendelkező állomását, azzal, hogy tavasszal ismét visz
rakodóhelyét. A torzított hely- sza kell vonulniok a szovjet 
színrajzokba bejelölték az azok- erők elől. Ezért jól rejtett, a fő
hoz vezető utakat, gondosan útvonalaktól távol lévő erdőkbe 
megjelölve azok burkolatát, a fő hatalmas lőszerkészleteket hal
közlekedési úttól való távolsá- mozott fel, folytatva a már ko
gát. A helyszínrajzok fénymá- rábban kialakított ilyen gyakor
solatait minden illetékes pa- latát. Így például a GySEV győ
rancsnokság megkapta. ri vonalának Kapuvár, Endréd, 

A közvetlen vasúti forgalmi Fertőboz állomásaira nagy 
és műszaki intézkedések is mennyiségű lőszert irányítot
megkezdődtek, hogy előkészít- .tak, s a lakosság erre igénybe 
sék a csapatok és a felszerelés vett fogataival szállítatta a né
szállítását. Február 3-4-én né- met hadvezetés a tárolóhelyek
met-magyar vegyesbizottság re. A nagyobb állomások rako
utazta be a Veszprém-Pápa- dóit nehéz páncélosok rakodá
Csorna-Sopron vonalat, hogy sára is alkalmassá tették. 
a fűtőházi és főképp vízvétele- Ugyanakkor hatalmas méretű 
zési lehetőségeket felülvizsgál- védővonal, záró rendszer kiépí
ja. Ezt követően a csornai fűtő- tését rendelték el, nagyjából a 
ház területén német építőalaku- határ vonalában a hegyektől a 
lat megkezdte egy új 50 köbmé- Dunáig. Ide a már végsőkig le
teres víztartály építését. Febru- gyengült munkaszolgálatosok 
ár 5-én megkereste a GySEV mellett a lakosság munkaerejét 
soproni üzletigazgatóságát a vették igénybe. 
Feldeisenbahn-kommando (F. 1944. február 7-én megindul
E. K.), s bejelentette, hogy egy tak a „Pfeil", azaz „Nyíl" fedő
német hadnagyot kíván a for- nevű vonatok Hegyeshalmon, 
galmi csoportba helyezni, s né- Sopron Délin és Sopron 
met forgalmi szolgálattevőt ve- GySEV állomásokon keresztül. 
zényelnek a soproni magyar Amíg volt rájuk magyar moz
forgalmi szolgálattevő mellé, dony, addig a belépő állomáson 
majd német telefonista számára mozdonyt cseréltek. Ha nem 
kért helyet a távírdába, ahova volt, vagy várni kellett volna, 
akkor már betelepültek a ma- Reichsbahn-mozdony és -sze
gyar forgalomirányítók is. mélyzet továbbította azokat a 

Rendelkezik 
az üzletvezetóség 

Február 6-án a 105-ös Vp (vo
nalparancsnokság) közölte a 
GySEV forgalmi osztályával, 
hogy „nagyobb megmozdulás" 
részére a több száz kocsival le
állított Eszterháza-Celldö
mölk közötti vonalat szabaddá 
kell tenni, a győri vonalon pe
dig a ieállított vonatok átcso
portosításával biztosítani kell 
minden állomáson a keresztezé
si lehetőségeket. Hasonló előké
születek történtek a budapesti 
üzletvezetőség még kezében lé
vő vonalain, s a szombathelyi 
üzletvezetőség hálózatán is. 

A német F. E. K. Szombathe
lyen, Veszprémkülsőn és Zala
szentivánban a forgalmi és 
vontatási szolgálat központi irá
nyítására felállította menetirá
nyító szerveit, a Zugleitung
okat. A veszprémi és zalaszent
iváni mellé egy-egy németül 
beszélő tisztviselőt rendelt az 
üzletvezetőség, Szombathelyen 
pedig három forgalmi tisztvise
lővel a német Zugleitung mellé 
felállította a „Forgalomirányító 
Szolgálat" -ot. A szombathelyi 
üzletvezetőség épületében egy
más mellett volt a német és ma
gyar irányítók szobája. Ezen fe
lül az üzletvezetőség Győrsza
badhegy, Pápa, Celldömölk, 
Sárvár, Porpác, Szombathely, 
Körmend, Sopron Déli, Bük, 
Rábamolnári, Zalaszentiván, 
Veszprémkülső, Ajka, Deve
cser. Boba, Ukk, Zalaegerszeg 
és Csorna állomásokon - for
dulószolgálatba - ügyeletese
ket léptetett szolgálatba. Az er
ről intézkedő 1945. február 9-én 
kelt üzletvezetőségi rendelet 
megszabta az ügyeletesek fel
adatait: 

„Hangsúlyozzuk, hogy az 
eredményes szolgálat feltétele 
a német vasúti katonai szer
vekkel való szoros és baráti 
együttműködés. Ezt az együtt
működést azonban a felügyele
ti szolgálatot végző alkalma
zottaink hivatottak biztosíta
ni, akik illetékes német szer
vekkel tárgyalják meg a szük
séges intézkedéseket és annak 
alapján adják ki rendelkezései
ket, amelyek mindig egyezze
nek meg a német katonai szer
vektől saját közegeik részére 
kiadott utasítással.·· 

Február 6-án megnyitották a 
felvonulással kapcsolatos moz
gások segítésére épített Győr 
GySEV és a Győr MÁV közötti 
összekötő vonalat. valamint az 
azon épített Győr Déli rakodó
állomást. Ezt Győr MÁV első
sorban menekült vasutasokkal 
népesítette be. 

magyar vonalakon is. Két nap 
múlva már érkeztek vissza az 
üres szerelvények. 'Óriási moz
gás indult meg a Bakony térsé
ge felé a vasútvonalakon. A vo
natok jelentős része Veszprém
külsőn rakodott ki, de a térség 
többi állomását is felhasználták 
kirakáshoz. 

Megkezdődnek 
a bombázások 

A szövetségesek február 
4-11. között megtartott krími 
konferencián egyeztették ter
veiket, s ennek nyomán, amint 
azt az időjárási viszonyok is le
hetővé tették, az amerikai hadá
szati légierő ismét bekapcsoló
dott a magyarországi hadműve
letekbe. Február 13-án délelőtt 
11 óra körül egy amerikai köte
lék bombázta a celldömölki pá
lyaudvart. Február 15-én Wie
ner Neustadt, Marz-Rohrbach, 
Mattersburg állomásokat és a 
Bécs környéki •vasúti célponto
kat bombáztak. Két napra meg
állt a Wiener Neustadt-Sopron 
Déli vonalon a forgalom, s csak 
a helyreállítás után indulhattak 
megint a vonatok. A GySEV 
forgalmi osztályának vezetője, 
Egész Kálmán már nem győzte 
beírni naplójába az egymást 
érő riadók időpontját, annyi 
volt. 

Február 21-én hat gép Sop
ron GySEV állomást bombázta. 
Jóllehet az állomásra csak 9 
bomba esett, az átmenő forga
lom 24 orara megszakadt. 
A vasúti berendezéseket súlyos 
kár érte: 4 bomba eltalálta a 
mozdonyszereldét, elpusztult a 
felső vízház. A mozdonyszerel
de épülete ráomlott a javítás 
alatt álló mozdonyokra, újabb 
károkat okozva azokban. A for
galom, a feltorlódott vonatok 
sürgető követelésére a helyreál
lítás azonnal megindult, s egész 
éjjel villanyvilágítás mellett 
folytatódott. 

A hadvezetés számolva a 
légitámadásokkal, a felvonulás 
útvonalára már előre vasútépí
tő alakulatok vonatjait irányí
totta. Ide magyar munkásszáza
dokat is vezényeltek, a MÁV 
pedig megerősítette, létszám
ban növelte a már korábban 
felállított „ mozgó osztálymér
nökségeit." 

A németek a magyar vasúttól 
még fokozottabb teljesítményt 
követeltek a hadiszállítások ér
dekében. A polgári forgal"om 
igényeit például egyáltalán 
nem vették figyelembe. 

Március 4-én az amerikai lé
gierő öt hullámban támadta 
Sopron vasúti berendezéseit, s 
mintegy 4 km hosszú szőnyeg-

bombázással verte veg1g Sop
ron mindkét pályaudvarát. Az 
állomáshoz vezető utcában álló 
üzletigazgatósági épület egyik 
szárnyát is bombatalálat szabta 
le. A Sopron GySEV állomásra 
dobott bombák a vágányzatot 
valósággal felszántották. 
Ugyan a győri vonalnak az állo
más előtt lévő hídját a bombák 
nem találták el, a hídra vezető 
töltést azonban súlyosan meg
rongálták. 

A vasutat főképp járműkár 
érte: 3 mozdony, 4 motorkocsi, 
60 különféle vasúti kocsi pusz
tult el, egy sor kisebb jelentősé
gű berendezés mellett tönkre
ment a fordítókorong és hasz
nálhatatlanná vált a szénfelvo
nó, több szakaszon is megron
gálódott a vízdarukhoz vezető 
csővezeték. 

A MÁV berendezéseit Sop
ronban 280 bomba becsapódá
sa tette használhatatlanná. 
A Déli pályaudvaron nyolc 
mozdony, két motorkocsi, több 
mint kétszáz vasúti kocsi, 4000 
vágányfolyóméter, a fűtőház, a 
kereskedelmi és forgalmi be
rendezések pusztultak el. 

Mindkét állomáson azonnal 
megkezdték a mentést, s a hely
reállítást. A pusztítás méreteire 
jellemző, hogy jóllehet Sopron 
GySEV állomáson március 5-én 
2000 ember dolgozott a helyre
állításon és a romok eltakarítá
sán, s a következő napokban is 
nagyjából ugyanekkora volt a 
létszám, mégis csak március 
9-én haladt át az első vonat. 

Sopron után 
Hegyeshalom 

A németek a „Tavasz ébredé
se" offenzívát március 6-án, a 
kitűzött időpontban megkezd
ték. A csapatok utánpótlása, el
sősorban az üzemanyag-után
pótlás még gurult, amikor már
cius 8-án az amerikai légierő
dök több hullámban borpbáz
ták Hegyeshalom állomást. 

A bécsi Hadtörténeti Levél
tár négy darab, március 8-án 
készített felvételt őriz a hegyes
halmi állomásról. Ezek tanúsá
ga szerint egyetlen összefüggő 
roncstömeg borította a vágá
nyokat, illetve azok helyét. 
A rendezőben, bombatölcsér 
bombatölcsérbe ért. A rommá 
bombázott fűtőházat meg sem 
lehetett közelíteni, az oda veze
tő vágányokat felszántották a 
bombák. Több mozdony ma
radt a romok alatt. Két villamos 
mozdony is súlyosan megron
gálódott. 

A német és magyar helyreál
lító alakulatok már csak az át
haladást igyekeztek a rendező
ben is biztosítani. Ezek helyre
állításáig a Transportkomman
do kénytelen volt utánpótlási 
vonatait kerülő irányon továb
bítani, ami azok futását jelentő
sen lelassította. Ezért érezhető
en megnövekedett Sopron állo
más forgalma Ebenfurth felől. 

A front közelében a kirakodá
si helyeken a németek szállít
mányai ellen a szovjet légierő 
gépeit vetették be. Amint a 
megvert, az összeomlott offenzí
vában kifulladt ellenség üldözé
se során a front egyre nyuga
tabbra került, a nyugati or
szágrészek fölött is a szovjet lé
gierő vette át a szerepet. Tevé
kenységükre jellemző, hogy 
március 25. és 29. között Szom
bathely állomást 5 légitámadás 
érte. Jóllehet ezek kisebb mére
tűek voltak, mint az amerikai 
támadások, eredményességü
ket a Kriegstagebuch des Hee
resgruppa Süd március 26-i be
jegyzése is bizonyítja: 

,, ... a 6. tábori hadsereg pa
rancsnoka, Balek azonban je
lenti. hogy a szombathelyi vas
útállomás bombázása miatt a 
megerősítésül kapott 1. népi 
hadosztálynak csak egy zászló
alja érkezett be, a többi el
akadt. .. " 

Lovas Gyula 

(Folytatjuk) 

Az újjáépülő Keleti pályaudvar 

Jubileumi megemlékezés 
A főváros felszabadulásának 

40. évfordulója alkalmából feb
ruár 14-én ünnepséget tartottak 
a budapesti vasútigazgatósá
gon. A jubileumi megemlékezé
sen mintegy kétszázötvenen 
vettek részt. 

Az ünnepséget Pady Géza, a 
pártbizottság titkára nyitotta 
meg, majd Nagyrónai László 
igazgatóhelyettes méltatta Bu
dapest felszabadulásának törté
nelmi jelentőségét. Egyebek 
közt hangsúlyozta, hogy a 40 
évvel ezelőtt történt esemé
nyekre emlékezve kettős külde
tést teljesítünk. Egyrészt őszin
te hálával emlékezünk a felsza
badító hősökre, másrészt figyel
meztető mementóként idézzük 
a múltat, gyermekeinknek és 
unokáinknak tanulságul, akik 
szerencsére nem élték át azokat 
a borzalmakat, szenvedéseket, 
amelyeket a hitleri fasizmus zú
dított az emberiségre, köztük 
ránk magyarokra is. 

N agyrónai László ünnepi be
széde után, az évforduló alkal
mából, huszonhat vasutast ré
szesítettek Igazgatói Dicséret
ben, amelyet Tongori Imre 
vasútigazgató adott át. 

A kitüntetettek között akad
tak, akik a kriti!rns időket a bu
dapesti szolgálati helyeken vé
szelték át, mint például Juhász 
Rafael, aki 1944-ben szegődött 
a MÁV-hoz pályamunkásnak 
Józsefvárosba. 

- Én vidékről, Tápiószecső
ről jártam a munkahelyemre -
emlékezett vissza. - Igen siral
mas idők voltak azok. Nem volt 
élelem, sem víz, de annál több 

Kiürítés után 

Lakitelek állomáson va
gyunk, és - mint a mellékelt 
fotón látható - derűsen tekin
tünk a sz_ovjet fényképészre. Az 
időpont 1945. február vége. Eu
rópa nagy részén, így tehát 
még hazánkban is háború dúl, 
de itt már hónapok óta elné
multak a fegyverek. Akkor hát 
hogyan is került össze - ilyen 
békés, szinte családias együtt
létben - ez a kis csoport? Ezt 
szeretném most elmondani. 

Menjünk vissza időben né
hány hónapot. Mint tudjuk, 
Szeged 1944 októberében fel
szabadult. Csakhogy a nyilas 
kormány és a náci hadvezetés 
intézkedései nyomán az ország
nak ezen a részén is elnéptele
nedtek, kiürültek az állomások 
és a szolgálati lakások. Ez tör
tént a kiskunfélegyháza-szol
noki vonal Alpár, Lakitelek, 
Kécske állomásain is. 

Ekkor én Jászszentlászlón 
voltam forgalmi szolgálattevő, s 
ott ért a felszabadulás 1944. ok
tóber végén. Nyomban hozzá
láttunk a megrongált, felrob
bantott vagy bombáktól sérült 
pályarészek, távíró- és távbe
szélővonalak helyreállításához. 
A helyben lakó és az Erdélyből 
menekült vasutasokkal együtt 
kezdtük meg az újjáépítést. 
Nem parancsolt akkor nekünk 
senki, mégis dolgoztunk szíve
sen, önként és önzetlenül. Hit
tünk abban, hogy a lerombolt 

munka várt ránk. Mindent kézi 
erővel kellett elvégeznünk: a 
romok eltakarítását, az épüle
tek és a pálya rendbehozatalát. 
Gépekről, akkor még álmodni 
sem mertünk. Külön nehézsé
get okozott a hazautazás. Akko
riban „G" kocsiban, vagy aho
gyan nevezték: ,.bocipullman
ban" utaztunk. Gyakran csak a 
tetőn jutott hely. Egyszer a Ke
letiből a Százlábú-híd alatt át
haladva az egyik kollégámat le
sodorta a híd tartópillére és 
szörnyethalt. Munkahelyet azó
ta sem változtattam: jelenleg a 
Keletiben raktárnokként dolgo
zom, de már nem sokáig, mert 
négy hónap múlva nyugdíjba 
megyek ... 

Nemes József Nagyváradról 
került a Nyugatiba forgalmi 
szolgálattevő gyakornoknak, 
közvetlen a főváros felszabadí
tását követő napokban. 

- A vonatkísérő laktanyába 
szállásoltak el - idézi a múltat. 
- Ebben nem volt sok köszö
net, mert előfordult, hogy egy 
adott időben több utazó sze
mélyzet érkezett vidékről és át 
kellett adni a fekhelyet. Ilyen
km; vagy meghúztam magam a 
pályaudvar valamelyik csende
sebb zugában vagy átmentem a 
Keletibe hátha ott akad egy 
fekhely. A munkaidő 24 óra 
szolgálatból és 48 óra pihenő
bó1 állt. De mi szabadidőben a 
Margit-híd újjáépítésén is dol
goztunk. Az élelmiszer-ellátmá
nyunkról jobb nem is beszélni. 
Olyan leveseket osztottak a 
ceglédi váróteremben, hogy ha-

lászni kellett belőle az 5-1 O 
szemnyi babot vagy lencsét. 

Az első hetekben mindent 
kellett csinálni. Egyszer a cso
dának köszönhető, hogy meg
maradtam. A kilences raktár 
végén takarítottunk, ahol mel
lettem ferobbant egy ott ha
gyott gránát. Hogy, hogynem 
csak a légnyomás dobott 
odébb, egyébként egyetlen kar
colás sem volt rajtam. 

A munkán kívül külön harcot 
folytattunk a feketézőkkel, akik 
néha orosz katonaruhában ga
rázdálkodtak a pályaudvaron. 
Szót érdemel a fizetésünk is. 
Nekem például 950 ezer adó
pengő volt a heti keresetem. De 
mire megkaptam, már egy vil
lamos átszállót sem adtak érte, 
mert a jegy már egymillióba ke
rült. 

Szép Imre 1944-ben került a 
MÁV-hoz Biharnagybajom ban. 
Pályamunkásként kezdte, most 
kocsiirányító Rákosrendezőn. 

- Én a főváros felszabadítá
sát követő időben Füzesgyar
maton vonatkísérőként teljesí
tettem szolgálatot - vall magá
ról. - Csak később kerültem 
R,__ákosrendezőre, ahol akkor 
már nagyjából konszolidálódott 
a helyzet. Azért voltak még ne
hézségek. Nekem egyetlen 
nagy problémám volt, az 1s 
csak a külsőmmel: szőke vol
tam, s ennek következtében 
egyik-másik szovjet katona szö
kött németnek nézett. A csomó
ponton hosszú éveken át szak
szervezeti bizalmiként tevé
kenykedtem. 

Séra Sándor 

A barátságot ez a fotó is őrzi 

ország újjáépítését a mi kis 
helytállásunk is előbbre fogja 
vinni. 

Amint telefonálni tudtunk, je
lentettük Szegedre munkánk 
eredményét, a Jászszentlászlón 
levő menekültek névsorát és 
képzettségét. Csakhamar meg 
is érkezett hozzánk a MÁV Üz
letvezetőség forgalmi és keres
kedelmi osztályának megbízott
ja, és közölte velünk, hogy a 
kiskunfélegyháza-szolnoki vo
nal állomásait sürgősen be kell 
népesíteni. Mivel azonban a tél 
küszöbén voltunk, a családos 
kollégák nem mertek vállalkoz
ni az azonnali utazásra. Kaptak 
i.s rá engedélyt, hogy később 

mehessenek. Emlékszem 
egyébként, hogy a Nagyvárad
ról érkezett Pálházi József La
kiteleket, a Körösgyéresről me
nekült Ződi Antal pedig - tet
szése szerint - Kécskét vagy 
Alpárt választhatta szolgálati 
helyéül. 

A megbeszélésen én is jelen 
voltam, s megemlítettem, hogy 
Lakitelek állomást jól

° 

ismerem, 
hiszen ott töltöttem nemrég a 
gyakornoki időmet. Ráadásul 
nőtlen, 21 éves, független ifjú 
vagyok, telöl.át ha kell, azonnal 
indulhatok. Kaptam is azonnal 
írásos rendelkezést a Szegedi 
ÜV megbízottjától. 
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apus ks lgá at ,ar 
Örökös nyüzsgés, cipeke

dés. hangoskodás színhelye a 
győri vasútállomás várócsarno
ka. Az induló és érkező vonatok 
ontják a tömeget. Nagy az uta
zási kedv és az utazási muszáj. 
Ki turistaként országot járni 
megy a pályaudvarra, ki napon
ta a munkahelyére, majd onnan 
hazaviteti magát a szerelvé
nyekkel. 

- Gyorsvonat indul Buda
pest-Keleti pályaudvarra a má
sodik vágányról. A vágány mel
lett tessék vigyázni 1 • • • Sze
mélyvonat érkezik Hegyesha
lomból a harmadik vágány
ra . .. Gvorsvonat indul Szom
bathelyr� az ötödik vágány
ról ... - hirdeti a hangszóró. 

Két karszalagos, egyenruhás 
férfi sétál a tömegben. Ha piros 
díszes karszalagjuk nem kiabál
ná, akkor is tudná mindenki: ők 
a mozgó informátorok, a felvi
lágosítást adók. Sokak közül ez
úttal Kövecses Imre, aki éppen 
ma „jubilál": huszonkilenc éve 
viseli a MÁV egyenruháját. és 
Kis Tar Imre, aki ,.öregebb" a 
társánál. mert ő, úgymond: ott 
született a sínek között, és több 
mint harminc esztendeje elköte
lezett embere az örökös zakato
lásnak, az utazóközönségnek, 
újabban az információk adásá
val ... 

- Személyvonat indul He
gyeshalomba az első vágány
ról ... 

És Szombathelyre hon
nan, mikor indul? Az imént 
nem hallottam jól a bemon
dást. Jaj, aranyos lelkem, 
mondja már meg, mert, ha dél
előtt oda nem érek, kétségbe 
esik a fiam - mondja és kérdi 
egyszerre egy idős asszony, az
tán nagyokat lihegve a kérde
zett lábai elé teszi csomagjait. 
Úgy tűnik, megbízik benne, és 
már mondja is, hogy miért: 

- Ejnye, de formázza a fia
mat, Lelkem. Szakasztott, mint
ha ő volna. 

A vasutas elmosolyodik. Tet
szik neki ez a nem várt bók, az
tán készséggel magyarázza, mi
kor, honnan, milyen vonat in
dul Szombathelyre, nehogy tá
vol maradjon, vagy elkéssen a 
családi találkáról. 

most aztán strázsálhat itt dél
utánig. mert közben vonata van 
ugyan a faluja felé, de autó
busz-csatlakozása nincsen. Inni 
nem szeret, csavarogni még 
úgyse, inkább beül mozizni. 

Ha van idejük, igen 
közlékennyé válnak az embe
rek. Karszalagosunk megadja 
az információt: mikor, mit lát
hat. 

- Megnézheti majd az 
,,Amerikai barát·· című fran
cia-NSZK filmet, az „Éden
kert a sikátorban·• és „Az ifjú
ság édes madara·• című ameri
kai filmet, de csak este tíz óra
kor - sajnos. 

Ezt egyébként a falragasz is 
jelzi, de jobb megkérdezni azt, 
aki élőszóban ad felvilágosítást. 
A plakát mellett ott van egy föl
írás is, amely a könyvtárba 
csalogatja az utasokat ... Van 
egy másik is, az pedig az Arany 
János Művelődési Ház gazdag 
műsorát ajánlja azoknak, akik 
várakozásra kényszerülnek. 

A kultúrát hirdető falraga
szoktól nem messze egy férfi 
.. kulturálatlankodik" itta
san. Zaklatja az utasokat, inzul
tálja a nőket. A „kapus•· odalép, 
szelíden karon fogja, és udvari
asan kitessékeli. Meglepő, hogy 
a pityókás belátja: a vasutas
nak van igaza. 

A két egyenruhás ,.informá
tor" nem volt mindig kapus. 
Kövecses Imre abból a huszon
kilenc évből, amit a MÁV-nál 
eltöltött, huszonhetet kint, a for-

galomban élt meg, mert térköz
őr volt. Ezt az egykori beosztá
sát olyan büszkén közli. akárha 
azt mondaná: ő volt az állomás
főnök. De megbetegedett. le
esett a vérnyomása, rendetlen
kedett a szíve. A MÁV szigorú 
egészségügyi szabályai pedig 
nem engedélyezik ilyen állapot
ban a térközőri teendők ellátá
sát. 

Kis Tar Imre kocsirendező 
volt. Ő is megbetegedett. Ki
kezdte az idegeit a mindig fe
szült szolgálat. Egyszer. amikor 
véget ért a hosszú szolgálat, 
csak sóhajtani tudott, aztán ösz
szeesett . . . Munkahelyéről, a 
rendező pályaudvarról vitte el a 
mentő. ,Jdegkimerülés" 
mondta az orvos, és többé nem 
lehetett kocsirendező. Ma 
mindketten kapusok. 

Beosztásukkal jár, 
hogy gyakorta ők ülnek be az 
,,információs" irodába, és kész
ségesen adnak felvilágosítást 
telefonon vagy személyesen, ha 
a két fiatal kolléganő: Komáro
mi Istvánné és húga, Vidáné 
Mervó Mária nincs ott. 

A fiatalasszonykáké is szigo
rú szolgálat. Szünet nélkül hív
ják őket az érdeklődők telefo
non: mikor, hova indul sze
mély- vagy gyorsvonat, és mi
kor, hova érkeznek meg . . Ha 
álmukból fölébresztenék őket, 
akkor is könyv nélkül fújnák a 
menetrendet. 

Sindulár Anna 

- Azt mondják, újabban 
mozi is van a pályaudvaron. 
Hol? - kérdi egy harminc év 
körüli fiatalember, aki a követ
kező pillanatban azt is elújsá
golja, hogy kedves katonapajtá
sa miatt maradt le a vonatról, 

Nem akarjuk az utat végig fagyoskodni! 
Jó, jó, de hol kapnak szenet? 

(Kesztyüs Ferenc rajza) 

Másnap reggel Huszta és Szállást gyorsan találtam ma-
Rengei pályamester csapata pá- gamnak a már régebbről is
lyakocsival elvitt Kiskunfélegy- mert, kedves Koncz néninél. 
házáig, onnan azonban csak Úgy fogadott, mintha a fia let
gyalogosan haladhattam to- tem volna. S elterjedt a híre, 
vább, mivel Szolnok irányába hogy megjöttem, és üzemképes
akkor még semmilyen vasúti sé kellene tenni a vasútállo
közlekedés nem volt. Különben mást. Jöttek is már másnap a 
1s legbiztonságosabb volt a vá- kollégák, barátok, ismerősök, 
gányok között haladni, s így köztük több pályamunkás. 
legalább meggyőződhettem a Nagy örömünkre az állomás 
pálya állapotáról is. úgynevezett „kéziszertára" kü-

Alpár állomáson teremtett 
lelket sem találtam. Miután 
megszemléltem az őrhelyeket 
és a felvételi épületet, begör
dült az átmenő fővágányra az 
Sz. Cs. V. (a Szeged-Csanádi 
Vasút) motorkocsija, rajta a 
szovjet vasúti parancsnok és kí
sérete. Igazoltam magam a 
Jászszentlászlón kapott doku
mentummal, s magyarázgat
tam. hogy Lakitelek állomás 
.. benépesítésére" megyek. 
A parancsnok barátságosan ke
zet nyújtott, majd együtt vizs
gáltuk meg az állomás vágány
hálózatát. aztán a motorvonat
tal elvittek engem Lakitelek ál
lomásra. A parancsnok azt is 
megígérte, hogy hamarosan 
meglátogat. aztán tovább men
tek Szolnok felé. 

Ott álltam tehát egyedül az 
elhagyatott állomáson. A for
galmi iroda feltörve, a menet
jegyek kiszórva a földre, a táv
írógépek és a tárcsás uédőjelző 
berendezése megrongálva. Te
lepiszkítva minden helyiség, 
még a szolgálati lakás 1s. A vál
tók. kereszteződések. vágányok 
közeit a szél behordta szemét
tel. lombbal. A tépelődés azon
ban hiábavaló. 

lönös módon, teljesen ép álla
potban megmaradt. Nem törték 
fel, nem hiányzott belőle sem
mi. Az a helyiség ugyanis, 
amelyben tartották, a különálló 
W. C.-épület hátsó felében volt, 
mintha az is az illemhelyhez 
tartozna. Volt tehát bélyegző, 
nyomtatvány, minden szüksé
ges kellék. Rendet raktunk, pár 
nap alatt még a védőjelzőket is 
üzemképessé tettük, csak a táv
írógép és a telefon nem műkö
dött, amíg a hiányos vezetéke
ket nem pótoltuk a vonalon. 

Állomásunkon három 
irányból - Szolnok, Kiskunfél
egyháza és Kecskemét felől -
várhattunk vonatot. Az első 
szerelvény - hadiszállitmány 
szovjet katonákkal, fegyverek
kel Szolnokról érkezett. 
Utánpótlást vitt Kecskemét 
térségébe. A vonat parancsnoka 
örült jelenlétünknek, mert -
mint mondta - eddig a vonal 
egyetlen állomásán sem láttak 
vasutast. Mindenütt maguknak 
kellett ellenőrizni még a váltó
kat 1s. Kaptunk tőle kenyeret, 
szalonnát. cukrot és sót, ami 
nagy kincs volt abban az idő
ben. 

Ezt a vonatot hamarosan kö
vette a többi. A már korábban 

ismert szovjet vonalparancsnok 
is - ígéretéhez híven - meglá
togatta állomásunkat. Munkán
kat dicsérte, s élelemről szintén 
gondoskodott. Tan Gyula bácsi 
volt állomásunk tolmácsa, de 
már nélküle is értettük egymást 
a szovjet katonákkal. Nyelvi ne
hézségünk csak a vidéket meg
szálló román hadsereg őrjárata
ival volt. 

Időközben - 1944. december 
8-án - Jászszentlászló állomás
ra megérkezett a Szegedi MÁV 
Üzletvezetőség írásos rendelke
zése a „benépesítés" további fo
ganatosítására. Ennek értelmé
ben családostól azonnal indult 
Lakitelekre állomásfőnöknek 
Pálházi József és váltóőrnek Te
lek Lajos. Útjuk bevagonírozva 
1945. január 2-ig tartott. 

Ezt követően jött !Tleg hoz
zánk Nyikolaj Piszkov szovjet 
vasúti .főnök, s vele a fényké
pen is látható szovjet váltóőr, 
akit mi mindannyian csak Pa
pának neveztünk. Oda rendel
ték ezenkívül Nagy Lászlót for
galmi szolgálattevőnek és Ber

ta Mihályt második váltóőrnek. 
Ezzel - az akkori idők szavá
val élve - be is fejeződött a be
népesítés Lakitelek állomáson. 

A munka tehát már job
ban megoszlott, de így is 24-24 
órás szolgálatot teljesítettünk. 
A vonatforgalom irányítása 
egyébként tele volt abban az 
időben igen sok, úgynevezett 
rendkívüli eseménnyel. Mivel 
az ország más részein még há
ború dúlt. minden vonat rako
mánya sürgős volt, akár a front
ra ment. akár onnan jött. S mi 
hiába végeztük nagy-nagy 
gonddal, körültekintéssel a 

Nehéz napok Nyú-egyházán 

Helytállás sord időben 
Darával kevert havat hord a dasági helyettese. amikor elkö

szél a Nyíregyháza állomás ren- szönünk a kocsimestertől. 
is gyenge volt. A gyors in�ézke-
dések hatására azonban a vona
tok néhány kivétellel fűtve köz
lekedtek a legzordabb időjárás
ban is. Külön elismerés illeti a 
műszaki kocsiszolgálatot, 
amelynek tagjai a vízelfagyá
sok megszüntetésében is jeles
kedtek. 

dezőjében. A kocsimester ma - Milyen gondokkal küzde-
már másodszor váltott cipőt. nek? 
Mátyás Ferenc az órájára néz. - Az elmúlt esztendőben 
Hamarosan vége a szolgálat- sem csökkentek munkaerő
nak. Ismét eltelt egy hideg nap gondjaink. Háromszázötvenen 
azokból, amelyek a legjobban léptek be, de majdnem ugyan
megviselik, próbára teszik a ennyien mentek el tőlünk. 
kint dolgozó embereket. - Sikerült-e ilyen feltételek 

Seprőt� lapátot 
a hésbe ... ! 

- Az előbb egy gyorsteher
vonatot állítottam össze: három 
.,dobással" ötvenhárom kocsit. 
Tudja, ilyenkor még a saru fo
gása is más, s a fékutat sem 
úgy választja az ember mint 
máskor. Vigyázni kell arra is, 
hogy ne kerüljön hó a tömlőkbe 
felrakáskor - magyarázza a 
kocsimester, akin látszik a törő
döttség, a fáradtság. - Persze, 
volt már nehezebb napunk is 
ezen a télen. Még az ünnepek 
előtt, amikor éjféltájban le kel
lett állnunk a gurítással, mert 
eltömődött a váltó. Aki élt és 
mozgott, mindenki seprőt, la
pátot, kaparót vett a kezébe. 
Hajnalra aztán végre fellélegez
hettünk, az átmenő vonatoknak 
nem kellett már vesztegelniök a 
jelzőknél. Azóta már a január 
és a február is próbára tett ben
nünket ... 

- Kapnak-e forró teát? 
- Az idén dupla adag jár, s 

bizony jólesik, amikor átfagy az 
ember. 

- Megbízható, szorgalmas 
vasutas. Több is elkelne belőle. 
Tizennégy éve van a MÁV-nál 
- jegyzi meg csendesen Dóka 
Vidor, a körzeti üzemfőnök gaz-

Debrecenben a nagyállomás 
mögött, a konténerpályaudvar 
közvetlen szomszédságában a 
II-es főpályamesteri szakasz 
emberei szorgoskodnak a vágá
nyok között. Ki csákánnyal, ki 
lapáttal, ki egy erős vasszer
számmal, a váltókat tisztítják. 

- Kik ők? 
Szabó István fiatal szakasz

mérnök otthonosan köszönget, 

szolgálatot, a voniil,tok menesz
tését - tudva az ellenkező 
irányból érkező szerelvények
ről is - nemegyszer a vonat ka
tonru parancsnoka döntötte el, 
hogy mikor induljanak. Ilyen 
esetekben, ha a vonatok a nyílt 
vonalon találkoztak, az a sze
relvény tolt vissza a ·másik elől, 
amelyiknek a szállítmánya a 
rajta utazó vonatparancsnok 
szerint kevésbé volt sürgős. 

Bizony, ellenkezett mindez az 
akkor érvényben levő 25-ös for
galmi utasítással és szeretve 
tisztelt oktatóm: Rohonyi Lajos 
felügyelő szigorú tanításával, 
de a hadi követelmények má
sok. Fokozott figyelemmel 
azért mégis sikerült mindvégig 
balesetmentesen dolgozni. 

Közben szoros barátság ala
kult ki a szovjet katonákkal, 
mindenekelőtt a moszkvai 
Nyikolaj Piszkovval és a tas
kenti Papával. Ők kerítettek 
február végén egy fényképészt, 
aki a mellékelt képeket készí
tette rólunk. Addig és még az
után is de sokszor kérdezgettük 
egymástól:- Kagda bugyet 
mir? Mikor lesz béke? 

És eljött végre az a nap 
is. A község akkori katonai pa
rancsnoka - egy szovjet őr
nagy - és Nyikolaj Piszkov né
hány vasutas kolléga részvéte
lével vadászatot rendezett a kö
zeli erdőben, hogy estére ven
dégül láthassák a község lako
sait. Az asszonyok sütöttek, főz
tek. jöttek a cigányzenészek, és 
hajnalig tartó mulatsággal 
köszöntöttük a várva várt bé
két. 

Dinnyés József 

mellett teljesíteni a tervet? 
- Csak túlórázással, a 

nyugdíjasok foglalkoztatásá
val, a nem teljes munkaidős fi
atalkorúak beállításával sike
rült teljesíteni a tervet. 

A nagy- és 
hisvasúton 

Ez bizony azt is jelenti. 
hogy a dolgozóknak kevés az 
idejük, kevesebbet tudnak tö
rődni a mozgalmi élettel, önmű
veléssel - jegyzi meg Csujna 
János szb-titkár. 

- Gondjaink ellenére már 
novemberben teljesítettük áru
szállítási tervünket. hasonló
képpen a menetdíjakét is, ami 
az elmúlt esztendőben megha
ladta a 140 millió forintot -
folytatja az üzemfőnök-helyet
tes. - Gondot okozott a kes
keny nyomközű vonalak áru
forgalmának lebonyolitása. hi
szen napi átlagban 30 kocsit 
kellett átraknunk, s ehhez a gé
pi kapacitás szűkösnek bizo
nyult. A szezonban csak egy, 
esetenként két T-174-es rako
dógép dolgozott. Az alkalmi 
munkaerő pedig minimális volt. 

- Tudták-e megfelelően fű
teni a kisvasúti vonatokat? 

- Ötven tonnával kevesebb 
tüzelőanyag érkezett Tatabá
nyáról, s ráadásul a minősége 

Körültehintően� 
baleset nélhül 

- Hogyan értékeli az üzem
főnökség a vállalatok szállítási 
fegyelmét? 

- A fuvaroztatók sajnos. a 
korábbi évekhez hasonlóan is
mét novemberben. december
ben igényelték a legtöbb kocsit. 
M1 mindent megtettünk annak 
érdekében. hogy az exportkül
deményeket soron kívül továb
bítsuk. Azoknak a vállalatok
nak az áruját azonban. amelyek 
nem időben igényeltek vagont. 
nem tudtuk gyorsan elszállíta
ni. Nehezítette a kocsiellátást az 
1s, hogy területünkön naponta 
5-12 vonatot kellett feloszlatni. 

- Az idei hideg tél próbára 
teszi a vasutasokat. de a lehető
ségekhez képest fokozottabban 
gondoskodunk a szabadban 
dolgozókról - mondJa az szb
titkár. - Minkenkinek kiadtuk 
a védőruhát, mindenki kap 
forró teát, és gondoskodtunk 
arról is, h_ogy a melegedők 
valóban melegek legyenek. Fel
hívtuk a forgalomnál dolgozók 
figyelmét. hogy óvatosabban. 
körültekintőbben végezzék 
munkájukat. Eddig szerencsére 
még nem történt baleset. 

(valkó) 

s csak annyit mond: ,.a mie- dühödött az aprólékos csáká
ink ". Aztán nevén nevezi az nyozgatáson. hogy valóságos 
övéit: a gépesített, mozgó egy- huzatot csinál a váltó alá. 
ség. Az előmunkás békésen kor-

- Vigyázz! - dördül egy holja: 
kemény hangú figyelmeztetés. - Azért ne rontsd el azt, 

Tolatnak. Az M31-es tartalék ami jó! 
robog el mellettük. A figyelő, Délb�m f��v�ltv� ebédelnek. 
árgus szemmel ügyel. Mégcsak � A szoc1alis korulmenyek elkese
a kezét sem csapkodja a bőrt pi- rítőek. Az n:1-ég hagyjá!"1· hogy a 
rosra maró hidegben. Régi em- pályamunkascsapat ket turnus
here lehet a MÁV-nak. ban fér az ebédlőbe. Rohanó. 

A kaparóvassal szépen aláfa
ragják a jeges csomókat. Jól 
meghúzzák vele a nyomcsator
nát, s aztán a hegyes végű kézi
csákány, majd a vesszőseprű 
nyalábja következik. Egyszerű. 
primitív elhárító eszközök. va
jon nincs más? 

- Hogyne volna! A hóol
vasztó. Nagy lángot bocsát a 
sínközre, de rá is fagy menten 
az olvadék - adja értésemre a 
munkavezető. - Utána vehet
jük elő a glikolt. 

- Szóval, nem is olyan gé
pesített ez a mozgó egység? -
fordulok a mérnökhöz, ő köz
ben a váltók működését ellen
őrzi. 

- Vigyázz? - kiált megint 
a figyelő. (Az M31-es négy ko
csival közeledik.) 

A mozgó szakasza szétreb
ben, majd folytatják a munkát. 

Egy Gabi nevezetű, ormótlan 
bakancsos legény annyira fel-

tempós kanalazás ez. nem ebé
delés. Az étel üzemi. a közelből 
hozatják. 

A nyírlugosiak a pihenőszo
bában ülik körül az asztalt. már 
az edény alját zörgetik. 

- Elég volt? 
Az adagot se nem sokallják. 

se nem keveslik, azt se mond
ják, hogy otthon jobbat esznek. 

- Mi volt az első fogás? 
- Tésztaleves. 
Társai kiegészítik a 

szolót: 
- Cso.11.tlevest ettél, 

tésztást. 
Mióta vasutas? 
Egy hónapja. 
S azelőtt? 

vála-

gyári 

Pásztor voltam. 
Vasutas szeretne lenni") 
Az. igen. 

Szalai Csaba 

Váltótisztítás köz!>en 
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Hanyagságból, fegyelmezetlenségből Vandálok Kézihsjtányon 

Az utolsó vonalbejárás Milliós károk A MÁV számtalan intézkedé
sével arra törekszik. hogy az 
utasok kénvelmesebben. kultu
ráltabban ·utazhassanak. Ter· : 
veiben előírja az utazás színvo- , 
nalának emelését. Érthetetlen 
azonban. hogy egyes utasok a 
törekvéseket semmibe veszik. 

a vasút ssánilájára 
február 6-án a társadalmi tulajdon védelme volt a té
mája annak az értekezletnek, amelyet a Keleti pályaud
var kultúrtermében rendezett a .\1..\ V Vezérigazgatóság 
katonai főosztálya. A vasút tűnédelmi felügyelői, ren
dészeti vezetői, a közös vagyon védelmezői kaptak itt 
tájékoztatást arról, hogy mennyi kár, veszteség keletke
zett az elmúlt évben a vasút teriiletén, és mik a legfon
tosabb teendők. 

Kovács János, a katonai fő. 
osztály társadalmi tulajdonvé· 
delmi csoportjának vezetője ele· 
mezte a vagyonvédelem helyze· 
tét. Bevezetőjében leszögezte, 
hogy a vasúti tulajdonban ke· 
letkezett károk az előző évek· 
hez képest növekedtek. Az el
múlt esztendőben a kár értéke 
megközelítette a 400 millió fo
rintot. Ha ezt a veszteséget a 
MÁV nagy értékű, sok milliár• 
dos állóeszközéhez. és a napon• 
ta szállított árutömeg értékéhez 
hasonlítjuk. talán már nem is 
tűnik olyan soknak. Persze, ez 
nem vigasztal senkit. hiszen az 
a cél, hogy a legkevesebb vesz
teséggel dolgozzunk. 

Sok az árukár 

Gondjaink egyik oka többek 
között, hogy a rendező pályaud• 
varokon lazult a technológiai fe
gyelem. Az utasítástól eltérő 
munka miatt (kíméletlen gurí· 
tás. tolatás. saruzás) például öt· 
ször annyi árukár keletkezik, 
mint amennyi a dézsmálások· 
ból származik. Sok szolgálati 
helyen. a technológiai előírások 
megszegése folytán bekövetke· 
zett kárt a vezetők - attól való 
félelmükben, hogy ezért nem 
kapnak prémiumot, jutalmat -
elhallgatják, nem jelentik. 

Nem· elenyésző az a veszte• 
ség sem, amelyet szintén ha· 
nyagság, felületesség okoz. 
A határállomások kocsiátvevői 
gyakran megdézsmált, feltört. 
rossz műszaki állapotban lévő 
vagonokat is átvesznek. Azokat 
persze a másik ország határál· 
lomása visszaküldi. és az áru· 
kárért nekünk kell fizetni. 

A technológiai fegyelem, a 
biztonság megsértésével hozha
tó összefüggésbe az egyre terje• 
dö italfogyasztás. Tavaly 3600 
vasutas ellen indítottak eljárást 
mert az ellenőrök szolgálatuk· 
ban ittasságot állapítottak meg. 

A nagyobb pályaudvarok kör· 
nyékén zugkimérések működ· 
nek. Ezeken a helyeken a vas· 
utasok hitelben vásárolnak, a 
számlát fizetéskor rendezik. 

Az áruszállítás során keletke· 
zett kár tavaly 70 millió forint 
volt. tízmillióval több, mint 
1983-ban. A tárgyi balesetek 
155 millió forintjába kerültek a 
MÁV-nak. A késedelmes szállí· 
tás. felárak, bírságok 200 millió 
forint kiadással jártak. A fuva
rozott árul<ban keletkezett töré· 
sekért. sérülésekért 14 milliót 
fizettünk. A gondatlan gépi ra• 
kotlás következtében 36 millió 
fonnt értékű kár keletkezett a 
vagonokban. A személykocsik 
berendezéseiben felelőtlen, ga• 
rázda személyek hétmillió fo. 
nnt kárt okoztak. 

Megduplázódott az úgyneve• 
zett áruszóródásból keletkezett 
kár értéke is. Ez a vagonok 
technikai állapotának és a ha· 
nyag munkának a következmé· 
nye. A szállítás közben elhullott 
állatokért 2.3 millió forintot kel· 
lett kiadni. A vagonokból össze· 
sen 15 millió forint értékű árut 
loptak el. 

Négylábú segítők 

Ezek a számok is bizonyítják, 
hogy a MÁV legtöbb vesztesé· 
ge a fuvarozás során keletkezik. 
Ezért a vasút vezetői a techno· 
lógia1 fegyelem megsz!lárdítá
sán kívül a rendészetet szeret
nék hatékonyabb szervezetté 
kovácsolni. A legtöbb tolvajlás, 
kártevés ugyanis a nagyobb 
rendező pályaudvarokon fordul 
elő. Tavaly 419 alkalommal ér· 
tek tetten tolvajokat a rendé· 
szek. Majdnem hétezer alka· 
lommal avatkoztak be kártevési 
folyamatokba, és így tizenegy
millió forint értékű anyagot, 
árut mentettek meg az eltulaj
donítástól, a pusztulástól. 

A vezé1igazgatóság a rendé· 
sz�k munkáját őrkutyák alkal· 

A celldömölki vasutas munkásőröknek 

Oklevél és emlékplakett 
az országos parancsnoktól 

Fennállása óta első ízben 
kapta meg az Élenjáró Egység 
megtisztelő kitüntetést a mun
kásőrség celldömölki városi 
egysége. A január 26-i ünnepi 
egységgyűlésre a Kemenesaljai 
Művelődési Központ színház
termében került sor. Az elnök
ségben foglalt helyet Borbély 
Sándor, az MSZMP Központi 
Bizottságának a tagja, a Mun· 
kásőrség országos parancsno· 
ka. Molnár István, az MSZMP 
Vas megyei Bizottságának tit
kára. Takács József, megyei pa
rancsnok. Ott voltak a helyi 
párt· és tanácsi vezetők. továb· 
bá a város gazdasági egységei· 
nek. közöttük a vasút képv1se
lő1 IS. 

Az egységgyűlésen az orszá
gos parancsnok a helyi üzemek. 
vállalatok. intézmények közül a 

körzeti üzemfönökséget díszok
levéllel és emlékplakettel járó 
kitüntetésben részesítette. 

Celldömölkön Jelenleg 24 
vasutas tagja van a testületnek. 
Munkájukkal, helytállásukkal 
kiérdemelték a város és a fegy
veres testület vezetőinek a meg· 
becsülését. 

Az üzemfőnökség részére 
adományozott kitüntetést Bor
bély Sándor adta át Bálint Sán
dor üzemfőnöknek. Ugyancsak 
az országos parancsnoktól ve
hette át a Kiváló Munkásőr ki
tüntetést Tánczos Imre moz· 
donylakatos. a Kiváló Rajpa
rancsnok elismerést Berecz 
Éndre asztalos és a 20 éves 
Munkásőri Szolgálatért Emlé
kérmet Koller László vonatve· 
zető. 

Sz. J. I. 

Szakmunkások vetélkedője 
A szegedi Épület• és Hídfenntartó Főnökség 12 építésvezető· 

ségéről 41 szakmunkás versengett január 31-én Szegeden. a vas· 
utas művelődési házban. A harminc éven aluli fiatalok vetélkedő· 
jében 17 szakma képviseltette magát. A résztvevőknek szakmá
jukkal kapcsolatos tudnivalók mellett számot kellett adniok poli
tikai. ifjúságpolitikai és munkavédelmi kérdésekben való jártas• 
ságukról 1s. A vetélkedő győztese: Tóth László festő (2. építésve
ZPtóség. Békéscsaba). 2. Turi József villanyszerelő (6. építésveze• 
töség. Makó): 3. Apró Ferenc asztalos (1. építésvezetőség. Baja). 

mazásával igyekszik hatéko• 
nyabbá tenni. Tizenhárom kör· 
zeti üzemfönökséghez telepítet• 
tek már idomított kutyákat. Ez 
év októberéig pedig valameny· 
ny1 körzeti üzemfőnökség. ren· 
dező pályaudvar területén elhe· 
lyezik a négylábú segítőket. Et· 
től az intézkedéstől az árudézs· 
málásból származó kár lénye• 
ges csökkenését várják. A BM 
kutykakiképző iskolájában . .ta
nult" kutyák - szakképzett ve· 
zetővel - rendkívül hatásosak 
a tolvajok ellen. A miskolci ren
dezőben és Záhonyban már 
több éve járőröznek kutyákkal 
a rendészek, és az eredmény 
nagyon biztató. Lényegesen 
kevesebb a kocsifeltörés. a 
dézsmálás. Az idomított kutyák 
a szervezett bandákat is lefegy· 
verzik. Eddig már ötven kutyát 
állítottak a vasút szolgálatába. 

Tűz 

a mozdonyon 

A tűzvédelmi helyzetről szól
va az előadó megállapította, 
hogy az kedvező, amely a vas
út hatvanöt hivatásos tűzvé
delmi szakemberének és az ön
kénteseknek az érdeme. Az el
múlt esztendőben 25 ezer hiba
forrást, szabálytalanságot ész
leltek és szüntettek meg, ame
lyek tüzet okozhattak volna. A 
kocsik, mozdonyok állapota tűz
védelmi szempontból mégis ag· 
gasztó. Tavaly hatszor annyi, 
veszélyes anyagot szállító va
gon hibásodott meg. mint 
1979-ben. 

Az elmúlt esztendőben 146 
tűzeset történt a vasúton. A kár 
hat és fél millió forint, amely az 
állóeszköz értékéhez és a szállí
tott árutömeghez képest nem 
jelentős. Négymillió forint érté
kű tűzkár a budapesti igazga
tóság területén keletkezett. Itt 
volt a legtöbb mozdonytűz is. 
A tüzek hatvan százaléka 
egyébként mozdonyon keletke
zett. amely vontató járműveink 
elhanyagolt állapotára utal. 
A mozdonytüzek .. csak'" félmil· 
lió forint értékű kárt okoztak. 
Azért csak ennyit, mert a moz
donyszemélyzet önfeláldozó és 
szakszerű közbelépése meggá
tolta a tűz nagyobb arányú 
pusztítását. 

Kaszala Sándor 

és rongálják a vasúti személy· 
kocsikat. a várótermek beren
dezéseit. Utazásaim alkalmával 
nem egy esetben tapasztalom. 
hogy főv1zsgáról kijött vasúti 
kocsik ülését ismeretlen tette
sek felvágják, a hamutartókat. 
szemétgyűjtőket „saját tulaj· 
donba ·· veszik át, ezért a sze• 
mét. a hulladék az ülés alá. illet
ve az ülésre kerül. A kocsik pe· 
ronján. a W. C.-ben a falra kü
lönféle .. Jeleket·· és feliratokat 
vésnek. Ez láthatóan szándékos 
rongálás. Vajon miért, mitől e· 
barbárság? 

Egyeseknek - úgy látszik -
kellemes időtöltés az is. hogy a 
várótermek padjaira. hirdető· 
tábláira. a falra különféle szava
kat. a jó ízlést sértő, megbotrán
koztató feliratokat karcolnak. 
Ilyen jelenséggel találkoztam 
például Tárnok állomás váró
termében. (Megjegyezni szeret
ném. hogy az állomás felvételt 
épületének külső és belső felújí
tása a közelmúltban történt 
meg.) Sáros állomás várótermé
ben egy ,.kezdő költő'· versei ta• 
lálhatók. Érd-felső mh-en az il
lemhely berendezé,sét ismeret
len tettesek vandál módon ösz
szetörték. 

Mikor követhetik el tetteiket 
a rongálók? A járműveken, a 
várótermekben mindig van uta· 
zó. utazni szándékozó ember. 
Talán m1, vasutasok vagyunk 
figyelmetlenek, közömbösek. 
vagy a velünk utazó utasok? 
Nem tudom. Azt viszont igen, 
hogy a rongálások nyomát el 
kell tüntetni, az ellopott vasúti 
berendezést pótolni kell, a hibát 
ki kell javítani. Nagyon sokat 
költünk a károk megszüntetésé
re. Erre nem gondolnak a ron
gálók és károkozók? 

Kertész István 

Önl,,éntes 
határőröl,, 

Győrben két éve alakult meg a 
vonatszemélyzet tagjaiból álló 
önkéntes határőrcsoport. Ered· 
ményesen segítették a BM-ha· 
tárőrség munkáját. Ezt állapí· 
totta meg a január 29-én tartott 
értekezletén az illetékes pa
rancsnokság. s ezért jutalmat 
adott át a legjobbaknak, majd 
vendégül látta a vasúti csopor
tot. 

AMÁV 
Budapest-Ferencváros 
Körzeti Üzemfönökség 
felvételre keres, 

megfelelő végzettséggel, gya
korlattal rendelkező: 

munkavédelmi, 
munkaügyi, 
számviteli, 
üzemgazdasági 
ügyintézőket 
és nappalos főrendészt. 

A munkakörök betöltéséhez a 13944/1982. 
számú Vezérigazgatói Utasításban előírtak 
szüksé_ge�ek. (Megjelent 1982. évi 30. szá
mú MAV Ertesítőben) 

Bérezés: iskolai végzettség, képzettség és 
gyakorlat figyelembevételével, megegye
zés szerint. 

Jelentkezés: 1097 Budapest, Fék utca 6. 
A személyzeti és munkaügyi vezetőnél, 
vagy a központi Munkaerő Felvételi Irodán, 
Budapest, Keleti pályaudvar (Cinkotai ka
pu) Telefon: 145-010, naponta 8-15 óráig. 

Ezekben a napokban. ponto
sabban február 28-án megy 
nyugdíjba Vasas József főpá
lyamester. a berentei főpálya
mesteri szakasz vezetője. Utol· 
só vonalbejárását a már szintén 
nyugdíjazott hajtókával tette 
meg. 

- Mióta dolgozott a MAV
nál? 

- Több mint 44 éve, vagyis 
1940 júliusában vettek fel Bán
révén pályamunkásnak. 

A pályamesteri tanfolyamot 
1948-ban végezte el, utána Szu
hakálló-Mucsonyba került. 
Hamarosan önálló szakasz ke· 
zelését bízták rá. Hatáskörébe 
tartozott sok kilométernyi pá
lyarész Albertteleptől Fekete
völgyig, Kazincbarcikától Ru· 
dabánya-Vasérctelepig. Gyak
ran rendkívüli feladatokkal is 
meg kellett birkóznia, de szak-

mai tudására mindig számíthat
tak a vasút vezetői. Ott volt 
1954-ben a nagy dunai árvíznél. 
az eger-putnoki vonal föld- és 
sziklaomlásainál. a rudabányai 
pályacsúszásnál. a Sajó áradá
sainál, ahol 1974-ben a hidat so• 
dorta el a megáradt folyó. 
Helytállását megannyi k1tünte· 
téssel ismerték el. 

- Semmi rendkívülit nem 
tettem, csak a kötelességemet 
teljesítettem - jegyzi meg sze
rényen. - Örülök annak, hogy 
a munkatársaim megértették a 
törekvésemet. A mai fiatalbk
ban is látom a szakmai 1gyeke· 
zetet és az új technológiák irán· 
ti fogékonyságot. Ezért nyugod
tan adom át a stafétabotot az 
utánam következőknek. 

Husonyica Gábor 
Kazincbarcika 

Családias légkörben 

Nyugdíjas-búcsúztató a Keletiben 
Nyugdíjas-búcsúztatót tartot

tak február 16-án a Keleti pá
lyaudvar kultúrtermében. Ez 
alkalommal harmincöt moz
donyvezető, vontatási lakatos, 
jegyvizsgáló, vontavezető kö
szönt el a vasúttól. 

A Keleti KÜF jó munkaköri 
légkörére jellemző, hogy az 
óriási terem megtelt,vendégek
kel. Ott voltak az üzemfönök· 
ség társadalmi és gazdasági ve· 
zetői is. 

Az elmenőktől Siska Imre, a 
vontatási üzemegység helyettes 
vezetője köszönt el a munkatár
sak nevében. Rövid beszédé
ben felidézte azt a történelmi 
időszakot, amelyben ez a kor
osztály kezdte a vasúti szolgála
tot. De ezek az emberek a tech-

nikai korszakváltásokkal is lé· 
pést tudtak tartani . . . Befeje
zésként nemcsak az elmenő 
kollégáknak. hanem a felesé
geknek is megköszönte, hogy 
megértésükkel, gondoskodá· 
sukkal segítették férjüket a vas
úti munka ellátásában. 

Az ünnepi szavak, jó kivánsá· 
gok elhangzása után ízletes va
csora következett. majd mmden 
nyugdíjba vonulónak - szép 
gesztussal - a fiatal munkatár
sak helyükbe vitték az ilyenkor 
szokásos ajándékokat, amely•et 
a Keleti KUF szocialista brigád
jai kommunista műszakokon 
keresett pénzből vásároltak 
meg. 

(séra) 

A FERROGLOBUS ajánlata 

Ha családi és hétvégi ház építéséhez vagy barkácsoláshoz 
vasárura van szüksége, telepeinken mindent megtalál. 

A FERROGLOBUS Vas és Acél TEK. V. viszonteladó telepei 
megtalálhatók az ország minden pontján: 

Alföldi Tüzép 201. telep 
Szeged, Rókus pu. 
6724 Tel.: 62-15260 
Bács-Kiskun m-i SZÖVTEK V. 
Kisk6rös, Alkotmány u. 3. 
6200 Tel.: 276 
Bp-i TÜZÉP 27. sz. telep 
Budapest, Árpád út 166. 
1042 Tel.: 694-906 
(Kizárólag csöve�et forg.) 
Bp. és Vidéke MEH V. 
Cegléd, Külsó Jászberényi út 
2700 Tel.: 20-11661 
Debreceni Anyagbeszerzó 
Társulás 
Debrecen, Diószegi út 36. 
4001 Tel.: 52-17458 
DUNAKER 25. sz. Vastelep 
Dunaújváros, Verebély u. 4. 
2400 Tel.: 25-18335 
Észak-Magyarországi MÉH V. 
Gyöngyős, Bornemissza u. 5. 
3200 Tel.: 37-12293 
Salgótarján, Fülemüle u. 11. 
3100 Tel.: 32-14389 
Északdunántúli MÉH V. 
Székesfehérvár, Rácz u. 5. 
8000 Te 1.: 22-15335 
Északdunántúli TÜZÉP V. 
Győr, Mészáros u. 1. 
9002 Tel.: 96-20499 
Csorna, Vasút sor 
9300 . .  
Kaposvár és Vidéke AFESZ 
Kaposvár, Szokolaberek 
7400 Tel.: 82-14096 

Kápolna és Vidéke ÁFÉSZ 
Kál, Fóút-alsó 7-9. 7. sz. bolt 
3350 Tel.: 7 
Kápolna, Szabadság tér 2. 
3355 Tel.: 83 
12. sz. csótelep 
Kelet-magyarországi MEH V. 
Nyíregyháza, Kállói út 2. 
4400 Tel.: 42-11119 
Kelet-m�gyarországi TÜZÉP V. 
Fészek Aruháza 
Szolnok, Piroskai u. 8. 
5000 Tel.: 56-13241 
Komfort Iparcikk Ker. V. 
Veszprém, Házgyári u. 7. 
8200 Tel: 80-11131 
Rozmaring Mezógazdasági Tsz 
Budapest, (Solymár) 
Patakhegyi u. 83. 
1028 Tel.: 165-460 
Szabolcs-Szatmár m-i Iparcikk 
Kereskedelmi V. 
Nyíregyháza, Orgona u. ].6. 
4400 Tel.: 42.10071 
SZIGMA Iparcikk Ker. V. 
Baja, Keleti ipartelepi út 
6500 Tel.: 12-336 
Universal Kereskedelmi V. 
Békéscsaba, Berényi u. 139. 
5600 Tel.: 66-28177 
Vértesalja ÁFÉSZ 
Környe, Vasútáll. 
2851 Tel.: 8 
Zala megyei Iparcikk Ker. V. 
Zalaegerszeg, Hock J. u. 94. 
8901 Tel.: 92-14398 

A FERROGLOBUS 
a MÁV egyik legnagyobb szállíttatója 
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Az asszony fölfogta a célzást 
és csöndesen felelt: 

- Nincsen panaszom Olyan 
jók az én gyerekeim, hogy nem 
is lehetne semmilyen pana
szom. 

- Hűj, akkor tégedet na
gyon jól megoperáltak' 

- Nem hiszem, hogy gúnyo
lódásra alkalmas hely a kórte
rem. 

- Dehogy gúnyolódom. de 
gyerünk is ki innen. 

A jószágokra, a házra, lakás
ra került a beszélgetés lánca. 
Meg a tisztaságra, mert Magdi 
minden másnap takarít. Erzsé
bet kérte az urát. legalább arra 
legyen figyelemmel. hogy az a 
szegény asszony estig dolgozik, 
ellátja a gyerekeket, azután ki
szalad a fenébe, a város szélére. 
hogy az apját 1s rendben tartsa. 

Egy jó órát elüldögéltek, be
szélgettek a folyosón azon a fe
hér padon. ahol három hete Ist
ván a főorvost várta. A szokás
tól eltérően, búcsúzóban az 
öregember kétszer is megsimo
gatta felesége fehér. keskeny 
arcát. 

- Apuka. vigyázz magadra, 
majd igyekszem haza én is -
köszönt el tőle az asszony, utol
jára. 

Még egy hét megfigyelési 
időt szabtak az orvosok. Erzsé
bet járt-kelt, úgy segédkezett az 
ápolónőknek, mintha azért tar
tanák ott. Csak estére húzódott 
az ágyba. A betegek megszeret
ték. mindenki Erzsike nénije 
lett. Az orvosok tréfálkoztak 
vele. 

Az elbocsátó cédulát a főor

vos adta át. Déltájban behívatta 
a szobájába és leültette. Elma
gyarázta a diagnózist, a műtétet 
és személyes örömét is kifejez
te. hogy így beszélgethetnek. 
Búcsúzóul az asszony megkér
dezte: 

- Mennyit fizessek, főorvos 
úr? Tudom, mi az illendőség, 
bár mi nem vagyunk tehetős 
emberek. 

- Asszonyom. maga semmit 
sem fizet! 

- Azért mégis, főorvos úr -
és egy eier forinttal teli boríté
kot akart a köpenyzsebébe 
csúsztatni. 

A főorvos elhárította. Továb
bi jó C!�észséget, hosszu életet 
kívánt neki és elkísérte az 
ajtóig. 

- Főorvos úr, ha nem sérte
ném meg, hozhatnék-e kará
csonyra néhány üveg zölddiót? 

Nagyon finom befőtt. 
A főorvos meglepődött, az

után mosolyogva válaszolt: 
- Hát. azt bizony szívesen 

venném és már előre is nagyon 
köszönöm. 

Zoltán bement az anyjáért. 
Felöltözve. összepakolt holmi
val várta már a folyosón. Karon 
fogta és két ápolónő kíséreté
ben levezette a lépcsőn. Kinyi
totta az autó ajtaját és Erzsébet 
jobb lábbal belépett a kocsiba. 
A következő pillanatban vissza-

Utazás '85 
Változatlanul nagy az érdek

lődés az Utazás nemzetközi 
idegenforgalmi kiállítás iránt. 
A hazai kiállítók mellett 20 or
szágból jelezték részvételüket 
utazási irodák, légitársaságok. 
A szocialista országok utazási 
irodáin kfvül az Osztrák Ide
genforgalmi Hivatal valamint 
Törökország, Franciaország, 
Görögország, Spanyolország, 
Jugoszlávia hasonló intézmé
nye is képviselteti magát. 
A finn utazási irodák és Málta 
már állandó vendégnek szá
mít, Kuba viszont idén elsö al
kalommal ajánlja idegenforgal
mi látványosságait a magyar 
utazóknak. 

Az Utazás '85 kiállítás idén 6 
napig, március 22-töl 27-ig tart 
nyitva a köbányai vásárváros
ban. Az utazási irodák 20-40 
százalékos kedvezménnyel kí
nálják belföldi programjaikat 
akkor, ha az utazni vágyók a 
kiállítás helyszínén jelentkez
nek. Sok eseményt ajánl a hat 
nap a szabad idö hasznos el
töltéséhez. A kereskedelmi 
vállalatok kedvezményes vá
sárt hirdetnek és nonstop 
program lesz a kiállítás nagy
színpadán a 16-os pavilonban. 

Az Utazás '85 kiállítással 
egyidöben ismét megrendezik 
a veterán autóstalálkozót. 

\IAG\AR \ASLTAS 

tántorodott. Az autó mellé. a 
földre csúszott. 

Az ápolónők visszaszaladtak. 
beteghordók jöttek gyorsan és 
fölvitték a folyosóra. A főorvos 
odament, letérdelt a hordágyon 
fekvő beteg mellé. Csak né
hány másodpercig vizsgálta, 
nézte. azután fölállt, szó nélkül 
bement a szobájába. 

A nővérek sírtak, a beteghor
dók egy fehér lepedővel leterí
tették és elvitték onnan. Zoltán 
állt mint. a szélütött, nem fogta 
fel, hogy mi történt, csak nézett 
egyik nővérről a másikra. 

- Menjen a főorvoshoz' -
mondta valamelyik. 

A főorvos ajtaja be volt zár
va. Zoltán hiába kopogtatott. 

Siklós János 

és mindig h(Jltak Istvánnak en
m-innivalót. dohányt meg szi
vart. 

- Te. Lajos - hozakodott 
elő egy este Magdi -, én nem 
szívesen járok haza. Meghalt 
annak a háznak mindene. 

- Igazad van, de rendet tar
tani mégis muszáj. 

- Vagyunk többen is, de 
egyik se megy. 

- Szóljál nekik. 
- Nem szólok én. Ha ma-

guktól nem érik föl ésszel ... 
- Akkor meg hiába panasz

kodsz. 
- Megfigyelted, soha nem 

beszél anyukáról. 
- Nem akar:ia az emlékeket 

felidézni. 

József 
• 

- Tüdőembólia, műtét után - Ugyan, egész életükben 
... csak az lehet - motyogta veszekedtek. Soha nem illettek 
az egyik ápoló. egybe. 

Lassan azután széjjelszéled- - Éppen ez az. Mit mond-
tek, mindenki ment a maga dal- jon? Rosszat nem akar, jót meg 
ga után. Zoltán nem tudta ho- nem tud. 
gyan került le az autóhoz. ho- - De hát egy élet után? 
gyan ért el a lakásukra, csak József végül egyetlen megol-
amikor kezében az anyja cso- dást talált: otthagyni Sopront és 
magjával belépett az előszobá- hazajönni. 
ba és a felesége rideg, kérdőre - Arról szó sem lehet - in
vonó hangon megkérdezte, tette le István, amikor először 
hogy ezeket miért hozta ide. ak- szóba hozta. 
kor ordított föl eszelősen. mint ' - Öregségére nem marad-
akit váratlan áramütés ért. hat ennyire magára, apám. 

Anyám meghalt! - Velem ne törődj. Intézd a 

* . 

Esős őszi hetek ülték meg a 
várost, csontig érő, nyirkos hi
deg bujkált a házak között. Ké
sőn virradt és korán sötétedett, 
az emberek tekintete is magára 
vette a természet komorságát. 
A karácsonyi készülődés hozott 
egy kevés változást. Nagyobb 
lett a mozgás az üzletekben. 
boltokban meg a piacon. 

István alig mozdult ki a ház
ból. A temetés óta nem ment a 
gyárba. a két utcával beljebb 
lévő magánborbélyt sem keres
te meg. Napjában háromszor 
megetette a hízót, kétszer az ap
rójószágot. A káposztás dézsát 
az eresz alatt hagyta, ezen az 
őszön üresen maradt, pedig na
gyon szerette a savanyú ká
posztát. 

József minden második héten 
hazajött, fizetésének majd' a fe
lét elutazgatta. Alig maradt va
lami kis ideje, mert szombat es
te későn érkezett és a vasárnap 
délivel már indult is visszafelé. 
Mikor otthon volt, a testvérek 
nem jöttek el. Mostanában 
azért gyakrabban megfordultak 
a régi házban. Magdus önként 
magára vállalta a heti nagyta
karítást meg a kismosást. 
A többiek inkább beszélgettek 

magad sorsát. 
- Kapnék én talán itthon is 

valamilyen munkát. 
- A biztosat a bizonytala

nért nem szabad elhagym. 
- Apám. sajnálom magát 

meg a házat, kertet, mindent, 
ami itt van. 

István nem válaszolt. 
- Apám, így elpusztul. 
- Ne félts te engem. 
Belülről pedig azt kívánta, 

hogy bár vissza se menne a fia. 
Féltem, nagyon is féltem. 

- Itt vannak a többiek. 
- Itt vannak, de csak a ma-

guk családi gondjai mögött jut
hat hely magának. 

December derekán József a 
végleges elhatározását közölte: 

A hónap végén leszámo-
lok. 

Hogyhogy? 
Elmondtam mi történt és 

azt is, hogy apám magára ma
radt. Megértették. Igaz, azt is 
mondták, hogy őszintén sajnál
nak. Úgy gondoltam. hogy 
majd itt keresek valamilyen 
munkát. Szépen rendben tar
tom a házat. tavasszal meg ki
csinosítom a kertet. 

- Néhány gyümölcsfát 
akartam ültetni az ősszel, de el
maradt. 

Majd jövőre. 
- Két cseresznye, két körte 

meg három meggy hiányzik. 
Kiöregedtek ezek is. 

József azzal utazott vissza 
Sopronba. hogy most már vég
legesen eljön onnan. Apját arra 
kérte, hogy a karácsony estéjét 
töltse Lajoséknál. Útközben 
Magdinak is szólt és vele is kö
zölte, hogy fölmondta az állá
sát. A húga közömbösen fogad
ta a bejelentést. 

A fia hazaérkezése után vala
mivel mozgalmasabb lett Ist
ván élete. A disznót a szőrmók
Csányi szúrta le, földolgozta és 
estére József mindegyik testvé
rének elkészítette a kóstolót. 
Másnap széjjelhordta, hogy 
kedveskedjen nekik. Megkö
szönték, beszélgettek vele. Zoli
nak elmondta, hogy milyen szé
pen rendbe hozza a házat, új 
bútorokat vesz, bevezeti az ar
tézi vizet ... 

- Miből, bátyám? 
- Spóroltam. Odaadtam 

apánknak, de nem fogadta el. 
Azt mondta, hogy „ezt te keres
ted, te rendelkezzél vele''. 

Mennyit spóroltál? 
- Ötvenkétezer forintot. 
- Ez komoly pénz! 
József boldog volt, amiért a 

testvére megdicsérte. 
Harmadnap elvitte füstre a 

kolbászt s a disznósajtot. Nagy 
bevásárlást csinált a boltban és 
tömött garabolyokkal érkezett 
haza. Mindent elrakott a helyé
re, úgy, ahogyan az anyjától lát
ta. Vacsorát készített, azután el
mondta tervét az apjának. Ist
ván sokáig hallgatott. 

- A te dolgod, fiam. A tiéd
ben vagy, de a helyedben én 
nem herdálnám a pénzt. Ráérsz 
rendezkedni majd akkor, ha 
már én is elmentem. 

- Ugyan apám, ne mondjon 
ilyeneket! Nem magamnak 
akarom én, hanem apámnak 
meg a testvéreimnek. Azt sze
retném, hogy amikor kijönnek, 
érezzék jól magukat. Terített 
asztal várja őket és úgy beszél
gessünk, mint régen. 

- Hol kapsz munkát? Azt 
kellene megnézni. Az az ember, 
aki akkor segített, két esztende
je nyugdíjas. 

- Munkát? Igen, arra szük
ség lesz ... 

- Nem ismerem az új veze
tőket. Majd meglátod, milyen 
rossz az, amikor az ember soká
ig él. Minden ismerőse, barátja 
kidől mellőle, és egyszer csak 
azon veszi észre magát, hogy 
egyedül van a sokadalomban. 

- Ezt én nem értem. 
- Majd• megérted. Zolival 

kell majd beszélnünk. Minden 
vezető ember lakását kimázolta 
már néhányszor. 

- Másként nem megy? 
- Sajnos fiam, nem megy. 

Vagy protekció vagy pénz. 
Nagy baj ez. 
Nagy. Sokan megváltoz-

tak. 

(Folytatjuk) 

Technikusképzés Szombathelyen 
A művelődési miniszter 

16/1984. sz. rendelete alapján 
az 1985/86. tanévtől a műszaki 
szakközépiskolákban nappali 
tagozatos technikus- és szak
munkásképzés kezdődik. 

A vasút szakemberszükségle
téhez kapcsolódóan, Szombat
helyen, a Savária Közlekedés
gépészeti Szakközépiskolában 
vasútgépész ágazaton történik 
a tanulók műszaki szakközépis
kolai képzése. A jelentkezési la
pokat az általános iskola küldi 
meg a szakközépiskoláknak 
A jelentkezők vasútorvosi vizs
gálaton vesznek részt. Az iskola 
tanulója csak az lehet, aki 
egészségileg alkalmas. A felvé
telek elbírálásánál. az általános 
iskolában magyarból, történe
lemből, matematikából és fizi
kából kapott érdemjegyeket, 
valamint a tanulók jellemzését 
veszik figyelembe. Jogos igény 
esetén a felvételt nyert vidéki 
tanulók kollégiumi elhelyezését 
biztosítják. 

A felvételt nyert tanulók I. és 
II. osztályban azonos közisme
reti. szakmai elméleti és gya
korlati tantárgyakat tanulnak. 
A II. osztály végén választhat
nak a tanulók. hogy tanulmá-

nyaikat a szakközépiskolai 
vagy a technikusi ágon kíván
ják folytatni. A technikusi ágra 
történő felvételt külön vizsga 
alapján bíráljuk el. 

A szakközépiskolai ágon a 
hátralévő képzési idő 2 év, te
hát összesen 4 év. A IV. tanév 
végén a tanulók szakmunkás
oklevelet és szakközépiskolai 
képesítő oklevelet kapnak, 
amelyek alapján munkát vállal
hatnak vagy továbbtanulhat
nak felsőfokú oktatási intézmé
nyekben. 

A technikusi ágon tanulók 
hátralévő képzési ideje 3 év. te
hát összesen 5 év. A IV. év vé
gén közismereti tantárgyakból 
érettségi vizsgát, az V. tanév
ben - csak szakmai elméleti és 
gyakorlati tantárgyakat tanul
nak - a tanév végén techniku
si képesítő vizsgát tesznek. 

A munkaviszonyban állók 
technikusi képzése is megkez
dődik. Mivel az 1985 szeptem
berében induló képzésben csak 
5 év múlva végeznek vasútgé
pész-technikusok, változatlan 
formában történik a már mun
kaviszonyban álló dolgozók 
techmkusi képzése. A vasutgé
pésztechnikus-képzésre közvet
lenül felvehetők azok, akik a 

közlekedésgépészeti szakkö
zépiskolák vasútgépész ágaza
tán kaptak szakközépiskolai 
érettségi bizonyítványt. A tech
nikusi vizsgára felkészítő tanfo
lyam egyéves. A jelentkezők ál
talános (például: politikai, veze
tési, munkajog) szakmai elmé
leti és gyakorlati ismereteket 
sajátítanak el. 

Akik más középiskolai vég
zettséggel és szakmunkás-bizo
nyítvánnyal rendelkeznek, 
azoknak először különbözeti 
vizsgát kell tenniük. A sikeres 
különbözeti vizsga után folytat
hatják csak technikusi tanulmá
nyaikat. Így az ilyen végzett
séggel rendelkezők képzési ide
je gyakorlatilag két év. A kép
zés tanfolyam-jellegű és önkölt
séges. A költségeket a munkál
tató részben vagy egészben át
vállalhatja. 

Az iskola mindkét képzési 
formában területi beiskolázást 
folytat, tehát nappali tagozatára 
és a felnőtt-technikus-képzésre 
is elsősorban a Dunántúlról 
várja a jelentkezőket. 

(Cím: Savária Közlekedésgé
pészeti Szakközépiskola, 
Szombathely, Hadnagy u. 1. 
Telefon: 94/12-362) 
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Kiss Attila Vasútállomás 

Ádám Tamás 

Tavaszi reggelek 

Hadd igyanak szemembó1 
örök reményt a fecskék 
metszett virággal koccintunk 
s elmúlatjuk a tavaszt 
elkötjük gondolatainkat 
hadd vágtassanak 
kígyóbűvölőt játszik a reggel 
nedves ajkak rúzsszegényen 
közöttük szőlővessző feszül 
szétrobbannak a rügyek 

Németh István 

Mit csináljak 
Kívülről tudo.m életünk 
elutazzuk és kiálmodjuk 
táncol rajtunk valami 
szép 
de csak kísér 
akár a sínek egymást 
amik sohasem érhetnek 
össze 
utak meg mindig vannak 
rajta megyünk tilosokkal 
gyönyörszínű szabadokban 
a végállomásig 

MÁRCIUS 22-31. 

Budapesti Tavaszi Fesztivál 
Az idei esztendő egyik legrangosabb kulturális eseményso

rozata ismét a Budapesti Tavaszi Fesztivál. Bár nevében buda
pesti, immár ötödik esztendeje országos érdeklődésre tart számot. 
A fesztivál zenei eseményeire, színházi bemutatóira, kiállításaira 
tízezrek utaznak a fővárosba. Sokan azért bosszankodnak, mert a 
fesztivált megelőző hetekben, napokban már nem jutnak egy-egy 
érdekesnek, egyedine'k ígérkező rendezvény jegyeihez. Mivel 
minden évben nehéz jegyhez jutni, megkerestük az IPV rendez
vényfőosztályának vezetőjét, Kiss Imrét, hogy tájékoztassa olva
sóinkat: a Budapesti Tavaszi Fesztivál jegyeit mikor, hol és ho
gyan lehet megvenni? 

- A zenei rendezvények, a színházi bemutatók, sportese
mények jegyeinek elosztását február 13-án kezdtük. A fesztivál 
ugyanis március 22-én kezdődik és március 31-én ér véget. Mi
vel néhány rendezvény iránt az érdeklődés sokkal nagyobb, mint 
a termek befogadóképessége, a koncertek jegyeinek körülbelül 
30 százalékát az előadást megelőző 3-4 nappal, a helyszínen áru
sítjuk. 

Vidéken az idegenforgalmi hivatalok és az utazási irodák ki
rendeltségei foglalkoznak a jegyértékesítéssel úgy, hogy az álta
luk meghirdetett programokhoz igényelnek az érdeklődők szá
mának megfelelően jegyeket a Tavaszi Fesztivál jegyirodájától, 
amely ugyanott található, ahol a központi jegyiroda, Budapesten, 
a Nép köztársaság útján. Az egyéni érdeklődők is ide küldhetik 
megrendeléseiket. 

- A közönségszervezőket kikapcsolják a fesztivál jegyeinek 
eladásából? 

- Erről szó sincs. Ám a 10 napos rendezvényre az eddigi 
tapasztalataink alapján sokkal nehezebben kapnak jegyet, mint 
az egész évi egyéb programokra. A 10 nap, 100 helyszín, 1000 
esemény szlogennel meghirdetett rendezvénysorozatra 140-142 
ezer jegyet hozunk forgalomba. A jegyek nagy tömege, az esemé
nyek rövid időtartamra koncentrálása megkívánja, hogy jól szer
vezzük meg a jegyértékesítést. 

Itt szeretném még elmondani - mert ez is gyakran szóbake
rül -, hogy a fesztivált nem a külföldiek, hanem a hazai közön
ség számára rendezzük. Bizonyítja ezt az is, hogy az összes jegy
nek mindössze 10 százalékát ajánljuk az utazási irodákon, az ide
genforgalmi hivatalokon keresztül nyugat-európai, tengerentúli 
és a szocialista országok érdeklődői számára. 
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A Lokomotív Természetbarát 
Egyesület 1985-ben első ízbE;n 
h1rdeti meg a „LOKOMOTIV 
424" elnevezésű teljesítménytú
rát, melynek követelménye: 4 
óra alatt 24 km-es táv gyalogos 
leküzdése. Ezzel a vasutas tu
risták olvan erőfelmérő és talál
kozási • lehetőséget kapnak, 
amelyet más szakmák turistái 
által hirdetett teljesítménytú
ráktól eltérően. a viszonylag 
.. rövid·• távú és intenzív menet
tempó jellemez. 

Az 1985. május 18-án meg
rendezésre kerülő teljesítmény
túrára a részletes kiírást a vasu
tassportklubok természetbarát 
szakosztályai közvetlenül meg
kapták. Érdeklődni és jelent
kezni március közepéig nálunk 
lehet, a kiírásnak megfelelően. 

* 

Április elején folytatódik a 
Tanácsköztársasági emkléktúra 
sorozat. Április 21-én rendezik 
meg az immár hagyományos ta
vaszi országos túravezetői és tá
jékozódási versenyt. 50 km-es 
teljesítménytúrákat rendeznek 
21-én Zemplénben a Mogyorós
ka-Sátoraljaújhely útvonalon; 
27-én pedig az Óbánya-Szek
szárd útvonalon Tolna és Bara
nya dombjai között. 

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

F FELÉ A L.E rl ÖN 
A BVSC-ben a fejlesztendő sportágak kö�é 

sorolják az atlétikát 

Egykor szebb napokat látott 
a BVSC atlétikai szakosztálya. 
Olyan világhírű versenyző fu
tott a vasutas színekért, mint 
például Kazi Aranka. Az utób
bi években gyengélkedik a 
sportok királynője a Szőnyi 
úton. A Magyar Atlétikai Szö
vetség 1980-as döntése szerint a 
B kategóriából a C-be sorolta a 
szakosztályt. 

- Azért élünk. s úgy tetszik 
erőre is kapunk - magyarázza 
dr. Balázs Ákos, ügyintéző el
nök. - Kétségtelen, klubunk
ban mostanában az atléták a 
gyengébbek közé tartoznak. Ti
zenegy szakosztályunkból csak 
ők és a labdarúgók C kategóriá
sak. A vasutas társadalom a 
BVSC versenyzőitől kimagasló 
eredményeket vár, nem lehet 
ez másképpen az atléták eseté
ben sem. Ugy érzem, ha nem is 
túl gyorsan, de néhány éven 
belül ismét hallatnak maguk
ról. Ami a versenyzőket és az 
edzőket illeti, rajtuk nem múlik. 
Akár már holn� ismét a B-be 
tartozhatnánk. Am, ha a létesít
ményekről esik szó ... Tény, 
hogy azokkal nem büszkélked
hetünk. De ... Remélem hama
rosan erről 1s múlt időben be
szélhetünk. A Tatai úton. ez év 
végére, jövő év elejére készül el 
a felújított, nagy V1adalok ren
dezésére is alkalmas atlétikai 
pálya, a kiszolgálóhelyiségek
kel együtt. Az elnökség a fej-

!esztendő sportágak közé sorol
ja az atlétikát, s azt a segítsé
get, amit a vasutas-szakszerve
zettől kapunk, jó teljesítmé
nyekkel kell meghálálniuk az 
ugróknak, a jutóknak, a do bók
nak. 

Kóczián László, technikai 
vezető kimutatást vesz elő. 

- 1981-ben a 92 atlétikai 
szakosztály közül a 39. helyet 
szereztük meg, s 33 olimpiai 
pontot gyűjtöttünk. Egy évvel 
később is 39. lettünk, de 9 pont
tal kevesebbet sikerült csak el
érni. 1983. volt a mélypont, 56. 
hely és mindössze 6 ötkarikás 
pont, míg tavaly végre elindul
tunk felfelé. a 34. helyen kötöt
tünk ki, 17 olimpiai ponttal. 
Amíg 1982-83-ban egyetlen első 
osztályú versenyző sem atléti
zált nálunk, addig az elmúlt 
esztendőben már három ilyen 
minősítésű sportolónk volt: 
Horváth Emőke, Ladányiné 
Schaffer Antónia és Tóth Jó
zsef, mindegyikük hosszútávfu
tó. A C kategória miatt nem na
gyon tolonganak hozzánk, de a 
Volán hosszútávfutóit mi vet
tük át, Ladányiné pedig a VO
SÉ-ből érkezett. 

Szölősné Patinszki Andrea 
vezető edző is reménykedik: 

- Eredetileg arról volt szó, 
hogy már a hetvenes évek kö
zepén a Tatai útra költözhe
tünk. Most már mindegy, na
gyon örülünk, hogy nemsokára 
ott edzhetünk, versenyezhe-

tünk. Ma még talán nem is 
tudjuk, milyen sokat jelenthet 
majd a 120 méteres 4 sávos fu
tóf olyosó. Minden bizonnyal a 
<gyerekek is szívesebben jönnek 
tnajd oda, mint a Szőnyi úti 
pályára. Mostanában az olim
piai csarnokban és termekben 
gyakqrolunk. Mintegy százhat
vanan vagyunk, 9 edző, köztük 
négy főállású foglalkozik az at
létákkal. A VI. és a XIV. kerü
leti általános iskolákkal tartjuk 
a kapcsolatot, a terézvárosiak 
nálunk tartják az úttörő-olim
piai versenyeiket. Ebben az év
ben mi rendezhetjük meg az or
szágos k1smaratoni bajnoksá
got, október 12-én, a hagyomá
nyos Kazi Aranka emlékviadal
ra pedig augusztus 18-án az Új
pesti Dózsa pályáján kerül sor. 
Már idén. de 1986-ban minden
képpen szeretnénk túlszárnyal
ni tavalyi eredményeinket, ami
kor az OB-n Fejér Géza disz
koszvetésben lett második, La
dányiné a maratoni távon szer
:iett ezüst érmet, gyaloglócsapa
tunk, Dalmati János, Márton 
Attila, Pokrovenszky József, 
Tolnai Tibor, 50 kilométeren 
harmadik, 20 kilométeren ne
gyedik helyen végzett. Elias 
Ponce, chilei futó pedig az or
szágos üjúsági bajnokság 3000 
méteres számában negyedik
ként ért célba. 

Őri B. Péter 

Honvédelmi klubközgyülés Eredményes négy évet zárt 
a Nagykanizsai MÁ.V NTE A jubileumi év jelentőségéről 

beszélt Bárány Gyula, a mis
kolci járműjavító honvédelmi 
klubjának titkára azon a köz
gyűlésen, amelyet február 8-án 
Siklósi László, a .szakszervezeti 
bizottság titkára nyitott meg. 

Tartalmas évet zárt a honvé
delmi klub. Gyümölcsöző volt a 
kapcsolat a XIV. számú miskol
ci általános iskolával, a Zrínyi 
Ilona gimnáziummal, amelyek 
számára képzést, lövészetet, el
méleti és gyakorlati oktatást 
tartottak. 

A klub tagjainak száma 101. 
A honvédelmi klub mellett a 

lövészklub eredményessége is 
kiváló volt. 1984-ben a női és 
férfilövészcsapat 9 versenyen 
összesen 35 díjat nyert. A női 
csapat négy első, három máso
dik, két harmadik dobogós he
lyet harcolt ki. A férfiak két el
ső, négy második és három har-

madik helyezést értek el. Egyé
niben a lövészklub versenyzői 
három első. hét második és hét 
harmadik helyezést szereztek. 
Pisztolyversenyen a férfiak csa
patban egy első és két második, 
míg egyéniben egy első és egy 
harmadik helyezést értek el. 

A társadalmi munkában is ki
vették részüket. Folyamatosan 
karbantartották a MÁV Csoko
nai utcai lőteret, az üzemi pin
celőteret és a Nyéki István-tó
nál lévő lőpavilont. Segítséget 
nyújtottak a két klub tagjai egy 
rádióbázis megépítéséhez, vala
mint a 101. számú Szakmun
kásképző Intézet löterének lét
rehozásához. A rendbehozott 
lőterek szolgáltatták a feltétele
ket a Forradalmi Ifjúsági Na
pok, a vasutasnap és más ese
mények alkalmából rendezett 
versenyekhez, melyeken közel 
500-an vettek részt. 

. 

Közel száz versenyző vett 
részt a Nagykanizsai MÁV 
NTE vezetőségválasztó közgyű
lésén, melyen az elnökség szá
mot adott az eltelt négy évben 
végzett munkáról s az elért 
eredményekről. Schauta Ká
rolynak, a MÁV NTE elnöké
nek előterjesztésében kitűnt, 
hogy a klub a nehéz körülmé
nyek ellenére is megfelelt a ver
senysport, az utánpótlás-neve
lés és a tömegtestncvelés köve
telményeinek. 

A kiemelt szakosztályok: a 
női és férfikosárlabda, a vívó, a 
súlyemelő és a labdarúgó dicsé
retben részesültek. Fejlődött a 
szakosztályi munka a cselgán
csozóknál, a motocrossozóknál 
és a sakkozóknál. Visszaesés ta
pasztalható viszont a birkózók-

nál és az ökölvívóknál. Három 
fő- és tizenkilenc mellékfoglal
kozású edző munkálkodik a tíz 
szakosztályban, melyek közül 
egy B, hat C és három D kate
góriás. 

Az elmúlt négy évben szépen 
fejlődött, jelenleg az NB I-ben 
szerepel, a női kosárlabdacsa
pat. A férfiak az NB II élvonalá
ba tartoznak. Eredményes 
munkát végzett a vívószakosz
tály. Fegyelmezett, folyamatos 
munka jellemezte a súlyemelő
ket. Sajnálatos, hogy tavaly Si
mon Imre nem tudta teljesíteni 
az I. osztályos szintet. Ugyanak
kor dicséretes, hogy a 27 tagú 
gárdából heten szerepeltek a 
magyar bajnokságon. A labda
rúgók 4 év alatt kétszer nyertek 
megyei bajnokságot, egy évet a 
területiben töltöttek. 

A cselgáncsszakosztályt ko
rábban majdnem megszüntet
ték, aztán a Gábris-tanítványok 
bizonyítottak: valamennyi kor

' 

1 
- Vidám farsang. A nagy

kanizsai körzeti üzemfőnöksé
gen a közelmúltban vidám far
sangi estet rendeztek, amelyen 
150 vasutascsalád vett részt. 
Felföldi Anikó és Körmendi Vil
mos zenés, szórakoztató műso
ra után a határőrség zenekara 
gondoskodott fi jó hangulatról. 

- Szb-ülés. A hatvani körze
ti üzemfönökség szakszervezeti 
bizottsága a közelmúltban ülést 
tartott, amelynek napirendjén 
szerepelt az elmúlt évi gazdasá
gi eredmények értékelése és az 
idei.legfontosabb teendők meg
vitatása. A testület ezen kívül 
munkavédelmi és szociális kér
déseket is tárgyalt. 

- Kiállítás. A győri nagy 
váróteremben érdekes vasút
történeti kiállítást rendeztek. 
Az érdeklődök megismerhetik 
többek között a vasútépítés régi 
és új eszközeit, szerszámait, a 
század eleji egyenruhákat, me
netrendeket, távközlési eszkö
zöket. A kiállítás anyagát nyug
díjas vasutasok, gyűjtők adták 
kölcsön. 

1985. FEBRUÁR 28. 

- Vasutas véradók. A .hat
vani csomóponton február 6-án 
rendezték az év első önkéntes 
véradónapját, amelyen hetven
öten összesen 30 liter vért adtak 
térítésmentesen a városi kórház 
vérellátó állomásának. A leg
több véradó a hatvan-füzesa
bonyi pft főnökségtől és a vasu
tasóvodából érkezett. 

- Borverseny. A dombóvári 
vasúti csomóponton a borter
melő vasutasok borversenyt 
rendeztek. A zsüri elnöke a 
dombóvári kertbarátok köré
nek vezetője volt. Harminckét 
borfajtát minősítettek. A győ
zelmet Csapó Ede mozdonyve
zető ottonell muskotály borával 
szerezte meg. A verseny után a 
kertbarátok körének vezetője a 
borok kezeléséről tartott elő
adást. 

- Korszerűsített szociális 
�pület. A közelmúltban átadták 
áz isaszegi l-es főpályamesteri 
szakasz felújított szociális épü
letét. A felújítást a miskolci 
ÉHF 11-es építésvezetőség vé
�ezete. A főpályamesteri sza
kasz dolgozói társadalmi mun
kával segítették a mielőbbi át-

- Meghívó szb-titkároknak. adást. 
A budapesti területi szakszer-. 
vezeti bizottság február 6-án ta
nácskozásra hívta a főváros és 
környéke tizenkét nagyobb fu-
varoztató vállalatának - köz
tük a Csepel Művek, a Ferro
globus, az Oroszlányi Szénbá
nyák, az Országos Ere- és Ás
ványbányák szb-titkárait. 
A vendégeket dr. Mészöly Fe
renc, a területi bizottság titkára 
köszöntötte, majd Józsa Károly 
vasútigazgató-helyettes ismer
tette a budapesti igazgatóság 
munkáját, gondjait. Az szb-tit
károk hozzászólásaikban kifej
tették, hogy a jobb együttmű
ködés érdekében a szállíttató és 
a szállító vállalatok szakszerve
zeti szerveinek is erősíteni kell 
a kapcsolatot. 

- Teadélután. A tapolcai 
Batsányi János Művelődési 
Központ nyugdíjasklubjának 
tagjai részére teadélutánt ren
deztek. A Tapolcai 5-ös számú 
Általános Iskola kisdobosai mű
sorral szórakoztatták a nyugdí
jasokat. 

- Nyugdíjas-találkozó. A 
MÁV Alkalmazottak Első Bizto
sító és Segélyegyesületének 
szakszervezeti 0izottsága a kö
zelmúltban nyugdíjas-találko
zót rendezett az egyesület Ba
ross téri székházában. Vendé
gül látták a megjelenteket és 
ajándékkal 1s kedveskedtek ne
kik. 

Halálozás 

Február 7-én, 73 éves korában 
meghalt Orosz József nyugalma
zott főfelügyelő. 1937-ben lépett a 
KPM elődje, a Kereskedelemügyi 
Minisztérium szolgálatába. A fel
szabadulás után a KPM sajtóosz
tályán dolgozott, majd 1954-től a 
MA V Vezérigazgatóság sajtóhiva
talában tevékenykedett. Másfél 
évtizedig a Vasút című lap társ
szerkesztőjeként tisztelték és be
csülték a kollégák. Szorgalma,, 
külső munkatársa volt a Magyar 
Vasutasnak is. 1971-ben történt 
nyugdíjazása után sem szakadi 
meg vele a kapcsolat. Tíz évig 
rendszeresen bejárt mindkét lap 
szerkesztőségébe, és jó Sí,,ervező
készséggel segítette a mq""kát. 

Febn.tár 15-én család�ai., elv
társai, barátai kísérték utolsó út
jára a Rákoskeresztúri új közte
metőbe. 

- Köszönetnyilvánítás. Ja
nuár 17-én meghalt férjem, 
Koblinger Jenő nyugalmazott 
mérnök-főtanácsos. Február 
9-én volt a temetése. Ezúton fe
jezem ki köszönetemet azoknak 
az elvtársaknak, barátoknak és 
ismerősöknek, akik részvétnyil
vánításukkal együttérzésüket 
fejezték ki. 

Özv. Koblinger Jenőné 

csoportban eljutottak az orszá- ..---------------------------
Vízszintes: 1. Hasznot-hajtó szerve

zési intézkedés. (Folytatása a 38. füg
gőlegesben.) 13. Afnkai állam. 14. Be
cézett női név. 15 . . . Samu el 
(1791-1872) a távíró feltalálója. 16. 
Ázsiai főváros. 17. Fuvola. 19. Puszi. 
20 .. .. cing. táncterem. 21. Közlekedé
si Építő Vállalat. 22. Csúnya. 24. Vajon 
ír? 25. Európai nép. 26. Csapás (latin). 
29. Idősebb, rövidítve. 30. Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság. 31. Latin semmi. 
32. Spanyol folyó. 34. Amerikai belten· 
ger 36. Kövér. 38. Nem engedélye
zem. 40 ... Buste,. amerikai filmko
mikus 41. Római 51 42. Névcsere. 
szókép a nyelvészetben 43. Eper fele. 
45. Törökben és görögben megegye• 
z1k. 47. Lakoma. 48. Szeszes ital. 49. 
Becézett Ágnes. 50. S-sel a végén a 
van ellentéte. 52. Gvermekbénulás el· 
leni csepp. 54. Szovjet folyó fordítottja 
55. Vissza: nem hátrány. 57. lpan nö· 
vény 58. Nem volt 1ngy. 59. Adatokra 
alapozott tudomány 61 Tudnom. de 
keverve. 62. Írogat. 64 Vízinövény
szövedék. 

Függőleges: 1. Marokkói kikötővá
ros. 2. Becézve vörös bor. 3. Kemény. 
fekete fa. 4. HalfaJta. 5. Hangtalanul 
van. o . ... izmus. Lu1g1 Galvani felfe
dezése. 7. Végek nélkül károg. 8. Ciánt 
és nitrogént tartalmazó szerves cso
port 9. Ugymint. 10. Kenderből nye
nk 11. A gyerekeknél van ilyen gyÜ· 
lés. 12. Hőfürdő Mezőkövesd mellett. 
lí. Nem egész. 18. Temszmüszó. 21 
A m1ms_zterek összessége. 23. Baráta
im. 26. Egéstermék. 27. Béke. oroszul 
28. Az iszlám egyik ágazatának köve
tője. 30. Van. de megfordítva. 33. A 26. 
függőleges közepe. 34 Követelések át· 
utalása készpénzfizetés nélkül. 35. Ne· 
mezcs1zma. 36. Z1monv. 3í. Állóvíz a 
SzovJetumóban. 39. E;·kölcs. erkölcsi 
szabáh· 40. Kínai tartomám·. 44. Fest
mény.° festészet. 46. Nem tegezik. nem 
magázzák. 49. A nap istene az egy1pto
n11aknál. 51 Adam (1811-1866) a 

Lánchíd építője. 53. A szabadságharc 
hadvezére. 54. Adakoztál. 56. Vissza: 
kikkel. de végek nélkül. 58. Nem saj
nálná. 60. Testrész fordítottja. 61. Kér
dőszó. 63. Ének.ló hang. 64 Ház szélei. 

Beküldendő: vízszintes 1. és folyta
tásaként a 38. függőleges. 

Beküldési határidő: március 15. 
A megfejtéseket kérjük szerkesztősé
günk címére küldeni! 

Az előző keresztrejtvény helyes 

megfejtése: Alacsony hatékonyságú 
vagy veszteséges tevékenység 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 2. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Pecze Jánosné, 
Záhony, József A. u. 19., Balogh Jó
zsefné, Sásd. Rákóczi út 38., Reggel 
Sándor, Cegléd. Kölcsey tér A. IV/12 .. 
Kiss Mária, Celldömölk, Kossuth u. 
15/b 1. 3 .. Bognár Zoltán. Miskolc. II. 
Petneházi u. 12. 1. l. 

gos bajnokságra, illetve az úttö
rőolim piára. A kis létszámú 
ökölvívó-szakosztályban a leg
iöbb feladat az utánpótlás-ne
velés. A b1rkózóknál a kezdeti 
gyenge időszak után sikeres 
volt a tavalyi év: Kovács László 
úttörőolimpiai bajnok lett. Mo
tocrossban egyenletes a fejlő
dés. Lutár I. osztályú, Bolla if
júsági aranyjelvényes sportoló 
lett. 

Az elnök ismét Schauta Ká
roly, a két elnökhelyettes dr. 
Izsák József és Gumilár Jenő 
lett. Az egyesület ügyvezető el
nökévé Kiss Lászlót választot
ták. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének lapja 
Szerkeszti a szerk�sztó bceottaág 
Felelős szerls!lsztó: VW Fereric 

Sterkent6$ég: 
1068 Budapest Vl. Benczúr u. 41 

Telefon, városi: 229-372 
üzernt: lll-77 

Kiadja és terjeszti 
a Né))fizava Lap- IÍ$ Könyvkiadó 

1964 Bp. VU.,RSkócu út 54. 
Telefon, 224-810 

Levélclm: llllH Bp. Pf. 32. 
Felelő,o kiadó: 

Ki&s Jen61gupt6 
Elc5fizetéSI dlj egy évre: 39,- forint 

E8Yszám!uúm: .MNB - 11 850 
85-905 Szikra Lapnyomda, 

Budapest 
FelfOlóe v�: 

Csöndes Zoltán �érigu1at6 

Elcserélnénk a metró Klinikák meg
állójához közeli, elsö emeleti szoba· 
konyha-fürdőszobás, gázfűtéses, 27 
négyzetméteres, felújított tanácsi laká
sunkat MÁV-bérlakásra. Minden meg
oldás érdekel. Telefon munkaidőben: 
38-35 vagy 12-17. Cím: Budapest IX., 
Lenhossék u. 15. 1. 8. 

MÁV-bérlakásra. Sürgös. minden 
megoldás érdekel. Telefon: 01-56-11 
vagy 684-079, Kovácsné. 

Elcserélném tatabányai kétszobás, 
összkomfortos tanácsi lakásomat ha
�onló budapestire, MÁV-bérlakás 1s 
lehet. Érdeklödni lehet munkaidőben 
a 45-32-es telefonszámon. Szebeni 

1'1,:serélném szegedi két- és félszo- Andrásné. 
b.l!r'_MÁV-bérlakásomat _ 1,5 vagy 2 Elcserélném a Budapest. Landler· sz_obas b_udape�tl hasonlora, vagy ta• · telepen levő egy- plusz félszobás, 67 
nacsira. Erdeklodm a 01-14-50 telefon- négyzetméteres, loggiás, OTP-örökla
számon. kásomat hasonló méretű örök- vagy 

Elcserélném Budapest VI. kerületi bérlakásra Budán, !., II., III. kerület 
kétszobás, 53 négyzetméteres félkom- élőnyben. Megtekinthető délután 5-tól, 
fortos, gázfűtéses, udvari tanácsi laká- szombat, vasárnap egész nap. Cím 
somat 3 vagy két- plusz két félszobás Plesz Antal, 1155 Budapest. Rákos út 
külön bejáratú, összkoqúortos. kom- 96. 1. 10. Telefon napközben 887-700 
fortos MAV-bérlakásra. Erdeklödni le· 
het a 8-16 óráig a 220-660/83 mellé
ken, vagy a 30-07 telefonszámon. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaudvar
nál a VIII. házban levö kétszobás, 96 
négyzetméteres, földszinti MÁV-bérla
kásomat, kizárólag tanácsi lakásra. Vi• 
déki lakás és minden megoldás érde
kel. Cím: Budapest VIII. ker., Kerepe· 
s1 út 5. V. ép. fszt. 4., vagy 11-13 óra 
között a 340-495 telefonszámon. 

Elcserélném kétszoba-komfortos, 42 
négyzetméteres �V-bérlakásomat 
2,5-3 szobásra MA V-dolgozóval. Ér
deklödni lehet: Darabos, 
41-61/S6-75-ös telefonszámon 8-16 
óra között. 

Elcserélném Bu_dapest, X. kerület
ben levő kertes MAV-bérlakásomat ta
nács\ lakásra Minden megoldás érde
kel. Erdeklódni lehet 18-20 óra között 
a 161-664-es telefonszámon. 

Elcserélném törökbálinti kétszobás. 
komfortos .• nagyméretű első emeleti, 
kertes MAV-bérlakásomat miskolci 
vagy Miskolc környéki tanácsi vagy 

lj:lcserélném Budapest XV. ker., 
MA V-telepi egyszobás. komfortos la· 
kásomat tanácsira, MÁV-dolgozóval. 
Vagy a lakást plusz börzsönyligeti 
nyaralómat kisebb családi házra. Bu· 
dapest környéki, vidéki 1s érdekel 
Várhegyiné, 1154 Budapest, Csanádi 
György u. 913. 

Elcserélném Ács állomáson levő 
MÁV-bérlakásom - amely nagymére
tü három szoba, konyha, éléskamra, 
elöszoba, fürdőszoba. pincéből áll és 
egy zárt veteményeskert tartozik hoz· 
zá - Budapesthez közelebb, bármely 
főútvonalon, vagy Budapesten levő 
másfél vagy kétszobás lakásra. MÁV· 
qolgozóval. Cím: Györgyi Lajosné, 
Acs 2941, Vasútállomás, felvételi épü
let. 

Elcserélném Miskolc, Avas-déli, egy 
plusz két félszobás, 56 négyzetméte
res, összkomfortos tanácsi bérlakásom 
budapesti vagy gödöllői hasonló bérle· 
ményű lakásra. Lehetőleg lakótelep 
környékire. Cím· Magyar Mária, Mis· 
kolc II., Bokányi Dezső u. 36. sz. 215. 
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Folytatják 
a versenyt 

Február se,n Aedvesett 

a vasúfi árussállításnali 
Február 12-én Szombathelyen, 
a Haladás Művelődési Házban 
tanácskozásra gyűltek össze a 
járműjavító-üzem szocialista 
brigádvezetői. A múlt évi ter
melési tapasztalatokról Bara
nyai László igazgató számolt 
be. Mint mondotta: 1984 máso
dik felében a termelési célkitű
zéseket a gyártási feladatok ki
vételével 108,7 százalékra telje
sítették. A gazdálkodási költ
ségcsökkentési célkitűzéseket is 
jelentősen túlteljesítették. A ja
vítási idők a jó munkaszervezés 
eredményeként 13,6 százalék
kal csökkentek a tervhez viszo
nyítva. Az eszközkihasználás 
javult, a termelékenység 3,2 
százalékkal nőtt. Az árbevételi 
tervet az uzem 112,7 százalékra 
teljesítette, jelentős volt az im
portanyag-kiváltás és az ener
giamegtakarítás. 

A MÁV 7 millió 712 ezer tonna árut és 18 millió 700 ezer 
utast szállitott 

A tanácskozás jóváhagyta az 
1984. évi második kommunista 
műszak bérének felhasználásá
ról szóló beszámolót, mely sze
rint a befolyt összegekből la
kástámogatásra 83 ezer Ft-ot 
fordítana�, a szocialista brigád
klub rendi>zvényeit 30, a nyug
díjasklu;, támogatását és a rá
szorultali)segítését 50, valamint 
az ifjúsá€<n alap bővítését 20 szá
zalékban 'határozták el. Hason
ló elosztást javasolt a tanácsko
zás az 1985. évi kommunista 
műszakok bevételének haszno
sítására is. 

A kongresszusi munkaver
seny 1985. évi folytatásához, az 
új gazdálkodási követelménye
ket figyelembe véve, az üzem 
további vállalásokat tett az első 
félév tervteljesítéséhez. Felsza
badulásunk 40. évfordulója 
méltó megünneplését is elhatá
rozták a tanácskozás résztvevői. 
Az üzem 40 éves fejlődésének 
bemutatására kiállítást rendez
nek. A jubileumi vetélkedőt az 
osztályok április 30-ig rendezik 
meg. Ezen a brigádok 5 tagú 
csapatokkal vehetnek részt, és 
a legjobb 10 csapat kerül az 
üzemi döntőbe. Az első három 
helyezett csapatból választják 
ki azt a tíztagú csoportot, amely 
az országos döntőn képviseli a 
szombathelyi járműjavító-üze
met. 

A vasút februári áruszállítási 
teljesítményét, a népgazdaság 
más ágazataihoz hasonlóan, a 
kedvezőtlen időjárás határozta 
meg. A fagyveszélyes tömeg
áruk fuvarozása például a mini
málisra csökkent. Kivételt ké
peztek ez alól a szilárd energia
hordozók, melyek szállítása az 
energiaellátás folyamatosságát 
biztosították. 

Ilyen körülmények között 
a vasút februárban csak 7 
millió 712 ezer tonna árut 

szállított. 

Ezzel a bázishoz képest 85,8, 
a tervhez viszonyítva pedig 87,6 
százalékos teljesítést ért el. 
A lemaradás abszolút mértéke 
1 millió 90 ezer, illetve 1 millió 
269 ezer tonna. Az árutonna-ki
lométerben kifejezett áruszállí
tási teljesítmény a bázishoz és a 
tervhez viszonyítva egyaránt 89 
százalékosan alakult. 

Jelentős lemaradás a belföldi, 
az import és a tranzit áruforga
lomban volt. Belföldi viszony
latban 4 millió 602 ezer tonna 
került a vasúton feladásra, 

ami 81,5, illetve 88,3 
százalékos teljesítést jelent. 

A behozatali forgalomban az 
elszállított tonna mennyisége 
86,1 és 82, a tranzitforgalomban 
95,1, illetve 84,5 százalékos volt. 

Kedvező volt az exportáru
szállítás. A kivitelre került áruk 
mennyisége a bázist 5,4 a terve
zettet pedig 8 százalékkal ha
ladta meg. 

Az alacsony belföldi szállítá
sok következtében kedvezőtlen 
volt a kocsiigényes áruforgalom 
is. Vasúti kocsikba 5 millió 939 
ezer tonna árut raktak be, 

amely a tavaly februári
nak 81,1, a tervezettnek , 

pedig 86,4 százaléka. 

Az áruszállítás minőségi mu
tatói februárban részben ked
vezően, másrészt kedvezőtlenül 
alakultak. A zord időjárás kö
vetkeztében az elegymozgás le
lassult. A kocsiforduló időér
téke 

a bázishoz viszonyítva 12,6 
százalékkal, a tervhez ké
pest 21,9 százalékkal növe-

kedett. 
Jelentősen - több mint 50 

A MÁV 6,2 

A MÁV az előző évek gyakor
latának megfelelően 1984. évre 
is előirányozta az év végi része
sedés kifizetését. A teljesítmé
nyek alapján 6,2 napi bérnek 
megfelelő összeg kifizetésére 
kerülhet sor. 

Ez az előző évihez viszonyít
va, napokban kifejezve, 2,2 nap 
csökkenést mutat, abszolút ösz
szegben vizsgálva azonban a 
csökkenés alacsonyabb, mivel 
az egy napra eső bér emelke
dett. 

Az év végi részesedés felosz-

tása az 1981-85. évi MÁV kol
lektív szerződés 9. sz. mellékle
te IV. fejezetében rögzítettek 
alapján történik. 

Az egységeknél a kifizethető 
összeg két részből tevődik ösz
sze: 50 százalék állandó és 50 
százalék változó keretből. Az 
állandó keretrészből az egysé
gek korrigált bérkeresetük ará
nyában, míg a változó keret
részből a gazdálkodásuk ered
ményessége függvényében ré
szesülnek. 

A kiérdemelt év végi részese
dés a gazdálk9dás értékelése 

százalékkal - csökkent a vasú
ti rakodásokhoz ki nem állított 
kocsik mennyisége. Meg kell je
gyezni, hogy ez nagy részben a 
fuvaroztatói igények csökkené
sének következménye volt. 
Nagymértékben növekedett a 
géprevárások eseteinek száma 
is, ami az elegymozgás lelassu
lásának további bizonyítéka. 
A korszerű tehervonati mozdo
nyok kihasználása, a napi hasz
nos futásteljesítmények alapján 
az elmúlt hónapban kedvező 
volt. 

Előzetes adatok szerint a vas-
út februárban 

18 millió 700 ezer utast 
szállított, amely 101,6 szá
zalékos tervteljesítésnek 

felel meg. 

A személyi szállítás minőségi 
mutatói közül a menetrendsze
rűség a bázisidőszaknál lénye
gesen kedvezutlenebb volt. El
sősorban a nemzetközi gyorsvo
natok közlekedésében mutat
koztak jelentős, az időjárás 
okozta késések. 

gf le ö 

során feltárt hiányosságok alap
ján csökken. Ilyen csökkentő 
tényezők: a baleseti károk. az 
anyagkészlet, s a jóléti keret, 
valamint a jutalmazási keret, 
önköltségi terv stb. túllépése. 

A jogosító és csökkentő té
nyezők egyenlegeként jelentke
ző év végi részesedés összege 
kerül a dolgozók részére felosz
tásra bérük és szolgálati idejük 
figyelem bevételével. 

Az év végi részesedést márci
us végén fizetik. 
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Munkásgyűlés 
Szegeden 

A felszabadulás 40. évfor
dulója, valamint a Xlll. 
pártkongresszus időpontjá
nak közeledtével megélén
kült a szocialista munkaver
seny a szolgálati helyeken. 
A szegedi munkásgyűlésréSl 
- amelyen újabb vállaláso
kat tettek a vasutasok - és 
a jubileumi versenyben 
máshol született felajánlá
sok teljesítéséről az 5. olda
lon számolnak be lapunk tu-

dósítói. 

Köszöntjük az MSZMP 
XIII. kongresszusát! 

Március 25-én összeül a Magyar Szocialista Munkáspárt 
XIII. kongresszusa. A pártkongresszus, amely minden idő
ben kiemelkedő jelentőségű esemény a párttagok és a pár
tonkívüliek életében egyaránt, rendkívül nehéz időszak 
mérlegét fogja megvonni. A világgazdasági válság, a csere
arányok kedvezőtlen alakulása, a hidegháborús hisztéria
keltés az imperialista körök részéről megtörte azt az egyen
letes gazdasági fejlődést, amely a konszolidáció óta eltelt 
éveket jellemezte hazánkban. 

A XII. pártkongresszus mértéktartó, előrelátó politikájá
nak helyességét mutatja, hogy a nehézségek dacára arról 
adhat számot a tanácskozás: a népgazdaság egyre jobban 
igazodott az intenzív gazdasági fejlődés követelményei
hez, gazdálkodásunk rugalmasabbá vált. A kongresszus 
által kitűzött legfőbb gazdaságpolitikai célok teljesülnek. 
Bővültek és korszerűsödtek a szocializmus anyagi-műszaki 
alapjai, pozitíven változott népgazdaságunk egyensúlyi 
helyzete, javult a fajlagos anyag- és energiafelhasználás. 

A hónapok óta tartó előkészületek során a vasutas párt
szervezetek taggyűlésein, küldöttértekezletein is számba 
vették az elmúlt ciklus munkáját, megvitatták a kongresz
szusi irányelveket. Az irányelvekben kirajzolódnak a jövő 
távlatai: a következő időszakban a gazdasági fejlődés 
élénkítésével, jobb gazdálkodással, a teljesítmények növe
kedésével lehet és kell megalapozni az életszínvonal eme
lésének, az életkörülmények javításának feltételeit. Az 
irányelvek közvetlenül hozzánk, vasutasokhoz is szólnak. 
A párt azt várja tőlünk, hogy javítsuk az utazás körülmé
nyeit, a szállítás feltételeit, emeljük szolgáltatásaink szín
vonalát, növeljük a szállítás gazdaságosságát. 

A kongresszus akkor ülésezik, amikor már csak néhány 
nap választ el bennünket hazánk felszabadulásának 40. év
fordulójától. Lezáródik egy szakasza a pártkongresszus és 
a felszabadulási évforduló tiszteletére indított munkaver
senynek. E versengésben újszerű feltételekkel részt vesz a 
vasutas dolgozók túlnyomó többsége is. S bár az elképzel
teknél sokkal nagyobb nehézségekkel kellett megküzdeni 
a téli hónapokban, a mennyiségi teljesítmények alaposan 
elmaradtak, a dolgozókollektívák, mindenekelőtt a szocia
lista brigádok a minőségi mutatók javításával, gazdaságo
sabb munkával kívánják a lehetőségekhez mérten pótolni 
a teljesítménykieséseket. 

Ez a szándék összetalálkozik a SZOT elnöksége március 
1-i ülésén megfogalmazottakkal, mely szerint a szakszerve
zeti tagok, aktivisták egyetértve a kormány kérésével, a 
rendkívüli hideg időjárás okozta termeléskiesés pótlásához 
és a károk helyreállításához a munkaszervezés javításával, 
munkaidő-átcsoportosítással igyekeznek megteremteni a 
tőlük telhető feltételeket. 

Az irányelvek leszögezik, hogy a párt igényli a szakszer
vezetek részvételét a politika kimunkálásában és megvaló
sításában. Ezt azzal szolgálják legjobban, ha erősítik ér
dekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységüket, mert ez 
egyik feltétele a dolgozók eredményes mozgósításának a 
kötelezettségek fegyelmezett teljesítésére. Erre a jövőben 
igencsak szükség lesz. 

A pártkongresszus nemcsak a számvetés, hanem az elő
remutatás, a feladatra orientálás fóruma is. A magyar nép 
- köztük a vasutasság - felfokozott várakozással tekint a 
kongresszus tanácskozása és határozatai elé. Azt várjuk, 
hogy utat mutasson a nehézségek, az akadályok leküzdésé
re, szabjon reális perspektívát a jövő szempontjából. An
nak biztos tudatában, hogy a kommunisták tanácskozása 
ezeknek az elvárásoknak megfelel, mi vasutas dolgozók, 
eredményes munkát kívánva köszöntjük a Magyar Szo
cialista Munkáspárt XIII. kongresszusát! 

•• 

Ulést tartott az elnökség 
Február 28-án ülést tartott szakszervezetünk elnöksége. 

A testület első napirendi pontként meghallgatta Koszorus Ferenc 

főtitkár tájékoztatását szakszervezetünk elmúlt évi nemzetközi 
tevékenységéről, a szocialista és a kapitalista országok vasutas
szakszervezeteivel való kapcsolatokról, valamint az idei tervekről. 
Az elnökség napirendjén szerepelt még az 1985. évi SZOT- és 
vállalati üdülő jegyek elosztásával kapcsolatos előterjesztés, vala
mint a gyermeküdültetés elmúlt évi tapasztalatainak és az idei 
devizamentes csereüdültetési megállapodásoknak, továbbá a 
belföldi üdültetési lehetőségeknek a megvitatása. Az előterjesz
téseket az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

A kapacitás megduplázódott 

Záhonyban üzembe helyezték 
a tengelyátszerelő csarnokot 

Újabb létesítménnyel gazda
godott a záhonyi átrakókörzet. 
December 13-án kezdődött meg 
a próbaüzem annál a tenge
lyátszerelő csarnoknál, ame
lyet alig két év alatt építettek 
meg. A közel kétszázmillió fo
rintos beruházás lehetővé teszi, 
hogy mind több árut széles 
nyomtávú kocsikban továbbít
sanak a megrendelőknek, s a 
magyar exportárukat a gyártó
nál rakják be, így kiküszöböljék 
a sérülésveszélyes átrakást. 

A tengelyátszerelő a MÁV 
Tervező Intézet elképzelései 
szerint épült meg, több kivitele
ző összehangolt munkájával. 
A körzetben évek óta tevékefo/
kedő _Kelet-magyarországi Al
lami Epítőipari Vállalat készí
tette a csarnokot, valamint a ki
szolgálóvágányokat. Egyszerre 

öt széles kocsi felemelésére ké
pesek azok a portálemelők, 
amelyeket a szombathe'lyi jár
műjavító gyártott és helyezett 
üzembe. A megemelt kocsiszek
rények alól a forgóvázakat a 
nógrádi szénbányák által gyár
tott padlóba süllyesztett vonta
tóberendezéssel húzzák ki s a 
tárolótéren a Ganz-MÁVAG ál
tal gyártott darukkal mozgat
ják. (Ennek jelentősége a régi 
tengelyátszerelőhöz képest, 
hogy megszűnt a nehéz fizikai 
munka a tengelypárok mozga
tásánál.) A munka irányítását 
az egyes gépkezelők között 
kialakított rádióösszeköttetés 
biztosítja. Az új tengelyátszere
lővel a kapacitás duplájára nőtt 
Záhonyban a kiszolgálósze
mélyzet lényeges növelése nél-
kül. L. B. 
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Vasutasnök, vasutasfeleségek ,,Köszönet a szakszervezetnek 
az itt töltött szép napokért'' A 75. nemzetközi nőnap jó al

kalom arra, hogy felidézzük 
azoknak a vasutasnőknek, vas
utasfeleségeknek az emlékét, 
akikről a vasutas-munkásmoz
galom történetével kapcsolat
ban eddig oly kevés szó esett. 

Igaz, a magyar munkásmoz
galom sokáig túlnyomórészt a 
férfiak mozgalma volt, s még 
hangsúlyozottabban volt az a 
vasutasmozgalom. A vasút igen 
kevés nőt foglalkoztatott, s hiá
nyoztak közülük a hazai mun
kásmozgalomban domináló 
szakmunkások is. A MÁV Szol
gálati és illetményszabályzat 
szerint a takarítónői, kocsitisztí
tónői minőségben alkalmazott 
munkásnőkön kívül csupán a 
menetjegyek rendezésére, a 
személy- és poggyászpénztár 
kezelésére, számadás vezetésé
re, írógépkezelésre, egyéb iro
dai teendőkre, távírda- és tele
fonszolgálatra alkalmazhatók 
nők. A nők munkásmozgalom
hoz csatlakozását a szokásos 
nehezítő tényezőkön kívül (a 
gyermeknevelés, a háztartás 
gondja, a beidegzettség, hogy a 
politika a férfiak dolga stb.) a 
szocialista vasutasmozgalom rö
vid legális és hosszú féllegális, 
illetve illegális időszakai még 
bonyolultabbá tették. Minden
nek ellenére akadtak, akik 
megtalálták az utat a munkás
mozgalomhoz. 

A mozgalomban 

Már az 1918. januári béke
sztrájk idején voltak olyan vidé
ki városok, ahol a Landler Jenő 
vezette vasutasmozgalom köz
pontjának értesítése alapján 
mondták ki a munkabeszünte
tést. 1918. június 20-án, a MÁV
gépgyári sortűz után a minisz
terelnökség „fontos hadviselési 
érdekből" teljes hírzárlatot ren
delt el. A vasutasok szervező bi
zottsága azonban gondoskodott 
arról, hogy a budapesti és kör
nyékbeli gyárak bizalmi férfiai
nak általános sztrájkot prokla
máló határozatáról tudomást 
szerezzenek a vidéki üzemek 
munkásai is. Az ügyészség je
lentése szerint a sztrájkot a köz
pont emberei terjesztették ki vi
dékre, s szinte nyomon lehetett 
követni a sztrájk kitörésének 
idejét, mert egybeesett a vona
tok menetrendszerű beérkezé
sének idejével. Kihasználva azt 
a körülményt, hogy a megfigye
lés férfiakra irányult, a központ 
utasításainak vidékre juttatásá
ban ekkor fontos szerepet kap
tak a Magyar Vasutas szer
kesztőségében dolgozó kezelő
nők. Egyikük, Landler titkárnő-

Székely Margit 

da. A MÁV Igazgatóság nődol
gozói közül a főtisztviselők el
lenforradalmi szervezkedésé
nek leleplezésében játszott sze
repe miatt a budapesti törvény
szék öt és fél évi börtönbünte
tésre ítélte Glasz Alajosné, Bu
gár Irén 45 éves takarítónőt, s 
kétévi fegyházbüntetésre ítélte 
Sterbak Mária 27 éves kezelő
nőt. Elbocsátották Mendl Irma 
25 éves kezelőnőt, mert „a kom
munizmus eszméivel azonosí
totta magát" és Róna Jolán 28 
éves kezelőnőt, mert „nagy 
kommunista, gyűlésekre járt, 
dicsekvőleg állította, hogy az 
egész családja kommunista". 

A szegedi Központi Vasúti 
Leszámoló Hivatalból „vesze
delmes kommunista" megbé
lyegzéssel bocsátották el Enye
di Etelka 34 éves, Buczkó De
zsőné 31 éves, Soltész Etelka 24 
éves, Szamos Józsefné 24 éves 
és Őrlőssy nona 21 éves kezelő
nőt. Az utóbbi annak a dr. Va
lentiny Ágoston elbocsátott 
vasúti hivatalnoknak a felesége 
lett, aki vezető szerepet játszott 
a szegedi szociáldemokrata 
mozgalomban és az 1944 de
cemberében alakult Ideiglenes 
Nemzeti Kormány igazságügy
minisztere volt. 

A Tanácsköztársaság alatti 
ma_gatartása miatt törölte a 
MAV a létszámból Mayer 
Györgynét Bp. Lipótváros állo
más, Magyar Klárát Szeged ál
lomás, Turi Magitot Nagykőrös 
állomás és Szász Vilmosnét 
Monor állomás pénztárkezelő
nőjét. 

Voltak, akik a megtorlás, az 
üldözés ellenére később is vál
lalták a dolgozók ügyének szol
gálatát. Hámán Kató a forradal
mi munkásmozgalom vezérka
rába került. A Nyugati pálya
udvar másik pénztárkezelője, a 
verseci születésű Vörnle Iván
ka illegális pártmunkát végző 

férjével, Sikorszky Lajos iroda
kezelővel, a KMP alapító tagjá
val Budapesten bujkált a Ta
nácsköztársaság megdöntése 
után, 1920. január 22-én sike
rült Bécsbe szökniük, 1921-ben 
pedig a jugoszláviai Pancevó
ban telepedtek le. Ivánka egy 
híres ügyvéd irodistája, majd a 
kor parancsszavára partizán 
lett és a jugoszláv népfelszaba
dító küzdelem utolsó órájában 
férjével együtt hősi halált halt. 

Vasutasfeleségek 

A vasúti szolgálat egész em
bert és szilárd családi hátteret 
követelt. Szólnunk kell róluk is, 
akik ezt a hátteret biztosították. 
A vasutasfeleségek gyakran éj
félre készítették a reggelit és 
délre a vacsorát, csomagolták a 
családfőnek a táskába az útra
valót, amibe az utazók maguk
kal vitték a családi tűzhely me
legét is, jó szóval várták vissza 
őket, nevelték a gyerekeket, 
művelték a „háztájit", a pálya
őrök asszonyai helyettesítették 
vonalbejáráson levő férjüket, 
kezelték a sorompót, jelzőlám
pával fogadták a vonatot ... 
A munkásmozgalomban részt 
vevők asszonyaira fokozott ter
hek nehezedtek: ó'Jc teremtettek 
kedvező feltételeket a férfiak 
küzdelméhez. Ők, akik csupán 
azt tudták biztosan, hogy pár
juk igaz ügyet szolgál, de kons
pirációs okokból esetleg nem is 
sejthették, mikor miért kockáz
tatja a családfő létalapjukat, a 
biztos munkahelyet. 

Emlékeznünk kell rájuk is, 
akik aggódó, de megértő társ
ként rokonszenveztek a dolgo
zók felszabadításáért folyó küz
delemmel, hűségesen kitartot
tak a letartóztatott, az igazság
talanul meghurcolt férfiak mel
lett, s szükség esetén maguk is 
bekapcsolódtak a harcba. Mint 
Temesvári Gyuláné, a murake
resztúri állomás gépfelvigyázó
jának özvegye, aki a hazaszere
tetnek és a hősiességnek nagy
szerű példáját adta. A visszavo
nuló német csapatok 1945-ben 
aláaknázták Murakeresztúr ál
lomáson a szivattyúház kazán
és gépházát. Felrobbantását Te
mesváriné akadályozta meg: 
élete kockáztatásával, idejében 
elvágta a vezetéket. 

A nemzetközi nőnap alkal
mából őket, a szerény, öntuda
tos vasutasasszonyokat - akik 
közül néhányan egy küzdelmes 
életút vége felé tartva még kö
zöttünk vannak - szívből kö
szöntjük. 

Gadanecz Béla 

Látogatás Vonyarcvashegyen, az időszakos szociális gondozóban 

A vonyarcvashegyi vasutas
üdülő időszakos szociális gon
dozójának lakói ezen a téli dél
előttön még a reggeli utáni „szi
esztát" tartják. Az egyik társal
góban újságokat olvasnak, kár
tyáznak, sakkoznak és beszél
getnek. Az utóbbiakat szólítom 
meg. 

- Honnan jöttek? - kérde
zem az első asztalnál ülőket. 

- Özv. Berkes Imréné va
gyok Székesfehérvárról - vála
szol előbb a gyengébb nem 
képviselője. - A férjem volt 
vasutas, hosszú éveket vonat
kezelőként utazott. Most, hogy 
egyedül maradtam, odaszok
tam a MÁV-nyugdíjasok klub
jába. Ott ajánlották ezt a lehető
séget. 

Mindent megkapnak 

- Dénes Vince vagyok Gyé
kényes állomásról - fgy a má
sik. - Anyagos, majd fegyel
mis voltam. Már 3 éve pihenek. 
A vonyarcvashegyi beutalást az 
alacsony nyugdíjamon kívül 
azért is megkaptam, mert aktív 
koromban több szakszervezeti 
funkciót is betöltöttem ... 

- Hogyan érzik magukat? 
- Panaszunk csak az időjá-

rásra lehet - mondják mind
ketten. - Egy-két gyalogtú
ránk a zord idő miatt elmaradt. 
Más minden nagyon jó! Képzel
heti, milyen figyelmesség az. 
hogy névnapján, születésnap
ján mindenki kap egy üdvözlő
lapot és egy szelet csokoládét. 
Nemcsak nagy értékekkel lehet 
felejthetetlen örömöket szerez
ni ... 

A következő tereferére egy 
asszonykoszorú közepébe ülök. 
Véleményüket jegyzetelem. 
Horváth Józsefné Budapestről 
jött. Az Utasellátó Vállalatnál 
1970-ig, nyolc éven keresztül 
büfésként utazott. 

- Bejártam az egész orszá
got. Sajnos nyugdíjas járandó
ságom nem éri el a havi 2500 fo
rintot. A közelmúltban halt 
meg a férjem. Ügyeit intéztem a 
szakszervezetben. Ott javasol
ták ezt az ingyenes üdülést. 
Hatvan éven felül értem meg, 
hogy „ nagyságos asszony" let
tem . . . Itt mindent megad
nak ... 

Helyeslően és vidáman moso
lyognak a többiek. Majd az itte
ni tapasztalatokkal már rendel
kező szegedi Móra Vincéné ve
szi át a szót: 

- A férjem jogán 1981-ben 

már voltam itt. Szerencsére 
most újra sikerült ide kerül
nöm. Külön öröm, hogy most 
Dorogi Sándornéval, a sógor
nőmmel jöhettem. Tudja mit ír
jon meg? Azt okvetlenül, hogy 
itt kivétel nélkül mindenki ren
des hozzánk! 

A szegediek összetartanak. 
A következő asztaltárs Sánta 
Vil11Wsné is onnan utazott a Ba
laton északi partjára. 

- Szegény férjem 4 éve halt 
meg. Nehéz munkakörökben 
dolgozott: váltókezelő, fűtő volt 
és utazott is. Úgy érzem most 
hálálja meg a vasút az áldoza
tos munkáját. 

- Ezt ne hagyja ki - sétál
nak hozzánk egy idős hölggyel 
többen. - Hangosan kérdezzen 
tőle, mert rossz a füle! Külön
ben a legegészségesebb közöt
tünk. 

- Váczi Józsefné vagyok 
Budáról - mutatkozik be a be
ajánlott. - A férjem volt vas
utas. Harminc éve halt meg. Én 
11Wst 95 éves vagyok. Nagyon jó 
az ellátás, és mindenki figyel
mes hozzánk ... 

Havonta 
80 nyugdíjas 

Tudunk-e még valamit 
mondani? - kérdezi a vonyarc
vashegyi vasutas időszakos szo
ciális gondozó irodájában Sző
nyi Istvánné üdülővezető és 
Cser Palkovics fldikó kultúros. 

- Egy-egy szezonban há
nyan tudják igénybe venni a 
szociális gondozót? - fordulok 
Szőnyi Istvánnéhoz. 

- Az év hét hónapjában 
üzemelünk így. Nyáron csalá
dos üdültetést végzünk. Havon
ta 80 nyugdíjas vasutast vagy 
-özvegyet tudunk fogadni. Be
utalásokról a középszervek 
döntenek. A beutaltak egy hó
napon keresztül, a teljes ellátá
son kívül még pizsamát, törül
közőket is kapnak, hogy az idős 
embereknek minél kisebb cso
maggal kelljen utazni. 

- Mekkora a személyzet? 
- A 30 tagú személyzetet 2 

szakképzett ápolónő és egy 
részfoglalkozású orvos egészíti 
ki. Egész éjjel van egészségügyi 
felügyelet. Van házipatikánk 1s 
a legszükségesebb gyógysze
rekkel. 

- És a szabad idő? - kérde
zem Cser Palkovics Ildikót. 

- Szinte minden napra esik 
valamilyen szervezett prog
ram. Indítunk kirándulásokat a 

környéken kívül Tapolcára és 
Keszthelyre. Minden csoport
nak van ismerkedési és búcsú
estje. Meglátogatnak bennün
ket műsoraikkal a tapolcai vas
utasok Batsányi János Művelő
dési Központjának a tagjai is. 
Legnagyobb" sikere a Pávakör
nek van. Több ismeretterjesztő 
előadás, vetítés van történelmi, 
földrajzi és egészségügyi té
mákban. Lehívjuk fórumra az 
ÖTA képviselőjét is Budapest
ről. A negyvenes évfordulóra is 
készülünk alkalomhoz illő elő
adásokkal és programokkal ... 

Az ellátás kitűnő 

- Sok napilapot, képes újsá
got, folyóiratot láttam a társal
góban. A beutaltak rendelik? 

- Nem! Költségvetésünkből 
fedezzük a 30 napi és a 20 ké
pes hetilapot, folyóiratot. Nagy 
sikere van a Magyar Vasutas
nak is. Van egy 1200 kötetes 
könyvtárunk. Több televíziónk, 
rádiónk, magnónk és lemezját
szónk kínál kellemes időtöltést 
és kikapcsolódást. 

Belelapoznak a sűrűn teleírt 
vendégkönyvbe. Néhány be
jegyzés a teljesség igénye nél
kül: ,,Köszönet a szakszerve
zetnek az itt töltött szép napo
kért. " ,, örök hála dr. Gallé Ti
bor doktor úrnak." ,,Itt min
denki nagyon rendes." ,,Finom 
és bőséges az étkezés." 

Az utóbbinak személyesen ís 
utánanéztem. A konyhán Ban
dur Józsefné szakácstól érdek
lődöm. 

- Mi lesz a mai ebéd és va
csora? 

- Rizsleves, másodikként 
lehet választaru: vegyes pörköl
tet, lencsefőzeléket sült oldalas
sal vagy milánói makarónit. 
A sort mindenki számára túrós 
bukta zárja. Vacsorára széke
lyes húst vagy felvágot\at, sajt
tal és teával kínálunk. ,e, 

A sütőkemencénél '::Jóka La-
jos cukrász serénykedik. 

Mit készít? - kérdezem. 
120 buktát ... 
Mindennap van tészta? 
A hét négy napján készí

tek édes vagy kelt tésztákat. 
A többi napokon gyümölcsöt 
adunk. 

Elcsúcsúzom. Az egyik tár
salgó már üres. A másikban 
még szól a rádió. Néhányan a 
könyvekbe temetkeznek. Sokan 
kisétáltak már a tó partjára. 
Gyönyörű a téli Balaton. 

Sz. Jakab István 
je, a 22 éves Székely Margit - .-------------------------------------------------------------------
akinek apja főkalauz volt -, 
ősszel Miklós Imrének, a MÁV 
Északi Főműhely sajtóbizalmi
jának, a Kommunisták Magyar
országi Pártja főműhelyi szer
vezete alapító tagjának lett a fe
lesége. Czitrom Zsófia pedig az 
ellenforradalom győzelme után 
részt vett a szociáldemokrata el
lenzéki mozgalomban és az 
1925-ben alakult legális forra
dalmi munkáspárt, az MSZMP 
tevékenységében. 

A nők természetesen helyet 
kaptak az 1918 végén legálisan 
megalakuló Magyarországi 
Vasutasok Szövetségének veze
tőségében. Az irodakezelők, ál
lomásfelvigyázók, állomáselöl
járók, kezelőnők és távírászok 
szakosztályának vezetőségébe 
négy kezelőnő került, köztük 
Hámán Kató. A szakszervezeti 
MÁV igazgatósági (ma: Vezér
igazgatóság ) helyi szervezeté
nek vezetőségébe hat kezelőnőt 
választottak, köztük Mendl Ir
mát. S minden nagyobb szolgá
lati hely szakszervezeti vezető
ségében dolgozott egy-egy ke
zelőnő vagy munkásnő. 

Megtorlás 

Az első magyar munkáshata
lom megdöntése után az ellen
forradalmárok bosszút álltak 
azokon, akiket a Tanácsköztár
saság megsYőződéses híveinek 
ismertek. Alljon itt néhány pél-

Főnővérhelyettes a szülészeten 
Egyik ismerősünk hosszú női hivatásról hallott sok szép 

ideig kényszerű „lakója" volt a történet nagy hatással volt rám. 
MÁV-kórház szülészeti-nőgyó- Akkor még, 17-18 évesen, csak 
gyászati osztályának. Felesé- ösztönszerűen voltam kíváncsi, 
gemmel gyakran meglátogat- hogy milyen különbség lehet 
tuk. Mondhatni, hogy magán- · több kilométeres gyaloglás 
ügy. Valóban az. S mégis, miért után - háznál, nem mindig a 
az efféle kitárulkozás? Oka nem legstenlebb körülmények kö
kisebb, mint az emberek szere- zött - életre segíteni egy kis 
tete, tisztelete. Látogatásaink emberkét, vagy a mai korszerű, 
alkalmával egyszerűen nem le- jól felszerelt kórházakban. 
hetett nem felfigyelni egy Most már tudom, hogy napja
egészsegugyi dolgozóra, aki inkban milyen felelősségteljes, 
kedves, szeretetteljes segrtő- szép hivatás a mienk. Így még 
készséggel viselte gondját hete- nagyobb tisztelettel gondolok a 
geknek, látogatóknak egyaránt. nagymamámra és szülésznő 

Tóth Károlynéval, a betegfel
vétel részlegvezetőjével - mert 
róla van szó - az osztály elő
csarnokának egyik csendes ré
szében beszélgettünk munkájá
ról, életéről. 

- Eredetileg én szülésznő 
vagyok - mondta. - Amikor 
1971-ben Vácott eredményes 
érettségi vizsgát tettem, egyet
len vágyam az volt, hogy felvé
telt nyerjek a budapesti Vámos 
nona szülésznőképzőbe. A csa
lád nagy örömére, sikerült. Em
lékszem, talán nagymamám 
volt a legboldogabb, hiszen ő 
már a harmincas évek elején 
szülésznő volt. Hosszú időn ke
resztül velük laktunk. Az 
együtt töltött évek és a szülész-

társaira. 
A múlt idézgetése közben a 

tanulóévekre terelődik a beszél
getés. Látom, hogy szinte újból 
átéli azt a csodálatos érzést, 
amelyet a szülőszobás gyakor
lat során élt át, midőn először 
segített életre egy kisfiút. 

- Minden megnyilvánulása 
azt sugallja, hogy rajongásig 
szereti hivatását. Akkor mégis 
miért ez a pályamódosítás? 

- Nemcsak én vagyok ezzel 
így. Valamennyiünket hatalmá
ba kerít ez a megfoghatatlan ér
zés. Aki csak egyszer is életre 
segített egy kis emberpalán
tát . . . Egyébként én nem ne
vezném pályaváltásnak azt, ami 
velem történt. Csupán arról 
van szó, hogy éveken keresztül 

a minden szülésnél bennem is 

megjelenő anyai érzések, vá
gyak 1977-ben beteljesültek: 
kisfiunk születését követően, a 
gyesről visszatérve nem tudtam 
vállalni a váltott műszakot, így 

kerültem jelenlegi munkakö
römbe, ami azt is jelenti, hogy a 
régi kollégákkal továbbra is 
együtt dolgozhatom, s ugyanak
kor végzettségemtől sem ide
gen ez a feladat. 

A műtőn kívüli kezeléseknél 
ő is közreműködik, melyben a 
betegeket részesítik. Naponta 
sokan megfordulnak náluk, 
szinte hazánk minden részéből, 
hiszen a MÁV-kórház központi 
rendelőintézet is, és ez az 
egyetlenegy ilyen osztálya. Ági
ka - ahogy a betegek szólítják 
- találkozik elsőként a szoron
gásokkal, kétségekkel vívódó, 
gyógyulásokra várókkal. Több 
alkalommal akaratlanul is 
szemlélője voltam annak, hogy 
kedvessége, türelme milyen 
nyugtatólag hatott a betegekre. 

- Lehet, hogy ez az idege
neknek feltűnik, de nekem ez a 
természetes, én ilyen vagyok. A 
magam módján igyekszem 
megkönnyíteni a nehéz perce
ket, feloldani a lelki konfliktu
sokat, amelyek ilyenkor felfoko
zottan jelentkeznek a betegek
nél, a vizsgálatra váróknál ... 

A betegek mondták, hogy 
mindig van hozzájuk egy-egy 
kedves szava, amivel igyekszik 
a betegségükről elterelni a fi
gyelmüket. Nemhiába osztály
vezető főnővér-helyettes. Ami
kor az osztályon belüli építkezé
sek folytak, úgy irányította az 
ott dolgozó katonákat, mint egy 
vérbeli parancsnok. Amikor 
vizsgáló szobában hibásodott 
meg a fűtőtest, szinte természe
tes, hogy ő intézkedett. Egyéb
ként is nehéz felsorolni, hogy 
mennyire szerteágazó tevé
kenységet folytat. És mégis 
mindig kedves, szolgálatkész. 
Pedig hát Tóth Károlynénak is 
megvannak a mindennapos 
gondjai. Azt hiszem elég, ha 
csak annyit mondok, hogy ott
hon is építkeznek. 

A családi tervek, gondok kö
zepette arra is van energiája, 
hogy tovább képezze magát. 
Jövőre a marxista egyetemen 
szeretne tanulni. 

Vetési Ipire 

Sivó Emil 

kitüntetése 

Szakszervezetünk titkársága 
február 15-én fogadta Sivó 
Emilt, a Thália Színház ügyve
zető igazgatóját, akit nyugdíjba 
vonulása alkalmából az Elnöki 
Tanács a Munka Érdemrend 
arany fokozatával tüntette ki 

A bensőséges ünnepségen 
Koszorús Ferenc főtitkár szak
szervezetünk elnöksége nevé
ben mondott köszönetet azért a 
segítségért, amely megalapozta 
a Thália Színház és szakszerve
zetünk több évtizedes jó kap
csolatát, az alkotó együttműkö
dést, majd átadta a vasutas
szakszervezet ajándékát, s a 40. 
évfordulóra készült emlékpla
kettet a díszoklevéllel. 

Sivó Emil sokat tett a két 
szervezet tevékenységének ösz
szehangolásáért, a vasutasok 
művelődéséért. Gyakori vendé
ge volt a művészeti propagan
dabizottság rendezvényeinek, 

kerekasztal-beszélgP.téseinek. 
Tanácsaival segítette a vasutas 
művészeti propagandisták 
munkáját. 
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Bizalmi testületi ülés Domb6várott 

Számvetés a munkáról 

A dombóvári üzemfőnökség
nél bizalmi testületi ülésen vi
tatták meg a kollektív szerző
dés 1984. évi végrehajtásáról, a 
munkavédelmi és szociális ter
vek teljesítéséről készült, vala
mint a kollektív szerződés mó
dosításának tervezetével kap
csolatos beszámolót, Harango
zó László üzemfőnök előterjesz
tése alapján. 

Az előterjesztésből kitűnt, 
hogy az üzemfőnökség dolgozói 
- a továbbra is fennálló mun
kaerőgondokat leküzdve 
alapvető szállítási feladataik
nak eleget tettek. Javult a sze
mélyszállító vonatok menet
rendszerűsége, kedvezően vál
toztak a kulturált utazáshoz 
szükséges feltételek. 

A teherkocsik javításában 
kiemelkedő eredmény született: 
a tervezett 7239 teherkocsi he
lyett 8910 teherkocsi javítása 
készült el. Ez a teljesítmény 
nagymértékben segítette elő a 
fuvaroztató felek kocsiigénylé
seinek kielégítését is. Általában 
javult a mozdonyok üzemkész
sége, de az M62 és az M40 soro
zatú mozdonyoknál ez nem egé
szen érte el a tervezett szintet. 

A létszámhiány ellenére csö
kent a felhasznált túlórák szá
ma. A 4,2 százalékos csökkenés 
a körültekintőbb vezénylés és 
az önkéntes különmunka kere
tébe tartozó mellékfoglalkozá
sok eredménye. A dolgozók 
1984-ben önkéntes túlmunkára 
258, önkéntes különmunkára 
pedig 160 esetben kötöttek szer
ződést. Szívesen vállaltak közü
lük többen az évi fizetett sza
badságok időtartamára is jöve-

delemkiegészítő tevékenységet 
a vasútnál. Igen figyelemre mél
tó, hogy az üzemfőnökség 74 
szocialista brigádjának 786 tag
ja több mint harmincezer óra 
társadalmi munkát is végzett. 

Az üzemi baleseti helyzet a 
gyakorisági és súlyossági muta
tók tanúsága szerint javult. 
A munkatevékenységgel össze
függésbe hozható 24 baleset kö
zül 11 üzemen belüli közleke
dés során következett be, s 
technológiai hiányosságból 
mindössze egy üzemi baleset 
történt. Az üzemszemlék ered
ményessége és a megvalósult 
beruházások kihasználásával a 
munkabiztonsági feltételek to
vábbi javulása várható. 

A szociális terv végrahajtásá
ról szóló beszámoló részletei
ben vizsgálta a nő- és népese
déspolitikai, az ifjúságpolitikai 
határozatok végrehajtását, va
lamint a munkakörülmények 
javítására tett intézkedések 
eredményeit. 

A hozzászólók, fó7cént az 
utazó személyzet tervszerűtlen 
és gazdaságtalan foglalkozta
tása ellen emeltek szót. A kol
lektív szerződés idei módosítási 
tervezetének megvitatása után 
a testület a 24 órás szolgálatra 
vezénylés lehetőségét elutasí
totta, az utazók teljesítménybé
rezésére tett javaslatok közül 
pedig a menettartam-díjazás 
mellett foglalt állást. 

Végezetül a bizalmi testület 
elfogadta a szakszervezeti bi
zottság által előterjesztett véle
ményezést a gazdasági vezetők 
munkájáról. 

Kiváló vöröskeres�tes 
alaps�erve�et 

A MÁVTI Vöröskereszt-alap
szervezetének tevékenységét 
tavaly az V. kerületi Vöröske
reszt-sztú"ezete „A Kiváló vö
röskere�p1;es Munkáért" kitün
tetés brP'·z fokozatával ismer-
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Az alat:1s;zervezet évente há
rom alkalommal sikeres térítés
mentes véradónapokat szer
vez. Az elmúlt évben csatlakoz
tak „a Vöröskereszt az örege
kért" mozgalomhoz is, és a köz-

ponti csekkszámlára 34 ezer fo
rintot fizettek be. A nők részére 
- a MÁV-kórházzal közösen -
megszervezték a rákszűrő vizs
gálatokat. A többszörös véradó
kat évente egyszer a MÁ VTI 
igazgatója pénzjutalomban ré
szesíti. A véradómozgalomban 
elért eredményekért a tervező
intézet megkapta az Országos 
Véradó Központ dicsérő okleve
lét is. 

Pályázati ,felhívás 
Az ENSZ által meghirdetett ifjúság nemzetközi éve alkalmá

ból 1985. november 4-30. között a bulgáriai Plovdivban kerül 
megrendezésre az 

Ifjú feltalálók világkiállítása, 

amelyen 1945. január 1. után született feltalálók, feltaláló kö
zösségek vehetnek részt. A kiállítás magyar főbiztosa, az Orszá
gos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke a műszaki haladás gyor
sítását szolgáló találmányok széles körű bemutatása érdekében 

pályázatot hirdet 

a világkiállításon való részvételre. 
A pályázatra egyének, közösségek és vállalatok jelentkezhet

nek, ha szabadalmazott, vagy szabadalmaztatás alatt álló magán
vagy szolgálati találmánnyal rendelkeznek. Nevezni lehet még 
olyan új, megvalósítható, szabadalomképes gondolattal is, amely
nek oltalmi eljárása még nem kezdődött meg. Kollektívák eseté
ben az a feltétel, hogy a feltalálók kétharmada megfeleljen az 
életkori követelményeknek. 

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell: 
- a feltaláló nevét, személyi számát, szakképzettségét, 

munkahelyét és Lakcímét; 
- a találmány iparjogvédelmi helyzetét és annak adatait. 
A találmány legfeljebb 10 oldal terjedelmű leírását, funk

cióit, a szükséges ábrákat, fényképeket, továbbá azt a kitöltött ne
vezési lapot, amelyet az érdeklődők az Országos Találmányi Hi
vatalnál, az MTESZ megyei szervezeteinél és a KISZ területi bi
zottságainál vehetnek át, illetve levélben is kérhetik ezektől a 
szervektől. 

A pályázatokat a következő jeligére és címre kell eljuttatni 
1985. április 15-ig: 

Ifjú feltalálók világkiállítása, Országos Találmányi Hivatal, 
Budapest, 1054 Garibaldi u. 2. (tel.: 124-400) 

Bobrovszky Jenő főosztályvezető. 
A hazai eredményhirdetésre 1985. május 31-ig kerül sor. 

A következő díjakat lehet nyerni: 
első díj 
két második díj 
három harmadik díj 

50 ezer forint, 
40-40 ezer forint, 
30-30 ezer forint. 

A világkiállításon való részvételre nem javasolt pályázatokat 
az Országos Találmányi Hivatal 1985. június 15-ig visszajuttatja a 
feltalálóknak. A beérkezett pályázatok közül a világkiállításon 
történő bemutatásra alkalmas találmányok kiválasztását az ezzel 
megbízott szakértői b&ottság végzi. 
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Utasok és utasellátás 
Beszélgetés dr. Sebes Miklós vezérigazgatóval 

A fogyasztói árak emelkedése miatt manapság ne

héz napokat élnek át a vendéglátóipari vállalatok. 

A magasra szökött étel- és italárak hatására alapo

san megcsappant a honi vendégek száma. Különö

sen szembeötlő ez a téli hónapokban, amikor gyér az 

idegenforgalom. Ilyenkor a közlekedési eszközöket 

is kevesebben veszik igénybe, mint nyáron. Követke

zésképpen az Utasellátó Vállalatnak sem könnyű a· 

helyzete. Azért sem, mert az utas vendég, akit ki kell 

szolgálni, méghozzá egyre színvonalasabban. Ho

gyan tesz ennek a követelménynek eleget a vállalat? 

Erról beszélgettünk dr. Sebes Miklóssal, az Utasellá

tó vezérigazgatójával. 

- A növekvő fogyasztói árak 
hogyan hatnak az Utasellátó gaz
dálkodására? 

- Az elmúlt időszak árintéz
kedései a vendéglátóipar egé
szét kedvezőtlenül érintették, 
vállalatunknál is negatív hatást 
gyakorolt az utasok számának 
csökkenése. A helyzet alapos 
elemzése után több intézkedést 
tettünk a gazdaságos üzemelés 
biztosítása érdekében. Az eddi
gi hagyományokhoz híven vál
tozatlanul mérsékelt árpoliti
kát folytatunk. Utasvendége
inkre csak a vállalat többlet
költségeit hárítottuk át. A vevő
kör szélesítése érdekében gaz
dagabb választékot biztosítunk, 
s növeltük az alacsonyabb ár
fekvésű ételek arányát. Ahol 
termelőkapacitásunk lehetősé
gei a jelentkezett igényekkel ta
lálkoztak, közétkeztetési szol

kiskereskedelmi tevékenység 
18,2, a vendéglátó üzletág étel
értékesítése 7,8, szolgáltatásai 
8,7 százalékkal növekedtek. 
A növekedés mértéke mindkét 
üzletágban magasan meghalad
ja az országos átlagot. 

Üzletpolitikai, áruforgalmi és 
gazdálkodási intézkedéseink 
együttes hatására a nyereség 
várhatóan meghaladja a 90 
milliót, és ezzel erősen megkö
zelítjük a 100 milliós bűvös ha
tárt, amelyet egyébként a válla
lat 36 éves fennállása alatt ed
dig csak egy ízben (1976-ban) 
tudtunk átlépni. 

Mivel az egyéb paraméterek 
sem kedvezőtlenek, úgy vélem, 
hogy az elmúlt év teljesítmé
nyei alapján nyugodt lelkiisme
rettel nyújthatjuk be pályáza
tunkat a Kiváló Vállalat cím 
elnyeréséért. 

gáltatást is biztosítottunk, első- _ Az utasok gyakran és jog
sorban a vasutas dolgozók ré- gal panaszolják, hogy az állomá
szére. sok éttermeiben, de főként a vo-

Intézkedéseink hatására ven- natok bisztróiban többnyire drá

déglátóipari · üzletágunk for- ga italokat, külföldi söröket áru

galma kedvezően alakult: sítanak. Mi ennek az oka? Ez 
vállalati érdek, vagy a személy-

1984-ben kereken 600 millió fo- zetnek több így a haszna? 
rint ételforgalmat bonyolítot- ------------
tunk Le, 7,3 százalékkal többet, _ Az utasok is érzik és tud
mint az előző évben. Ezen belül ják, ha összehasonlítást tesznek 
a saját termelésű ételforgalom más vendéglátóipari vállalatok, 
10 százalékkal volt magasabb. éttermek áraival, hogy az Utas-

Fejlődésünket azonban gyak- ellátó Vállalat árai az ország
ran gátolják külső körülmé- ban kialakult átlag osztályos 
nyek, melyek közül csak egy áraknál jóval alacsonyabbak. 
példát kívánok megemlíteni, Erre mi büszkék vagyunk, ez 
nevezetesen a mozgószolgálati tudatos árpolitikánk része. Ter
kocsik problémáját. Ez év janu- mészetesen ezzel nem azt aka
ár 10-én a 29 étkezó7cocsiból 21, rom mondani, hogy egyes egy
a 31 hálókocsiból 23, a 28 fek- ségeinknél nem történhetett 
vó7cocsiból 22 volt javításon, és vagy történik meg, hogy rossz 
emiatt 15 járat elmaradt. Már- üzlet- és árpolitikát folytatnak, 
pedig a vendéglátásban - a a magasabb árfekvésű ételeket 
dolgok rendjénél fogva - az szorgalmazzák és az olcsóbb 
egyik napon elmaradt szolgálta- ételek választékát csökkentik. 
tást később nem lehet pótolni.. Ez rossz üzletpolitika, ami el
Akit ma nem tudunk kiszolgál- lenkezik a központi szándék
ni, az holnap nem jön vissza el- kal, de a vendégek érdekeivel is. 
fogyasztani a tegnapi ebédet. A félreértések elkerülése vé
Nem beszélve arról, hogy a já- gett szeretném még elmondani, 
ratkiesések nagymértékben hogy az árut nem az értékesítő 
rontják a vállalat, de a MÁV személyzet szerzi be, hanem az 
hírnevét is. illetékes vállalati középirányító 

- Az Utasellátó Vállalat, az 
ismert nehézségek ellenére is el
ért eredményei alapján sokszor 
kapott miniszteri vagy annál ma
gasabb elismerést. Folytatódik-e 
az idén is ez a sikersorozat? 

- 1984. év elején - a válla
lat életében második alkalom
mal - úgy tettük egységeink, 
dolgozóink részére közzé évi 
komplex tervünket, hogy egy
idejűleg elkészítettük és kiad
tuk a hozzá szorosan és szerve
sen kapcsolódó intézkedési ter
vet is. Nemcsak azt határoztuk 
meg tehát, hogy „ mit és meny
nyit", hanem azt is, hogy „ki és 
hogyan". Ily módon biztosítot
tuk a tisztánlátást, megterem
tettük a tervek teljesítésének 
személyi feltételeit is. A végre
hajtás időszakában ehhez még 
jelentős tényezőként jelentke
zett a felszabadulási és kong
resszusi munkaverseny, szocia
lista brigádjaink tevékenysége. 
Mindezek együttes hatására el
mozdultunk az 1982-es mély
pontról. Bár a végleges adato
kat csak a most összeállítás 
alatt álló évi mérleg számai 
alapján fogjuk megismerni, a 
kép kedvező. 

Az áruforgalmunk értéke 
2644 millió forint, ami 287 mil
lió forgalomtöbbletet jelent, és 
12,2 százalékkal haladja meg a 
bázisév adatát. Ezen belül a 

szerv. Tehát szó nincs és nem 
is lehet arról, hogy „a személy
zetnek több így a haszna". A 
központosított árubeszerzés is
meretében egyébként nyugod
tan állíthatom, hogy olcsóbb 
italokkal, belföldi sörökkel kel
lő mennyiségben rendelke
zünk. Az viszont igaz, hogy a 
mozgószolgálati járatokon nem 
értékesítjük a legolcsóbb Kőbá
nyai sört. Ez azonban nem a 
magasabb árbevétel érdekében 
történik. Tudott dolog, hogy a 
Kőbányai sör szavatossági ideje 
8 nap. Ebből néhány nap elte
lik, mire az áru raktárainkba 
kerül. Így hamar lejár a szava
tossági ideje. 

- A napi sajtóban mintha 
megszaporodtak volna a pana
szok a vállalat szolgáltatásai mi
att Különösen az ételszolgálat
nál fordulnak elő olyan esetek, 
hogy gyakran becsapják az uta
sokat. Mi erről a véleménye? Ho
gyan járnak el azokkal szemben, 
akik megszegik a vendéglátás 
legalapvetőbb szabályait? 

- A kérdésben a „mintha" 
szót húznám alá, mivel az hatá
rozza meg a nagyságrendet. 
Természetes, hogy az újságok
ban és és egyéb kommunikáci
ós eszközöknél az kerül előtér
be, amikor a kedves utas joggal 
vagy jogtalanul felháborodik, 
tollat ragad és ír. Ezek a leve
lek, figyelmeztetések nagyon 

sok segítséget jelentenek a vál
lalat számára. Sok olyan sza
bálytalanságra is rájövünk, 
ami nem volt ismert számunk
ra. Ezekben az esetekben szigo
rú vizsgálatot indítunk és in
tézkedünk. 

Tevékenységünkkel kapcso
latban az elmúlt évben össze
sen 646 panasz merült fel, me
lyeket a törvényes határidőn, 30 
napon belül kivizsgáltunk. Kö
zülük 365 panasz volt indokolt. 
Ez gyakorlatilag annyit jelent, 
hogy átlagosan az év minden 
napján egy jogos panasz merült 
fel. Nem kívánom a mundér be
csületét védeni, de ehhez az is 
hozzá tartozik, hogy naponta 
mintegy 1100 értékesítő egysé
günkben közel 5000 dolgozónk 
gondoskodik az utasok ellátásá
ról. Ezek a számok azt mutat
ják, hogy a leírtak ellenére sem 
emelkedett a panaszok száma, 
inkább a dicséretek száma nőtt. 
Ez a jellemző a sajtóban a mun
kánkról írt cikkekben is. Ter
mészetesen mi ezzel nem lehe
tünk elégedettek. Ezért is rögzí
tettük a felelősségre vonásokat 
a fogyasztói érdekvédelemben. 
Ez mutatkozik meg a múlt évi 
164 felelősségre vonásunknál 
is. Sajnálatos, hogy dolgozóink 
között is van olyan, aki megfe
ledkezik magáról. Ugyanakkor 
örvendetes: kezd kialakulni egy 
olyan légkör, hogy maguk az 
üzem dolgozói vigyáznak a kol
lektíva becsületére és ítélik el a 
magukról megfeledkezőket. 

- Ismerve a vállalat nehéz 
helyzetét, milyenek a kilátások, 
elsősorban a dolgozók bérezését, 
másrészt a fejlesztéseket illető
en? Milyen mértékű lesz az idei 
bérfejlesztés? Mennyit fordíta
nak szociális és jóléti célokra? 

- Az elmúlt évben a köz
ponti bérszabályozási rendszer 
2, 7 százalékos bérfejlesztést biz
tosított részünkre. Ezzel indul
tunk neki az évnek. Devizabe
vételünk kedvező alakulása, a 
hálózatfejlesztés és a teljesítmé
nyek növekedése elismerése
ként engedélyezett korrekciók 
alapján végül is mintegy 7 szá
zalékos bérfejlesztést hajthat
tunk végre. Ebben az évben a 
központi keresetszabályozás 
5,5 százalékos keresetnöveke
dést biztosít adómentesen. 

Köztudott, hogy a vállalat 
dolgozóinak a bére alatta van a 
szakmai átlagnak, és ez már év
tizedek óta így van. Az 1984. évi 
átlagjövedelmünk nem haladja 
meg az 53 ezer forintot, amely 
nagyon sok túlórát is takar, és 
egy olyan munkaidő-beosztást, 
amely majdnem a nap és éjsza
ka minden óráját magában fog
lalja. A szakmán belül egyedül 
az országban mi vagyunk meg
találhatók éjfél után és már haj
nalban. Mozgószolgálati dolgo
zóink folyamatos munkája 
gyakran a két napot is megha
ladja. Hadd tegyem ehhez hoz
zá: a legtöbb egységünkben 
igen rosszak a munkakörülmé
nyek. Ezért tartjuk jogosnak 
dolgozóink azon igényét, hogy 
szükség lenne olyan központi 
intézkedésre, ami ezt az áldo
zatos és hallatlan nehéz körül
mények között végzett munkát 
a bérek szempontjából is helyé
re tenné. Ez viszont nem 5,5 
százalékos emelést feltételez. 

A szociális ellátás költségei
nél 1985. évi komplex tervünk
ben mérsékeltebb növekedést 
határoztunk meg. Erre a célra 
46,5 millió forintot tervezünk 
felhasználni. Ez 1,2 millió fo-

rinttal haladja meg a bázisév 
tényszámát és a szabályozóvál
tozások hatását tekintve jelen
tős eredménynek tekintjük, de 
nem tartjuk elégségesnek. 

- Mit tervez a vállalat az 
utasellátás, a szolgáltatások szín
vonalának javítása érdekében? 
Ebben a törekvésben hogyan te
szik még érdekeltebbé a vállalat 
dolgozóit? 

- Ellátási tevékenységünk 
fejlesztésére irányuló elképzelé
seinket, terveinket átfogóan a 
következők szerint lehet megfo
galmazni: 

- minőségileg tovább javí
tani, mennyiségileg szélesebb 
körben biztosítani az utasven
dégek utazás előtti, alatti és utá
ni ellátását; 

- újabb tevékenységek be
vezetése az utazóközönség, a 
közlekedésben dolgozók, vala
mint a lakosság érdekében; 

- kedvezőbbé tenni, első
sorban a vasút, s a közlekedési 
vállalatok dolgozóinak közét
keztetési, közszükségleti cik
kekkel való ellátási igényei ki
elégítésének lehetőségét; 

- folyamatosan szélesíteni a 
bel- és külföldi idegenforgalom 
résztvevőinek komplex ellátá
sát, ennek keretében létrehoz
tuk az Utas Tours szervezetün
ket; 

- elérni, hogy mindezek 
együttes hatásaként az Utasel
látó Vállalat tevékenysége úgy 
váljon még jelentősebb ténye
zőjévé a jó társadalmi közérzet 
biztosításának, hogy egyidejű
leg a jövedelmezőségünk növe
kedjék, dolgozóink közérzete és 
helyzete javuljon, a népgazda
sággal szembeni kötelezettsége
inket maradéktalanul teljesít
sük. 

- A vállalat vezetése az évi 
célkitűzések megvalósításában 
hogyan támaszkodik a szakszer
vezeti szervekre? Milyen a kap
csolat a vszb-vel? Milyennek ítéli 
a szakszervezet termelést, gazdál
kodást segítő tevékenységét? 

- A vszb és a vállalat szak
vonali vezetése közötti kapcso
lat kifogástalan, jellemzője a 
kölcsönös megbecsülés és tisz
teletben tartás, egymás munká
jának szilárd elvi alapokon 
nyugvó elvtársi segítése, támo
gatása. Lényegében ugyanezt 
állapíthatom meg a szakszerve
zeti alapszervek és a partner 
gazdasági vezetők kapcsolatát 
illetően is. 

A vezető testületek kapcsola
ta determinálja a gazdasági és a 
mozgalmi tevékenység együtt
működését a vállalaton belül 
minden szinten és valamennyi 
munkafázisban, amely éppen 
olyan szoros együttműködésre 
kész, mint felső szinten. A kér
dés fontosságát és súlyát azzal 
tudnám érzékeltetni, hogy te
rületünkön 12 szakszervezeti 
alapszervezet, 25 fóöizalmi és 
280 bizalmi tevékenykedik. 

Nem Lenne teljes a kép, ha 
nem szólnék a szakszervezeti 
funkcionáriusok példamutatá
sáról. Már hagyomány nálunk, 
hogy funkciókba - nem vélet
lenül - olyan dolgozók kerül
nek, akik a szakmai feladatok 
ellátásában is az élen járnak. 
Nem jelentéktelen tényező a 
szakszervezeti szervezettség 
nagyságrendje sem, ami válla
latunknál 97 százalék. Ennek 
jelentőségét abban látom, hogy 
dolgozóinkat - nagyon kevés 
kivétellel - nemcsak a gazda
sági és erkölcsi felelősség, ha
nem mozgalmi felelősség is ter
heli a munkafeladatok optimá
lis ellátásáért. 

Ha az elmondottakon túl 
még figyelembe veszem a Va
sutasok Szakszervezetével ki
alakult hatékony és eredmé
nyes együttműködést, a tárgyi
lagos segító7cészséget, akkor· 
nyugodtan állapíthatom meg, 
hogy a szakszervezeti munka 
ténylegesen egyik meghatáro
zója a vállalat eredményes 
működésének. 

Visi Ferenc 
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Negyven éve történt 

Mindenütt barbár pusztítás 
A németek már január 12-én 

felismerték, hogy a budapesti 
ostromgyűrűt Bicske és Eszter
gom irányából nem tudják át
törni. Ezért páncélos erőiket 
Székesfehérvár irányába átcso
portosították, s így a Dunántúl 
északi sávjában március köze
péig nagyobb harcokra nem ke
rült sor. A személyvonatokat 
azonban ennek ellenére is csak 
Komáromig és Komáromtól 
közlekedtették. A magyar vasu
tasok a vonalon csak Almásfü
zítőig szolgáltak, az Almásfüzí
tőn túli állomásokon német vas
utas katonák voltak szolgálat
ban. Az egész vonal forgalmá
nak német irányítója, katonai 
vezetője egy Janke nevű száza
dos volt, aki Győrben székelt. 
Neve még ma is rossz ern).éke
ket ébreszt a vonalon akkor 
szolgált vasutasokban. 

A vonalon három nagy fűtő
házba: Komáromba, Győrbe és 
Hegyeshalomba is egy-egy né
met műszaki alakulat vonatját, 
a Feldeisenbahn, illetve a Todt
szervezet műhelyberendezéssel 
is ellátott szerelvényét állítot
ták. A komáromi vonat 35 ko
csiból állt. A vonathoz tartozó 
alakulatban voltak lakatosok, 
villanyszerelők, hegesztők. 

Győrtől 
Hegyeshalomig 

Jóllehet, a személyvonatok 
forgalma 1944/45 telén a mini
málisra korlátozódott, a hadifor
galom vonatjainak továbbítása 
kimerítette a fűtőházak utazó
személyzetét. Emiatt gépcsere 
nélkül, az érkezett német gé
pekkel továbbították a katona
vonatokat, s a visszatérő üres 
szerelvényeket is. Úgy igyekez
tek beosztani a személyzetet, 
hogy a német mozdonysze
mélyzethez lehetőleg magyar 
vonatkísérőket osztottak be, 
vagy fordítva, hogy legalább 
valamelyiknek legyen vonatis
merete. A torlódások idején 
rengeteget ácsorogtak a vona
tok engedélyre várva vagy jel
zőnél szabad bejáratra várva, 
ami a személyzetet jobban kifá
rasztotta, mintha vonatjával 
utazott volna. 

Maguk az állomások a téli 
hónapok harcai során kevés 
kárt szenvedtek, szokatlan mó
don éppen a fronttól távollévő 
Komárom kapott egy alkalom
mal ágyútüzet. 1945. január 
7-én, amikor a németek Bicske 
térségében igyekeztek még fel
törni a Budapest körüli ostrom
gyűrűt, az ott védekező erők te
hermentesítésére a Garam mel
lől indított támadás éle - egy, 
talán húsz páncélosból álló él 
- átrohanva a német vonala
kon, megközelítette Észak-Ko
máromot. 

Győr állomás az 1944-es 
bombázások után megtépázot
tan élte át a telet. Itt székelt a 
német vonalparancsnokság, a 
német és magyar menetirányí
tók, s a városban helyezkedett 
el a Gestapo is. Ennek tisztjei is 
rendszeresen ellenőrizték a for
galmat, az állomásokon folyó 
munkát. A városnak az egyik, 
az állomáshoz közeli házában a 
német vonatkísérők számára 
laktanyát rendeztek be. 

A vonal nyilaskézen maradt 
harmadik városának állomása, 
Mosonmagyaróvár továbbra is 
viszonylag csendes életet élt, de 
egyre inkább megtelt menekül
tekkel. A mezőgazdasági aka
démián, a várban települt meg 
az igazgatóság menekültjeinek 
egy része, s a városban még 
egy sor kormányhivatal, mi
nisztériumi részleg szállt meg. 
Itt rendezkedett be a rádió is, 
mely a „végső győzelem" ígére
tével és hanus híreivel igyeke
zett erősíteni a nyilas hatalom 
kezében maradt országrész la
kosságát. A magát Nemzetveze
tőnek titulált Szálasi Ferenc 
1945 februárjában „országjá
rást" tartott. Megjelent a he
gyeshalmi vasútállomáson is. 
A forgalmi irodában kellett fel
sorakozniok érkezésére a szol
gálati ágak vezetőinek. Elhang
zott a kérdés: 

- Van-e valami problémá
juk? - majd a választ jóformán 
nem is várva, kezet fogott a fel
sorakozottakkal, és elment. Mit 
is mondhattak volna problé
máikról Szálasinak és az őt kí
sero nyilas tábornokoknak, 
pártvezetőknek? Csupa gond 
vette őket körül, s állandó élet
veszély. A "Mari néni"-nek be
cézett szovjet zavarórepülők 
egész éjszaka a levegőben vol
tak, s a legkisebb felvillanó 
fényre ledobták bombáikat. 

Csak ne 
a birodalomba! 

A vasutasok közül kevesen 
engedtek a nyilas tagtoborzás
nak, s még kevesebben váltak 
őszinte híveikké. Nynt ellenál
lásra ugyan nem kerülhetett 
sor, azonban a nyilasokkal, de 
főképp a németekkel szemben 
rossz volt a hangulat. Főképp 
az ország kirablása keserítette 
el a személyzetet. A komáro
miak, győriek, hegyeshalmiak 
látták, mi érkezik fuvarlevél 
nélkül, vagy csak kísérőlevéllel 
a határszélre a kiürített terüle
tekről, s hogyan igyekeznek azt 
a német irányítószervek kikül
deni a Birodalomba. Győri át
menesztők, visszkeresők ezek
ből a küldeményekből a rende
letek ügyes alkalmazásával 
igyekeztek minden itthon fel
használható nyersanyagot, 
készárut a helyi üzemekbe jut
tatni, a helyi hatóságoknak át
adni, annak ellenére, hogy azok 
gyakran vonakodva vették át 
azt, ami eredetileg nem nekik 
szólt. "Bárhova, csak ne a Bi
rodalomba!" jelszóval dolgoz
tak: Kecskeméti Lajos, Józsa 
László, Mérei Jenő és társaik, 
akkori győri raktárnokok, átme
nesztők, visszkeresők. 

Hagyomány volt Győrben, 
hogy a vasutasok megünneplik 
március 15-ét. Mindig az állo
más fiataljainak feladata volt a 
műsort összeállítani nemzeti 
ünnepünkre. 1945. marcius 
15-én is megtartották az ünne
pélyt, de a nyilasok kisajátítot
ták: géppisztolyos, karszalagos 
pártszolgálatosok vonultak a 
műsor előtt a terembe, s adtak 
díszőrséget az Árpádsávos 
zászlókkal díszített szónoki 
emelvény két oldalán. A nyilas
gyűléssé átszervezett ünnepély 
bizarrságát csak fokozta a mű
sor: az egyik fiatal tisztviselője
lölt, Gyóni Géza „ Csak egy 
éjszakára" című versét szaval
ta a zászlók és pártszolgálato
sok között, s a márciusi ifjakat 
állítva példaképül, kitartásra 
biztatott az ünnepi szónok, a 
városból érkezett egyik nyilas 
vezető. 

Két nappal az ünnep után, 
1945. március 17-én a 46. szov
jet hadsereg Bicske térségéből 
nagy erőkkel indította meg tá
madását a vele szemben be
ásott, a hegyeshalmi vonalat is 
lezáró német erők ellen. A tá
madás meghatározott célja az 
volt, hogy Tata irányában tá
madva áttörjenek a Vértesen, 
majd elérve a Dunát, körülzár
ják az Esztergom térségében lé
vő német és magyar csapato
kat. A mélyen tagolt német vé
delmet csak nehéz harcok so
rán sikerült áttörni. A Vörös 
Hadsereg egységei 19-én 13 
órára érték el Tatatóvárost, 
20-án benyomultak Tatabányá
ra, majd 21-én elérték a Dunát. 
Bezárult a gyűrű, ugyanakkor 
Budapesttó1 már Almásfüzí
tőig szabaddá vált a Hegyes
halom felé vivő vasútvonal. 

A visszavonuló németek Al
másfüzítőről az utolsó tartály
kocsit is elvitték, minden csepp 
üzemanyagot elszállítottak. Ko
márom-Déli állomás saját gép
pel menekítőszerelvényt indí
tott. A nyilas vezetők parancs
csal akarták kényszeríteni a 
személyzetet a németországi át
településre. Sokan engedelmes
kedtek a parancsnak, s felültek 
a nyilas propagandának, mely 
szerint, ha bejönnek az oroszok, 
mindenkit megölnek. 

Felszólították a személyzetet 

Győrben is a menekülésre, az 
áttelepülésre. Akik jelentkez
tek, azoknak kijelölték helyét a 
szerelvényben, elosztva a ko
csikban a családokat. Berako
dott Laki Kálmán állomásfő
nök is, s megindult a városból a 
menekülők sora. Ez a vonat 
azonban már nem érte el He
gyeshalmot. 

A front előtt azokon a vonal
szakaszokon, melyek a közút 
közelében vezettek, a robban
tást végző műszaki alakulat az 
országúton vonult nyugat felé, 
és sorra robbantotta fel a jegy
zékbe foglalt műtárgyakat. 

Ács állomás német vasutasai 
26-án este 8 órakor hagyták el 
az állomást. A vonat, amely 
424-es mozdonnyal közlekedett, 
egymás után szedte fel a szent
jánosi, a szentiváni Feldeisen
bahn alakulatok kocsijait is. 
Utánuk már a robbantóké volt 
a vonal. 

Földön pusztító 
repülőbombák 

A győri személypályaudvar 
körül súlyos harcokat vívtak a 
visszavonuló német csapatok 
hátvédei és a szovjet egységek. 
A harc során kiégett a felvételi 
épületnek addig még épen ma
radt része. A németek gondo
san eló?cészítették a fűtőházak 
robbantását is. Így elpusztítot
ták a két fűtőházi épületet, fel
robbantották a szivattyúház gé
peinek egy részét, a víztornyo
kat, használhatatlanná tették a 
bal oldali fordítót, és megron
gálták a másikat. Mindezt „tö
kéletessé" tették az állomási vá
gányzatban végzett robbantá
sokkal, majd a Rábán lévő hi
dak felrobbantásával. 

A német utóvédek keméi:yen 
harcolva vonultak vissza Otte
vény, majd Lébény-Moson
szentmiklós állomások mellett. 
Így a műszaki alakulatoknak a 
vonal állomásain volt idejük be
végezni ördögi feladatukat. Lé
bény-Mosonszentmiklós állo
máson még arra is maradt ide
jük, hogy két, ott leállított villa
mos mozdony hajtórúdjai közé 
robbanóanyagot rakva, hasz
nálhatatlanná tegyék azokat. 

A legsúlyosabb pusztítást 
Horvátkimle állomáson végez
ték. Repülőbombákkal elpusztí
tották az alállomás épületét, a 
villamos berendezéseket. Repü
lőbombát helyeztek el a forgal
mi irodában a biztosítóberende
zés rendelkező készüléke alá is. 
Az állomásfőnököt és családját 
azzal küldték le az állomás pin
céjébe, hogy „csak a készülé
ket" semmisítik meg. Mire fel
jöttek, semmijük sem maradt: 
amijük az épületben lakásuk
ban volt, mindenük elpusztult. 

A szovjet csapatok nehéz 
harcok után, április 2-án roham
mal vették be Mosonmagyaró
várt, majd még aznap Hegyes
halmot is. Mire 9 szovjet erők 
odaértek, már a- március 8-i lé
gitámadás után ideiglenesen 
helyreállított berendezéseket is 
használhatatlanná robbantot
ták a visszavonulók, akik értel
metlen pusztításvágyukban fel
robbantották a három súlyos 
légitámadás után is épen ma
radt több emeletes gabonarak
tárat. 

Hegyeshalom valóságos 
roncstemető volt. Öt német ka
tona ment végig a vonalon. Ma
guk előtt tolták a robbanó
anyaggal rakott pályakocsit, s 
robbantgatták a szabad bal vá
gány síneit, meg a jobb vágá
nyon álló kocsikat. Repülőgé
pek roncsai, menekülők ingósá
gai, katonai felszerelések, el
hurcolt áruk pusztultak a nynt 
vonalon. A robbantások miatt 
hamarosan a földön feküdt a le
szakadt felső vezeték, összeku
szálódott a leesett telefon- és 
távíróvezeték drótja. A vissza
vonuló fasiszták pusztítása nyo
mán ebben a térségben is meg
bénult a vasút. 

Lovas Gyula 

(Folytatjuk.) 

A l\lÁV Vezérigazgatóságon kmllitást rendeztek azokból a plakátokból, amelyek a Nagy Honvédő Há
ború idején jelentek meg a Szovjetunióban 

A záhonyi üzemigazgatóság a 
múlt év novemberét ötlethó
napnak nyilvánította. Ennek 
keretében valamennyi főnöksé
gen ötletnapot tartottak. 

Különösen jól sikerültek a 
műszaki szolgálati helyeken 
rendezett ötletnapok. A pálya
fenntartási főnökségen 53, a gé
pesített rakodási főnökségen 
53, a vontatási főnökségen 47, a 
biztosítóberendezési fenntartási 
főnökségen 36 ötletet adtak be, 
javasolva a jobb munkamód
szereket. Elismerésre méltó a 
vontatási főnökség szakszerve
zeti és KISZ-bizottságának te
vékenysége. 

A szakszervezeti bizottság a 
legjobb munkavédelmi ötlet
adót, a KISZ-bizottság a legöt
letesebb fiatalt külön díjban ré
szesítette. 

A gépesített rakodási főnök
ségen a kézi átrakóban az átra
kómunkásoknak külön ötletna
pot rendeztek, ahol saját mun
kájuk könnyítésére tehettek ja
vaslatokat. 

Az üzemigazgatóságon 228 
ötletet nyújtottak be, amely 
30-cal több az előző évinél. Eb
ből 136-ot fogadtak el. Az elbí
rálók újításnak minősítettek 60 
ötletet, ez 20-szal több az előző 
évinél. Az ötletekért kifizetett 
díj: 37 800 Ft, 12 OOO Ft-tal több 
a bázisnál. 

Az újítási verseny értékelése 
a versenykiírásban meghatáro
zott pontértékek alapján tör
tént. Figyelembe vették a ver
senyidőszakban beadott és be
vezetett újításokat. 

n 

Kiemelten értékelték a fel
adattervi, a munka- és környe
zetvédelmi, az energia- és im
port-, valamint a létszám-meg
takarítást eredményező újításo
kat, továbbá a gazdasági ered
ménybizonylatolt újításokat. 

A verseny anyagi fedezetéül 
a MÁV Vezérigazgatóság a köz
ponti versenyjutalom-keretből 
10 800 Ft-ot, az üzemigazgató
ság a prémiumtartalék-keretből 
pedig 30 ezer forintot biztosí
tott. 

A versenyben összesen 144 
újítási javaslatot adtak be. Eb
ből újításként 79 javaslatot fo
gadtak el. Értéke: 917 519 Ft. 

A pályafenntartási főnökség 
versenyben beadott 144 javas
latából 66-ot fogadtak el. 34 öt
let újításnak minősült. 

A bázishoz viszonyítva lénye
gesen javult a gépesített rako
dási főnökség újítótevékenysé
ge. Ezzel szemben visszaesett a 
vontatási főnökség versenyben 
való szereplése. Annak ellené
re, hogy k-0rábban jól szerve
zett ötletnapokról számolhat
tunk be, a versenyben csupán 
10 újítási javaslatot nyújtottak 
be, és újításként 5-öt fogadtak 
el. 

Az üzemigazgatóság terüle
tén lévő valamennyi állomásfő
nökség a versenyben passzív 
volt, mert egyáltalán nem vagy 
csak kevés újítással neveztek 
be. 

Az elbíráló hellyel rendelke
ző szolgálati helyek közötti ver
senyben az első helyezést (79 
pont) a biztosítóberendezési 

fenntartási főnökség szerezte 
meg. Tízezer forint pénzjuta
lomban részesült. Második he
lyezést ért el a pályafenntartási 
főnökség 78,5 ponttal. A ver
senykiírás szerinti összeget 
megemelve 9 ezer forint pénz
jutalomban részesült. A harma
dik lett a gépesített rakodási fő. 
nökség 36 ponttal, a versenyki
írás szerinti összeget megemel
ve 7 ezer forint jutalomban ré
szesült. 

Az újítási elbíráló hellyel 
nem rendelkező szolgálati he
lyek közötti versenyben egye
dül a szertárfőnökség tett ele
get a versenyfeltételeknek. Így 
a kiírás szerinti első helyezett
nek járó 5 ezer forint pénzjuta
lomban részesült. 

Az egyéni újítók közötti ver
senyben, a versenykiírás felté
teleinek megfelelően, első he
lyezést ért el Fagyas Miklós, a 
biztosítóberendezési fenntartási 
főnökség csoportvezetője, 2562 
ponttal. Második helyezést ért 
el Szabó Pál, a BFF csoportve
zetője, 1897 ponttal. Harmadik 
helyezett lett Comba Sándor, a 
GRF tmk csoportvezetttje, 1520 
ponttal. ÍJ. 

Az üzemigazgatósf a tszb
vel egyetértésben, k'imelkedő 
újítási tevékenysé� alapján 
Deák Mihály vontatási tmk-la
katosnak, Hárs Dénes GRF 
karbantartó-művezetőnek, Ábel 
Zoltán BFF biztosítóberende
zési műszerésznek élenjáró ki
tüntetést adományozott. 

Dr. Gyóni Béla 

„Hazádnak rendületlenül • • 

" 

• 

Vékony, nyúlánk, fiatalos. 
Alig hinni róla, hogy nyugdíjas, 
pedig már hatodik esztendeje 
megérdemelt pihenőjét élvezi. 
Azt mondják róla: ,,tevékeny, 
buzgó, egy percig sem tud meg
lenni tétlenül. Hosszú. éveken 
át sportolt, a fiatalok nevelője 
volt . . . " Éppen ezért lep meg 
a hallgatagsága. Amitóta tudja, 
hogy a negyven évvel ezelőtti 
vasúti történések érdekelnek, 
csak hallgat. Már a harmadik 
cigarettát szívja és még mindig 
nem beszél . . . Aztán megszó
lal. 

Huszonnégy 
évesen 

- Ha lehetne, kitörölném 
az életembó1 . . .  és ne hara
gudjék, annyi mindent kellene 
elmondanom, hogy azt sem tu
dom hol kezdjem. Ha a felsza
badulás szó elhangzik, egyre 
gyakrabban tör rám a háborús 
élmény. Mert ezek nélkül ho· 
gyan is lehetne értékelni a 
csendet, a nyugalmat, a békes
séget. A békét . . . Hogyan le
hetne értékelni az izgalommal 
várt jövőt, ha az ember nem 
tudná: voltak nehéz napok is, 
kilátástalan hetek, hónapok. És 
tessék elhinni: most jobban fé
lek a háború.tó� mint akkor. 
Most már át tudom gondolni, 
értékelni . . . Akkor ilyesmire 
nem volt idő. Az előírt szigorú 

feladatok teljesítése közben 
egyik pillanatról a másikra dön
teni kellett ... Pedig még csak
nem gyerek voltam. Huszon
négy éves és forgalmista: ren
delkező forgalmi szolgálattevő, 
majd ügyeletes tiszt, itt a győri 
pályaudvaron. Dirigáltak itt né
metek s nyilasok . . . A posta 
épülete romokban, a vasút épü
letei romokban. Azt mondta ak
kor nekem egy idősebb győri 
polgár: ,, miért nem szabotáltok 
fiam? Miért nem futtattak ösz
sze két szerelvényt?" Hogyan 
lehetett volna azt megtenni? 
Hogyan?! Kinek a lelkiismerete 
bírta volna elviselni, elrejteni 
azt, hogy szántszándékkal ha
lálba küldi a kollégáit? Akkori
ban az is nagy szó volt, ha vala
ki rossz, a kegyetlen, a gyötrő 
körülmények ellenére meg tud
ta őrizni a nyugalmát . . . Ha 
ember tudott maradni az em
bertelenségben és becsülettel 
helytállt a munkájában. 

- Mi jut eszembe hirtelen a 
negyven évvel ezelőtti győri pá
lyaudvarról? Mindannyiszor 
ugyanaz: a menekültek sokasá
ga, akik nem tudták miért, akik 
nem tudták hová, csak mene
kültek. Akik itt ültek órákat 
vagy naphosszat a peronon, 
gyermekestől, hogy utol ne érje 
őket a front ... Mentek a kilá
tástalanságba. Elegük volt a 
bombázásból, a harctéren elve
szített szeretteik gyászhíréből, 
gyászából, a kukoricakásából, a 
rühességből, a facipőből. Itt 

aludtak étlen, szomjan, mosdat
lanul a pályaudvaron, és a vo
natok nem mentek, nem jöttek, 
vagy mert nem volt csatlakozá
suk. 

Romok mindenütt 

A MÁV Igazgatósága ideigle
nesen Horvátkimlén volt. 
Ugyan, dehogy volt. Nem volt 
már azokban a napokban, az 
utolsó órákban gazdája a szerel
vényeknek. Innen, a pályaud
varról is sokan elmentek. Mi 
hárman, győri fiatalok: Tóbiás 
Béla (a vasutas-szakszervezet 
kultúrosztályáról ment nyugdíj
ba), Csiba Ferenc (akinek az 
apja is vasutas volt: mozdony
vezető), és én összebeszéltünk. 
Megfogadtuk: nem megyünk 
sehová. Jöjjön, aminek jönnie 
kell. Itt maradunk. A vonatra, a 
forgalom lebonyolítására mm· 
dig szükség lesz. Csak már vé
ge legyen ennek a káosznak. 
Elszántak voltunk, lelkesek ... 
Ma már mindez talán nevetsé· 
gesen hangzik, mert aki azt át 
nem élte, föl nem foghatja, mit 
jelentettek azok a hónapok, na
pok, órák, amelyek nehezen, 
lassan fogytak. Volt perc ami· 
kor a hatvan másodperc hu
szonnégy órának tűnt, de mi fia· 
talok voltunk. Akkor még fris· 
sen visszhangzott bennünk Vö· 
rösmarty Szózata: ,,Hazádnak 
rendületlenül J Légy híve oh 
magyar; . . . / Áldjon vagy 
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Asszony a főnöki poszton 
Egy irány„onathos 

egy ,nosdonyt! 
Koledich Antalné Verőcema

roson volt forgalmi szolgálatte
vő, majd 1983 őszén - miután 
elvégezte a tisztképzőt - lakó
városában, Dunakeszin meg
bízták az állomás vezetésével. 
Ezzel megelőzte férjét 
,,rang"-ban, hiszen ő „csak" fő
nökhelyettesként szolgálja a 
vasutat egy másik állomáson: 
Veresegyházon. 

- Jól van ez így - jegyzi 
meg mosolyogva a főnökasz
szony -, hiszen a családban, 
ahol három gyermek nevelése a 
feladatunk, nem az számít, 
hogy a munkahelyen mi az apu 
vagy az anyu beosztása. Más
különben amióta a férjemmel 
együtt vezető munkakört töl
tünk be, a vasút végképp bevo
nult lakásunk falai közé. Rend
re hazavisszük a szolgálati hely 
gondjait, s nemritkán együtt 
próbálunk megoldást találni 
azokra ... 

Amikor nincs 
pardon ... 

Milyen gondok, problé
mák adódhatnak Dunakeszin? 
- kérdezem. 

- Ma ez, holnap az, szóval 
mindig van valami. Amikor ide 
helyeztek, mindjárt el kellett 
bocsátani három váltókezelőt 
és egy forgalmi szolgálattevőt 
a társadalmi tulajdon sérelmé
re elkövetett bűncselekmény 
miatt, s bizony azóta sem jött 
még a helyükre senki. Egyéb
ként sem volt betöltve a meg
szabott, 33 főnyi létszám, így 
képzelhető, hogy mennyi he
lyettesítés, túlmunka jut egy

nő. - Ha jól tudom, az egész 
országban még csak három van 
belőle. Egyelőre még próbaüze
meltetjük mi is, egy kirendelt 
műszerész hétfőtől péntekig 
tartó felügyelete mellett. Az 

esetleges meghibásodást jelen
tenünk kell a Budapesti Igazga
tóság V. osztályára ... 

Közben megérkezik a forda
vonat. Rózsa Mihály vonatve
zető szavaiból az derül ki, hogy 
Dunakeszi állomást a vonatkí
séreti létszámhiány nehézségei 
is sújtják. 

Kellene 
a köszönöm 

- Gyakran nincs ember, s 
emiatt rendre elmaradnak a 

kiszolgáló menetek. Halmozó
dik, torlódik a visszamaradt 
elegy. Most is tele az állomás 
harmadik, hetedik és nyolcadik 
vágánya rendezni való kocsik
kal, nem számítva az iparvágá
nyokat. 

A fuvaroztatókkal - a Duna
keszi Konzervgyárral, a Hűtő
iparral; a Tüzéppel, a Pest me
gyei Epítőipari Vállalattal, a 
Sütőiparral, a PIÉRT-tel, a 
TERIMPEX-szel, a VEGYÉP
SZER-rel és a többi vállalattal, 
- ide számítva a járműjavítót 
is - igen jó a vasutasok kap
csolata. 

- Az év első hónapjában 
192 vagont raktak meg nálunk 
3731 tonna áruval - mondja 
Koledich Antalné. - Ugyanak
kor 252 kocsiban 4829 tonna ér
kezett Dunakeszire. A személy
szállítási bevételünk 681 448 fo
rintot tett ki, ami az előző év hó-

napjaihoz képest némi csökke
nést mutat. 

Szóval van itt munka, tenni
való elég, mégsem panaszkodik 
senki. Igaz, rosszul esett, hogy 
a vasút vezetői részéről egy 
„köszönöm" se hangzott el a 
társadalmi tulajdon ellen vétők 
leleplezése után, de megtette 
ezt a városi rendőrkapitányság 
vezetője, aki még a jutalmazás
ról sem feledkezett meg. 

Jó az irány 

Mészáros András vezérigaz
gató-helyettes az 5. számú Köz
lekedési Közlönyben őszintén 
és tárgyilagosan vázolta a vasút 
helyzetét. Hangsúlyozta, hogy 
sem létszámban, sem műszaki 
fejlesztésben nem várható 
gyors és lényeges változás, el
lenben a munka jobb, ponto
sabb szervezésével sokat segít
hetünk önmagunkon. 

- De nehogy félreértés le- � irá:1yv�natok képzés� és 
gyen: nem vagyunk a vasút tovabbí!a�a 1s a i;n�nka _Jobb 
mostohagyerekei - jegyzi meg sz;rve�eset szolg�Ja; hiszen 
Belasics Józsefné, az állomás eloseg1ti a rend;z,o palyaud:7�
párttitkára, a segédhivatali te- rok tehe�mente�1teset, gy?r�1tja 
endők ügyintézője. _ Mióta új a , kocsifordulot, lehetoseg�t 
főnöknőnk van, hideg- és me- nyuJt arra 1s,, hogy a re:1deltete
legvizes zuhanyozó, ízléses, vé- s1 h�lye_� az arut f?ga.do partne
gig csempézett mellékhelyiség, rek 1d�Jeben f�lk,eszulhessenek 
öltöző, felújított irodahelyisé- a k�cs1k kirak�sara.n Cs_�khogy 
gek állnak a dolgozók rendelke- a vart gazdasagi elonyok sok
zésére. Különösen a kereske- szor elvesznek, mert a rosszul 
delmi szolgálat munkakörülmé- �z1;rvezett mun�a mi?-tt , az 
nyei javultak sokat, de már ké- �g';rt, rendes�n utnak i�d;tott 
szül a felvételi épület teljes re- i;any�onat tobb n_apos kes�ssel 
konstrukciójának a tervrajza is. erkezik meg. S, m1':el �z irany-

Roszik Lajosné szakszerveze- vonatok, rakom_anyat _zomme! a 
ti főbizalmi és Kristóf Lászlóné, Volán v�alatai kez�lik, a MA V 
a nemrég alakult Barátság szo- te�sze:L1tlenné teszi azok m_�n
cialista brigád vezetője is sok kaJát 1s. Ilfenkor mondJ_ak, 
kedvező változásról számolt be hogy „a vasut nem szavahihe
alátámasztva és kiegészítve � tő partner, hisze� nem tel?esíti 
hallottakat. De vonatom érkezé- azf,, sem, amit onmaga Java
se miatt búcsúznom kellett, s so 
ők is siettek - az első negyed- Csak egyetlen példát emlí-
eVI termelési tanácskozásra. 
Biztosra vehető azonban, hogy 
munkája, újabb eredményei ré
vén hírt ad még magáról ennek 
a „női vezetésű" állomásnak a 
kollektívája. 

Radnai Ketykó István 

egy emberre. Különösen ha.---------------------------
még meg is betegszik vagy sza
badságra megy valaki közü
lünk ... 

- De látom, hogy a rákos
rendezői körzeti üzemfőnökség 
Viszonylatában - ahová Duna
keszi is tartozik - itt működik 
a legmodernebb, Domino 71 el
nevezésű, állítóközpontos bizto
sítóberendezés - mutatok a 
nemrég üzembehelyezett ké
szülékre, amelynél most készíti 
a vágányutat Nagy Imre forgal
mi szolgálattevő a Rákospalo
ta-Újpestről „Dunai 3-as for
da"-ként érkező 51 066 számú 
tolatótehervonatnak. 

- Ez csakugyan nagyszerű 
berendezés - helyesel a főnök-

verjen sors keze: / Itt élned, 
halnod kell . . . " 

És megérték a felszabadu
lást, a boldog órát, hogy életben 
maradtak. Viseltes volt ugyan a 
ruhájuk, a kabátjuk, a cipőjük, 
de tele voltak tenniakarással, 
pedig a pályaudvaron minden 
romokban hevert. A sínek föl
szaggatva, a szivattyúház, a fű
tőház romokban, a Baross-híd 
fölrobbantva, a felső vezeték le
szaggatva ... Az állomásépület 
tetőzete a földön. Csak a forgal
mi iroda és még néhány helyi
ség, meg a vasutasok öltözője 
volt épségben, már amennyire 
épségben lehetett a többszöri 
bombázás és ágyúzás után. 

Csákány, kalapács, kiskocsi, 
- ez volt akkoriban a módi, 
nem a indítótárcsa. Mert ahhoz, 
hogy az élet megindulhasson, 
előbb el kellett takarítani a ro
mokat ... 

Ugyan ki emlékezik már er
re ... ? Ma, amikor pillanaton
ként suhannak át az autók a Le
nin-hídon ... ? Csak azok emlé
keznek, akik végigélték, végig
szenvedték, átvészelték ezt az 
időszakot. 

Vasutas dinasztia 

Békés Ferenc nyugalmazott 
MÁV-főfelügyelő annyi időt 
szolgált a vasúton, amennyi 
idős a szabadságunk: 40 évet. 
Apja is vasutas volt. Előbb 
Győrött, majd Budapesten, a 
!(eleti pályaudvaron szertárfő
nökként dolgozott. Édesapjá
nak bátyja szintén vasutas volt: 
Öttevényen állomásfőnök. 
A gyökerek persze ennél is mé-

lyebbre nyúltak. Már a nagy
apa is vasutas volt: a GySEV
nél állomás-elöljáró. Volt kitől 
örökölni, eltanulni azt, hogy mi
re, miért kell esküdni, miért, ki
hez kell hűnek maradni, még 
akkor is, ha minden kötél sza
kad ... 

- Küzdelmes, de nagyon 
szép volt a nap, amikor újra 
kezdtük az életet és a munkát 
- folytatja. - Nem volt erő, 
amely minket megakadályozha
tott volna az újjáépítésben. És 
ahogy teltek a napok, úgy tűn
tek el a romok. Jöttek a régi 
kollégák, és segítettek. Nagy él
mény volt a számomra, amikor 
az első munkásvonatok megér
keztek Mosonmagyaróvárról, 
Veszprém és Sopron felől. 
A pályaudvarra még nem tud
tak bejönni, mert a fölrobban
tott hidak még ott hevertek 
mindenütt a vágányokon, de az 
embereket az érdeklődésük 
már odahozta. Aztán ők is segí
tettek. Az első vonat, amelyik 
Győrből Budapestre indult, egy 
szovjet sebesültszállító vonat 
volt. A felszabadult országban 
a MÁV-tól első feladatomat 
1945. június l-én kaptam: me
netirányító lettem. A szovjet 
menetirányítókkal együtt dol
goztam. 

Mérföldkő ... 

Békés Ferenc hivatali mun
kája csakugyan ekkor kezdő
dött. Társadalmi buzgalma 
azonban már előbb hajtotta a 
munkára. Május l-én több tár
sával együtt megalakította az 

1912-től élő, létező - de a hábo
rú alatt megsemmisült - Du
nántúli Atlétikai Clubból a 

MÁVDAC-ot, amelynek ő maga 
is sokáig focistája volt. Azelőtt 
is focizott: 1934-től. Amikor „ki
öregedett" - 1952-ben - ak
kor sem hagyta el a fiúkat. Hu
szonöt éven át volt a MÁVDAC 
társadalmi elnöke. Ahogy azon
ban az aktív sportot abbahagy
ta, felvett egy másik stafétabo
tot: a közéleti tevékenységet. 
Városi, majd megyei tanácstag 
lett és buzgólko<;lott városszépí
tési és városrendezési ügyek
ben, 1950-től a tanácsok meg
alakulásától 1975-ig, huszonöt 
éven át. 

A huszonötös szám a MÁV
nál is emlékezetes mérföldkő az 
életében: 1947-től 1972-ig rábíz
ták a fiatalok nevelését, fölké
szítését a vizsgákra. Oktatótiszt 
volt. Pedagógiai érzékét másutt 
is kamatoztatta. Győrött, a Ber
csényiben; a Vasútforgalmi 
Szakközépiskolában tanított 
évekig. Ezt a hajlamot a fia is 
örökölte, aki ma 29 éves és test
nevelő tanár. A családban még 
egy pedagógus van: a felesége. 
Testnevelést és történelmet ta
nít a révfalui általános iskolá
ban. 

Ma jobbára hobbijának hó
dol: kertészkedik és horgászik. 
Marcal-parti kertjében kora ta
vasztól késő őszig mindazt mei
termeli, ami a konyhára kell. Es 
amikor horgászik, kedvére él
vezi a csendet, a nyugalmat, a 
nyugdíjat, a zavartalan éle
tet ... 

Sindulár Anna 

A szegedi körzeti üzemfőnök
ség dolgozói február 21-én a 
vontatási telep dízelmozdony
javító csarnokában munkás
gyűlés keretében értékelték az 
elmúlt évi munkát, az idei ten
nivalókat és a munkaverseny
mozgalom eredményeit - tu
dósít Gellért József. 

Lóki Béla üzemfőnök elmon
dotta, hogy az üzemfőnökség 
1600 dolgozója tavaly a kong
resszusi és felszabadulási mun
kaverseny szellemében dolgo
zott. Személyszállítási bevételi 
tervüket 101,7 százalékra telje
sítették, ami 1,2 millió forint 
többletbevételt eredményezett. 
Több intézkedést tettek e:. szol
gáltatások színvonalának javí
tása érdekében. Áruszállítási 
tervüket túlteljesítették. To
vább javult a konténeres szállí
tás aránya, emelkedett a hétvé
gi és ünnepnapi rakodások szá
ma. Jelentős mennyiségű árut 
irányvonattal továbbítottak a 
címzetthez. Jobb kihasználás
sal közlekedtek tehervonatjaik, 
vontatási szakszolgálatuk pedig 
valamennyi versenytényezőt 
túlteljesítette. Eredményes volt 
anyag- és energiagazdálkodá
suk is, hiszen 9,2 millió forintot 
takarítottak meg. Az üzemfő
nökség területén működő 50 
szocialista brigád élen járt a 
gazdasági feladatok teljesítésé
ben, a kommunista és társadal
mi munkaakciók szervezésé
ben. Tavaly több mint egymil
lió forint értékű társadalmi 
munkát végeztek. 

Idén legfőbb feladatuk a 2,62 
millió fizető utas és a mintegy 
910 ezer tonna áru elszállítása, 
a szolgáltatások színvonalának 
további javítása, a rendelkezés
re álló eszközök gazdaságosabb 
kihasználása, a költség- és be
vételi tervek teljesítése. 

A beszámolót követően egy
más után kértek szót a szocialis
ta brigádok és a munkáskollek
tívák képviselői, akik felszaba
dulásunk 40. évfordulója és a 
közelgő pártkongresszus tiszte
letére újabb munkafelajánláso
kat tettek. Cseh Ferenc a motor
műhely dolgozói nevében szó
lalt fel. Elmondotta: vállalják, 
hogy a vontató járművek futó
javítására fordítandó időt közel 
kétezer órával csökkentik, s ja
vítják a mozdonyok üzemkész-

-iunk obb 

tek: Tállya-Kőrakodón február 
6-án Kunszentmárton rendelte
téssel 26 nagy raksúlyú kocsi
ban útnak indítottak egy zúzott
kő-szállítmányt a Közúti Igaz
gatóság címére, a 7. számú Vo
lán kezelésében. Az irányvonat 
azonban csak Mezőzombor állo
másig jutott el, majd ott várt to
vábbításra február 9-ig, miköz
ben a Volán több alkalommal is 
kereste, sürgette a szerelvényt. 

Ám nem ez az egyedüli pél
da, amely a sok reklámmal be
harangozott előszállítási kam
pányt is komolytalanná teszi. 

S vajon mi lenne a megoldás 
az ilyen esetek megelőzésére? 

A legjobb volna, ha a f eladá
si állomástól a célállomásig 
egy oda vezényelt mozdony to
vábbítaná az irányvonatot. Ha 
ugyanis 300 kilométer átlagtá
volságot és 60 kilométeres uta
zási sebességet veszünk figye
lembe, akkor a vonatnak öt óra 
alatt a célállomáson kell lennie. 
De legyen ez az idő a várakozá
sokkal együtt hat óra, akkor 
sem telhet el 5-6, vagy jobb 
esetben 3-4 nap, mint jelenleg. 
Ha pedig a rendeltetési - vagy 
az első rendező - állomáson 
előre összeállított vonat várja 
visszaútban a gépet és személy
zetét, annak a szerelvénynek a 
továbbítása is beleférne az en-

gád 

ségét. Vozár János mozdonyve
zető társai nevében ígéretet tett 
arra, hogy 0,5 százalékkal csök
kentik az energiafelhasználást, 
a szolgálatképtelenségek szá
mát 1'0 százalékkal mérséklik, 
továbbá márciusban és április
ban ezer szolgálati órával töb
bet teljesítenek. A kocsiműszak 
dolgozói 40 személykocsi futója
vítását, 40 teherkocsi export
vizsgálatát, továbbá újabb 40 
személykocsi külső és belső 
nagytisztítását vállalták. A ra
kodógép-karbantartó műhely 
dolgozói az évforduló tiszteleté
re 40 konténer javítására és 140 
méter kerítés építésére tettek 
vállalást. A KÜF szocialista bri
gádjainak tagjai személyenként 
40 óra társadalmi munkával kí
vánnak hozzájárulni a felaján
lásokhoz. 

gedélyezett szolgálati időbe. A 

vasút érdeke így találkozhatna 
a dolgozók egyéni érdekével is. 

Vannak persze látszólagos el
lenérvek is. - Nem biztos -
mondhatja valaki -, hogy az 
irányvonat útvonalán a pálya 
végig villamosított. 

- A válasz: a megfelelő vál
tómozdony közbeiktatása csu
pán szervezés kérdése. 

- De közrejátszhat a sze
mélyzet hiányos vonalismerete. 

- Ez is csak szervezés kér
dése. 

- Na és a körzethatár? 
- A jó szervezés ezt is áthi-

dalja! 
S mondhat mindezen kívül 

bárki bármit, a helyes választ a 
munka jobb szervezésében fel
tétlenül megtalálhatjuk. Az eb
ben rejlő tartalékokat kell job
ban kihasználnunk. Különben 
az irányvonatok rakodására és 
továbbítására is érvényes az a 
régi mondás, hogy elvész a vá
mon, amit megnyerünk a ré
ven. Több évtizedes szolgála
tom tapasztalatai alapján javas
lom tehát, hogy valósítsuk meg: 
Egy irányvonathoz egy moz
donyt! 

la 

Nagy Elemér 
áruirányító 

Szolnok 

0 

költséggazdálkodás csökkenté
se érdekében vállalt egyszáza
lékos megtakarítás haszna nem 
kevesebb, mint 25 millió forint. 

Kelen/ öld ön - ahol a körzeti 
üzemfőnökség 1983. évi munká
jával már kiérdemelte a kiváló 
címet - szintén jó eredménye
ket hozott a jubileumi munka
verseny. Kertész István tudósí
tása szerint a szocialista brigád
mozgalom résztvevői 1984-ben 
3613 óra társadalmi munkát vé
geztek. Ebből 2433 órát - kom
munista műszak résztvevőiként 
- az utasterek, személykocsik 
tisztítására, valamint a Déli pá
lyaudvar új kocsijavító műhe
lyének berendezésére, illetve 
vízvezeték-szerelésre fordítot
tak. 

A székesfehérvári körzeti 
üzemfőnökségnél - írja Tu-

A munkásgyűlésen részt vett nyogi Tibor - a jubileumi 
és felszólalt Tóth Imre vasút- munkaverseny résztvevőinek 
igazgató-helyettes, aki többek helytállása következtében ja
között szólt az igazgatóság terü- vult az ipartelepek kiszolgálá
letén kibontakozott munkaver- sa, ezenkívül észrevehetően 
seny-mozgalom eredményeiről, meggyorsult a Székesfehér
majd bejelentette, hogy az igaz- vár-Pusztaszabolcs közötti vo
gatóság egész területén márci- nal állomásain a helyi elegy ke
us és április hónapban „kong- zelése. 
resszusi műszak"-ot tartanak. A debreceni építési főnökség 
A munkafelajánlásokat, a fő- dolgozói által a jubileumi mun
nökségek és brigádok tevé- kaversenyben elért sikereket 
kenységét, eredményeit rend- Dévényiné dr. Ou,lyás Gabriel
szeresen értékelik. la levele méltatja. Többek kö-

A miskolci igazgatóság terü- zött megírja, hogy nagymérték
letén 14 OOO vasutas ezen belül ben javultak a vágányzári, illet-
643 szocialista brigád tett meg- ve, felépít�énycserés_ telj:sí!
valósítható többletvállalást a ·menyek. Tobb nagy Jelentőse
kongresszusi és felszabadulási � m_u?káná} �ö�díte�ék a be
munkaversenyben. A vállalá- feJezes1 hatan�ot, ko���n �z 
sok teljesítését vizsgálva ilyen <?hat_-:-.��szt_a�o�s

;--
Gor?gszál

megállapításokra jutunk: la� ko�otti h1d�_p1t�s soran 18,;3 
1984-ben a miskolci térség vas- s7azalek�s kol!seg"?egtakan
utasai a Juvardíjbevételt 105, 7 tást 1s , elertek. V !:llalták _D,e�re
százalékra teljesítették. Jelen- cen varo� -:ezetomek kere�.e�e, 
tős eredményeket értek el a sze- hogy a Vlda�park látogat01 al
mélyszállítási bevételek növelé- tal, kedve}t kisvas:1tat - amel� 
sében is hiszen az 529 7 millió mar egy eve nem uzemeltetheto 
forintos' tervet 62 6 �illió fo- - újra használhatóvá teszik. 
rinttal túlteljesítették. Enne� �;dekébe:1 140 fiatal pá� 

Az „Egy brigád - egy tiszta 
lyaépi!o s�qo �ra tarsad?-lmi 

szerelvény" elnevezésű akció mu71;,kat „a1andekoz,ott a v_aros
keretében a miskolci igazgató- nak,. ?- felszabadulas 40. evfor-
ság területén 600 személykocsi dulo1ara. • 
rendkívüli mosására, tisztításá- Tóth Lajosné tudósítása sze
ra került sor. Ezenkívül meg- rint Gátér állomáson László 
hirdették a dolgozók az „Egy Sándor brigádja vízmelegítőt 
kommunista műszakot a kultu- vásárolt a községi általános is
rált utazásért" elnevezésű kola részére. A kultúrház felújí
mozgalmat is, amelyben a tásánál pedig a kőművesmun
részt vevő brigádok 103 sze- kában segédkeztek, az állomá
mélykocsin végeztek ablaktisz- son végzett sok-sok társadalmi 
títást és rozs8átlan!tást. Az éves munkájukat nem is számítva. 
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SAJTÓSZEMLE 

a gyermekgondozási díjról Mit írnak rólunk? 
Március elsején a népesedés- díj igénybevétele a terhességi

politika egyik jelentős intézke- gyermekágyi segély megszüné
déseként hatályba lépett a tár- se után nem folytatólagosan 
sadalombiztosítási ellátás új történt, vagy azt egyedülálló 
formája, a gyermekgondozási apa igényli, akkor a gyermek
díj. Ez az intézményrendszer fo- gondozási díj összegét a táp
kozott anyagi támogatást bizto- pénzre vonatkozó szabályok 
sít a gyermeket vállaló csalá- szerint kell megállapítani. 
dok részére és folyamatosan ke- Vagyis a nyugdíjjárulékkal 
rül bevezetésre. Most csak az csökkentett keresetet kell figye
egy éven aluli gyermeket neve- lembe venni s annak 75 vagy 65 
lő anyák, egyedülálló apák ve- százaléka lesz a gyermekgondo· 
hetik igénybe. zási- díj összege. 

A gyermekgondozási díj 

Mennyi lehet 
a napi összeg? 

végzés, a hatósági engedélyhez 
kötött kereső tevékenység foly
tatása esetére szabnak meg. 

A gyermekgondozási díj fo
lyósítását az igénybe vevő szülő 
kérésére bármikor meg lehet 
szakítani. A megszakítás több 
[zben is történhet - s a gyer
mek egyéves koráig bármikor 

Vasutasok helytállásáról, pél
daadó szolgálatáról, társadalmi
közéleti munkájáról szólnak az 
itt következő írások, amelyeket 
megyei újságokból válogat
tunk. 

Dolgoz6k Lapja 

újra igénybe vehető: A gyer- A dorogi városi KISZ-bizott
mekgondozási díjat igénybe ve- ság küldöttgyűlése tavaly má
vő anya a gyermek egyéves ko- jusban úgy határozott, hogy a 
ráig azonban gyermekápolási város KISZ-esei a Dorogi Szén
táppénzt nem igényelhet. Ez bányák Vállalat által már nem 
alól kivétel azonban az az eset, használt homokszállító vasutat 
ha a gyermekgondozási díjat az Úttörőszövetség megalakulá
munkába állás miatt szakítot- sának 40. évfordulójára úttörő
ták meg. Ez esetben a gyermek- vasúttá alak[tják át. 

alapvetően abban különbözik a 
gyermekgondozási segélytől, 
hogy ez utóbbi fix összegű se
gély és gyermekenként jár, míg 
a gyermekgondozási díj a kere
sethez igazodó, magasabb szin
tű, táppénzszerű ellátás, s füg
getlen a gyermekek számától. 

ápolási táppénzt a táppénzre A bánya engedélyt adott az A jogszabály meghatározza a k · ál • bál vonat ozo talanos sza yok úttörővasút tervezett kialakítá-gyermekgondozási- díj legki- k ll f 1 · • 

A jogosultság 
feltételei 

szerint e o yositani. sához, és a városi tanács is tá-sebb és legnagyobb napi össze-
gét. E szerint a gyermekgondo- A gyermekgondozási díj be- mogatja a kezdeményezést. 
zási- díj legkisebb összege nem vezetése nem jelenti a gyer- A MÁV Tervező Intézet KISZ
lehet kevesebb az öregségi mekgondozási segély megszű- bizottsága vállalta a vonalon ta
nyugdíj legkisebb összegének nését, az arra vonatkozó szabá- lálható két fénysorompó teljes 
- 1985-ben 2250 forint _ har- lyok továbbra is hatályban ma- felújítását, a homokvasút nyug
mincad részénél s nem lehet radnak. Ez azt jelenti, hogy a díjas mozdonyvezetői örömmel 

Negyvenhétben, augusztus 
13-án lépett be a MÁV-hoz táv
írdaműszerésznek. Ott hamaro
san felfigyeltek a fiatal, a mun
kában és a mozgalomban egy
aránt tevékeny fiatalemberre, 
először négyhónapos tisztképző 
előkészítő tanfolyamra küldték, 
majd negyvenkilencben részt 
vett az első, egyéves vasúti 
tisztképző tanfolyamon. Sziget
várra került forgalmistának. 
Tanfolyamot végzett tanfolyam 
után és természetesen állandó
an volt_pártmunkája. Vezetősé
gi tag. Otvenhétben részt vett a 
munkásőrség megszervezésé
ben, hatvanegyben került jelen
legi munkahelyére. Párttitkár 
három évig, majd propagandis
tamunkával bízta meg a párt
szervezet. Oklevelek és a Lenin 
Emlékplakett bizonyítják, hogy 
példamutatóan végezte párt
munkáját. Hetvenötben nevez
ték ki Hidas-Bonyhád állo
másfőnökének. 

Nógrád A gyermekgondozási díj jo- több ennek kétszerE;sénél, ami_ gyermekgondozási díj lejárta kapaszkonának újra a moz

gosultsági feltételei azonosak a �-985-ben 4500 Ft. [gy a napi után a gyermekgondozási se- donyra, a csillebérciek kiképez

gyermekgondozási segélyre va- osszeg 1985-�en "!'em lehet ke- gély a gyermek hároméves, sú- nék az úttörővasutasokat, a bör- A Nógrád megyei napilap ha
ló jogosultság feltételeivel. A v:sebb 75 forintn_al s nem lehet lyosan fogyatékos gyermek ese- zsönyi úttörővasúttól kapná- sábjain jelent meg dr. Máté 
szülési szabadság, terhességi- tobb 150 f�ri_ntnal. Ha :izonban tében hatéves koráig a joga- nak, ha nem is új, de felújítható László gyáregységi igazgató 
gyermekágyi , segély lejárta a terhes�e-�i-gyermek�� �e� sultság ismételt elbírálása nél- kocsikat a dorogiak. alábi köszönő levele: 
után gyermekgondozási díjra gély n.�Pl osszege � ore�segi kül igénybe vehető. A kisvonat tavasztól őszig „A Ganz-MÁVAG Acélszer-
jogosultságot szerezhet a mun- nyugd1J leg�sebb_ osszegenek A gyermekgondozási díj tár- közlekedik majd, a kocsikban kezeti Gyár mátranováki gyár
kaviszonyban álló dolgozó, az harmmcad reszé�el ,_ke:,e�ebb, sadalombiztosítási ellátás. Így egyszerre 80 utas fér el. A 13,5 egysége 1984. évi gazdasági te
ipari szövetkezet tagja, bedol- gy�:"1ekg?!1dozás1 díJ c1men ez ezzel kapcsolatos jogviták a tár- kilométeres út menetideje egy vékenységének eredményes 
gozó, mezőgazdasági szövetke- az osszeg Jar. sadalombiztositási tanácsok, il- óra lesz, öt megállót terveznek, megvalósítása, a félmilliárdos 
zeti tag. Annak viszont, aki a munka- letve a VTI' területi albizottsá- s a vonal áthalad alagúton is. készáru gyártása rendkívül 

Ezúttal csak a munkavi- viszony megszűnése után része- gai hatáskörébe tartoznak, be- nagy erőfeszítéseket jelentett a 

áldozatos munkája a szokatla
nul kemény tél okozta nehézsé
gek leküzdésében. A Bács-Kis
kun megyei napilapban például 
,,Fagyban, hóban helytálltak" 
címmel összeállítás jelent meg 
a vasutasokról. Ebből idézünk 
egy portrét: 

„Géplakatosnak tanult 
1969-től vasutas. Elsőként a bu
gaci kisvonatra osztották be. 
Nemsokára áthelyezték a kecs
keméti állomásra. 1972-ben 
Miskolcon gőzmozdonyvezetői 
vizsgát tett. Két év múlva dí
zel-, majd 1980-ban villanymoz
dony-vezetővé képezték. Csalá
dos. Felesége vákuumkezelő és 
csomagoló egy kecskeméti 
üzemben. 

Vázlatosan ennyit a harminc
öt esztendős Nagy Mihályról. 
akinél a mozdonyvezetői állás 
nem csupán foglalkozást jelöl. 
Munka- vagy mkább őrhely az 
télen a havas, jeges sínek fölött, 
ahol nehéz megpróbáltatás az 
éjszakai-nappali szolgálat, nem 
úgy. mint nyáron. Dermedtek a 
váltók; szinte meggémberedtek 
a pálya menti vonóvezetékek, a 
fékek is lustábban tapadnak a 
kerekekre, mint máskor. 

A villamos áramon és az ola
jon kívül mi az, ami ilyen ko
misz időben is mozgásban tart
ja a tengelyeket? A vasutas(ok) 
helytállása és felkészültsége." 

Csongrád megyei 
Hírlap 

szonyban álló dolgozókat érintő sül gyerme�gondo�á�i' segély- leértve a jogosultság feltételeit Tolna menvei 
kollektívánk számára, amelyen 

szabályokkal foglalkozom. be_� s e segely fo_lyos1tása �a� is. ::,r belül 270 millió volt az expotfe- Néhány évvel ezelőtt készült 
A munkaviszonyban álló dolgo- szul: terhes�égi-gyermekagyi A gyermekgondozási díj a Népújság ladat. el Hódmezővásárhelyen az Éva 
zó gyermekgondozási díjra ak- segelyre ne1;1 _Jo�osul�, _d� _gyer- betegségi, anyaság'i ellátás kö- Szervezeti egységünk ebben utcában a modern kultúrház, 
kor jogosult, ha a terhességi- mekgondozas1 díJ neki 1s Jar. �� rébe tartozik, s így az egyéb be- A hidas-bonyhádi állomásfő- az évben többek között 100 for- amelynek földszinti hely1ségé-
gyermekágyi segélyét olyan e���-ben a gyermekgo�dozas1 tegségi és anyasági ellátáshoz nök számára emlékezetes nap góvázat és több mint 5 vasúti ben a vasutas-szakszervezet ka-
270 napi biztosítási idő alapján d_1J osszege 1985-ben napi 75 fo- hasonlóan méltányossági ala- volt 1944. december 29-e. Ezen hidat gyártott Egyiptom, illetve patt helyet. 
kapta, amelyben munkaideje nnt. . .. . pon lehet kérni. Az ilyen kérel- a napon, pontosan egy hónap- a Vietnami Demokratikus Köz- A szakszervezet szép nagy ta
átlagban a törvényes munkaidő , Gyermekgondozási diJ - ki- mek elbírálására - vasutak te- pal Pécs felszabadulása után, társaság megrendelésére. nácsterme üléseken, megbeszé
felét elérte és a gyermek gondo- veve azo�at a napokat

! 
mel�e rületén, beleértve az Utasellátó neki, az akkor tizenhat éves Exportfeladatunk sikeres tel- léseken kívül kisebb műsoros 

zása céljából fizetés nélküli sza- terhességi-gyermekágyi segely Vállalatot, sport- és kultúr-, va- Keszthelyi Ferenc műszerész- jesítéséhez, munkánk eredmé- előadásokra is alkalmas, &zilk
badságot vett igénybe. A mun- nem j�1: - minden naptári lamint egyéb intézményeket _ masnak Krancz Pál, a Magyar nyességéhez jelentős megér- ség esetén mozgatható válasz
kaviszony megszűnése után napra Jar. a Vasutas Társadalombiztosítá- Kommunista Párt kerületi szer- tést, elvtársi segítséget nyújtot- fallal ketté lehet osztani. A ki
(passzív jogon) a jogosultság A megállapított gyermekgon- sí Igazgatóság vezetője jogo- vezetének titkára a Tímár utcai tak a Magyar Államvasutak sebb klubteremben a nyugdíjas 
akkor áll fenn, ha a gyermek a dozási díjhoz a havi 310 forint sult. párthelyiségben átadta a tagsá- kommunistái, vezetői és mun- vasutasokon kívül a vasutas 
munkaviszony megszűnését összegú általános bérpótlék, il- Dr. Bordi István gi igazolványt. káskollektívái abban, hogy a eszperantó csoport is hetenként 
követő 42 napon belül, illetve letőleg a gyermekgondozási se- hidak acélszerkezeteihez 60, a tart összejövetelt. Az esiperan-
ha a gyermek táppénz, baleseti gélyben részesülőket megillető ,---------------''---------------, vasuúti forgóvázak szállitásá- tistáknak kisebb könyvtáruk is 
táppénz folyósítása alatt vagy árkompenzációs kiegészítés hoz 28 vagont biztosítottak. kel- van: az itt található folyóiratok 
ennek megszűnését követő 28 nem jár. CIKKÜNK NYOMÁN 

lő ütemességgel a határidőben és külföldi kiadványok tájékoz-
napon belül született. Fennáll a A gyermekgondozási díjat történő teljesítéshez." tatást adnak a mozgalom életé-
jogosultság akkor is, ha a gyer- igényelni kell. Az igényt a tár- Ami·kor az a' tmeneszto

,,,. ről. A tagok bemutatják levele-
mek gyermekgondozási segély sadalombiztosítási feladatot el- .z 

zéseiket, képeslapjaikat, ame-
folyósítása alatt születik. látó szolgálati főnökségen, ille- • 

lf • f , k d , 
Pefufi Népe lyek mindig sok új érdekessé-

Amennyiben a gyermekgon- tőleg a központosított sport- és nem JOgOSU lll ez e esre get hoznak. A vasutas eszpe-
kul · • • 1 Az elmúlt hetekben, sőt hó- rantó csoport tanfolyamait is i•t dozási díjat az egyedülálló apa turintezmenyek dolgozói a A Magyar Vasutas február 14-i számában megjelent „Eladó 

l·ge'nyli, a J·ogosultsa' g felte'tele' - Vasutas Társadalombiztosítási· " • • · , al k .;.. 1 b al · bb. k t k" 1-- napokban szinte valamennyi tartja. 
a menetjegyem c1mu irass at--cso at an az a 1a a oz om: · · blik' · 'b b" vel neki kell rendelkeznie. Igazgatóságnál kell bejelenteni. Nem vitatom, hogy a cikk szerzője, Kádár Péter a 260 kilo- saJtopu . ac10 a

k
n 

ki
o teret ka- Összeállitotta 

Gyermekgondozási díj az örök- Gyermekgondozási díjat igé- méteres, 33 százalékos, visszaútra érvényes menetjegyet nem pott a vasutaso ·emelkedő, 
befogadó, a mostoha- és a neve- nyelhet minden anya (egyedül- használta fel, ezért a menetdíj á.J;ának visszatérítésére az intézke
lőszülőnek is jár. Ilyen esetek- álló apa), akinek a gyermeke dést megtettem. Megállapítottam továbbá, hogy az újságíró eb
ben a jogosultsághoz szükséges 1985. március elsején első élet- ben az ügyben teljesen illetéktelen személyhez, állomásunk' át
feltételekkel az örökbefogadás, évét még nem töltötte be. En- menesztőjéhez fordult, tehát nfm az állomásfőnökkel beszélt, 
illetőleg a gondozásba vétel idő- nek megfelelően igényelheti az amint leírta. Ezt a tévedését az ügy kivizsgálása során Kádár Pé
pontjában kell rendelkeznie. is, aki szülési szabadság után ter elismerte, s azért személyes!m elnézést kért. A hibáztatható 

Hegedűs Ferenc 

A gyermekgondozási díjra visszament dolgozni és az is, dolgozót udvariatlan magatartás'áért felelősségre vontam, s kiok
való jogosultság elbírálásánál, aki gyermekgondozási segélyt tartam arról, hogy ne adjon felvilágosítást az utasoknak olyan 
ha olyan eset merül fel, hogy a vett igénybe. Azokat az anyá- ügyben, ami nem rá tartozik, hanem irányítsa őket az állomás ín
gyermekgondozási díjat igénylő kat, egyedülálló apákat, akik tézkedésre jogosult vezetőihez. 1 

biztosításban töltött ideje mun- 1985. március első napján egy-
1 

Tömöri Sándor 
kaviszonyban, ipari szövetkeze- évesnél fiatalabb gyermek gon- főtanácsos, 
ti tagsági viszonyban, és mező- dozása címén gyermekgondozá- Taiabánya-Alsó állomásfőnöke 
gazdasági szövetkezeti tagként si segélyben részesülnek, a 
eltöltött időből áll, akkor ezeket gyermekgondozási díj igénybe- ------------------------

az időket egybe kell számítani. vételének lehetőségéről az ille
Egybeszámításnál a mezőgaz- tékes ügyintézőnek tájékoztatni 
dasági szövetkezetben közös kell. Előfordulhat, hogy a gyer
munkában töltött minden napot mekgondozási segélyben része
háromnapi munkaviszonynak sülő a gyermekgondozási díjra 
kell tekinteni. való igényét később jelenti be, 

A gyermekgondozási díj táp- akkor a március 1. után felvett 
pénzszerü ellátás. Ebből követ- gyermekgondozási segélyt a 
kezően a táppénzt, a terhességi- gyermekgondozási díj összegé
gyermekágyi segélyt, gyermek- be be kell számítani. 
gondozási díjat azonos szabá
lyok szerint keU kiszámítani. 
Alapja tehát a gyermekgondo
zási díjnak a nyugdíjjárulékkal 
csökkentett (nettó) kereset. 

Bármikor 
megszakítható 

A gyermekgondozási díjra jo-
gosult anya terhességi-gyer- A gyermekgondozási díjat 
mekágyi segélyét a napi átlag- minden naptári napra havonta 
keresetnek megfelelő összegben utólag kell folyósítani a munka
kapja. A gyermekgondozási díj bérek fizetési napján, azok vég
megállapításának ez az alapja elszámolásakor. !gy első eset
ha azt közvetlenül a terhességi� ben a március hóra járó gyer
gyermekágyi segély letelte után mekgondozási díj április első fe
folytatólagosan veszi igénybe. lében kerül kifizetésre. 
Ez esetben gyermekgondozási A gyermekgondozási díj tár
díj címén a napi átlagkereset 75 sadalombiztosítási szempontból 
százaléka jár, ha a biztosítás jogszerző idő és így a nyugdíjba 
megszakítás nélkül két év óta is beleszámít. 
áll fenn, egyéb esetben 65 szá- Folyósítással kapcsolatos ti
zalék. Ha a gyermekgondozási lalmat a jogszabályok a munka-

Igaz szívvel, embers�ggel 

Köszönet a jászapáti 
Radnóti Mik�ós brigádnak 

Harmincnégy éves, egyedüli élő rokkant vagyok. Szülésznő
nek készültem, de iskolai tanulrhányaim befejezése után közúti 
baleset következtében deréktól l�felé megbénultam. Azóta is to
lókocsihoz vagyok kötve. A szüiliim már meghaltak, a nővérem 
Pesten lakik. Én Jászapátin élekl 

1981-ben eljött hozzám Szalkári Kálmán, a füzesabonyi kör
zeti üzemfőnökség vontatási üzt!egysége jászapáti kirendeltsé
gének mozdonylakatosa, a Radnóti brigád vezetője. A kollektíva 
nevében felajánlotta segítségét, támogatását, amit a brigád tagjai 
hamarosan tettekkel is bizonyitdttak. Lakásomtól a főútig salak
kal terítették le az utcát, hogy Iti· comat Trabantommal esős idő
ben is tudjak közlekedni. Ezen 'vül felújították a tolókocsimat, 
kijavították a konyhám padlóza 't, és új kerítést is emeltek. 

Ez év február 3-án a szélvi ar leszakította a garázsom tete
jét, és a lakóház fedelét is megb totta. A brigád azonnal a segít
ségemre sietett, és helyreállitot4 a vihar okozta károkat. 

A Radnóti Miklós brigád minden tagjának (megérdemlik, 
hogy ideírjam nevüket: Szalkári!Kálmán, Makkos László, Zagyi 
József, Benkocs Pf',-enc, Bagi Is

r
ván, Kakusovszb Pál és Sinkó 

Káli Imre) ezúton mondok kösz ·netet az önzetlen segítségért, a 
lelkiismeretes patronálásért. 

1 Gyenes Katalin ' Jászapáti 

AMÁV 
Budapest-Ferencváros 
Körzeti Üzemfönökség 
felvételre keres, 

megfelelő végzettséggel, gya
korlattal rendelkező: 

munkavédelmi, 
munkaügyi, 
számviteli, 
üzemgazdasági 
ügyintézőket 
és nappalos főrendészt. 

A munkakörök betöltéséhez a 13944/1982. 
számú Vezérigazgatói Utasításban előírtak 
szüksé_ge�ek. (Megjelent 1982. évi 30. szá
mú MAV Ertesitőben) 

Bérezés: iskolai végzettség, képzettség és 
gyakorlat figyelembevételével, megegye
zés szerint. 

Jelentkezés: 1097 Budapest, Fék utca 6. 
A személyzeti és munkaügyi vezetőnél, 
vagy a központi Munkaerő Felvételi Irodán, 
Budapest, Keleti pályaudvar (Cinkotai ka
pu) Telefon: 145-010, naponta 8-15 óráig. 
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Hidegre fordult az idő. Egyik 
napról a másikra huszonöt fo
kot ugrott a hőmérő higanyszá
la, keményre fagyott a föld, a 
hószállingózás is elmaradt. 

- Ez a láb megérzi az idő 
változását - tapogatta István a 
jobb lábát. 

- Kihívom az orvost 
ajánlkozott a fiú. 

- Nagy baj van, apánknak 
le akarják vágni a lábát. 

- Mit akarnak? - kászáló
dott le a létráról. 

Különben meghal. 
- Ki mondta? 
- A főorvos. 
Zoltán ledobta a rossz nadrá

got, inget, és csak annyit vetett 
oda a többieknek: ,,Csináljátok, 

MAGYAR VASUTAS 

- A másik szobát? 
- Csináltam egy jó sarkot a 

szerszámoknak a fűrészporos 
kamrában. Megszűnik az a lom
tár, ami ott van. 

- Mi szükség van erre a 
rendezkedésre? 

- Úgy gondoltam, apámé 
lesz az új szoba. Szépen kipin
gáltatom, bebútorozom. 

sőnek Lajos motyogott, valami 
életbiztatót akart mondani: 

- Majd egy jó tolókocsit ve
szünk. 

- Nem volt más választás, a 
haláltól mentették meg - foly
tatta Zoltán valamivel komo
lyabban. 

István nem S7Ólt semmit. 

7 
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� Fazekas Lajos 

Gyümölcsöskert a világ is 

- A fekete fenét! Majd 
múlik. 

Így ment ez néhány napig. 

el- rögtön jövök!" Autóba ült, ma
ga mellé vette Józsefet. A főor
vost nem találták. Zoltán az 
osztályos orvossal beszélt, aki 
ugyanazt mondta, amit a főor
vos Józsefnek. 

József erőltette az orvost, de 
az apja nem engedte. Vizes bo
rogatást rakott rá, de attól még 
jobban fázott a hideg láb. Ami
kor Magdi meglátta, elszaladt a 
körzeti orvoshoz. Először J ózse
fet szidta; mindenféle bambá
nak, málészájúnak nevezte, az 
apját meg vén makacs ember
nek. István nem utasította 
rendre. A körzeti orvos most 
nem hozta magával tréfálkozó 
kedvét, vagy attól veszítette el, 
amit látott. Megismétlődött az 
őszi kép, csak most József szor
goskodott a fehérneműs szek
rény és a betegágy körül. 
Csönd ülte meg a szobát; a be
teg arcvonásai megváltoztak, a 
fájdalom olyan elviselhetetlen
né vált számára, hogy belené
mult. A fia nyelvét meg a rémü
let tartotta fogva. Körülménye
sen összepakolta a szükséges 
tárgyakat, előkészítette a beteg 
városi ruháját és szó nélkül se
gített az öltözködésben. 

- Várjál vele, amíg hazame
gyek. Majd én kipadolom. 

- K.ipadolja? 
- Ki. Úgy veszem észre, 

használt az érműtét. 
- Az érműtét? 
- Az. 

- Segítek én, apám ... min
denben segítek - dadogta a 
süket József. 

1 
- Menjetek szépen haza -

mondta az apjuk. 
- Pihenjen apám, holnap 

majd bejövünk - búcsúzott re

A fa lombja az ablakon beint: 
gyümölcsöt kínál, s büntetlenül 
már enyém az Éden - ott: a kert, 
s a béke, a béke itt belül. 

Szemem tükrébe emberi arcok 
tekintenek, a fényből jönnek 
felém és szétnéznek lombjaim közt, 
s örülnek az ajándék-gyümölcsnek. 

A mentő késett. István azt 
mondta, hogy körülnézne az 
udvaron meg a kertben. A gör
be botra és fiára támaszkodva 
kibicegett az udvarra, benézett 
a fűrészporos kamrába, azután 
az üres ólba. Megállt a ház vé
génél, szemügyre vette a kertet. 
Lábon állt a töretlen kukorica, 
fagyos, fonnyadt körték hever
tek a fa alatt, a földben maradt 
paradicsomkórók félrebillenve 
kémlelték a környéket. Az üst
házat ellepték a száraz, elrot
hadt falevelek. 

- Majd, ha javul az idő, 
rendbeteszem a kertet - pró
bálkozott József. 

István nem figyelt rá. Hideg, 
csípős szél fújt északnyugatról; 
zizegve verődtek egymáshoz a 
vékony, fagyos faágak. 

- Hideg van, menjünk be 
- mormogta István, inkább 
csak magának. 

Leült az ágy szélére, a padlót 
nézte, azután szólt, hogy a virá
gokat meg kellene locsolni. Jó
zsef azonnal ugrott, és hozta a 
kis kézi locsolóval a vizet. 

- Zárd el a kányha alatt a 
cugot, úgy lassabban ég a tűz. 

Megérkeztek a betegszállí
tók. Az utazás Istvánt még szót
lanabbá és közömbösebbé tette. 
József némán kísérte. Megvár
ta, amíg az apját elhelyezik, az
után összepakolta a fölösleges 
holmikat. 

- Estefelé bejövök. 
Naponta kétszer is felkereste 

az apját. Előkerültek a gyere
kek, és befőttet, narancsot, al
mát hoztak. Magdi két új pizsa
mát vett, és az éjjeliszekrény al
jába rakta. Állandóan azt kér
dezte: 

- Mit enne legszívesebben, 
apuka? 

István nem kívánt semmit. 
Fájdalma annyira fokozódott, 
hogy abbahagyták az ágyúlö
vést is. Most már halkan nyö
szörgött. 

Józsefet a főorvoshoz hívták. 
Ott közölték vele, hogy nem 
várhatnak tovább, a lábat 
combtő alatt le kell venni, mert 
fellép egy általános szepszis. 
A beteg helyett írja alá a bele
egyezést. József annyira meg
ijedt, hogy önkéntelenül mond
ta ki: 

- Nem írom alá! 
- Három nap múlva meg-

hal az apja. Olyan szenvedések
kel, hogy azt m_ég nézni sem le
het. 

- Majd a testvérem - da
dogta. 

Zoltánt nem érte otthon. 
A felesége eligazította: ,,A szín
ház igazgatójának a lakását fes
tik a Klauzál utca öt alatt." Ott 
megtalálta. Kockás ingben, fes
tékes nadrágban, fején papír
zacskósapkában állt a létra te
tején, és arany girlandot húzott 
a tükörplafonon. 

- Na, mi az, József? Tán se
gíteni jöttél? 

József érezte, hogy vizes 
mindkét tenyere, a haja tövé- kedt, fáradt hangon Zoltán. 

ben az idegesség izzadtsága Lajos még aznap este vissza-
gyöngyözik. ment, de István nem figyelt rá. 

- Jól van apám, ha így gon- Lehunyt szemmel feküdt. 
dolja! A többiek is naponta látogat-

Adok almát sóvárgó gyereknek, 
mert arcán mosoly lesz és öröm. 
- Gyümölcsöskert a világ is, 
ember vagyok, s van hozzá közöm. 

- Beleegyezem. Aláírom. 
Bevezették egy irodába, és 

aláírta a jegyzőkönyvet. Utána 
Józsefhez fordult és megkérte: 
„Azt mondd majd, amit én 
mondok. Figyelj rám!" A bátyja 
intett, hogy érti. Csöndben nyi
tották ki az ajtót. István félig le
hunyt szemmel feküdt az 
ágyon, csak a szeme rebbent 
annak jeléül, hogy látja a fiait. 

Valami apróságot, badarsá- ták, szóltak, beszéltek hozzá, de 
got beszélt még összevissza és minden kérdés válasz nélkül 
elköszönt. Alig várta, hogy kiér- maradt. 
jen a betegszobából. József szinte egész nap bent 1 

A következő látogatás alkal- volt a kórteremben. Megenged- 1 
--------------------------• ték, mert senkit sem zavart, a Barlis Ferenc 

Siklós János 

JÓZSEF 

e 
- Rosszul van, apám? - mával József harmadmagával 

kérdezte Zoltán halkan, gyen- lépett a kórterembe, Zoltánnal 
géden. és Lajos sógorával. Az öreg mo-

István intett a fejével. gorván fogadta őket, köszöné-
- Meg kellene operálni eze- süket nem viszonozta. Körüláll

ket az ereket. Nem ajánlották ták, és egymástól véve a szót, 
az orvosok? mindenféle zagyvaságokat be

Újra csak a fejével jelezte, széltek az időjárásról, a piktor-
hogy nem javasolták. munkáról, arról, hogy Lajos 

- Majd beszélünk velük! Wartburgra fizetett be, Péter 
Jó? egyetemre megy majd, Rozi fér-

István bólintott, de lehet, jét Irakba vezényelik, a bassz
hogy ez annyit jelentett, számá- rai olajmedencébe megy két év
ra már teljesen mindegy. re fúrómesternek, hogy otthon 

- Jobbulást kívánok! Hol- betonnal kellene leönteni a 
nap bejövünk. speizot, mert poros minden, és 

Lábujjhegyen mentek ki a beállítani egy jégszekrényt ... 
kórteremből. Az öreg, anélkül, hogy fölnyi-

- Nincs magánál teljesen, totta volna a szemét, csöndesen 
annyi morfiumot nyomhattak azt mondta: 
bele, hogy azt sem tudja, hol - Ma reggel kötöztek elő
van - állapította meg Zoltán. ször. Levették a jobb lábamat. 

- Rossz előérzetem van - A levegő megfagyott. Nem 
folytatta József. Hozzátette állhattak elő a megdöbbenés 
még, hogy persze, a narkotizált színlelésével, azt sem akarták 
állapot nem mérvadó, ha ezeket mondani, hogy tudják. József 
a borzasztó erős injekciókat keze remegett, zsebre rakta. El

csonkolás óta István egyedül 
volt a betegszobában. A nővér 

' ugyanúgy vitte vissza az étele-
ket, ahogyan hozta. Kínálta a 
beteget, de hiába. A vizitek al
kalmával az orvosok faggatták, 1 
nézegették, minden eredmény L 
nélkül, nem méltatta figyelem- 1 
re őket. 

; 

Magány 

Szerelmes újra a park, 
fehér-hó-illata kábít. 
A Nap már messzire haladt; 
árnyékom kinyúlva kúszik 
utánam. Félnek a lombok. 
Magányom bár nem is sikolt: 
játssza a vidám bolondot. 

Egy hét után Józsefnek azt 

1 
mondta az osztályos orvos, 
hogy mesterséges táplálással 
fönntarthatnák a beteget, de 
nincs értelme. Molnár István _____ ,.... ___ ...,,_...,.,_ .... ....,,_,.,_...,..,,,....., .... .,..._....,""""'...& 
eldöntötte: nem akar élni to-
vább. 

- Igen, látom én is. 
- Kemény, mint a vas. Így 

hal meg, zokszó nélkül - kö
zölte megfigyelését az orvos. 

- Érdemes volna meg1s 
megpróbálkozni, hátha megvál
toztatja a szándékát. 

- Nézze, én megtehetem, de 
csak a kínlódását nyújtom meg. 
És hát mégiscsak közelebb van 
a kilencvenhez, mint a nyolc
vanhoz. 

Végül az orvos fölöslegesnek 
ítélte a beavatkozást. Az operá
ció után, a tizenkettedik napon 
István úgy halt meg, ahogyan 
egész életében élt. I{angtalanul, 
bezárkózottan; erős jellemű, 
nagy egyéniséghez méltón; sa
ját elhatározásából fejezte be 
életét, szépen, észrevétlenül. 

Alapfok után középfokon 

Román nyelvoktatás 
Békéscsabán 

Sikeresen fejeződött be az 
alapfokú román nyelvvizsgára 
felkészítő tanfolyam a békés
csabai körzeti üzemfőhökségen. 
A múlt év januárjában kezdő
dött tanfolyamon 160 órai 
nyelvoktatás után december 
27-én és 28-án Budapesten az 
Állami Nyelvvizsga Bizottság 
előtt 13 vasutas jelent meg, 
hogy számot adjanak román 
nyelvtudásukról. 

Megkönnyítve ezzel a munka 
melletti - igazán nem könnyű 
- n�elvtanulást. 

A vizsgák eredményeinek is
meretében januárban tartották 
Békéscsabán a tanfolyam záró 
ünnepségét, ahol jelen volt töb
bek között Balogh József a sze
gedi vasútigazgatóság személy
zeti és munkaügyi osztályveze
tő-helyettese és Valkó Pál 
üzemfőnök. 

nem kapja, és a hatásuk elmú-
lik, egészen más lesz. ,---------------------------

A vizsgára elkísérte őket 
Kozma Tivadar a gyulai román 
nyelvű gimnázium tanára, aki a 
felkészülési időszakban is nagy 
odaadással segítette a tanfo
lyam hallgatóit. A nyelvlecké
ket saját felolvasásával és ma
gyarázó szöveg közbeiktatásá
val magnószalagra vette, amit 
mindenki megkapott, hogy az 
otthoni tanulás alkalmával se 
maradjanak segítség nélkül, és 
a helyes kiejtés rögződjön. 

A sikeresen vizsgázó 9 dolgo
zónak pénzjutalmat, a felkészí
tő tanárnak ajándék csomagot 
adtak át. 

A tanfolyamzárás egyben a 
középfokú nyelvvizsgára felké
szítő tanfolyam megnyitója is 
volt. E tanfolyamon a Curtici 
magyar-román közös határállo
máson szolgálatot teljesítő dol
gozók közül 12-en folytatják a 
tanulást és vállalták a középfo
kú román nyelvvizsga letételét. 

- Akkor a fájdalomba őrül 
bele. 

- Milyen kiszolgáltatott az 
ember! 

- Gyere, ne filozofáljunk, 
mert rengeteg a dolgom. Haza
vigyelek? 

- Ne. Gyalog megyek. 
- Holnap délután gyere. Be-

megyünk. 
József lassan ballagott a szé

les sugárúton. Összekeveredett 
benne a világ, és magában már 
elföldelte az apját. Otthon sem 
találta a helyét, pakolt, rendez
kedett, olvasott, de olyan lassan 
haladt az idő, hogy nem bírta 
kivárni a reggelt. Egy józan, ép 
gondolat nem született a fejé
ben. Az egyik pillanatban azon 
tűnődött, hogy mit szól az apja, 
ha leveszik az egyik lábát. 
A másik pillanatban meg töp
rengett, hogy majd ketten, az 
apjával építenek egy nagy 
tyúkólat, és baromfitenyésztés
be kezdenek. 

Másnap, ebéd után az apjuk
hoz mentek. A műtét utáni ká
bulat még tartott. Szó nélkül 
nézték a frissen műtött, alvó be
teget. Nem a műtét kimenetele 
aggasztotta őket, hanem a talál
kozás; apjuk hogyan fogadja, és 
egyáltalán, elviseli-e a lába el
vesztését? 

Harmadnapra István fájdal
mai csökkentek. Beszédesebb 
lett. 

- Mi újság otthon? - kér
dezte, és az ágy mellett álló 
székre mutatott, mert József 
úgy állt ott, mint akit odara
gasztottak. 

Semmi különös. Minden a 
régi. 

Hát te mivel foglalkozol 
egész nap? 

Nem talált értelmes választ, 
mert azt nem mondhatta, hogy 
,,merő idegbaj minden órám, 
amíg nem látom, milyen hatást 
vált ki a megcsonkítás". 

- K.ipadoltatom a másik 
szobát. 

Jubileumi évkönyv 
Jubileumi, huszonötödik év

könyvében számol be 1983. évi 
munkájáról a Vasúti Tudomá
nyos Kutató Intézet most meg
jelent kötete, amelynek szer
kesztője dr. Nagy József, a mű
szaki tudományok kandidátusa, 

szakirodalmi információs rend
szerét. 

Az évkönyvet orosz, német, 
francia és angol nyelvű rövid ösz
szefoglalás egészíti ki. 

H. K. Zacharidesz Jánosné 

címzetes egyetemi docens. A ki- r--------------------------------------
advány tömören ismerteti az 
egyes kutatási témák, a kutatás
igényes operatív, illetve szabvá
nyosítási feladatok művelési 
eredményeit. Ennek során beszá
mol az eredmények hasznosításá
ban való közreműködésről, a ha
zai és nemzetközi tudományos 
kapcsolatokról. Bemutatja az in
tézet egyéb tudományos tevé
kenységét, szakmai információs 
munkáját, ismerteti a társadalmi 
tudományos kapC§olatokat, ezek 
jellemzőit és feltárja a szervezeti, 
gazdasági helyzetet. 

Az intézet tárgyévre előirány
zott témáinak alapjai - mint ko
rábban is - a közlekedés egészé
nek és a vasúti közlekedés fejlesz
tési k�mcepcióiban gyökereztek, 
de gerincét képezték a különböző 
állam- és vasútközi, valamint a 
kutatóintézetek közötti közvetlen 
műszaki-tudományos együttmű
ködési megállapodásaiban foglalt 
feladatok is. 

Az évkönyv tucatnyi önálló ta
nulmányt közöl, foglalkozik a 
könyvtári és dokumentációs mun
kával. A „Függelék" tartalmazza 
a munkatársak szakirodalmi tevé
kenységének, valamint a kutatási 
jelentések és a szolgáltatások 
jegyzékét. 

A tanulmányok sorából - ter
mészetesen fontossági sorrendre 
tekintet nélkül - megemlítjük a 
sajtó szempontjából is figyelmet 
érdemlő dolgozatot, amely „A 
vasúti szakirodalmi információs 
rendszer kiépítése és feladatai" 
címmel jelent meg dr. Horváth 
Tiborné tollából. A szerző - vál
tozatos fejtegetések után - kuta
tási eredm�nyeként megállapítja, 
hogy a MA V-nak nem autonóm 
rendszer létrehozásával, hanem a 
nemzetközi adatbázisokhoz kap
csolódva kell kiépítenie saját 

PÁLYÁZATI FELHÍV ÁS 
Munkáskáderképző tanfolyamon való részvételr�, 

az 1985/86-os oktatási évre 

A szakszervezeti mozgalom 
mindig nagy figyelmet fordított 
a képzésre, a munkások szak
szervezeti munkába való bevo
nására, a dolgozók vezetővé ne
velésére. Ennek érdekében 
szerveződött a SZOT Oktatási 
Intézetében a munkáskáder
képző tanfolyam. 

Célja, hogy a fizikai munkás, 
művezető vagy technikus mun
kakörben dolgozó - már jelen
leg is valamilyen társadalmi 
funkciót betöltő (bizalmi, főbi
zalmi, szb-tag, szocialista bri
gádvezető, KISZ-vezető stb.) -
a szakszervezeti munkához 
kedvet, elhivatottságot erzo 
munkások számára elméleti -
politikai - gyakorlati alapot 
nyújtson. Ismerjék meg a hall
gatók társadalmunk politikai, 
ideológiai és gazdasági céljait, 
ezen belül a ma fő feladatait, s 
azok gyakorlati megvalósításá
nak útjait, módszereit. A tanfo
lyam egésze tegye képessé a 
résztvevőket a szakszervezeti 
mozgalomban való különböző 
tisztségek ellátására. 

A tanfolyam r�sztvevői kor
szerű formában feldolgozzák az 
ML esti középiskola tananyagát 
és elsajátítják a szakszervezeti 
alapismereteket, melyről bizo-

nyítványt kapnak. Az új isme
retek elsajátítása mellett a tan
folyam elősegíti a politikai-moz
galmi munkához szükséges 
készség, munkastílus és mun
kamódszer megismerését és 
gyakorlását, olyan vezetői kész
ségelemek kialakítását, melyek 
a mozgalmi munka végzéséhez 
nélkülözhetetlenek. 

A tanfolyammal kapcsolatos 
egyéb tudnivalók: 

A tanfolyam helye: Balaton
füred SZOT Oktatási Intézet. 

A tanfolyam ideje: 1985. ok
tóber 21.-1986. március 14. 

Napi tanulmányi elfoglalt
ság: 8 óra. A tanfolyam alatt a 
hallgató vállalatától átlagkere
setet kap. A tanfolyami ellátás 
térítésmentes. Heti hazauta
záshoz az útiköltséget az inté
zet biztosítja. 

Pályázati feltételek: 

- munkásállományú vagy 
közvetlen termelést irányító 
munkakör, 

- szakszervezetben vagy if
júsági mozgalomban szerzett 
tisztségviselői gyakorlat, 

- 35 év alatti életkor, 
- egy hónapnál hosszabb 

időtartamú mozgalmi iskolai 
képzésben eddig nem vett 
részt. 

A pályázat módja: 

Pályázhatnak egyének, illet
ve szakszervezeti bizottságok, 
párt- és KISZ-szervezetek, vál
lalatok, intézmények egy vagy 
több személlyel. 

A pályázatokat 1985. június 
30-ig kell benyújtani az illeté
kes iparági-ágazati szakszerve
zeti központ szervezési és ká
derosztályára. 

Az egyéni pályázatok benyúj
tása csak a vállalati szakszerve
zeti bizottságon keresztül lehet
séges. 

A pályázat tartalmazza: 

a pályázó önéletrajzát, 
- káderkérdőívét, 
- az szb javaslatát, melyet a 

szakszervezeti bizalmi, az illeté
kes gazdasági vezető és a párt
alapszervezet titkára aláírt. 

Az egyéni pályázatokat az 
alapszervezetek akkor is to
vábbküldik a szakmai központ
nak, ha a pályázó kérelmét az 
szb nem támogatja. 

A pályázatokat a SZOT és az 
iparági-ágazati szakszervezetek 
illetékesei bírálják el. A döntés
ről 1985. szeptember 25-ig a pá
lyázók értesítést kapnak. 

SZOT Oktatási Intézet 
Igazgatósága 
Balatonfüred 
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T uristahíradó 
Télen is zavartalan a felkészülés 

' 
A Lokomotív Természetbarát 

Egyesület február 23-án tartot
ta vezetőségválasztó közgyűlé
sét. Szabó Rozsa ügyvezető el
nök értékelte az 1984-es túra
évet. Az 1982-ben alakult egye
sület taglétszáma 223 fő. Tavaly 
201 túrán vettek részt, hárman 
ezüst, tizenegyen bronz, tizen
hárman ifjúsági minősítést sze
reztek. Az egyesületben 32 vizs
gázott túravezető tevékenyke
dik. 

s�ombathelyen joggal büs�ke'k 
a Haladás sportlétesítményeire 1-11 

A versenysport mellett sok 
jelvényszerző túrán vettek 
részt, és teljesítették az Eise
nach-Budapest Nemzetközi 
Barátság Hegyitúra első 150 
km-es szakaszát. Az elmúlt év
ben 11 autós-gyalogos túrát 
rendeztek, a vízi túrázók pedig 
a dunai Szörkő-szigetre vezet
tek vízi tábort. 

Az egyesületnek hatvanhat 
16 éven aluli sportolója van, 
akik 3 önállóan túrázó gyer
mek-, illetve serdülőcsoportban 
tevékenykednek. 

Az 1984-ben alakult tájékozó
dási futó szakcsoport Rácz 
Márton okleveles sportoktató, 
edző, versenybíró vezetésével 
64 alkalommal ért el minősítő 
eredményt, melyek alapján 7 
fiatal lett az év végén minősített 
tájfutó versenyző. A Lokomotív 
TE bejegyzett tájfutó egyesület 
lett. 

A jó eredmények eléréséhez 
nemcsak tehetség, szorgalom 
szükséges, hanem az is, hogy a 
versenyzők megfelelő körülmé
nyek között gyakorolhassanak, 
készülhessenek a viadalokra. 
A Szombathelyi Haladás spor
tolói nem panaszkodhatnak: lé
tesítményhelyzetük kiváló. 

- Pályáink, termeink 1983. 
január 1-e óta a szombathelyi 
épület- és hídfenntartási főnök
ség kezelésébe kerültek 
mondja Török Péter, a Haladás 
ügyvezető elnöke. - Úgy ér
zem, nagyon jó helyre, hiszen 

mindenben segítségünkre van
nak. Azzal büszkélkedhetünk, 
hogy az országban talán a mi 
stadionunk talaja az egyik leg
jobb minőségű. A Kondics utcai 
sporttelepen a két salakos mel
lett hamarosan elkészül a füves 
edzőpálya is. Ugyanitt található 
a dobók birodalma, Németh Pál 
mesteredző vezetésével dolgoz
nak a már országhatáron túl is 
híres kalapács- s a tehetséges 
diszkoszvetők. Vidáék olyan 
messzire hajigálták a kalapá
csot, hogy a kerítést mintegy 
hat-nyolc méterrel tovább kel
lett helyezni. Mi lennénk a 
legboldogabbak, ha nemsokára 
ismét rövidnek bizonyulna ez a 
terület. 

Vas megye reprezentatív 

egyesülete tavaly augusztus 
20-án szép ajándékot kapott. 
A Haladás sportolói ezen a na
pon vehették birtokukba a 
66 x 24 méteres, korszerű mun
kacsarnokot. Oda költözhettek 
a birkózók, az atléták, a labda
játékok képviselői. Sokat nyer
tek a labdarúgók is, ideális fel
tételek mellett, helyben alapoz
hatnak. Az 1985-ös tavaszi sze
zonra már ott készültek. 

- Külön termük van a súly
emeló?cnek, a vívóknak, az 
ökölvívóknak - folytatja Török 
Péter. - Ezeken kívül még te
niszpályák teszik teljessé léte
sítményeinket. A jó feltételek
nek nemcsak a versenyzők 
örülnek, hanem a vasutasok is, 
akiknek rendszeresen megren
dezzük a Haladás tömegsport 
kupát. Mondanom sem kell, 
mennyire népszerű. A lányok
asszonyok, a fiúk-férfiak na
gyon sok számban mérhetik 
össze erejüket, próbálhatják ki 
ügyességüket. 

Természetesen Szombathe
lyen is a foci a legnépszE;rűbb. 
Tavaly ősz óta különösen, hi
szen a Haladás a középmezőny
ben végzett, s a tavaszi rajt is 
sikerült. Ez nemcsak a játéko
sok igyekezetét, hanem a szak
emberek jó munkáját is dicsé
ri. Elég, ha csak Török Péterre, 

- Brigádvezetők tanácskoRátkai László vezetőedzőre, zása. Szocialista brigádvezetők Szöllősi Emil létesítményveze- tanácskoztak a közelmúltban a tőre, Halmosi Zoltán gondnok- hatvan-salgótarjáni pályara, !szak Sándor, Kajári Vik- fenntartási főnökségen. Értétor, Szarka Zoltán edzőkre kelték az elmúlt évben végzett gondolunk. Egyáltalában nem munkát, a kongresszusi munkalényegtelen az sem, hogy a csa- verseny eddigi eredményeit, és pat 75-80 százaléka saját ne- meghatározták a legfontosabb velésű. Fiatal a gárda, 23 év az teendőket. 
átlagéletkor. A szurkolók is 
kedvelik az együttest, 6-8 ez- - Derűs farsang. Karcag ál

ren drukkolnak rendszerint a lomáson 1981-ben alakult meg 
csapat hazai mérkőzésein, per- a Barátság klub, amelynek tag
sze ha neves gárda a vendég, jai többségében nyugdíjasok. 
nem ritka, hogy kétszer annyi- Kéthetenként tartanak különfé
an váltanak jegyet. le rendezvényeket. Legutóbb, 

február 4-én derűs farsangi es-- Tervezzük a Rohonci tét rendeztek, amelyre meghív
úton a világítás bevezetését. . ták a szolnoki, a törökszentmikHa elkészül, pénteken este, va- lósi és a kisújszállási testvérsárnap délután, vagy este sze- klubok tagjait is. retnénk fogadni ellenfeleinket 
- magyarázza az ügyvezető el- - Nyugdíjasok búcsúztatá
nök. - A nézők is szívesebben sa. A kecskeméti körzeti üzem
jönnének ezekben az időpon- főnökségen február 15-én ün
tokban a mérkőzésekre, mint nepséget rendeztek a közel
most, amikor mindig szomba- múltban nyugdíjba vonult 58 
ton délután rendezzük a talál- vasutas részére. Hegyesi Mi
kozókat. hály szb-titkár köszöntő szavai 

A vasi sportegyesület eddig után Petrák Mihály körzeti 
sem volt adós a sikerekkel, a jó üzemfőnök méltatta több évti
eredményekkel. Vezetői és ver- zedes helytállásukat, vasutas
senyzői igyekeztek s igyekez- hűségüket, majd valamennyiü
nek a jövőben is meghálálni azt ket vendégül látták. 
a sok segítséget, amit a vasutas- _ Társkereső klub. A Törek-társadalomtól kapnak. vés Művelődési Központ (1101 

Öri B. Péter Budapest, Könyves Kálmán 
krt. 25.) társkereső klubot szer
vez vasutasok részére. Várják 

A csapateredmények közül 
kiemelkedő volt a „C" fokozatú 
budapesti váltóbajnokságon el
ért fiú 3., és leány 2. helyezés. 
Egyénileg kiemelkedő volt 
Rácz Kinga, aki „C" fokozatú 
körzeti egyéni bajnok és a bu
dapesti „B" fokozatú bajnokság 
2. helyezettje lett. 

A SzeJe 
• 

l SE sikeré, ei 
azoknak a nőtlen vasutas férfi
aknak a jelentkezését, akik a 
klub rendezvényein részt sze
retnének venni. A jelentkezők 
levélben írják meg a pontos 
lakcímet, életkort és a foglalko
zást is. 

Az 1983-ban a Bőszobi-völgy
ben kapott, elhagyott cseléd
házból az év végére lakható, 
fűthető kulcsosházat alakítottak 
ki, melyben a társadalmi szer
vektől kapott anyagi támogatás 
és a tagok társadalmi munkája 
mellett meghatározó volt a 
BTSH támogatása. Az egyesü
let a SZOT által kiírt pályaépítő 
akció keretében 25 ezer forint 
értékű pályadíjat nyert. 

A Magyar Természetbarát 
Szövetség 1984-ben több évtize
des természetbarát tagságuk el
ismeréseképpen 40 éves emlék
jelvényét adományozta dr. Viz
kelety Lászlónak, Weidlich 
Adolfnak és Zsadányi Imré
nek, 25 éves emléklapot kapott 
Jankovich Erzsébet, Horváthné 
Hernádi Anna és Nagy Sán
dor. 

A múlt évben végzett kiváló 
társadalmi munkájáért az 
OTSH-tól kapott emlékérmet 
Hosszú Gáspár és dr. Vizkelety 
László. A BTSH-tól elismerő 
oklevelet kapott Horváth Jó
zsef. 

Buskó András 

Az egyesület fennállása óta a 
legeredményesebb négy évet 
zárta - összegezték az 1981-
84-ben végzett munkát a Szege
di Vasutas SE tagjai és vezetői 
a február 21-én megtartott ve
zetőségválasztó közgyűlésükön. 

A siker elsősorban annak kö
szönhető, hogy a négy évvel ko
rábban kitűzött célokat teljesí
tették. Nagymértékben javult 
létesítményellátottságuk, elké
szült az új központi épület, 
amelyben valamennyi szakosz
tály önálló öltöző- és fürdőhelyi
ségekkel rendelkezik, magas 
szintű edzési és versenyzési le
hetőség valósult meg, ami első
sorban a birkózókat érintette 
kedvezően. Ebben az épületben 
található az egyesület sportiro
dája, tanácsterme, sportszálló
ja, amelyhez büfé és szauna is 
tartozik. Márciusban átadják 
rendeltetésének az ülőhelyi le
látó alatt létesült súlyemelő
csarnokot. Változott a szakosz
tályi összetétel, szervezettebbé 
vált az utánpótlás nevelése, 
eredményes volt a tömegsport
munka is. Az SZVSE ma 

Honvédelmi evelömunka 
a miskolci épít si főnökségnél 

A minap értékelte az építési főnökségek és -üzemek 
1984-ben végzett munkát az országos lövészversenyét is. 
MHSZ MÁV Miskolci Építési j _ Tartal 'k s honvédelmi Főnökség Honvédelmi klubja. k _
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el az üzemi versenyen. Elbiza-

Csongrád megye második leg
eredményesebb egyesülete. 

A beszámoló foglalkozott az 
egyes szakosztályok munkájá
val, eredményeivel is. Az atléti
kai az egyik legeredményesebb 
szakosztályuk. 73 minősített 
versenyzővel rendelkeznek, és 
42 nemzetközi, 58 magyar baj
noki pontot szereztek. Hagyo
mányosan jól szerepeltek a gya
loglók, a dobók, a közép- és 
hosszútávfutók. �avaly hét vá
logatott atlétájuk volt. Legered
ményesebbek: Visnyei Márta 
középtávfutó. Bolgár Tamás 
gerelyhajító és Saskői Alfonz 
diszkoszvető. 

Birkózószakosztályuk B kate
góriás. A szakosztály eredmé
nyei - az atlétákhoz hasonlóan 
- döntően befolyásolják az 
egyesület eredményességét. 
Fejlődésük ugrásszerű. Erre 
utal, hogy amíg 1981-ben 34 
bajnoki pontot szereztek, addig 
tavaly 89-et. A birkózók közül 
kitűnik Péter István, aki 
1983-ban világbajnoki 4. helye
zett, 1984-ben a budapesti Ba
rátság versenyen szintén 4. he
lyezett volt. 

A valaha szebb napokat meg
élt labdarúgó-szakosztály leg
jobbjai ma a területi bajnokság
ban játszanak. A sakkozók az 
OB II-ben versenyeznek. 

Új szakosztály 1984-től a 
súlyemelőké. Ők most az alap
fokról indulnak, de feltételeik 
biztatóak. A tájékozódásifutó
szakosztály egyenletesen fejlő
dött, 58 minősített versenyzőjük 
van és a vasutas egyesületek 
között a 2. helyen állnak. Után
pótlásuk lassan beérik, s a kö
vetkező években már egy-két 
korcsoportban felzárkózhatnak 
a hazai élmezőnyhöz. 

Az egyesület a versenysport 
színvonalának emelése mellett 
a tömegsporttal is kiemelten 
foglalkozott. Igen sikeresek vol
tak az Edzett ifjúságért mozga
lom sporteseményei, valamint a 
különböző ünnepek alkalmával 
rendezett bajnokságok. 

Az egyesület elnökének is
mét Sajtos Péter igazgatóhe
lyettest,· ügyvezető elnöknek 
pedig Halász Antalt választot
ták meg. 

G.J. 

Jubileumi lövészverseny 
tó, dr. Mészöly Ferenc, a Vasu
tasok Szakszervezete budapesti 
területi szakszervezeti bizottság 
titkára, Pady Géza, az igazgató
ság pártbizottságának titkára. 

- Találkozó. A MA V Tiszt
képző 1943/44-ben végzett hall
gatói részére március 30-án, 8 
óra 30-kor találkozót rendeznek 
az intézet Luther utca 3. szám 
alatti épületében. A részvételi 
szándékot levélben közöljék dr. 
Varsányi Lajossal. Cím: 4026 
Debrecen, Garai u. 22. 

Elcserélnék Budafok-Háros vasútál
lomás területén lévó 100 négyzetméter 
alapterületú, 3 szobás, komfortos, 
MA V-bérlakást hasonló tanácsi lakás
ra. A házhoz nagy kert - termó gyü
mölcsfákkal - és gazdasági udvar tar
tozik. Budaiak elónyben. Érdeklődm 
lehet egész nap a 386-801-es telefon
számon. 

Elcserélném Budapest VI. kerületi 
kétszobás, 53 négyzetméteres félkom
fortos, gázfútéses, udvan tanácsi laká
somat 3 vagy két plusz két félszobás, 
külön bejáratú, összkoll)fortos, kom
fortos MA V-bérlakásra. Erdeklődrn le
het 8-16 óráig a 220-660/83 melléken, 
vagy a 30-07 telefonszámon. 

Elcserélném Bp.-Keleti pályaudvar
nál a „nyolcházban'" levó kétszobás, 
96 négyzetméteres, földszinti MÁV
bérlakásomat kizárólag tanácsi lakás
ra. Vidéla lakás és minden megoldás 
érdekel. Cím: Budapest VIII. ker., Ke
repesi út 5. V. ép. fszt. 4., vagy 11-13 
óra között a 340-495-ös telefonszámon. 

Elcserélném két szoba, komfortos, 
42 négyzetméteres MÁV-bérlakáso
mat 2,5-3 szobásra MÁV-dolgozóval. 
Érdeklódni lehet: Darabos, 
41-61/36-75-ös telefonszámon 8-16 
óra között. 

Elcserélném Bp.-Keleti pályaudvar
nál a „nyolcházban" lévó kétszo�ás, 
56 négyzetméteres, gázfútéses MA V
bérlakásomat hasonló tanácsi vagy 
magánrendelkezésú lakásra. Vidéki is 
érdekel. Érdeklődni lehet munkaidő
ben a 119-106 vagy 10-73/255-ös mellé
ken, Hortobágyiné. 

Elcserélnék Budapest, Füredi úti la
kótelepen levő másfél szobás, I. emele-

1985. MÁRCIUS 14. 

Kiállítás. Tapolcán, a 
MÁV oktatási főnökségen kiál
lítást rendeztek a pályafenntar
tás, a vontatás, a forgalom és 
kereskedelem, valamint a táv
közlő szakszolgálatok munkájá
ról. Az érdekes kiállítást a kör
nyék iskoláinak pályaválasztó 
fiataljai is megtekintik majd. 

- Emléktúra. A sátoraljaúj
helyi pályafenntartási főnökség 
Lenin szocialista brigádja -
névadójuk halálának 51. évfor
dulója tiszteletére - emléktú
rát rendezett a zempléni he
gyekbe, amelyen a főnökség 
több brigádja is részt vett. Meg
tekintették többek között a Ma
gas-hegyen kiépített sípályát, 
és szánkóversenyt is rendeztek. 

- Családi est. A nagykani
zsai körzeti üzemfőnökség von
tatási üzemegységének dolgo
zói február 23-án családi estet 
rendeztek a Kodály Zoltán Mű
velődési Ház nagytermében. 

A több mint százötven vas
utast és hozzátartozóját a disz
nótoros vacsora után Szunyogh 
László mozdonyvezető és zene
kara szórakoztatta. 

- Munkavédelmi vetélkedő. 
A sátoraljaújhelyi pályafenntar
tási főnökség vezetői a fizikai 
szocialista brigádok részére 
munkavédelmi vetélkedőt ren
dezett. A győzelmet a szerencsi 
I-es főpályamesteri szakasz 
Kandó Kálmán szocialista bri
gádja szerezte meg. Az első há
rom helyezett brigád pénzjutal
mat kapott. 

- Ausztrália vasútjai. Ezzel 
a címmel tartott diavetítéssel 
egybekötött előadást a KTE ta
polcai szervezete rendezésében 
dr. Vaszary Pál, a Győri Műsza
ki Közlekedési Főiskola tanára 
a tapolcai Batsányi János Mű
velődési Központban. Ugyan
csak a KTE szervezte dr. Gátay 
Szilárd műszaki főtanácsos elő
adását is, aki a vasúti mozdo
nyokról beszélt a hallgatóknak. 

Elcserélném tatabányai kétszobás, 
összkonúortos tanácsi lakásomat ha
sonló budapestire, MÁV-bérlakás is 
lehet. Érdeklődni lehet munkaidóben 
a 45-32-es telefonszámon, Szebeni 
Andrásné. 

Elcserélném a Budapest, Landler
telepen levó egy plusz félszobás, 67 
négyzetméteres, loggiás, OTP-örök.la• 
kásomat hasonló méretú örök- vagy 
bérlakásra Budán I., II., III. kerület 
előnyben. Megtelanthetó délután 5-től. 
szombat. vasárnap egész nap. Címe 
Plesz Antal, 1155 Budapest, Rákos út 
96. I. 10. Telefon napközben 887-700. 

Elcserélném Budapest XV ker .. 
MÁV-telepi egyszobás, komfortos la
kásomat tanácsira, MÁV-dolgozóval. 
Vagy a lakást plusz börzsönyligeti 
nyaralómat Jasebb családi házra. Bu
dapest környéki, vidéki is érdekel. 
Várhegyiné, 1154 Budapest, Csanádi 
György u. 9/3. 

Elcserélném Ács állomáson levő 
MÁV-bérlakásom - amely nagymére
tú három szoba, konyha, éléskamra, 
előszoba, fürdószoba, pincéból áll, és 
egy zárt veteményeskert tartozik hoz
zá - Budapesthez közelebb vagy Bu• 
dapesten levó másfél vagy kétszobás 
lakásra, MÁV-dolgozóval. Cím, Györ· 
gyi Lajosné, Ács 1941, vasútállomás, 
felvételi épület. 

Elcserélném Miskolc, Avas-déli, egy 
plusz két félszobás, 56 négyzetméte
res, összkonúortos tanácsi bérlakásom 
budapesti vagy gödöllói hasonló bérle· 
ményú lakásra. Lehetóleg lakótelep 
környékire. Cím: Magyar Mária. Mis· 
kolc II., Bokányi Dezsó u. 36. sz. 2/5. 
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szönhető, hogy a kicsit túlmérefolyasol�. Tovabb fiatalodott a tezett évi feladatterv 24 pontjá-

Az MHSZ VIII. kerületi veze
tősége a főváros felszabadulá
sának 40. évfordulója tiszteleté
re baráti találkozóval egybekö
tött lövészversenyt rendezett. 
A nagyszabású versenyen, 
amelynek rendezésével a buda
pesti vasútigazgatóság és a Ke
leti pályaudvar honvédelmi 
klubját bízták meg, mintegy 
százhúszan vettek részt. A ver
senyt a Keleti pályaudvar pin
celőterén bonyolították le. 

Az eredményhirdetést baráti 
találkozó követte, melyen részt 
vett Tongori Imre vasútigazga-

A törtenelm1 eseményről 
Vass János, az MHSZ VIII. ke
rületi titkára emlékezett meg, 
majd kiosztotta a díjakat. Az er
re az alkalomra alapított ván
dorserleget az MHSZ VIII. ke
rületi vezetőségének csapata 
nyerte. A vasutasok a harmadik 
helyen végeztek. 

ti lakást és 1 szobás, konúortos, föld- ,--------------, 
klubtagsag. b 'l 17 t 1· 't ttü· k tá'., Tavaly több mint 1200-an ° -et e Jesi � , n - Je-
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kl b által koztatott a klubtitkar. vette reszt a u szerve-
zett Honvédelmi kupa lövész
versenyeken. Ezekhez verseny
díjként a szakszervezeti bizott
ság könyveket adott, s a lebo
nyolítás költségeihez a társadal
mi szervezetek is hozzájárultak. 
Sajnos tovább azért nem tud
tuk a résztvevők számát növel
ni, mert több kispuska lőszert 
nem kaptunk, s lőfegyvereink, 
különösen a légfegyverek álla
pota pedig egyenesen siralmas. 
A múlt évben a nagyüzemi ösz
szetett honvédelmi versenyen 
csapatunk első helyezést ért el, 
s a szakszervezeti bizottsággal 
közösen mi rendeztük meg az 

Az MHSZ-klub házatáján 
ezekben a napokban nincs holt
szezon. Az általános honvédel
mi ismereteket a városi MHSZ
szervezettel együttműködve, fő
ként a sorkötelesek és a Miskol
ci 100. sz. Szakközépiskolában 
tanulók körében sikerült körül
tekintő szervező munka ered
ményeként, terjeszteniük. Mint 
a beszámoló taggyűlésen el
hangzott hazánk felszabadulá
sának 40. évfordulójára meg
rendezik a klub eredményeiről, 
munkájáról szóló kiállítást az 
építési főnökség központjában. 

O.K. 

S. R. 

szintes, Népstadionnál levó öröklakást 
családi házra. Kizárólag Budapest te
rületén. Mindkét lakásban telefon. Ér
deklódni kizárólag este 7 óra után a 
640-355-ös telefonszámon. 

Elcserélnénk a metró Klinikák meg
állójához közeli, elsó emeleti, szoba
konyha, fürdőszobás, gázfútéses, 27 
négyzetméteres, felújított tanácsi laká
sunkat MÁV-bérlakásra. Minden meg
oldás érdekel. Telefon munkaidóben: 
38-35 vagy 12-17. Cím: Budapest IX., 
Lenhossék u. 15. I. 8. 

Elcserélném Budapest X. kerület
ben levó kertes MÁV-bérlakásomat ta
nácsi lakásra. Minden megoldás érde
kel. Érdeklódni lehet 18-20 óra között 
a 161-664-es telefonszámon. 

Elcserélném törökbálinti kétszobás, 
konúortos, nagyméretú elsó emeleti, 
kertes MÁV-bérlakásomat miskolci 
vagy Miskolc környéki tanácsi vagy 
MA V-bérlakásra. Sürgós, minden 
megoldás érdekel. Telefon: 01-56-11 
vagy 684-079, Kovácsné. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Sr.akszervezetének lapja 
Szerkeszt> a m>rkeszt.ő bizottság 
Felel& szerk.esztó: V'ISi Ferenc 

S?:erkesztóség: 
1068 Budapest VI. Benczúr u. 41. 

Teleíon, várost: 229-372 
ií2emi:19-77 

Kiadja és tet]e6%1.i 
a Népszava Lap- és Könyvkiadó 

1964 Bp. VII.,Rákóc:zi út 54. 
Telefon: 224-810 

Levélcím: 1964 Bp. Pf. 32 
.Felet6s lciadó: 

Kiss Je� �ató 
El6fizetés1 dfi egy évre: 39, - forint 

Egyszámluzám: MNB - 11 850 
85-1132. Szikra Lapnyomda. 

Budapest 
Felelős vezető: 

Csöndes Zoltán vezérigazgató 



Négy évtized 
Negyven év egy ember életében út a munkába lépéstől 

a nyugdíjig, az ifjúságtól az élemedett korig. Egy or
szág életében négy évtized jelentősége attól függ, 

mit hozott a nép, a nemzet számára. A mögöttünk levő negy
ven év többet jelent haladásunk szempontjából, mint koráb
bi évszázadok, netán évezredek. 1945. április 4-e az újkori 
magyar történelem legjelentősebb dátuma, egy új korszak 
kezdetének hajnala. 

Ha visszaidézzük, hogy a Horthy-Szálasi uralom egy ki
fosztott, megtizedelt, rombadöntött országot hagyott ránk 
örökül, akkor láthatjuk igazán a ma valóságát teljes értéké
ben. Hiszen először el kellett takarítani a romokat, hogy hoz
zákezdhessünk az újjáépítéshez, megindulhasson az élet, s 
csak azt követően lehetett szó arról, hogy egy elmaradott, fél
feudális, dzsentri Magyarország helyén egy szocializmust 
építő néphatalom jöhessen létre. 

A háború alatt a közlekedésen belül a vasút szenvedett a 
legtöbbet. A 70 OOO járműből 48 800 került külföldre. Az itt
hon maradtak nagy része használhatatlan állapotban volt. 
1945 tavaszán 213 gőzmozdony, 150 személy- és 1900 te
herkocsi volt üzemképes állapotban. Elpusztult a vágány
hálózat 36, az épületek 28 százaléka, 1064 híd és áteresz, 
valamennyi Duna- és Tisza-híd. 

Telefon- és távíró-összeköttetés még sehol, de 1945. feb
ruár 5-én a Nyugati pályaudvarról elindult Vácra az első 
munkásvonat. S ez már az élet jele, a tenni akarás diadala 
volt. Március 25-én - tehát a felrobbantás után három hó
nappal - üzembe helyezték a provizórikus Déli összekötő 
vasúti hidat. Volt idő, amikor csupán ez a híd jelentette az 
összeköttetést a főváros két része között. 

1945 nyarán a vasút teljesítménye csak 17 százaléka volt 
az 1938 évinek. 1950 végén már több volt a személy- és a 
teherkocsi, mint 1937-ben. 1948-ban az üzemképes mozdo
nyok száma meghaladta ·a háború előttit. Öt év alatt az 
utasszállítás az utolsó békeévinek több mint kétszeresére, 
az áruszállítás is csaknem kétszeresére emelkedett. 

A vasút fejlődéséről, a vasutasok négy évtized alatti 
munkájáról számot adni, kötetekre menne. Álljanak itt a 
leglényegesebb számok. 1938-ban a MÁV 25 millió tonna 
árut és 75 millió utast szállított. 1984-ben a teljesítmény 
120,3 millió tonna, illetve 235,6 millió utas volt. S ha már 
négy évtizedről adunk számot, akkor jegyezzük meg, hogy 
az áruszállítási teljesítmény csúcsa 1978-ban volt, amikor 
az elszállított árumenyiség 134 millió tonna volt. A sze
mélyszállításban a hatvanas évek végén elértük az évi 400 
milliót. Azóta a világgazdaságban elmélyült válság, a hazai 
motorizáció, valamint egyéb okok miatt bekövetkezett a 
visszaesés. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a vasutasok 
létszáma 1964 óta - amikor is csaknem elérte a 168 ezret 
- 38 ezer fővel csökkent. 

A vasút modernizálása, a dolgozók szociális ellátása és 
munkakörülménye az elmúlt évtizedekben nagy változá
son ment keresztül. A villamosított vonalak hossza megha
ladja az 1700, a hézag nélküli pályáké az 50Q0 kilométert. 
A 100 kilométernél nagyobb sebességre méretezett vonal
hossz 3300 kilométer. A MÁV vonalain gyakorlatilag meg
szűnt a gőzvontatás. E„ vente mintegy 35 ezer dolgozó, illetve családtag veheti 

igénybe az üdülést. A SZOT-üdülők mellett ilyen célt 
szolgál a 70 vállalati üdülő és hétvégi pihenő. A 10 

bölcsőde, 22 saját kezelésű óvoda mellett a tanácsi óvodák
ban 6500 vasutasgyermeket tudnak elhelyezni. Öt nevelőott
honban a férőhelyek száma 950. Évente 2000 tanuló részesül 
ösztöndíjban. A MÁV kezelésében levő lakások száma eléri a 
13 ezret. 1985-ben 200 millió forinttal segíti a vasút dolgozói 
lakásproblémájának megoldását. A hatodik ötéves tervre 
előirányzott szociális kiadás 32 százalékos túltelteljesíté
se várható. Az üzemi étkezést 41 ezer tényleges és nyugdí
jas veszi igénybe. 24 művelődési intézmény, 21 klub és 32 
önálló könyvtár szolgálja a kulturális igények kielégítését. 
A fiatalok - akik a létszámnak, mintegy 31 százalékát je
lentik - számos vasutas-sportegyesületben találnak test
edzési lehetőséget. A dolgozók egészségügyi ellátását a 
kórházak és rendelőintézetek mellett 226 üzemorvos végzi. 

Ma már a 40-45 éves, életük delén levők is csak tanköny
vekből, elbeszélésekből ismerhetik a kizsákmányolást, az 
elnyomást, a jogtalanság és a nyomor Magyarországát, a 
háború borzalmait. Április 4-e emlékeztesse őket is azokra, 
akik étlen, szomjan, pénznek nevezett bankjegyekért, vagy 
éppen társadalmi munkában dolgoztak a romok eltakarítá
sán ott, ahol ma gyönyörű lakótelepeink, hídjaink, utcáink, 
tereink, pályaudvaraink, üzemeink állnak. 

Amit ma egy mondattal elintézünk, mindaz kemény küz
delem, ádáz harc eredménye. A földosztás, a bányák, a 
bankok, a nagyipar államosítása, a forint bevezetése, az is
kolák államosítása, az alkotmány elfogadása, az ellenforra
dalom utáni konszolidáció, a mezőgazdaság szocializálása, 
az anyagi-technikai bázis megteremtése, a gazdaságirányí
tás új rendszerének bevezetése, a világpolitikai válság 
okozta nehézségek leküzdése, külön-külön is korszakos je
lentőségű esemény. 

Társadalmunkban az emberek megítélésének alapja a 
munka, valamint a szocialista közösséghez való viszony, 
egyszóval, a magatartás. Ez előrehaladásunk egyik köve
telménye, záloga. De még jócskán akad visszahúzó erő. 
Vannak - sajnos nem is kevesen - akiket a harácsolás 
szenvedélye fűt, akik nem munkával, hanem ügyeskedés
sel, nemegyszer törvényeink megsértésével igyekeznek 
könnyű jövedelemre szert tenni. Ezek ártalmatlanná tétele, 
megfékezése is szaporítja gondjainkat. Mindennapi teen
dőnk a negatív jelenségek visszaszorítása, a törvények 
megtartása és megtartatása, a közélet tisztaságának meg
óvása, következetes harc a hatalommal való visszaélés, a 
személyi összefonódások, a protekció, a korrupció ellen. 

Felszabadulásunk ünnepét csak néhány nappal előzte 
meg az MSZMP XIII. kongresszusa, amely értékelte a 
négy évtizedet és megszabta az elkövetkezendő esztendők 
legfontosabb feladatait. Ez úgy foglalható össze, hogy ak
tív, tudatos részvétel a gazdasági építőmunkában, követ
kezetes kiállás a szocializmus ügye mellett. 

Legnagyobb nemzeti ünnepünkön akkor ünnepelhetünk 
legméltóbban, ha értékelve a múltat, a jövőbe tekintve 
azon munkálkodunk, hogy tetteinkkel az elődökhöz 

méltóan szolgáljuk népünk további felemelkedése, a társa
dalmi haladás, a világbéke ügyét. 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 
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FelszahadulásÍ és kongresszusÍ m11nka-verseny 

A t,asutasol. teljesítil. 
t,erseny„állalásail.at 

Lapunkban rendszeresen 
hírt adunk a kongresszusi és 
felszabadulási munkaverseny
hez csatlakozott szocialista bri
gádok, munkahelyi kollektívák 
többletvállalásairól. Ezúttal a 
Jászkiséri Építőgép-javító 
Üzem, a Záhonyi Üzemigazga
tóság, a Celldömölki Építési Fő
nökség és Tótkomlós állomás 
vasutasainak kezdeményezései
ről, pótfelajánlásaik megvalósí
tásáról tájékoztatjuk olvasóin
kat. 

A Jászkiséri Építőgép-javító 
Üzemben a közelmúltban érté
kelték az elmúlt évi gazdasági 
eredményeket és a jubileumi 
munkaverseny első szakaszát 
- írja Rideg Istvánné. Az igaz
gató jó eredményekről számol
hatott be az üzem dolgozóinak. 
1984-ben teljesítményük értéke 
elérte a 368 millió forintot, a 
várható nyereségrészesedés pe
dig egymillió 340 ezer forint 
lesz. 

Hatándő előtt, kifogástalan 
minőségben végezték el a gé
pek főjavítását. A maJdnem 
négymillió forintot érő túltelje
sítés a termelési osztályon dol
gozó 14 szocialista brigád jubi-

Április l-től 

leumi munkaverseny-felaján
lásának köszönhető. Az alkat
részellátást is sikerült folyama
tosabbá tenni. A devizáért be
szerezhető alkatrészek egy ré
szét helyben gyártották. Ez a 
munka 80 millió forint dollár-, 
és 9,5 millió forint rubelelszá
molású importot pótolt. Az idén 
112 millió forint értékű import
pótlást terveznek a szocialista 
brigádok. 

A felépítmény-karbantartó 
gépláncoknál dolgozó kollektí� 
vák a jubileumi verseny kereté
ben elsősorban a felépítmény
karbantartó gépek, kitérő-alá
verők és egyéb vágányépítő gé
pek kapacitásának növelését, a 
vágányzárak idejének csökken
tését vállalták. Tavaly az egy 
üzemórára jutó teljesítményt a 
bázishoz viszonyítva 5,9 száza
lékkal növelték a pályafenntar
tási munkák során. A verseny
ben kiemelkedő eredme11yeket 
ért el a termelési osztály Pus
kás Tivadar, valamint az üze
meltetési és szervizosztály Zal
ka Máté szocialista brigádja. 

Az üzem - a MÁV jubileumi 
munkaverseny-eljárási szabály
zata 5zerint - a termelési ered-

mények növeléséért tavaly az 
elérhető maximális 150 pontot 
szerezte meg. A hagyományos 
munkaverseny-mozgalomban a 
MÁV-ipari üzemek között is az 
első helyen állnak. 

Az üzem kollektívái az idén 
4525 vágánykilométer vasúti 
pálya fenntartási munkáinak el
végzését vállalták. Együttmű
ködés keretében tervezik egy 
importhelyettesítő gép, az úgy
nevezett 08-16 típusú Plasser 
vágányszabályozó elkészítését 
is. Ezenkívül vállalták még 175 
különféle vasúti gépjármű 
gyártását, illetve főjavítását. 
A szocialista brigádok újítások
kal, anyag- és energiatakaré
kossággal igyekeznek tovább 
javítani a termelési eredménye
ket. 

A Záhonyi Üzemigazgatóság 
átrakóhelyein, szolgálati főnök
ségein - a jubileumi munka
verseny sikere érdekében -
fel'ir.iár 23-tól minden szomba
ton dolgoznak a szocialista és 
munkabrigádok - írja tudósí
tásában Pöhacker Attila. Sza
bad idejüket áldozzák azért, 
hogy a Szovjetunióba menő ex
portszállítmányok minél előbb 

� 

átlépjék a határt. Március 3-ig 
44 szocialista brigád 261 tagja 
59 normál kocsiból 43 szélesbe 
1820 tonna árut rakott át. Az 
ezért járó 32 ezer forintot szo
ciális célokra fordítják. 

Március 23-án, pártunk XIII. 
kongresszusa tiszteletére a 

szovjet és csehszlovák vasuta
sokkal együtt kommunista mű
szakot tartottak. Bekapcsolód
tak a műszakba a község kiren
deltségeinek, üzemeinek dolgo
zói is. A bevételt a moszkvai Vi
lágifjúsági Találkozóra fordít
ják. 

A kongresszusi munkaver
senyhez csatlakozott 345 brigád 
elsősorban a Szovjetunió és 
Magyarország közötti árucsere
forgalom gyorsítását tűzte cé
lul. Ennek köszönhetően a tava
lyi terveket kimagaslóan teljesí
tették. Többek között túlteljesí
tették a szállítási, rakodási és a 
személyszállítási terveket. 7,9 
százalékkal csökkentették a 
normál, 24,4 százalékkal pedig 
a széles kocsik tartózkodási ide
jét. Ez utóbbi egymillió 200 ezer 
rubel bevételt eredményezett. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Bérentelés a MA V-nál 

Brigádok 

kezdeményezték 

Pótolják 
Az elmúlt évben, mint arról 

már több fórumon számot ad
tunk, az Állami Tervbizottság 
megvizsgálta a vasút helyzetét 
és jogosnak, megoldandónak is
merte el az eszközállomány 
szintentartásának, a vasutasok 
élet- és munkakörülményei ja
vításának igényét. A felhalmo
zott munkáltatási problémák -
a népgazdaság lehetőségeihez 
igazodó - csökkentése érdeké
ben ezért a kormányzat a MÁV 
dolgozói részére 1985-re a köz
ponti keresetszabályozási for-

mában megállapított 5,5 száza
lékos mértéknél 1,5 százalékkal 
magasabb; összesen tehát 7 
százalékos - adómentes - ke
resetfejlesztést engedélyezett. 

Az 1985. évi keresetek alaku
lásának lehetőségeiről a vasuta
sokat -a szabályozás megjele
nése után - tájékoztatták, a 
szükséges bérintézkedPsek ren
dező elveit, főbb irányait pedig 
szakszervezetünk központi ve
zetősége az 1985. januári ülésén 
határozta meg. 

Lényeges eredménynek te
kintjük, hogy a bérintézkedé
sek módot adnak a keresetszint 
7 százalékos növelésen kívül to
vábbi - mintegy 80 millió J o
rint felhasználásával járó -
egyszázalékos átlagbérnöveke
dés elérésére. A vasútigazgató
ságoknál ennek 50-50 százalék
ban feltétele a tervezett, illetve 
terven felüli bevételek (szállítá
si teljesítmények) elérése és az 
önköltségterv szinten tartása. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

a te1 oko:1ta 

ves:1teséget 
Az idei hosszú, ·hideg tél sok 

munkahelyen nehezítette a ter
melést, gátolta a tervek teljesí
tését. A lemaradások pótlása 
népgazdasági érdek. A nagy hi
deg sokszor lehetetlenné tette a 
vasúti pályépítést is. 

Az építési főnökségek szak
szervezeti bizottsága a közel
múltban tanácskozást rende
zett, amelyen tájékoztatta a fő
nökséghez tartozó Április 4. és 
Felszabadulás szocialista brigá
dok vezetőit arról, hogy az idén 
mik a legfontosabb teendők, és 
milyen lemaradást okozott a 
hosszú tél. A debreceni építési 
főnökség Április 4. Szocialista 
Brigádjának vezetője, Péczeli 
János kezdeményezésére a je
len levő brigádvezetők javasol
ták, hogy az építési és pálya
fenntartási főosztály közvetlen 
irányítása alá tartozó főnöksé
gek és üzemek szocialista bri

, gádjai - hazánk felszabadulá
sa 40. évfordulója tiszteletére -
szervezzenek kommunista 
szombatot a tél okozta terme-
léskiesés pótlására. 

A Közlekedési Minisztériumban rendezett nőnapi ünnepségen Onozó György miniszterhelyettes köszön
tőjét mondja. Részletes beszámoló a 2. oldalon (Laczkó I. felv.) 

Az építési és pályafenntartási 
főosztály - a szakszervezeti bi
zottsággal egyetértésben - tá
mogatja a kezdeményezést, és 
reméli, hogy a felhíváshoz több 
szocialista brigád csatlakozik 
majd. 
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KITÜNTETÉSEK 

a nemzetközi nőnap alkalmából 
A nemzetközi nőnap alkal

mából március 7-én ünnepséget 
rendeztek a Közlekedési Mi
nisztériumban és a MÁV Vezér
igazgatóságán. A minisztériumi 
ünnepségen megjelent és az el
nökségben foglalt helyet Urbán 
Lajos közlekedési miniszter, dr. 
Tóth László államtitkár, Koszo
rús Ferenc a vasutas-szakszer
vezet, Moldován Gyula a 
KSZDSZ főtitkára. 

Onozó György közlekedési 
miniszterhelyettes köszöntötte 
a tárcához tartozó szakmák nő
dolgozóit, majd kedves szavak
kal méltatta helytállásukat a 
közlekedésben. Beszéde után 
Urbán Lajos miniszter adta át a 
Kiváló Vasutas, a Kiváló Mun
káért és a Miniszteri Dicséret 
kitüntetéseket. 

A MÁV Vezérigazgatóságon 
rendezett ünnepségen Nagy 
Károly, a pártbizottság titkára 
lcöszöntötte az ünnepség részt
vevőit, köztük dr. Juhász Zol
tánt, a vasutas-szakszervezet 
titkárát. Ezután Szemők Béla 
általános vezérigazgató-helyet
tes mondott beszédet. A Vezér
igazgatói Dicséret elismerést 
dr. Bajusz Rezső, a MÁV vezér
igazgatója adta át. 

A nemzetközi nőnap alkalmából -
kiemelkedő szakvonali és társadalmi 
munkájuk elismeréseként - a közle
kedési miniszter a 

KIVÁLÓ VASUTAS 

kitüntető címet adományozta: Bedi 
Józsefné kocsitakarító csop. vez., Zala
egerszeg KÜF; Bodrogi Károlyné __ fe
gyelrm vizsgálónak, Miskolc KUF; 
Jándi Józsefné szertárfőnöknek, Bp. 
Nyugati KÜF; Komáromy Elemérné 
részlegvez., Bp. MÁV Építési Főn.; 
Oblatt Lászlóné forg. részlegvez., Bp. 
MÁV Szállítmányozási Iroda; Paiger 
Vincéné rakt. kez., Pécs Szertárfőn.; 
Somogyi Mihályné forg. szolg. tevő
nek, Szentes KUF; Tóth Dánielné ügy
int., Debrecen Igazg. Üzemirányító 
Központ. 

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT 

kitüntetésben részesítette: Balla La
josné távgépíró-kez., Szolnok KÜF; 
Bátor Béláné ügyint., Pécs Vasútig.; 
Csidei Lajosné anyagkiadót, Szombat
hely Jj. U.; Csikós Istvánné pol. mun
katársat, Vasutasok Szakszerv. Rákos
rendező KÜF szb.; Dia Árpádné csop. 
vez., Vasutas Biztosító Egyesület; 
Drozdik Lászlóné vizsg. főkalauzt, 
Kecskemét KÜF; Eszes Istvánné vez. 
asszisztenst, Szeged MÁV Ter. Egész
ségügyi Közp.; Győrfi Józsefné terme
lésirányítót, Bp. MÁV Helyelosztó és 
Inform. Közp.; HomolY. Józsefné váltó
kez., Kazincbarcika KUF; Horga!! Juli
anna vonatfelvevőt, Dombóvár Uzem
főn.; Keresztesi Miklósné számvit. 
vez., Bp. MÁV TBÉF; Kiss Péterné 
ügyint., Bp. Vasútig.; Kondics �talné 
bölcsódevez., Szombathely MAV Böl
csőde; Kovács Lajosné vont. naplózót, 
Nagykanizsa KÜF; Major Károlyné 
oszt. vez., Miskolc Vasútig.; Nagy Er
zs�bet konyhai kisegítőt, Debrecen 
KUF; Perge Jánosné laktanyaügyele
test, Füzesabony KÜF; Pózner Béláné 
raktárnokot, Záhony Üzemig.· Réczi 
Tamásné üdülési csop. vez., MAV Alk. 
Első Biztosító és SegélY.egy.; Rákász 
Józseiné titkárnőt, MAV Vezérig.; 
Stancsics Lajosné segédmunkást, 
Győr Pft. Főn.; Szabó Lajosné ügyint., 
Debrecen Vasútig.; Tóth Györgyné 
daruvez:, Gyöngyös MÁV Kitérő
gyártó U.; Tóth Istvánné csop. vez., 
Vasutasok Ált. Bizt. Egy.; Tó_!h János
né takarítónőt, Bp. Keleti KUF; Vágó 
Lászlóné rakt. kez., Bp. Keleti Szertár
főn.; Windisch Edéné titkárnőt, Bp. 
Vasúti Tud. Kutató Int. 

MINISZTERI 
DICSÉRET 

elismerésben részesítette: Baracs
kai Sándorné távközlő munkást, Pécs 
MÁV BBFF; György Lászlóné sza
kácsnőt, Hatvan KUF; Gyurácz Irén 
ügyint., MÁV BVKH; Juhász Ferenc
né ügyint. Szeged MÁV Épület- és 
Hídfenntartó Főn.; Imre Lászlóné 
rakt. kez., Bp. Déli Szertárfőn.; Ker
tész Kálmánné diszpécsert, Landler 
Jenő Jj. Ü.; Koltai Gáborné állomás
főn. helyettest, Bp. Nyugati KÜF; Mé
száros Sándorné munkást, Bp. MÁV 
Építési Géptelep Főn.; Torma Jánosné 
kocsitakarítót, Szombathely KÜF; Ve
ress �ályné szakácsnőt, Nyíregyhá
za KUF. 

A MÁV vezéngazgatója 

VEZÉRIGAZGATÓI 
DICSÉRET 

elismerésben részesítette: -Asztalos 
Lászlóné ügyint., Bp. MÁV Számvit. 
Főn.; BaJ<Jgh Jánosné szakácsnőt, Bp. 
Keleti KUF; Berencz Istvánné ügyint., 
Szeged Vasútig.; Bodrogi Jánosné rak
tárost, Kaposvár MÁV Nevelőotthon; 
Bokor Mária anyagkiadót, Győr Szer
tárfőn.; Borlai Ipolyné külsős rakt. ke-

Urbán Lajos közlekedési miniszter átadja a kitüntetéseket 
(Laczkó Ildikó felv.) 

zelőt, Dorog Szertárfőn
,., 

�sapó 
Györgyné takarítónőt, MA V UGH; 
Csatári Gyuláné szem�ly- és árupénz
tárost, Bp. Nyugati KUF; Csáki Jenő
né agit-prop. biz. vez., Vasutasok 
Szakszerv. Ter. szb, Záhony; Csonka 
Vincéné szakácsot, Szeged KÜF; 
Dancs Ernőné raktárnokot, Záhony 
Üzemig.; dr. Debreczeni Katalin ügy
int., Bp. Vasútegészségügyi Ig.; Dobai 
Sándorné betan. munkást, Székesfe
hérvár Jj. ü.; Drétyovszki Jánosné ta
karítónőt, Vác Pft. Főn.; Egyed Antal
né csop. vez., Vasutasok Ált. Bizt. 
Egy.; Filotás .. Józsefné vonatvez., 
Nagykanizsa KUF; dr. Garainé dr. Ko
váts Júlia jogsegélyszolg. vez., Vasuta
sok Szakszerv. Ter. Szaksz. Biz. Pécs; 
Gazdik Józsefné rakt. kez., Debrecen 
Ig. Osztószertárfőn.; Gódor Károlyné 
tagdíjszárnfejtőt, MÁV Első Bizt. és 
Segély Egy.; Gorgyán Jenőné vill. sze
relőt, Szolnok Jj. U.; Gyulyás István}'lé 
távgépíró-kez., Szombathely MA V 
BBFF; Horváthné Hartyáni Katalin 
vez. óvónőt, Székesfehérvár MÁV 
Napköziotthonos Óvoda; Iliás Gyula 
Kálmánné pályamunkást, Sopron Pft. 
Főn.; dr. Imrédy Gyuláné folyamat
szervezőt, Bp. MÁV Számítástechn. 
Ü.; Kanczel Gyuláné dr. szem. vez., 
Bp. MÁV Gépészeti, Technológiai és 
Anyagvizsg. Ü.; Keresztes Zsigmond
né pályamunkást, Kiskunhalas Pft. 
Főn.; Kiss Lajosné szakácsot, Debre
cen MÁV Gondnokság; Korpády Ist
vánné gazd. vez., Szombathely MÁV 
Ter. Eü. Közp.; Kotcauerné Bór Kata
lin csop. vez., Vasutasok Bizt. Egy.; 
Kovács Jánosné óvónőt. Záhony MA V 
Napköziotthonos Óvoda; Könczöl J:e
rencné kertész csop. vez., Bp. MA V 

Épületfennt. Főn.; Kőszegi Józsefné 
rakt. kez., Sátoraljaújhely Pft. Főn.; 
Kővári Imréné oszt. vez., Miskolc Jj. 
Ü.; Lakner Jánosné raktárnokot, Bp. 
Ferencváros KÜF; Laposa Istvánné 
anyaggazdálkodót, Zalaegerszeg Pft. 
Főn.; Martonné Orbán Júlia ügyint., 
Dombóvár Üzernfőn.; Márton Kál
mánné takarítónőt, Celldömölk MÁV 
Építési Főn., Mészáros Andrásné ügy
int., Cegléd KÜF; Mikecs Imréné ta
karítónőt, Debrecen MÁV BBFF; 
NY.ári Istvánné gondnokot, Szerencs 
KÚF; Oláh Istvánné számlaellenőrt, 
Debrecen MÁV S�ámvit. Főn.; Óra 
Gyuláné iigyvit. dolg., Vasutasok Ált. 
Biztosító Egy.; Papp Jánosné pálya
munkást, Pécs Pft. Főn.; Pinczés Imré
né ügyint. Debrecen Vasútig.; Pi!:)'i 
Gyuláné gondnokot, Dunakeszi Jj. U.; 
Sandi Jánosné raktárnokot, Pécs 
KÜF; Soltész Józsefné ügymt .. Mis
kolc Számvit. Főn., Steczák Bertalan
né titkárnőt, Bp. MÁV Szak- és Szere
lőip. Főn.; Szablic�. Sándorné vill. la
katost, Északi Jj. U.; Szabó Istvánné 
takarítót, Jászkisér MÁV Építőgépjav. 
Ü.; Szabó Jánosné ügyint., Záhony 
Üzemig.; Szeder Mihályné mosómes
tert, Bp. MÁV Kórház és Közp. Rend. 
Int.; Szegedt Jánosné raktárkez., Fü
zesabony Szertárfőn., Torb1k Lászlóné 
ügyint. Bp. Vasútig.; Tóth Istvánné 
keresk. tartalékost, Rákosrendező 
KÜF; Vincze Józsefné munkást, Mis
kolc MÁV Épület- és Hídfenntartó 
Főn.; Vízkeleti Györgyné takarítónőt, 
Bp. MÁV Magasép. Főn.; Végh Kata
lin ügymt., Debrecen MÁV Építési 
Főn.; Vukovári Erika ügymt., MÁV 
Vezéngazgatóság. 

Szakszervezeti aktivisták 
nőnapi kitüntetése 

A nemzetközi nőnap alkal
mából, a szakszervezeti mozga
lomban végzett eredményes 
munkája elismeréséül, a 

Szakszervezeti 
Munkáért 

arany fokozat 
kitüntetésben részesült Verba 
Ferec, a Vasutasok Szakszerve
zete záhonyi területi szakszer
vezeti bizottság titkára. A 

Szakszervezeti 
Munkáért 

ezüst fokozatát 

kapta: Németh Ágnes, a Vasu
tasok Szakszervezete politikai 
munkatársa; Lukács Tiborné, a 
Vasutasok Szakszervezete mis
kolci területi szakszervezeti bi
zottság nőbizottságának vezető
je, a MÁV ÉHF. 10. sz. házkeze
lőség házgondnokságának ve
zetője. 

A kitüntetéseket március 
7-én a SZOT-ban rendezett ün
nepségen Gáspár Sándor, az 
MSZMP Politikai Bizottságá
nak tagja, a SZOT elnöke adta 
át. 

Hűség a vörös sapkához 
Somogyi Mihályné, Tót

komlós állomás forgalmi 
szolgálattevője azok közé a 
kevesek közé tartozik, akik 
elmondhatják magukról, 
hogy vasúti pályafutásuk 
alatt végig egy munkakör
ben dolgoztak. 

Somogyiné eredetileg a 
tanácsnál dolgozott, de gon
dolt egyet, s barátnőjével 
együtt kérte felvételét a vas
úthoz. Ez még 1951 nyarán 
történt. Lakóhelyén, Tót
komlóson került a vasút 
szolgálatába. Három hónap 
múlva beiskolázták Szeged
re, az első női forgalmi tan
folyamra. Itt hat hónap alatt 
elsajátította a legfontosabb 
forgalmi és kereskedelmi is
mereteket. 

1952. január l-én Pitvaros 
állomásra helyezték. Előbb 
gyakornok, majd az önállósí
tó megszerzése után forgal
mi szolgálattevői beosztás
ban dolgozott 21 éven ke
resztül. S amikor Tótkomló
son megüresedett egy hely, 
haza kérte magát. 

Kezdetben 24/24-ben szol
gált, aztán jött a 12/24, majd 

volt olyan időszak is, amikor 
minden második éjszaka 
munkába kellett mennie. 
Közben ott volt a család is. 
Amikor kislánya született 
még nem volt gyes, a szülési 
szabadság mellé öt hónap fi
zetés nélkülit vett ki, hogy 
legalább az első hónapok
ban együtt legyen a kicsivel. 
Aztán ismét kezébe vette a 
menesztőtárcsát és fogadta, 
indította a vonatokat. 

- Szeretem a munká
mat, nem tudnám magamat 
elképzelni más munkaterü
leten mondja őszinte 
meggyőződéssel. - A nyug
díjazásig még három évem 
van, remélem, végigszolgál
hatom. Hogy miért tartom 
szépnek ezt a munkát? 
Azért, mert változatos, s 
egész embert kíván. Amikor 
elmenesztek egy vonatot, tu
dom, hogy milyen óriási ér
tékekért vagyok felelős. 

Somogyiné 1959-tó1 szak
szervezeti bizalmi. Ebben a 
tisztségben mindig talált al
kalmat arra hogy munka
társaival törődjön, hogy a 
hozzá fordulókon segítsen. 

Adatok az idei költségvetésből 

Mire fordítjuk 
a szakszervezeti tagdíjakat? 

Szakszervezetünk 1985. évi lió forintos bevételi kieséssel 
gazdálkodásában fő követel- számolunk a központnál, egy
mény továbbra is az, hogy az részt a 2 millió forintos állami 
anyagi eszközök felhasználása támogatás megvonásából adó
hatékonyan segítse elő a politi- dóan (a munkavédelem és a tár
kai célkitűzések megvalósítá- sadalombiztosítás átszervezése 
sát. Az elnökség azt a feladatot folytán), másrészt az alapszer
állította elénk, hogy valósítsuk vek részére biztosított 50 száza
meg a tagság igényeinek maga- lékos részesedés miatt (4 mil
sabb szintű kielégítését, vala- lió). Ennek következtében ez 
mint a közép és felsőbb irányító évi költségvetésünket 3 millió 
szervektől kapott támogatás 262 ezer forint deficittel tervez
mérsékeltebb takarékosabb fel- tük, ami az elavult központi te
használását. lefonhálózat teljes felújításából, 

A tagság igényeinek maga- valamint a választási költségek

sabb szinten történő kielégítése nek a tartalékalap terhére törté

érdekében, 1985. január l-től a 
nő elszámolásából adódik. Nyil-
vánvaló tehát, hogy a közép

tagdíjbevétel 50 százaléka az szervi és központi költségveté
alapszervezetek alaprészesedé-
se _ az eddigi 45 százaléka he- sek bizonyos tételeit jelentős 

lyett. A nyugdíjas csoportoknál, mértékben csökkentettük, illet

valamint a tanulói szb-knél - ve a takarékossági szemponto

az előző évekhez hasonlóan - kat meszemenően figyelembe 
vettük. a tagdíjbevétel 100 százaléka Tervezett tagdíjbevételünk megmarad alaprészesedésnek. 1985-ben 83 millió forint. Eb-

Az idén 222 tényleges alap- bői az alapszervezetek alapré
szervezet, 69 önálló nyugdíjas- szesedése 43,3 millió forintot 
csoport, 6 tanuló-alapszervezet, tesz ki. Ezen felül a központi 
13 középirányító szakszervezeti alapból a nyugdíjasok temetési 
bizottság és a központ készített segélyére további 3,4 millió fo
költségvetést. Az 1985. évi költ- rintot juttatunk. Ez azt jelenti, 
ségvetésünkben az előző évek-• hogy a tagdíjbevétel 56 százalé
hez viszonyítva mintegy 6 míl- kát közvetlenül visszajuttatjuk 

Tanácskoztak a bizalmi küldöttek 

az alapszervezeteknek. Közép
szerveink működésére 8,5 mil
lió forintot biztosítunk, mely a 
tagdíjbevétel 10 százaléka. 

A 21 millió 11 ezer forint köz
ponti felhasználás az összkia
dás 22 százalékát teszi ki, míg a 
SZOT-nak járulékként, vala
mint közös beruházások és 
egyéb közös költségek (iskola
központok, szakmaközi szerve
zetek, tanuló-alapszervezetek 
támogatása) fedezetére 12 mil
lió forintot utalunk át. A szociá
lis, kulturális és sportcélokra 
8,1 millió forintot biztosítunk. 

Az alapszervezetek a rendel
kezésükre bocsátott tagdíjré
szesedéssel a tagság, illetve bi
zalmi testület által jóváhagyott 
költségvetés alapján gazdálkod
nak. Legfontosabb feladat a 
gazdálkodásban, hogy tagdíj
tervüket maradéktalanul telje
sítsék, mert csak így lesz meg a 
tervezett mozgalmi és ügyviteli 
költségek fedezete. Kiadásaik 
közül segélyekre 30 millió 438 
ezer, kulturális kiadásokra 11 

millió 536 ezer, sportcélokra 1,5 
millió forintot terveztek. 

Dr. Keresztes István 

Kiegyensúlyozottan, egyenletesen 
dolgozik a szombathelyi igazgatóság 

A szombathelyi területi szak
szervezeti bizottság és a bizalmi 
küldöttek testülete február 
21-én tartotta együttes ülését. 
A tanácskozáson a szombathe
lyi vasútigazgatóság 1984. évi 
terveinek a teljesítését és az 
idei célkitűzéseket vitatták 
meg. A napirendi pontok között 
szerepelt a kollektív szerződés 
módosítása, a munkavédelmi és 
szociális terv teljesítése és a 
munkavédelmi tevékenység ér
tékelése. A testületi ülésen 
részt vett Koszorús Ferenc fő. 
titkár és Szemők Béla, a MÁV 
általános vezérigazgató-helyet
tese. 

Kapronczai János vasútigaz
gató beszámolójában a sze
mélyszállításról szólva elmon
dotta, hogy tavaly a Nyugat
Dunántúlon 369 vonattal közle
kedett több, mégis kevesebb 
volt a késés. Délután új gyors
vonatot indítottak Szombat
helyről a fővárosba. Jobb kap
csolatot teremtettek Győr és a 
Balaton között. 

- Jó érzés tudni, hogy 
megbíznak bennem. Legin
kább üdülőbeutaló és segély 
ügyben keresnek fel a mun
katársaim, de jöttek hoz
zám tanácsot kérni más 
ügyekben is. Ha kellett, a 
szakszervezeti bizottságnál 
is eljártam az érdekükben. 

Tagja a Gagarin nevét vi
selő szocialista brigádnak. 
A többiekkel együtt kiveszi 
részét a társadalmi munka
akciókból, a brigád közössé
gi programjából. Mint idő
sebb kolléga pedig segíti a 
fiatal pályakezdőket a szak
ma elsajátításában. Példa
mutató munkájáért koráb
ban Kiváló Dolgozó, majd 
Miniszteri Dicséret elisme
rést kapott. Most a nemzet
közi nőnapon a Kiváló Vas
utas kitüntetést vehette át a 
közlekedési minisztertől. 

Gellért József 

A szombathelyiek az áruszál
lításban is jó eredményeket ér
tek el. Tavaly 14 százalékkal 
kevesebb vagont igényeltek a 
vállalatok, mégis 2 százalékkal 
többet raktak be mint 1983-ban. 

Kiemelkedőek a gazdálkodá
si eredmények is. A kísérlet
képpen bevezetett ciklusrend
szerű javítás 106 millió forintos 
megtakarítást jelentett. A 
gyenge kihasználtságú hétvégi 
személy- és tehervonatok leállí
tásával 7050 mozdonyórát taka
rítottak meg a hozzájuk kapcso
lódó kiadások csökkentése mel
lett. A szerényebb lehetőségek 
mellett is folytatják a pályakor
szerűsítéseket és megkezdik a 
szombathelyi vasútállomás re
konstrukcióját. 

A vitában felszólalók 
Meggyes Mihály és Kónalmi 
Vilmos Szombathelyről, Homa
novszky József Pápáról, Páti 
László Zalaegerszegről, Hor
váth Margit Veszprémből és 
Farkas László az igazgatóság
ról - beszámoltak arról, hogy 
mit tettek és mit szándékoznak 
cselekedni a felszabadulási és a 
kongresszusi munkaverseny 
keretében a tervek sikeréért. 

A kollektív szerződés módo
sításával kapcsolatban Horváth 
Tibor szombathelyi mozdony
vezető elmondotta, hogy az 
igazgatósági menetirányító és 
mozdonyirányító munkától vár 
többet, hogy kevesebb legyen a 
szerelvények leállítása. Iglódi 
Károly, a szombathelyi ÉHF 
szb-titkára a munkások munka
helyi körülményeinek a javulá
sáról számolt be. Horváth Mar
git, a veszprémi körzeti üzemfő
nökség szakszervezeti bizottsá
gának a titkára a 75.§ módosí�
sát kérte a nődolgozók és a kor
kedvezménnyel nyugdíjba vo
nulók számára. 

Péterfalvi István, a szombat
helyi KÜF szb-titkára örömmel 

nyugtázta, hogy a szakszerve
zet nem támogatja a kirendelé
seket. Területükön a forgalmi 
utazók és a kocsirendezők 50 
százaléka hiányzik! Ilyen nehéz 
helyzetből kell Budapestre 15 
dolgózót biztosítani. 

Az egész igazgatóság terüle
tén dolgozó szombathelyi villa
mosműhely jobb bérezését sür
gette Kelemen József főbizalmi. 
Liptai János, az igazgatóság 
oktatási ügyintézője az iskolát 
végzettek jutalmazása ügyében 
kért szót. Kránicz Ferenc 
szombathelyi mozdonyvezető a 
technikusminősítő elismerésé
nek a rendezését kérte. 

Szemők Béla vezérigazgató
helyettes dicsérte a szombathe
lyi igazgatóság munkáját. Mint 
mondotta: kiegyensúlyozott, 
egyenletes munkát végeznek. 
Nagyfokú nálunk az önállóság, 
a felelősségérzet és az ésszerű 
kockázatvállalás. 

A szombathelyiek 1978 óta 
tartó egyenletes munkáját mél
tatta Koszorús Ferenc főtitkár 
is. Elmondotta, hogy a szak
szervezet - a vezérigazgatóság 
vezetőivel közösen - milyen 
erőfeszítéseket tesz a vasút 
munkájának elismertetése ér
dekében. Ugyanakkor rámuta
tott: a munkához nekünk vas
utasoknak kell megteremteni a 
feltételeket. Javítani kell példá
ul az üzemvitelt, a szervezést és 
az anyag- és alkatrészellátást. 
Jobban ki kell használni a mun
kaversenyben rejlő lehetősége
ket is. 

Ezután a testület vélemé
nyezte az igazgatóság vezetőjé
nek és helyetteseinek 1984. évi 
tevékenységét. Végezetül a te
rületi szakszervezeti bizottság a 
kollektívák kitüntetési javasla
tainak a felterjesztéséről dön
tött. 

Sz. J. I. 

Együttes ülés a tanulóknál 
A szombathelyi 405-ös számú 

Ipari Szakközépiskolában és 
Szakmunkásképző Intézetben a 
tanulói szakszervezeti bizalmi 
testület, az intézeti KISZ-bizott
ság és a szülői munkaközösség 
a félévi tanulmányi eredmé
nyek ismeretében együttes 
ülést tartott. Elsőnek Simon 
István igazgató ismertette a fél
évi tanulmányi eredményeket, 
amelyek nem javultak, de nem 

is romlottak. A 2,76 százalékos 
lemorzsolódási arány pedig vál
tozatlanul az országos átlag 
alatt maradt. 

Kölkedi István szakoktató, 
főbizalmi, a felszabadulási és 
kongresszusi munkaverseny 
most lezárult első szakaszának 
eredményeiről számolt be. A ta

nulók több mint 50 százaléka, 
97 csoportban kapcsolódott be 
a munkaversenybe. 

I 
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A t,asutasoli teljesífili 
verseny„állalásailiat 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Az idén tovább javult az áru

átrakás termelékenysége, a ra
kodógépek kihasználtsága. 
A bázishoz képest - a növekvő 
teljesítmények mellett - 7,6 
százalékkal csökkent az ener
giafelhasználás. A felajánlások 
teljesítésének hatására 90 mil
lióval csökkent az önköltség. 

A brigádok szabad idejükben 
segítik a környező termelőszö
vetkezetek őszi betakarítását is. 
Tavaly a szabolcsi almaszüre
ten 2131 vasutas vett részt, és 
több mint 12 ezer órát dolgo
zott. 

Sz. Jakab István a Celldö
mölki Építési Főnökségen járt. 
Mint tudósításában írja, a kong
resszusi munkaverseny kereté
ben a Celldömölki Építési Fő
nökség 22 szocialista és mun
kabrigádja (a létszám 60 száza
léka) vállalt többletmunkát. 

Felajánlásaik nagy részét határ
idő előtt megvalósították. Nyolc 
nappal határidő előtt fejezték 
be például Bakonyszentlászló 
és Veszprémvarsány között az 
5,5 kilométer hosszú vágányfel
újítást. Egy héttel előbb lettek 
készen a Devecser és Tüskevár 
közötti hézagnélküli pálya épí
tésével. A főnökség dolgozói 
négy hónap alatt építették fel a 
celldömölki HM-telep 300 ada
gos konyháját, amelynek beru
házási értéke hárommillió fo
rint. A terveket a Széchenyi Ist
ván műszaki szocialista brigád 
készítette. 

A főnökség brigádjai ugyan
csak határidő előtt fejezték be 
Herend állomás oldalrakodójá
nak a betonozását is. 

Gellért József tudósítónk ar
ról számolt be, hogy Tótkomlós 
állomás dolgozói is sikeresen 

zárták az elmúlt esztendőt. Áru
szállítási tervüket 117,04 száza
lékra teljesítették. 1983-hoz vi
szonyítva lényegesen több ga
bonát, kukoricát és élőállatot to
vábbítottak. A kocsik átlagos 
tartózkodási idejét 1,19 órával, 
míg a kocsiállásos órák számát 
919-cel csökkentették. A vállalt 
húszszázalékos anyag- és ener
giamegtakarítást 40,4 százalék
ra teljesítették. 

A kis létszámú állomás Ga
garin brigádja nemcsak a gaz
dasági munkában ért el kiemel
kedő sikereket. Részt vettek 
környezetük szépítésében, a 
parkosításban, a szolgálati he
lyek festésében. Ezen kívül 
több éve patronálják a község 
szlovák nyelvű általános iskolá
jának 5. osztályos tanulóit, az 
óvodában parkosítottak, hintá
kat, padokat festettek. 

Béremelés a MA V-nál 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

Hasonló jellegű a MÁV ipari 
üzemeinél és építési főnöksé
geinél alkalmazott érdekeltségi 
rendszer működése is. 

Az adózott bérfejlesztésnek a 
vállalati tervhez, illetve az azt 
meghaladó bevételekhez (nye
reséghez) kötése azért szüksé
ges, mert ennek és adójának fe
dezetét csak ebbó1, tehát ered
ményesebb munkával lehet 
megteremteni. 

Szükségszerű követelmény 
azonban az is, hogy az adómen
tesen végrehajtandó bérfejlesz
tés - ahol mérhető, vagy be
csülhető - tényleges munkará
fordításokat takarjon, ösztönöz
zön a munka jobb megszerve
zésére, a meddő idők és a mér
téktelen túlórák csökkentésére. 

Az érintett dolgozók körében 
megvitatásra kerültek a teljesít
ményarányos bérkiáramlás ösz
tönzésére tervezett intézkedé
sek: például az elegyrendezők 
teljesítménybérezésének beve
zetése, az üzemvitel utazó dol
gozói, valamint a fenntartási 
dolgozók teljesítménybéreinek 
növelése. A teljesítménybérek 

ugyanis jobban ösztönöznek a 
munkaidő kihasználására, a na
gyobb teljesítményre. 

Az 1985. évi bérfejlesztési le
hetőség arra is kötelez, hogy or
vosoljunk több jogos sérelmet, 
amelyeket szakszervezetünk 
alap- és középszervei évek óta 
sürgettek. Érdemi intézkedésre 
a szűkös bérfejlesztési lehetősé
gek miatt az elmúlt években 
nem kerülhetett sor. Ilyen volt 
többek között az utazók túlóra
pótléka. Az állomás fordulószol
gálatos dolgozóival azonos túló
radíjazásuk átlagosan szemé
lyenként mintegy másfél szá
zalékos bérfejlesztést igényel. 
Ennél jóval magasabbak a bér
fejlesztési lehetőségek, ezért az 
utazóknál - ezt a részt kötele
ző bérfejlesztésnek tekintve 1s 
- marad lehetőség díj feren
ciált alapbérfejlesztésre is. 

Kötelező bérfejlesztést csak 
- a SZOT és a Minisztertanács 
ajánlásának megfelelően - az 
idén életbeléptetett központi ár
intézkedések ellensúlyozására 
kell adni. Ez minden dolgozó 
részére 50 Ft feltétel nélküli 
béremelést jelent. 

A tervezett, illetve a terven 

Az idén bővítik a szolgáltatásokat 

felüli vállalati eredményhez kö
tött bérfejlesztés a dolgozók vé
leménye alapján is kellő diffe
renciálást biztosít az egyes kol
lektívák között. Ezért központi
lag csak egy-két, különösen 
nagy bérfeszültséget kimutató 
gazdálkodó egységet kell kie
melni, az adózott bérfejlesztés 
rovására is. 

A gazdálkodó egységek azo-
nos mértékű bérfejlesztése mel
lett egyes felmérések, valamint 
a kollektív szerződés módosí
tására érkezett javaslatok alap
ján néhány réteg kiemelése in
dokolt. Ezekben a kérdésekben 
azonban - az egyéni bérfej
lesztés végrehajtása során -
helyben kell dönteni. 

A szakszolgálatok között 
csak nagyon indokolt esetben 
javasolunk differenciálást. 
Szükségesnek tartjuk azt is, 
hogy a vasútigazgatóságok köz
pontjaiban végrehajtandó bér
emelés egyezzen meg a külszol
gálatok átlagával. 

A MÁV az 1985. évi bérfej
lesztést - központi vezetősé
günk állásfoglalása alapján -
április l-től hajtja végre. 

Dr. Palásti József 

Mérlegen a ssegedi 
t,a,súfigasgatóság ,nunliája 

A szegedi igazgatóság elmúlt 
évi munkáját és az idei tenniva
lókat összegezték azon a ta
nácskozáson, amelyet a közel
múltban tarottak Szegeden, az 
igazgatóság központjában. 

Lovász Lázár vasútigazgató 
beszámolójában elmondotta, 
hogy tavaly 20,2 millió utast 
szállítottak, s bevételi tervüket 
3 százalékkal túlteljesítették. 
Hozzájárult ehhez az is, hogy 5 
százalékkal nőtt a gyorsvonato
kon utazók száma, egyre töb
ben vették igénybe üzletpoliti
kai kedvezményeiket. Várako
záson felüli sikert aratott az 
igazgatóság épülete mögött ta
valy megnyitott ideiglenes me
netjegypénztár, amely 7 hónap 
alatt közel 4 millió forint bevé
telt hozott. Ennek egyharmada 
a nemzetközi jegyeladásból 
származott. A békéscsabai me
netjegyirodának pedig 7,4 mil
lió forint bevétele volt. 

Az áruszállítási tervet önhi
bájukon kívül nem tudták telje
síteni, 818 ezer tonna lemara
dással zárták az évet. Ez első
sorban a bányakavics-, továbbá 
a tranzit- és importszállítások 
csökkenésére vezethető vissza. 
Igaz, a korábbiakhoz viszonyít
va 45,6 százalékkal csökkent a 
tárgynapon ki nem állított ko
csik száma, de ezzel sem elége
dettek, idén tovább kívánják 
mérsékelni ezt az arányt. 

Előszállítási szerződést 14 
vállalattal• kötöttek. A 20 lábas 
konténerekre vonatkozó új kez
deményezés - miszerint az elő-

szállítás ideje alatt az SZKP
forgalomban nem számoltak fel 
használati díjat - eredményes 
volt, hiszen a konténerek da
rabszáma másfélszeresére, a 
feladott súly pedig két és félsze
resére nőtt. Az igazgatóság áru
forgalmának mintegy felét ipar
vágányokon bonyolítják le, a 
MEFA-pályázat keretében 
évente 3-4 új iparvágány 
épült. 

A munkaverseny-mozgalom
ról szólva az igazgató elmondot
ta, hogy területükön több mint 
ötszáz szocialista brigád dolgo
zik, amelyek többsége bekap
csolódott a felszabadulás 40. év
fordulója és a XIII. pártkong
resszus tiszteletére indított 
munkaversenybe. Önként vál
lalt többletfelajánlásaik nagy
ban segítették az igazgatóság 
előtt álló feladatok megvalósítá
sát. A Vasutasok Szakszerveze
te és a MÁV vezérigazgatója ál
tal meghirdetett országos vas
utasnapi szakmai és politikai 
vetélkedőre 396 szocialista bri
gád nevezett be. 

Idén, 20,1 millió utas elszál
lítását tervezik és tovább bőví
tik szolgáltatásaikat. A már 
korábban meghirdetett üzletpo
litikai kedvezmény mellett a 
Szegedi Szabadtéri Játékokra, a 
Gyulai Várszínház előadásaira, 
és a BNV-re is terveznek ked
vezményt. Felkeresik a na
gyobb vállalatokat, üzemeket 
és ajánlják a vasúti utazást, az 
üdülőkben és az iskolákban 
idénypénztárakat nyitnak. Be-

kapcsolódnak a MÁV idegen
forgalmi és szállítmányozási 
munkájába, Szegeden körzeti, 
Békéscsabán és Kecskeméten 
területi irodát nyitnak. Kecske
mét és Bugac között az igé
nyeknek megfelelően, szerve
zett csoportok részére közleked
tetik a bugaci nosztalgiavona
tot, ugyancsak Kecskeméten az 
év második felében új menet
jegyiroda nyílik. Célkitűzések
kel ösztönzik a helyes szolgálta
tói magatartást. Több mellékvo
nalon új vonatpárokat állítanak 
forgalomba. 

Áruszállítási tervük 10,5 mil
lió tonna áru elszállításáról szól, 
ebből 6,5 millió tonna a kocsi-
1genyes áruk menny1sege. 
A rendkívül zord, hideg időjá
rás nem kedvezett az előszállí
tásnak, ennek ellenére szorgal
mazzák. A vállalatokkal való 
szoros együttműködéstől azt re
mélik, hogy a Szovjetunióba 
irányuló ipari, nem szezonális 
áruk mintegy felét az év első ré
szében szállítják el. Javítani kí
vánják az üzemi munka színvo
nalát, szervezettségét. Elsősor
ban a rakodóhelyek kiszolgálá
sára, a kocsiforduló-idő csök
kentésére, a fordavonatos to
vábbításra, a hét végi rakodá
sok szervezésére, a korszerű fu
varozási módok részarányának 
növelésére törekednek. Célul 
tűzték ki a járművek kihaszná
lásának, üzemkészségének javí
tását, a gazdálkodás hatékony
ságának fokozását. 

A Magyar Népköztársaság Kiváló Brigádja 

Bláthy Ottó a névadójuk 
Újításra, többletmunka vállalására mindenkor készek 

A miskolci körzeti üzemfő
nökség vontatási üzemegységé
nek Bláthy Ottó brigádja 
1963-ban alakult, akkor, amikor 
Miskolcon is megjelentek az el
ső villanymozdonyok. A brigád 
tagjai szerelők, akik sokat tet
tek a brigádmozgalom fejleszté
séért is. Szakmai-politikai felké
szültségük, közéleti tevékeny
ségük legfényesebb elismerése 
A Magyar Népköztársaság Ki
váló Brigádja kitüntetés volt 
1982-ben. Most a kongresszusi 
munkaversenyben való példa
mutató részvétel köti le minden 
energiájukat. 

Tfaenhárman 

Udvarhelyi Flórián, a brigád 
egykori alapítója és első vezető
je így emlékezik a múltra: 

- Először nyolctagú volt a 
brigád, később tizenheten let
tünk. Szorgalmasan dolgoz
tunk, tanultunk. Rendszeresen 
végeztünk társadalmi munkát, 
kollektívánk eközben igazi kö
zösséggé kovácsolódott. Teltek
múltak az évek, sokan nyugdíj
ba vonultak közülünk, vagy 
más beosztásba kerültek. 
1977-től a Tóth József vezetésé
vel dolgozó brigádnak jelenleg 
tizenhárom tagja van. 

Tóth József kitűnő villamos
ipari szakember. Kevés szavú, 
határozott egyéniség. Ványai 
Miklós művezető is elismerően 
beszél a kollektíváról és vezető
jéről: 

- Ezekben az emberekben 
lehet bízni. Amit megígérnek, 
biztosan teljesítik. A brigádban 
villanyszerelők, lakatosok, esz
tergályosok, hegesztők dolgoz
nak. Telepi László és Boda Bé
la például esztergályos. A gya
kori alkatrészhiányt saját készí
tésű alkatrészekkel enyhítik ... 

Mint később megtudtam, itt 
mindenki mestere a szakmájá
nak. Kavecsánszki István töb
bek között a relék, kontaktorok 
javításában profi. Ha ilyen al
katrész hiányzik, a régiek felújí
tásával gondoskodik az után
pótlásról. Batta Zoltán a forgó
részek specialistája. A dízel
mozdonyokhoz is ért. Nagyon 
sok fiatal sajátította el tőle a 
szakma fortélyait. 

A megállóhelyet 
senki sem fűti? 

Ütött-kopott a Zalaeger
szegtől néhány kilométerre 
fekvő Bocfölde megálló
hely épülete. A váróterem 
még ennél is elhanyagol
tabb, az erre tévedt idegen 
azt is hihetné, hogy itt már 
a vonatok sem állnak meg. 
A külső hőmérsékletnél 
alig van néhány fokkal me
legebb az ajtón belül, pedig 
van ám kályha, de azt már 
nehéz lenne megmondani, 
hogy a körülötte szétszórt 
hamu tavalyról szárma
zik-e? Pedig megállnak itt 
a vonatok és munkanapo
kon utas is akad bőven -
állítja az épület szolgálati 
lakásában élö Szekeres Ist
vánné. 

- Naponta hatvanan-
nyolcvanan utaznak Zala
egerszegre és Lenti felé. 
Mióta megszűnt a jegykia
dás, nincs aki rendben tar
taná a várótermet. Azaz 
lenne, mert a vejem Zalae
gerszegen pályamunkás, 
én viszont egész nap itt
hon vagyok a gyerekekkel, 
az időmbe beleférne a fű
tés. takarítás. Már egyszer 
felajánlottam. hogy né
hányszáz forintért elválla
lom. de a mai napig sem 
kaptam rá választ. Pedig 
azt hiszem. így mindenki' 
jól járna ... 

(gereest>i) 

�� 

-

A brigád két tagja munka közben (Szabados György felv.) 

Megyeri Kati 

,,mozdony
közelben" 

A brigádban dolgozik Megye
ri Katalin mozdonyszerelő is. 

- Vasutas dinasztiából szár
mazom - mondja. - Édes
apám, a bátyám és a sógornőm 
is vasutas. Gyermekkori álmom 
volt, hogy mozdonyvezető le
szek, de sajnos nők még nem 
vezethetnek mozdonyt. Elvé
geztem a villamosipan szakis
kolát, és hogy a mozdonyok kö
zelében lehessek, ide kértem 
magam. E közösség tagjai segí
tettek a beilleszkedésben, sokat 
tanultam tőlük. Örülök, hogy 
tagja lehetek ennek a brigád
nak. 

A kollektívában hat kitünte
tett újító is van. Majorossy Re
zső, a KÜF műszaki főnökhe
lyettese a hat újító érdemeit so
rolja: - Ványai Miklós újítása 
például lehetővé tette, hogy hu
szonhat V 43-as villanymoz
dony (vonókészülékének rugó
hiánya miatt) nem vált üzem
képtelenné. Hazai alapanyag
ból, más célra készített rugó át
alakításával pótolta a hiányzó 
alkatrészt. Horváth Gábor a 
francia licenc alapján készült 
fokozatkapcsoló karbantartását 
ésszerűsítette. Újítása felkeltet
te a licencet készítő cég figyel
mét is. 

A brigád áldozatvállalását 
számtalan példa bizonyítja. Ta
valy, december 23-án például 
az egyik V 43-as motorja elrom-

lott. A Bláthy brigád két tagja 
- egy harmadik szerelővel -
kilencórai munkával, szabad 
időben üzemképessé tette a 
mozdonyt. Ha ők nem szorgos
kodnak, csak tíz nap múlva 
lett volna üzemképes a 
gép ... 

Egy kis 

különmunka 

Hárommillió forint megtaka
rítást eredményezett a Bláthy 
brigád másik vállalkozása, mi
után egy V 42-es mozdony 
elektromos berendezése zárlat 
miatt összeégett. Az ilyen gé
pek javítását az Északi Jármű
javítóban végzik. A sok egyéb 
munka miatt ott azonban más
fél évig is eltarthat a javítás. Az 
őszi forgalomban nagy szükség 
lett volna erre a mozdonyra, 
ezért külön munkabrigádot ala
kítottak, és egy másik brigád
dal közösen vállalták a nagy 
munkát. Egy hónap alatt sike
rült üzemképessé tenni a moz• 
donyt. 

A miskolci vontatási üzem
egység 32 szocialista brigádja 
közül 18 brigád - köztük a 
Bláthy is - nevezett a vezér
igazgatóság által hirdetett ve
télkedőre. Remélik, hogy sike
resen versengenek, hiszen van 
sok tapasztalatuk. A MÁV-nak 
eddig is több millió forintot ta
karítottak meg szakértelmük
kel, önfeláldozásukkal, újítá
saikkal. 

Csorba Barnabás 

Az idén is folytatják ... 
Egy kiváló brigád „ütemterve" 

A debreceni ÉHF 57 szocia
lista brigádja közül méltán a 
legelismertebb a II. sz. építés
vezetőség Május 1. szocialista 
brigádja. 

- Hogyan, mivel érték el a 
munkatársak és vezetők meg
becsülését, amit a MÁV Kiváló 
Brigádja cím elnyerése is fém
jelez? 

Talán nincs is olyan munka
hely, iroda, üzemi épület, óvo
da, bölcsőde, ahol ez a 14 tagú 
asztalos brigád ne dolgozott vol
na, vagy munkaköréből adódó
an, vagy társadalmi munkában, 
a legteljesebb elismerés mel
lett. A jubileumi munkaverseny 
meghirdetése után Szabó János 
brigádvezető elsőként jelezte a 
brigád csatlakozási szándékát. 
Vállalásaikkal nagy segítséget 
nyújtottak ahhoz, hogy az ÉHF 
kiemelt munkái határidőre el
készüljenek. 

Tevékenységük sokrétű: ké
szítenek madáretetőt a Horto
bágyi Nemzeti Parknak, szocia
lista szerződés keretében segí
tik a Vasutas Képzőművészeti 
Kört, iskolákat patronálnak. 
Természetesen társadalmi 
munkában. Az elmúlt évben 
741 óra társadalmi munkát vé
geztek. 

- A „kiváló" cím kötelez -
mondja Szabó János, mikor 
munkájukról beszélgetünk. -

Meg az az igazság, hogy nem 
akarunk ennél a kitüntetésnél 
megállni! Mondtam a fiúknak, 
hogy ez az eredmény csak egy 
állomás a brigád életében. Na
gyon összeszokott társaság a 
mienk, értjük egymást. Minden 
tennivalót megbeszélünk, és 
közösen határozunk, természe
tesen az ÉHF érdekeit figye
lembe véve. Célunk az is, hogy 
mind a Kiváló Főnökség pályá
zaton, mind a jubileumi munka
versenyben eredményesen sze
repeljünk. A nyírábrányi felvé
teli épület asztalosmunkáival 
kezdjük idei társadalmi mun
kánkat, ami körülbelül 
150-200 órát tesz ki. Lassan a 
szellemi vetélkedő anyagával is 
foglalkoznunk kell, mert szalad 
az idő. A vetélkedőig még egy 
kommunista műszakot is beüte
meztünk március végén, ezt a 
főnökség hirdette meg a jubi
leumi hónap keretében. Brigád
tagjaink között van munkásőr, 
önkéntes rendőr is. Szóval 
unatkozni nem fogunk ebben 
az évben sem, de ha minden jól 
megy, a jubileumi munkaver
seny fáradalmait a moszkva
leningrád-tallini úton fogjuk 
kipihenni természetesen 
együtt. 

Nagy Ildikó 
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Negyven éve történt 

A helyettes főnököt 
ve:i.etővé léptetik elő 

Nagykanizsa 1944-45 telén Ahogy a vasúti töltésen táská
tele volt menekültekkel. Ezek jukkal a kezükben haladtak, 
egy része már 1944 késő őszén látták, amint az orosz katonák 
érkezett: először a szegedi közelítik a várost, a németek 
üzemvezetőség területéről jöt- pedig az ellenkező oldalon vo
tek, majd követték őket a pécsi- nultak a határ felé, s a dombok
ek. A menekült vasutasok egy ról lövöldöztek visszafelé. 
részét szolgálatra is beosztot-
ták, mások csak fizetésük felvé
telére jelentek meg az állomá
son. Amikor nyilvánvalóvá vált, 
hogy a szovjet csapatok napo
kon belül Nagykanizsát is el
érik, gyorsan szervezni kezdték 
az áttelepülést Németországba. 
A pécsi üzletvezetőség Nagyka
nizsára menekült részlegének 
vezetője volt az áttelepülés leg
hangosabb agitátora. Biztatta a 
személyzetet, hogy mindenki 
pakoljon be az elkészített sze
relvénybe és települjön át a bi
;odalomba. Keszthelyről is ér
kezett egy vasutasokkal és csa
ládtagjaikkal teli szerelvény 
Arató állomásfőnök vezetésé
vel. 

Két bátor vasutas 

Az ép vágányokat 
végig felszaggatták 

Nagykanizsáról Murakeresz
túrig kétvágányú volt a pálya. 
Az egyik vágányt még a télen 
leállított vonatokkal foglalták 
le, a kocsik egy részében lőszer 
volt. A visszavonuláskor a ko
csikat felgyújtották. Azok sorra 
felrobbantak, letarolva fát, bok
rot, füvet, s pusztítva mindazt, 
ami a párhuzamos vágányból 
még megmaradt. A németek 
visszavonulásuk előtt ugyanis 
azt egy vágánytépő ekével fel
szabdalták. Valahol a kanizsai 
jelzőn kívül kezdte a gép ördögi 
munkáját, s haladt Murakeresz
túr felé. 

A balatoni vonalon német 
Nagykanizsán azonban a utászok végezték el a rombo

törzsszemélyzetből kevesen lást. Komárvárosból kiindulva, 
hajlottak a rábeszélésre. Sza- maguk előtt tolva robbanó
kács Lajos állomásfőnök is in- anyaggal megrakott pályakocsi
kább Pötrétére, az egyik szom- jukat, robbanóanyag-csomag

szédos faluba ment, amikor jaikat karmantyúk segítségével 

helyzete az állomáson tarthatat- rákapcsolták a váltók csúcssín
lanná vált. Családját már előre jeire, a különböző berendezé

oda helyezte el a légitámadások sekre, a műtárgyakra, s végig 
elől. felrobbantottak mindent. Ezzel 

a módszerrel tették tönkre a 
Nagykanizsa állomáson még 
épségben maradt vágányokat 
és váltókat, s robbantották szét 
az állomáson állt kocsik nagy 
részének, mintegy 300 kocsinak 
a csapágyait. Ekkor robbantot
ták fel a budapesti vasútvonal 
fölötti közúti hidat, annak da
rabjai a Nagykanizsa állomás 
előtti mély bevágásba hullot
tak, s elzárták a vasúti pályát. 
Hasonlóképpen robbantották 
végig a gyékényesi vonal mű
tárgyait és sínszálait is, de így 
tettek a szombathelyi vonalon 
véíPgmenő robbantók is. 

A szombathelyi üzletvezető
ség 105-ös üzemszázada, mely 
néhány napja a kiürítési forga
lom segítésében még a csáktor
nyai vonalon tevékenykedett, 
beérkezett ugyan Kanizsára, de 
a szerelvényekkel teli állomás
ról hamar a szombathelyi vo
nalra vitték vonatjukat, s kiállt 
Újudvar-Olajrakodóra. Nagy
csütörtökön Balatonszent
györgy és Keszthely térségéből 
Kanizsára érkezett a 106-os 
üzemszázad is, szerelvényét a 
murakeresztúri oldalon lévő 
csonkavágányra állították le. 
A század emberei ezt az éjsza
kát még szerelvényükben töl
tötték, de aludni már nem lehe
tett, Somogy felől Kanizsáig 
hangzott az ágyúzás. 

Március 30-án még dolgoztak 
a kanizsai fűtőházban. A lakato
sok és a melléjük beosztott 
mozdonyvezetők a kilőtt moz
donyok kazánjait igyekeztek 
hegesztéssel használhatóvá ten
ni. A fűtőházba telepített néme
tek már aláaknázták a fordító
korongokat. 

Március 31-én a németek 
folytatták a robbantások előké
szítését, miközben szerelvé
nyük menetkészen várta a 
szovjet és bolgár csapatok köze
ledtét. A fűtőház kerékpársüly
lyesztőjébe lerakták a tányérak
nákat, az azokhoz vezető dróto
kat pedig bevezették a kovács
műhelybe, ahonnan induktor
ral, villamos gyújtással szándé
koztak robbantani. Kiss József 
mozdonyvezető és Türő József 
lakatos már előző nap hegesz
tés közben is figyelték a néme
teket. Kiss József még katona
ideje alatt megtanulta az aknák 
szerelését. Amikor a németek 
ebédelni mentek, villámgyor
san elvágták a süllyesztőhelyi
ségen keresztül lefektetett veze
tékeket, s a vágások fölé rakták 
a vezetékek rögzítésére rájuk 
tett téglákat. Kiss József kiszed
te az aknákból a gyutacsokat, s 
egymás után 12 tányéraknát 
adogatott ki a süllyesztőből Tü
rőnek, majd azokat a hulladék 
alatt elrejtették. Aztán sietve el
tűntek. 

Késő délután Kiss József 
mozdonyvezetőnek gépre kel
lett ülnie, s egy német katonák
kal rakott vonattal Szombat
hely felé küldték. Vonatját 
azonban Rábamolnári állomá
son légitámadás érte. Kiss Jó
zsef otthagyta szolgálatképte
len mozdonyát és fűtőjével 
együtt gyalog elindult Kanizsá
ra. Április l-én értek haza. 

Aprilis 2-án reggel 7 óra kö
rül jelentek meg a szovjet előőr
sök a budapesti vonal mentén. 
Ekkor Nagykanizsán már teljes 
csend volt, harci zaj már sehon
nan sem hallatszott. Nagy Re
zső állomásfőnök-helyettes két, 
vele egy utcában lakó vasutas
sal bement az állomásra. A fel
vételi épület előtt Miksits Antal 
főtiszt, meg Vrestyák Emil, aki
ket a Délvidék elfoglalása után 
helyeztek Kanizsára, egy orosz 
tiszttel tárgyaltak. Meglátva a 
helyettes főnököt, Miksits be
mutatta a tisztnek. Néhány 
perc múlva megjelent ott Már
ton István fűtőházi váltóőr is. 
Elmondta a főnökhelyettesnek, 
hogy mint tolmács szerepel a 
tisztek mellett. Márton 17 évig 
élt a Szovjetunióban, ahol töké
letesen megtanult oroszul. Az 
első világháborúban került fog
ságba, megnősült, és Ukrajna 
egyik falujában ragadt. Mikor a 
harmincas években a Szovjet
unióban nehezebbek lettek a vi
szonyok, családjával hazatért, s 
vasutas lett. Az egyik tiszt a tol
mács útján mondta a helyettes
nek, hogy 10 órakor jelenjenek 
meg a főnöki irodában, mert 
oda érkezik Ripkov alezredes, a 
dunántúli szovjet vasúti alaku
latok parancsnoka. 

Az alezredes pontos volt. Be
mentek a főnöki irodába. Pár 
percig tanácskoztak, majd a kö
vetkezőket fordította Marton 
István: 

- Nekünk azonnal vezetőre 
van szükségünk. Vállalja az ál
lomás helyreállításának irá
nyítását és vezetését? Tízperc
nyi gondolkodási időt adok! 

- fqen - feleltem. 
- On lesz itt a vezető. En 

minden nap délelőtt 10 és dél
után 16 órakor idejövök, ön is 
hívja össze a főnököket és a tő
lem kapott parancsokat közöl
je velük. 

Ezután felállt, kezet fogott 
velem, megköszönte, hogy vál-

laltam a vezetést, majd bemu
tatta helyettesét, Kuzmin őr
nagyot, akitől a további részle
tes feladatot megkapom, aztán 
eltávozott. 

Kuzmin azonnal hozzákez
dett a legsürgősebb teendők fel
sorolásához. Közölte, hogy há
rom napon belül egy, öt napon 
belül legalább két olyan vá
gányt kell helyreállítani az ál
lomáson, amelyen a Gyéké
nyes feló1 érkező és Szombat
hely jelé induló vonatok közle
kedhetnek a német erők üldö
zésére szállított csapatokkal és 
utánpótlással. Lerajzolta, mi
képpen lehet a robbantott át
ereszek, kis hidak helyébe 
gyorsan ideiglenes áthidalást 
építeni. 

Az állomás és a vonalak 
helyreállítására munkacsopor
tokat alakítottak a kanizsaiak. 
Ezek felváltva éjjel-nappal dol
goztak, s fokozatosan haladtak 
előre a vonalakon. A szovjetek 
a polgári lakosságból is száza
kat irányítottak a vasúti hely
reállító munkára: talpfát hord
tak, s egyéb, szakismeretet nem 
kívánó munkát végeztettek ve
lük. 

Lassan helyreállt 
a forgalom rendje 

Legelőször a Szombathely 
felé vezető vonalat lehetett 
használhatóvá tenni, azon volt 
a legkevesebb a rombolás. 
A bevágásba zuhant híd ron
csainak eltávolítása után gyor
san helyreállították a másik vo
nalat Balatonszentgyörgyig. 
Utolsónak sikerült a kanizsai 
vasutasoknak, meg a velük dol
gozó szovjet műszaki alakula
toknak használhatóvá tenni a 
vonalat Murakeresztúr-Gyé
kényes felé. Ott azonban csak 
az egyik vágányt állították 
helyre. A másik vágány anya
gát, a kávégyári vágányokat és 
váltókat felszedték, s az így 
nyert anyaggal javították ki a 
Murakeresztúr-Zágráb vona
lat, s pótolták ki a Balaton déli 
partján vezető pálya síneit. 

A felszabaduláskor a kanizsai 
fűtőházban csak a két mozdony 
maradt épségben, melyeket a 
németek a fordítókba löktek. 
Ezek kiemelése volt a vontatá
siak első feladata. 

Minden járműre szükség 
volt. A szovjet műszakiak meg
találták a Déli Vasút idejéből 
még Kanizsán maradt sínautó
buszt. Vele húzatták a kanizsai 
állomáson a helyreállításkor 
felhasznált sínszálakat a beépí
tés helyére. 

Amikor a forgalom megin
dult, s a fűtőház is megkezdte 
rendes üzemét, benépesítették 
az állomást és a fűtőházat is 
szovjet személyzettel. Mellettük 
azonban mindenütt ott szolgál
tak a magyar vasutasok. A ma
gyar állomásszemélyzetnek éj
jeli szolgálatra kellett belép
niök. Csaba Lajos főtiszt elsők 
között vállalta a nehéz felada
tot, s a felszabadult Kanizsán ő 
volt az első magyar szolgálatte
vő. Az első Kanizsára befutott 
vonat pedig egy sebesültszállító 
szerelvény volt. Aztán újabbak 
jöttek, s mentek tovább. Foko
zatosan helyreállt a forgalom 
rendje. Az első személyszállító 
vonatot Zalaszentivánig közle
kedtették a kanizsaiak. A 3-4 
kocsival közlekedő vonat után 
hamarosan megmdultak a sze
mélyvonatok a budapesti és a 
gyékényesi vonalon 1s. 

Nagykanizsa vasutassága a 
nehéz időkben példás helytál
lással dolgozott. A bombázások, 
a hadiforgalom, majd az újjá
építés feladataival megbirkó
zott vasutasok nagy része már 
nincs közöttünk. Akik még él
nek, elérzékenyülve emlékez
tek a negyven évvel ezelőtti 
eseményekre. 

Lovas Gyula 

A szemtanúk emlékeznek 

!J!JBoniol.ból építettüh 
újjá a vasutat!J!J 

1944. október derekán a fel
szabadító szovjet hadsereg 
Debrecen felé közeledett. Vá
mospércstől néhány kilométer
re lángolt a front. 

A kis vasútállomáson két 
mozdony nélküli szerelvény 
vesztegelt. Az egyiket német 
SS-katonák vitték volna to
vább, a másikban hat-hétszáz 
munkaszolgálatos, deportált 
várta - valami csoda folytán 
- sorsa jobbra fordulását. 

Az állomásfőnök már elme
nekült. Két ember tartott szol
gálatot, egy váltókezelő és egy 
fiatal forgalmista: Pásti István. 

Utasítás érkezett az Érdmi
hályfalván székelő katonai pa
rancsnokságról, hogy a moz
dony, amit küldenek, a depor
táltak szerelvényét vontassa to
vább. 

A fiatal, húszéves forgalmista 
élete legnagyobb dilemmája elé 
került, hiszen amikor a depor
táltak megtudták, hogy a moz
dony az ő szerelvényük továb
bítására érkezik, mindent elkö
vettek, hogy a forgalmistát a ja
vukat szolgáló döntésre bírják. 

Nem kellett sokáig rimán
kodniuk. Pásti István, az érke
ző mozdonnyal az SS-szerel
vényt továbbította, noha tisztá
ban volt azzal, hogy az életével 
játszik. 

Jött is a dörgedelmes fenye
getés Érdmihályfalváról, de a 
forgalmista azzal vágta ki ma
gát, hogy egy SS-tiszt pisztoly
lyal kényszerítette, hogy az ő 
szerelvényüket továbbítsa. 

Pásti István két napig élt ab
ban a tudatban, mint a halálraí
téltek, hiszen az emberség dik
tálta hősies tette minden pilla
natban kitudódhatott volna. Vé
gül a harmadik nap hajnalán 
Vámospécsre is megérkeztek a 
felszabadítók. 

- Ha visszagondolok a 

negyven év előtti eseményre -
mondja a most már deres hajú 
nyugdíjas vasutas-, még most 
is hevesebben ver a szívem. 

Az életét kockáztatta azért, 
hogy több száz ember megme
neküljön. 

Pásti István a háború utáni 
években különböző posztokon 
szolgált, majd évtizedekig Va
ja-Rohod állomás főnöke volt. 
Onnan ment nyugdíjba. Ifjúko
ri hőstettével soha sem kérke
dett. 

* 

Debrecen 1944. október 
19-én szabadult fel - meséli 
Kiss János vasutas. - Én 
26-án jelentkeztem szolgálatté
telre. A Hortobágy felől még 
ide hallatszott az ágyúk dörgé
se, de aki életben maradt, úgy 
cselekedett ahogy én. Hol kezd
jük el a munkát? Csak néztünk 
egymásra. Aztán november 
13-án rendelkezést kaptam 
Barta főmérnöktől, hogy más
nap dr. Garandi Sándor irányí
tásával - aki az üzemigazgató
ság egyik főosztályának vezető
je volt - induljak el egy bené
pesítő vonattal Tiszacsege felé. 

- Miért éppen erre a kis 
szárnyvonalra? 

- Mert jött ránk a tél, s a 
már felszabadult borsodi szén
medencétől reméltük, hogy lesz 
tüzelő, és a mozdonyokat is be 
tudjuk fűteni. 

- Egyáltalán volt üzemeltet
hető mozdony ezekben a na
pokban Debrecenben? 

- Hát . . . akadt egyetle
negy, a fűtőház Gizikének becé
zett, egy csatlós kis csühügője. 
Ez kapaszkodott az ablak nél
küli, éppen csak gurulni tudó 
kis szerelvénybe. De a felrob
bant pályatestek miatt ezzel is 
csak Tiszacsegéig jutottunk. 
„Gizikét" bizonyára már régen 
beolvasztották ... 

- Gyalog, meg katonai jár
műveken mentünk tovább -
folytatta. - A szovjet parancs
nokság ellátott minket papí
rokkal. Ámbár volt eset, hogy a 
frontkatonáknak ez sem számí
tott. A Tiszánál még folytak a 
harcok és befogtak minket is 
,,robotra". Megfordultunk elha
gyott lövészárkokban is, ahol 
még ott voltak a temetetlen ha
lottak . . . A tízoldalas jelentés 
állomástól állomásig, részlete
sen beszámol a szörnyű pusztí
tásról, amit a háború végzett. 

A társaságnak nemcsak az 
volt a feladata, hogy a vasúti 
vonalak és berendezések hasz
nálhatóságát felmérje, hanem 
az is, hogy a vasutasokba lelket 
öntsön. 

- Úgy néztek ránk kollégá
ink - már akire rátaláltunk -, 
mintha a másvilágból érkez
tünk volna. Mindenütt felszag
gatott sínek, felrobbantott hi
dak, átereszek, kiégett állomás
épületek, kifosztott raktárak. 
Azt elmondani sem lehet, mi
lyen siralmas állapotban volt a 
vasút. Azzal bíztattuk az embe
reket, hogy lesz itt élet, csak 
hozzá kell kezdeni a romok elta
karításához, az újjáépítéshez. 
Én erre - társaimmal együtt 
- büszke vagyok. Ezért a kü
lönleges szolgálatért külön elis
merést nem kaptam, de nem is 
vártam, hiszen ezt tette akkor a 
háború utáni romos országban 
ezer és ezer vasutas. 

- Ma a korszerű biztonsági 
berendezésekkel felszerelt vo
nalainkon villany- és dízelmoz
donyok robognak. Lassan már 
a nyugdíj felé közeledő kollégá
ink is csak könyvből vagy a 
még élő szemtanúktól tudják, 
hogy romokból született újjá 
Debrecenben is a vasút. 

Dávid József 

A felrobbantott északi összekötő vasúti Duna-híd. Archív felvétel 

Szab6 Béla 

Györgyfalvy Károly moz
donyvezető lassú léptekkel ha
ladt az utca felé. Mellette a fele
sége és kislánya. Az asszony 
mostanában mindig kikísérte 
férjét ha az szolgálatba indult. 

- Holnap, ha hazajövök 
megmetszem a szőlőt - mond
ta csendesen. 

- Nem lesz ez korai? - kér
dezte az asszony. 

- Dehogy korai! Megszűn
tek már a fagyok ... 

A kapuban megállt. Nézte a 
kislányt, amint kavicsokat 
gyűjt a felhintett úton. 

- Aztán vigyázzatok maga
tokra - mondta búcsúzóul és 
azzal kilépett az utcára. 

Felesége még nézte egy ideig 
távolodó alakját. 

* 

Györgyfalvy szolgálatban 
pontos, amúgy rátarti, kissé gő
gös ember hírében állt. Soha 
egy perc késés, korábbi lelépés. 
Ez a kínos pontosság irritálta a 
többieket. Nem szerették külö
nösebben, noha irigyelték. -
A rend ... a rend a lelke ... -
szokta mondani -, ám a mon
datot nem fejezte be. Mintha 
csak eddig tartott volna. 

E R 
A fűtőházban gondosan meg

vizsgálta a gépet. A kenőnyílá
sokat feltöltötte olajjal. A csava
rokat utánhúzta. A keresztfej
húzó éken szorított. Pillantást 
vetett a vízállásmutatóra, végül 
szétnyitotta a tűztér ajtaját. Szí
tóvassal igazított a tűzön. 

Ezúttal tolatós tehervonattal 
indult. A váltókon kiérve nézte 
amint a sínek a távolban talál
koznak. Mozdonya öreg volt. 
Ha valahol várakoztak, mindig 
talált rajt javítanivalót. Kezébe 
vette a kalapácsot, a kulcsot és 
a gyapotot. Ezek voltak az esz
közök, melyek segítségével a 
tömítéseket igazította. Igaz ami 
igaz, értette a dolgát. Ha meg
húzta a szabályzót vonata min
dig mozdult. Pedig túlsúlyokat 
is vállalt. 

Fűtője kopasz, sovány ember 
volt. Mélyen ülő szemekkel né
zett a lángokba, ha szenet do
bott a tűztérbe. Györgyfalvy 

nézte, amint szítóvasazza a tü
zet, aztán vizet szívat. Nem 
szólt soha semmit. Nyáron átiz
zadt az inge. A verejték előbb 
hátának közepén jelent meg, 
aztán elöntötte a mellét is. Iszo
nyú erős cigarettát rágott. 
A csikk mindig ottragadt szájá
nak szegletében. 

t 
A háború sokáig elkerülte ezt 

a nyugat-dunántúli tájat. Gyak
ran látta, amint a bombázók va
dászgépek kíséretében elhúz
tak az égen. Az utóbbiak olyan
nak tűntek, mint apró rovarok. 
Néha alig látszottak, de fárad
hatatlanul rótták a köröket. Az
tán mintha játszanának, zuhan
tak a magasból, majd felhúztak 
és tovább köröztek. 

Györgyfalvy gondolatai ott
hon jártak. Noha láthatóan a 
pályát figyelte. De gondolatban 
már metszette a szőlőt. Egy pil
lanatra felrémlett az asszony és 
a gyerek arca, úgy ahogy az ud
varban elbúcsúztak. A zaj fel
erősödött, amikor az első hul
lám elhúzott felettük. Nem né
zett a kötelék után, mert a távo
li útátjáróhoz lovas szekér köze
ledett és látszólag nem akart 
megállni. Előbb füttyjelzést 
adott, majd kezét a fékezőcsap
ra tette és ráfékezett ... Amint 
a szekér megállt, feloldotta a fé
ket és mehettek tovább. 

Váratlanul vadászgépek 
csaptak le rájuk. Néhány soro
zatot adtak le és tovatűntek. 
A hirtelen fékezésre a vonat 
megtorpant, ettől a tűztér ajtaja 
kivágódott. A megcsúszott tűz 
kizúdult az ajtón. A vadászgé-
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Záho ban a vándorzászló 
Testvérlapunk, a Gudok 8zerkesztő8ége juttatta el lapunknak az alábbi cikkeket, melyekben a 
hazánk fel8zabadílÁ!lában a Vörö8 Had.8ereg katonájaként részt vett két 8zo"iet va8Uta8 idézi fel 
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Debrecenben értékelték a határforgalmi munkaversenyt Megbízható, igaz barátok 

Több mint húszéves múltra 
tekint vissza a nemzetközi ha
tárforgalmi munkaverseny a 
szovjet és magyar vasutasok 
között. A múlt év második felé
nek eredményeit értékelték 
március 14-én Debrecenben, s 
meghatározták a soron követ
kező feladatokat. Szovjet rész
ről M. Ny. Grabszkij, a lvovi 
vasútigazgatóság vezetője és F. 

M. Tomcsuk, a szakszervezeti 
bizottság elnöke, magyar rész
ről dr. Simon József, a MÁV 
Vezérigazgatóság munkaügyi 
és szociálpolitikai főosztályve
zetője és dr. Szabó Miklós, a 
Vasutasok Szakszervezete köz
gazdasági osztályvezetője, az el
nökség tagja írta alá a jegyző
könyvet. 

Az ünnepségen dr. Simon Jó
zsef hangsúlyozta, hogy a vasút 
felső vezetése elégedett a záho
nyi kollektíva munkájával, az 
eredményekhez hozzájárul a 
nemzetközi verseny is. M. Ny. 
Grabszkij arról szólt, hogy 
megnövekedtek a szállítási fel
adatok, ami még jobb együtt
működést kíván. Így az év első 
részében eddig több volt a ma
gyar exportáruk mennyisége, 
azonban a terv teljesítéséhez 
még fokozni kell a tempót. 

A munkaversenyről Rigó 
Zoltán üzemigazgató tett jelen
tést. Eszerint a szovjet árukat 
zavartalanul fogadták, a kilépő 
áruk mennyisége 210 ezer ton-

pek közben visszafordultak és 
újból támadtak. Nyomjelzős lö
vedékeik sűrűn koppantak a 
fémfelületen. A szitává lőtt gép
ből ömlött a gőz és a füst. 

- Meneküljünk - kiáltotta 
Györgyfalvy. - Fűtője azon
ban már nem hallotta hangját. 
Ott feküdt eltorzult, összeégett 
arccal a szerkocsi szénterén. 
Borzalmas látvány volt. A moz
dony és a mögötte levő vago
nok lángra lobbantak. Maga 
sem emlékezett rá hogyan me
nekült meg abból a szörnyűség
ből, mert még mielőtt elhagy
hatta volna a mozdonyt, elve
szítette eszméletét ... 

* 

A két embert furcsa helyzet
ben találták a mozdonyon. Az 
egyik halott volt. A másik alig 
mozdult. 

Györgyfalvy mozdonyvezető 
hónapokig élet és halál között 
lebegett. A sovány ember meg
öregedett, szinte aggastyánná 
vált. A kórházban órákon át ült 
maga elé meredten, szótlanul. 

- Sétáljunk kicsit Karcsi 
bácsi - kérte az ápolónő és 
karja alá nyújt. Szó nélkül en
gedte, hogy vezessék. Semmi 
nem érdekelte. Több helyen ér
te találat, és csak erős fizikumá
nak köszönhette, hogy életben 
maradt, s ha lassan is, de fel
épült. 

Fodor Viktor zárfékező, aki 
gyakori látogatója volt a kór-

\1 Magya�rszág felszabadítá-
� sában a 3. ukrán front soraiban 

vehettem részt. Akkor a negye
dik gárdaezred katonai összekö
tő szerveinek tisztje voltam. 
Szolgálati feladatainkból adó
dóan állandó összeköttetésben 
és együttműködésben álltunk a 
magyar vasutasokkal, akik se
gítségünkre voltak a helyreállí
tásban, majd később a vasutak 
működtetésében. 

Velünk együtt éjt nappallá 
téve dolgoztak, a bombázások 
és sortüzek idején szállították a 
fegyverzet-utánpótlást, az élel-

1 miszert, vitték a sebesülteket. 
1945. január 18-án a fasiszta 

csapatok megpróbáltak kitörni 
a körülzárt Budapestről. Áttör
ték védelmi vonalunkat és elő
renyomultak Dunapentele irá
nyába, ahol a dunai átkelőhe
lyünk volt. Kórházaink, élelmi
szerraktáraink veszélybe kerül
tek. 

-

Az új tengelyátszerelő csarnok 

nával meghaladta az eredeti 
tervben előirányzottakat. A dol
gozók sikereket értek el a költ
ségek csökkentésében, az ener
giamegtakarítás ban, javították 
a munka hatékonyságát. Az 
egyes szolgálati helyek közötti 
versenyben a záhonyi és eper
jeskei állomások, a záhonyi 
vontatási, rakodási és biztosító
berendezési főnökségek bizo
nyultak jobbnak, míg szovjet 
részről a csapi pályafenntartási 
főnökség és kocsiszolgálat ért el 
jobb eredményeket. A magyar 
fél a széles nyomtávú kocsik 
tartózkodási idejét átlagosan fél 
nappal csökkentette, a mozdo
nyok várakozási ideje is tíz 
perccel rövidült, a személyfor
galom menetrendszerűsége tíz 
százalékkal javult. 

Az elért eredmények alapján 
a vándorzászlót a záhonyi 
üzemigazgatóság nyerte. A „ 
szovjet vasutasok a magyar 
partnernek is köszönhetik, 
hogy a megnövekedett mennyi
séget kisebb zökkenőkkel fo
gadták - mondta A. D. Fed- " 
csenko, az ungvári aligazgató A csarnok kihúzóvágánya 
ság vezetője. 

Bejelentették, hogy a XIII. megrendezésére utazó KISZ-
pártkongresszus tiszteletére delegációnak ajánlják fel. 
március 23-án Záhonyban szov
jet és csehszlovák vasutasok 
részvételével kommunista mű
szakot tartottak, aminek a bevé
telét a Világifjúsági Találkozó 

házban, sokszor mondta el a 
tragikus történetet: 

- Amikor a vadászgépek el
mentek, recsegve, ropogva 
égett minden. Előre szaladtam, 
hogy megnézzem mi történt. 
A mozdonyvezető fejjel lefelé, 
élettelenül lógott a mozdonyról. 
Amikor a fűtőhöz fordultam, 
megdöbbenve láttam eltorzult 
arcát. A vezért nagy nehezen 
leemeltem a gépről, aztán 
ahogy tudtam futottam az első 
őrházhoz. Segítségért kiáltot
tam a telefonba. Nem akarták 
elhinni mi történt. Előbb a men
tő érkezett, aztán egy segély
mozdony jött értünk ... 

Györgyfalvy nem értette mi
ről beszél a fékező, még mindig 
bambán maga elé nézett. 

- Karcsi bácsi hall engem? 
- kérdezte tőle. 

- Ketten maradtunk élet-
ben. Ketten ... érti? Ketten! 

Egy reggel azonban váratla
nul felderengett benne minden. 

- Miért vagyok bekötözve? 
- kérdezte, és értetlenül nézett 
körül. 

- Megsebesült. Tudja, ami
kor a vonatot megtámadták a 
gépek. 

- Mikor volt ez? 
- Két hónapja - mondták 

neki. 
- Az asszony mikor volt itt? 

- kérdezte a környezetétől. 
Senki nem válaszolt. Elfordul
tak mintha nem hallották volna 
a kérdést. 

A határforgalmi munkaver
seny vándorzászlóját Rigó Zol
tán üzerrugazgató és Verba Fe
renc, a területi szakszervezeti 
bizottság titkára vette át. 

És amikor a fía érkezett láto
gatóba váratlanul megkérdezte: 

Ki metszette meg a sző-
lót? 

Ne törődjön a szőlővel 
apám. Majd lesz valahogy. De 
ha akarja majd én rendbe te
szem ... 

- Anyátok jól van? - kér
dezte egy későbbi találkozás
nál. 

- Jól. Most már jól - felelte 
a fia. 

És a kicsi? 
6 is - válaszolta. 
Nézd mivé lettem - mu

tatta elvékonyodott karjait és 
fonnyadt, sovány lábait. 

Amikor már nem lehetett el
odázni, hogy az asszonyt is lás
sa, a fia magára vállalt min
dent. 

- Apa, ne várd anyát és a 
kicsit se. 

Györgyfalvy kétségbeesetten 
nézett a fiára. 

Csak nem? 
De igen! 
Melyikük? 
Mind a kettő! Azon a na

pon találták el a házunkat, ami
kor a te vonatodat. Semmink 
nem maradt . . . - mondta a 
gyerek és szemei megteltek 
könnyel. 

A pincében voltak? 
- Igen, a pincében! 
- Uramisten! Mit tettem én, 

hogy ennyire sújtasz! - ismé
telgette zokogva, mígnem mély 
álomba merült ... 

Január 19-ének éjjelén kap
tuk a parancsot, hogy biztosít
suk a sebesültek átszállítását 
Bátaszékre és a tartalék hadfel-
szerelést vonatokon szállítsuk 
el a veszélyeztetett zónából Érd 
és Nagytétény állomásra. 

Pusztaszabolcs állomáson, 
ahol csapatunk állomásozott, 
nagyon megtetszett nekünk az 
állomás kivételesen nyugodt és 
fegyelmezett vezetőjének a fel
lépése. Kérésünkre ő irányítot
ta Aba-Sárkeresztúr, Börgönd 
és Seregélyes állomásokat is, 
ahol nekünk nem voltak képvi
selőink. Sikerült evakuálnunk 
minden sebesültet. 

Eszembe jut a mozdonyveze
tő is, aki ezen az éjszakán a se
besültekkel megrakott vonatot 
Bátaszékre vezette. Második-

Har 
. Minden évben azon a napon, 

amelyen Budapest a német fa
siszta megszállók alóli felszaba
dulásának évfordulóját ünnepli, 
Vaszilij Pavlovics Nabocsenko 
címére üdvözlő sorok érkeznek 
a Magyar-Szovjet Baráti Tár
saság főtitkárától. 

Budapesten súlyos harcok 
voltak. Az ellenség elkeseredet
ten védekezett. Az 1077-es ez
red a Sashegyen megtelepedett 
ellenséget támadta, de hiába. 
Végül Nabocsenko századának 
sikerült kiűznie a németeket 
két házból, s beékelődni az el
lenség védelmi gyűrűjébe. A fa
siszták nem akartak beletörőd
ni a két fontos pozíció elveszté
sébe, ezért egymást követték el
lentámadásaik. 

Nabocsenko ügyesen szer
vezte a védelmet, s a németek 
minden arra irányuló próbálko
zása, hogy visszaverjék a szov
jet harcosokat, kudarcot szen
vedett. Az egyik lélegzetvétel
nyi rövid pihenő idején a zász
lóalj helyettes politikai biztosa, 
Nyikolaj Bobkov főhadnagy te
lefonált: 

tok? 

teni. 

Nabocsenko, mi van nála-

Tartom magam. 
Átmegyek hozzátok segí-

nak indult el a vonat. 15-20 
perccel az első után. Az első vo
natnak sikerült átjutni Cecén, 
de az ellenséges tankok elállták 
az utat. A magyar mozdonyve
zető gyorsan cselekedett, visz
szavitte a vonatot Sárbogárdra 
és az esetet jelentette nekünk. 
Aztán parancsunkra sikeresen 
továbbment Pusztaszabolcsra, 
majd később Ercsibe, ahonnan 
a sebesülteket átszállították a 
Duna bal partjára. 

Miután sikeresen teljesítet
tük a feladatot és elszállítottuk 
a sebesülteket, a hadfelszere
lést és az élelmiszer-tartalékot, 
eltávoztunk Pusztaszabolcsról. 
Az állomásfőnök azonban nem 
jöhetett el velünk, mert nem 
akarta otthagyni családját. De 
tartotta a telefonkapcsolatot 
elvtársainkkal az utolsó percig, 
s még értesített minket arról, 
hogy a fasiszták az állomáson 
vannak. Többet nem találkoz
tunk vele. Amikor újra vissza
tértünk Pusztaszabolcsra, a 

vasutasok elmesélték, hogy a 
hitleristák agyonlőtték, mert 
segített nekünk. Mennyire saj
nálom most, hogy nem tudom a 
nevét. 

Egyszer megjelent nálunk 
egy idősebb korú vasúti mér
nök, Horváth (Így nevezte ma
gát), a Közlekedési Minisztéri
umból. 

"
Segíteni akarok önök

nek", - mondta, és közölte, 
hogy Budaörs állomáson van
nak megjavított mozdonyok, 
amiből nekünk nem volt ele
gendő. De ezeket nem volt 
olyan egyszerű megszerezni: az 
állomást az ellenség lőtte. S ek
kor Horváth mérnök nagy álha
tatosságról és bátorságról tett 
tanúbizonyságot. ,,Az lesz a 
legjobb, ha tüzéreik is lőni kez-

dik az állomást, s mi azalatt 
kihozzuk a mozdonyokat" -
javasolta. S így is tettünk. A tü
zérség támadása alatt Horváth
tal és néhány mozdonyvezető
vel kihoztunk négy mozdonyt, s 
meg kell mondani, nem min
dennapi módon tettünk szert 
rájuk. 

1945. április l -én vettük be 
Sopront. A város igen romos ál
lapotban volt. Vasúti kocsik 
százai hevertek a síneken, szét
roncsolt vezetékek, lerombolt 
állomási épületek, s nem volt 
vízellátás sem. Ám nagyon 
gyorsan meg kellett indítani a 
vasúti közlekedést. 

A magyar vasutasokkal 
együtt dolgoztuk ki a tervet és a 
csomópont helyreállításának 
menetrendjét. Másnapra meg
kezdődött a munka - több 
mint 400 vasutas vett részt ben
ne. Két nap múlva megnyílt az 
út Eisenstadt és Wienerneu
stadt felé. 

Ezen a napon fordult hoz
zánk a Vöröskereszt azzal a ké
réssel, hogy az Eisenstadt mel
letti koncentrációs táborból ki
szabadult foglyokat, magyar ál
lampolgárokat szállítsuk Buda
pestre. Összeállítottunk egy 
szerelvényt, a kijavított sze
mélyszállító vagonokból. Sza
vakkal nehéz kifejezni azt az el
ismerést és hálát, amelyet a 
szovjet katonákkal szemben ta
núsítottak a fasiszta elnyomók 
alól való felszabadításért. 

A háború véget ért, de mi 
még egy évig együtt dolgoz
tunk a magyar vasutasokkal. 
S mindenütt igaz barátokkal ta
lálkoztunk. 

D. Glejzer 
t. alezredes, nyugdíjas mérnök 

a he�en 
- Jobb lenne, ha várnál sö

tétedésig, Bobkov elvtárs! Most 
nagyon veszélyes ... 

- Várni veszélyesebb. Ha
marosan ott leszek! 

A romok között Nabocsenko 
hamarosan felismerte a búvó
helyről előrekúszó helyettes po
litikai biztost és gépfegyveres 
csapatát. A harcos'oknak körül
belül húsz métert kellett meg
tenniük a nyílt terepen. Az első, 
a második és a harmadik kato
na sikeresen át is jutott ... De a 
politikai biztos helyettesének 
nem sikerült. Az ellenséges lö
vedék az egyik legbátrabb tisz
tet találta el. Nyikolaj Jefimo
vics Bobkov, Nabocsenko szá
zados karjaiban halt meg. Há
rom nap múlva, amikor a szá
zad a harmadik ház bevételéért 
harcolt, N abocsenko is súlyo
san megsebesült. Hatodszor a 
háború alatt. S az akkor a tábo
ri kórházba szállított Nabocsen
ko nem tudhatta meg, hogy 
harcostársát, a zászlóalj politi
kai biztosának helyettesét, N. 

Bobkovot halála után a Szov
jetunió Hőse címmel tüntették 
ki. 

Sok évvel azután Budapesten 
találkozott újra a nevével, ami
kor magyar barátai meghívásá
ra a városba érkezett. Arany 
betűkkel szürke gránitba vésve 

Mementó 

látta meg nevét az elesett szov
jet katonák emlékművén. N. 
Bobkov, a Szovjetunió Hőse. 
Mesélték, hogy az obeliszket 
nemrégen emelték. Korábban 
Bobkov neve csak az elesett 
szovjet hősök nevei között sze
repelt. A Magyar-Szovjet Ba
ráti Társaság aktivistája, Kreisz 
Magda a háború hőseinek fel
kutatása során talált rá Bob
kovra, felkereste hazánkban 
négy fiát, akiket meghívtak Bu
dapestre. Egyikük, Vlagyimir, 
családjával együtt részt vett az 
obeliszk felavatásán. 

* 

A lvovi háború és munka hő
seinek múzeumában az egyik 
kiállítóvitrinben látható G. Cse
botarev könyve: ,,A béke kato
nái". A szerző könyve sok lap
ját szentelte Budapest felszaba
dításának. Az egyik oldalon két 
fotó látható: V. Nabocsenko 
századosi egyenruhában és V. 
Nabocsenko vasutas formaru
hában. Vaszilij Pavlovics ma a 
lvovi utasszolgálat vezetője. 
A front napjai, a magyar földön 
végigküzdött harcok - az ez
redtársak és barátok - emléke
zetében és szívében örökké él
nek. 

E. Goncsarenko 
közlekedésirányító mérnök 
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Téli felkészülésből: elégtelen! ARANYOS ÖREGEK Jazzkoncert 
Szolnokon Hatr,an óra tanulságai 

Földgázkorlátozást léptettek 
életbe február 11-15. között a 
miskolci nagyüzemekben, a la
kossági igények kielégítése ér
dekében. Ennek megfelelően a 
miskolci járműjavító is az ere
detileg szükséges gázmennyi
ségnek csupán a 15 százalékát 
kapta. Érintette a korlátozás a 
helyi vasútigazgatóságot is, hi
szen a járműjavító gáztüzelésű 
kazántelepe látja el gőzzel a 
miskolci szolgálati főnökségek 
fontosabb létesítményeit. 

Gyakorlatilag tehát fűtés nél
kül maradt mintegy 300 OOO 
légköbméternyi épület, beleért
ve az "építési főnökség, az EHF, 
a pft-főnökség, a körzeti üzem
főnökségi kocsiműszak irodáit, 
műhelyeit, a szociális épületet, 
annak nagykonyháját, ebédlő
jét, orvosi rendelőjét, valamint 
a lakásokat. Tekintettel a rend
kívüli - mínusz 15-20 fokos -
hidegre, a vasút illetékes veze
tőinek intézkednie kellett. Meg 
is tették nyomban! 

Két fő„esetéh 

A történtek jobb megértésé
hez tudni kell, hogy az említett 
létesítmények fűtőberendezé
seit az úgynevezett II. számú 
vezeték táplálja gőzzel, míg az 
MVSC-sporttelep fedett csarno
kát, irodáit, továbbá a vonatkí,
sérők szociális épületét és a 
BFF műhelyeit az 1. számú ve
zeték látja el energiával. Ezek 
az épületek igen nagy területen 
szétszórva helyezkednek el, 
amit azért említünk, hogy érzé
keltessük: a terület óránként 
6-7 tonna gőzt igénye� most vi
szont a megmaradt gázmennyi
ség csupán arra volt elegendő, 
hogy meg lehessen akadályozni 
a vezetékek elfagyását. 

A miskolci vasútigazgatóság 
- a novemberi hasonló esetből 
okulva - már kidolgozott egy 
intézkedési tervet az ilyen kor
látozások esetén követendő el
járásra. Eszerint az 1. számú ve
zetékre - annak táplálására -
egy gőzmozdonyt kell csatla
koztatni, a II. számú vezeték el
látását pedig az úgynevezett 
előfűtő telep veszi át. Az előze
tesen megfogalmazott elvek, 

vezényelt gőzös indulás előtt 
kisiklott, majd segélykocsi 
ment érte. Hiába emelték be és 
vontatták óvatosan 30 kilométe
res sebességgel Miskolc felé, 
mert a forgalom - amit előre is 
be lehetett volna kalkulálni -
félreállította más vonatok elől. 
Pótlására Vámosgyörk térségé
ben vettek le egy gépet valame
lyik tehervonatról, de megérke
zése után azt kellett tapasztalni, 
hogy fűtési csövei több helyen 
elfagytak ... 

Mire kialakult mindkét ágon 
a folyamatos gőzszolgáltatás, a 
korlátozást feloldották. Az így 
eltelt 60 óra tanulságait azon
ban le kell vonnunk. 

- Melyek ezek a tanulsá
gok? 

- Először is: a földgázszol
gáltatást az illetékes szervek ne 
a legváratlanabb időpontban (a 

Megjeg,,ezzük 

mi esetünkben éjjel, 23 óra táj
ban) kezdjék el korlátozni. Az
tán: az előfűtő telepi kazánokat 
felváltva kell üzemeltetni, hogy 
mindig megfelelő, üzemkész ál
lapotban legyenek. A tárolóhe
lyen legyen mindig elegendő 
szén! Álljanak rendelkezésre az 
üzemeltetéshez nélkülözhetet
len emberek! (Eleve tisztázva 
azt is, hogy honnan vezényelhe
tők.) S általában: a téli forgal
mi intézkedési terv szerves ré
sze legyen az ilyenkor követen
dő eljárás! Mert - amint látjuk 
- az energiakorlátozás lehető
sége nem üres „fenyegetés", 
hanem olyan valóság, amire kö
rültekintően fel kell készül
nünk. 

Papp Gábor 
Miskolc, 

MÁV Igazgatóság 

C&ali enngit ér ... P 
A köivélemény nálunk már jó ideje egyetért aual, hogy ré

széSüljön kiemeli anyagi megbee&iilésben. aki teljesítményével 
- akár egy sokat ér.S ötlettel vagy példamutató helytállással 
- hozzájárul a tánadalom attyagi jólétéht'z, gyarapodásához. 
Nem csupán arra gondolo\l.. hogy a bü:v& kocka íeltalálójától 
vagy egy-egy sikeres lennék ki8ondolójától senki sem sajnálja 
a milliókat. Elég az Is., ha �Zl'eVf'..&s:idi�. hogy az utóbbi évek• 
ben iné8D6U a ldtöntetéli-flk. jwalmazáei összeg(>k, pályadíjak 
értéke is, 1Unit nundenld természetesnek tart és ht"lyesel. 

Háborog vúzonl bármelyikünk önén.ete, amikor arról ért.,_ 
sül, hogy irigységb{Sl, szakmai téhékenységh<SI vagy akátt.lak 
az élet. a mai swkások és követelmények nem ismerése miatt 
méltánytalilnul bírálják el valakinek a helytállását. 

E�k a gondolatok egy konkrét eset kapcsán julottak eszem• 
be, Történt ugyanis, hogy egyik kollégánk, Márkus Miklós 
püspök.ladányi n1ozdonyv�ő, Pilis állomáson súlyosnak 
ígérkez6 baksettöf és emberi tragédiák ht'k6vMk(>út\ftől ml"n
tefte meg január l 1-ón t!!>te egy nemzt>tközi gyorsvonat utasait. 
illetve a MAV-ot. a népgazdaságot. A vonat szabályos menesz
tést) eUenftt a derék mozdonyvezet{í arra lett figyelmes, hogy a 
mellette le-v6 szerelvény az állomásból vel<> azonos vágányra 
jár ki. Gyors(fk,ezést alkalmazott, s mire a csikorgó. szik.rám 
kerekek végre megálltak a biztonsági hal.!Írjelz6n belül, a má
sik vonat már mintegy tíz kocsival klbúzotl elfüte a fövonalra. 

Fölösleges továhJ, �telni a t6rlénleket. elég az hozzá, hogy 
a kattizlrófa elliárítása és a másik szerelvé.ny visszatolása 
után a 372-1 számú nemzetközi gyorsvonat folytatta útját Bu
dapest felé, majd néhány nap múh,a - az ily(>nkor szokásos 
jegyz6kön)"'ezis és kihallgatások beff'jeztével - Márkus Mik
lós :mozdonyvezetíS 1500 forint jutalmat kapott. 

Igen, csak ennyit? Vagyis nem többet, mint amennyit ktlt-há
rom évtizeddel ezelött adtak �-egy ilyen alkalommal. 

Varga Gyula 
mozdonyvezető 

.. 

-- r� -
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Meghitt ünnepségre került 
sor március második szombat
ján Vácott, a Köztársaság úti 
házasságkötő teremben. 

Rusznyák Margit és Alpári 
József az anyakönyvvezető előtt 
megismételték az „igen"-t, ami 
50 évvel ezelőtt hangzott el, 
ugyancsak ebben a városban. 

Az anyakönyvvezető köszön
tője, s a félszáz virágból álló 
csokor átnyújtása után a duna
keszi járműjavító kamarakóru
sa énekelt Szakál Lászlóné ve
zetésével. 

Alpári Józsi bácsi 1939-ben 
került a MÁV-hoz. Volt fűtő, se
gédmunkás, végül kezelőgé-

pész a Kandó-féle villamos 
mozdonyokon. Szereti az éne
ket, 27 évig énekelt a dunakeszi 
kórusban, melynek tagjai ezért 
tisztelték meg az aranylakodal
mat ünneplő házaspárt. 

Harmincnégyen jöttek el a 
vác-deákvári, Bottyán utcai ba
rátságos otthonba, az aranyla
kodalmat követő családi össze
jövetelre. Köztük az ünnepelt 
házaspár két fia, két menye és 
három unokája. Utána beutaló
val Bükfürdőre utaztak, egy fe
lejthetetlen családi ünnepség 
emlékével. 

Papp Rezső 

Tapolcai nyugdíjasok 
A tapolcai vasutasok nyugdíjas csoportja a közelmúltban tar

totta beszámoló taggyűlését. Bödör József elnök tájékoztatta a je
lenlévőket az eddig végzett munkáról, a szociális tevékenységről, 
majd ismertette a legfontosabb feladatokat, teendőket. 

A 319 tagú csoportból tavaly 17-en haltak meg. Az idősebb 
nyugdíjasok a taggyűlésen visszaemlékeztek azokra a felszaba
dulást követő hónapokra, amikor a tapolcai vasutasok a balatoni 
vonalat építették újjá. Csajág és Akarattya között például a né
metek teljesen megsemmisítették a pályát. Az akkori önfeláldozó, 
lelkes - szinte ingyen dolgozó - vasutasoknak köszönhető, 
hogy rövid időn belül a balatoni vonalat is be lehetett kapcsolni 
az ország „vérkeringésébe". 

Bognár Károly 

A szolnoki vasutasok műve
lődési házának jazzklubja a kö
zelmúltban koncertet rendezett, 
amelyen a kőszegi kvintett lé
pett a közönség elé. A tehetsé
ges fiatal jazzmuzsikusokból ál
ló együttes (Kőszegi Imre veze
tésével) nagy sikert aratott a 
vasutasközönség előtt. 

A rendezők ötletét dicséri, 
hogy a vendégek terített aszta
lok mellett hallgathatták a kon
certet. A klub tavaly november
ben alakult, és máris nagy nép
szerűségnek örvend Szolnokon. 
A klub következő rendezvé
nyén az érdeklődők Miles Da
vis koncertjét tekinthetik meg 
videomagnóról. 

Koós Zoltán 

Farsangi bál 
Kelebián 

Kelebia állomás KISZ-szer
vezete és szocialista brigádjai -
a Zrínyi nana brigád kezdemé
nyezésére - farsangi bált szer
veztek a nyugdíjasok részére. 
A megjelenteket Asztalos Sán
dor állomásfőnök köszöntötte, 
majd a KISZ-fiatalok virággal 
kedveskedtek a . nyugdíjasok
nak, ezután megvendégelték 
őket. 

Kelebián ez volt az első ün
nepélyes nyugdíjas-találkozó. 

Sutka István 

A gyerekek javára 

Mi van 

a batyuban? 

tennivalók szerint a rendkívüli-------------------------

Negyvenkét esztendő 
a vasút szolgálatában 

Március 2-án sokan tették fel 
egymásnak ezt a kérdést, a hat
vani körzeti üzemfőnökség 
Gundel szocialista brigádja ál
tal szervezett vidám, zenés ba
tyus bálon. Az est színfoltja a 
férfiszépségverseny, táncver
seny és tombola volt, de külö
nösen ez előbbi aratott nagy tet
szést a gyengébb nem körében. 
A hajnalig tartó mulatságon 
mindenki jól szórakozott. helyzetre minden érintett szerv 

fel volt készülve, a megvalósí
tás mégis váratlan akadályokba 
ütközött. 

- Hogyan lehetséges ez? 

Galibáh 

,ninden „onalon 

- Nézzük csak sorjában! Az 
előfűtő telepen ugye három 
mozdonykazán van, amelyek 
közül egy folyamatosan üzemel, 
és a személykocsi-javító fiók
műhelyt látja el gőzzel. A máso
dik és a harmadik kazánt tehát 
be kellett gyújtani, de rögtön 
kiderültek a felkészülési fogya
tékosságok: kevés a tárolt szén 
a három kazánhoz - pótlására 
az adott körülmények között 
gondolni sem lehetett -, ami 
szén rendelkezésre állt (beren
tei, köves, alacsony fűtőértékű), 
nem felel meg a kazánok _nor
mális üzemeltetéséhez, ezenkí
vül nem volt létszám - kellő fi
zikai erővel és vizsgával rendel
kező dolgozók -, akik a fűtést, 
a szén előkészítését és a salako
zást is végezhették volna. 

Ez azonban mind semmi! 
A begyújtási kísérletnél kide
rült, hogy a két kazán tömítési 
és egyéb hibák miatt használ
hatatlan. Le kellett állni, javíta
ni, majd ismét begyújtani. Az
tán mire nagy nehezen megin
dult volna a gőzszolgáltatás, za
var keletkezett - a víztorony
ban levő elfagyások miatt - a 
tápvízellátásban. Amikor ott is 
mindent sikerült rendbe hozni, 
kiderült az újabb galiba: az elő
fűtő telep gőzelosztójában 
olyan csőszűkítés van, amely le
hetetlenné teszi, hogy teljes ka
zánnyomás jusson a vezetékbe. 

Az 1. számú vezetékhez sem 
sikerült simán gőzmozdonyt 
szerezni. A Füzesabonyból oda-

A beteg gyerekekért 
A szegedi igazgatóság kereskedelmi és szállítási osztályán 

működő II. Rákóczi Ferenc szocialista brigád tagjai évek óta pat
ronálják a szegedi Gladics József utcai nevelőotthont, ahol 240 
testi és szellemi fogyatékos gyermeket ápolnak. A kocsiirányítók 
brigádja nemcsak társadalmi munkával, hanem jelentős anyagi 
támogatással is segíti az intézet lakóit. Most egy nemes kezdemé
nyezést indítottak útjára. Felhívással fordultak a város többi vas
utas szocialista brigádjához, hogy a gyermekotthon orvosi mű
szer-ellátottságának javítása céljából szervezzenek gyűjtést. Ed
dig 20 brigád ajánlotta fel segítségét. A Rákóczi brigád tagjai 
szeretnék, ha ez az önzetlen segítség kiterjedne a megye, sőt Dél
Alföld egész területére is, s az itt tevékenykedő vasutas-kollektí
vák csatlakoznának a felhíváshoz. A segíteni szándékozóknak 
Drágity Tamás, a KSZO 6. csoportjának dolgozója ad felvilágosí
tást a 06 13-41, 13-42-es telefonon. 

-g-

Várkonyi István előmunkás 
42 évet töltött a vasút szolgála
tában. 1943-ban pályamunkás
ként kezdte a szolgálatot Kál
Kálpolnán, majd 1948-ban elő
munkás lett a pft szilvásváradi 
VI-os számú szakaszánál. Azóta 
ebben a beosztásban tevékeny
kedett a közelmúltban történt 
nyugdíjazásáig. 

Várkonyi István több évtize
dig vett részt a szakszervezeti 
munkában. Különféle tisztsé
gekben dolgozott, legutóbb fő
bizalmiként tevékenykedett. Ő 
vezette a hattagú Petőfi szocia
lista brigádot is. Lakóhelyén, 
Nagyvizsnyón az MHSZ honvé
delmi klub titkári tisztségét töl-

Miskolc-Gömöri pályaudvaron (a város felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából) átadták a gyalo
gos-felüljárót. amelyet társadalmi összefogással készítettek. A pályaudvar két oldalán lévő üzemek dol• 

gozói most már baleseneszély nélkül juthatnak el munkahelyükre · (Szatmári János felvétele) 

tötte be. Kiemelkedő társadal
mi-gazdasági tevékenységét 
több kitüntetéssel, köztük 
A szakszervezeti munkáért ok
levéllel ismerték el. 

Szűcs Ferenc 

A rendező brigád a bevétel 
egy részét a Battonyán épülő 
SOS gyermekfalura ajánlotta 
fel. A brigádtagok jutalma pe
dig kétnapos kirándulás. 

Berta Edit 

AMÁV 
Budapest-Ferencváros 
Körzeti Üzemfönökség 
felvételre keres, 

megfelelő végzettséggel, gya
korlattal rendelkező: 

munkavédelmi, 
munkaügyi, 
számviteli, 
üzemgazdasági 
ügyintézőket 
és nappalos főrendészt. 

A munkakörök betöltéséhez a 13944/1982. 
számú Vezérigazgatói Utasításban előírtak 
szüksé_gesek. (Megjelent 1982. évi 30. szá
mú MAV Értesítőben) 

Bérezés: iskolai végzettség, képzettség és 
gyakorlat figyelembevételével, megegye
zés szerint. 

Jelentkezés: Budapest, Fék utca 6. 1097 
A személyzeti és munkaügyi vezetőnél, 
vagy a központi Munkaerő Felvételi Irodán, 
Budapest, Keleti pályaudvar (Cinkotai ka
pu) Telefon: 145-010, naponta 8-15 óráig. 
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Az apa halálának hírére a 
megrendülés másképpen je
lentkezett Józsefnél és a testvé
reinél. Nem az foglalkoztatta, 
hogy magára maradt, hanem az 
emlékek megőrzése. Mindent 
oltalmazni, ami az apjáé volt. 
Nemcsak a házat, a kertet, a 
személyes holmikat, hanem a 
tárgyakat is. Úgy érezte, ez 

méltó kettőjük viszonyához, 
amelyből ő mindig csak kapott. 

zseffel, nagyon is finoman be
szélt vele. 

- Hová megyek én ezután, 
amikor már nem bírom cipelni 
a terhemet? Itt értettek meg en
gem. Anyám, szegény ... de so
kat sírtunk mi együtt, József, te 
azt nem is tudod. 

- Én mindig meghallgatlak 
téged. 

- Jaj, édes, jó bátyám, úgy 
panaszkodni én senkinek sem 
tudok, ahogyan anyámnak pa
naszkodtam, mert vigasztalni 
sem tud úgy senki, mint 
anyám. 

József tanácstalanul nézett 
rá. Zoltán észrevette magát. 

Siklós János 

MAGYAR VASUTAS 

József nem sokat értett a 
megjegyzésből, befejezte, amit 
eltervezett. Amikor készen volt 
a kert, az udvar, a ház, sorra 
járta a testvéreit, de mindenki
nek éppen más dolga volt. Gya
nútlanul járt a nyakukra és hí
vogatta őket. Már harmadszor 
kísérletezett, amikor Béla öccse 
azt mondta, hogy menjenek át 
Magdihoz. 

Megkeresték Magdit. Otthon 
voltak, Rozi is náluk tartózko
dott. 

- Éppen jó - szólt köszö
nés helyett Béla. 

A két lány meglepődött. La
jos pedig kiment a konyhába és 
magára csukta az ajtót. 

- Nekünk csak szomorusa
got okoznak az emlékek -
mondta a másik lány. 

József ült közöttük és lehaj
tott fővel hallgatott. Magdi 
megsajnálta: 

- Nem ellened vagyunk, 
bátyám, de érts meg minket is! 

Rozi folytatta: 
- A rád eső részt megka

pod. Visszamehetsz Sopronba, 
vagy itt is elhelyezkedhetsz és 
közöttünk maradsz. 

József fölállt. Lassan körül
nézett és köszönés nélkül el
ment. 

- Borzasztó ez - sóhajtott 
Magdi. - Jaj, én nagyon félek. 

- Ne sóhajtozzatok! A papa 
kedvence azt hitte, hogy most ő 
a papa. 

Megvalósította nagy terveit: 
rendbehozta a kertet, a Szögi 
szomszéd segítségével megmet
szette a fákat. Beszerezte a 
szükséges vetőmagvakat; há
rom kotlót ültetett; kipakolta a 
belső szobát, de az apjától ma
radt szerszámokat gondosan el
csomagolta a fűrészporos kam
rába; deszkát vásárolt és padol
tatott; a konyhát, meg a spájzot 
beboríttatta szép kőkockával; 10,, 

egy szobagarnitúrát vásárolt; Józs-EF 
Május végén Béla megjelent 

.· egy idegen emberrel. Körbeve
zette a szobákban, a konyhát, 
spájzot megmutatta, fölvitte a 
padlásra, azután elmentek. Jó
zsefnek éppen csak köszöntek. 
Néhány nap múlva, szombat 

az artézi vizet bevezettette az 
udvarra. 

A régi szobában mindent úgy 
hagyott, ahogy az apja életében 
volt. Előszedte a fényképeket a 
szekrény aljából és bekeretez
tette, azután szépen, ízlésesen 
elhelyezte a régi szoba fehér fa
ián. Nagyon sok fényképet föl
rakott, legtöbbet azokból, ame
lyek az apjáról készültek. Még 
a fekete, zsíros szélű, öreg kala
pot is megőrizte, a bevetett ágy 
tetejffere tette. A kis sámlit - ezt 
az egy darabot - átvitte az új 
szobába, mert sajátjának érez
te, esténként azon ülve olvasott. 

A szobából végül is egy kis 
múzeumot alakított ki; amely
bén apja élete, emléke nézett 
rá, bármerre fordult benne. 
A tavasz derekára, mire virág
ba borult a kert, elgondolásai 
valóra váltak. 

A többiekben a megrendülés 
másképpen jelentkezett. Olyan 
erős ürességet teremtett ben
nük a szülők elvesztése, hogy 
menekültek a rájuk emlékezte
tő tárgyaktól. Nemcsak Magdi 
fogalmazta meg, hogy elveszett 
a háznak a lelke, odavan min
den ereje, a többiek is így érez
tek. Üressé, értéktelenné vált 
számukra minden ott, ahol fel
nőttek. Minden emlék a szülők
höz kötődik, azok pedig már 
nem várják, nem fogadják őket. 
Akkor meg miért menjenek 
oda? Sírni, emlékezni? Értel
metlenség ez, amely csak fáj
dalmat okoz. 

Zoltán jött el egyszer a ház
építkezés, -újítás heteiben. Erő
sen kapatos volt és nagyon szo
morú. Nem gorombáskodott Jó-

Van valami kis enniva-
lód? 

Van. Kolbász, szalonna, 
ecetes paprika. 

Bekészítette az ételt és az
után arról beszélt, hogy ha min
dennel egyenesbe jön, akkor 
meghívja a testvéreit. Úgy ter
vezi, hogy itt lesznek egész nap, 
majd Sántáné asszony segít az 
ebédfőzésben, mindenki itt ebé
del és egész délután beszélget• 
nek az udvaron, a nagy diófa 
alatt. 

- Ezt először beszéljük meg 
- intette az öccse. 

- Persze, megbeszéljük, 
hogy mindannyiotoknak jó le
gyen. 

Zoltán egészen lehangoló
dott, még akkor is révetegen 
bámult Józsefre, amikor az a 
készülő múzeumi szobát muto
gatta. 

Még egy megjegyzést tett, 
amikor elindult: 

Ne öljél pénzt semmibe! 
Miért? 
Nem éri meg. 
Ugyan, ne beszélj, Zoltán! 

A szüleink hajléka nem éri 
meg? 

- Az övéké volt ez és nem a 
miénk. 

- Hát, ez az én otthonom is. 
Itt velük élek most is. A tár
gyak, képek, ajtók, kilincsek, 
udvar és minden az ő eméküket 
hordozza. 

- Jól van, bátyám, elme
gyek. Tőlem építkezhetsz, en-
gem nem zavar. 

Üljetek le! 
Kínosan feszengtek, azután 

József újra előadta, hogy mi
lyen szép otthont és emlékmú
zeumot épített. Percekig sorol
ta, hogy mi mindent gyűjtött 
össze a régi szobában. Mindig 
úgy érzi, ott járkálnak körülötte 
a szülei. 

Magdi sírt. 
- József, figyelj rám! 

kezdte az öccse. - Mi soha 
nem megyünk ki oda. 

- De hát miért? 
- Jaj, ne folytassátok! 

szólt rájuk Magdi. 
- Hallgass! Az a ház, kert 

meg minden, ami ott van, kö
zös. Nem te rendelkezel fölötte! 

A süket még mindig nem ér
tette a testvérei szándékát. 

- Nem akarok én rendel
kezni, csak szépíteni. 

- Ne szépíts te semmit! Azt 
a házat eladjuk. 

délután Béla újra eljött, Ildivel, 
Magdival, Rozival. A lányok 
nézegették a szobákat és József 
múzeumában néhány aprósá
got összeszedtek. 

- Ezeket elvisszük emlékbe. 
Legalább ennyi maradjon meg 
róluk. 

József nem válaszolt. 
- Írd alá az adásvételi szer

ződéshez szükséges papírt! 
- Miért kell aláírnom? -

szólalt meg a süket testvér. 
- Mert örökös vagy. A töb

biek aláírták. 
Aláírta, s azután hátrament a 

kertbe. Szóltak, hogy mennek, 
zárja be a kaput, de József nem 
jött elő. 

Este meggyújtotta a villanyo
kat mindenütt, kinyitotta az aj
tókat és sétálgatott körbe, 
konyhából a szobába, szobából 
a konyhába. Azután a kis sám
lit kivitte a diófa alá és üldögélt 

- Mit csináltok? 
- Eladjuk, hogy 

a sötétben. A lakásban minden
az emléke hol égtek a villanyok. 

se maradjon. 
- Eladjátok? Azt, ahol én la

kom? 

k 'I e. 
El, mert az mindnyájun-

Nem a pénzért - próbál
ta enyhíteni a helyzetet Magdi. 

- A pénzért is! Nekem arra 
is szükségem van. 

- Béla! Odaadom a megta
karított pénzem maradékát. 

- Nem a pénzről van szó -
sziszegte mérgesen Rozi. - Az 
emlékek közösek, azt egyvalaki 
nem sajátíthatja ki. Nincs joga 
hozzá! 

Vasárnap korán reggel csön
gettek Zoltán lakásán. 

- Zoli! Egy ember keres -
zavarta föl álmából Lola. 

Ki az? 
- Nagyon sürgős, azt mond

ja. 
A kis Sánta, a végszomszéd 

állt az ajtóban. 
- József fölakasztotta ma

gát a diófára - súgta. 
- Meghalt? 
- Meg. Ott a rendőrség is. 

Leterítették egy rossz kabát
tal ... 

Vége 
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A múlt és jelen építészeti stílusa a Nyugati pályaudvaron 
(Laczkó Ddikó felvétele) 

Urbán Lajos látogatása 
a Mechwart Szakközépiskolában 

A Mechwart András Ipari 
Szakközépiskola és Szakmun
kásképző Intézetbe látogatott 
Urbán Lajos közlekedési mi
niszter. Kíséretében volt dr. 
Szatmári István és dr. Császt
vay Istvánné az MSZMP XI. 

ker. Bizottságának első titkára, 
illetve titkára. 

Fogadásukra megjelent Vá
czi István, az iskola igazgatója, 
Vajnai Sándor igazgatóhelyet
tes, Erzsiák János gyakorlati 
oktatásvezető, Vargáné Verbé
nyi Etelka a pártalapszervezet 
titkára, a tanulóifjúság képvise
letében Gidai Gabriella IV. E. 
és Hovanecz Miklós II. E. osz
tályos tanulók, akik a vendé
geknek Mechwart-pólót adomá
nyoztak. Ezt követően Váczi Ist
ván adott tájékoztatást az iskola 

kásképzésben vesz részt. Az is
kola évente mintegy 300 vas
utas szakembert bocsát ki a 
nappali, az esti-levelezős, illetve 
a technikusminősítő tagozaton, 
hat szakon, illetve szakmában. 
Nagy eredménynek számít, 
hogy a továbbtanulásra jelent
kezők mintegy 60-70 százalékát 
fel is veszik. Ezt követően Váczi 
István a jövőre induló techni
kusképzésről beszélt. 

r-------------------------.... jelenéről, terveiről. Elmondta, 
hogy jelenleg az iskolának 750 

Urbán Lajos miniszter érdek
lődött a végzős diákok elhelyez
kedésével kapcsolatban. Mint 
ahogy elmondta, szükségesnek 
tartja, hogy a MÁV megfelelő
en támogassa, illetve segítse a 
képzés tárgyi feltételeinek meg
teremtését. Végül a vendégek 
megtekintették az építés alatt 
lévő Dominó 70 típusú biztosí
tóberendezést, valamint az or
szág egyik legnagyobb terep
asztalát. Pályázati felhívás 

A Vasutasok Szakszervezete a 35. vasutasnap tiszteletére, 
ebben az évben is megrendezi Budapesten a vasutas képzőművé
szek 35. országos kiállítását. A kiállításon a vasutas képzőművé
szeti körök tagjai, tényleges és nyugdíjas vasutasok, valamint 
családtagjaik vehetnek részt: festményekkel, grafikákkal, szob
rokkal, domborművekkel, érmekkel 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 ha
táridő: 1985. június 13. Cím: Vasutas Képzőművészeti Iskola, 
Budapest, 1081 Népszínház u. 29. 

A beérkező alkotásokat hivatásos művészekből álló szakbi
zottság zsürizi és tesz javaslatot a díjazásra. A határidő után érke
ző műveket nem zsüriztetjük. A díjak odaítélésénél előnyben ré
szesülnek azok az alkotások, amelyek a felszabadult, újjáépült 
országunkat, népünk élet- és munkakörülményeit a legkifejezőb
ben ábrázolják. A díjak a következők: 

Festészet: 

Grafika: 

Szobrászat: 

Érmek és 
plakettek: 

I. díj 
II. díj 

III. díj 

I. díj 
II. díj 

I. díj 
II. díj 

III. díj 

L díj 
II. díj 

3500 Ft 
3000 Ft 
2500 Ft 

1500 Ft 
1000 Ft 

3500 Ft 
3000 Ft 
2000 Ft 

2000 Ft 
1000 Ft 

A Vasutasok Szakszervezetének Elnöksége különdíjat tűz ki 
olyan műalkotásokra, amelyek a vasút fejlődését, a vasutasok 
megváltozott munka- és életkörülményeit ábrázolják. 

A különdíjak összege: 

Festészet: 
Szobrászat: 
Grafika: 

3500 Ft 
3500 Ft 
2500 Ft 

A díjak átadására a kiállítás megnyitásakor kerül sor. 

Bíró László 

Történelem 

Bartis Ferenc 

őrültek háborúját 
jártam 

Átütött részeg 
repesz 

Szögesdrót között 
háltam 

Sem tető 
sem eresz 

Élek milliónyi fej/ a 
fekete szégyenében 

Tavaszi hópelyhek 
Fehéren pusztít a 
tavaszi hópehely, 
belehal ő is, de 
eg_yre hull, ünnepel. 
(Alruhás tavasz ez: 
megkésett legelső 
derült ég, fakadás, 
távolba tekintés ... ) 

Hullnak a pusztító 
hópehelyvirágok 
s én csillagvirágot 
akarok szórni a 
fiam homlokára! 
S hiába ... hiába ... 

Vasutasok Szakszervezete --------------------------• 

tanulója van, és ebből 550 a 
négyéves, érettségit adó, 200 
pedig a hároméves szakmun-

ifj. Mészáros András 

Hasznos elfoglaltság 

Szabás-varrás tanfolyam 
A vasutas-szakszervezet bé

késcsabai művelődési házában 
nagy si'kere van a szabás-var
rás tanfolyamnak. Nem vélet
len, mivel a nők, a divat és a 
kulturált öltözködés elválaszt
hatatlanok egymástól. Az ele
gancia azonban sohasem volt 
olcsó mulatság, s talán ez lenne 
az oka annak, hogy napjaink
ban egyre többen vesznek ke
zükbe tűt és cérnát meg sza
bászollót, hogy maguk készít
sék el ruháikat. 

- A pénz nem mellékes 
szempont - szól Simon János
né vasutasfeleség -, de azért 
más is közrejátszott. Én büfé
ben dolgozom, s a fehér köpe
nyekkel mindig bajban voltam. 
Hol felhajtani, hol leengedni 
vagy bevenni kellett, s ez annyi 
utánjárást igényelt. Vettem hát 
egy varrógépet. Ám ha már 
van, akkor mást is csinálhatok 
rajta. Hát így kezdődött. És 
most már elég szépen varroga
tok. 

- Nekem se kellett sok rá
beszélés - mondja Kiss Sán
dorné, aki gyesen van otthon a 
második gyermekével. - Lát
tam, hogy az előző tanfolyamon 
a barátnőm mennyit tanult, és 
milyen sok szépet csinált azóta. 
Eddig is varrtam a gyerekek
nek egyszerűbb holmikat, most 
meg már ez a szoknya is, ami 
rajtam van, a saját „gyártmá
nyom". 

A tanulás az alapfogalmak
kal kezdődött, ebből is a legelső 
a mértékvétel volt, kinek meny
nyi a derék-, csípő-, és mellbő
sége stb. S aztán egyik foglal
kozásról a másikra szaporodtak 
a méretarányosra lekicsinyített 
rajzok a munkafüzetben, és a 
piciben kivágott, majd fölra
gasztott szabásminták ugyan
ott. A többféle szoknya, ruha, 
blúz, nadrág tudománya. 

Most látják ennek a hasznát, 
hogy komolyan hozzáfogtak 
varrni. Mindkét családnál van 
kinek. Az eredmény meglepően 
jó. Talán nem is meglepetés, 
hisz ők ketten tanfolyamelsők 
voltak. 

- A 13 nekünk szerencsés 
szám - jegyzi meg Simonné -

nemcsak a 13 foglalkozás 
miatt, de pont ennyien tanul
tunk együtt. S hogy ma már , 
szinte mindenki varr, az abból is 
látszik, hogy minden korosztá
lyú volt köztünk. Diáklányoktól 
nagymamákig, akik az unokák
nak akarnak kedveskedni. És 
mindenkit hajtott a tanulás vá
gya. Érthető. Nekem tavaly egy 
ruhát 550 forintért varrtak meg, 
a két, igen jó helyre szóló szín
házbérlet meg 560-ba került. 
Egyetlen ruhán meg lehet spó
rolni az árát és akkor a többit 
még nem számoltam. Ez bizony 
nagy hajtóerő. 

Vass Márta 
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Az egyesületi rangsorban· 
eló'bbre lépett a BVSC 

' 
Remekeltek 1-1 - - MIII 

a GyVSC fiataljai =====---===t:::===f-ai== 
A Magyar Síszövetség meg

bízásából - sorrendben ne
gyedszer - ismét a Gyöngyösi 
Vasutas SC rendezte meg a lég
fegyveres sílövő országos baj
nokságot ifi II., serdülő I. és II. 
korcsoportokban. Galyatetőn 
jól előkészített pályán hét egye
sület közel 100 sportolója küz
dött az érmes helyezésekért. 
A kitérőgyári színekben ver
senyző fiatalok az előző évek
hez hasonlóan ismét kitűnően 
helytálltak, hat arany-, négy 
ezüst- és két bronzérmet nyer
tek! 

Dr. Balázs Ákos megnyitja a közgyíilést (Laczkó Ddikó felv.) 

A GyVSC sportolói közül a 
serdülő II. korcsoportban ver
senyző Vasziljevics Márk két 
egyéni bajnokságot nyert. Négy 
és három kilométeren (ez utób
bi sprintszám) bizonyult a leg
jobbnak. A két serdülő I. kor
csoportban. (Lassu, Morvai, 
Kiss, Juhász) és a serdülő II
ben (Vasziljevics, Bama, Tol
di, Pásztor) a csapatbajnoki 
cím, valamint ilyen összeállítás
ban a két korcsoport 4 x 3 kilo
méteres váltószám aranyérme 
is Gyöngyösre került. 

Pap Jenő 1982-ben egyéni pár
bajtőr-világbajnok lett, az asz
taliteniszezők megnyerték a Vá
sárvárosok Kupáját, a vízilab
dázók a KEK-ben a döntőig ju
tottak. A szakosztályok tagjai 
közül hat a nemzetközi kategó
riába tartozik, 49 első osztályú, 
44 pedig aranyjelvényes. Az 

összkép azt mutatja, hogy a 
BVSC ismét fellendülőben van. 

repeljenek mmd a hazai. mind 
a nemzetközi versenyeken. 

A vitában elhangzottakra 
Maráz Béla adott választ, majd 
megválasztották a 21 tagú el
nökséget és az egyesület veze
tőit. A BVSC új elnöke Szemők 
Béla lett, dr. Balázs Ákos ma
radt az ügyvezető elnök, Bánhi
di László és Zsiga Imre pedig 
az ügyvezető elnökhelyettes. 

A fiatal, tehetséges gárdát 
Vasziljevics András és Édes Já
nos edző készítette fel. 

(szigetváry) 

A sportegyesületek ezekben 
a hetekben tisztújító közgyűlé
seken adnak számot az elmúlt 
években végzett munkáról. 
A legnagyobb vasutas sport
egyesület, a BVSC, március 
11 -én tartotta közgyűlését a 
BVKH-Skála Metró konferen
ciatermében. Az eseményen 
megjelent és az elnökségben 
foglalt helyet dr. Nagy Ervin 
közlekedési miniszterhelyettes, 
Koszorús Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára, Szemők 
Béla, a MÁV általános vezér
igazgató-helyettese, Schmitt 
Pál, az OTSH elnökhelyettese. 

A tavaly csaknem 20 millió fo- ,---------------------------

A közgyűlést dr. Balázs 
Ákos, a BVSC ügyvezető elnö
ke nyitotta meg, majd Maráz 
Béla elnök adott szóbeli kiegé
szítőt az egyesület írásos beszá
molójához. 

A számok mindennél többet 
mondanak. A fennállásának 
hetvenötödik évfordulójára ké
szülő BVSC 1983-ban a sport
egyesületek rangsorában a he
tedik helyre lépett előre. A ko
rábbi 633 ponttal szemben 
791-et gyűjtött. Mindez érthe
tően megszabta az 1911-ben 
alakult sportegyesület közgyű
lésének jó hangulatát. 

A tekintélyes fővárosi vasu
tasklubban jelenleg 12 szakosz
tály működik - ezek közül a 
legfiatalabb a karatézóké. A 
BVSC-nek 1159 sportolója van, 
közülük 192 a felnőtt verseny
ző. A klub legeredményesebb, 
A-kategóriás szakosztályai: az 
asztalitenisz, a birkózó, az úszó, 
a vívó és a vízilabda. A sporto
lókat 71 edző - ebből 29 főfog
lalkozású - irányítja. 

A legutóbbi négyéves ciklus
ban a BVSC sportolói több ki
emelkedő eredményt értek el. 

rinttal gazdálkodó egyesület
nek kitűnő a létesítményellá
tottsága. Alig néhány év alatt új 
klubházat avattak - benne bir
kózóteremmel -, teniszcsarno
kot, elkészült a Tanács körúti 
vívóterem is, befedték az 50 m
es uszodát. 

A legjobbakat a E-kategóriás 
kerékpár, műugró, női röplab
da és tenisz, a C-kategóriás at
léta és labdarúgó, végül a D-ka
tegóriás karateszakosztály kö
veti. 

A beszámolót követő vitában 
edzők. szakvezetők és bázis
szervek képviselői, köztük 
Schmitt Pál és Koszorús Ferenc 
kértek szót. Az OTSH elnökhe
lyettese egyebek között elisme
réssel beszélt a létesítmény
helyzetről. U gyanakkor arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a 
BVSC vezetői és sportolói kö
vessenek el mindent azért, 
hogy megbecsüljék, rendszere
sen karban tartsák az edzőter
meket, az uszodát, s a különbö
ző sportpályákat. 

Koszorús Ferenc főtitkár is 
az egyesület kiemelkedően jó 
létesítményhelyzetét emelte ki. 
Hangsúlyozta, hogy a bázis
szervek vezetői és a sportszere
tő vasutasok most azt várják az 
egyesülettől, hogy sportolói a 
korábbi hírnévhez méltóan sze-

Budapesten és Miskol�on 

MHSZ honvédelnai 
l.lubl.ösgyűlésel. 

A budapesti vasútigazgató
ság MHSZ honvédelmi klubja 
március 14-én tartotta közgyű
lését. Pady Gézának, az igazga
tóság pártbizottsági titkárának 
megnyitója után Móricz Dezső 
klubtitkár számolt be a múlt évi 
eredményekről, majd ismertet
te az idei terveket. Mint mon
dotta; az 1984. év az igazgatósá
gi MHSZ-életben felülmúlta a 
korábbi évek eredményeit. 
A klub létszáma mintegy negy
ven fővel növekedett. Ezzel pár
huzamosan Javult a klub minő
ségi tevékenysége is. A négy 
éve működő női lövészszakcso
port például a budapesti 
MHSZ-klubok között még ma 
is egyedülálló. Az országos, a 
fővárosi, a VIII. kerületi verse
nyeken a férfiakkal együtt több 
esetben az első három között 
végeztek. 

A klub aktivistái színvonala
san szervezték meg az általuk 
patronált ezerkétszáz hallgató
ból álló Bem József Óvonőkép
ző Szakközép Iskolának és a 
négyszáz diákot számláló Pia-

rista Gimnáziumnak a lövész-, 
valamint honvédelmi verse
nyeit. 

Az elmúlt évben 22 rendez
vényt szerveztek. Ezek közül ki
emelkedtek a KISZ-felszabadu
lási kupa és a fegyveres erők 
napjára rendezett lövészverse
nyek, amelyeken az igazgató
ság dolgozói közel háromszázan 
vettek részt. A klubon belül 
ugyancsak sikeresen működött 
a tartalékos szakosztály, amely 
minden alkalommal színvona
lasan rendezte meg az évi előírt 
tanfolyamokat. 

A titkár ezután az idei terve
ket ismertette. Mint hangsú
lyozta, arra törekszenek, hogy 
növeljék a tagság létszámát. 
Különös tekintettel a jubileumi 
évfordulóra, az MSZBT-vel a 
győzelem napja tiszteletére kö
zös lövészversennyel egybekö
tött ünnepséget rendeznek, 
amelyen magyar és szovjet ka
tonákkal együtt az igazgatóság 
dolgozói is részt vesznek. 

A beszámolót követően új 
klubtanácstagokat választottak, 
majd jól dolgozó aktivistákat ju

----------------------------------------•talmaztak. A budapesti, és a ke

KERES T J 
Vízszintes: 1. Kiadást növelő, de el

kerülhető tényezők. (Folytatása a 15. 
függőlegesben.) 13. Hivatali helyiség. 
14. Idegsejtnek az ingerületet továbbí
tó nyúlványa. 15. Férfihang. 16. Körút 
rövidítése. 18. Vissza: gondozó. 19. Sok 
helységnév vége. 20. Erőgép. 22. Süte
ményfajta, névelővel. 23. Albán pénz. 
24. Város a Duna mentén. 26. Zorba 
mássalhangzói. 27. Névelő. 28. Nyelv
qotlás. 29. Somogy megyei helység. 31. 
Allóvíz. 32. Kirándulás. 33. Festékek 
alapanyaga. 35. Bolt. 37. Irén tulajdo
na. 38. Hírközlő berendezés. 40. Kana
vász része. 41. Nem szúk. 43. Ilyen ve
réb is van. 44. Ez évi. 46. Alma, né
mely vidéken. 48. Szám, latinul. 50. 
Május idegen nyelven. 52. Madagasz
kár szigetén élő állat. (ék. hiány) 54. 
Nyakra valót. 55. . . .  -hamva sincs 
már. 56. Kétszeresen becézett női név. 
58 .... rogén, elem. 60. SertLshús. 62. 
Hatalmas kürt. 

Függőleges: 2. Partot ér a csónak
kal. 3. Attila legkisebb fia. 4. Magyar 
családnév. 5. Kevert dér. 6. Éneklő 
hang. 7. Nem ereszti el. 8. Bent köze
pe. 9. Görög összetételekben új. 10. 
Mértani test. 11. ... kópia. vizeletvizs
gálat. 12. Színes helyszínj tudósítás. 
16. Autonóm terület a Szovjetunióban. 
17. Olasz város. 20. Bolondozás. 21. 
Fordított szláv férfinév. 24. Utazócso
port a sivatagban. 25. Belga város. 28. 
Itt volt egyszer kutyavásár. 30. A köl
tészet egyik ága. 32 .... aj, vízi jármú. 
34. Személyi lap első rovata. 36. Go
nosz szellem a perzsa mitológiában. 
39. A hónap közepe a rómaiaknál. 40. 
Nyerő kártyát. 42. Ő nem megy el. 44. 
Akta. 45. Jó, oroszul. 47. Kávémárka. 
49. Hibát ejtett az írásban. 50 .... Gi>
raes. brazíliai állam. 51. Havasi embe
rek. 53. Tettre kész. 55. Merre? 57. Ál
lami bevétel. 59. Erdei állat. 61. Fémes 
elem. 62. Téh csapadék. 

Beküldendő: vízszmtes 1. és folyta
tásaként a függőleges 15. 

Beküldési határidő: április 12. A 
megfejtéseket kérjük szerkesztősé
günk címére küldeni! 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A kétvágányú közlekedés 
előnyeinek kihasználása. 

Egy-egy könyvet nyertek a lapunk 
4 számában megjelent keresztrejt
vény helyes megfejtéséért: Kun Ádám, 
Gyékényes 2. Arany J. u. 6., Smidt Ist
ván, Vecsés, Vasván Pál u. 14 . Kiss 
Józsefné. Porrogszentkirály 94 .. Erdei 
József, Tamás,, Bocska, u. 3., Kovács 
László. Vámosgyörk. József A u. 1. 

rületi klubtitkári elismerések 
mellett az igazgatóság vezetősé
ge nevében Nagyrónai László 
igazgatóhelyettes és Móricz De
zső klubtitkár tárgyi és pénzju
talmakat adott át. 

* 

A miskolci épület- és híd
fenntartó főnökség MHSZ hon
védelmi lövészklubja február 
27-én tartotta éves közgyűlését, 
melyet Lengyel László, az 
MHSZ-klub elnöke nyitott 
meg. A megnyitót követően 
Madaras Bertalan, a klub tit
kára megtartotta az 1984-re 
meghirdetett szocialista munka
verseny célkitűzéseinek teljesí
téséről szóló beszámolóját. El
mondta, hogy ha kiemelkedő 
eredményekkel nem is büszkél
kedhet a lövészklub, összessé
gében meg1s tartalmasnak 
mondható a tagság munkája. 
Ezt igazolja a különféle verse
nyeken, vetélkedőkön való 
rendszeres részvétel, az általá
nos iskolások honvédelmi isme
reteinek biztosítását célzó okta
tások és lövészetek, valamint az 
MHSZ-szinten teljesített társa
dalmi munkaórák számszerű
sége. 

Ezt követően a hozzászólá
sokban két MHSZ-brigád tett 
felajánlást a Csokonai úti lőtér 
helyiségeinek tisztasági festésé
re és a gyomirtás, valamint par
kosítás elvégzésére. 

- Munkásgyűlés. A szom
bathelyi Járműjavító Üzemben 
a forradalmi ifjúsági napok al
kalmából munkásgyűlést ren
deztek, amelyen részt vett Ladó 
Miklósné, a városi KISZ-bizott
ság titkára is. Bogáti Ferenc, az 
üzem 2-es KISZ-alapszerveze
tének titkára mondott beszédet, 
majd Ladó Miklósné átadta a 
KISZ KB által adományozott 
oklevelet az üzem KISZ-szerve
zetének. 

- Felszabadulási vetélkedő. 
Hazánk felszabadulásának 40. 
évfordulója tiszteletére a szol
noki körzeti üzemfönökségen 
vetélkedőt rendeztek a szocia
lista brigádok és a KISZ-alap
szervezetek részére. A vetélke
dő csapatoknak hazánk politi
kai, gazdasági, társadalmi és 
kulturális fejlődésével kapcso
latos kérdésekre kellett vála
szolniuk. A győzelmet a vonta
tási üzemegység Dinamika szo
cialista brigádja szerezte meg. 

- Disznótoros vacsora. A Második a Jendrassik György 
hatvan-füzesabonyi pályafenn- (vontatási), harmadik pedig a 
tartási főnökség kál-kápolnai Törekvés (forgalmi) ifjúsági bri
VII-es gépesített mozgó főpá- gád lett. 
lyamesteri szakaszának dolgo- _ Nyugdíjasok taggyűlése. zói a családtagokkal együtt Március 7-én tartotta beszámorendszeresen szerveznek talál-, , . ló taggyűlését a Dunakeszi Jár-kozokat, hangulatos baratl este- "• 't, U

.. .. ·11 · d' k t L t'bb b . 'd k 'ltal muJavi o zem ona o nyug 1-e . egu o a nga o a • rtj' D 'kJ, f 1 "k lt h' 't 'gták 1 , di Jascsopo a. ea ozse e no n:ve izo va , e, es sz- köszöntötte a megjelent száz notoros vacsorat rendeztek, d'' t 'd · rt tt .. , nyug 11as , maJ 1sme e e az amelyen otvenen vettek reszt. lmúlt , b , tt k't e ev en vegze mun a 
, . , , .. és a legfontosabb feladatokat. 

, Baratl talalkozo. A kozel- A taggyűlésen megjelent és fel
m_ultban Rosztov �egye fiatal- szólalt Bősz József, a járműjaví
Jamak egy csoportjat fogadta a tó üzem szb-titkára is. 
szombathelyi járműjavító. 
A baráti találkozóra érkezett------------
fiatalokat Első József üzemi 
KISZ-titkár köszöntötte, majd 
Antoni Alfonz főmérnök, az 
MSZBT üzemi tagcsoportjának 
elnöke tájékoztatta a vendége
ket az üzem eredményeiről, a 
fiatalok munkahelyi és szociális 
körülményeiről. 

- Fórum. Somoskőújfalu ál
lomás KISZ-alapszervezete a 
közelmúltban fórumot rende
zett, amelynek témája az ifjú
ságpolitikai határozatok végre
hajtása volt. A kérdésekre Pi
roska József, a hatvani körzeti 
üzemfőnökség szb-titkára és 
Sztánicz János állomásfőnök 
válaszolt;. 

Halálozás 

Súlyos betegség következté
ben, 61 éves korában meghalt 
Kováts József �IÁ V-főfelügyelő, 
a záhonyi üzemigazgatóság 
nyugalmazott vasútforgalmi 
ügyintézője. 1942-ben lépett a 
MA V szolgálatába Bereg!tzász 
állomáson. Különböző beosztá
sokban dolgozott, Katonatele
pen tíz évig állomásfőnök volt. 
A záhonyi üzemigazgatóságtól 
ügyintézőként vonuJt nyugdíj
ba. Munkásságát több kitünte
téssel ismerték el. Temetése 
március l-én volt a vásárosna
ményi temetőben. 

LAKÁSCSERE 

Elc;_serélném szegeru két és fél szobás 
MA V-bérlakásomat 1,5 vagy 2 szobás 
gudapesti hasonlóra vagy tanácsira. 
Erdeklődni a 01-14-50-es telefonszá
mon. 

Elcserélném egy szobli két félszobás 
összkomfortos, 67 négyzetméteres Rá
kos úti MÁV-bérlakásomat másfél szo
bás, összkomfortos tanácsi lakásra. 
Budapest XIV., XV., XVI. kerületi 
előnyben. Érdeklődni lehet Árvamé 
35-78. 228-842 telefonszámon 

Elcserélné!'! 68 négyzetméteres kis
várdai MAY-bérlakásomat budapesti 
hasonlóra, MÁV-dolgozóval. Cím: 
Prókai Miklós, 4600 Kisvárda, Baross 
G. u. 2. I. 2. 

Elcserélném Mezőkovácsháza felső 
megállóhelyen levő két szoba, komfor
tos MÁV-bérlakásomat Budapesten 
vagy környékén l)asonló MÁV vagy 
tanácsi lakásra MAV-dolgozóval. Min
den me!l_oldás érdekel. Cím: Kanász 
Antal. Mezőkovácsháza felső megálló
hely. 6800. 

Elcserélnék Budapest, Füreru úti lakó
telepen levő másfél szobás, I. emeleti 
lakást és 1 szobás, komfortos, földszin
tes, Népstadionnál levő öröklakást 
családi házra. Kizárólag Budapest te• 
rületén. Mindkét lakásban telefon. Ér
deklődnj kizárólag este 7 óra után a 
640-355-ös telefonszámon. 
Elcserélném a metró Klinikák megál
lójához közeli, első emeleti. szoba
konyha. fürdőszobás, gázfűtéses, 27 
négyzetm�teres. felú1ított tanácsi laká
sunkat MA V-bérlakásra. Minden meg
oldás érdekel. Telefon munkaidőben: 
38-35 vagy 12-17. Cím Budapest IX .. 
Lenhossék u. 15 I. 8. 
Elcserélném törökbálinti kétszobás. 
komfortos, _nagyméretű első emeleti. 
kertes MA V-bérlakásomat m1skolc1 
vagy Miskolc környéki tanács, vagy 
MA V-bérlakásra. Sürgős. mmden 
megoldás érdekel. Telefon: 01 56-11 
vagy 684-079, Kovácsné. 
Elc;_serélném Budapest XV. ker., 
MAV-telepi egyszobás, komfortos la
kásomat tanácsira, MÁV-dolgozóval. 
Vagy a lakást plusz börzsönyligeti 

Elcserélném Bp. Rákos úl! 1,5 szobás, nyaralómat kisebb családi házra Bu-
47, négyzetméteres (sötétkonyhás) dapest környéki, vtdéki 1s érdekel. 
MAV-bérlakásunkat 2.5-3 szobás Várhegyiné, 1154 Budapest, Csanádi 
MÁV-bérlakásra. Érdeklődni a György u. 9/3. 
699-639 telefonszámon egész nap. Elcserélném Ács állomáson levő MÁV-
Elcserélném budapesti IX. keruleti két bérlakásom - amely nagyméretu há
szoba komfortos. két családnak 1s al- rom szoba, konyha. éléskamra. előszo
kalmas 67 négyzetméteres MÁV-bér- ba, fürdőszoba, pincéből áll, és egy 
lakásomat debreceni hasonlóra. MÁV- zárt veteményeskert tartozik hozzá -
dolgozóval. Érdeklődni lehet a Budapesthez közelebb vagy Budapes-
471-970/105 mellék, vagy a 69-68, ten levij másfél vagy kétszobás lakás-
69-05 telefonszámon, Ujvárosmé. ra, MAV-s!olgozóval Cím: Györgyi 

Lajosné, Acs. vasútállomás, felvételi 
épület. 1914. Elcserélném Karcag központjában le

vő kétszobás, erkélyes, 54 négyzetmé
teres, gázfűtéses tanács, lakásomat, 
budapesti vagy Budapest környéki ha
son!§ tanácsi, esetleg MÁV-bérlakás
ra. Erdeklődni lehet a 02 11-58 vasúti 
telefonszámon. 
Elcserélném Budafok-Háros vasútállo
más területén lévő 100 négyzetméter 
alapterületű, 3 szobás, komfortos, 
MA V-bérlakást hasonló tanács, lakás
ra. A házhoz nagy kert - termő gyü
mölcsfákkal - és gazdasági udvar tar
tozik. Budaiak előnyben. Érdeklődni 
lehet egész nap a 386-801-es telefon
számon. 
Elcserélném Budapest VI. kerületi 
kétszobás, 53 négyzetméteres félkom
fortos, gázfűtéses, udvari tanácsi laká
somat 3 vagy két plusz két- félszobás, 
külön bejáratú, összkomfortos, kom
fortos MÁV-berlakásra. Érdeklődni le
het 8-16 óráig a 220-660/83 melléken, 
vagy a 30-07 telefonszámon. 
Elcserélném Bp. Keleti pályaudvarnál 
a „nyolcházban" lévő kétszobás. 56 
négyzetméteres, gázfűtéses MÁV-bér
Jakásomat hasonló tanácsi vagy ma
gánrendelkezésú lakásra. Vidéki 1s ér
dekel. Érdeklődni lehet munkaidőben 
a 119-106 vagy 10-73/225-ös melléken, 
Hortobágyiné. 

Elcserélném Miskolc, Avas-déli, egy
plusz két félszobás, 56 négyzetméte
res, összkomfortos tanács, bérlakásom 
budapesti vagy gödöllői hasonló bérle
ményú lakásra. Lehetőleg lakótelep 
környékire. Cím: Magyar Mária, Mis
kolc II .. Bokán)'l Dezső u. 36. sz. 2 ·5 
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ÁPRILIS 16-ÁN 

Budapesten tartja ülését 
a vasutas ágazati bizottság 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

A Közlekedési és Szállítási Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetségének vasutas ágazati bizottsága április 16-án 
Budapesten ülésezik. A rendezvény házigazdájának szak
szervezetünket kérték fel. A tanácskozáson résztvevő oszt
rák, csehszlovák, francia, lengyel, magyar, NDK és szovjet 
vasutas-szakszervezetek küldöttei a nemzetközi szövetség 
IX. nemzetközi szakmai konferenciájára való felkészülés 
jegyében az alábbi témákat tárgyalják meg: a VIII. nem
zetközi szakmai konferencián elfogadott akcióprogram 
vasutasokra vonatkozó fejezetének módosítása; a vasutas 
ágazati bizottság előző szakmai konferencia óta végzett 
munkájának, eredményeinek az értékelése; a távlati mun
katerv kidolgozása; megemlékezés a fasizmus felett aratott 
győzelem negyvenedik évfordulójáról. XXIX. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM ÁRA: 1,50 FORINT 1985. ÁPRILIS 11 . 

., 

s:ze ezettseg 
erejével ... 

Negyven esztendeje, hogy a felszabadulás a vasutasoknak is 
meghozta a szervezkedés szabadságát. Azok a küzdel
mek, amelyeket a vasutasok folytattak osztályharcos 

szervezetük engedélyezéséért, csak két ízben - akkor is csak né
hány éves időszakra - jártak sikerrel. Az 1921. december 22-én 
aláírt Bethlen-Peyer paktum megvonta a vasutasok szervezke
dési jogát, megtiltotta, hogy politikai párt tagjai lehessenek. Csak 
1945-ben nyílt lehetőség a vasutas-szakszervezet megalakítására. 

A Szakszervezeti Tanács támogatásával 1945. április 22-én 
vasutas-nagygyűlést hívtak össze a Sportcsarnokba, ahol ki
mondták a Magyar Vasutasok Országos Szabad Szakszervezeté
nek megalakulását. Megválasztották az ideiglenes vezetőséget, 
amely november 24-ig, az I. kongresszusig irányította a mozgal
mat. A hajósok április 29-én mondták ki csatlakozásukat. 

Az új szakszervezet semmi/ éle szervezeti formát nem örö
költ. Keresnie kellett az utat a szervezkedés jogától eddig meg
fosztott vasutasok szívéhez, eszéhez, szervezetbe tömörítéséhez. 
A szervezet erejét kezdettől gyengítették a frakciós harcok, a pár
tok versengése befolyásuk növeléséért. Ezek a nehézségek csak 
emelik az értékét annak az erőfeszítésnek, amelyet a szakszerve
zet kifejtett, egyrészt a dolgozókról való gondoskodásban. más
részt az újjáépítésre mozgósításban. 

Kezdetben a szakszervezet csak a legminimálisabb támoga
tást tudta adni tagjainak. Elsősorban az élni akarás hozta 
a dolgozókat a munkahelyekre. De tény, hogy a romelta

karításban, az újjáépítésben a vasutasok az első sorokban me
neteltek. A háború vérzivatara után az élet jelzése volt egy-egy 
mozdony sípjának megszólalása. 

A szakszervezet eredményes tevékenységét rövidesen olyan 
tények mutatták, mint 10 OOO pályamunkás kinevezése, 12 OOO 

idénymunkás állandósítása, az éjjeli pótlék kiterjesztése, a ta
nulók bérének rendezése, a baleseti járulék emelése, a nyugbér
pénztár és a nyugdíjintézet összevonása, az inflációs időben ter
mészetbeni juttatások biztosítása. 1947 júniusában szülészeti, 
majd csecsemő- és gyermekosztállyal bővült a központi kórház. 
Márciusban nyílt meg a szakszervezet központi könyvtára, no
vemberben indult első útjára a kultúrszerelvény. A sportközpont 
1946 januárjában, a központi énekkar pedig még korábban meg
alakult. 

Az 1947 decemberében tartott II. kongresszus úgy fogalma
zott, hogy a szakszervezetnek a demokrácia iskolájává kell vál
nia, a vasutas-szakszerűség és -fegyelem iskolájává, s egyidejű
leg képviselnie kell a dolgozók minden jogos gazdasági, kulturá
lis, politikai érdekeit. 1950-től a közelmúltig közmegelégedésre 
ellátta a társadalombiztosítás ügyintézését, valamint a munkavé
delmi törvények, rendeletek, óvó rendszabályok betartása feletti 
felügyeletet kezelte, s kezeli ma is a vasutasok Önkéntes Támo
gatási Alapját. 

Az ellenforradalom zavart okozott az emberek gondolkodá
sában is. Szerencsére az MSZMP útmutatásával hamar túllép
tük a zűrzavar korszakát. A konszolidáció idején egy év alatt 15 
százalékos béremelésben részesültek a vasutasok. Jelentős ered
ménye volt a szakszervezet munkájának az is, hogy az ötödik öt
éves terv során a vasutasok fizetése az országos átlagot megha
ladta, s némi megtorpanás után 1985-ben ismét a korábbiaknál 
nagyobb arányban emelkedik a munkabér. 

A szakszervezet ma, híven az előzőekhez, eredményesen 
képviseli a dolgozókat, védi érdekeiket, kezdeményezi élet- és 
munkakörülményeik javítását. Mozgósítja a tagságot a tervek 
végrehajtására, szervezi és segíti a szocialista munkaversenyt. 
Részt vesz az üzemi demokrácia gyakorlati megvalósításában. 
Nevelő, oktató tevékenységet fejt ki a dolgozók szocialista tudatá
nak, műveltségének és életmódjának növelése, szocialista gon
dolkodású emberré formálása érdekében. Ellenőrzi a tagok jogai
nak betartását, megvalósulását. 

A
kik ott voltak a szakszervezet létrehozásánál, akik elkezd
ték munkával írni a történelmet, azok már szinte kivétel 
nélkül nyugdíjaséveiket élik vagy végleg eltávoztak kö

rünkből. Az ő munkájuk, lelkesedésük adjon erőt a ma és a hol
nap aktivistáinak. Kísérje siker mindazok fáradozását, akik 
önzetlenül munkálkodnak dolgozó társaikért. 

A négy évtizedes út nem volt zökkenőmentes. Biztató jelek, 
eredmények, kudarcok egyaránt váltakoztak rajta. De a mához 
eljutva, fenntartás nélkül mondhatjuk: nem volt hiábavaló a 40 
év munkája. 

ÁLLAMI DÍJASAINK 
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa határozat_a alapján 
hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából Allami Dí
jat kapott a Budapest-Ferencváros Körzeti Üzemfőnökség Béke 
MHSZ szocialista brigádja. Tagjai: Németh József brigádvezető, 
tolatásvezető; Angyalossy Gyula váltóőr; Bagi Sándor tolatásve

Vasutasok a kitűzött célokért 
A záhonyiakkal együtt dolgoztak a szovjet 

és csehszlovák kollégáik 
A MÁV különböző szolgálati 

helyein a szocialista és mun
kabngádok folyamatosan telje
sítik a kongresszusi és jubileu
mi munkaversenyben tett válla
lásaikat. Több csomóponton az 
elmúlt hetekben kommunista 
szombatokat is szerveztek. 

A záhonyi határkörzetben 
március 23-án. az MSZMP 
XIII. kongresszusa kezdete 
előtti szombaton kommunista 
műszakot tartottak. Ezen a na
pon mintegy kétezer dolgozó, 
köztük a csehszlovák Ágcser
nyő, a szovjet Bátyu, Csap és 
Ungvár vasutasai is az átrakó 
körzetben serénykedtek. A fő 
cél az volt, hogy az exportra ké
szített áruk - élelmiszerek. ci
pők, italok és más fogyasztási 
cikkek - mielőbb elhagyják az 
országot. A kézi átrakóban száz 
alkalmi brigád dolgozott. 

Az egyik csoport például 79 
normál kocsiból különböző fo
gyasztási cikkeket rakott széles 
kocsikba, más brigádok 60 nor
mál kocsit töltöttek meg a Szov
jetunióból érkezett árukkal. 

A szovjet vasutasok küldött
ségét az ungvári aligazgatóság 
vezetője. Andrej Fedcsenko irá
nyította. A csehszlovák vasuta
sok képviselői Torjai Jánosnak, 
az ágcsernyői összüzemi pártbi
zottság titkárának vezetésével 
érkeztek. Valamennyien mun
karuhát öltöttek, és együtt dol
goztak záhonyi kollégáikkal. 

A többi szolgálati helyen is 
serénykedtek a brigádok. Zá
hony állomás dolgozói például 
a személykocsikat tették szeb
bé, a szertáriak földmunkát vé
geztek, a kocsijavítóban szoká
sos műszak szerint dolgoztak. 
A rakodást főnökség kollektívái 

Export-bnport konfereneia Záhonyban 

a műhelyt takarították, míg a 
pályafenntartásiak vágányokat 
szabályoztak. Részt vettek a 
rendkívüli műszakon a debre
ceni építési főnökség III. számú 
építésvezetőségének munkásai 
is. Ők a Záhony és Tuzsér kö
zötti vágányépítésen dolgoztak. 
kitérőt cseréltek. 

A kommunista műszak részt
vevői 12 ezer órát teljesítettek. 
Az ezért járó mintegy 120 ezer 
forintot a VIT-alapra fizetik be. 
A műszak utáni nagygyűlésen 
táviratot fogalmaztak meg, és 
a XIII. kongresszus küldöttei
nek címeztek. Tudatták benne 
a záhonyi határkörzet március 
23-i kongresszusi műszakja 
eredményeit. 

A Lenin születésnapján szer
vezett hagyományos kommu

� 
(Folytatás az 5. oldala-aj 

Nörelil. a• átral.ást 

a s•éles l.ocsil.ba 
Megnőtt a Szovjetunióba irá

nyuló exportáruk mennyisége, 
azonban a szállításban így is 
fennakadások lehetnek az őszi 
csúcsban. Ennek megelőzésére 
szervezte a záhonyi üzemigaz
gatóság március 20-21-én azt 
az export-import konferenciát, 
amelyen a termelő és külkeres
kedelmi vállalatok mintegy 
száz szakembere vett részt 

A tanácskozást dr. Nagy Er
vin közlekedési miniszterhe
lyettes nyitotta meg. Kiemelte, 
hogy az év végi szállítási csúcs 
hosszú idő óta visszatérően ked
vezőtlenül hat az exportfelada
tok teljesítésére. Éppen ezért be 
kell látni, hogy a termelést fo
lyamat a szállítással zárul. a 
maga esetenként szűk kapacitá
sával. Ezért szorosabb kapcso
latot szükséges kiépíteni a ter
melőnek a fuvaroztatókkal, 

hogy az áru időben eljusson 
rendeltetési helyére. Sajnos 
1985 sem indult jól ebből a 
szempontból, hiszen mintegy 
százezer tonnás elmaradás van 
a tervezetthez képest, miköz
ben 3-4 ezer rakott vasúti kocsi 
vesztegel a hálózaton a fogadási 
készség problémái miatt. 

A múlt évi export-import 
szállításokról dr. Iványi Árpád, 
a Közlekedési M1msztérium fő
osztályvezetője tartott tájékoz
tatást. Elmondta, hogy a csere
arányromlás miatt 1970-hez ké
pest a negyedével több árut 
kell szállítani a Szovjetunióba. 
A magyar-szovjet vasúti szál
lításoknál módosulás követke
zett be, hiszen hiába épült ki a 
záhonyi körzetben évi 18 millió 
tonna áru fogadására képes át
rakókapacitás, ha ennél kisebb 
mennyiség érkezik. Az idén 

várhatóan közel kétmillió ton
nával kevesebb lesz a belépő 
mennyiség a múlt évinél. Ta
\ aly 4,1 millió tonnával csúcsot 
értek el az árukilépésnél. Ezt 
csak úgy tudták megoldani, 
hogy fokozták a magyar terüle
ten a széles kocsik megrakását. 
Így az exportszállítmányok 42 
százaléka már széles nyomtávú 
vagonokban hagyta el az orszá
got. 

Az idei szovjet-magyar ex
port és import tervfeladatok tel
jesítéséhez szükséges intézke
désekről Petrás Pál, a Külke
reskedelmi Minisztérium szállí
tási osztály vezetője beszélt. Vé
leménye szerint a mennyiségi 
növekedés mellett a közlekedé
si infrastruktúra fejlesztése el
maradt a fogadó állomásokon. 

(Folytatás az 5. oldalon) 

Kitüntetések április • a a 

•• 

Ulést tartott 
az elnökség 

Szakszervezetünk elnöksége 
március 29-én - lapzártakor -
ülést tartott. Az első napirendi 
pont keretében, az 1984. évi 
eredményeik alapján kiváló ki
tüntetésben részesülő szolgálati 
helyek munkájának értékelésé
ről készült előterjesztés került 
az elnökség elé. A testület elio
gadta a Közlekedési Miniszté
rium előterjesztését. Eszerint 
hat vasúti szolgálati hely része
sül kiváló cím, kettő pedig okle
vél elismerésben. 

A MÁV Kiváló Főnökség ki
tüntetésben részesülő szolgálati 
helyek száma tizenöt. A MÁV 
Élenjáró Főnöksége elismerés
ben tíz főnökség részesül. 
A szocialista brigádok közül 
százhúsz érdemelte ki a MÁV 
Kiváló Brigádja, tizenegy a 
MÁV Kiváló Ifjúsági Brigádja 
címet. A vasútigazgatóságok 
teljesítménye alapján a MÁV 
Kiváló Igazgatósága címet a 
debreceni. a MÁV Élenjáró 
Igazgatósága elismerést a bu
dapesti és a szombathelyi vas
útigazgatóságnak ítélték oda. 
Az erről szóló vezérigazgatói 
előterjesztést a vasutas-szak
szervezet MÁV-bizottsága 
hagyta jóvá. (A kitüntetésben 
részesülő szolgálati helyek és 
brigádok névsorát lapunk kö
vetkező számában közöljük.) 

Iüállitás 

A ,nagyar 
l.öslel.edés 

40éve 
A Közlekedési Múzeum A 

magyar közlekedés 40 éve cím
mel kiállítást rendezett hazánk 
felszabadulásának 40. évfordu
lója tiszteletére. A közlekedési 
ágazatok fejlődését bemutató 
kiállítást dr. Tóth László közle
kedési minisztériumi államtit
kár nyitotta meg április 3-án 11 
órakor a múzeum időszaki kiál
lítási termében, amelyet április 
végéig tekinthetnek meg az ér
deklődők. 

'b 'I 

zető; Kacsó Ottó tolatásvezető: Sándor Ferenc tolatásvezető: Dr. :\'agy Ervin közlekedé!->i minh,zterhelyettes átadja a kormány
Varga János váltóőr; a ferencvárosi állomás forgalmi feladatai- kitüntetést Annm, h,hánnak, a szegedi igazgató;,ág o-,ztályveze
nak eredményes megoldása érdekében végzett több évtizedes ki- tőjének 

Dr. Bajusz Rezső, a l\lÁ V vezérigazgatója a Kiváló Munkáf'rt ki
tüntetést ad át Benc;,ik Lajos nagykanizsai vonatvezetőnek 

emelkedő munkájuk elismeréséül, megosztva. 
.-\ kitüntetettek névsorát lapunk 3. oldalán közöljük 

(Laczkó Udikó fehételei) 
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Szakszervezetünk újjászijletése 
Negyven éve alakult meg a Magyar Vasutasok 
és Hajósok Országos Szabad Szakszervezete 

A felszabadult országrészben a vasutas-szakszerve
zet első. helyi csoportja 1944. október 15-én Makón 
alakult meg. Ezt követte még októberben a szegedi 
és a hód'mezővásárhelyi; novemberben a békéscsa
bai, az orosházi, a szolnoki; decemberben a kiskun
halasi, a kecskeméti; 1945 januárjában a debreceni, a 
kiskunfélegyházi és a pilisi helyi szervezet megalaku
lása. 

E vasutas helyi csoportok 
megalakításában kiemelkedő 
szerepe volt a szocialista vasút
mozgalom két ismert szegedi 
harcosának, az akkor 58 éves 
Kazi Ferencnek és a 65 éves 
Olejnyik Józsefnek. Mindketten 
vasutascsaládból származtak, s 
az 1910-es évektől vettek részt a 
Landler Jenő vezette illegális 
vasutasmozgalom ban. 
1918-1919-ben vezetőségi tag
jai voltak a Magyarországi Vas
utasok Szövetsége szegedi helyi 
csoportjának. Olejnyik a szövet
ség titkára és a szociáldemokra
ta párt szegedi szervezetének 
elnöke is volt akkor. A Tanács
köztársaság megdöntése után 
mindkettőjüket elbocsátotta a 
MÁV, de ők továbbra is tagjai 
maradtak a szociáldemokrata 

, 

pártnak és a vasasszakszerve
zetnek. 

Kazi Ferenc, aki Szeged fel
szabadulásakor a Magyar Kom
munista Párt tagja lett és Olej
nyik József - miután a Szociál
demokrata Párt megbocsátotta 
1936-os elpártolását, és vissza
vette tagjai sorába - a mun
kásegység jegyében, s az 
1918-1919-es Magyarországi 
Vasutasok Szövetsége példájá
ra kezdtek hozzá a vasutas
szakszervezet UJJaszervezese
hez. Jelentős segítséget nyújtott 
a helyi csoportok munkájához 
az a tájékoztató. amelyet a Sze
gedi Vasutasok Szabad Szak
szervezetének megalakulásáról 
és szervezeti felépítéséről szét
küldtek. 

Uj idők új szellemében 
Abban olvasható többek kö

zött. hogy ,.A Szabad Szakszer
vezetek Bizottságával megálla
podtunk a következő irányel
vekben: 

A vasutas rangra, nemre és 
korra való tekintet nélkül. a 
nyugdíjasokkal együtt szervez
kedik, illetve tömörül a Vasuta
sok Szabad Szakszervezete ke
belében. Nem forgácsolja szét 
az erejét, mert a MÁV alkalma
zottainak együttesen kell meg
vívni nagy harcát az új idők új 
szellemében. 

Megválasztja a vezetőséget, 
választmányi tagokat lehetőleg 
úgy, hogy abban minden kate
gória képviselve legyen. 

Megválasztja a Szabad Szak
szervezetek Bizottságába a ki
küldötteit, 2-3 személyt, akik ott 
a vasutasok szabad szakszerve
zetét képviselik. 

Megválasztja taggyűlések ke
retében kategóriánként a biza!-

A szakszervezeti vezetőség 
1944. december 16-án javaslatot 
tett az üzemvezetőséggel való 
elvi együttműködésre: ,,Mond
ja ki az üzemvezetőség és a 
Vasutasok Szabad Szakszerve
zetének együttes ülése, hogy az 
üzemvezetőség minden szociá
lis ügykörbe vágó rendeletet és 
intézkedést csak a szegedi vas
utasok szabad szakszervezeté
nek vezetőségével egyetértően 
ad ki. E célból a Vasutasok 
Szabad Szakszervezetéből há
romtagú bizottságot delegál, 
amely az értekezleteken részt 
vesz, egyenrangúan tárgyal, 
vagy esetleg vitás kérdésekben 
szavaz és minden rendeletet 
vagy intézkedést, amelyhez 
előzőleg hozzájárult, aláírás
sal hitelesít." 

Szegeden már 1945. február 
24-25-én megtartották a Vas
utasok Szabad Szakszervezete 
délkerületi küldöttértekezletét, 
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mi férfiakat, 25-30 tag után 1-et, 
vagy ha egyes kategóriákban 
kevesebben vannak 25-30-nál, 
akkor is 1-et. 

A már megválasztott bizal
miakat összehívja összbizalmi 
ülésre. kioktatja a teendőkre, 
meghallgatja jelentéseit az 
egyes kategóriák helyzetéről. 

(A 6., 7. és 8. pont a beíratási 
és tagsági díjakról és azok fel
használásáról tájékoztat.) 

A vezetőség minden héten 
egyszer választmányi ülést tart, 
ahol az összes aktuális kérdése
ket és problémákat tárgyalja. 

amelynek résztvevői 11 város
ból 5400 vasutas szakszervezeti 
tagját képviselték. A tanácsko
zás jelentőségét növelte, hogy 
akkor a szegedi központhoz 
igazodtak a felszabadult or
szágrész vasutasszervezetei. A 
jegyzőkönyv így örökítette meg 
a szegedi ideiglenes központ 
munkájáról adott titkári jelen
tést. 

.,A szakszervezet megalaku
lásának nehéz és minden gátló 
akadályt leküzdve ma már ott 
tartunk, hogy a tényleges vas
utasság 99, nyugdíjasok cca. 50 
százaléka be van szervezve. A 

teljesen rommá bombázott mű- csatolva személyforgalmat is 
helyeink, pályatesteink, fűtőhá- bonyolítsunk le, de mikor már 
zaink mellett még nagy nehéz- számottevő összeget tett volna 
ségekkel kell megküzdenünk, ki a forgalomból befolyt jövede
mert az elmenekült üzletvezető- lem, akkor ismét betiltották. 
ség tagjai elvittek másfél millió Végre sikerült két ízben a kom
pengőt, és mi itt maradtunk egy munista párt és a szegedi szak
fillér nélkül. Mindent elkövet- szervezeti bizottság f őtitkárá
tünk, hogy az orosz parancs- nak közbenjárására a városból 
nokságtól pénzt tudjunk sze- kétszer 200-200 ezer pengőt 
rezni. Jártunk Aradon, Oroshá- kapni, amiből 140 db ezerpen
zán, Kecskeméten, Szolnokon, gős bankjegy volt. Emiatt újra 
némelyik helyen kétszer is. Ígé- kezdődött a kálvária, a pénzt 
retet kaptunk, de pénzt nem. nem tudtuk felváltani, a vas
Két hónap múlva jöttünk rá, utasság végső kétségbeesésé
hogy mi a hetedik ukrán had- ben már az üzletvezetőség elé 
sereghez tartozunk, s csak Tol- akart felvonulni. Végre kap
buhin marsallnak van joga ne- tunk pénzt, pár százezer pen
künk fizetést adni. Sem teher- gőt az oroszoktól, amibó1 az 
sem személyforgalom nem volt, órabéreket és az elmaradt no
végre nagynehezen megenged- vember havi fizetéseket ren
ték, hogy a már felszabadult vo- deztük. A nyugdíjasoknak is 
nalrészeken a tehervonatokhoz jutott 50-100 pengő előleg." 

Együtt, de önállóan! 
Míg a Tiszántúlon és a Du

na-Tisza közén önálló vas
utas-szakszervezet alakításán 
munkálkodtak, a felszabaduló 
fővárosban a Villamos és Helyi
érdekű Vasúti Alkalmazottak 
Országos Szövetségének Tóth 
Mihály köré tömörült vezetői 
valamennyi közlekedési és szál
lítási dolgozót egy szervezetbe, 
a Magyar Szállítómunkások 
Szabad Szakszervezetébe kí
vánták tömöríteni. Február 
19-én ennek megfelelően ala
kult meg a tizenkilenc tagú 
ideiglenes intéző bizottság, 
melyben kilenc fő képviselte a 
vasutasokat. Pánti Béla, Tó?cés 
Lajos, Tréfás Ferenc, Balatoni 
Pál, Rákosi Elemér, Koó Ist
ván, Nagy nlés, dr. Stingli Kál
mán. A központ a VOGE Ke
nyérmező utca 6. alatti székhá
zában kezdte meg működését. 

A szegedi kerületi értekezlet 
szeretettel fogadta ugyan a 
Szállítómunkás Szakszervezet 
képviselőit, de az önálló szer
vezkedés mellett foglalt állást. 
A vasutasok országszerte a sze
gediek álláspontját támogatták. 
A szállítómunkások is tiltakoz
tak önálló szakszervezetük be
olvasztása ellen. Április 19-én a 
Szakszervezeti Tanács 1s úgy 
döntött, hogy a tervezett nagy 
szállítómunkás szövetségből 
három önálló - vasutas. közle
kedési és szállítómunkás -
szakszervezet alakuljon. Április 
22-én a budapesti Nemzeti 
Sportcsarnokban megtartott 
vasutas-nagygyűlés hatezer 
résztvevője kimondta a Magyar 
Vasutasok Országos Szabad 
Szakszervezetének megalakítá
sát. 

A nagygyűlésen közfelkiál
tással megválasztották a szak
szervezet ideiglenes vezetősé
gét. Elnök: Király Géza; társel
nök: Szeles Pál, Pánti Béla; fő
titkár: Kócsa Mihály; titkár: 
Lelovits József; jegyző: Sárosi 
Albin; pénztáros: Varga 
György; pénztárellenőr: Szo
boszlai Jenő, Varju Gyula. 

Az 1945. május 15-i összveze
tőségi ülésen az előbbieken kí
vül jelen volt: Antal József, Ba
lázs Zoltán, Bencze Endre, 
Csapó Rezső Ferenc, Csilling 
N. Erdész József, Erős István, 
Ferk Ferenc, Gátai Agoston, 
Harmat László, Harmati Sán
dor, Kiss Sándor, Khogler Vik
tor, Magyar Sándor, Nagy Ist
ván, Petényi Pál, Rákosi Ele
mér, Risztics Szvetozár, Szal
kai János, Szepesi Béla, dr . 
Szücs Zoltán, Vétek Sándor, 
Végh Sándor, Zsák László. 

Király Géza (SZDP) elnöki 
megnyitójában a tanácskozás 
történelmi jelentőségét hangsú
lyozta, és kérte a vezetőséget, 
hogy az egyéni sérelmeket 
hagyják az ajtón kívül. .,Tudjuk 
nagyon jól, hogy a vezetőség a 
két uralkodó párt (!) tagjai kö
zül került ki. Vegyük irányel
vül, hogy egy vágányon halad
junk, hagyjuk a pártszemponto
kat kívül, és csak mint szak
szervezet működjünk." 

Kócsa Mihály főtitkár 
(MKP): ,,Ma összejöttünk, hogy 
lerakjuk a magyar vasutasok 
szabad szakszervezetének alap-

kövét. Az a vezetőség, mely 
előttünk itt működött, a körül
mények mostohasága folytán 
nem tudott rendszeres munkát 
kifejteni. Fel akarom hívni a 
pártokat az együttműködésre, 
amely igenis az első cél, és a 
legfontosabb is. Nem lehet cé
lunk, hogy a szakszervezeten 
belül egyes pártok bizonyos 
dolgokat kisajátítsanak maguk
nak, és munkánk abban merül
jön k1, hogy a két párt háromfe
lé dolgozzon, mert abban az 
esetben magunk alatt vágjuk a 
fát. Egy célunk van: Magyaror
szág újjáépítése és a reakció tel
jes likvidálása, mint végcél. El
ső és a legfontosabb célunk a 
vasúti munkásság életnívójá
nak felemelése és szakszerveze
tünk kiépítése. Ha ezt a célt 
mindkét párt maga elé tűzi, 
akkor együttműködésünknek 
nem lesz akadálya." 

Bejelentette, hogy a hajósok 
a vasutas-szakszervezethez kí
vánnak csatlakozni. A vezető
ség a szakszervezet nevét a Ma
gyar Vasutasok és Hajósok Or
szágos Szabad Szakszervezeté
re változtatta. majd elfogadták 
az alapszabályokat. 

A debreceni fűtőház helyi 
csoportja sérelmesnek találta, 
hogy a vontatási dolgozók nin
csenek képviselve a szakszerve
zet vezetőségében, és ennek kö
vetkezménye a sérelmes fizetési 
tervezet. Ezért felhívták a bu
dapesti fűtőházak helyi csoport
jait: válasszanak egy mozdony
vezetőt és egy fűtőt, akik a ve
zetőségben képviselik a vonta
tási személyzet érdekeit. A Bp. 
Keleti, és Északi és a Ferencvá
ros fűtőház. valamint a Keleti 
Műszak képviselői július 7-én a 
szakszervezet helyiségében 
megtárgyalták a debreceniek 
javaslatát, és a július 20-i érte
kezletükön megválasztották a 
mozdonyvezetők képviselője
ként Kamuti Jenőt (Keleti fth.), 
a fűtők képviselőjeként pedig 
Kiss Józsefet (Északi fth.). 

A debreceniek kezdeménye
zése ösztönözte a vezetőséget, 
hogy a vasutasokat négy szak
osztályba szervezze. A hajós, a 
hálókocsi- (Waggon Lits) és a 
MÁVAUT szakosztály mellett 
létrejött a vontatási, a forgalmi, 
a műhelyi és a pályafenntartási 
szakosztály. Mellette működött 
a kulturális és oktatási, a női és 
ifjúsági szakosztály. Élükön tit
károk állottak. Kialakult tehát a 
vasutas-szakszervezet szerveze
ti felépítése. 

A közlekedési nehézségeken 
kívül hátráltatta a szervezést, 
hogy a szakszervezetnek a 
pénz- és papírhiány következté
ben nem volt saját lapja. Ezért 
a vezetőség kezdetben a MÁV 
hivatalos lapjában tette közzé 
felhívásait és közleményeit. 
A szakszervezeti lap anyagi fel
tételeinek megteremtéséhez né
hány szakszervezeti vezető pél
damutató áldozatvállalása is 
hozzájárult. Az újjáépítésben 
különösen kitűnt munkásokat 
1945. szeptember 29-én Gerő 
Ernő kereskedelem- és közleke
désügyi miniszter a Sportcsar
nokban rendezett ünnepségen 
megjutalmazta. A kitüntetettek 
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közül Gáti Ágoston, Pánti Béla 
és Sári Antal a fejenként ka
pott 15 OOO pengőt a Szabad 
Vasutasok és Hajósok Lapja 
alapjának adományozta, 
amelynek első száma 1945 de
cemberében jelent meg. 

1945-ben a vasutas-szakszer
vezet újjászervezésében a moz
galom ifjú, 1945-ös harcosai -
Gyócsi Jenő, Pusztai Ferenc, 
Tölgyes Lajos, Tőzsér Ernő, Tő
zsér Géza, Varga György és 
mások - mellett ott voltak 
azok a zömmel vasúti műhe
lyekben dolgozó ipari szakmun
kások, akik az ellenforradalom 
éveiben csatlakoztak a munkás
mozgalomhoz: Buzgó János, 
Ferk Ferenc, Gáspár Sándor, 
Gátai Ágoston, Kócsa Mihály, 
Medgyes Géza, Pálmai István, 
Pánti Béla, Sáros Jenő, Tusa 
Lajos, Wendrei Ottó és mások. 

A központban, a vasúti műhe
lyekben és a nagyobb vidéki 
csomópontokon fiatalos lendü
lettel kapcsolódtak be a munká
ba a vasutasmozgalom veterán
jai is, az 1918-1919-es Magyar
országi Vasutasok Szövetségé
nek élő vezetőségi tagjai és ak
tivistái: Hegyesi Lajos, Mészá
ros Kálmán, Sári Antal, dr. 
Stingli Kálmán, Szeles Pál, Tö
rök László, Pécsett Lefkovics 
Ernő, Székesfehérvárott Sütő 
Ferenc, Dombóváron Bernát 
János és mások. S ott volt Lu
kács Gyula, az Északi Főmű
hely egykori munkása, aki 
1902-től aktívan részt vett a szo
cialista munkásmozgalomban, 
valamint Pászty Károly, az 
1906-1908-as vasutas-szak
szervezet, a Vasúti Munkások 
Országos Szövetségének köz
ponti titkára is. 

Méltóan a harcos múlthoz 

Az újjászervezés munkáját a 
szakszervezet 1945. november 
24-i kongresszusa zárta le, 
amely megválasztotta a vezető
ség tagjait. Elnök: Király Géza; 
alelnökök: Pászty Károly és Lu
kács Gyula; főtitkára: Gyócsi 
Jenő; titkár: Lelovits József; 
jegyző: Sámuel Sándor; pénztá
ros: Szilágyi János; pénztári el
lenőrök: Szoboszlai Jenő, Ba
lázs Zoltán; szakosztályi titká
rok: kultúr- és oktatási titkár: 
Rózsavölgyi Béla, hajózási: 
Zsengeri Ferenc, forgalmi: Ko
vács József, pályafenntartási: 
Boboti Béla, műhelyi: Végh La
jos, Wagon Lits: Khogler Vik
tor, vontatási: Tarafás István, 
MÁVAUT: Balczer István, ifjú
sági: Fazekas József, nőtitkár: 
Ormos Jánosné. 

Területi titkárok: Budapesten 
Gáspár Sándor, Pécsett Her
czegh István, Debrecenben Fe
hér László, Miskolcon Aradi 
Péter, Szombathelyen Káldi 
István, Szegeden Székelyhidi 
József. Vezetőségi tagok: Csil
lag Antal, Nemes István, Milté
nyi István, Császár Imre, Sá
ros Jenő, Prokits Mátyás, 
Wendrei Ottó, Kádár Lajos, 
Horváth Viktor, Pigner Gyula, 
Kiss József, Hosszú Ferenc, 
Gulyás Kálmán, Fábry Béla, 
Váradi Károly, Román 
György, Schvorbauer Lajos, 
Váradi Sándor és Ugrai Esz
ter. A felügyelő bizottság tagjai: 
dr. Szűcs Zoltán, Bonyár Zol
tán, Kiss László, Varjú Gyula 
és Zsák László. 

A kongresszust értékelve 
Kossa István, a Szakszervezeti 
Tanács főtitkára - a Szabad 
Vasutasok és Hajósok Lapjá
nak első számában megjelent 
írásában - megállapította: di
cséretes, hogy a vasutas-szak
szervezet csaknem teljesen ki
heverte az új szervezet elkerül
hetetlen gyermekbetegségét, s 
megindult az egészséges, har-

cos szakszervezeti élet soraik
ban. Aztán így folytatta: 

„Persze hogy aránylag ilyen 
nagy és gyors volt a fejlődés, 
annak megvannak az igen nyo
mós okai. Ezek közül elsősor
ban hivatkoznom kell arra a 
harcos múltra, amelyre a 
Horthy-fasizmust megelőző 
időkből büszkén tekinthet visz
sza a magyar vasutasság. Az a 
hősi harc, forradalmi lendület, 
mely oly jellemzője volt a régi 
vasutas-szakszervezetnek. nem 
múlt el nyomtalanul. Lelkesítő, 
hősi hagyományai ott éltek a 
vasutasok között. 

Az új vezetőség nagy felada
tainak legelsője tehát, hogy a 
Horthy-fasizmus szolgalelkűvé 
nevelt vasutasait a hősi, harcos 
múlthoz méltó, öntudatos vas
utasokká nevelje, akik a ma
gyar szakszervezeti mozgalom
nak megint elsővonalbeli harco
sai legyenek. A magyar vasuta
sok a legjobb úton haladnak. 
hogy a legnagyobb magyar 
vasutas - Landler Jenő -
méltó tanítványaiként a haza
építés, a munka hőseinek had
seregeve váljanak . . . Ehhez 
nyújt nagy segítséget a most 
újra meginduló Szabad Vasu
tasok és Hajósok Lapja, mely
ben bátran kell f elvetnie a va
sutasság kérdéseit, melynek ta
nítani, irányítani kell a szer
vezet tagjait és amely az össze
kötő kapocs legyen a tagok és a 
központ között. " 

Három vasutasnemzedék ön
tudatos és elkötelezett tagjai
nak áldozatos, önzetlen mur:ká
ja nyomán született újjá a vas
utasok harmadik legális szak
szervezete. Hetvenötezres tag
létszámával 1945 decemberére 
- a földmunkások és a vasasok 
után - a harmadik legnagyobb 
szakszervezet lett. 

Írta és összeállította: 
Gadanecz Béla 
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Március 15-én - Urbán La
jos közlekedési miniszter és Ko
szorus Ferenc, a Vasutasok 
Szakszervezete főtitkára, vala
mint a vasút gazdasági és társa
dalmi vezetőinek jelenlétében 
- dr. Bajusz Rezső, a MÁV ve
zérigazgatója, Urbán Sándor 
vezérigazgató-helyettest nyug
díjba vonulása miatt felmentet
te beosztásából, és egyidejűleg 
dr. Várszegi Gyulát műszaki 
vezérigazgató-helyettessé ne
vezte ki. 

Dr. Várszegi Gyula 1935-ben 
született. A mozgalmi munkába 
fiatalon kapcsolódott be, szá
mos ifjúsági és pártfunkcióban 
tevékenykedett. Az ellenforra
dalom idején részt vett a buda
pesti XVII. kerületi pártház 
fegyveres őrségében és a mun
kásőrség szervezésében. 

Az állami építőiparban 1954 
és 1964 között különféle műsza
ki beosztásokban dolgozott. Ezt 
követően hét évig az MSZMP 

.. 

Budapest V. kerületi és az 
MSZMP Budapesti Bizottsága 
munkatársa volt. 1972-től a 
METRO Közlekedésfejlesztési 
és Beruházási Vállalat igazgató
ja volt. 

A MÁV új műszaki vezér
igazgató-helyettese politikailag 
és szakmailag egyaránt képzett, 
széles körű ismeretekkel ren
delkezik. 

Otödször került Záhonyba 
a KISZ KB vándorzászlaja 

Évek óta kimagasló mozgal- akik képesek magasabb felada
mi munkával hívják fel maguk- tok ellátására, közülük 219-en 
ra a figyelmet a záhonyi átrakó- •már a párt tagjai. Rendszeresen 
körzet fiataljai. A több mint két- vállalnak védnökséget. Így a 
ezer harminc éven aluli vasutas számítástechnika elterjesztése, 
háromnegyede KISZ-tag. a záhonyi automatizált informá
A szervezetben végzett munká- ciós rendszer sikeres bevezeté
jukat eddig ötször ismerték el a se felett vállalt védnökséggel 
legmagasabb kitüntetéssel, a értek el sikert. A vágányfékek 
KISZ Központi Bizottsága ván- javítására a biztosítóberendezé
dorzászlajával. si fiatalok dolgoztak ki techno-

Március 21-én a fiatalok kép- lógiát, szervezték meg a pótal
viselői ünnepi nagygyűlésen ta- katrészek gyártását. A vonta
lálkoztak Záhonyban. Az ese- tásnál a vörös revíziónak neve
ményen részt vett Mészáros zett akcióban a mozdonyok ta
András, a MÁV vezérigazgató- vaszi és őszi átvizsgálását vég
helyettese, Bánóczi Gyula, a zik el társadalmi munkában. 
megyei pártbizottság titkára, Kiveszik a részüket a fiatalok 
valamint az üzemigazgatóság a nemzetközi munkaversenyből 
párt-, gazdasági és társadalmi is. A csapi Komszomol-bizott
szerveinek vezetői. Ünnepi be- sággal és a csehszlovákiai Ág
szédet Rusznák András, az üze- esernyő ifjúsági szervezetével 
mi KISZ-bizottság titkára mon- rendszeres a kapcsolat. A vasu
dott, megemlékezett a Tanács- tas ifjúmunkás napok sorozatá
köztársaság kikiáltásáról, a ban a múlt évben a targoncave
KISZ zászlóbontásáról, a fiata- zetőknek és a forgalomban dol
lok előtt álló feladatokról. Vé- gozóknak nemzetközi vetélke
gül Nyitrai István, a KISZ dőt is szerveztek. A Szakma íj
Központi Bizottság titkára átad- jú mestere és a Ki minek mes
ta a vörös vándorzászlót Rusz- tere szakmai-politikai vetélke
nák Andrásnak, az üzemi dőn évente több mint három
KISZ-bizottság titkárának. százan vesznek részt. Rendsze-

Érdemes feleleveníteni azo- resen ott vannak a társadalmi
kat a tetteket, amelyekért a zá- munka-akciókban, most a VIT
honyi fiatalok újra kiérdemel- alapra szerveznek kommunista 
ték a magas elismerést. Olyan műszakokat. 
munkásfiatalokat nevelnek, L. B. 

MAGYAR VASüTAS 

KITÜNTETÉSEK 

hasánA lelssabadulásánaA 
40. é„fordulója alAalnaából 

Hazánk felszabadulásának 
40. évfordulója alkalmából ápri
lis 2-án a Közlekedési Miniszté
riumban és a MÁV Vezérigaz
gatóságon rendezett ünnepsé
gen adták át a kitüntetést a 
munkában hosszú évek óta ki
emelkedő eredményt elért vas
utasoknak. A minisztériumban 
rendezett ünnepségen megje
lent Koszorús Ferenc, a vas
utas-szakszervezet főtitkára. 
A kitüntetéseket Urbán Lajos 
közlekedési miniszter adta át. 

A MÁV Vezérigazgatóságon 
rendezett ünnepségen jelen 
volt dr. Murai György, a VI. 
kerületi pártbizottság első titká
ra, Tolnai Ildikó, a vasutas
szakszervezet titkára. Nagy Ká
rolynak, a MÁV Vezérigazgató
ság pártbizottsági titkárának 
köszöntője után dr. Nagy Ervin 
közlekedési miniszterhelyettes 
adta át a kitüntetéseket. 

Április 3-án a MÁV Vezér
igazgatóságon adták át a mi
niszteri kitüntetéseket. Az ün
nepségen megjelent dr. Juhász 
Zoltán, a vasutas-szakszervezet 
titkára. Szemők Béla, általános 
vezérigazgató-helyettes ünnepi 
beszéde után dr. Bajusz Rezső, 
A MÁV vezérigazgatója adta át 
a kitüntetéseket. 

Hazánk felszabadulásának 40. év
fordulója alkalmából - kiemelkedő 
gazdasági és társadalmi munkájuk el
ismeréseként - a Magyar Népköztár
saság Elnöki Tanácsa 

ÁPRILIS NEGYEDIKE 
ÉRDEMREND 

kitüntetésben részesítette: Annus 
István oszt. vez., Szeged Vasútig.; Bíró 
János polg. véd. ügyint., Debrecen 
Vasútig.; Czimma János MÁV-nyugdí
jast, Miskolc Vasútig.; Deák Zoltán 
vasútig.-helyettest, Debrecen Vasú
?�,; Derdák Tivadar irodavez., Bp. 
MA V Tervező Int. Hársvölgyi István 
üzemfőn.-helyettest, Tapolca KÜF; 
Hegedüs Imre távközl. műszerészt, 
Debrecen MÁV BBFF; Imre László 
munkavez., Bp. MÁV Építési Főn.; 
Korcsogh Ernő áll. tartalékost, Rákos· 
rendező KÜF; Kovács Lajos MÁV
nyugdíjast, Szombathely Jj. Ü.; Ko
vács László ügyint., Bp. Vasútig.; Kö
r!>sztös György váltókez., Bátas�ék 
Uzemfőn.; Michanek József MAV
nyugdíjast, Landler Jenő Jj. Ü.; Peredi 
Ferenc ácsot, Győr Pft. Főn.; dr. Pet
hes Imre szakoszt. vez. h., Sári Antal 
ügyint., Somodi Kálmán ügyint., MÁV 
Vezérig.; _ _  Szabó Ferenc raktárnokot, 
Záhony Uzemig.; Szabó Istvánné rakt. 
kez. Bp. MÁV Jobbparti Épületfenn
tartó Főn.; Tancsik Lajos MÁV-nyug
díjast, Pécs Vasútig.; Jóth J9zsef laka
tos csop. vez., Bp. MA V TBE;,F; Vinnai 
László vonatkez., Miskolc KUF; Bónis 

Szakács J9_zsef gyárrészlegvez., Duna
keszi Jj. U.; Takó Gyula csop. vez., 

Szolnok KÜF; Tellér András motor
szerelőt, Bp. Ferencváros KÜF; Tóth 
József vill. szerelő csop. vez., Dombó
vár MÁV Építési Főn.; Zöld Ferenc 
munkavez., Debrecen Pft. Főn. 

MUNKA ÉRDEMREND 
bronz fokozata 

kitüntetésben részesítette: Altfatter 
Jenő térfőn., Bp. Ferencváros KÜF; 
Antal János vonatvez., Bp. Keleti 
KÜF; Aradszki György vill. járműsze· 
relőt, Békéscsaba KUF; Bagi László 
csop. vez., Bp. MÁV Hídép. I:cSn.; Bá· 
tyi Ferenc főn. vez., Záhony Uzemig.; 
Bqgnár Irén jegyvizsg., Zalaegerszeg 
KUF; Dévai József művez., Gyöngyös 
MÁV Kitérőgyártó Ü.; Farsang V�n
delné raktárnokot, Szombathely KUF; 
Gáspár István áll. főn., Kiskunhalas 
KÜF: Jókai János oszt. vez. h., Pécs 
Vasútig.; dr. Kalász Ferenc csop. vez., 
Nagykanizsa KÜF; __ Kostyó László rak
tárnokot, Záhony Uzemig.; Nagy Alf
réd oszt. vez., Miskolc Vasútig.; Nagy 
József lakatos csop. vez., Landler Jenő 
Jj. Ü.; Nagy Józsefné rendelőint. főnő
vért, Bp. MÁV Kórház és Közp. Rend. 
Int.; Nemes Lajos alvázlakatost, Deb
recen Jj. Ü.; Őzse Béla építésvez., 
Debrecen MÁV Építési Főn.; Pajor 
István műszerészt, Bp. MÁV Jobbpar
ti BBFF; Pa,pp Albert lakatos csop. 
vez., Bp. MAV TBÉF; Pusztai Jár.ios 
kocsilakatos csop. vez., Hatvan KUF; 
Radványi Géza párttitkárt, Miskolc 
Vasútig.; Sisak Marcellné forg. szolg. 
tevőt, Szeged KÜF; Szab.9 Lászlóné ta
karítónőt. Debrecen MA V Gondnok
ság; Takács Imrén� kertész szakmun
kást, Kaposvár MA V Épület- és Híd
fennt. Főn.; Tamás Istvánné könyvkö
tő csop. vez., Bp. MÁV Jegynyomda 
Főn.; Tolnay Györgyné oszt. vez. h., 
Bp. MÁV BVKH; Vas Sándor oszt. 
vez. h., Szeged Vasútig.; ,Vigh Mihály 
kocsilakatost, Szol9ok KUF; Zombori 
Ferenc ügyint., MAV Vezérig. 

A közlekedési miniszter 

EÖTVÖS LORÁND
Dt/AT 

adományozott: Fehér Mátyás titkár
nak, Bp. MÁV Számítástechnikai Ü.; 
dr. Unyi Béla mérnök főtan., Bp. Va
súti Tud. Kutató Int. 

KIVÁLÓ VASUTAS 

né ügyin!., Vasutasok Szakszerv. Deb
recen Ter. Biz.; Kun Sándor lakatos 
csop. vez., Szentes MÁV Építési Főn.; 
Lakatos Ferenc kitérőgondozót, Szé
kesfehérvár Pft. Főn.; Merkei László 
dízelmotor-szerelőt, Kaposvár Üzem
főn.; Murár Ferenc vill. lakatos csop. 
vez., Északi Jj. Ü.; Paáll Tibor ügyint., 
Pécs Vasútig.; Papp 9ábor mozd. se
gédkez., Szerencs KUF; Perlaki Zol· 
tán művez., Miskolc MÁV BBFF; Pol
gár Gyula csop. vez., Székesfehérvár 
�ÜF; Sipos István üzemig. h., Záhony 
Uzemig.; Sóskuti lános vez. váltókez., 
Rákosrendező KUF; Stellin Sándor 
rendészt, Mátésza.!](a KÜF; Szabó 
György ügyint., MA V Vezérig.; Szabó 
István csop. vez., Bp. Vasútig.; Sza)<os 
József csop. ve7., Celldömölk KUF; 
Tasnádi Ferenc főpályamestert, Pécs 
Pft. Főn., Tóháti Ferenc István ügy
in!., Debrecen Vasútig.; Váradi László 
motorszerelőt, Szentes KÜF; Végh 
Sándor előmunkást, Hatvan-Salgó
tarjáni. Pft. Főn.; __ Zádori Sándor bog
nárt, Miskolc Jj. U.; Zwierczyk Béláné 
ügyint., Bp. MÁV Számvit. Főn.; 
Zsemle Józsefné fűrészgépkez., Dom
bóvár MÁV Fatelítő Főn.; Molnár Fe
renc váltóőr, Győr GYSEV áll. 

MINISZTERI 
DICSÉRETBEN 

részesítette: Barta Ferenc keresk. 
oktatótisztet, Debrecen KÜF; Csitáry 
Tibor ügyint., Bp. MÁV Jobbparti 
BBFF; Dávid János száll. rakodómun
kást, Szombathely Osztószertárfőn.; 
Demeter Ernő kalapácsvezetőt, Duna
keszi Jj. Ü.; Fodor József előmunkást, 
Nagykanizsa Pft. Főn.; Földi Béla 
rnérlegszerelő csop. vez., Szolnok Jj. 
U.; Füle Imre Üj,!yint. csop. vez., Sze
ged Vasútig.; T .n János vonalgondo
zót, Miskolc Pft. Főn.; Hódi István vill. 
szerelő csop. vez., Szeged KÜF; dr. 
Irás Mátyás oszt. vez. főorvost, Szol
nok MÁV Kórház és Rend. Int.; Kecs
kés Ferencné fénymásolót, Bp. MÁV 
Tervező Int.; Koc_sis Jstván géplá�c
vez., Jászkisér MA" Epítőgépjav. U.; 
Lakatos Józsefné pol. munkatársat, 
Vasutasok Szakszerv.; Lovász László 
műszerész csop. vez., MÁV Balparti 
BBFF; Medve Sándor műsz. szerkesz
tőt, Gyöngyös MÁV Kitérőgyártó Ü.; 
Medgyes István előmunkást, Szolnok 
Pft. Főn.; Skoda_ József esztergályost, 

Szombathely MAV TBÉF; Soltész Im
re gurításvez .. Záhony Üzemig.; Szabó 
László oszt. vez., Szombathely Vasút
ig.; Szabó László oszt. vez. h., Miskolc 
Vasútig.; Szegedi J_l!,kab lakatos csop. 
vez., Bp. Keleti KUF; Takács László 
mozd. vez„ Bp. Ferencváros KÜF; Ur
bán Vilmosné raktárkez., Pusztasza
bolcs Szertárfőn.. Wekerle Gyuláné 
ügyin!., Bp. Vasútig., Fábián László 
kocsirend .. Csorna állomás, GYSEV. 

A MÁV vezérigazgatója 

VEZÉRIGAZGATÓI 
DICSÉRETBEN 

3 

Lajos oszt. vez. GYSEV Ig., Oroszváry -----------------------------1 László GYSEV vezig. 

kitüntető címben részesítette: Bob
kó Károly hegesztőt, Miskolc Jj. Ü.; 
:\3ókai Lajos mozd. vez., Dombóvár 
Uzemfőn.; Csikász László körzeti fuva
rozásszervezőt, Kazincbarcika KÜF; 
Cziotka András mozd. vez., Nyíregy
háza KÜF; _Dós_il László csop. vez., 
Jászkisér MAV Epítőgépjav. U.; Elek 
István csop. vez., MÁV Vezérig.; Hor
váth Lajos vill. szerelő csop. vez„ 

Nagykanizsa KÜF; Kovács József 
szertárfőn., Bp. Ferencváros Szertár
főn.; Kulcsár József vasútig., Debre
cen Vasútig.; LacJkó Sándor építés
vez., Debrecen MAV Építési Főn.; Le
le�:Z Miklós jegyvizsg., Bp. Nyugati 
KUF; dr. Lővei Ferenc igazg. h., MAV 
Nyugdíj Igazgatóság; Márton János 
váltókez., Záhony Uzemig., Mosóczy 
Endre oszt. vez. h., Bp. Vasútig.; Ned
vig József kocsivizsg. lakatost, Bp. Ke
lenföld KÜF; Simon János vill. szere
lőt, Szombathely Jj. Ü.; Sparing Lá§z
ló főn. vezetőt, Szombathely MA V 
Épület- és Hídfennt. Főn.;_ Szabadkai 
József művez., Északi Jj. U.; Tóth Mi
hály kitérő lakatost, MA V Terézvárosi 
Pft. Főn.; Tómács János tolatásvez., 
Füzesabony KÜF; ,Valkó Pál üzem
főn., Békéscsaba KUF; Nyegc:,ta Imre 
kocsirendező, Ferencvárosi KUF; Pau• 
ló János tolatásvez., Ferencvárosi 
KÜF; Puskás Imre váltóőr, Ferencvá
rosi KÜF; Tóth VII. Imre, tolatásvez., 
Ferencvárosi KÜF. 

részesítette: Asztalos László menet
irányító részlegvez., Szeged Vasútig.; 
Bagdi Éva ügyint., MAV Vezérig.; 
Bartha József felsővez. szerelőt. Szajol 
MÁV Vill. Vonalfőn.; Bártfai János fi. 
zikai csop. vez., Gyöngyös MÁV Kité
rőgyártó Ü.; Benkő János technoló
gust, Szombathely MÁV BBFF; Béres 
József betan. munkást, Szombathely 
MÁV BBFF; Bodnár István dízel
mozd. vez., Záhony Üzemig.; Bogdán 
György váltóőrt, Gyékényes Üzem
főn.; Bordi Sándorné főmunkatársat, 
Bp. MÁV Tüdőgyógyint. és Tüdőgon
dozó; Boros István ügyint. csop. vez., 
MÁV Vezérig.; Borsos László kocsi
vizsg. lakatost, Püspökladány KÜF; 
Bódis J_enő vill. művez., Balassagyar
mat KUF; Bőcsi János gyártáslakatos 
csop. vez., Miskolc Jj. Ü.; Bukszár Ist
ván asztalost, Miskolc MÁV Épület- és 
Hídfennt. Főn.; C�ajági Lászlóné os_zt. 
vez., Jászkisér MAV Epítőgépjav. U.; 
Csongrádi György vonalgondozót, 

Szekszárd Pft. Főn.; Danka József la
katos csop. vez., Komárom KÜF; 
Demcsák Ervin építésvez., Debrecen 
MÁV Épület- és Hídfennt. Főn.; Dér 
Ferencné rakt. kez., Bp. Nyugati Szer
tárfőn.; Dér József röntgentechn., Bp. 
MÁV Egészségügyi Ell. Főn.; Détári 
Mihály tolatásvez., Cegléd KÜF; Dobó 
József kocsimestert, Rákosrendező 
KÜF; Domán Péter tud. főmunkatár
sat, Bp. Vasúti Tud. Kutató Int.; Fagy
gyas Miklós műszerészt, Záhony 
Uzemig.; Fedecsku László munkavez., 
Debrecen MÁV Épület- és Hídfenntar
tó Főn.; Feldmüller József mozd. se
gédkez., Békéscsaba KÜF; Flamich 
Margit ügyvit. alk., Vasutasok Szak
szerv.; F9nt Árpád főépítésvez., Dom• 
bóvár MA V Építési Főn.; F�fis Sándor 
vill. gépszerelő!, Északi Jj. U.; Galam
bos Imre vonalgond., Dombóvár Pft. 
Főn.; Godó János mozd. vez., Füzes
abony KÜF; Göttlinger Istvánné sze• 
mélypénztárost, Bátaszék KÜF; Ha
bon:t. József irányító művez., Szolnok 
Jj. U.; Hajnal Sándorné takarítónőt, 
Záhony Pft. Főn.; Hidegkuti Ferenc 
áruátadó-átvevőt, Szerencs KÜF; Ho
lics István váltókez., Kecskemét KÜF; 
Horváth Károly esztergályost, Székes
fehérvár Jj. Ü.; Hruskár József külsős 
rakt. kez., Komárom Szertárfőn.; Hu
szár István pályamunkást, Dunaújvá
ros Pft. Főn.; J akovics István gépkez., 

Tapolca Pft. Főn.; Joó Kálmán rakod. 
irányítót, Szeged KÜF; Józsa János 
vonalkez., Sopron Pft. Főn.; Kardos 
János munkavez., Zalaegerszeg Pft. 
Főn.; Kasuba János lakatos csop. vez., 
Bp. MÁV Hídép. Főn.; Kádas András 
váltókez., Kazincbarcika KÜF; Kálócz 
Józsefné főszakácsot, Pécs KUF; Kiss 
János vonalgondozót, Mátészalka Pft. 
Főn; Kiss János oszt. vez., Miskolc 
Vasútig.; Kiss István üzemvez., Duna
keszi Jj. Ü.; Kovács András műszerész 
csop. vez., Bp. Keleti Vili. Fenntartási 
főn.; Kovács Jánosné ügyint., Záhony 
Uzemig.; K_c:,>Vács Tibor áll. főn. h .. Bp. 
Nyugati KUF; Kőműves József dízel
mozd. vez., Veszprém KÜF; _Kugler 
József előmunkást, Miskolc MAV :E:pí
tési Főn.; Lancsák Gyula ügyint., Bp. 
MÁV TBKF; Lubiczki József pálya
munkást, Nyíregyháza Pft. Főn.; Lu• 
kács József ügyint. Bp. Vasútig.; Ma
gyar Sándor főpályamestert, Hatvan
Füzesabony Pft. Főn.; Major József 
felsővez. szerelő csop. vez., Tatabá
nya-Alsó Vill. Vonalfőn.; Marcsik Sán
dor szerelő-lakatos csop. vez., Gyön
gyös MÁV Kitérőgyártó Ü.; Máji M1-
háíy vonalgond., Sátoraljaújhely Pft. 
Főn.; Moldoványi János rakt. vez .. 
Püspökladány szertárfőn.; Nacsa Ist
ván állomásvez., Vésztő KÜF; Nagy 
István lakatost. Szolnok MÁV BBFF; 
Nemes Lajosné ügymt., Bp. MÁV 

Számvit. Főn; Németh József ügyint., 
MÁV Vezérig.; Nyil_ils Lajosné munka
iigyi vez., Ebes MAV Vill. Vonalfőn.; 
Oláh István gyártásvez., Székesfehér
vár Jj. Ü.; Orbán János targoncavez., 

Székesfehérvár Szertárfőn.; Papp l_,a· 
j_os pályamunkást, Dombóvár MA V 
Epítési Főn.; Pál Lajosné rakt. kez., 
Tapolca Szertárfőn.; Pánovics II. Ala
jos dízelmotor-szerelőt, Kaposvár 
Üzemfőn.; Pásztor Imre körzeti üzem
főnököt, Bp. Kelenföld KÜF; PE!tő Ist
ván hegesztőt, Landler Jenő Jj. U.; Pé
csi Ádám váltókez., Kiskunhalas 
KÜF; Pirgi János rakt. munkást, 
Dombóvár MÁV Igazg. Osztószertár
főn.; Povázsai Lászlóné ügyint., Bp. 
MÁV Kórház és Közp. Rend. Int.; Pó
ta Iván marást, Szolnok Jj. Ü.; Ress 
Lajos kárpitost, Bp. MÁV Építési Gép
telep Főn.; Ritecz János főmenetirá
nyítót, Pécs Vasútig.; Sikur Mihály 
előmunkást, Bp. Ferencváros Pft. 
Főn.; Simonits József lakatost, Szeged 
KÜF; Somogyi Lajos gondnokot, Bp. 
Oktatási Főn.; Süveges István művez., 
Bp. MÁV Magasépítési Főn.; Szabad
szállási István előmunkást, Kiskunha
las Pft. F?�; Szabó Béláné takarító
nőt, Bp. MA V BVKH; Szabó János 
művez., Kiskunhalas Vill. Vonalfel· 
ügy.; Szalai Valterné belső ellenőrt, 
MA V Landler Jenő Orsz. Osztószer
tárfőn.; Szeder János szb-titkár. Szé
kesfehérvár KÜF; Szekér Károly vill. 
szerelőt, Szombathely Vasútig. Ház• 
gondnokság; _Szepesi András ková
csot, Bp. MA V Szak- és Szerelőip. 
Főn.; Szeri Gergely munkavez .. Bp. 
MÁV Hídfenntartó Főn.; Szécsi János 
váltókez., Szentes KÜF; Szigetvári 
László elektrikust, Miskolc MÁV Vill. 
Vonalfőn.; Szilágyi lstván házfelügye
lőt, Rákospalota MAV Óvoda és Böl
csőde; Takács József csop. vez., Szom
bathely Számvit. Főn.; Tégen Lás�ló 
felsővez. szerelőt, Landler Jenő MA V 
Vill. Vonalfőn.; Tóth Károly mozd. fel
vigy., Hatvan KÜF; Vekety Sándor 
esztergályost, Bp. MÁV Vill. Felsővez. 
Ép. Főn.; ,Vincze József állomásfőn., 
Miskolc KUF; Vincze Mihály kazánfú
tőt, Nyíregyháza MÁV Vill. Vonalfőn.; 
Viola Ferenc mozd. irányítót, Bp. Vas
útig.: Veréb István hegesztőt, Szolnok 
Jj. Ü.; Werner Gyuláné keresk. hiva
talnokot, Dunaújváros Üzemfőn. 

Kitüntetések a forradalmi 
ifjúsági napok alkahnából 

A forradalmi ifjúsági napok alkal
mából kiemelkedő gazdasági és társa
dalmi munkájuk elismeréseként a köz
lekedési miniszter 

KIVÁLÓ 
MUNKÁÉRT 

kitüntetésben részesítette: Csillik 
ferenc edző'Ilestert, Jászkisér MÁV 
Epítőgépjav. U.; Csontos Tibor dízella
katost, Sopron Vont. Főn.; Hajnal Já
no.� dízelszerelőt, Székesfehérvár 
KUF; Opauszki János csop. vez., Bé
késcsaba KÜF; Szeretva István utazó 
felvigy., Miskolc KÜF; Végh Lá�zló ál
lomási tartalékost, Debrecen KUF. 

MINISZTERI 
DICSÉRET 

kitüntetést kapptt: Ácsné Varajti Il
dikó ügyint., MA V Vezérig.; Balogh 
Tibor műszerész, Szolnok MAV 
BBFF; Demeter István kocsivizsg., 
Záhony Üzemig.; H�rasztovics Imre 
vonatvez., Kaposvár Uzemfőn.;_Hámo
ri Győző mozd. vez., Hatvan KUF; Jó
zsa János szerkezetlakatos, Debrecen 
Jj. Ü.; Kiss Sándor mozd. vez., Kis
kunhalas KÜF; Lazicska Gábor ügy
int., J3p. MÁV Épületfenntartó Főn. 
A MAV vezérigazgatója 

VEZÉRIGAZGATÓI 
DICSÉRET 

kitüntetésben részesítette: Asztalos 
László pályamestert, Bp. Ferencváros 

Pft. Főn.; Bendik József vonatvez., 
Nyíregyháza Ki)F; Berényi István 
asztalost, Bp. MA V Építési Főnökség; 
Cselovszki Jánosné keresk. részleg
vez., Bp. Nyugati KÜF; Csép Mihály 
gépkocsivez., Bp. Keleti Szertárfőn.; 
Dávid István dízelszerelőt, Szombat
hely Jj. Ü.; Fábián Edit bérelszám. el
lenőrt, Bp. Számvit. Főn.; Felföl<ii Ist
ván mozd. vez., Dunaújváros Uzem
főn.; Gera János kőművest, Szeged 
MÁV Épület- és Hídfenntartó Főn.; 
Gönczi László üzemeltetésvez., Bp. 
MÁV Számítástech. Ü.; Horváth Ist
ván meo-vez., Jászkisér MÁV Építő
gépjav. Ü.; Imri Jánosné gondozónőt, 
Bp. Vasútig. Benczúr utcai bölcsőde; 
Kakukk András lakatos csop. vez., 
Landler Jenő Jj. Ü.; Keszei István 
forg. szolg. tevőt, Tapolca KQF; Kin
cses László kőművest, Bp. MA V Jobb
parti Épületfenntartó Főn.; !(óród1 

Sándor munkavez., Miskolc MA V Pft. 
Főn.; Lendér Mária rakt. kez., Bp. 
Nyugati Szertárfőn.; Magyar László 
ügyint., MÁV Vezérig.; Makkai Imre 
munkást, Vác Szertárfőn.; Masa 
László lakatos csop. vez.; Bp. MÁV 
TBÉF; Monori Csaba vont. technoló
gust, Kecskemét KÜF; Németh István 
pályamunkást, Pápa Pft. Főn.; ü_\áh 
József vill. mozd. vez., Győr KUF; 
Oszlár József pol. munkatársat, Vasu
tasok Szakszerv. Bp. Közp. Hivatalok 
és Intézmények szb.; Papné dr. Vaga
day Ildikó ügyint.; Bp. MÁV Anyagell. 
Ig.; Papp József gépkocsivez., Bp. Fe
rencváros KÜF; Patocskai János vo
natmenesztő térfelvigy., Pécs KÜF; 
Pál Lajos csop. vez., Bp. Máv Jobbpar
ti BBFF; Pongrácz Antal áruirányítót, 
Mátészalka KÜF; Sebő Gá_l;>or gazd. 
pol. tanácsadót, Eszalu Jj. U.; Simon 
István Imre hegesztőt. Záhony Üzem
ig.; S�lykos Albert üzemmémököt, 
Bp. MAV Tervező Int.; Tóth Gáborné 
segédművez., Miskolc KÜF. 

MUNKA ÉRDEMREND 
arany fokozata 

kitüntetésben részesítette: Boros 
András mozd. vez., Debrecen KÜF; 
dr. Dezső Béla főmunkatársat, MÁV 
Vezérig.; Ficzere Jánq_s függ. párttit
kárt, Rákosrendező KUF; Jákfalvi Já
nos tmk-csop. vez., Bp. MÁV Építési 
Géptelep Főn.; Kovács Sándor motor
szerelő csop. vez., Zalaegerszeg KÜF; 
Lá§zló József asztalos csop. vez., Bp. 
MA V Bal parti Épületfenntartó Főn.; 
Nagy Károly pályamestert, Kisújszál
lás Pft. főn.; Oláh Gyula csop. vez, 
Záhogy Uzemig.; Szabó István vízvez. 
�zerelő csop. vez., Bp. MÁV Jobbparti 
Epületfennt. Főn.1 Varasdy Mátyás fő
munkatársat, MAV Vezérig.; Varga 
József csop. vez., Szombathely Jj. U.; 
Zidarics György lakatost, Pécs MÁV 
BBFF. 

MUNKA ÉRDEMREND 
ezüst fokozata 

kitüntetésben részesítette: Fekete 
József raktárnokot, Vésztő KÜF; Gál 
Sándor igazgatóh., Miskolc Vasútig.; 
Házlinger Feren9 kőműves csop. vez„ 
Kaposvár MÁV Epület- és Hí dfenntar
tó Főn.; Kenderesi István főn. vez., 
Celldömölk Osztószertárfőn.; Kiri Ist
ván termelésirányítót, Szeged KÜF; 
László Béla motorvez., Pécs KÜF; Me
zei Mátyásné rakt. kez., Miskolc KÜF; 
Németh Ferenc oszt. vez. h., Bp. Vas
útig.; Pintér Ferenc munkavez., Cell
dömölk MÁV Építési Főn., Pivon Klá
ra motortekercselő csop. vez., Bp. Ke
leti Vill. Fennt. Főn.; Sárközi István 
v.agon• vasszerkezeti lakatost, Záhony 
Uz�mig.; Simon Lászlóné ügyin!., Bp. 
MAV Nyugdíj Igazg., Cs. Spisák Já
nosné vizsg. főkalauzt, Miskolc KÜF; 

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT 

kitüntetésben részesítette: Balogh 
Ferenc asztalos csop. vez., Szombat
hely MÁV Épület- és Hídfennt. Főn.; 
Bercsik Lajos vonatvez. Nagykanizsa 
KUF; Borcsiczky Károly üzemvez. fő. 
mérnököt, Bp. MÁV Gépészeti Techn. 
és Anyagvizsg. Ü.; .E!prsándi István 
anyaggazd., Szeged KUF; Burkus Va
léria szerelvényátvevőt, Győr KUF; 
Csendes László szolg. főn., Veszprém 
KÜF; Csontos János tolatásvez., Püs
pökladány KÜF; Fábián II. József ko
c,silakatos csop. vez., Dombóvár 
Uzemfőn.; Fekete József szolg. főn., 
Bp. MÁV Terézvárosi Pft. Főn:_; Ferko
vics Tibor lakatost, Záhony Uzemig.; 
Földi Is_tván ig. h. Bp. MÁV Szárnítás
techn. U.; Halász Jó?sef _hidász főépí
tésvez., Miskolc MAV Epítési Főn.; 
Hidvégi Ottóné ügyin!., Bp. MÁV 
Épületfennt. Főn.; Iványi József elő
munkást, Kecskemét Pft. Főn.; Jeges 
Ferenc vasbetonszerelőt, Bp. MAV 

Szak- és Szerelőip. Főn.; Kasza János 
lakatost, Bp. MÁV Gépjavító Ü.; Kraj
csir József lakatos csop. vez., Debre• 
cen Jj. Ü.; Kovács János tolatásvez., 
Gyékényes Üzemfőn.; Kovács József-

Szakszervezeti 

ti�ztségviselök 

kitüntetése 
Hazánk felszabadulásának 40. év

fordulója alkalmából, a szakszervezeti 
mozgalomban végzett eredményes 
munkája elismeréséül, az 

Április Negyedike 
Érdemrend 

kitüntetésben részesült dr. Szabó 
Miklós, a Vasutasok Szakszervezete 
közgazdasági osztály vezetője. 

Munka Érdemrend 
ezüst fokozat 

kitüntetésben részesült: Volosi
novszki János, a Vasutasok Szakszer
vezete debreceni területi szakszerveze
ti bizottság titkára; és Szabó Pál vo
natvezető, szb-elnök, pécsi körzeti 
üzemfőnökség. 

Munka Érdemrend 
bronz fokozat 

kitüntetésben részesült: Major And
rás, a Bp. Ferencvárosi körzeti üzem
főnökség raktárnoka, szakszervezeti 
főbizalmi. 

A kitüntetéseket április 3 -án a 
SZOT-ban és a parlamentben rende
zett ünnepségen vették át. 
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Nagyüzemi munkásként 

Negyven , ev az Északiban 
Vörös vándorzászlót kapott 
a debreceni KISZ-bizottság 

Negyven éve lépte át a MÁV 
Északi Járműjavító Üzem ka
puját Merényi László címfestő. 

Kiállítás és ünnepi nagygyűlés az állomáson 

- Cserni Imre műhelyében 
tanultam a mesterséget. Ő 
mondta, hogy dolgozzam minél 
több kis cégnél. Mikor majd 
annyi gyakorlati tudásra teszek 
szert, hogy megismerem a szak
mának nemcsak a szépségét, 
hanem az árnyoldalát is, akkor 
döntsem el merre induljak el az 
életben. Így hát 1945-ig kisipa
rosoknál cégtáblákat festettem. 

Az üzemben kezdetben a jár
műfényezés és az azt követő be
tűíró munka ellátása - a moz
donyokra, teherkocsikra felira
tok készítése - volt a feladata. 

Merényi László munka közben 

ki dolgozni, hogy a fahíd a Du
náról minél hamarabb eltűnjön. 

(Tuttó Tibor felvétele) 

úgy hozta, hogy lakóhelyemen 
a VIII. kerületben ismét meg
választottak. 1958-tól 10 éven át 
képviseltem lakótársaim érde
keit a tanácsban. 

A KISZ Központi Bizottsága 
a debreceni üzemi KISZ-bizott
ságnak - kiemelkedő munkája 
elismeréseként - Vörös ván
dorzászlót adományozott. Az 
átadási ünnepség marcius 
22-én volt Debrecen állomás 
nagy oktatótermében. 

�ONT JUI<. ,. 
RESZTVEVOl 

- Kezdetben kézi erővel 
dolgoztunk, később már fújtuk 
a festéket - mondja. - Atszer
vezés után a teherkocsik elke
rültek az üzemből. Munkám is 
változott. Mozdonyfordító ko
rongokat, állomási víztartályo
kat, irodai bútorokat, állomási 
páncélszekrényeket festettem. 
Ma már mozdonyok fényezése, 
dekorációs díszítő elemek festé
se a feladatom. 

- Pezsgő kulturális élet 
volt a Törekvésben. Női és férfi 
énekkar, fúvószenekar, színját
szó társulat működött. Jóma
gam is játszottam a zenekar
ban, az ütőhangszereken. Fes
tettem a díszleteket a színját
szóknak, és magam is szerepel
tem a darabokban. 

- Én 1945-ben beléptem a 
pártba, de 1957-ben, a tagreví
zió idején vidéken dolgoztam 
kiküldetésben. Mire hazaértem, 
az újrafelvétel lezárult. 
1961-ben vettek fel ismét. A kö
vetkező évben megválasztottak 
alapszervezeti titkárnak, s az is 
maradtam egészen mostanáig. 
Közben az elmúlt 10 évben az 
üzemi pártbizottságnak is tagja 
voltam. De végeztem pártmun
kát a VIII. kerületben is: 
1962-1966 között Lakókörzeti 
titkár voltam. Közben arra is 
mindig szorítottam időt, hogy 
tanuljak. Így végeztem el az 
ML esti egyetemet. 

A zászlóátadási ünnepség 
előtt került sor az üzemi KISZ
bizottság, valamint az épület
és hídfenntartó főnökség szo
cialista brigádjai által rendezett 
kiállítás megnyitására az állo
más nemdohányzó várótermé
ben. A hazánk felszabadulásá
nak 40. jubileuma és a KISZ 
zászlóbontásának 28. évforduló
ja tiszteletére rendezett kiállítás 
- amelyet Szemők Béla, a 
MÁV általános vezérigazgató
helyettese nyitott meg - a vas
út- és az ifjúsági mozgalom fej
lődését mutatja be. Az érdeklő
dők láthatták többek között 
Debrecen állomás helyszínraj
zát, amelyen megjelölték a má
sodik világháborúban ledobott 
több mint száz bomba helyét. 
A szakmai jellegű tablókon be
mutatták egyebek között a ko
rabeli szolgalakásokat, kemen
céket és a kútházak rajzait. 

Dr. Szórádi Sándor átadja a vándorzászlót Tóth Ferencnek 

- Milyen volt akkor az 
üzem, és milyennek látja ma? 

- A mai fiatalok, a most 
felszabaduló szakmunkásta
nulók el sem tudják képzelni a 
különbséget. Csak egy példa. 
Ma étkezdénk van változatos 
étrenddel, ki-ki választhat ked
ve szerint. Munka után lezuha
nyozunk, átöltözünk. Akkor 
vödörbó1 mosdottunk. A ko
vácsműhelyben át/ orrósítottuk 
a vasat, és az melegítette fel a 
hideg vizet. 

- A műhely „gyárt-

- Mit adtak elő? 
- A zenekar a Rákóczy-in-

dulótól a Kék Duna keringőig 
szinte mindent játszott. A szín
játszók általában zenés darabo
kat, operetteket (Pl. Csárdáski
rálynő, Sybill) és népszínműve
ket adtak elő. De játszottuk a 
Légy jó mindhalálig című re
gény színpadi változatát is. Saj
nos a résztvevők kiöregedtek, 
utánpótlás nem volt, az egykor 
jól működő együttesek széthul
lottak, ma már csak az emlékük 
van meg. 

De nemcsak a kulturális élet
ben, hanem az üzemi pártmun
kában és a lakóhelyi tanácsi 
munkában is kivette részét. 

- Mivel tölti szabadidejét? 
- Szeretek olvasni, fényké-

pezni, grafikákat rajzolni. Szá
momra ez jelenti a pihenést. 

- Család? 
- Feleségem az Állami 

Könyvterjesztő Vállalatnál dol
gozott. Ő már nyugdíjas. Egy 
lányunk van, titkárnőként dol
gozik a SZOT Levéltárában. 

- Az idén nyugdíjba megy. 
Hogyan tovább? 

- Kicsit pihenni szeretnék, 
aztán majd meglátjuk. 

Merényi László munkája el
ismeréséül 1984-ben megkapta 
a Munka Érdemrend arany fo
kozatát. 

A kiállítás megnyitása után, 

42 év után 

1 

Rövid hajú, fekete bőrdzsekis 
férfi ül velem szemben, Katona 
Gyula, Révfülöp állomás év 
elején nyugdíjba vonult állo
másfőnöke. 

- Naponta jártam ide, erre 
az állomásra szolgálatot teljesí
teni - mondja. - Minden nap 
friss fehér ing, egyenruha. 
Csak itt harminckét éven át ... 

Eltűnődik. Kinéz az ablakon. 

délután három órakor kezdő
dött az ifjúsági nagygyűlés, 
amelyen megjelent dr. Szórádi 
Sándor, a KISZ KB titkára, 
Szemők Béla vezérigazgató-he
lyetes és Koósné Török Erzsé
bet, a megyei KISZ-bizottság 
első titkára. Tóth Ferencnek, az 
üzemi KISZ-bizottság titkárá
nak megnyitója után dr. Szórá
di Sándor mondott ünnepi be
szédet. Méltatta többek között a 

• 

a 1va 

Apja vonatkísérőként, zárféke
zőként dolgozott 30 éven át. 
A kisfiú sokszor elkísérte, ha 
rövid útra indultak, például az 
uzsai bányákhoz. Pár év múlva 
ez az emberke - nagyon fiata
lon - már önálló szolgálattevő
ként dolgozott. Egykori kollégái 
be-benyitnak most az irodába, 
ahol beszélgetünk. ,, Gyula bá
csi . . .  " - szólítják meg volt 
főnöküket. s néhány apró dol
got beszélnek meg vele. Aztán 
újra kettesben vagyunk. 

mányszerkezete" is változott -
folytatja. - Ez a részleg kapta 
meg a jelzőberendezések gyár
tását. Az egyre erősödött ver
senymozgalom hatására hama
rosan naponta egy gőzgép ke
rült ki a műhelyből. Aztán jött a 
dízelesítés . . . De nemcsak az 
üzemi munkában, hanem az or
szág újjáépítésében is kivettük 
részünket. Például a Déli össze
kötő vasúti híd építéséhez az 
üzemből is önkéntesek mentek 

- 1948-ban bevonultam ka
tonának. A határvidékre kerül
tem. Politikai bizalmi lettem. 
Innen küldtek őrsparancsnoki 
iskolára. 1950-ben megalakul
tak a tanácsok. Szentgotthár
don tanácstagnak választottak. 
Ott szereztem tapasztalatokat a 
tanácsi munkában. Közben le
szereltek, és 1951-ben visszake
rültem Pestre. De feleséget is 
hoztam magammal, akit ott, a 
határvidéken ismertem meg. 
Néhány évvel később a véletlen Székelyhidi Ferenc 

Talán arra gondol, hogy vala
mikor a tapolcai vasutasházak 
egyikéből gyakran loholt az ál
lomásra egy nyúlánk kisfiú. - Ne is haragudjon. de én 

nem tudom Gyula bácsinak A __ m_u_n_k_a_s_m_o_z_g_a--:-lo_m __ m_a_n_
'l

_r_·,-a--------------------------. szólítani, hiszen nyugodtan le-
., tagadhatna tíz évet az életkorá

ból. 

Száz éve született Polai János 
Elneveti magát. 
- Mások is megkérdezték, 

hogy kedvezménnyel mentem-e 
nyugdíjba. Pedig 42 évet töltöt
tem a vasútnál . . . Tudja, a 
pontos, kiegyensúlyozott dolgo
kat szeretem az életben. A vas
út rendet, fegyelmet követel. ez 
egyezik minden tekintetben az 
elvemmel. Régen nehéz volt ide 
kerülni, ma viszont ,.jobb" 
munkahely után néznek a fiata
lok. 

Polai Ferenc földműves és 
Varga Júlia második fia, János 
1885. április l-én született Kis
kanizsán. 1906. szeptember 
l-én lépett a Déli Vasút szolgá
latába, s a legnagyobb magyar
országi fűtőházának fiókműhe
lyében lett kazánkovács és a 
munkásmozgalom harcosa. 

A nagykanizsai vasúti csomó
pont dolgozói úttörő szerepet 
játszottak Zala megye munkás
mozgalmában. 1896-tól sokan 
olvasták ott az osztrák szociál
demokraták lapját, a Der Eisen
bahnert. Polait élénk szakszer
vezeti élet fogadta. 1906. május 
24-én megalakult a Vasúti 
Munkások Országos Szövetsé
gének nagykanizsai csoportja. 
Egymást követték itt a déli vas
útiak országos gyűlései is. 1907 
elején passzív rezisztenciával 
ők vívták ki a magyarországi 
vasutak történetében az első 
kollektív szerződést. 

A vasutas-szakszervezetet 

Vasutas zászlaja melletti kitar
tásra buzdított a lapban, mert 
ha ezt nem tesszük, ,,ha eljő a 
döntő harc, akkor a győzelem 
nem a mi számunkra fog terem
ni". 

Családja aggodalommal fi
gyelte aktív részvételét az üldö
zött vasutasmozgalomban. 
1909-ben kötött házasságot 
gyermekkori szerelmével, földi
jével, Berke Rozáliával. Apósa, 
Berke József a Déli Vasút nagy
kanizsai állomásán teljesített 
váltóőri szolgálatot. Özvegye 
1962 őszén így emlékezett azok
ra az időkre: ,,Édesapám gyak
ran mondogatta: A Jani még 
ráfizet erre. De hiába beszél
tünk neki. Ebben a kérdésben 
nem hallgatott sem miránk, 
sem a főnökére, aki könnyebb 
munkát, magasabb bért és 
pénzjutalmat ígért, ha nem vál
lalja a bizalmi tisztséget és ott
hagyja a szocialistákat. Megin
gathatatlan volt." 

a műhelymunkásság a moz
dony- és vonatkísérő személy
zet nélkül vajmi keveset érhet 
el, s ezért mindent megtett e ré
tegek megnyerése érdekében. 

1918. december 15-én az újra 
legálissá váló vasutas-szakszer
vezet, a Magyarországi Vasuta
sok Szövetségének helyi cso
portja őt választotta titkárává. 
Polai az elsők között szorgal
mazta a KMP helyi szervezeté
nek megalakítását. A Tanács
köztársaság idején a dolgozók 
bizalmából tagja lett a városi, a 
járási és a megyei munkásta
nácsnak. A vasutasok élén 
helytállt a murai fronton. Az 
általa vezetett vasútbiztosító őr
ség eredményesen harcolt a 
csempészek és a feketézők el
len. A lakásügyek intézőjeként 
hadat üzent a lakbéruzsorának, 
s mielőbb emberhez méltó kö
rülmények közé kívánta juttat
ni a hajléktalanokat. Április 
19-től a nagykanizsai forradal
mi törvényszék vádbiztosaként 
védte a munkásmozgalom tör
vényes rendjét az ellenforradal
márokkal szemben. S közben 
dolgozott a felnőttoktatási, vala
mint a sétatér kibővítésén mun
kálkodó bizottságban is. 

gyelmi kérvényt írtak az igaz
ságügy-miniszternek: 

,,Polai János kazánkovácsot, 
nagykanizsai lakost, munka
társunkat a nagykanizsai bün
tető törvényszék f. évi október 
19-én halálra ítélte . . . Alul
írottak nevezett munkatársai, 
akik őt évek hosszú sora óta is
merjük, tudjuk, hogy jó mun
kás, hű magyar állampolgár, 
jó férj és jó családapa, kérjük 
Kegyelmes Urat, hogy neve
zettnek kegyelmet adni méltóz
tassék ... " A kanizsaiak már 
augusztus derekán elhatároz
ták, hogy kiszabadítják Polait 
és letartóztatott társait. A kato
nai parancsnokság azonban tu
domást szerzett a tervről, és 
megakadályozta a megvalósítá
sát. Ítélethozatal után katonai 
karhatalommal erősítették meg 
a fogházőrséget, de a vezető ál
lamügyészt ez sem nyugtatta 
meg. Kérte az igazságügy-mi
nisztert, hogy ha az ítélet nem 
lenne azonnal végrehajtható, 
adjon utasítást Polai János el
szállítására, mert ő „itt a fenye
gető közhangulat miatt fogva 
nem tartható". Az ítéletet 1919. 
november l-én végrehajtották. 

Polai János emlékét kegye
lettel őrzi az utókor. 

Katona Gyula főfelügyelői 
rangban vonult nyugdíjba. 
Helytállását számos kitüntetés
sel ismerték el. 

- Mindig emberségesen 
igyekeztem vezetni, irányítani 
- mondja, mintegy hitvallás
ként önmagáról, a munkájáról. 
Az állomásfőnökhöz bárki oda 
mehet segítségért, tanácsért, jó 
szóért. 

Egy kedves emléket idézünk 
fel. Nyár, rekkenő kánikula. 

vasutasok munkásmozgalmi 
hagyományait, az igazgatóság 
KISZ-fiataljainak tevékenysé
gét. majd átadta Tóth Ferenc
nek a Vörös vándorzászlót. 

A mozgalomban és a gazda
sági munkában élenjáró fiata
lok kitüntetést kaptak. Az ün
nepi gyűlés után a Bocskai 
Néptánc és a Délibáb együttes 
adott műsort. 

Nagy Ildikó 

, 

ro 

A Budapest felé haladó gyors 
épphogy elhagyta a kijárati jel
zőt, amikor egy kilenc-tíz éves 
kisfiú sírva futott be a főnöki 
irodába. 

- Lemaradtam . . 
hüppögte - Kazincbarcikára 
mennek a többiek. Én pe
dig . . .  

Görcsösen szorította magá
hoz szatyorszerű táskáját. 

- Mi lesz ve-e-lem7 

Az állomásfőnök se szó, se 
beszéd gyorsan beültette sze
mélygépkocsijába a srácot, s 
már pörögtek is a kerekek a for
ró aszfalton. Zánkánál utolér
ték a vonatot. 

Felhangzik az állomási utas
tájékoztató szignálja. Katona 
Gyula ösztönösen felkapja a fe
jét. Rám néz. mégis tudom, 
hogy a bemondó hangjára fi
gyel. Aztán folytatja: 

- Mit is mondjak az utasok
ról? Én velük is jól kijöttem. 
Igaz, néhányan megpróbáltak 
átejteni fel nem használt je
gyekkel. meg egyéb trükköket 
is .. bedobtak", de nem ez a jel
lemző. Többen vannak azok, 
akik itt utasként fordultak meg, 
viszont az állomáson túl a köz
ség. a település érdekében cse
lekvő társadalmi munkások ők 
is, velem együtt. 

- Elfáradt? 
- Nem. Ha helyettesítem 

kell, bármikor átjövök ... 

Az ablak felé fordul. Gondol
ja, nem veszem észre, hogy egy 

pillanatra másképpen csillan 
meg szemében a fény ... 

Mátételki András 

1908 végén feloszlatták, de a 
vasutasok illegális szociálde
mokrata szervezkedése folyta
tódott. Polai is részt vett benne. 
A meleg tekintetű, kackiás ba
juszú, szókimondó fiatalembert 
hamar megszerették társai. Az 
első világháború előtti években 
műhelybizalmi. 1910. február 
20-án annak az országos nyilvá
nos gyűlésnek a tisztikarába 
választották, melyen a déli vas
útiak egy jogvédelmi egyesület 
megalakítását szorgalmazták. 
,,Nagykanizsai fűtőházi ka
zánkovács" aláírású irodalmi 
szárnypróbálgatását a Magyar 
Vasutas szerkesztősége „nehéz 
kezekkel papírra vetett forra
dalmi üzenet"-ként jellemezte 
1914 júniusában. Egy hónappal 
később pedig Polai a Magyar 

A kanizsai vasutasok Polai 
vezetésével egyre aktívabban 
vettek részt a háborúellenes 
mozgalmakban. Munkabeszün
tetésüknek nagy jelentősége 
volt az 1918-as januári béke
sztrájk idején, mert zavarta az 
olasz hadszíntér szempontjából 
fontos vonalak forgalmát. 
Nagykanizsán azonnal csatla
koztak az általános politikai tö
megsztrájkhoz a fűtőházi fiók
műhely munkásai, a napibéres 
alkalmazottak, sőt a kinevezett 
forgalmi dolgozók is. A moz
donyvezetők és a mozdonyfű
tők csatlakozását pedig csak a 
sztrájk lefújása akadályozta 
meg. Dr. Hamburger Jenő, a 
kanizsai pártszervezet akkori 
elnöke Polainak éppen azt a fel
ismerését méltatta, mely szerint 

A Tanácsköztársaság meg
döntése után letartóztatták. 
A halálos ítélet indoklása sze
rint „Polai János volt a prole
tárdiktatúra és a kommuniz
mus leglelkesebb híve és táma
sza Nagykanizsán és környé
kén." Súlyosbító körülménynek 
számított, hogy „a tárgyalás so
rán a megbánás és a megtérés 
legcsekélyebb jelét sem mutat
ta". Dolgozótársai azonban ép
pen ezt méltányolták. Dühön
gött a fehérterror, de ők a javí
tóvágányon álló kocsiban ke- Gadanecz Béla Katona Gyula Oobbról) és utódja Kardos Ferenc 
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Negyven éve történt 

01 tonhíd a Du 
,. 

a 

A szovjet hadvezetés 1945 
elején megkezdte a tavaszi 
nagy offenzíva előkészítését. 
A Vörös Hadsereg Dunántúlon 
harcoló csapatait meg kellett 
erősíteni, ezért a dunai átkelő
helyeken folyamatosan nagy 
mennyiségű hadianyagot szállí
tottak a Dunántúlra és új egy
ségeket vezényeltek a készülő 
támadás kiindulási körzeteibe. 
A szovjet hadvezetés a közúti 
szállítás mellett az átrakás nél
küli vasúti szállítás megterem
tését is elhatározta. Ez megva
lósítás esetén megkönnyíthette 
és meggyorsíthatta a szállítást. 
Ehhez Baján már a télen meg
kezdték a műszaki előkészüle
teket. Sokáig nem értették a 
munkára vezényelt bajaiak, 
hogy a szovjet műszakiak mi
lyen célból veretik velük a Du
na-part talajába a hatalmas vö
rösfenyő cölöpöket. 

1945 kora tavaszán derült ki 
a munka célja. Amikor jégmen
tes lett a víz, egy napon a Du
nán önjáró pontonok sokasága 
jelent meg, bennük hidászok
kal. A pontonok derekán ke
resztben gerendák voltak elhe
lyezve, s azokra már előre meg
épített vasúti pálya szakaszai. 
Az érkezett első pontonokat a 
parton levert cölöpökhöz kap
csolták, s ahogy csatlakozott az 
újabb ponton, gyakorlott kezek 
már hevederezték a keresztbe 
fektetett síneket. Hamarosan 
újabb és újabb pontontest és 
pályadarab került a helyére. 
A már összerakott pontonsort a 
Duna-híd pilléreihez kötötték 
vastag drótkötelekkel, s több 
pontont a mederfenékhez is le
horgonyoztak. 

A szovjet hadvezetés a hajó
híd megépítésére a bajai Duna
híd roncsaitól délre, talán 
25-30 méterre talált helyet. Itt 
ugyan a vasúti pálya magas töl
tésen vezetett a régi hídra, s a 
túlparton is az ártéri területe
ken magas töltésen vitt tovább, 
ráadásul az ártéri töltésben is 4 
kisebb híd ugyancsak fel volt 
robbantva. Baja állomásról a 
nyílt vonali elágazáson keresz
tül azonban már volt vasúti pá
lya, ami levitt a Duna-partra, 
igaz, a nagy esésben fekvő pá
lya vontatási gondot is okozott. 
Volt ugyanakkor már a túlsó ol
dalon is egy nyílt vonali elága
zás, melyből a Dunáig vezető 
vágányt még a németek építet
ték meg. Nem volt mellékes az 
a szempont sem, hogy Bajától a 
frontvonal már meglehetősen 
messze volt, így a német repü
lők esetleges támadásának ke
vés bé volt kitéve, mint például 
a dunaföldván átkelőhely köz
úti forgalomra épült hídja. 

A magyar vasutasok feladata 
volt a csatlakozó bajai Duna
parti vágánynak és a túlparti 
Dunafürdő megállóhely mellet
ti ideiglenes vágánynak a pon
tonhídhoz csatlakoztatása és 
megfelelő kiképzése. Ugyan
csak a vasút feladata lett a csat
lakozó vágányrésznek a Duna 
vízszintjéhez való folyamatos 
igazítása: süllyesztése vagy 
emelése. 

A híd elkészültekor a forga
lom irányításában már a ma
gyar vasutasság is részt vett. 
Baján magyar forgalmi szolgá
lattevő dolgozott, és forgalmi 
szolgálattevőket rendeltek a 
pontonhíd két végére is. A pon
tonhídon a vonatforgalmat sa
játságosan, a rendkívüli körül
ményekhez s a biztonság szem
pontjaihoz igazítva szabályoz
ták. 

A pontonhíd alaphelyzetben 
nyitva állt, azaz a már szabaddá 
tett hajózóútvonal helyéről egy 
pillérköznyi önjáró ponton fél
reállt. Amikor Baja vagy Báta
szék a bajai szovjet menetirá
nyítóval egyetértésben vonatot 
akart a hídon át közlekedtetni, 
a szándékolt indítás előtt egy 
órával értesítette a hídnál levő 
szolgálattevőket, akik az értesí
tést továbbították a híd szovjet 
kezelőinek. Ekkor a különvá
lasztott pontonokat beúsztatták 
helyükre, a vágányok sínszálait 
összehevederezték, a pontono
kat rögzítették: s a híd a vonat
forgalom számára máris kész 
és szabad volt. 

A híd kezelésére, a hídon ke
resztül közlekedő vonatok for
galmának szabályozására„ Vég
rehajtási utasítás" is készült. 
Ez a legapróbb részletekig sza
bályozta a vonatforgalmat a 
pontonhídon. A csatlakozó ma
gas töltésekről a pontonhídig a 
szerelvények mindkét irányból 
könnyen legurultak. Azonban a 
túloldalon a pontonhídról a 
csatlakozó vágányra, majd on
nan a töltésre vezető erős emel
kedőben fekvő vágányon már 
csak előfogattal vagy tológép
pel lehetett felvinni a vonato
kat. Erre a feladatra a bajai fű
tőházhoz egy 56 sorozatú moz
donyt állomásítottak. 

A „ Végrehajtási utasítás" 
előírta, hogy a hídra járó vonat 
élén közlekedő gép két nyitott 
kocsit toljon maga előtt, az 
egyik félig, a másik egészen ter
helésig legyen kővel megrakva. 
Így mire a mozdony ér a hídra, 
a pontonok már kellő súllyal le 
vannak terhelve, s merülésük 
biztosítja a vonat alatt a híd 
nyugodt fekvését. 

A hídon rövid, 10-15 kocsi
ból álló vonatokat közlekedtet
tek. A nagyobb vonategysége-

ket több részben vitték át. 
A személyzet begyakorolta fel
adatát, s a látszólag bonyolult 
forgalmi rendszer jól működött. 
Annyira, hogy már a kővel ra
kott kocsikat el is hagyták, nél
külük is merültek a pontonok a 
mozdony súlya alatt. 

A frontra induló utánpótlás 
vonatjai gurultak át a hídon. El
lenirányból üres szerelvények, 
majd a tavaszi nagy offenzívák 
után sebesülteket és hadifog
lyokat szállító vonatok közle
kedtek. A háború befejezése 
után, 1945 nyarán a hazatérő 
csapatok szállításakor a hídon 
vonat vonatot ért. 

A pontonhidat a polgári for
galom számára nem nyitották 
meg, de azért vasutasaink né
hány kocsit - ha úgy adódott 

hozzácsaptak valamelyik 
szovjet szerelvényhez. s így 
azok rövid úton átjutottak a Du
nán. Időnként, ha Szeged vil
lanytelepén már az utolsó kocsi 
szén is elfogyott, s a villamosok 
is leálltak, engedélyezték, hogy 
a pécsi szénmedencéből a város 
számára indított szénvonat a 
pontonhídon keresztül jöhessen 
át a Dunán. Óriási időnyeresé
get jelentett ez, hisz megtakarít
hatták vele a budapesti hatal
mas kerülőt. 

Jávor Imre, Ignátz Antal for
galmistaként élték át ezeket az 
eseményeket. Bácskai József 
hídőrként szolgálta akkor fiatal 
éveit. Besser István előmunkás 
pályamunkásként dolgozott a 
csatlakozópálya igazításán. 

Senki sem tudja ma már, 
hogy mikor ment át a pontonhí
don az első vonat. Békei Géza, 
egykori bátaszéki mozdonyve
zető sem, pedig ott találkozott 
az első bajai mozdonyvezetővel, 
aki a pontonhídon jött át a Du
nántúlra. Tolnai Béla volt a 
mozdonyvezető. 

- Hogyan jöttél át a Dunán? 
- kérdeztem, mire ő így vála-
szolt: 

- Az oroszok megépítették 
a pontonhidat! 

Később már Békei Géza is 
járt mozdonnyal a hídon, ami
kor lőszeres vonatot vitt a front
ra. Neki is, akár a többi kollégá
jának, kissé bizonytalan érzése 
támadt, amikor a pályatest alatt 
közvetlenül csobogott, locsogott 
a Duna. A pontonhíd azonban 
jól szolgált. 

A szovjet hadvezetés 1946 no
vemberében szétszedette a pon
tonhidat. Története a felszaba
dító harcok és a magyar vasút 
történetének egy apró, de fon
tos eseménye, közös múltunk 
egy darabja. 

Lovas Gyula 

Vas megye székhelyéröl 

Vonattal utaztak a küldöttek 
az MSZMP XIII. kongresszusára 
Már befejezte munkáját a 

XIII. pártkongresszus. Mégis 
szükségesnek tartjuk közzé 
tenni Sz. Jakab István tudó
sítónk írását arról, hogy Vas 
megye küldöttei milyen kö
rülmények között utaztak 
Budapestre, vasúton. Ennek 
emlékét őrzi az alábbi tudó
sítás.(A szerk.) 

Március 24-én fellobogózták 
a szombathelyi vasútállomást. 
A 905-ös számú gyorsvonat 
mozdonyán és a felvételi épüle
ten nagy betűs transzparens: 
,,Köszöntjük a XIII. pártkong
resszus küldötteit." Ezzel a vo
nattal utaznak a kongresszusra 
a Vas megyei küldöttek és meg
hívottak. Felkapaszkodom a ve
zetőállásra. Horváth VIII. Ist
ván fiatal mozdonyvezetőtől 
kérdezem. 

- Párttag? 
- Nem. Úgy érzem, hogy a 

párt politikája is kifejeződik ab
ban, hogy pártonkívüli vezeti a 
mozdonyt. A kijelölés talán 
nem volt véletlen. 

Büszke? zetről, erőfeszítéseinkről a sze-
Képzelheti! mély- és áruszállításról. 
Lesz-e késés? Horváth Lajos, a megyei 
Rajtunk nem múlik! pártvégrehajtó bizottság tagja, 

Időközben megérkeznek a a szombathelyi városi pártbi
vendégek. A küldöttség vezető- zottság első titkára meghívott
jét, Horváth Miklóst, a megyei ként utazik e fontos tanácsko
pártbizottság első titkárát és a zásra. Vele is szót váltok. 
többieket Kapronczai János _ A küldött k t 1 · ·r t'f d. , k' .. e vona on va o vasu. ig_�zga O ?ga Ja, es is�n utazását a MÁV elismerésének 
� _kiJelol� k�csih?z. Van meg tekinthetjük? idom szot val_�an_� az egyetlen _ Egyértelműen. Utazhatvasu�s vasi �uldot:el, a 27 esz- tunk volna külön autóbusszal tendo.� Debrei Istvan mozdony- is. Megyénkben nagyon fontos vezetovel. szerepe van a vasútnak, közel 

- Nem lesz furcsa a moz- áll hozzánk. A városi pártérte
dony helyett termeskocsiban kezletünkön is kitettek magu
utazni? kért a vasutasok. Bátrak, őszin-

- De igen. Biztosan nem ték és nyíltak voltak. Személy 
veszik rossznéven majd küldött szerint is kötődöm a vasúthoz, 
társaim, hogy egy állomásköz- hiszen családom több tagja dol
ben felmegyek a vezérállásra. gozik a MÁV-nál. 

- Fel akar szólalni a kong- Búcsúznak a küldöttek. Elin-
resszuson? dul a menetrend szerinti gyors-

- Igen. Ha nem kapok szót, vonat, a külön kocsijában ülő 
írásban adom le a mondani- küldöttekkel. Délután telefonon 
valómat. beszéltem a Déli pályaudvar 

- Miről akar beszélni? egyik felelős vezetőjével. A 
905-ös szombathelyi gyors pon
tosan megérkezett a végállo-- A vasút, a vasutasok ál

talános gondjairól, a műszaki 
fejlesztésről, a munkaeró'hely-

másra. Sz. Jakab István 

Vasutasok a kitűzött célokért 
(Folytatás az 1. oldalról) tisztségviselők vettek részt. Az 

eddigi eredmények értékelése 
nista műszakon, április 20-án után meghatározták a legfonto
Csapon és Bátyun találkoznak sabb feladatokat is. A többlet
majd ismét a magyar vasutasok vállalások teljesítését segíti az 
szovjet kollégáikkal, a csehszlo- igazgatóság azzal is, hogy - a 
vák műszak pedig április 13-án tszb-vel egyetértésben - ápri
lesz. lisban a vasútigazgatóság 

Több igazgatóságon az el- egész területén kongresszusi 
múlt napokban értékelték a műszakot hirdettek. Az ered
kongresszusi munkaverseny ményeket tíznaponként értéke
eddigi tapasztalatait. A szegedi lik. 
igazgatóságon például a jubi- A budapesti igazgatóság te
leumi munkaverseny be a brigá- rületén kibontakozott munka
dok 76 százaléka kapcsolódott versenyhez a múlt év december 
be. A verseny értékelésének 31-ig 913 brigád 9777 tagja 
könnyítése érdekében az igaz- csatlakozott. Az ehhez kapcso
gatóság egységes pontrend- lódó szakmai és politikai vetél
szert dolgozott ki. kedőkre 759 brigád nevezett be. 

A verseny első szakaszát a 
közelmúltban értékelték. En
nek alapján a körzeti üzemfő
nökségek versenyében 358 
ponttal Kecskemét lett az első, 
második Vésztő, harmadik Sze
ged. 

A műszaki szakszolgálat te
rületén 358 ponttal a kiskunha
lasi villamos vonalfőnökség 
kollektívája volt a legeredmé
nyesebb. Őket a szegedi BFF 
és a kiskunhalasi pft-főnökség 
követi. A szertárf őnökségek 
versenyében a Szeged-rendezői 
osztószertár-főnökség dolgozói 
372 pontot értek el, ami a szak-

1984 második felében, a 
kongresszusi és felszabadulási 
versenyben az üzemfőnökségek 
közül első lett Ferencváros, 
második Rákosrendező, har
madik pedig Győr. A pálya
fenntartásiak közül szintén a fe
rencvárosiak állnak az élen. 
Utána Vác, majd Budapest
Angyalföld következik. A szer
tárfőnökségek közül a Keleti a 
legjobb. Második Vác, harma
dik pedig Rákosrendező lett. 

várdai, a baktalórántházi és a 
tiszalöki állomás kollektívái. 

A szocialista brigádok a va
gonok tartózkodási idejének 0,5 
százalékos csökkentését is vál
lalták. Ennek eredményeként 
több kocsi jutott a fuvaroztatók
nak, és három százalékkal csök
kent a kocsiállási idő is. 

A személyszállítási bevételi 
tervet 4,9 százalékkal sikerült 
túlteljesíteni, amely hétmillió 
forint többletbevételt jelent. 
A körzet vasutasai félszázalé
kos villamosenergia- és gázolaj
megtakarítás elérésére is tettek 
vállalást, amit szintén sikerült 
teljesíteniük. Ebben kiemelke
dő szerepük volt a mozdonyve
zetőknek és a kisegítő személy
zetnek. Ezért összesen 742 ezer 
forint jutalmat kaptak. 

----------------------------------------l szolgálatok között is kiemelke-
dő eredménynek számít. 

A nyíregyházi körzeti üzem
főnökségen is értékelték a mun
kaverseny eddigi részeredmé
nyeit. A versenyhez a körzet
ben 38 állomás és vontatási 
üzemegység kollektívája csatla
kozott. Nyolcvan szocialista bri
gád 650 tagja vállalta, hogy az 
egymillió 150 ezer tonnás szállí
tási tervet egy százalékkal túl
teljesítik. Ezt a vállalást túl
szárnyalták. 

A MÁV Szállítmányozási Iro
da dolgozói 1984. augusztus 
4-én csatlakoztak a jubileumi 
munkaversenyhez. Vállalásaik 
szorosan illeszkednek a MÁV 
üzletpolitikai elképzeléseihez, a 
vasúti szolgáltatási kör bővíté
séhez. Vállalásaik között szere
pel többek között a nagykonté
neres áruforgalom növelése, a 
futásfelügyeleti, tájékoztató 
szolgáltatás kiszélesítése, az In
tercontainer-forgalom raciona
lizálása, a vámtevékenység bő
vítése. 

A lelépítniényi niunl.ál. 
gépesítésének 40 ét,e 

Az MSZMP XIII. kongresz
szusa, valamint hazánk felsza
badulásának 40. évfordulója 
tiszteletére a MÁV Vezérigaz
gatóság építési és pályafenntar
tási főosztályán a „Felépítmé
nyi munkák gépesítésének 40 
éve" címmel kiállítást rendez
tek. A kiállítást Zombori Fe
renc a főosztály pártszervezeté
nek titkára nyitotta meg. Beszé
dében elmondta, hogy az építé
si és pályafenntartási szakszol
gálat gépesítésének megindítá
sa az 1940-es évek végén, rövid
del a felszabadulás után kezdő
dött. Elsőként importból a sváj
ci Matisa cégtől szereztünk be 
4 aláverő gépet, majd ezt ágya
zatrostáló gépek és további 
újabb típusú aláverő gépek be
szerzése követte. 

A hazai pályafenntartási gép
gyártás kezdete 1955-től számít
ható. Kezdetként 1955 és 1957 
között az Északi Járműjavító 
Üzemben, majd 1957 óta a 
MÁV Gépjárműjavító Üzem
ben folyik kisgépgyártás, mely
nek feladata a nehéz fizikai 
munka csökkentése. 

A nagyteljesítményű gépek 
hazai kifejlesztése az 1960-ban 
tervezett Buda típusú aláverő 
gép és a Csaba típusú ágyazat
rostáló gép gyártásával kezdő
dött. Az építési és pályafenntar
tási munkák gépesítése 1970-ig 
a hazai gépgyártás, 1970-től az 
import útján történő beszerzés 
a jellemző. 

A szakszolgálathoz t.artozó 
munkagépek és közúti jármű
vek állaga, darabszám és telje
sítmény vonatkozásában mint
egy megtízszereződött. Így pél
dául a teljesítményük 21 OOO 
kW-ról az eltelt időszak alatt 
230 OOO kW-ra nőtt. Ebbe bele 
tartozik az a mintegy 360 db 
nagyteljesítményű gép és jár
mű is, melyeknek közel a fele 
hazai, azaz MÁV-terméknek te
kinthető. Ez azt is jelenti, hogy 

a kezdeti évi néhány száz kilo
méteres gépi fenntartási kapa
citással szemben ma már - ha 
szükséges - a géppark akár 
6000 km vasúti pálya évenkén
ti gépi fenntartási munkáinak 
elvégzésére is képes. 

Az így megnövekedett gép-

és járműparkhoz szükséges 
megfelelően kvalifikált sze
mélyzet biztosítása párhuzamo
san, folyamatosan történt. 
A kezdetbeni néhány fős gép
kezelői létszám ma már több 
mint 1000 főre tehető. 

A munkagépek járművek 
üzemeltetésének, karbantartá
sának, javításának ellátását ma 
már nemcsak a kezdeti két 
üzem, illetve főnökség, hanem 
korszerűen kialakított és felsze
relt öt gépállomás és egy köz
ben létesült új üzem is végzi. 

Az eltelt 40 év hasznos tanú
ságai, tapasztalatai útmutatást 
nyújtanak a következő évekre 
évtizedekre is, hogy a pályaépí
tés és fenntartás nehéz fizikai 
munkáját teljes egészében gé
pesíteni lehessen és hogy a ma
gyar vasúthálózat pályaállapota 
a vele szemben támasztott kö
vetelményeknek mindenkor 
meg tudjon felelni és a vonatok 
biztonságos, gyors közlekedé
sét, az utasok kényelmes utazá
sát biztosítsa. 

Karaus Lajos 

A verseny további kiszélesí
tése, a konkrét célok meghatá
rozása érdekében az igazgató
ság központjában a közelmúlt
ban tanácskozást tartottak, 
amelyen a szolgálati főnöksé
gek munkaverseny-ügyintézői 
és a partner szakszervezeti 

0 

(Folytatás az 1. oldalról) 

Változtak egyes szállítási irá
nyok is, hiszen korábban nem 
számítottak olyan mérvű élőál
lat-, hús- és gabonaexportra, 
mint ami tavaly megvalósult. A 

feszültségek feloldásának 
egyik módja, hogy ütemesebbé 
váljon a szállítás. Az év első fe
lében - a Gazdasági Bizottság 
határozatának megfelelően -
az ipari termékek 55 százalékát 
szükséges ahhoz elszállítani, 
hogy a nagy tömegű szezonális 
mezőgazdasági termékek - al
ma, gabona, konzervek - szál
lítása zavartalan legyen az őszi 
csúcsban. Gondot okoz, hogy 
ekkor nem áll rendelkezésre 
elegendő széles fedett kocsi. 
Tervezik, hogy a közúti és vízi 

Kiemelkedő eredményeket 
értek el a nyíregyházi, a kis-

A verseny első szakaszát 
eredményesen zárták. A dolgo
zók csatlakoztak a jubileumi ve
télkedőhöz is. Az egyes témakö
rökön belül a versenyzőknek el
sősorban olyan kérdésekre kell 
felkészülniök, amelyek kapcso
lódnak munkájukhoz, a szak
mai színvonal emeléséhez. 

rt- ·niport 
• 

a 

szállítás nagyobb arányban ré
szesüljön a szovjet exportból, 
azonban ennek megvalósítása 
hosszabb időt igényel. 

Az export- és importszállítá
sok szervezésével kapcsolatos 
feladatokat Mészáros András, a 
MÁV vezérigazgató-helyettese 
ismertette. A vasút azzal szá
mol, hogy emelkedik a korszerű 
szállítás részaránya. Így a kon
ténerforgalmat negyedével nö
velik. Ennél lényegesebb, hogy 
a közelmúltban elkészült záho
nyi tengelyátszerelő csarnok ré
vén megduplázódott a kapaci
tás, a termelő vállalatok közvet
lenül széles nyomtávú kocsikba 
rakhatják az áruikat. A záhonyi 
kapacitások pedig alkalmasak 
arra, hogy nagyobb mennyiség
ben történjen az széles nyomtá-

vú kocsikba az átrakás. Jó hír 
volt a szállíttatóknak, hogy tíz 
nappal korábban megkezdhet
ték az alma és a konzerváruk 
szállítását fedett kocsikban a 
korábbi hűtővagonos szállítás 
helyett, aminél a viszonylag ke
vés kiállított kocsi akadályozta 
a megrendelések teljesítését. 

A tanácskozáson felszólalt 
dr. Takács Béla, a Központi 
Szállítási Tanács titkára is, aki 
az összehangolt munkára hívta 
fel a figyelmet. 

A konferencia résztvevői 
konzultáción kaptak választ a 
vitás kérdésekre, majd gyakor
lati bemutatón ismerkedtek 
meg a gépesített átrakás módo
zataival, a tengelycserés szállí
tási lehetőséggel. 

Lányi Botond 
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Az információban kérdezték: 

Miként változik a gazdálkodás 
az építési főnökségeknél? 

A MÁV, a vasutas-szakszervezettel egyetértésben 
ez év január 1-től kísérleti jelleggel, az építési főnök
ségeknél is bevezette a nyereségérdekeltségi rend
szert, amely - mint az az információs jelentésekből 
is kitűnik - élénken foglalkoztatja az érintett főnök
ségek dolgozóit. Kérdéseikre Ambrus Zoltántól, a 
MÁV Vezérigazgatóság építési és pályafenntartási 
főosztálya üzemgazdasági osztályvezető-helyettesé
től és Szatmári Józseftől, az építési főnökségek 
szakszervezeti bizottságának munkatársától kértünk 
választ. 

tóságokhoz való kölcsönös al
kalmazkodással volt lehetséges. 
Ebből végeredményben a vasút 
is profitált. Most ez a kapcsolat 
kissé merevvé válik, hiszen a 
berendezébek, a pályák elhasz
nálódottsága változatlan, az al
katrész- és az anyagellátás ja
vulására sem számíthatunk. 

Szakszervezeti bizottságunk 
úgy ítéli meg, hogy az új ösz
tönzési rendszer alkalmazása 
anélkül elképzelhetetlen, hogy 
a főnökségek a vasút vezetésé
től ne kapnának idejében több 
konkrét információt az adott 
tervidőszak célkitűzéseiről. 
Közgazdasági bizottságunk tag
jai is kritikusan tették szóvá, 
hogy még január végén sem 
kaptak az idei feladatokról ki
elégítő információt. Így a tagsá
got nem lehet mindig a legcél
ravezetőbben mozgósítani, de a 
szervezettebb munkát, a de
mokratikus fórumok alapsza
bály szerinti működtetését is 
igen nehéz biztosítani. 

- A korábbi évekhez képest 
miben jelent előrelépést az épí
tési főnökségekre is kiterjesz
tett új gazdálkodási rendszer? 

- A főnökségek eddig is 
olyan érdekeltségi rendszerben 
dolgoztak, amelyben a szabott 
áraknak, az eredmények növe
lésére való törekvésnek fontos 
szerepük volt. Ennélfogva tehát 
előnyös helyzetben vagyunk, 
mert az új árképzési előírások 
az építési főnökségek, építési 
üzemek területén már kiállták a 
gyakorlat próbáját. 

Lényeges, hogy az új szabá
lyozás nagyobb gazdálkodási 
önállóságot ad a főnökségek
nek. Eddig csak a bérek fel
használásáról rendelkeztek ön
állóan a szakszolgálathoz tarto
zó egységek, most eredményeik 
alapján önálló fejlesztési alapot 
képezhetnek - ami nem lesz 
túlzottan nagy összeg-, de en
nek felhasználásáról saját szak
embereik dönthetnek majd. 

Ugyancsak előrelépésnek 
tartjuk, hogy a különböző társa
dalmi munkákból, kommunista 
műszakból befolyó pénzössze
gekből saját lakásépítési támo
gatási alapot képezhetnek, 
melyből a helyi szakszervezeti 
testületek döntéseit figyelembe 
véve önállóan is segíthetik dol
gozóikat. 

Az új érdekeltségi rendszer
ben a nyereségadót, béradót, 
vagyonadót, a kereseti növek
ményadót saját eredményeik
ből kell a főnökségeknek fedez
niük. A decentralizált alap ter
hére fizetik a törzsgárda, a 
munkaverseny, a különböző pá
lyázatok jutalmait, a vezetők 
prémiumát. Ebből egészíthetik 
ki a jóléti-kulturális és a lakás
építés-támogatási alapot. Egy 
bizonyos határig egyedi beru
házásokat is ebből finanszíroz
hatnak. A korábbinál tehát lé
nyegesen jobban kell mérlegel
niük: mi az, ami a legtöbb 
eredményt hozza a főnökség
nek? Ez azonban nem jelentheti 
azt, hogy a MÁV-val szemben a 
kötelezettségeik csökkennének. 
Sőt, a főosztály által egyeztetett 
vasúti tervfeladatoknak ezután 
is elsőbbségük lesz. Ezen felül 
az eddigieknél célratörőbben 
vállalkozhatnak jövedelmezőbb 
külső munkákra, ha erre sza
bad kapacitásuk lesz - mondta 
Ambrus Zoltán. 

- Úgy tudjuk, hogy a főosz
tálynak több észrevétele is volt 
az új érdekeltségi rendszerrel 
kapcsolatban. Mondana ezek 
közül néhányat? 

- Már érintettem, hogy fő
nökségeink eddig is az érvény
ben levő árképzési előírások 
szerinti költségeket számlázták 

„Játékkiállítás és -vásár a 
tornateremben!" - hirdette 
egyik nap egy na_i;iybetűs pla
kát a debreceni MA V-óvoda be
járatánál. Ízlésesen elrendezett 
játéksarkok, babákkal és baba
ruhákkal roskadásig megrakott 
asztal, makramé, kézimunkák 
és még ki tudná elsorolni, mi 
minden nem fér be ide! Az 
egyik sarokban könyvek és 
hanglemezek állnak garmadá
val. Ami pedig a kiállításhoz 
szokott szemnek mégis szokat
lan, az. a minden darab előtt 
megtalálható árcédula. Itt min
den megvásárolható. 

Az ötlet a „Brunszvik Teréz" 
szocialista brigádot dicséri, 
amelynek tagjai szűkebb hazá
juk, Debrecen és az ország fel-

az elvégzett munkákért. Az új 
szabályozás szerint ezek az 
árak év közben nem változhat
nak. A szakszolgálat területén 
felhasznált alapanyagok, külön
böző termékek árai azonban 
elég gyakran változnak. 

Az új ösztönző rendszer 
egyébként ésszerű készletgaz
dálkodásra sarkallja a főnök
ségeket, ami alapvetően jó do
log. Amennyiben a főnökségek 
úgy látják, hogy a készletek -
amelybe a forgóeszközök is be
letartoznak -, csökkentésével 
eredményeiket növelhetik, a fe. 
leslee,es készletektől megszaba
dulnak majd. Ezt részben selej
tezéssel, részben eladással, azaz 
értékesítéssel érhetik el. 

Helyzetük ebből a szempont
ból látszólag egyszerűbb és 
könnyebb lesz, mert az 50 ezer 
forintnál kisebb értékű gépi be
rendezések is forgóeszköznek 
minősülnek. Csakhogy számos 
területen az 50 ezer forintnál ki
sebb értékű gépeket, berende
zéseket eddig éppen azért nem 
selejtezték vagy értékesítették, 
mert nem volt helyettük más. 
Ezután sem lesz több pénz új 
gépekre. Vagyis selejtezésük, 
értékesítésük esetén még azok 
az eszközök se segítik majd elő 
a fizikai munka könnyítését, 
amelyeket eddig erőfeszítések 
árán, de sikerült üzemben tar
tani. 

- Miben és hogyan tud eb
ben a helyzetben közreműköd
ni a szakszervezet? 

- Szakszervezeti bizottsá
gunk minden olyan kezdemé
nyezést támogat, ami a jövede
lem végzett munka szerinti dif
i erenciálásához, az érdekvé
delmet segítő, ösztönző rend
szer kimunkálásához vezet. Jó 
dolognak tartom, hogy az el
múlt években olyan munkaver
seny-értékelési és -ösztönzési 
rendszert sikerült kialakítani, 
amellyel a helyi és a vasúti ér
dekeket is szinkronba tudtuk 
hozni. Ezt az új nyereségérde
keltségi rendszerhez alkalmaz
kodó változtatásokkal tovább 
lehet korszerűsíteni. 

Közismert az is, hogy a vasú
ti eszközök, berendezések el
avultsága miatt gyakran „tűz
oltó" jellegű munkát kell az 
építési főnökségeknek végez
niük. Ez eddig is csak a társ
szolgálatokhoz, a vasútigazga-

Általános jelenség, hogy az 
építési főnökségek sok álló 
számlával, késve érkező hite
lekkel, tervdokumentációkkal 
végzik tevékenységüket. Olyan 
esetek is előfordultak - példá
ul a veresegyházi vonalon -, 
hogy először a pályaépítési 
munkákat végezték el, és csak 
aztán kezdtek a hidak építésé
hez, holott fordítva lenne éssze
rű. Takarékossági, gazdálkodá
si, munkaszervezési, irányítási 
és egyéb szempontokból is vál
toztatni kell ezen a helyzeten, 
mert az új ösztönző rendszer 
csak így éri el a célját. 

- Hogyan segíthetik a szak
szervezeti bizottságok az új kö
rülmények között a főnökségek 
gazdálkodását? 

- A szakszervezeti tagok, 
olykor még a középszintű gaz
dasági vezetők is keveset tud
tak a nyereségérdekeltségi 
rendszerről. Ez a mi termelést, 
gazdálkodást segítő agitáción
kat, propagandánkat is nehezí
tette. Annyit már most látunk, 
hogy a nyereségró1 eddig alko
tott kép megváltoztatása nem 
Lesz könnyű. Az emberek több
sége erről csak annyit tudott, 
hogy a februárban, márciusban 
ismertté váló szorzószámok és 
az éves jövedelem alapján kal
kulálni lehet, mennyi nyereség
re számíthat. Azzal viszont, 
hogy a nyereség miből, hogyan 
jön létre, és mivel segíthetné
nek a növelésében, kevesen 
foglalkoztak. Most az új ösztön
ző rendszer bevezetése után 
meg kell értetni az emberekkel: 
mit, mikor, miért, hogyan kell 
végezniük, hogy az eredmény 
minden egyes ember munkája 
által növekedjen. Ehhez pedig 
elkerülhetetlen, hogy a gazda
sági vezetők, szakszervezeti 
tisztségviselők tisztában legye
nek az új gazdálkodási rend
szerrel. 

1985-ben már eszerint gazdálkodnak az építési 
szakszolgálat irányításával működő gazdasági egy
ségek. Bizonyára év közben előjönnek az új nyereség
érdekeltségi rendszer előnyei, hátrányai. Ezek korri
gálására a vasút és a szakszervezet megfelelő szint
jein időben fel kell készülni. 

Óvónők 
a 

Orosz Károly 

ünneplésen kívül más célja is 
van - mondja Agárdi Sándor
né, óvónő, a brigád tagja. -
Szeretnénk a szülők figyelmét 
felkelteni az olcsón elkészíthe-

, tő, és a gyermek számára na-

gye re ke kert gyon kedves játékok iránt. Ami 
itt Látható, a babák kivételével, 

szabadulásának emlékére, év
fordulójára tett pótvállalás tel
jesítéseként hozták létre ezt a 
kis gyermekparadicsomot. Ga
vallér Györgynétó1, a brigád 
vezetőjétől azt is megtudtam, 
hogy korábban, pontosan októ
ber 19-én, a város felszabadulá
sának napján ugyanennek a 
vállalásnak részeként irodalmi 
és zenei esttel ünnepeltek. 

- Ennek a kiállításnak az 

mindent a brigád tagjai, az 
óvónők készítettek, és hogy ol
csó, azt mutatják az árak is. 
A kereskedelemben kaphatók
nak még a felét sem érik el. 

- A bevétel hova vándorol? 
- Közel 10 OOO forintra 

számítunk, amit az óvoda dí
szítésére, gazdagítására fordí
tunk. Ezzel április 4-én szeret
nénk meglepni a gyermekeket 
és a szüló'ket. 

Dobos Péter 

Kibővített vszb-ülés az Utasellétónél 

Napirenden a munkaeréi
és a bérgazdálkodás 

Március 14-én, kibővített 
ülést tartott az Utasellátó válla
lati szakszervezeti bizottsága. 
A testület előtt szereplő témák 
érzékenyen érintik a vállalat 
valamennyi dolgozóját, hiszen a 
munkaerő- és bérgazdálkodás, 
a prémiumutasítás módosítása 
és az üdültetés szerepelt a ta
nácskozás napirendjén. 

Az írásos anyagból a résztve
vők megtudhatták, hogy az or
szágos nagyvállalat évek óta 
tartó kedvezőtlen létszámcsök
kenése az elmúlt esztendőben 
megállt. Az Utasellátó állomá
nyi létszáma az 1983. évi 
5544,6-del szemben tavaly 5668 
volt. Kedvező folyamat jele a fi
zikai állomány szakmunkásai
nak az arányváltozása, amely 
30,8 százalékról 34,1 százalékra 
nőtt. 

A vállalat a kiemelkedő áru
forgalmi és gazdálkodási mun
kájának eredményeként tavaly 
7 ,08 százalékos bérfejlesztést 
hajtott végre. A központi bér
szabályozás által biztosított 2,7 
százalékos mértékű adómentes 

bérfejlesztésen túl a kollektíva 
a devizabevételek és egyéb más 
korrekciók által vívta ki a lehe
tőséget erre a viszonylagosan 
magas bérszínvonal-emelésre. 

Az Utasellátó Vállalatnak 
1985-ben a központilag engedé
lyezett - adómentes - kere
setnövelési lehetősége 5,5 szá
zalék. Mindent figyelembe véve 
az idén 16 millió 33 ezer forintot 
lehet bérfejlesztésre fordítani. 

A vitában a bérfejlesztés ará
nyainak a kialakítása került a 
középpontba. Végül a testület 
elfogadta a vállalat vezetőinek 
az álláspontját, mely szerint a 
sokat vitatott mozgószolgálati 
utazók kapjanak kiemelt bért. 
Az indoklásnak az alapja a ne
héz körülmények közepette 
végzett, sokoldalú és felelősség
teljes munka volt. Ennek ellen
tételezéseként a vállalat na
gyobb feladatok elvégzésére, az 
eddiginél fegyelmezettebb és 
színvonalasabb munkára köte
lezi az itt dolgozókat. 

A prémiumutasítás módosítá
sának a lényege az volt, hogy 

az értékelésnél több szempon
tot vesznek figyelembe. Értéke
lik a vezetők az előző évinél és a 
tervezettnél nagyobb ered
ményt és a bérarányos nyere
ség alakulását. 

Az üdülés tapasztalatairól 
szóló tájékoztatóból kitűnt, 
hogy 1984-ben 382-en kaptak 
SZOT-beutalót. A SZOT-üdül
tetési lehetőségeken kívül még 
1273 dolgozó vállalati és csere
üdültetésben részesülhetett. 
Valamennyi alapszervezet sok
szorosított tájékoztatót adott a 
bizalmiaknak a rendelkezésre 
álló lehetőségekről. A beutalá
sokról az üdültetési bizottsá
gok döntöttek. Kiemelten kezel
ték a nagycsaládosok üdülteté
sét. Szükség esetén hozzájáru
lást adtak, több esetben a teljes 
térítést is átvállalták a szakszer
vezeti bizottságok. Az idei esz
tendő a tavalyihoz hasonló le
hetőségeket biztosít az Utasel
látó Vállalat kollektívája szá
mára. 

Sz. Jakab István 

Három évtized 
bizalmi tisztségben 

Kórodi Lajos, aki 1950-ben 
került a vasúthoz, és Hajdúszo
boszlón teljesít vasútkezelői 
szolgálatot, hamarosan jeles év
fordulóhoz érkezik: harminc 
éve viseli a szakszervezeti bi
zalmi tisztét. Volt közben szb
titkár is, mint ahogy most - a 
területi átszervezés óta - főbi
zalmi tisztsége mellett a debre
ceni körzeti üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottságának 
tagja. Ő ezt úgy mondja, hogy 
52 hajdúszoboszlói és 16 ebesi 
vasutas ügyes-bajos dolgainak 
a szószólója. 

- Mi a titka annak, hogy 
ilyen hosszú időn át élvezi az 
emberek bizalmát? - kérde
zem. 

- Nincs ebben semmi titok. 
Az embereket egyszerűen tisz
telni és érteni kell - válaszolja. 

- Ez nagyon egyszerűnek 
tűnik. De mi van akkor, ha va
lakit méltánytalanság ér, és jo
gos panaszát a főbizalmi sem 
tudja orvosolni? 

- Ilyen nincs, mert aki be
csülettel helytáll, és magatartá
sa ellen sem lehet kifogás, az 
ilyen embert nálunk nem érheti 
méltánytalanság. Akár testüle
tileg is gondoskodunk róla. 

Konkrét példát is említ: 

Baráti körben 

- Nemrégiben 38 ember 
túlórájának kifizetési ügye hú
zódott, mint a rétestészta. Sür
getésemre azt a választ kaptam 
mindig, hogy „az intézése fo
lyamatban van". Végül is na
gyon keményen megmondtam 
az illetékes ügyintézőnek, hogy 
most már legyen vége a „folya
matnak", mert 12 kocsirendező 
helyett csak négy, vagy a négy 
váltókezelő helyett csak kettő 
teljesít szolgálatot, méghozzá 
nagyon becsületesen ... 

- És az eredmény? 
- Kifizették mindenkinek 

rendben a túlórákat. De említ
hetném a szociális létesítmény 
ügyét is. Ennek az építése is so
káig elhúzódott, mégis a végére 
értünk ... 

- Úgy tudom, hogy ez a 
szép és korszerű szociális léte
sítmény nemcsak étkezési és 
tisztálkodási lehetőségeket 
nyújt a dolgozóknak, hanem 
különböző rendezvények meg
tartására is alkalmas. 

- Így igaz, bár a körzetesí
tés óta a vasutasnapi és más 
ünnepi rendezvények Debre
cen be koncentrálódtak, de azért 
nem maradt kihasználatlanul 
az a bizonyos tanácsterem sem. 
Immár négy éve hagyományo
san itt rendezzük a nyugdíjas 

a 100. születésnapon 
Bensőséges, ritka eseményre 

invitált egy meghívó március 
26-ára, Gyöngyösre. Vass Jó
zsef MÁV-nyugdíjas 100. szüle
tésnapját ünnepelték ezen a na
pon a családtagok, az egykori 
munkatársak, barátok, ismerő
sök. A jeles esemény előkészíté
sében közreműködtek Gyön
gyös állomás vezetői, a nyugdí
jas-ügyintéző, valamint a Kité
rőgyártó Üzem szakszervezeti 
bizottsága. 

Az ünnepségen képviseltette 
magát a vasutas-szakszervezet, 
a miskolci igazgatóság forgal
mi-kereskedelmi szakszolgálata, 
a területi bizottság és a füzes
abonyi körzeti üzemfőnökség 
is. A városi tanács társadalmi 
ünnepeket szervező irodája fo
gadta a vendégeket és terem
tett az ünnepi alkalomhoz mél
tó körülményeket, hangulatot. 

Dr. Tir Dezső, a városi tanács 
elnöke köszöntötte elsőként a 
város legidősebb lakóját, a 
százesztendős Vass Józsefet, 
aki körül ott ültek közvetlen 
családtagjai, a lánya és egyete
mi tanár fia, továbbá egykori 
kollégái, vasutastársai. A ta
nácselnök ólomkristály vázával 
(falán az ünnepi eseményt meg-

örökítő sorok) ajándékozta meg 
az ünnepeltet. Ezután Németh 
László állomásfőnök elevenítet
te fel Józsi bácsi vasutas életút
ját, dolgos hétköznapjait. 

Vass József eredeti szolgálati 
táblázata - amely épen maradt 
az utókorra - híven őrzi életé
nek fontosabb eseményeit. 
1909. október 23-án lépett a Ma
gyar Királyi Államvasutak szol
gálatába Miskolc-Gömöri pá
lyaudvaron. Raktárnok lett 
1200 korona fizetésért. Három-

kollégák különböző összejöve
teleit, így az öregek napját is. 
Először csak vagy ötvenen jöt
tek össze, de Legutóbb már 
120-an voltak. Aki csak mozog
ni tudott, mind itt volt. Akit 
meg valami betegség tartott ott
hon, azokat tízen is meglátogat
ták. Szóval amolyan klubélet is 
folyik abban a teremben. Hadd 
érezze, hogy a vasutas család
hoz tartozik továbbra is, aki 
már letette a szolgálatot. 

- Ön a szabad idejét mivel 
tölti? 

- Az ugyan kevés van, de 
ha jut rá idő, a kertemben dol
gozgatom és az unokáimnak ör
vendezek, mert van már négy. 
A lányomnál, aki kereskedő há
rom, a fiamnál meg, aki a vas
útnál vizsgálólakatos, egy. 

- Akkor a családban remél
hetőleg folyamatos lesz a vas
utas-utánpótlás. 

- Azt nem tudni, hogy az 
unokák mivé cseperednek, de 
hoztam én a szülőfalumból 1s 
néhány embert a vasútra, akik 
becsülettel megállják a helyü
ket. Remélem, hogy akad köz
tük olyan is, akit majd érdemes 
lesz bizalminak megválasztani. 

Dávid József 

évi szolgálat után került Gyön
gyös állomásra főraktárnoknak, 
és ott dolgozott példamutató 
szorgalommal 1945. szeptember 
30-ig, nyugdíjazásáig. Józsi bá
csi négy évig harcolt az első vi
lágháborúban is. Harmincki
lenc évig vett részt a szakszer
vezeti mozgalomban. 

Az egykori munkatársak, ba
rátok virágcsokrokkal köszön
tötték Józsi bácsit, a tortán égő 
száz szál gyertya mellett eleve
nítve fel a régi történeteket, 
majd a pezsgőspoharak ezen a 
kedves délutánon a százeszten
dős vasutas egészségére koc
cantak. 

K. s. 
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Cséplógéptól a korszerű mozdonyokig 

Jármüvek tudósa a VATUKl-ban 
- Szeretem a kutatómun

kát és szeretek tanítani, új is
mereteket átadni másoknak -
kezdi a beszélgetést Pápay Ist
ván, a Vasúti Tudományos Ku
tató Intézet járműgépészeti osz
tályának vezetője, aki kutató
munkája és a kutatás irányítása 
mellett sok éven át tanított a 
Budapesti Műszaki Egyetemen 
is. 

- Hogyan indult a pályája? 
- A gépek szeretetét nagy-

apámtól és apámtól örököltem, 
akik földműves létükre rajong
tak a gépekért. A faluban, ahol 
éltünk, nagyapám vásárolta 
cséplőgépéhez az első Ganz
motort, majd amikor mások is 
követték példáját, a gyár meg
bízásából ő lett környékünkön 
az új motorok üzembe helyező
je. S bizony mondhatom, hogy 
1946-ban boldogan jöttem a fő
városba. amikor felvettek a Mű
szaki Egyetem gépészmérnöki 
karára. 

Az első újítás 

kialakításának fontos eszköze. 
Az új tantárgyhoz, amelyet elő
ször én tanítottam a magyar 
mérnökképzésben, a jegyzete
ket is magam írtam. 

- Mi történt időközben ku
tatóintézeti munkájában? 

- 1959-ben javaslatot dol
goztam ki a 424-es sorozatú 
mozdonyok hengertérfogatá
nak perselyezéssel való csök
kentésére. Vizsgálataim ugyan
is azt mutatták, hogy ezzel a 
módosítással megnövekszik a 
mozdonyok teljesítménye, egy
úttal csökken a fenntartási költ
ség is. A meglevő mozdonyok 
hatásfokát javító, élettartam
növelését célzó munka mellett 
természetesen fontos feladat 
volt a jövő járműparkjának a 
megalapozása is. Két kutató
társammal együtt azokban az 
években dolgoztuk ki a dízel- és 
villamos mozdonyokkal szem
ben támasztható követelménye
ket, jelezve a vasút vezetése ré
szére a fejlesztés legcélszerűbb 
irányait. 

Kiváló vasutas - Amikor 1951-ben átvet
tem a diplomát, természetesen 
a MÁV-hoz kértem a felvétele- - A vontatási energiafo
met. Budapesten a Hámán Ka- gyasztás csökkentését elősegítő 
tó fűtőházba kerültem kikép- kutatási eredményeiért 
zésre, ahol nagy tapasztalatú 1959-ben Kiváló Vasutas kitün
mérnökök, technikusok és tetésben részesítették. De a VA
nagyszerű mozdonyvezetők se- TUKI-ban mikor, hogyan lett a 
gítettek elsajátítani a mozdony- járműgépészeti osztály veze
javítás és -üzemeltetés titkait. tője? 
Itt figyeltem fel arra, hogy a - 1961-ben, amikor megin
mozdonyvezetés elmélete és dult a vasúti járműpark nagy
gyakorlata között több ellent- arányú rekonstrukciója, illetve 
mondás van. Első szolgálati he- a dízel- és villamos vontatásra 
lyemen született az első újítási való áttérés, a felsőbb vezetés 
javaslatom is: két mérnöktár- elhatározta, hogy a néhány ta
sammal új energia-norma- gú, viszonylag szerény felszere
rendszert dolgoztunk ki a gőz- léssel rendelkező járműkísérleti 
mozdonyokra. Azt kívántuk el- csoportot a megnövekedett fel
érni, hogy csak az átlagosnál adatoknak megfelelő intéz
jobb fűtői és mozdonyvezetői ménnyé fejleszti. Engem bíztak 
munkával lehessen az energia- meg ezzel a nagyon szép és 
megtakarítási prémiumot kiér- fontos feladattal. Még két év 
demelni. A kidolgozott rend- sem telt el, és a 'legjobb szak
szert, amelyet a MÁV egész te- emberek közül már csaknem 
rületén bevezettek

1 
a VATUKI- harmincan végezték a járműkí

ban ellenőrizték. Igy ismertek sérleti osztályon a kutatási, fej
meg az intézet akkori vezetői. lesztési, kísérleti munkákat. 

A gőzmozdonyüzemből Szen- Nagy erőfeszítést igényelt az 
tesre, a vasút akkori legna- akkori szűkös valutakeretek 
gyobb és legjobban felszerelt mellett a korszerű mozdonyok 
dízelmotorkocsi üzemébe kérte vizsgálatához nélkülözhetetlen 
az áthelyezését. Onnan később műszerpark megfelelő szintre 
a Vasúti Kutató Intézetbe hív- fejlesztése, de az osztály nagy
ták. szerű gárdájával néhány év 

- Igen. Kopasz Károly, dr. alatt ezeket a nehézségeket is 
Csala Albert és dr. Kánya Er- sikerült leküzdeni. 
nő irányítása mellett ott kezd- _ Amire a szűkös keretektem el és szerettem meg egy ből nem telt, azokat a speciális életre a kutatómunkát. mérőberendezéseket saját fej-

- Milyen feladatokkal bíz- lesztéssel hoztuk létre. Aztán 
ták meg? nagyszabású kísérletsorozattal 

az elővárosi személyszállítás
ban. 

Az első sikereket továbbiak 
követték. Az osztály kollektívá
ja jelentős eredményeket ért el 
az új típusú dízel- és villamos 
mozdonyok teljesítésének és 
hatásfokának a javításában, a 
vontatási energiafogyasztás 
csökkentésében, a járművek és 
a pálya dinamikai együttműkö
désével kapcsolatos problémák 
tisztázásában, a vasúti fékbe
rendezések tökéletesítésében. 
Az utóbbi évek egyik legjelen
tősebb eredménye a villamos 
felső vezetékek rendszeres vizs
gálatára alkalmas mérőkocsi ki
alakítása is. A vontatási ener
gia/ ogyasztás csökkentésére 
irányuló kutatás keretében pe
dig megoldást dolgoztak ki az 
M62 sorozatú mozdonyok üres
járati gázolaj/ ogyasztásának a 
csökkentésére, és az M41 és 
M47 sorozatú mozdonyoknál a 
vonat fűtési energiatermelés 
hatás/ okának a növelésére. Ez 
évenként közel 5000 tonna gáz
olaj-megtakarítást eredményez. 
De az osztály kutató-fejlesztő és 
kísérleti munkája nemcsak a 
MÁV céljait szolgálja, hanem 
hathatósan segíti a Ganz-MÁ
V AG járműfejlesztési és export
tevékenységét is, vagy például 
a BKV vasúti problémáinak a 
megoldását. Részt vesz ugyan
akkor a különböző nemzetközi 
vasúti szervezetek kutatási-fej
lesztési munkáiban is. 

A „hajtómotor" 

- A közelmúltban mire em
lékszik a legszívesebben? 

- Talán arra, amikor 1984 
szeptemberében a Budapesti 
Műszaki Egyetem javaslatára a 
Művelődési Minisztériumtól a 
mérnökképzés érdekében kifej
tett tevékenységemért a címze
tes egyetemi docens címet kap
tam. Az alkalom azért is meg
ható volt számomra, mert az 
egyetem rektorától ugyanab
ban a tanácsteremben vehet
tem át a docensi kinevezést, 
amelyben 39 évvel ezelőtt déká
ni kézfogással egyetemi polgár
rá és 5 évvel később okleveles 
gépészmérnökké fogadtak. 

- Most, 58 évesen, elége
dett-e eredményeivel? 

- Azt hiszem, hogy az ön
magunkkal szembeni egészsé
ges elégedetlenség nélkülözhe
tetlen motorja az újabb eredmé
nyekhez vezető alkotó tevé
kenységnek. Két év múlva 
nyugdíjba megyek, és akkor 
szeretném papírra vetni azokat 
az elgondolásaimat, amelyek 
részletes kimunkálására a kuta
tás, a vezetés és az oktatás mel
lett eddig nem jutott időm ... 

- Kezdetben a mozdonyok a hazai toltvonati közlekedést 
szerkezeti tökéletesítésére és alapoztuk meg, ami lehetővé 
különböző vontatási problémák tette a nagyobb vonatgyakori
megoldására irányuló kutatá- ságot, s biztosította a járművek 
sokban kaptam részfeladatokat, jobb kihasználását. Ez a MÁV
de viszonylag rövid idő alatt si- nál azóta is alapvető módszer 
került önálló kutatási területet.--------------------------
kialakítanom. Abban az időben 

Cs. I. 

a viszonylag kevés gőz- és villa
mos mozdonnyal, illetve motor
kocsival nehéz volt a gyorsan 
növekvő személy- és áruszállí
tást lebonyolítani, ezért elsősor
ban a vonattovábbítás gazda
ságos módszereit kerestük . 

Vasutas-építőmunkás hangverseny 

Út a katedrához 

A Hajdú megyei Állami Építőipari Vállalat szakszervezeti bi
zottsága, a vasutas-szakszervezet területi szakszervezeti bizottsá
ga, a debreceni vasútigazgatóság március 11-én Debrecenben, a 
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ színháztermében rendezte 
meg XXVI. vasutas-építőmunkás hangversenyét a kongresszusi 
és felszabadulási munkaverseny-mozgalomban élenjáró szocialis
ta brigádok tagjainak. 

- Hogyan kezdett tanítani 
az egyetemen? 

- Kutatási eredményeimre 
és előadásaimra figyelhettek 
fe� és hívtak tanítani az akko
ri Közlekedési Egyetemre. A 

Az est keretében Mozart, Cimarosa, Vivaldi, Chris Hazell, 
Gershwin, Loewe, Fischer legszebb melódiái hangzottak el a 
debreceni MÁV Filharmonikus zenekar előadásában, Szabó 
László Liszt-díjas karnagy vezényletével. A közönség vastapssal 
jutalmazta a közreműködő szólistákat: Pelle Erzsébet és Martin 
János operaénekest, Gellén László oboa- és Sánta Zoltán hege
dűművészt. 

kutatómunkától azonban sem- ---------------------------1 
miképpen nem akartam meg
válni, ezért az egyetemen csak 
másodállást vállaltam. A mű Rendezvények telt ház előtt 
szaki hőtan és a vasúti jármű- Idén élénkebbé vált az élet a 
vek gyakorlati óráit tartottam a szegedi vasutas művelődési 
v�súti, vont_atási tanszéken. __ Né- házban. Egymást követik a kü
hany ev mulva, amikor a kozle- lönböző előadások rendezvékedési �érnö�ép�és már a nyek. Nagy sikerű' külpolitikai Budapesti Muszaki, Eg7e;em tájékoztatót tartott Vértes Éva, ke:eteben �olyt, m�s?dállasos majd Chrudinák Alajos. Telt adJunktuskent az esti es a leve- h' l"tt tart tta g 1· d'· 1 • d 1 • Aztá' az e o o me e oa 01 ezo tagozaton a tam e o. n . , , , , . 
lehetőséget kaptam arra, hogy estjet 1:f ensa'..o�. Lászlo, . aki 
új tantárgyként megkezdhes- egy�zeru eszkozokkel, de ige;1 
sem a vonattovábbítási me- hatásosan mutatta be Arany Ja
chanika" és energetika " tanítá- nost és költészetét. Zsűfolásig 
sát, amely megítélésem szerint megtelt a nagyterem február 
a közlekedésmérnöki szemlélet 26-án, a.nikor is Medveczky no-

na show-műsorát látták az ér
deklődők. 

S még egy újdonság. A vas
utas KISZ-bizottsággal együtt
működve a .közeli hetekben if
júsági szobát alakítanak ki, 
ahol a fiatalok kötetlen foglal
kozás keretében naponta dél
után 2-től este 8-ig szórakozhat
nak, művelődhetnek. A hangu
latról lemezjátszó és magnó 
gondoskodik, de később video
programok bemutatását is ter
vezik. 

Kiss Attila: Déli pályaudvar 

Bíró László tizenöt évig dolgozott a MÁV-nál. Pályamun
kásként kezdte Nyíregyházán, 1938-ban. Volt raktári mun
kás, fékező és kocsirendező is. A segédti"sztí tanfolyam el
végzése után szolgálattevő Huszton, Szamossásmezőn. 
Később forgalmista Ófehértón, külsős Szolnokon, távírász 
Záhonyban, majd újra forgalmista Nádudvar állomáson. 
Innen ment nyugdíjba 1953-ban. Nyíregyházán él feleségé
vel. Minden szabad idejét olvasásra, írásra fordítja. Ver
seit, novelláit, kritikáit folyóiratok, napi- és hetilapok is 
közlik. Lapunkban is találkozhattunk már írásaival, költe
ményeivel. Verseinek gyakori ihletője a vasút. A közelmúlt
ban megjelent Jűszálak éjjelén" című kötetében is több 
vasút-ihletésű vers kapott helyet. Közülük választottuk a 
,, Váltókezelő" című verset. 

Váltókezelő 
Most ment nyugdíjba 
negyven év után. 
Ünneplés, parola 
tegnap délután. 

Ma még bejött. 

Körülnéz -
a szakik 
melegen rákacsintanak. 
Szélmarta arca megremeg, 
a gyöngyök 
befelé hullanak. 

Fazekas Lajos 

Ha tudnád 
Ha tudnád, hogy rád gondolok 
kitartó hűséggel, konok 
szerelemmel, megértenéd: 
ha nem vársz, mért jövök eléd. 

Ha tudnád, milyen zord-hideg 
éjszakám, ágyam nélküled; -
karom, mellem betakarom, 
remegek, jaj, fázom nagyon. 

Ha tudnád, álmom sem szabad, 
ha napjaim hiánya vagy 
hozzám-hajló szerelemmel, 
s reád hajlok életemmel. 

Madár János 

Emlékek faluvégén 
Suhogó ingek 
dicsérik 
Anyám 
elázott ujjait. 

Ruhákkal integet 
a szél. 
Az évszak mély sóhaja 
rázza 
a szegények 
rongyait. 

Elindul. 
A kilincsen 
töpreng a kéz ... 
Az ajtót behúzza, 
s mégegyszer visszanéz. 

Az utcán meg-megáll. 
Rágyújt. 
Nagyokat szív, 
keserűen mélyet. 
Füstöt sóhajtva temet 
negyven évet. 

Bartis Ferenc 

Várakozás 

Várom a holnapot 
Várnak a holnapok 
Sürgetem a munkát 
Sürgetnek a munkák 
Eszem a kenyeret 
Esznek a kenyerek 
Fürkészem az eget 
Fürkésznek az egek 
Keresek valakit 
Keresnek valakik 
Hajszolom a jövőt 
Hajszolnak a jövők 
Pusztítok életet 
Pusztítnak életek 
Írom a balladát 
Íratják balladák 

Németh István 

Mit csináljak? 
Kívülről tudom életünk 
eluta:::zuk és kiálmodjuk 
táncol rajtunk valami 
szép, 
de csak kísér 
akár a sinek egymást 
amik sohasem érhetnek 
össze 
utak meg mindig vannak 
rajta megyünk tilosokkal 
gyönyörszínű szabadokban 
a végállomásig. 

Hobbi bemutatók Cica tárlat 
A Vasutasok Szakszervezete 

békéscsabai művelődési háza 
januárban hobbibemutató soro
zatot indított. Elsőként Szpisják 
György nyugdíjas vasutas, ga
lambtenyésztő mutatta be leg
szebb galambjait. Február 
20-án nyílt meg Lipták István 
postatörténeti gyűjteményének 
kiállítása. A nyugalmazott 
MÁV főfelügyelő 50 év alatt 
összegyűjtött hatalmas anyagá
nak csak egy része kerülhetett 
most bemutatásra. Érdekessé
ge, hogy részben olyan postai 
dokumentumokat tartalmaz, 
amelyek a bélyegek létezése 

előtti - 1817 és 1842 közötti -
időszakból, részben pedig olya
nokat, amelyek a felszabadulást 
követő hónapokból származ
nak. Lipták István gyijteménye 
nemzetközi hírű. 

A művelődési ház a sorozat 
keretében legközelebb Vágó 
Béla amatőr festőművésznek 
nyújt lehetőséget a bemutatko
zásra, majd áprilisban „Hobbim 
a fotózás és a vasút" címmel 
Nagy József, a szegedi vasút
igazgatóság munkatársa mutat
ja be fotóanyagát. 

László Gabriella 

A székesfehérvári vasutasok 
művelődési házában a Herman 
Ottó Magyar Országos Állat- és 
Természetvédők Egyesületének 
macskabarát szakosztálya a kö
zelmúltban megrendezte a sziá
mi, perzsa, balinéz. burmai. ke
leti kék. abesszin és havannai 
fajtiszta macskák bemutatóját. 
A hjres európai kiállításon. 
Münchenben. Genfben. Frank
furtban és a Riviérán díjat 
nyert, illetve győztes c1rmoso
kat vonultatták fel gazdáik. 
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Otvenéves a Ceglédi VSE 

A miskolci körzeti üzemfő
nökség szociális létesítményé
ben tartotta meg közgyűlését a 
Miskolci Vasutas Sport Club. 
Az eseményen megjelent dr. 
Juhász Zoltán, a vasutas-szak
szervezet titkára, Kaszonyi At
tiia, az OTSH képviselője. 

Az elmúlt négy év munkájá
ról szóló jelentést írásban kap
ták meg a közgyűlés résztvevői. 
Ehhez fűzött szóbeli kiegészí
tést Marosi József, a sportklub 
ügyvezető elnöke. A kiegészí
tésben tájékoztatást adott a 
szakosztályok eredményeiről, 
gondjairól, a létesítmények ál
lapotáról, majd vázolta az elkö
vetkezendő évek feladatait. 

A beszámolót követő hozzá
szólások után került sor a 15 ta
gú elnökség megválasztására. 
Az MVSC társadalmi elnöke 
Miskolci Sándor vasútigazgató
helyettes, ügyvezető elnök Ma
rosi József maradt, ügyvezető 
elnökhelyettes Pásztor István. 

Cegléden egymást követték a 
jeles események. Tavaly emlé
keztek meg a város modem 
sporttörténetének jelentős év
fordulójáról. Ebben az eszten
dőben a legeredményesebb he
lyi egyesület, a CVSE megala
kításának 50. évfordulóját kö
szöntötték, mely nemcsak a te
lepülés, hanem Pest megye leg
nagyobb és legeredményesebb 
egyesülete, s ott van a 11 ki
emelt vasutasklub között. Je
lenleg a tizennégy szakosztály
ban több, mint nyolcszázan ver
senyeznek. Legkiemelkedőb
bek a férfi asztaliteniszezők, 
akik évek óta az NB I élmező
nyéhez tartoznak, sok szép si
kert értek el a VVK-ban, sőt a 
fiatal, tehetséges Harczi Zsolt, 
az idei göteborgi világbajnok
ságra is kijutott. 

A múltban a futballisták, a 
birkózók, a céllövők, a tenisze
zők, s az úszók voltak az úttö
rők, később az ökölvívók és az 
atléták is otthonra találtak. Dr. 

Sztankay Gyula állomásfőnök 
volt az első klubelnök. Ami rit

--------------1 kaság a hazai sportéletben: 

Kulturális hét 
A rákosrendezői körzeti 

üzemfőnökség Tatai úti mun
kásszállóján a forradalmi ifjúsá
gi napok keretében, és felszaba
dulásunk 40. évfordulója tiszte
letére március 25-től 28-ig ün
nepi kulturális és sporthetet 
rendeztek. 

Március 25-én MSZBT-kiállí
tással kezdődött a hét. A kiállí
tást dr. Mészöly Ferenc, a bu
dapesti területi szakszervezeti 
bizottság titkára nyitotta meg. 
Másnap a fiatalok Moldoványi 
Ákos író-riporterrel találkozhat
tak, utána diszkó és könyvvásár 
volt a program. 

Március 27-én az érdeklődők 
a Fővárosi Művelődési Ház ver
senytáncosainak bemutatóját 
láthatták. Ezt zenés divatbemu
tató követte. Csütörtökön, 
28-án Koós János szórakoztatta 
a közönséget. Közreműködött 
Dékány Sarolta, Szegedi Mol
nár Géza, Illés Melinda, 
Blumm József és Bánki Péter. 
Az est háziasszonya Tamási 
Eszter volt. 

Utassy József három évtizedig 
dolgozott a CVSE első embere
ként. 

Az erős emberek, a birkózók, 
a negyvenes évek végén és az 
ötvenes években kápráztatták 
el szurkolóikat. A Balla, Ba
logh, Gál, Kenéz, Nagy, Sol
tész, Szücs, Vasvári összeállítá
sú csapat 1948-ban vasutasbaj
nokságot nyert. Soltész László 
az 1949-es főiskolai VB-n szer
zett aranyérmet, míg a követke
ző esztendőben Gál József, a 
kötöttfogású kiválóság, a stock
holmi világbajnokságon nem 
talált legyőzőre, s azzal bü,szkél
kedhet, hogy a mai napig az 
egyesület egyetlen olyan ver
senyzője, akinek VB-n a legne
mesebb íémből készült medált 
akasztottak a nyakába. Még 
1963-ra is jutott jó eredmény, 
Reznák János, a sokszoros vá
logatott nehézsúlyú birkózó az 
1963-as szófiai világversenyen 
harmadik lett. Ezen kívül két 
olimpián és öt világversenyen 
képviselte az egyesület, a vas
utas és a magyar sport színeit. 

A felszabadulás előtt jelentős 
volt az úszóélet, itt kezdte pá-

Jó évet �árt a� MHSZ 
gyöngyösi lövés�klub 

A közelmúltban tartotta köz
gyűlését a gyöngyösi Kitérő
gyártó Üzem lövészklubja. Az 
elmúlt évi eredményekről Bel
kovics Béla titkár számolt be. 
Elmondotta többek között, 
hogy a lövészklub létesítmé
nyei elavultak, rosszak az edzés 
lehetőségei. Emiatt a sportolók 
teljesítményei is rapszodikusak 
voltak. A klubnak három szak
osztálya van. Az utánpótlással 
Pataki Jószef és Bodrogi Imre 
edzők foglalkoznak. Sok tehet
séges fiatalt neveltek igazi spor
tolóvá. 
A klub puskásai alapozták meg 
a gyöngyösi lövészek hírnevét. 
Bálint Sándor főedző és Tóth 
József edző irányításával sok 
kiemelkedő eredményt értek el 
a lövészek. Jó évet zárt a két-

szeres magyar bajnok, ifjúsági 
korú Rácz Gyöngyi, aki tagja a 
sportlövő és az MHSZ váloga
tottnak is. A sportlövő országos 
bajnokságon és az MHSZ OB-n 
értékes helyezéseket szerzett 
még Molnár Sándor, Édes Já
nos, Seszták Zsuzsanna/e, Len
kei László, Szmicsek Anikó és 
Berkics Krisztina. A férfi pus
kás csapat mindkét mezőnyben 
ezüstérmes volt. 
A klub 87 igazolt sportlövője 
közül tavaly 53-an szereztek va
lamilyen szintű minősítést. 
Az idei tervek között szerepel 
az 50 méteres lőtér teljes felújí
tása, amelyhez segítséget ad
nak az üzem szocialista brigád
jai, a Hazafias Népfront városi 
bizottsága és a GYVSC kollek

Magyar László ajándékot ad át Gál Józsefnek 

lyafutását a későbbi öttusa 
olimpiai és világbajnok Szondy 
István, az Európa-bajnok és 
olimpikon, Csordás György. 
Ma már a vizeseket csak a póló
sok jelentik, akik 1977-ben az 
OB II/ A osztályba kerültek. 

A férfi tekézők az 1949/50-es 
OB-n jutottak a csúcsra. a bá
buk szerelmeseinek azonban 
már nincs szakosztálya. 

A torna egyik sajátos ága na
gyon népszerű a Pest megyei 
városban. A sportakrobaták kö
zül többen válogatottak, mint 
például Csipkó Anikó, Halmi 
Katalin. Ha már szó esett a höl
gyekről, a kaucsuklabda világá
ban Máthé Sára (Lukácsné) je
leskedett, a felnőtt OB-n, 3. he
lyen végzett, s a címeres mezt 
is felhúzhatta, később a fővá
rosba került, s Európa-bajnok
ságot is nyert. 

dik szülőhelyén. Tavaly alakult 
meg az országban először a 
klub és a 203. sz. lpan Szak
munkásképző Intézet szervezé· 
sében az országos szövetség 
utánpótlás kollégiuma. 

A város és a vasutasok egyik 
büszkesége a sportcsarnok. 
amelyet 1969. novemberében 
adtak át. Az 1984-es korszerűsí
tés - a MÁV Vezéngazgatósá
ga, a Vasutasok Szakszervezete 
és a budapesti igazgatóság tá
mogatásával - után igazán 
modern, impozáns létesítmény
ben gyakorolnak és versenyez
hetnek a Ceglédi VSE sportoló1. 

A fél évszázados jubileumról 
március 9-én ünnepélyes külső
ségek között emlékeztek meg 
Cegléden. A klub elnöksége ne
vében Magyar László ügyveze
tő elnök méltatta az egyesület 
történetét. A megemlékezés 

Ki ne emlékezne az Európa- után jutalmak átadására került 
bajnok súlyemelőre, Ecser Ká- sor. 
rolyra, aki három éve edzőskö-

FELHÍVÁS 
nyílt táifutóversenyre 

B. P. 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa testnevelési és sport
osztálya és a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 1985. május 
19-én nyílt tájfutóversenyt rendez a budai hegyekben. A ver
senybe kona és nemre való tekintet nélkül bárki a helyszínen be· 
nevezhet. 

A jelentkezők 20 Ft nevezési díj befizetése után térképet és 
rajtidővel ellátott versenyzőkartont kapnak, majd a rajt előtt a 
mintatérképről átrajzolják a pályát a sajátjukra. Ez olyan tájfutó
pálya, amelyet mindenki tud teljesíteni iránytű és tájoló nélkül. 
Előzetes tanulmány nem szükséges, azonban egyszerű térképol
vasás ismerete nem árt (pl. autótérkép). 

A célba érkezés után a versenyzőkartont le kell adni, mely a 
verseny értékelésének alapját képezi. Természetesen - kérésre 
- ketten is mehetnek együtt, sőt családos indulásra is lehetősé
get biztosítunk. Mindenki saját felelősségére indul, lázasan, bete
gen nem tanácsos. 

A verseny ideje alatt azonos időben, azonos terepen és azo
nos rajttal, céllal futnak a nemzetközi SZOT Kupa tájfutóverseny 
indulói, így rögtön megtekinthető a legjobbak futása is. 

A versenytáv: 
2-3 kilométer. 
Öltözet: 

__________________________ _J 
Egyénileg kialakított sportöltözetben az időjárásnak megfe-

lelően. 

tívája is. 

A. Szolnoki MÁV-MTE nyerte 
az Enekes István vándorserleget 

Jelentkezés: 
1985. május 19-én (vasárnap) 9-12 óra között a versenyköz

pontban. Nagykovácsi, Sporttelep. Megközelíthető a Hüvös· 
völgyből a 63-as jelzésű kék busszal. 

A versenyen való részvétel egyben tapasztalatszerzés is a tö· 
megsportban tevékenykedő aktivisták, szervezők számára. 

Az 1985. évi eseménynaptárakat a helyi házi-üzemi verse
nyeket hasonló programokkal is ki lehet egészíteni. 

- Dicsérő oklevél. A hatva
ni körzeti üzemfőnökség üzemi 
KISZ-bizottsága a közelmúlt
ban ünnepséget rendezett a for
radalmi ifjúsági napok alkalmá
ból, amelyen Szelei László, az 
üzemi pártbizottság titkára 
mondott beszédet, majd Kovács 
Kálmán üzemfőnök kitünteté
seket adott át az élenjáró fiata
loknak. A KISZ Központi Bi
zottsága az üzemi KISZ-bizott
ságnak Dicsérő Oklevelet ado
mányozott, amelyet a városi 
KISZ-bizottság munkatársa 
adott át Gaál Attila KISZ-tit
kárnak. 

- Baráti találkozó. A tapol
cai vasutasok nyugdíjasklubjá
nak meghívására baráti találko
zóra utaztak Tapolcára a szigli
geti nyugdíjasklub tagjai. 
A Batsányi János Művelődési 
Központban tartott találkozón a 
klubtagok kicserélték tapaszta
lataikat, megbeszélték idei ter
veiket, programjaikat. 

- Vetékedő. A Landler Vil
lamos Vonalfőnökség március 
14-én Ki minek mestere szak
mai vetélkedőt rendezett a ká
bel- és felsővezeték-szerelő 
szakmában dolgozó fiatalok ré
szére. A versenyzőknek szak
mai, politikai és munkavédelmi 
felkészültségükről kellet szá
mot adni. 

- A nők köszöntése. A 

GySEV nőklubja és a Vöröske
reszt helyi alapszervezete már
cius 14-én vendégül látta a 
nyugdíjas nőket, amelyen het
venen vettek részt. A nemzet
közi nőnap alkalmából Locs
mándi Béláné, a nőklub elnöke 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd megvendégelték őket. 

- A művelődésért. A nagy
kanizsai Kodály Zoltán Műve
lődési Ház minden hónapban 
gazdag kulturális programmal 
várja a művelődni, szórakozni 
vágyó vasutasokat. A különbö
ző klubfoglalkozásokon kívül 
gyakran tartanak előadásokat, 
és rendeznek tanfolyamokat. 

Elcserélném szegedi két és fél szo• 
bás MÁV-bérlakásomat 1,5 vagy 2 
szobás budapesti hasonlóra vagy taná
csira. Érdeklödni a 01-14-50 telefon
számon. 

Elcserélném egy szoba két félszobás 
összkomfo_rtos, 67 négyzetméteres Rá
kos úti MAV-bérlakásomat másfél szo
bás. összkomfortos tanácsi lakásra. 
Budapest XIV., XV., XVI. kerületi 
elönyben. Érdeklödni lehet Árvamé 
35-78, 228-842 telefonszámon. 

Elcserélném 68 négyzetméteres kis
várdai MÁV-bé„lakásomat budapesti 
hasonlóra, MA V-dolgozóval. Cím· 
Prókai Miklós, 4600 Kisvárda, Baross 
G. u. 2. I. 2. 

Elcserélném Mezökovácsháza felsö 
megállóhelyen levő két szoba, komfor
tos MÁV-bérlakásomat Bugapesten 
vagy környékén l}asonló MA V vagy 
tanácsi lakásra MAV-dolgozóval. Min
den megoldás érdekel. Cím: Kanász 
Antal, Mezökovácsháza felsö megálló
hely, 6800. 

Elcserélném Bp. Rákos úti 1,5 szo
bás. 4 7 _ négyzetméteres (sötét kony
hás) MA V-bérlakásunkat 2,5·3 szobás 
MÁV-bérlakásra. Érdeklödm a 
699-639 telefonszámon egész nap. 

Elcserélném budapesti IX. kerületi 
két szoba komfortos, két családnak 1s 
alkalmas 67 négyzetméteres MÁV
bé�lakásomat deqreceni hasonlóra, 
MA V-dolgozóval. Erdeklödni lehet a 
471-970/105 mellék. vagy a 69-68. 
69-05 telefonszámon. Ujvárosiné. 

Március 9-10-én a főváros
ban rendezték m�g az ifjúsági 
„A" kategóriás Enekes István 
ökölvívó emlékverseny döntő
jét. A Szolnoki MÁV-MTE fia
taljai is szorítóba léptek. A se
lejtezők során ugyanis hét ver
senyzőből hat kiharcolta a dön
tőben való részvétel jogát. 
Olyan rangos mezőnyben, ahol 
többek között ott voltak az Új
pesti Dózsa, a Vasas, a Csepel, 
a Tatabányai Bányász, az 
EVIG, a Központi Sportiskola 
legjobb ifjúsági versenyzői, a 
hat szolnoki fiatal éremmel tér
hetett haza. Az összesített csa-

patversenyben is ők vehették 
�irtokukba a rangos trófeát, az 
Enekes István vándorserleget. 
A szép sikert elért versenyzők 
edzője: Balogh András. 

Elcserélném Karcag központjában 
levö kétszobás, erkélyes, 54 négyzet
méteres. gázfútéses tanácsi lakásomat, 
budapesti vagy Budapest !<örnyéki ha
sonló tanácsi. esetleg MA V-bérlakás------------------------------1 ra. Érdeklödm lehet a 02 11-58 vasúti 

A Magyar Ökölvívó Szövet
ség Bognár Lászlót, az 54 kg-os 
súlycsoport győztesét meghívta 
az országos ifjúsági válogatott
ba. A szolnoki fiatal március 
16-tól már Budapesten készül a 
válogatott kerettel a közeljövő
ben Csehszlovákiában sorra ke
rülő Csehszlovákia-Magyaror
szág nemzetek közötti ifjúsági 
viadal visszavágójára. 

Szovjet vendégek Rákosrendezőn 
Rákosrendezőn már hagyo

mány, hogy a nemzetközi nő
nap alkalmából lövészversenyt 
rendeznek, melyen csak nők in
dulhatnak. Az idén vendégeket 
is fogadtak. A hazánkban állo
másozó déli hadseregcsoport 
egyik alakulatának nőtagjait 
hívták meg. 

A lövészverseny után a szov-

jet és magyar lányokat, asszo
nyokat a körzeti üzemfőnökség 
gazdasági és politikai vezetői 
látták vendégül. 

A baráti hangulatú találkozó 
végén Jurij Guberov hadnagy a 
vrndégek nevében megköszön
te a szívélyes fogadtatást. 

lgriczné Pásztor Mária 

telefonszámon. 
Elcserélném Budafok-Háros vas

útállomás területén levö 100 négyzet
méter alapterületű, 3 szobás, komfor
tos, MÁV-bérlakást hasonló tanácsi la
kásra. A házhoz nagy kert - termö 
gyümölcsfákkal - és gazdasági udvar 
tartozik. Budaiak elönyben. Érdeklöd
m lehet egész nap a 386-801-es telefon
számon. 

Elcserélném Budapest VI. kerületi 
kétszobás, 53 négyzetméteres félkom
fortos, gázfűtéses, udvan tanácsi laká
somat 3 vagy két plusz két félszobás, 
külön bejáratú, összkomfortos, kom
fortos MAV-bérlakásra. Érdeklödm le-

1985. ÁPRILIS 11. 

- Kommunista műszak. A 
nagykanizsai biztosítóberende
zési fenntartási üzem 709/2-es 
távközlő művezetői egység Ság
vári Endre szocialista brigádja 
és a 709/6-os blokk művezetői 
egységének Dózsa brigádja 
március 23-án kommunista mű
szakot tartott. Egy fénysorom
pót állítottak üzembe. A mun
káért járó pénzt lakásépítésre, 
és a helyi KISZ-szervezet segít
ségére ajánlották fel. • 

- Szupermozdony. A közel
múltban a Krupp Művek kuta
tóintézetének szakemberei át
adták a nyugatnémet vasút 
képviselőinek a legújabb szu
permozdonyt. Az 1990-es évek 
villanymozdonyát 350 km/óra 
végsebességre tervezték. 
A mozdony egyben műszaki 
bravúr is. Különleges alváz- és 
kerékfelfüggesztése, számítógé
pes vezérlése, három fékrend
szere önmagában is a jövőt mu
tatja. 

MÁV-Volán pályaud-
var. A tervek szerint május 
l-én adják át Sárospatakon a 
MÁV, a Volán és a városi ta
nács közös beruházásában 
épült vasúti és buszpályaud
vart. A környező településekre 
induló buszok kocsiállásai már 
december közepétől üzemel
nek. 

- Újítások. A zalaegerszegi 
körzeti üzemfőnökség vontatási 
üzemegységének dolgozói az el
múlt évben 59 újítást adtak be, 
elsősorban munkavédelmet 
szolgáló megoldásokra. A mun
ka könnyítését és biztonságát 
szolgálja például a vontató jár
művek motorját kiemelő daru, 
amely a korábbi 1-2 óráról per
cekre csökkentette ezt a mun
kát. 

- Lakások vasutasok-
nak. A miskolci vasútigazgató
ság 1981 és 1984 között 405 dol
gozót juttatott szolgálati, illetve 
vállalati bérlakáshoz. Ezen kí
vül a tervidőszak első négy esz
tendejében 881 vasutas kapott 
kamatmentes lakásépítési köl· 
csönt, amelynek összege meg
közelítette a 66 millió forintot. 

het 8-16 óráig a 220-660183 melléken. 
vagy a 30-07 telefonszámon 

Elcserélném Bp. Kelet1 pályaudvar· 
nál a ,.nyolcházban ·· levö kétszobás, 
56 négyzetméteres, gázfűtéses MÁV• 
bérlakásomat hasonló tanácsi vagy 
magánrendelkezésü lakásra. Vidéki is 
érdekel. Érdeklödni lehet munkaidö
ben a 119-106 vagy 10-73 225-ös mellé· 
ken, Hortobágymé. 

Elcserélnék Budapest, Füredi úti la
kótelepen levö másfél szobás, I. emele
ti lakást és 1 szobás, komfortos. föld
szintes. Népstadionnál levö öröklakást 
családi házra. Kizárólag Budapest te· 
rületén. Mindkét lakásban telefon. Ér· 
deklödm kizárólag este 7 óra után a 
640-355-ös telefonszámon. 

Elcserélném a metró Klinikák meg
állójához közeli, elsö emeleti. szoba. 
konyha, fürdöszobás. gázfűtéses. 27 
négyzetm�teres, felújított tanácsi laká· 
sunkat MAV-bérlakásra. Minden meg
oldás érdekel. Telefon munka1dóben 
38-35 vagy 12-17. Cím: Budapest, IX .. 
Lenhossék u. 15. 1. 8 

Elcserélném törökbáhnll kétszobás. 
komfortos .. nagyméretű elsö emeleti. 
kertes MAV-bérlakásomat miskolci 
vagy Miskolc környéki tanácsi vagy 
MA V-bérlakásra. Sürgés, minden 
megoldás érdekel. Telefon· 01 56-11 
vagy 684-079. Kovácsné. 

MAGYAR, VASUTAS 

a Vasutasok Saaksttrvezetént?k lapja 
Szerkeszti a szerkesz tó bizottság 
Felelős szerkesztő: V,si Ferenc 

Szerkesztőség· 
l 068 Budapest VI Benczúr u. 41. 

Telefon, várost: 229-872 
ilzemi: 19-77 

Kiadja és teoeszti 
a Népszava Lap- és Könyvkiadó 

1964 .Bp. Vll.,Rákóezl út �
Telefon: 224--810 

Levélcím, 1964 Bp. Pf. 32. 
Felel6s kiadó: 

Kiss J enó igazgató 
Elófizetés, díj egy évre: 39. - fonnt 

Egyszámlaszám MNB - 1 l 850 
85-1616. Szikra Lapnyomda. 

Budapest 
Felelós vezető· 

Csöndes Zoltán ve;iéngazgató 
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1984. évi eredményeik alapján 

Kitüntetett szolgálati helyek 

A szocialista munkaverseny
ben a versenyző egységeknek 
ddományozható kitüntetések 
rendszerét az MT-SZOT 
KISZ KB együttes határozata 
alapján készült MÁV Munka
verseny Szabályzat tartalmaz
za. A MÁV területén 147 szol
gálati hely (versenyző egység) 
vesz részt a különböző szintű 
elismerésért folyó éves munka
versenyben. 

A MÁV területéről hat szo
cialista brigádnak ítélték oda a 
kitüntetést, mellyel együtt jár a 
MÁV Kiváló Brigádja kitünte
tés is. 

1985. ÁPRILIS 25. 

Kitüntetett 
igazgatóságok 
Mint arról lapunk előző számá

ban már hírt adtunk. a debreceni 
igazgatóság a MÁV Kiváló Igaz
gatósága kitüntetést és yörös ván
dorzászlót kapott. A MA V Élenjá
ró Igazgatósága elismerést a bu
dapesti és a szombathelyi vasút
igazgatóságnak ítélték oda. 
A debreceni igazgatóságnak ápri
lis 17-én, a budapestinek április 
18-án, a szombathelyinek pedig 
ápl_:ilis 19-én dr. Bajusz Rezső, a 
MA V vezérigazgatója és Koszo
rús Ferenc, a vasutas-szakszerve
zet főtitkára adta át a kitüntetést. 
(A debreceni igazgatóság ván
dorzászló-átadási ünnepségéről 
lapunk 5. oldalán számolunk be.) 

Ünnepek után, 
ünnepek elött 

A 
kiemelkedő hazai ünnepség- és eseménysorozat -
március 15-e, március 21-e, április 4-e, az MSZMP 
XIII. kongresszusa - alighogy végetért, máris két 

olyan dátum következik, amely szinte az egész világ hala
dó emberiségének, dolgozóinak ünnepe, a nemzetköziség 
szimbóluma: május elseje, majd egy hétre rá, május 9-e, a 
fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulója. 

A megemlékezések, évfordulók e sorozatában, a hazai és 
nemzetközi események között egyszerű gondolattársítással 
is megtalálható az összefüggés. Igaz, az első május elsejé
től 1945 szabad májusáig eltelt 56 év alatt csupán egy alka
lommal, a Tanácsköztársaság idején ünnepelhetett sza
bad h'tizában a magyar nép, de semmilyen terror nem öl
hette ki a nemzet leghaladóbb erőiből a proletár együvé 
tartozás, az internacionalizmus szellemét. S a felszabadu
lás óta eltelt 40 esztendő minden májusának jelszavai kö
zött ott szerepel a szolidaritás minden nép és nemzet iránt, 
akár szabadságban, akár elnyomás alatt ünneplik a prole
tariátus napját, vagy csupán sóvárognak utána, mert má
jus elsejének még az említése is tilos. 

A májusi jelszavak között sajnos minden évben szükséi
szerűen szerepel a békevágy, a békéért való küzdelem. Es 
ez a jelszó újabb és újabb pusztító fegyverek elleni összefo
gásra szólít, kezdve a hagyományos fegyverektől, az atom
és hidrogénbombákon át a termonukleáris katasztrófa el
háritásért folyó küzdelemi'g. 

1945. május 9-én Európában elnémultak a fegyverek. 
A szovjet hadsereg győzelme, hadereje, nemzetközi tekin
télye, békepolitikája azóta megkímélte kontinensünket a 
vérontástól, de valahol a világban azóta is naponta halnak 
meg emberek értelmetlen háborúk következtében. Sajnos 
mindaddig fennáll a nemzetközi konfliktusok veszélye, 
míg a proletár internacionalizmus eszméje tért nem hódít 
az egész világon. 

A közlekedési miniszter, a 
vasutas-szakszervezet elnöksé
gével egyetértésben, 1984. év
ben végzett munkájukért 6 
szolgálati helyet részesített Ki
váló cím miniszteri kitüntetés
ben, két vasúti szolgálati helyet 
pedig Oklevél elismerésben. 

A nemzetközi kapcsolatok 
fejlesztése a közös feldatok vég
rehajtása terén kiemelkedő 
munkát végző egyének részére 
a Nemzetközi Munkaverseny 
Élenjáró Dolgozója kitüntetés 
adományozható, amellyel a vál
lalati Kiváló Dolgozó kitüntetés 
jár együtt. A vasút területéről 
öt dolgozó részesült ez alkalom
ból kitüntetésben. 

Budapest-Ferencváros Kör
zeti Üzemfőnökséget, Buda
pest-Kelenföld Körzeti Üzemfő
nökséget, Nyíregyháza Körzeti 
Üzernfőnökséget, Kecskemét 
Körzeti Üzemfőnökséget, Dom
bóvár Körzeti Üzemfőnökséget, 
Celldömölk Körzeti Üzemfő
nökséget, a MÁV Dunakeszi 
Járműjavító Üzemet, a MÁV 
Építőgépjavító Üzemet Jászkí
sér, a MÁV Dombóvári Építési 
Főnökséget, a MÁV Osztószer- ------------

A Földön nincs ma többet hangoztatott szó, mint a béke. 
Nincs még egy olyan cél, mely több ember eszéhez és szí
véhez közelebb állna, nincs még egy olyan jelszó, amely 
több ember akaratával, egyetértésével találkozna, mint a 
hőn áhított világbéke. 

A MÁV vezéngazgatója és a 
vasutasok szakszervezete 15 
szolgálati hely részére a MÁV 
Kiváló Főnöksége, 10 szolgálati 
hely részére a MÁV Élenjáró 
Főnöksége kitüntetést, illetve 
elismerést adományozta. 

Az említett határozat szabá
lyozza a nemzetközi munkaver
senyben élen járó vállalatok, 
üzemek, kollektívák és egyének 
kitüntetését is. Ennek alapján a 
Nemzetközi Munkaverseny 
Élenjáró Vállalata kitüntetés 
adományozható annak a válla
latnak, amelyik egyébként Ki
váló Vállalat kitüntetésben ré
szesül és kiemelkedő eredmé
nyeket ért el a KGST-országok 
között folyó nemzetközi együtt
működés fejlesztésében. 
A MÁV területéről két verseny
ző egység részesült ebben a ki
tüntetésben. 

A Nemzetközi Munkaver
seny Élenjáró Brigádja kitün
tetés adományozható azoknak a 
szocialista brigádoknak, ame
lyek közvetlen együttműködés
ben végzik feladataikat a szo
cialista országok érintett kollek
tíváival, és tevékenyen hozzájá
rulnak az együttműködés fej
lesztéséhez. 

A közlekedési miniszter fi
gyelembe véve a MÁV Vezér
igazgatóság és a Vasutasok 
Szakszervezete elnökségének 
javaslatát, a Kiváló Körzeti 
Üzem.főnökség, üzemigazató
ság, üzem és főnökség kitünte
tést adományozta: 

a MÁV Debreceni Körzeti 
Üzernfőnökségnek, a MÁV Rá
kosrendező Körzeti Üzemfő
nökségnek, a MÁV Záhony 
Üzemigazgatóságnak. a MÁV 
Szombathelyi Járműjavító 
Üzemnek, a MÁV Budapesti 
Építési Főnökségnek, a MÁV 
Magasépítő Főnökségnek. 

Miniszteri elismerő oklevél 
kitüntetésben részesült: 

a MÁV Szeged Körzeti 
Üzernfőnökség, a MÁV Sátoral
jaújhelyi Pályafenntartási Fő
nökség. Ugyancsak miniszteri 
elismerő oklevelet kapott az 
Utasellátó Vállalat. 

A Nemzetközi munkaver
senyben kiemelkedő ered
ményt elért vasúti szolgálati 
helyek közül kitüntetésben ré
szesült: a Záhonyi Üzemigazga
tóság és a MÁV Rákos rendezői 
Körzeti Üzemfőnökséghez tar
tozó Szob állomás a sturovói 
részleggel együtt. 

A MÁV Vezérigazgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete el
nöksége a MÁV Kiváló Főnök
sége kitüntetésben részesítette: 

tár Főnökséget Miskolc, a MÁV 
Pályafenntartási Főnökséget 
Vác, a MÁV Építés és Hídfenn
tartó Főnökséget Szombathely, 
a MÁV Távközlési és Biztosító
berendezési Építési Főnöksé
get, a MÁV Balparti Biztosító
berendezési Fenntartási Főnök
séget, a MÁV Bevételellenőrzé
si, Visszatérítési és Kártérítési 
Hivatalt. 

A MÁV Élenjáró Főnöksége 
elismerésben részesültek: 

a MÁV Szentesi Építési Fő
nökség, a MÁV Miskolci Jár
műjavító Üzem, a Vasúti Tudo
mányos Kutató Intézet, a MÁV 
Körzeti Üzemfőnökség Máté
szalka, a MÁV Biztosítóberen
dezési Fenntartási Főnökség 
Miskolc, a MÁV Pályafenntar
tási Főnökség Mátészalka, a 
MÁV Pályafenntartási Főnök
ség Békéscsaba, a MÁV Épü
let- és Hídfenntartó Főnökség 
Kaposvár, a MÁV Pályafenn
tartási Főnökség Pápa, a MÁV 
Biztosítóberendezési Fenntartá
si Főnökség Szeged. 

A MÁV vezérigazgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete el
nöksége a miniszteri kiváló ki
tüntetésben részesült szolgálati 
helyek közül a kiváló címmel 
együtt vörös vándorzászlót ado
mányozott: 

a ZáhonY,i Üzemigazgatóság
nak, a MÁV Szombathelyi Jár
műjavító Üzemnek és a MÁV 
debreceni igazgatóságnak. 

Ülést tartott 
az elnökség 

Április 18-án - lapzártakor 
- ülést tartott szakszerveze
tünk elnöksége. A napirendi 
pontok között szerepelt a szak
szervezeti tagok oktatásának 
fejlesztésével kapcsolatos elő
terjesztés megvitatása, és a 
szakszervezeti tisztségviselők 
képzése. A testület tájékoztatót 
fogadott el a veszélyes, egész
ségre ártalmas termelési ténye
zők műszeres felmérésének ér
tékeléséről, valamint a szak
szervezeti szervek 1984. évi pa
naszügyintézéséről, továbbá a 
jogsegélyszolgálatok tevékeny
ségéről. 

A magyar népet hazafisága mellett áthatja a proletár 
nemzetköziség érzülete. A XIII. kongresszus határozata is 
leszögezi: ,,A Magyar Szocialista Munkáspártot nemzet
közi tevékenységében a proletár internacionalizmus elvei 
vezérlik. Részt vállal a nemzetközi kommunista és mun
kásmozgalom összefogásának erősítésében . . . Osztozik 
a világbéke megőrzését, a társadalmi haladást szolgáló 
közös erőfeszítésekben." Ez az álláspont hazánk minden 
békeszerető dolgozójának akaratát, békevágyát kifejezi. 

A májusi zászlók alatt mindig az első sorokban menetel
nek a szocialista építőmunkában élenjáró kollektívák. Ki
emelkedő teljesítményük hittétel a béke ügye, a világprole
tariátus együvé tartozása mellett. Eredményeik, példájuk 
embermilliók harcát erősíti a békéért, a szabadságért, hi
szen a szocializmus építésének hazai eredményei egyaránt 
szolgálják népünk felemelkedését, a társadalmi haladás, a 
szocializmus és a béke egyetemes ügyét. 

A -vasói már�iusi gyorsmérlege szerint 

A bellöldi lorgalonaban 
naérsél.elt volt a luvarigény 

A vasúti áruszállításban már
ciusban is érezhető volt a volu
mencsökkenés. Elsősorban a 
belföldi áruforgalomban volt 
mérsékelt a fuvarigény. Ennek 
következtében 

a belföldi forgalomban fel
adott árumennyiség 9 millió 
556 ezer tonna volt. 

Ez a bázishoz víszonyítva 93,3, 
a tervet alapul véve 96,5 száza-

lékos teljesítésnek felel meg. Az 
árutonnakilométer teljesítmény 
92,6. illetve 91,8 százalékosan 
alakult. 

Az export vasúti szállítások 
ezúttal kedvezően alakultak. 
A feltételezhetően jó ütemezés 
következtében a külkereskedel
mi vállalatok márciusban az el
múlt évinél 11,4 százalékkal, a 
tervezettnél pedig 28,1 száza
lékkal nagyobb mennyiségű 

kal volt alacsonyabb mmt az el
múlt év márciusában. 

Előzetes adatok szerint 
a vasút márciusban 19 millió 
300 ezer utast szállított. 

árut adtak fel vasúton a kivi te
.-,-..,,,.----�-------------------------="""'==""""=---------------, li forgalomban. A behoztali for

galom is növekedett. Az elmúlt 
hónapban vasúton 84, illetve 
6,9 százalékkal több áru érke
zett az országba. 

Ezzel a bázishoz és tervhez vi
szonyítva egyaránt közel 100 
százalékos teljesítést ért el. Az 
utaskilométer-teljesítmény ala
kulása 98, illetve 97 százalékos 
volt. A személyszállítás minősé
ge a menetrendszerűséget ala
pul véve 0,7 százalékkal csök
kent, az egy késetten közleke
dett személyszállító vonatra eső 
fajlagos késési idő viszont jelen
tősen, 6,1 perccel javult. Aláírták 

a kollektív 
szerződést 
Április 11-én, a vasutas

szakszervezet székházában 
Koszorús Ferenc főtitkár és 
dr. Bajusz Rezső a MÁV ve
zérigazgatója, ünnepély_es 
keretek között aláírta a MAV 
Kollektív Szerződés 1985. évi 
módosítását. Dr. Bajusz Re
zső hangsúlyozta, hogy a 
kollektív szerződésnek nö
vekvő szerepe van a vasút 
vállalati gazdálkodásában, 
így abban is, hogy hatéko
nyabb munkára ösztönöz
zön. Szakszervezetünk főtit
kára - ezzel egyetértve -
bizonyos feszültségekre is 
rámutatott, amelyeket a szű
kös anyagi lehetőségek, és a 
dolgozók fokozott igénybe
vétele, a túlóráztatások 
okoznak. Az új ötéves terv 
időszakára készülő szerző
désben ezeket a szemponto
kat is figyelembe kell majd 
venni. 

A kollektív szerződés aláírái.ának ünnepélyes pillanata 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

Az áruszállítás minőségi mu-
tatói közül 

a teherkocsik fordulóideje a 
bázishoz viszonyítva 17 ,5, a 
tervhez képest pedig 18 szá
zalékkal emelkedett. 

Térbeli kihasználásuk sem érte 
el a bázisszintet. Az elegymoz
gás is lelassult. Erre utal a háló
zaton feloszlatott vonatmennyi
ség, amely a tavaly márciusi
nak a kétszerese volt. Ilyen kö
rülmények között a vasút nem 
minden esetben tudta a rakodá
sokhoz szükséges üres kocsikat 
biztosítani. 

A korszerű tehervonati moz
donyok kihasználása sem érte 
el a kívánt szintet. A villamos
mozdonyok napi hasznos futás
teljesítménye 6, illetve 5 száza
lékkal, a nagy teljesítményű dí
zelmozdonyoké 2-3 százalékkal 
maradt el a bázis-, illetve a ter
vezett értéktől. 

A záhonyi átrakó térség áru-
._ _________________________________________________ _. forgalma átlagosan 15 százalék-

Az első negyedév aruszállítá
si mérlege meglehetősen ked
vezőtlen képet mutat. A vasút 

három hónap alatt mindössze 
24 millió 882 ezer tonna árut 
szállított. 

Ez a bázishoz és a tervhez vi
szonyítva egyránt 88 százalékos 
teljesítményt jelent. Abszolut 
számokban kifejezve a lemara
dás 3 millió 300 ezer tonna. 

A személyszállításban is ta
pasztalható lemaradás. A vasút 
56 millió 129 ezer utast szállí
tott, ami 98,2, illetve 99,3 száza
lékos teljesítésnek felel meg. Az 
utaskilométer-teljesítmény en
nél valamivel alacsonyabb, 
97,3, illetve 97 százalékos volt. 
Ez azt jelenti, hogy az átlagos 
utazási távolság az elmúlt évi
hez képest némileg csökkent. 

A személyszállítás minőségét 
jellemző menetrendszerűség az 
első negyedévben, főleg a zord 
időjárás következtében alacso
nyabb volt, mint az elmúlt év 
hasonló időszakában . 
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NAPIRENDEN 

a gazdaságirányítás fejlesztése 
Rendkívüli ülést tartott az Utasellátó 

szakszervezeti bizalmi testülete 

Április 3-án rendkívüli szak
szervezeti bizalmi testületi ülést 
tartottak az Utasellátó Vállalat
nál. A tanácskozáson, amelyen 
részt vettek az országos nagy
vállalat pártalapszervezeteinek 
a titkárai is, megjelent Tolnai 
J/,dikó, a vasutas-szakszervezet 
titkára. 

A legfontosabb napirend a 
gazdasági irányítási rendszer 
továbbfejlesztése volt. A részt
vevők elsőként Vándor Sán
dornak, a felügyelő bizottság 
elnökének az 1980-84-es évek 
munkájáról szóló értékelését 
hallgatták meg. Kiemelte, hogy 
a vállalat sokat tett a közétkez
tetés javításáért, főleg a vasuta
sok munkahelyi étkeztetéséért. 
Az évek során korszerű üze
"neltetési formákat vezettek be. 
Például a szerződéses és a jöve-

delemérdekeltségű üzemelte
tést. Sokat fejlődött a népgazda
sági szempontból is hasznos de
vizabevételi tevékenység. 

Mindezek hatására az 1982. 
évi 23 millió forint nyereséggel 
szemben tavaly már több mint 
97 millió forint nyereséget reali
záltak. 

A hozzászólók elmondották, 
hogy javítani kell az áruforgal
mi, értékesítési és készletgaz
dálkodási munka színvonalát. 
Az eltelt négy évben a dolgozók 
átlagkeresete közel ezer forint
tal emelkedett. Az alkalmazot
tak hetven százaléka üzemi ét
keztetésben részesül. A lakás
helyzet javítására több mint 
270 millió forintot áldozott a 
vállalat. Nagy gondot fordítot
tak a munkavédelmi- és szociá
lis helyzet javítására is. 

Dr. Sebes Miklós vezérigaz-

gató vázolta az elképzeléseket a 
gazdaságirányítási rendszer to
vábbfejlesztéséről. Beszélt a fel
sőbb szervek eddigi állásfogla
lásairól is. A fejlesztési elképze
léseket egy kiadványban is ösz
szefoglalták, amelyet vala
mennyi szakszervezeti bizalmi 
csoportban megvitatnak, majd 
ezeket a véleményeket eljuttat
ják az előkészítő bizottsághoz. 
Utána a javaslatokat összegzik, 
és egy újabb szakszervezeti bi
zalmi testület elé viszik. 

A tanácskozáson megalakí
tották a tizenegy tagú előkészí
tő bizottságot, amelynek az el
nöke - a Minisztertanács és a 
SZOT elnökségének határozata 
alapján - mindenütt a vszb tit
kára, az Utasellátó Vállalatnál 
Marosi Béla lett. 

Sz. J. I. 

,,Ha Gyuszi bácsi ott lesz, 
nekünk is ott a helyünk'' 

Ez a Gyuszi bácsi, akinek 
személyes példamutatását a 
munkatársai mindig követik, a 
záhonyi gépesített rakodási fő
nökség 160 gépkocsivezetőjé
nek a főbizalmija. 

- Tíz éve viselem ezt a tiszt
séget - mondja Hegedüs Gyu
la. - Az eltelt évek során az el
múlt tél volt számunkra a leg
nehezebb. Nem ritkán mínusz 
20° alatti hideg hajnalok is elő
fordultak, de a munkásbuszok
kal - 11 járaton - ezekben a 
kritikus időkben is indulni kel
lett. Naponta több mint három
ezer embert szállítunk be a 
szolgálati helyekre, munka 
után pedig haza, a környező 
községekbe. 

- Hogyan bírták, hiszen az 
eljegesedett utakon, hófúvásos 
napokon a Volán buszai el sem 
indultak. 

- A mi helytállásunkat csak 
azzal lehet magyarázni, hogy az 
emberek 90 százaléka szocialis
ta brigádban dolgozik, akik va
lóban átérzik, hogy a vasútnak 
mindenképpen mennie kell. 

- De a szakszervezetnek 
nemcsak munkaszervezési fel
adatai vannak. 

- Így igaz. Különösen sok 
panaszra ad okot, hogy nálunk 
az autóbusz nem minősül tö
megközlekedési eszköznek. 
Vagyis állandó a bérfeszültség, 
mivel a volánosok többet keres
nek. De hát ezeknek a problé-

máknak a megoldása nem a he
lyi gazdasági vezetőkön múlik. 
Velük nagyon jó a viszony, s 
amit törvény szerint meg lehet 
adni, azt kifizetik. Így például 
különböző műszakpótlékok 
vannak. De ugyanakkor nincs 
túlórapótlék. Azonban ez is or
szágos gond, amivel a legfel
sőbb fórumokon is foglalkoz
nak . .. 

- Ennyi bérezési probléma 
közepette, gondolom, nem 
könnyű az utánpótlás. 

- Szinte lehetetlen. A tö
megközlekedési járműre szóló 
jogosítvánnyal rendelkező fia
tal inkább elmegy Budapestre, 
ahol 10-14 ezer forintot is keres
hetnek havonta. 

- Úgy tudom, hogy azért a 
buszsofőröket itt sem fizetik 
rosszul. 

- Attól függ, mihez viszo
nyítjuk. Meg aztán az emberek 
valóban mindent elkövetnek a 
jobb kereset reményében. Ez
zel is összefügg, hogy az elmúlt 
évben megtakarítottunk 
100 OOO liter benzint, s még en
nél is több gázolajat. Ez utóbbi 
értékének a 80, az előbbinek 
pedig a 100 százalékát a sofőrök 
kapják. A takarékossági célki
tűzések megvalósítását segíti, 
hogy üzemünkben - a megyei 
tanács engedélyével - bemérő 
bázist létesítünk. Itt megfelelő 
díjazásért más üzemeknek is 
végzünk majd beméréseket. 

A mozdonyvezetők főbizalmija 

Szeretnénk ezenkívül egy mo
torszerelő főjavítási bázist is lét
rehozni, mert kiszámítottuk, 
hogy például a Nysa gépkocsit, 
amit a Debreceni Gépjavító 
Vállalat 220 ezerért újít fel, mi 
117 ezer forintért főjavítjuk. 

- Olyan lelkesen beszél a 
gépesített rakodási főnökség 
fejlesztéséről, mintha nem is fő
bizalmi, de gazdasági vezető 
lenne. 

- A tagságnak, így a szak
szervezeti tisztségviselőknek is 
alapvető érdeke, hogy a terme
lés minél jobb, korszerűbb le
gyen - válaszolja. - Ettől 
függ a nyereség, általa bővül a 
szociális alap, végső soron így 
könnyebb dolga van a szakszer
vezeti bizalminak is. 

Ha már a szociális ügyekhez 
értünk, a főbizalmi örömmel új
ságolja, hogy itt, amit csak le
het, minden kedvezményt meg
kapnak a dolgozók. 

- Az utóbbi öt évben pél
dául nagyon sok kollégámnak 
segítettünk új otthont teremteni 
- mondja Hegedüs Gyula. 
A lakásépítési segélyakción kí
vül mintegy másfél millió forin
tot jelentett az építőknek az is, 
hogy az építőanyagokat kilomé
terenként csak 4,2 forintért fu
varoztuk, mert a gépkocsiveze
tők társadalmi munkában vé
gezték a szállítást. 

Dávid József 

Sokoldalú, tevékeny elllher 
Lendvai László, a balassa

gyarmati körzeti üzemfőnökség 
vontatási dolgozóinak szakszer
vezeti főbizalmija harmincöt évi 
vasúti szolgálat után - ebből 
harminc év a „tengelyen töltött 
idő" - nyugdíjba készül. 

A felszabadulás után vasbe
tonszerelő szakmával a kezé
ben Budapesten dolgozott, de a 
balassagyarmati sportegyesü
letben ökölvívóként szerzett 
hírnevet, és a szakosztályvezető 
ajánlására került a vasúthoz 
1950-ben. Fűtőházi munkás
ként alkalmazták, mert szak
máját akkor még a MÁV nem 
ismerte el. Késóöb lakatosként, 
majd mozdonyfűtó'ként és vég
re „ vezér "-ként dolgozott 
375-ös gőzösökön. A dízelmoz
dony-vezetői tanfolyamot az el
sők között - 1972-ben - vé
gezte el. Jelenleg BZ-motorvo
natokon teljesít szolgálatot. 

Ám nemcsak szakmailag ju
tott mindig előbbre, hanem po
litikailag is. A párt soraiba 
1957-be lépett be, aztán bevá
lasztották a vontatási pártveze-

tőségbe. Előbb szervező titkár
ként tevékenykedett, majd 1962 
őszétől másfél éven keresztül a 
vasúti pártbizottság csúcstitká
ra volt, miközben még külsős 
mozdonyfelvigyázói munkát is 
végzett. A kísérleti jellegű párt
bizottság megszűnése után a 
vontatási pártalapszervezet tit
kára lett. 

Nyolc év múlva, 1972-ben őt 
választották meg a vontatási 
szakszervezeti bizottság titkárá
vá. Ezt a tisztséget egészen 
1978-ig, a körzeti üzemfőnökség 
megalakulásáig viselte. 

Az új szb létrejötte után a 
vontatási dolgozók főbizalmija 
lett. 

- Lendvai László kezdettó1 
fogva sokat tett dolgozótársai 
érdekében, és testületünknek is 
egyik legtapasztaltabb tagja 
volt - jeiyzi meg Ferencz Sán
dor, a KUF szb-titkára. 

Lendvai László érdemei közé 
tartozik, hogy már a régi fűtő
háznál is tizenkilenc szocialista 
brigád működött. Közreműkö
dött szervezésükben. Akkori
ban épült fel az új szociális léte-

sítmény, s a munkából ezek a 
brigádok is kivették részüket. 

- Jelenleg tizennégy bizal
mival állok szoros kapcsolat
ban. Elmondhatom, hogy köz
vetlen vezetőnk, az üzemfőnök 
műszaki helyettese is kikéri a 
véleményem, sőt enélkül szinte 
semmiféle döntést nem hoz -
szól Lendvai László, akí jelen
leg a Táncsics Mihály szocialis
ta brigád vezetője. 

- S mit jelent az, hogy ha
marosan „pihenőre vonul"? 

- Azt, hogy szeptember 
l-től nyugdíjas leszek, de a vas
úttól végleg nem akarok elsza
kadni, hiszen fiatal koromtól 
kezdve a sínek között éltem, 
dolgoztam . . .  

A főbizalmi elmondta azt is, 
hogy szabad idejében hobbija a 
főzés. Sok rendezvényen meg
kóstolhatták már a főbizalmi re
mek ételeit a kollégák. Ha más
képp nem, a jövőben rendezen
dő hasonló összejövetelek is al
kalmat adnak majd a velük 
való találkozásra. 

Radnai Ketykó István 

Szocialista brigádok kitüntetése , 

A MÁV Kiváló Brigádja és a MÁV Kiváló Ifjúsági Bri
gádja kitüntetés évente kerül adományozásra. Az 1984. 
évben eiért eredményeik alapján a MÁV vezérigazgató
ja és a Vasutasok Szakszervezete elnöksége a MÁV Ki
váló Brigádja kitüntetést 120, a MÁV Kiváló Ifjúsági Bri
gádja kitüntetést 11 kollektívának ítélte oda. 

105. Puskin; Debreceni Jármű
jav. Ü. dr. Csanádi __ György; 
Miskolci Járműjav. U. József 
Attila és Váczi Mihály; Szom
bathelyi Járműjav. Ü. Kilián 
György és November 7.; Székes
fehérvár Járműjav. Ü. Kölcsey 
Ferenc; Villamos Felsővez. Épí
tési Főn. Egyetértés; MÁV Gé
pészeti Technológiai Ü. dr. Sal
vador Allende szocialista bri
gád. A MÁV Kiváló Brigádja 

A MÁV Kiváló Brigádja ki
tüntetésben részesülő kollektí
vák névsorát az alábbiakban 
vasútigazgatósági, JarmuJaví
tók, építési szolgálat és egyéb 
szolgálati helyek bontásában 
közöljük. 

Budapesti 
vasútigazgatóság: 

MÁV Budapesti lg. Landler Je
nő; Bp. Ferencváros KÜF Fel
szabadulás; és Allende; Bp. 
Rákosrendező KÜF Dózsa 
György és Radnóti Miklós; Bp. 
Kelenföld KÜF Szabadság; 
Győr KÜF Hős Vietnam Népe, 
és Kandó Kálmán; Komárom 
KÜF Kandó Kálmán; Bp. 
Nyugati KÜF Felszabadulás; 
Bp. Keleti KÜF Alkotmány; 
Székesfehérvár KÜF Lendület; 
Cegléd KÜF Bláthy Ottó; Bu
dapesti Épületfent. Főn. József 
Attila; Jobb-parti Bizt. Fenn
tart. Főn. Ady Endre; Bp. An
gyalföld Pályafennt. Főn. Kan
dó Kálmán; Bp. Ferencváros 
KÜF Dózsa György szocialista 
brigád. 

Miskolci 
Vasútigazgatóság: 

Miskolc BFF Bláthy Ottó; Hat
van -Füzesabony Pályafennt. 
Főn. Dózsa György; Miskolc 
Pályafennt. Főn. Rákóczi Fe
renc; Sátoraljaújhely Pálya
fennt. Főn. Gagarin; Miskolc 
Építési és Hídfennt. Főn. Kos
suth Lajos; Miskolc Osztószer
tár Főn. Dózsa György; Mis
kolc Vili. Von. F. Petőfi Sán
dor; Hatvan-Sátoraljaújhely 
Pál_yafennt. Főn. Május l.; 

MA V Miskolci lg. Lenin; Fü
zesabony KÜF Petőfi Sándor; 
Miskolc KÜF Landler Jenő; Ju
bileum, és Táncsics Mihály szo
cialista brigád. 

Debreceni 
vasútigazgatóság: 

Debrecen KÜF Vörös Csillag 
és dr. Münnich Ferenc; Máté
szalka KÜF Kölcsey Ferenc; 
Szolnok KÜF Lőwy Sándor; 
Nyíregyháza KÜF Kodály Zol
tán; Püspökladány KÜF Ápri
lis 4.; Debrecen Pályafennt. 
Főn. Hámán Kató; Debrecen 
Ép. és Hídfenn. Főn. Vörös 

Emle'ktáblát 

avattak 

Nagykanizsán 
Kegyeletes ünnepségre gyűl

tek össze Nagykanizsa vasuta
sai, a város üzemeinek, társa
dalmi szervezeteinek, fegyveres 
testületeinek képviselői, a Polai 
János nevét viselő 406-os Szak
munkásképző Intézet küldött
sége. Polai János születésének 
100 éves évfordulója alkalmá
ból emléktáblát avattak a nagy
kanizsai fűtőház kovácsműhe
lyének falán, a vasutas mun
kásmozgalom hős mártírjának 
egykori munkahelyén. 

Vitári Istvánnak, az üzemi 
pártbizottság titkárának üdvöz
lő szavai után Fényes József, a 
pécsi vasútigazgatóság vezetője 
ismertette Polai János példa
mutató életútját, a Tanácsköz
társaság időszakában kifejtett 
munkásságát. Beszédét a kö
vetkező gondolatokkal zárta: -
Bátor, egyenes jellemét, tánto
ríthatatlan hitét, bizakodását, a 
párthoz, a munkásosztályhoz 
való hűségét hirdesse ez az em
léktábla. Munkás, harcos élete 
pedig legyen mindannyiunk és 
az utánunk jövő nemzedékek 
örök példaképe! 

Az avatást követően a kül
döttségek elhelyezték koszorúi
kat az emléktáblánál. 

Csillag; Szolnok Bizt.ber. Főn. 
Egység; Nyíregyháza Pálya
fennt. Főn. Baross Gábor szo
cialista brigád. 

Szegedi 
vasútigazgatóság: 

Békéscsaba KÜF Baross Gá
bor, és Kandó Kálmán; Kecs
kemét KÜF Kossuth, Kiskun
halas KÜF November 7.; Sze
ged KÜF Barátság; Szeged 
Epítési és Hídfennt. Főn. Kő
műves I.; Szeged Bizt. Fennt. 
Főn., Morse I.; Kiskunfélegyhá
za Vili. Von. F. Komarov; Vész
tő KÜF Béke szocialista brigád. 

Pécsi 
vasútigazgatóság: 

Szekszárd Pályafennt. Főn. Do
bó István; Bátaszék KÜF Kos
suth Lajos; Dombóvár KÜF 
Kun Béla; Gyékényes KÜF 
Landler Jenő; Pécs KÜF Zrí
nyi J/,ona, és id. Kréth Imre; 
Nagykanizsa Pályafennt. Főn. 
Petőfi Sándor; Kaposvár Építé
si és Hídfennt. Főn. Béke; Pécs 
Bizt. ber. Fennt. Főn. Ságvári 
Endre; Kaposvár KÜF Ziper
novszky; Nagykanizsa KÜF Jó
zsef Attila szocialista brigád. 

Szombathelyi 
vasútigazgatóság: 

Celldömölk KÜF Vörös Csil
lag; Tapolca KÜF Kandó Kál
mán; Vesz_prém KÜF Ságvári 
Endre; MA V Szombathelyi Ig. 
Széchenyi István; Szombathe
lyi Bizt.ber. Fennt. Főn. Sallai 
Imre; Pápa Pályafennt. Főn. 
Rákóczi Ferenc; Szombathelyi 
Építési és Hídfennt. Főn. Kál
lai Éva; Szombathelyi KÜF 
Szaljut 4. szocialista brigád. 

Záhonyi 
üzemigazgatóság: 

Záhony: Április 4.; Rosa Lu
xemburg; Petőfi Sándor; II. 

Rákóczi Ferenc; Kandó Kál
mán; Kilián György szocialista 
brigád. 

Járműjavító üzemek: 
Északi Járműjav. Ü. Béke és 
Frankel Leó; Landler Jenő Jár
m(ijav. Ü. Ságvári Endre és dr. 
Münnich Ferenc; Dunakeszi 
Járműjavító Ü. Ady Endre és 
Asztalos János; Szolnoki Jár
műjav. Ü. 194. Hámán Kató és 

Építési főnökségek: 
Debreceni Ép. Főn. Április 4.; 
Miskolci Ép. Főn. Béke és Ba
rátság; Dombóvári Ép. Főn. 
Motorszerelő I.; Szentes Ép. 
Főn. Ady Endre; Celldömölk 
Ép. Főn. Sabária; MÁV Magas
építési Főn. Április 4.; Hídépí
tési Főn. Munka és Béke; Szak
és Szerelőip. Főn. Bem József; 
Építési Géptelep Főn. Fáklya; 
Építőgépjav. Ü. Puskás Tiva
dar; Kitérőgyártó Ü. Rakéta; 
Gépjavító U. Vörös Csillag; 
MA V Közp. Felép. Vizsg. Főn. 
Április 4.; Budapesti Építési 
Főn. József Attila szocialista 
brigád. 

Hivatalok, intézmények 
és egyéb szolgálati helyek: 

Északi Orsz. Osztószertár Kál
lai Éva; Fatelitő Főn. Dombó
vár II. Rákóczi Ferenc; Ügyke
zelési és Gazd. Hiv. Hess And
rás; Közp. Számvit. Hiv. Szojuz 
11.; Beruházási Iroda Szolida
ritás; MÁV Nyugdíj Ig. Hala
dás; MÁV Jegynyomda Főn. 
Zrínyi Miklós; MÁV TBÉF Bu
dapest, Kossuth Lajos és Szé
chenyi István; BVKH Váci Mi
hály; Miskolc TEK Semmel
weis; TBKF Bláthy Ottó; MÁV 
Vezérigazgatóság dr. Rajczy 
Rezső; MÁV Tervező Intézet. 
Minőségi; Számítástech. Üzem. 
Neumann János; és Csokonai 
szocialista brigád. 

A MÁV Kiváló 
Ifjúsági 

Brigádja: 
Bp. Ferencvárosi KÜF Ifjú

ság; Bp. Rákosrendező KÜF If
júsági; BBFF Béke; Szentesi 
KÜF Kandó Kálmán; Záhony 
Váci Mihály; Dunakeszi Jár
műjav. Ü. Ady Endre; Északi 
Járműjav. Ü. II. Rákóczi Fe
renc; Szombathelyi Járrnűjav. 
Ü. Pannónia; Debreceni Építé
si Főn. Komarov I.; Építőgép
jav. Ü. Bethlen Gábor; BVKH 
Fidel Castro szocialista brigád. 

Veteránok köszöntése 
Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából szak

szervezetünk székházában március 29-én bensőséges ünnepsé
gen köszöntötték azokat a nyugdíjasokat, akik 50, illetve 60 éve 
szakszervezeti tagok, valamint a 75., 80., 85. születésnapjukat 
idén ünneplő veteránokat. 

A nyugdíjasok érdemeit Kajcsa József, szakszervezetünk al
elnöke, a nyugdíjas-szakbizottság elnöke méltatta, majd dr. Ju
hász Zoltán, a vasutas-szakszervezet titkára elismerő oklevelet 
és pénzjutalmat adott át. Utána a Népköztársaság úti általános is
kola V/b. osztályos úttörői adtak műsort az ünnepeltek tisz
teletére. 
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Mindent megtesznek a vasútért Ujabb sikerek országszerte 
a jubileumi munkaversenyben Látogatóban a ferencvárosi Béke MHSZ-brigádnál 

,,Újabb, hasonló nemze
dék nem jön utánuk; egy 
régi, felelős munka
erkölcs utolsó mohikánjai 
ők, nekik köszönhető, 
hogy a vasút minden 
romlása ellenére még ma 
is különb, mint az átlagos 
magyar vállalatok." 

(Moldova György) 

Az állami díjas brigáddal 
szeretnék találkozni egy héten 
belül - mondom telefonon a 
ferencvárosi körzeti üzemfő
nökség szb-titkárának. 

- Az nem lesz könnyű, de 
azonnal tájékozódom, hogy mi
kor lesznek szolgálatban, és 
visszahívom - válaszolja. 

Tíz perc múlva csöng a tele
fon; április 11-én várnak Fe
rencben. Gubacs-Keleti ren
dező-gurító pályaudvarra me
gyek. Ott dolgozik a Béke 
MHSZ szocialista brigád. Hat 
tagját Állami Díjjal tüntették 
ki hazánk felszabadulásának 
40. évfordulója alkalmából. 

A pályaudvar állomásfőnök
helyettese, Kiss Lajos már várt. 
Lehangoló hírrel fogad. A hat 
állami díjas közül kettő már 
nyugdíjas, a brigádvezető kór
házban, egy pedig szabadságon 
van. Sándor Ferenc gurításve
zető és Kacsó Ottó tolatásveze
tő dolgozik. Velük beszélhetek. 
Előbb azonban tájékozódom, 
információkat gyűjtök. A bri
gád múltja érdekel. Készsége
sen segít ebben Kiss Lajos, a 
rokonszenves, fiatal vasúti tiszt. 
A kollektíva munkáját értékelő 
hivatalos írásokkal is ellát. Jó
indulatúan figyelmeztet, hogy 
az Állami Díjat hatan kapták 
ugyan, de a brigád többi tíz tag
jának is elévülhetetlen érdemei 
vannak. Az elismerés, a mélta
tás nekik is jár. 

- Kezdjük hát! - mondom. 
Epizódok, vélemények, imp

. ressziók alapján áll össze a mo
zaikkép. 

Részletek egy értékelésből: 
„A brigád tagjai rendkívül 
kedvezőtlen körülmények kö
zött napi tizenként órát dol
goznak a szabadban. Ferenc
város műszakilag a legelmara
dottabb rendezőpályaudvarok 
egyike. A kollektíva tagjai -
egy kivételévd - 100-120 kilo
méteres távolságról járnak 
szolgálatba. A létszámhiány 
miatt havonta 240-250 órát 
dolgoznak. Az utazással együtt 
320 órát vannak távol a csa
ládtól. Az ilyen rendkívüli 
igénybevétel ellenére közéleti 
tevékenységük is példamutató. 

A brigád 1962-ben alakult. 
Tagjai valamennyien fizikai 
dolgozók. Munkájuk évek óta 
nagymértékben befolyásolja az 
egész pályaudvar teljesítmé
nyét. Budapest·-Ferencváros 
állomáson kulcsfontosságú sze
repe van a Gubacsi gurítónak. 
Itt dolgozzák fel az érkező és a 
helyileg kezelt kocsik több mint 
nyolcvan százalékát. Több 
nagyvállalatot kell kiszolgál
niuk, például a Vegyiműveket, 
a Vegyipari Készletező Vállala
tot, a Hazai Fésűsfonót, a Medi
cort, a Fegyver- és Gázkészülé
kek Gyárát, a Budapesti Hús
ipari Vállalatot stb. A Béke bri
gádnak e nagy szállíttatókkal 
jó kapcsolata van, az ipartele
peken kezelt kocsik tartózkodá
si idejét lényegesen csökkentet
ték. 

Egy műszakban átlagosan 
700-800 kocsit rendeznek vo
nattá. Ezenkívül a Keleti gurító 
mintegy ezer kocsijának elegy
rendezésében is segédkeznek. 
Élen járnak a munkaszervezés
ben. Az érkező vonatok elegy
feldolgozását, az induló vona
tok összeállítását a technológiai 
időn belül végzik, s ezáltal vált 
lehetővé a kocsitartózkodási 
idők csökkentése. Az idegen ko
csik tartózkodási idejét öt órá
val sikerült rövidíteniük. A bri
gád érdeme többek között, 

A kongresszusi és felsza
badulási munkaverseny 
legjobbjainak, az élenjáró 
brigádoknak, szolgálati 
helyeknek mostanában 
jócskán jut az elismeré
sekből, miután megtör
tént a múlt évi eredmé
nyek értékelése. A ver
seny azonban még nem 
zárult le, és kellő mélta-

A brigád két kitüntetettje, Sándor Ferenc és Kocsó Ottó tást érdemelnek azok is, 
(Laczkó Ildikó felvétele) akik ugyan nem tudtak a 

hogy 1983-ban - szervezési in- gányféket kezeli. Derűs, meg- legjobbak mezőnyébe 
tézkedések, géplemondások ha- fontolt, kevés szavú munkás- jutni, de becsülettel és 
tására - a vasút 41 ezer liter em�er. 1956 _-ba� szegődött a felelősséggel dolgoznak gázolajat takaríthatott meg. Az vasut szolgálatába. 1971-ben . . . , 
általuk kiszolgált iparvállalatok lett kocsirendező Gubacson, ké- felaJánlása1k telJes1tésé
szocialista birgádjaival komp-· sőbb tolatásvezető. Ötvenkét ért. Az ő helytállásukról is 
lex szerződéseket kötnek. Vál- éves. A Budapesttől hetven ki- rendszeresen beszámollalásaik hatására él negyedik lométerre levő Lajosmizsén la-
negyedévben - a harmadik kik. Szívesen ejt szót a családjá- nak tudósítóink. 
negyedévhez viszonyítva - a ról. Két fia, két lánya és öt 
menetrendszerűséget tíz, a vo- unokája van. A túlórák miatt 
natközlekedési tervet pedig egy keveset látja őket, de a hozzá
százalékkal javították. Vala- tartozók már megszokták. Éle
mennyien több szakvizsgával tét nagyrészt a vasúti munka, a 
rendelkeznek, ezért más beosz- brigádélet tölti ki. Tizennégy 
tásokban is dolgozhatnak ... " éve tagja ennek a kollektívá-

Az állomásfőnök-helyettessel nak. 
munkahelyükön látogatunk - Mi nemcsak kollégák, ha
meg két kitüntetettet. A gurító- nem barátok is vagyunk -
domb úgynevezett számlálótor- mondja csendesen. - Olyanok 
nyába indulunk. Ott dolgozik vagyunk, mint egy nagy család. 
Sándor Ferenc gurításvezető. Sokszor munkaidő után együtt 
A helyiség nagy üvegablakából takarítjuk a vágányközöket, 
messzire látni. Tehervagonok szolgálati helyeket meszelünk, 
gördülnek az irányvágányokra. tatarozunk. Néha közös összejö
Sándor Ferenc a mikrofon előtt veteleket, vacsorákat rende
áll, és vágányszámokat sorol. zünk, amelyeken a feleségek is 

- Kettő a 19-re, egy a 14-re, ott vannak. Kell ez a kis kikap-
kettő a 23-ra. csolódás, hiszen két-három em-

Amíg elfogy a „fogás", a gu- ber helyett dolgozunk. A mi 
rítóra vitt kocsisor, körülnézek korosztályunk sajnos elfogy, 
a szolgálati helyen. A sarokban búcsút mond Ferencnek. Né
kopott, barna ruhafogas, a fal hány nap múlva búcsúztatjuk a 
mellett fekete, műbőr borítású nyugdíjba vonuló Angyalossy 
pad, az ablakpárkányon lába- Gyula váltókezelőt és Bagi 
sok, kávéspoharak, kávéfőző, Sándor tolatásvezetőt. N éhéz 
sótartó. Az önellátás nélkülöz- lesz pótolni őket. Brigádunk 
hetetlen kellékei. Az olajkályha sok tagja a fiatalságát áldozta a 
mellett fajanszmosdó fehérlik. vasútra . 

Sándor Ferenc zömök testal- Egy újságcikk terjedelmi kor-
katú, negyvenhat éves férfi, !átai miatt nehéz lenne mind 
1957 óta vasutas. Karácsondról felsorolni a Béke MHSZ-brigád 
jár ide dolgozni. érdemeit, sokrétű tevékenysé-

- Sarusként kezdtem a gét. Annyit azonban minden
szolgálatot, itt Ferencben képpen meg kell még jegyezni, 
mondja. _ Később tolatásveze- hogy e brigádban dolgozott 
tő lettem, s huszonkét évig eb- egykor Valovics István, a fe
ben a munkakörben dolgoz- rencvárosi KÜF helyettes veze
tam. Kilenc éve vagyok gurí- tője, Varga Gyula és Kiss Lajos 
tásvezető. állomásfőnök-helyettesek, vala-

Tíz-tizenöt éve még sok vas- mint Emődi István, az üzemfő
utas járt ide Karácsondról, nökség vonalfőnöke is. Ez a bri
Adácsról. Most már kevesen gád sok kezdő fiatalból nevelt 
vagyunk a régiek közül. A fiata- igazi vasutast. Kitüntetéseik, 
lok a környéken helyezkednek kollektív elismeréseik a társa-

Többek között Gellért József 
írja a vésztői vasutasok jubileu
mi munkaversenyéről a követ
kezőket: 

A vésztői körzeti üzem/ őnök
ség dolgozói személyszállítási 
bevételi tervüket 1984-ben 
104,5 százalékra teljesítették, 
ami 1,3 millió forint többletet 
eredményezett a bevételben. 
Áruszállítási tervüket 
485 OOO tonna elfuvarozásával 
- 111,14 százalékra teljesítet
ték. Ezt elősegítették azzal is, 
hogy a Szeghalom állomáson 
létesített kocsijavító műhelyük
ben jelentős mennyiségű kocsit 
javítottak meg, és adtak vissza 
a forgalomnak. Csökkentették a 
késetten kezelt vagonok szá
mát, s átlagosan 1,39 órával 
mérsékelték a kocsitartózkodási 
időt. Idegen kocsik esetében ez 
devizamegtakarítást is hozott a 
vasútnak. 

Az üzemfőnökségnél egyéb
ként 27 szocialista brigád verse
nyez tovább az idei, hasonló fel
ajánlások teljesítéséért. 

A tudósító a hódmezővásár
helyi pft-főnökség jubileumi 
munka versenyében született 
eredményeket is külön mél
tatta. 

- A főnökség területén kü
lönösen kiemelkedő munkasi
kereket értek el - írja - a me
zőhegyesi IX-es és az orosházi 
főpályamesteri szakasz dolgo-
zói. 

A mezőhegyesi szakasz Béke 
I. és Béke II. szocialista brigád
ja a múlt évben 142, illetve 137 

pontot gyűjtött össze eredmé
nyei alapján a jubileumi ver
senyben. Kétszer vettek részt 
kommunista műszakban, ezen
kívül még 846 óra társadalmi 
munkát végeztek, 25 280 forint 
értékben. Oklevelet is szereztek 
a tiszta szolgálati helyért indí
tott mozgalomban. 

Az orosházi főpályamesteri 
szakasz Dózsa és Gagarin bri
gádja hasonló eredményekkel 
büszkélkedhet. Ők kiemelkedő 
munkájukért „Kiváló Társa
dalmi Munkás" kitüntetést 
kaptak a Hazafias Népfronttól. 

Klencz Tiborné a pécsi kör
zeti üzemfőnökségnél a jubileu
mi munkaversenyben elért 
eredményekről adott hírt: 

- Tisztes eredményeikkel 
130 OOO forint jutalmat érdemel
tek ki a főnökség dolgozói az 
őszi forgalomban - olvasható a 
tudósításban. - Közben társa
dalmi munkájukkal felgyorsí
tották az ökölvívók új edzőcsar
nokának építését. A jubileumi 
verseny eredménye továbbá 13 
mozdony, illetve motorkocsi 
revíziója, a D-3 műhelyben a 
daru merevítése és festése, a 
szerszámműhelyben a sűrített 
levegő bevezetése, az alkatrész
felújítóknál a csatornaépítés, 
másutt szerelőakna létesítése 
stb. 

A felsorolást még hosszan le
hetne folytatni (a szentlőrinci 
kultúrház villamos berendezé
seinek felújításával, vidéki állo
mások rakodótereinek létesíté
sével, illetve burkolásával, szol
gálati helyek tavaszi nagytaka
rításával, parkosításával), de a 
lényeget is elég ezúttal kiragad
nunk: ,,A pécsi körzeti üzemfő
nökség dolgozóinak jubileumi 
munkaversenye töretlen lendü
lettel folytatódik." 

Idézzünk most Sz. Jakab Ist
ván, tudósításából, aki így ír: 

„Március 23-án, szombaton 
31 vasutas dolgozott Szombat
hely állomásán társadalmi 
munkában, hogy méltó környe
zet fogadja a vonaton utazó, 
Vas megyei kongresszusi kül
dötteket. Sokan vettek részt a 
kongresszusi vonat felkészíté
sét célzó társadalmi munkában 
is. Ezenkívül nyolc forgalmi 
dolgozó szintén társadalmi 
munkaként vállalta a kongresz
szusi szerelvények továbbítá
sát. Az ünnepi műszak kereté
ben a Baross Gábor szocialista 
brigád tagjai egy 2400 tonnás 
vonatot vittek Hegyeshalom-
ba ... " 

Veszprémben a pártkong-

el, nem szívesen utaznak, a vas- dalmi megbecsülés bizonyíté-
út nem vonzza őket. Az én fa- kai. Jó szervezés, sok nevezés 

resszust külön irányvonatok 
képzésével és továbbításával 
köszörltötték a vasutasok. Így 
például 1628 tonna szenet jut
tattak el ily módon Tiszapalko
nyára. Veszprémben és Várpa
lotán mintegy száz vasutas ta
karította az állomást és környé
két március 23-án, szombaton a 
XIII. pártkongresszus tisztele
tére vállalt felajánlásként. 

A tudósítás szerint Zalaeger
szegen, Tapolcán, Celldömöl
kön, sőt a kisebb állomásokon 
is hasonló vállalások teljesítésé
vel fejezték ki egyetértésüket a 
párt politikája iránt a nyugat
dunántúli vasutasok. 

Kecskeméten - egy másik 
beszámolóból „ollózva" - már
ciusban két kommunista mű
szakot tartottak a pályajenn
tartási főnökség dolgozói, a ju
bileumi munkaverseny kereté
ben. Elvégezték 840 alj kézi és 
(Kiskunfélegyháza-Tiszaal

pár között) 852 alj nagygépes 
vágányszabályozását. Nagykö
rös és Nyársapát állomások kö
zött 400 vfm hosszban gépi 
ágyazatrostálást végeztek, 
ezenkívül több megállóhely 
környékét tették szebbé, csino
sabbá. A társadalmi munkaak
cióban 186-an vettek részt, és 
1359 órát teljesítettek. 

Vetési Imre a dunakeszi jár
műjavítóból fényképeket is 
mellékelt a tudósításához, az ott 
dolgozók, a jubileumi munka
verseny résztvevőinek cselek
vőkészségét vázolva. 

„A fagykár, a gázszolgáltatás 
átmeneti hiánya miatti kénysze
rű leállás 2,5 millió forintos 
veszteséget okozott az üzemnek 
- olvasható a levélben. - A 
kollektíva ennek ellensúlyozá
sára az elveszett munkaidő 
pótlását, kommunista műszak 
tartását és megfelelő felajánlá
sok teljesítését határozta el. 
Jellemző a tenni akarásra, hogy 
a március 30-i kommunista mű
szakban minden eddiginél töb
ben - 1561-en - vettek részt. 
Legtöbben szokásos termelő
munkájukat végezték, mások a 
víztorony és a kazánház kör
nyékén tavaszi nagytakarítást 
rendeztek. Az e napon végzett 
munka lehetővé tette (a koráb
bi lemaradás ellenére) az első 
negyedévi terv túlteljesítését. 
A kommunista műszak termelé
si értéke egyébként 282 OOO fo
rint, amit a járműjavító dolgo
zói az üzem szociális és kulturá
lis intézményeinek céljaira (kar
bantartásra és felújításra) aján
lottak fel." 

lumból már csak hárman-né- Az Állami Díj átadására így 
gyen járunk Ferencbe. Varga emlékezik Kacsó Ottó: 
János váltóőr és Bagi Sándor - Nem akartunk hinni a 
tolatásvezető (szintén állami dí- szemünknek, amikor elolvas
jasok) adácsi lakosok. Brigá- tuk a díjjal járó, személyen
dunk tagjai ötven évnél időseb- ként 100 OOO forintról szóló ér
bek. Erre a korosztályra mindig tesítést. Biztosan tévedés ez, 
lehetett számítani. Soha nem is- egy nullával többet gépeltek, 
mertük a lehetetlent. mondogattuk egymásnak. Em-

Pécsett csakne111 hatszázan 
jelentkeztek a vetélkedéire 

Tőmondatokban mesél az !ékezetes marad április 2-a, a 
életéről. Tavaly sem volt sza- díjak átadása. A feleségeink is 
badságon. Nehéz szolgálatok, mellettünk ültek az Országház-
társadalmi munkák, néhány b

��lejthetetlen pillanatok örömteli óra otthon, családi kör- fénylenek fel az emlékezetében. ben. Karácsond állomásról még 
három kilométert motorozik ha- Kézfogások, pohárköszöntők, 

este az Operaház díszelőadása. záig. Nem panaszként említi 
ezt, csak mellékesen megjegyzi. - Másnap a IX. kerületi Ta
N apjainkban nem sokan vállal- nácson adtak tiszteletünkre fo
koznak már erre. Sándor Fe- gadást. Április 4-én a dísztri
renc mégis elégedett a sorsá- b_ünről J:ézt�k :7égig a felvon�
val. Nincsenek nagy tervei. last. Agardi Gabor Kossuth-d1-
Amit lehetett, megtett a vas- jas színművész is közöttünk 
útért. Nem a kitüntetése kért volt, autogramot adott. Este 
jutalmakért dolgozott becsület: díszvacs_ora a� Országházban. 
tel. Tíz évig szakszervezeti bi- L?so�cz� e�vtárs, 1;:ondott, P?
zalmi volt. Most párttag szeret- har�osz�!.1töt. Kesobb �a�_a'!; 
ne lenni. Amikor otthon sza- elvtárs JOtt az asztaloknál ulo 
bad idejében a szőlőt �etszi vendégekhez, �s m_inde�kivel 
vagy gyümölcsfáit gondozza, lé- ke�et fogott. N_eha ugy erzem, 
lekben akkor is Ferencben van. mintha csak almodtam volna 
Hallja az ütközők zaját, a tova- az egész_et; Fényárban _ú��ó te
gördülő vagonok fémes zenéjét, re�, _csillaro_k, gr_�tulac10� · ... 
amit csak a hozzá hasonló vas- M1 azert a bngád tobb1 tagJaira 
utasok értenek. is gondoltunk, azokra, akik nél-

Kocsó Ottóval a vágányfék- kül nem_ születhetett volna si
toronyban találkozom. A beosz- ker. Az Allami Díj az ő megbe
tása tolatásvezető ugyan, de a csülésük is ... 
létszámhiány miatt most a vá- Kaszala Sándor 

A pécsi körzeti üzemfőnök
ség gazdasági és társadalmi ve
zetői a kongresszusi és felsza
badulási munkaverseny részér
tékelését március 20-án fejezték 
be. Utána az szb kibővített ülé
sén, valamint főnöki értekezle
ten számoltatták be a 16 főbi
zalmit, illetve az állomásfőnökö
ket a munkaverseny jelenlegi 
állásáról. 

Paku Lajos, a pécsi körzeti 
üzemfőnökség szakszervezeti 
bizottságának titkára minderről 
a következőket mondja: 

- Az elmúlt időszak ver
senymunkájának értékelése 
után a jubileumi vetélkedőt is 
előkészítettük. Gondosan 
ügyeltünk a zsűri kiválasztásá
ra. Á vetélkedőre nevezett 110 
csapatot - egyenként 5 ver
senyzővel - egyszerre, egy te
remben elhelyezni nem tudjuk, 
ezért szükségessé vált, hogy a 
főbizalmicsoportoknál kihelye
zett rendszerben bonyolítsuk le 
a selejtezőket. A verseny anya
gát a központ által megadott 
feladatok lebontásából képez
tük. Kollektíváink a MÁV Ve
zérigazgatóság által kiadott in-

tézkedési tervben foglaltaknak 
eleget tettek. 

- Lesz tehát zsűri, van ver
senyző is bőven. Ezek szerint 
felhőtlenül néznek a vetélkedő 
elé? 

- No, nem ennyire egyszerű 
a dolog. Gondjaink adódtak 
abból, hogy az intézkedési 
tervben meghatározott köz
ponti anyagot még nem kap
tuk meg. Úgy próbáltunk ma
gunkon segíteni, hogy a Tán
csics Kiadótól kértünk ajánlott 
irodalmat, s egy, kimondottan 
erre a munkára szerveződött 
kollektíva állította össze a helyi 
vonatkozású kérdéseket. Re
méljük, ez a munka jól sikerült, 
ezzel kellő segítséget nyújtunk 
versenyzőinknek ahhoz, hogy a 
vetélkedő felsőbb szintjén is jól 
helytálljanak. 

- Az idei tél zordabb volt a 
szokásosnál, és a szinte állandó
sult létszámhiány, a sok túlórá
zás is sokat kivesz az emberek
ből. Ön szerint mégis mitől volt 
kedvük nevezni egy ilyen, fizi
kai és szellemi erőt egyaránt 
igénybe vevő, országos méretű 
megmozdulásra? 

- Ez a tél valóban nagyon 
nehéz helyzet elé állított min
ket. Mi is feltettük a kérdést, 
hogy nem kívánunk-e túl sokat 
az emberektől? A választ azon
ban maguk adták meg: csak
nem hatszázan jelentkeztek 
nálunk a jubileumi vetélkedő
re. Köszönet és elismerés illeti 
valamennyi kollegánkat, akik 
közben mindent megtettek a 
napi feladatok ellátása érdeké
ben is, vállalva a többletfelada
tokat. 

- A versenyek győzelmet 
hoznak, s e nagy „erőbedobás" 
után alkalom lesz talán egy kis 
lazításra is - jegyzem meg, de 
az szb-titkárnak nem ez a véle
ménye. 

- Egyik folyó sem folyik 
vissza/elé - mondja. - Egy
egy verseny sok jó gondolatot, 
ötletet, tudást hoz felszínre. 
Jobb munkaszervezést, újításo
kat. Ezek hozzájárulhatnak az 
egyszer elért eredmények ál
landósításához. A vetélkedővel 
nekünk is ez a célunk ... 

Klencz Tiborné 
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1 ÚJ RENDSZERBEN J 
Vasúti mérnökök továbbképzése 
a Budapesti Míiszaki Egyetemen 

A MÁV mindig élt azzal a le
hetőséggel, · hogy a Budapesti 
Műszaki Egyetem Mérnöki To
vábbképző Intézetének tanfo
lyamai révén, a technikai fejlő
dés követelményei szerint ál
landóan szinten tartsa, gyara
pítsa mérnökeinek tudását. Kü
lönösen súlyt helyez erre a gaz
dasági reform kezdete óta, 
szem előtt tartva a magyar vas
út műszaki fejlesztésének irá
nyait. Az eltelt időszakban a 
tanfolyamokon a különböző 
szakszolgálatok mérnökei közül 
számosan szereztek alapos tájé
kozódást a vasúti járműpark 
fejlesztésének feladatairól, a vas
úti alépítmény kiképzésének 
és fenntartásának, a felépítmé
nyi mérések, vizsgálatok, a fel
építménycserélési technológiák 
változásairól, az elektronikus 
programvezénylésű távgépíró
!{özpontok üzemeltetéséről, a 
hálózatfejlesztési beruházások 
hatékonysági vizsgálatairól és 
még sok más fontos műszaki 
kérdésről. 

Újabb előrehaladást ígér a 
vasúti mérnökök továbbképzé
sében az a tanfolyam is, amely 
az idén négy alkalommal -
májusban, júniusban, szeptem
berben és októberben - új 
rendszerben képezi tovább a 
vasúti mérnököket. 

Az egri 

A tanfolyam vezetője dr. 
Horváth Attila egyetemi do
cens, a Budapesti Műszaki 
Egyetem Mérnöki Továbbkép
ző Intézetének igazgatója. Meg
kértük, tájékoztassa lapunkat: 
miben különbözik a vasúti mér
nökök részére szervezett új tan
folyam a korábbiaktól. 

- A tanfolyam valóban tel
jesen új - mondta az igazgató 
-, mert az eddigi szakmai elő
adások mellett szakmapoliti
kai előadásokat is magába fog
lal. Ezért „vasúti szakmapoliti
kai és szakmai mérnöktovább
képzés"-nek nevezzük. Jelezve, 
hogy nem kizárólag a szakmai 
tudást akarja gyarapítani, ha
nem rendszerbe foglalja azokat 
a tudnivalókat is, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy egé
szében és részleteiben feltárul
janak a vasúti műszakiak előtt 
azok a feladatok, amelyeket a 
XIII. pártkongresszus a nép
gazdaság fejlesztése céljából a 
közlekedésre bízott, és amelyek 
fontos tennivalókat szánnak a 
vasúti mérnököknek is. 

Elmondta az igazgató, hogy a 
szakmapolitikai előadásokat a 
közlekedés és a vasút legelső 
vezetői, köztük Urbán Lajos 
közlekedési miniszter, Iványi 
Pál, az MSZMP közlekedési bi
zottsága gazdaságpolitikai osz
tályának helyettes vezetője, Ko-

szorús Ferenc, a Vasutasok 
Szakszervezete főtitkára, dr. 
Bajusz Rezső, a MÁV vezér
igazgatója tartják. A szakmai 
előadások témaköreiben többek 
között dr. Kerkápoly Endre 
egyetemi tanár, a BME vasút
építési tanszékének vezetője, 
dr. Simonyi Alfréd egyetemi 
docens, a Vasúti Tudományos 
Kutató Intézet igazgatója, dr. 
Orosz József egyetemi tanár, a 
BME közlekedéstechnikai és 
szervezési tanszékének i�azga
tója, Urbán Sándor, a MAV ny. 
vezérigazgató-helyettese és 
még mások a közlekedéstudo
mány jelesei közül tájékoztatják 
a hallgatókat. 

Az előadások programja: 
egy-egy alkalommal két óra 
szakmapolitikai foglalkozás, 
ezeken valamennyi résztvevő 
együttesen vesz részt. A négy 
óra szakmai előadáson ki-ki a 
választott témakör előadásain 
jelenik meg. Az ősszel egy alka
lommal a témaköröknek megfe
lelő szakmai bemutatót tarta
nak. 

A tanfolyamokra április 30-ig 
lehet jelentkezni írásban vagy 
személyesen a Budapesti Mű
szaki Egyetem Mérnöki To
vábbképző Intézetében. 

(Szász) 

yors mozd nyan 
Negyvennégy tengellyel Budapesttől Egerig 

A Miskolci Vasútigazgatóság 
engedélyének birtokosaként 
egyik reggel magam is „szolgá
latra·, jelentkeztem az egri 
gyors mozdonyán, a Keleti pá
lyaudvaron. Rendes körülmé
nyek között a körzeti üzemfő
nökség bizonyára megrovásban 
részesített volna a késésért, 
ugyanis a hivatalos szolgálat a 
7,40-es indulásnál egy órával 
korábban kezdődik a gépen. 
Szóval indulásra készen volt a 
szerelvény, amikor felkapasz
kodtam a mozdonyra. Gyors 
bemutatkozás, s már kaptuk is 
a szabad jelzést. 

A ntók László mozdonyvezető 
és Herczeg Béla vonatvezető 
menet közben a jelzők utasítá
sait egymásnak mondták fel, de 
azért itt-ott engem is próbáltak 
beavatni a dolgukba. Velünk 
utazik Juhász László mozdony
felvigyázó is, akinek 10 éves 
mozdonyvezetői gyakorlata van 
és a műszaki tisztképzőt is elvé
gezte. 

- Hatvanig most én vagyok 
Laci „pótszeme" - mondja a 
vonatvezető. - Azután itt már 
nincs szükség rám. Vállamra 
veszem a táskát és megyek a je
gyeket kezelni. Ha Budapest és 
Pécel között is működne már az 
éberségjelző berendezés, egyál
talán nem kellene második em
ber a mozdonyra. 

- Hívó jelzés, mehetünk -
szól Juhász László, amit a moz
donyvezető megismétel. Lassú 
tempóban átvergődünk Rákos 
állomáson. 

- Mozdonyvezető gyakor
noknak, mint például annak 
idején én is szakközépiskolát 
végzettek, vagy szakmával ren
delkezők jelentkezhetnek 
magyarázza a 27 esztendős An
tók László. - Először a mű
helyben, a mozdonyok javítása 
közben ismerkedünk a géppel, 
majd tanfolyamon kell elsajátí
tani a forgalmi ismereteket. Ez
után az utazó mozdonyfelvigyá
zók felügyelete alatt járjuk a 
vonalat, s csak a sikeres hatósá
gi vizsga után lehet önállóan 
vezetni. Én egyébként 1977 óta 
dolgozom. 

Elhagyjuk Pécelt. Innen már 
könnyebb a személyzet dolga, 
működik a biztonsági - vonat
befolyásoló berendezés. 
A vonatvezetőnek is kevesebb 
bejegyzést kell tennie a menet-

levélre, amelyen a forgalommal 
kapcsolatos minden mozzanat 
szerepel. 

- Ma 11 kocsit, azaz 44 ten
gelyt viszünk, és 482 tonna a 
vonat súlya - tájékoztat Her
czeg Béla. Ő 1952 óta vasutas, 
Karácsondon született. Tizen
egy esztendeig állomási szolgá
latot teljesített Hatvanban, 
Recsken, Parádfürdőn és Kis
terenyén, aztán vonatkísérő 
lett, s tíz évig teherfordában 
járt. 

- Most jó a szolgálatom, 
mindennap otthon alszom -
mondja. - Öt évem van még a 
nyugdíjig, mivel nekem kor
kedvezmény jár. 

Ahogy hallom, őt se kerülték 
el a szokásos betegségek: a 

szem gyengülése, a gerincbán
talmak, a huzat okozta reuma, 
de ha még egyszer kezdené, 
megint a vasutat választaná. 
Csakúgy, mint az apja és a 
bátyja is. 

Hatvan után jobb a pálya, 
meg a salgótarjáni részt is le
akasztották, így már tempósab
ban haladunk. 

- A százhúsz kilométeres 
óránkénti sebességet nem lép
hetjük túl, sőt ilyen gyorsan 
csak akkor mehetünk, ha ké-

Megjegyezziik 

sésben vagyunk - magyarázza 
a mozdonyvezető. - Ekkora 
súllyal és ennél a sebességnél a 
fékút elérheti az ezer métert is! 

- Vajon melegek-e hátul a 
kocsik? - kérdezem. 

- A műszerek szerint min
den rendben van - mondja Ju
hász László. - Előfordul azon
ban, hogy a fűtőberendezések 
meghibásodnak, s mi itt a moz
donyon nem tudhatjuk, mi van 
a vagonokban. Ezt a jegyvizs
gálóknak kell jelezniük, s meg 
is szokták tenni. Persze az eset
leges hibát már nem mindig le
het az indulás után korrigálni. 

Befutunk Füzesabonyba. In
nen egyfajta „bevásárló" vonat
tá válik az egri gyors. Az utasok 
többsége ügyeit intézni indul 
Heves megye székhelyére. Leg
többen a peronon állnak meg, 
arra a néhány percre már fölös
leges levetni a kabátot ... 

Pontosan érkezünk Egerbe, a 
végállomásra. Szerencsés, kü
lönösebb esemény nélküli volt 
ez az alig kétórás út. Búcsúzóul 
sok ilyen Zökkenőmentes szol
gálatot kívánhatunk az 552-es 
személyzetének és valamennyi 
vasutasnak. 

Fazekas Eszter 

.Nena lehetne 

liulturáltabban? 

Idő: március 31., vasárnap reggel. Hely: a budapesti Ke

leti pályaudvarról 9 órakor induló, Miskolcon át Szeren• 
csig közlekedő személyvonat szerelvénye. 

� utasnak m_egva_n az a •:rossz szokása", holP' ha a sze
relvenyt beállítják, 1gyeksZ1k helyet keresni. Igy volt ez 
ezen a napon is. Nem volt sok utas, félig sem teltek meg a 
kocsik. 

Az indulás előtt fél órával megkezdődött a szerelvény 
belső takarítása. Megjelenik egy szorgos fiatalasszony, ke
zében seprű és szemétlapát. A hulladékgyűjtők tartalmát 
boszorkányos gyorsasággal kiborítja a padlóra, s ugyan-
olyan gyorsan a lapátra söpri a szemetet. S vajon a lapát
ról hová kerül? Nem kellett sokáig várni, hogy erre is vá• 
laszt kapjunk. Belép egy munkaruhás férfi, egy kötéllel 
maga után vonszol egy ütött-kopott bádogtartályt. Ebbe 
kerül a szemét a lapátról, s vonulnak tovább. Végig a vo
naton csikorog, nyikorog a bádogalkalmatosság, csiszolja 
karistolja a kocsik műanyag padlóját. 

Ma már az országutak mentén is műanyag �sákokban 
gyűjtik a hul_ladékot. Nem lehetne a vasúton is kulturál
tabban megoldani a szemét és hulladék összegyűjtését? 

-g-

Ki-váló körzeti üzemfőnökség 

��A jutalonaért nena elég 
időnhént jól dolgosni�� 

Rákosrendező egyike azok
nak a körzeti üzemfőnökségek
nek, amelyek kulcsszerepet töl
tenek be az északkelet-magyar
országi és az ehhez kapcsolódó 
külföldi vasúti forgalomban. 
Vonalainak hossza mintegy 160 
kilométer, hozzátartozik - a fő
városból kiindulva - a szobi a 
piliscsabai, a veresegyházi �o
nal és a körvasút. Ezeken a te
rületeken csaknem kétezer-hat
száz vasutas teljesít szolgálatot. 
Mond�� sem kell talán, hogy 
ez a KUF is hosszú évek óta sú
lyos létszámgondokkal küzd. 
A rákosrendezői körzeti üzem
főnökség a múlt évi teljesítmé
nye alapján - minden nehézsé
get leküzdve - elnyerte a köz
lekedési miniszter és a vasutas
szakszervezet elnöksége által 
adományozott Kiváló Főnökség 
címet. 

Bevált 
móds:íerekkel 

Molnár Bélával, a KÜF veze
tőjével, valamint Szalai László 
szb-titkárral arról beszélget
tünk, hogyan tudtak a legjob
bak közé kerülni. 

- Mind nagyobb teret kap 
nálunk a kollektív vezetés -
foglalja össze a lényeget Mol
nár Béla. - Bármilyen szintről 
érkező, ésszerű kezdeménye
zésnek, javaslatnak mindenkor 
helyt adunk. E szemlélet érvé
nyesítése beváltotta a hozzá fű
zött reményeket. Egyebek kö
zött a tavalyi őszi forgalomban 
Rákosrendezőn is torlódtak a 
Miskolc irányából érkező sze
relvények (ez korábban itt gya
kori jelenségnek számított). 
Ilyen esetben régebben vártuk, 
amíg kiürül a rendező. Most vi
szont helyi javaslat alapján a 
szóban forgó szerelvényeket át
irányítjuk a kevésbé igénybe 
vett Angyalföld áilomásra, 
ahol negyedannyi idő alatt sike
rül feldolgozni. 

A rákosrendezői KÜF sze
mélyszállítási bevételi tervét 
108,4, árufuvarozási tervét pe
dig 103,1 százalékra teljesítette. 

- Eredményeinkhez hozzá
járult az is, hogy különböző 
ösztönzó'ket vezettünk be, 
ugyanakkor fokoztuk a szigort 
is - teszi hozzá Szalai László. 
- Ezt az alapelvet az 1984. évi 
februári bizalmi testületi ülésen 
fogadtuk el, és a gazdasági ve
zetéssel egyetértésben kezdtük 
meg alkalmazását. Például egy 
személyvonat indokolatlan 
megállítását 500 forinttal bün
tetjük. Az így nyert összeget 

Szabó Istvánné, akit mun
kahelyén mindenki csak 
Éva néninek szólít, kimagas
ló politikai és gazdasági 
munkája elismeréséül Ápri
lis Negyedike Érdemrendet 
kapott. A MÁV Jobbparti 
Épületfenntartó Főnökség 
l-es számú építésvezetősé
gén dolgozik, a XII. kerületi 
Márvány utcában. Negyed
százada lépett a MÁV szol
gálatába. 

- Példamutató a helyt
állása - mondja róla Mol
nár Róza személyzeti veze
tő. - Annak ellenére, hogy 
túl van a nyugdíjkorhatá
ron, átlagon felüli munka
erő. 

Fülöp Attiláné építésve
zető megerősíti a személyze
ti vezető szavait: 

- Bár csak három éve 
dolgozunk együtt, a legjob
bakat mondhatom Éva asz
szonyról. Nagyon jó kolléga
nő, kis közösségünk szorgal
mas tagja. 

- Öt éve egyedül élek, 
özvegyen, de nem vagyok 
magányos - mondja a ki
tüntetett, kedves arcú, halk
szavú asszony. - Van egy 
lányom és három szép uno
kám Kecskeméten. Én Zug-

üzemegységi szinten osztjuk 
szét a jó teljesítményekért. 
Emellett Rákosrendezőn és Vá
cott is bevezettük az úgyneve
zett jutalomcsekk-rendszert. 
Ennek lényege, hogy a három
havonként fizetendő célprémiu
mért nem elég egy-egy esetben 
jól dolgozni, illetve többlet
munkát végezni. Hiába végzi 
valaki jól a munkáját, ha az 
utolsó napon igazolatlanul 
hiányzik, vagy ittasan jött szol
gálatba, mert mind elveszíti, 
amit korábban összegyűjtött. A 

jutalomcsekk-rendszer beveze
tése óta negyedévenként álta
lában 180 ezer forinttal több 
prémiumot fizettünk ki, de 
mondanom sem kell, megérte. 

- A szakszervezeti bizottság 
hogyan tud segíteni a termelés 
gondjainak megoldásában? 

- Természetesen rendszere
sen tartunk összbizalmi-érte
kezleteket. Tudom, ez nem új, 
de mi ezeken az összejövetele
ken igyekszünk minden eset
ben olyan témát napirendre 
tűzni, amely éppen a legna
gyobb gondja az üzemnek, az 
itt dolgozó vasutasoknak. 
A munkán és a munkavédelem
mel kapcsolatos témán kívül 
megbeszéljük a jogos igényként 
számon tartott „kikapcsolódá
si", szórakozási programokat is. 
Számos esetben rendeztünk jól 
sikerült kirándulásokat. Ezek 
között tavaly szeptemberben 
volt egy törökországi út is. 

Nyíltan, 
ősZíintén 

A rákosrendezői körzetben a 
személyszállító és a tehervona
tok menetrendszerűsége ki
emelkedően jó. Csökkent a ko
csik tartózkodási ideje, ered
ményes a fuvarszervezés. 

- A már korábban említett 
ösztönzők és szankciók kedve
zően hatottak a forgalmi fegye
lemre - mondja Molnár Béla. 
- Ha nem is szorosan, de hoz
zátartozik az is, hogy három 
nagyállomáson (Rákospalotán, 
Vácott és Szobon) külső és bel
ső géemkákat toborozva, meg
szerveztük a személykocsik ta
karítását. Ez is hozzájárult ah
hoz, hogy többletbevétellel zár
tuk az évet. Ami pedig a teher
forgalmat illeti, minden szolgá
lati vezetőtől megköveteljük a 
naprakész tájékozottságot és a 
rendszeres kapcsolattartást a 
fuvaroztatókkal. 

A főnököknek már napokkal 
előbb tudniuk kell például, 
hogy a DCM vagy az Ásvány-

Éva néni 
a 

raktárból 
lóból járok a munkahe
lyemre. 

- Szeret itt dolgozni? 
- Különben hogyan csi-

nálnám? Én szeretek itt 
mindenkit, s engem is meg
becsülnek. Ötvenfős ez az 
építésvezetőség, s nincs em
ber, akivel a munkám során 
ne lennék kapcsolatban. 
Több mint húsz évvel ez
előtt kerültem erre a munka
helyre, ebbe a munkakörbe 
raktárkezelőnek, és soha 
sem jutott eszembe, hogy 
máshová menjek. Szeretem, 
ha rend van körülöttem, 
amit együtt alakítottunk ki. 
Én adom ki a szerszámot, 
védőruhát. Az álló- és fogyó
eszközökkel gazdálkodom. 
Soha egy fillér hiányom 
nem volt, nálam nem tűn
het el semmi . . . 

Kétszer kapott Kiváló 
Dolgozó kitüntetést, és érde
meit fejezi ki a Jubileumi 
Emlékérem is, amely Éva 
néni mozgalmi múltjára 
utal. 

bányák mikor, mit és mennyit 
akar szállíttatni. 

- Nem mondom persze, 
hogy ezzel a módszerrel egy 
csapásra minden fuvarozási 
gondot megoldottunk. Nemegy
szer megesik, hogy sürgős ese
tekben nem vagyunk képesek 
kocsit adni. Ilyenkor nem hite
getünk; egyszerűen közöljük az 
igazságot. Ugyanezt a korrekt
séget természetesen a terüle
tünkön rakodó 47 nagy és 150 
kisebb vállalat illetékes vezetői
től is elvárjuk. Valamennyi 
partnerrel mondhatnám baráti 
kapcsolatot alakítottunk ki -
jelenti ki Molnár Béla. 

Nem akarják 
alább adni ... 

Az üzemfőnökség vonalain 
kilencvennyolc szocialista bri
gád ezerkétszáznyolc taggal 
dolgozik. Ez az összlétszámnak 
mintegy 45 százaléka. 

- Az egyre terebélyesedő 
brigádmozgalom milyen szere
pet játszott az elért eredmények 
alakulásában? 

A kérdésre Géczi Bernadett 
versenyfelelős válaszolt: 

- Az üzemfőnökség terüle
tén régóta eredményesen dol
gozó, többször kitüntetett bri
gádok tekintélyt szereztek a 
mozgalomnak. Többek között a 
vontatási üzemegység Rámán 
Kató szocialista brigádja és a 
váci állomás Radnóti Miklós 
kereskedelmi szocialista bri
gádja példájának köszönhetően 
a kisebb szolgálati helyeken 
(Piliscsabán, Pilisvörösváron, 
Dunakeszin, Verőcemaroson) is 
brigádokba tömörültek a vas
utasok. Valamennyien teljesi
tették vállalásaikat, és a most 
induló vetélkedőre is mind
annyian neveztek. 

A szolgálati vezetők nemcsak 
a gazdasági munkáért, hanem a 
brigádmozgalomért 1s felelos
séggel tartoznak. Ennek máris 
kézzelfogható eredménye van, 
hiszen a kollektívák közül a stu
rovói MÁV-kirendeltségen dol
gozó Dózsa György szocialista 
brigád elnyerte a MÁV Kiváló 
Brigádja címet. 

- Terveik? Céljaik? 
- Mi tagadás, büszkék va-

gyunk a kitüntetésre - mond
ja az üzemfőnök. - Elért ered
ményeink azonban csak akkor 
lesznek igazán megnyugta
tóak, ha azokat képesek le
szünk megtartani. A jövőt ille
tően legkevesebb ezt a célt tűz
tük magunk elé .. . 

Séra Sándor 

- 1945-ben léptem be a 
pártba. Sokféle mozgalmi 
munkát végeztem, közben 
sokáig voltam agit-prop. tit
kár. Most se fordítok hátat, 
ha megkérnek valamire a 
fiatalok. Taggyűléseken, ér
tekezleteken a jegyzőkönyv
vezetés, összeállítás tovább
ra is az én dolgom. 

- Mi volt a legszebb él
mény életében? 

- Sok öröm ért, de bánat 
is, amint ez az élet rendje. A 

legboldogabb talán akkor 
voltam, amikor az unokám 
megszületett . . . A legna
gyobb most már nyolcadi
kos. Gyakran elmegyek hoz
zájuk látogatóba. 

- Miért vállalta, hogy 
nyugdíjas korában is tovább 
dolgozik? Annyira jó itt? 

- Megértjük egymást, ez 
is számít, de főként azért, 
mert érzem, hogy nagy 
szükség van itt rám. Három
ezer forintért nem sokan csi
nálnák mindezt, azt hiszem. 
Egészséges vagyok, bírom. 

Ketten is várnak rá, elné
zést kér, elsiet. Az építésve
zető megjegyzi: 

- Ő a kötelességtudás 
egyik legjobb példája . . 

K.P. 
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Kiváló Főnökség 

Negyven munkahelyen, 
szerte az országban 

A tavalyi év munkája alapján 
a MÁV Budapesti Építési Fő
nöksége Kiváló Főnökség ki
tüntetést kapott. Az 1099 dolgo
zót foglalkoztató vasútépítő 
egység teljesítménye imponáló. 
Száznegyven százalékra teljesí
tették pályafenntartási felada
taikat. Energiafelhasználásban 
25 százalékos megtakarítást ér
tek el. Mindezt úgy, hogy ta
valy 40 munkahelyen, tizenhét 
állomásközön, 14 vonalon dol
goztak. Az összeforrott gárda 
nem először kapott ilyen elis
merést. 1981-ben már átvehet
ték a Kiváló Főnökség kitünte
tést. Egy évvel később ehhez 
még a MÁV Vezérigazgatóság 
és a Vasutasok Szakszervezete 
elnökségének Vörös Vándor
zászlaját is elnyerték. 

Felgyorsult 
a generációváltás 

- A múlt év kezdetben na
gyon nehéznek ígérkezett. Két
ségesnek látszott, hogy a fel
adatokat maradéktalanul meg 
tudjuk oldani. Még a munkaerő 
kihasználása is kérdésesnek lát
szott - kezdi dr. Ritoók Pál fő
mérnök. - Nem számíthattunk 
rá, hogy a teljesítmény alapján 
labdába rúghatunk majd. 

Negyvenöt kilométer volt a 
megszabott feladat, ötvenegy a 
teljesítmény a végelszámolás
nál. 

- Minden dolgozónkat dí
cséret illeti ezért. Külön öröm, 
hogy a vasút üzembiztonságát 
sikerült növelni, s kevesebb 
volt a vágányzár, mint koráb
ban. 

Csökkent a balesetek száma, 
s a főnökség a munka műszaki 
minőségét tekintve is első lett. 

- Pedig az,elmúlt év abban 
is sarkalatos volt - mondja a 
főmérnök �, hogy gyorsult a 
generációváltás üteme. Főleg a 
középszintű vezetők közül men
tek sokan nyugdíjba. Pótlásuk 
sok gondot okozott, és okoz 
ma is. 

- Gondolom, nem tolakod
nak a felvételnél. Mint ahogy a 
MÁV sok másik üzeme is ha
sonló cipőben jár. 

- Mégis azt mondanám, 
hogy sikerült együtt legyőz
nünk a nehézségeket. Szá
munkra első kell, hogy legyen a 
forgalom lebonyolításának biz
tosítása. Ha kellett, embereink 
szombaton, vasárnap, és éjjel 
is dolgoztak. Előfordult, hogy 
hetekig nem tudtunk szabadna
pot adni. Főleg a fiatal házasok
nak volt rossz, ha hetekig nem 
találkozhattak a családdal. 
Hangzott el persze zokszó is, de 

senki sem dobta be a törülkö
zőt. 

- Azóta javult a helyzet? 
- Nem mondhatnám. Van 

munkahelyünk, ahol már min
dig dolgoznak hétvégeken. 
Most Szabadbattyánnál sürget 
legjobban az idő. Az ott dolgo
zóknak már régóta nincs sza
bad hétvégéjük. 

Öröm és üröm 

,,Szellős műhelyben" dol
goznak, ahová bizony befúj a 
szél, beesik az eső. A vágány
építés jó néhány fázisa sem tű
nik tollfosztásnak. Milyen a dol
gozók szociális ellátottsága kinn 
a vonalakon? 

- A bázismunkásszállókról 
autóbuszokkal visszük ki az 
embereket az építési területre. 
Általában vacsorát tudunk ad
ni, ahol igénylik, de kinn a vo
nalon szódavizen kívül bizony 
nincs más, gyakori a hideg 
ebéd. 

- Egészen biztos, hogy 
nemcsak sikereket tartogatott a 
tavalyi év. 

- Azt mondták, hogy Szárli
get átépítésénél volt a legna
gyobb kudarcunk. De én azt hi
szem, nem a miénk. Felháborí
tó, ahogyan a felvételi épület 
kivitelezői - egy külső válla
lat emberei - dolgoznak. Las
san és rosszul. Bizonyos érte
lemben a mi munkánk is össze
függ azzal, hogy képtelenek az 
épületet átadni. 

- Más vasúti üzemekkel is 
így döcög az együttműködés? 

- Szó sincs róla! A vasútépí
tési munka egyre bonyolultabb, 
egyre több kooperáció szüksé
ges a társüzemekkel. Eredmé
nyeinkben benne van a többi 
üzem jó közreműködése is. Azt 
mondom tehát, hogy a mi kivá
ló címünkért ők is megdolgoz
tak. 

- Gyakran látni honvédeket 
is a vasútépítésnél. 

- Valóban. Amikor keve
sebb lett a vezényelt létszám 
meg is ijedtünk kissé. Ha a 
szakképzetlenség miatt akad is 
gond ezekkel a fiúkkal, nélkü
lük nem tudtuk volna a felada
tokat elvégezni. 

A Kiváló Főnökség megtisz
telő cím átadásával egyidőben 
egyéni elismeréseket is kaptak 
a jók között legjobbak. Ozorák 
Ottó és Batta Ferenc Kiváló 
Munkáért kitüntetést kapott. 
Sziráki Imre miniszteri dicsére
tet vehetett át. Bánsági Sán
dor, Bihari Endre, Kovács B. 
János, Bujdosó János és ifjú 
Marosfalvi István vezérigazga
tói dicséretben részesült. Hatan 
kaptak Kiváló Dolgozó kitünte-

tést. A ceglédi építésvezetőség 
József Attila szocialista brigád
ja a MÁV Kiváló Brigádja cím 
birtokosa lett. A legszebb kitün
tetést azonban a brigád egyik 
tagja Imre László vehette át: 
Április Negyedike Érdemren
det kapott. 

- Harminc éve ismerem -
mondja Imre Lászlóról Komá
romi Elemérné személyzeti ve
zető. Pályamunkásként 
kezdte, s mindig kitűnt alapos
ságával, fáradhatatlanságával. 
Már régóta munkavezető, vagy 
ahogy itt mondják, előmunkás. 
Sokat segít a fiataloknak. Ma is 
szakszervezeti szemináriumot 
vezet. Több mint két évtizedig 
alapszervi párttitkár volt. Több 
kitüntetést kapott munkájáért. 
Kunszentmártonból jár be Ceg
lédre. Sajnos, már nem sokáig 
lesz munkatársunk: idén nyug
állományba vonul. 

Á derékhadhoz 
tartoznak 

Bármilyen sokan kaptak idén 
egyéni elismerést, a kimagasló 
teljesítményt felmutatók közül 
ezúttal sem juthatott mindenki
nek. 

- Anélkül, hogy névsorol
vasást kívánnék tartani 
mondja dr. Ritoók Pál -, a ki
tüntetetteken kívül feltétlenül 
meg kell említenem Lukács 
Zoltán főépítésvezető nevét. 
Vigh Tibornak is nagy része 
volt a sikerben. Kamarás Atti
la a kooperációs csoport vezető
jeként fogta össze a munkát. 
Vagy ott van Czimer Béla épí
tésvezető, s Tóth István műve
zető. Olyan emberek, akik két
szer álltak sorba, amikor a szor
galmat osztották. 

- Ne hagyjuk ki főmérnö
künket sem - mondja Komá
romi Elemérné személyzeti ve
zető, aki maga is 34 éve szolgál
ja a MÁV-ot, tehát a törzsgár
dához tartozik. - Ő mindig sok 
szeretettel foglalkozik a fiata
lokkal. Ez nagyon lényeges, 
mert az utánpótlás a legna
gyobb gondunk. 

- Nagyon jó a tervezőcso
portunk - jelenti ki még a fő
mérnök. - Volt „kivitelezők" 
alkotják, ismerik a szakma min
den fortélyát a gyakorlatban is. 

- Újabb jelentős felada
tunk? 

- Sok van. Ezek egyike Ta
tabánya-Alsó állomás vágány
hálózatának átépítése, amihez 
már rendelkezésre áll a szüksé
ges pénz. Nem fog rajtunk múl
ni a feladatok jó végrehajtá
sa ... 

Kádár Péter 

Vendégek az Északi Járműjavítóban 

Csárádi János, a gépészeti és jármüfenntartási főosztály vezetője, és Balogh Sándor üzemigazgató 
kíséretében dr. Nagy Ervin közlekedési miniszterhelyelles és dr. Várszegi Gyula, MÁV vezér

igazgató-helyettes a járműjavító üzem munkájával ismerkedik 
(Tüuí5 Tibor felvétele) 

Kiváló vasútigazgatóság 
DEBRECENBEN ÁTADTÁK AZ OKLEVELET 

ÉS A VÖRÖS V ANDORZÁSZLÓT 

Az elmúlt évi kiemelkedő 
gazdasági eredmények alapján, 
valamint a felszabadulási és ju
bileumi munkaversenyben el
ért szállítási teljesítményekért a 
MÁV vezérigazgatója és a vas
utas-szakszervezet a debreceni 
igazgatóságnak a MÁV Kiváló 
Igazgatósága cimet és vörös 
vándorzászlót adományozott. 
A kitüntetés átadási ünnepsé
get április 17-én rendezték Deb
recenben, az Aranybika Szállo
da Bartók termében. 

Megjelent az ünnepségen és 
az elnökségben foglalt helyet 
Sikula György, az MSZMP KB 

tagja, a Hajdú-Bihar megyei 
pártbizottság első titkára, dr. 
Postás Sándor, az MSZMP 
Központi Ellenőrző Bizottsá
gának tagja, a debreceni váro
si pártbizottság első titkára, 
Koszorús Ferenc, az MSZMP 
Központi Ellenőrző Bizottságá
nak tagja, a vasutas-szakszer
vezet főtitkára, Varga Gyula, a 
Szabolcs-Szatmár megyei párt
bizottság első titkára, dr. Majo
ros Károly, a Szolnok megyei 
pártbizottság első titkára és dr. 
Bajusz Rezső, a MÁV vezér
igazgatója. 

Kulcsár József vasútigazgató ismerteti az elért eredményeket 
(Deli Zoltánné felvétele) 

A szervezési intézkedések egyi
ke volt például az utazási ked
vezmények kiszélesítése, külön 
vonatok indítása kirándulások
ra és az őszi mezőgazdasági be
takarítások idején. 

Az elmúlt esztendőben pon
tosabban közlekedtek a sze
mélyvonatok, növekedett az 
utazási sebesség, csökkent a 
zsúfoltság. Tisztábbak, higiéni
kusabbak voltak az utasterek, a 

Az ünnepség résztvevőit Vo- személykocsik. 
losinovszki János, a területi Kulcsár József ezután az áru-szakszervezeti bizottság titkára szállítási tevékenységről be-köszöntötte, majd Kulcsár Jó- szélt. Az elmúlt esztendőben az zsef vasútigazgató mondott be-
szédet. igazgatóság a tervhez viszo-

nyítva 300 ezer tonnával szál
- Megtiszteltetés számunk- lított több árut. Ez annak is kö

ra - mondotta bevezetőjében szönhető hogy a fuvarszerve-
, 

' 

-, hogy az eredmenyek alap- zők nem ültek karba tett kézzel 
ján, immár három egymást kö- jó kapcsolatot alakítottak ki � 
vető éven át, ismét igazgatósá- szállíttatókkal. Előszállításokat 
gunk d�lgozói váltak érdemes- szerveztek, kedvezményeket 
sé a MA V Kiváló Igazgatósága adtak, inspirálták a hétvégi ra
oklevél, és a vele együtt járó kodásokat. 
vörös vándorzászló kitüntetés
re. Vasutasaink a négy évtized 
alatt hívek voltak elődeikhez, 
akik gyorsan helyreállították a 
háborús károkat, és lehetővé 
tették a vasúti közlekedés meg
indulását. 

A vasútigazgató ezután az el
múlt évi tervek teljesítéséről 
beszélt. Elmondotta többek kö
zött, hogy tavaly 34,7 millió 
utast szállítottak a korábbi 
éveknél kulturáltabb körülmé
nyek között. Javult a vonatok 
menetrend szerinti közlekedé
se, jobbak lettek az utazási fel

Az igazgatóság vezetői a dol
gozók ösztönzéséről sem feled
keztek meg. Átgondolt belső 
szabályozás szolgálta az egyé
ni és kollektív érdekeltséget. 
Ennek köszönhető többek kö
zött, hogy javultak a minőségi 
mutatók is. A teherkocsik hasz
nos terhelése például tíz száza
lékkal haladta meg a tervezet
tet, s ezáltal 36 ezer vagonnal 
kevesebbet használtak fel a 
szállításhoz. Ezek a kocsik a zá
honyi átrakó körzet gondjait 
enyhítették. 

tételek, és megvalósultak az üz- A debreceni vasutasok jó 
letpolitikai elképzelések. munkáját bizonyítja az is, hogy 

javult a vontató járművek ki
használtsága és emelkedett a 
napi hasznos kilométer-teljesít
mény. Üzemanyagból és ener
giából 38 millió forintot takarí
tottak meg. 

A jövő legfontosabb teendői
ről szólva hangsúlyozta, hogy 
nem lehetnek teljesen elégedet
tek az eddigi eredményekkel, 
hiszen még lehet és kell is 
emelni az utazás kulturáltságá
nak színrvonalát, az áruszállítás 
gazdaságosságát. Mindenütt 
hatékonyabban és gazdaságo
sabban kell dolgozni. Fontos 
feladata a törzshálózat műszaki 
fejlesztése, az állomások, vonta
tási telepek, biztosítóberende
zések korszerűsítése. Az igaz
gató befejezésül elismerését és 
köszönetét fejezte ki a szolgálati 
főnökségek dolgozóinak, a me
gyei társadalmi szervezetek és 
a fuvaroztatók vezetőinek, a 
debreceni igazgatóság minden 
partnerének. 

Kulcsár József beszéde után 
dr. Bajusz Rezső, a MÁV vezér
igazgatója értékelte az igazgató
ság munkáját, majd Koszorús 
Ferenc, a vasutas-szakszervezet 
nevében köszöntötte az igazga
tóság dolgozóit. Ezután dr. Ba
jusz Rezső vezérigazgató átadta 
a vasútigazgatónak és Volosi
novszki Jánosnak az oklevelet 
és a vörös vándorzászlót, majd 
Kiváló dolgozó kitüntetések át
adására került sor. Az ünnep
sé� befejezése után a debreceni 
MA V Filharmonikusok adtak 
műsort. 

Jól szervezett munkával 

elérték a kitüzött célokat 
Kivá/6 lett a debreceni körzeti üzemfőnökség 

--- ---

A debreceni körzeti üzemfő
nökség gazdasági eredményei 
nemcsak az elmúlt évben, de az 
idei első negyedévben is elis
merésre méltóan alakultak. 
A fuvarozási feladatok teljesí
tése - a népgazdaság által tá
masztott követelmények kielé
gítése - az üzemfőnökség min
den dolgozójától fokozott helyt
állást, hatékonyabb, jobb mun
kát kívánt. Papp Sándort, a 
közlekedési miniszter és a vas
utas-szakszervezet elnöksége 
által Kiváló Főnökség címmel 
kitüntetett körzet vezetőjét ar
ról kérdezem: hogyan értékeli 
az eredményeket, az elmúlt idő
szak munkaverseny-mozgal
mát? 

- Eredményeink titka a jól 
szervezett, megfelelően irányí
tott munkaversenyben rejlik -
kezdte válaszát az üzemfőnök. 
- Örömmel állapíthatom meg, 
hogy a szolgálati helyek dolgo
zói, élükön a szocialista brigá
dok tagjaival a legnehezebb kö
rülmények között is helytálltak. 
Példák sora bizonyítja, hogy a 
jubileumi munkaverseny részt
vevői mennyire magukénak 
érezték céljainkat, és felelősség
gel vállalkoztak azok megvaló
sítására. 

Az üzemfőnök megemlítette 

azt is, hogy a Vezérigazgatóság 
jubileumi versenyfelhívása 
megmozgatta mind a brigádok, 
mind az egyéni versenyzők fan
táziáját, hiszen a célkitűzéseket 
legjobban teljesítő kollektívák 
részére több milliós jutalmat és 
,, többlet kiváló dolgozó-ke
ret"-et is kilátásba helyeztek. 
Ezt a jelentős erkölcsi és anyagi 
elismerést, megbecsülést a bri
gádok igen nagyra értékelték, 
aminek hatása az elért teljesít
ményekben is mérhető. 

- Üzemfőnökségünk mun
kaverseny-bizottsága folyama
tosan figyelemmel kísérte, el
lenőrizte és minősítette a vál
lalások teljesítését. Ahol szük
séges volt, a helyi vezetőket be
számoltatta a végzett munká
ról, segítséget adva az esetleges 
lemaradás megszüntetéséhez. 
A jól dolgozókat versenytáblá
kon, illetve faliújságon, több al
kalommal a sajtóban is népsze
rűsítettük ... 

Amit így sikerült elérni, fel
sorolni is nehéz. Csak néhány 
jellemző adat: 

Az üzemfőnökség kocsügé
nyes áruszállítási tervét 112,6 
százalékra teljesítette. A fuva
roztatókkal kialakított szoro
sabb együttműködés nyomán a 
kocsik statikus terhelését 4,6 
tonnával növelték. A célkitűzés-

hez és a bázisadathoz képest 
több mint 2,5 százalékkal javí
tották (98,8 százalékra teljesítet
ték) a személyszállító vonatok 
menetrendszerűségét. Személy
szállítási bevételük 15,9 millió 
forinttal haladta meg a terve
zett összeget, miközben pénztá
rosaik utaskiszolgáló tevékeny
ségét a pontosság, gyorsaság, 
udvariasság jellemezte. A te
hervonatok menetrendszerűsé
ge is jónak értékelhető. Javítot
ták a vontató járművek kihasz
nálását - 9,5 százalékkal' -
vagy például a vontatási 100 
etkrrl-teljesítményt 6,65 száza
lékkal növelték. Ebben benne 
van a mozdonyjavítók jó mun
kája is. Ide kívánkozik még, 
hogy az üzemfőnökségnél 
17 683-mal csökkent a túlórák 
száma, az előző év adataihoz vi
szonyítva, ami szintén a jól 
szervezett munkára bizonyíték. 

- Az üzemi balesetek szá
mát 6, a kiesett munkanapok 
számát pedig 18 százalékkal si
került csökkentenünk - teszi 
még hozzá az üzemfőnök. 

Mindehhez és az elnyert ki
tüntetéshez csak gratulálni tu
dunk a debreceni körzeti üzem
főnökség dolgozóinak. 

Simon Ödön 
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Kiváló újítók kitüntetése 
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Növekedett az újítások száma, 
180 millió forint a megtakarítás 

Százéves a transzf orIDátor 

Kiváló újítókat tüntettek ki 
március 28-án a MÁY Vezér
igazgatóságon. A konferencia
teremben rendezett ünnepsé
gen dr. Várkonyi Imre, a szak
szervezeti bizottság képviselője 
köszöntötte a megjelenteket, 
köztük az elnökségben helyet 
foglalt Katona Andrást, a Köz
lekedési Minisztérium műszaki 
fejlesztési főosztályának vezető
jét, dr. Várszegi Gyulát, a 
MÁV vezérigazgató-helyette
sét, Remsei Nándort és dr. Já
vor Endrénét, az Országos Ta
lálmányi Hivatal képviselőit. 
Ezután dr. Bessenyei Gábor, a 
tervgazdasági- és műszaki fej
lesztési főosztály vezetőhelyet
tese mondott beszédet. 

Bevezetőjében hangsúlyozta 
a belső tartalékok ·feltárásában, 
'{ műszaki fejlesztésben és az 

üzemszervezésben rejlő lehető
ségek kiaknázásának fontossá
gát, majd elemezte a vasúti újí
tómozgalom helyzetét, eredmé
nyeit. Tavaly 8618 újítási javas
latot nyújtottak be a vasutasok, 
amely 12 százalékkal több az 
1983. évinél. A bevezetett újítá
sok száma meghaladta a 
4600-at. Ez 25 százalékos növe
kedésnek felel meg. A megta
karítás 180 millió forint volt. 
A kifizetett újítási díjak összege 
több mint 14 millió forint. 

Az elmúlt esztendőben a 
Közlekedési Múzeumban ren
dezett tárca szintű újítási kiállí
tásért a vasút az Országos Ta
lálmányi Hivatal első díját 
nyerte el. 

Az újítómozgalom fellendülé
sét segítették a vasútigazgató
ságok, a járműjavító- és ipari 
üzemek, valamint az építési fő
nökségek részére hirdetett újí
tási versenyek is. A Közlekedé
si Minisztérium irányítása alá 

Halmai Jáno,., átveszi a kitüntetést dr. "árszegi Gyula vezér
igazgató-helyettestől 

tartozó vállalatok újítási verse
nyében a MÁV több éve az el
sők között szerepel. Az újítási 
börzén bemutatott újítások kö
zül átvett témák gazdasági 
eredménye alapján a MÁV 
1982-ben és 1983-ban is első 
lett. 

A VI. ötéves terv első négy 
éve alatt az egy hasznosított újí
tásra jutó gazdasági eredmény 
a bázishoz viszonyítva megdup
lázódott. 

Az előadó beszélt az újító
mozgalom fogyatékosságairól 
is. Elmondotta többek között, 
hogy több szolgálati helyen 
még mindig hosszadalmas a ja
vaslatok elbírálása, bürokrati
kus az ügyintézés. 

A mozgalomba egyre több 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

szocialista brigád kapcsolódik 
be. Tavaly 8600 brigádtag dol
gozott ki újítási javaslatot. 
A több társszerző által beadott 
javaslatok száma meghaladta 
az 1500-at. 

A főosztályvezető-helyettes 
beszéde után Katona András 
a Közlekedési Minisztérium fe/ 
lesztés1 főosztályának vezetője 
adta át a Kiváló Újító kitünteté
seket. Ennek arany fokozatát 
33-an, ezüst fokozatát 46-an és 
bronz fokozatát 56-an kapták. 

A vasúti újítómozgalom fej
lesztésében kiemelkedő mun
kát végzett dolgozóknak dr. 
Várszegi Gyula vezérigazgató
helyettes adta át a jutalmakat. 

Dr. Gyóni Béla 

Az új Inérokocsi Inindent ·tud 
Szakmai bemutatót tartottak Kecskeméten 

a túlemelést stb. - méri, sőt az 

A magyar ipar méltán büsz
kélkedhet azzal, hogy a múlt 
század végétől kezdve hosszú 
évtizedeken át több vonatko
zásban - elsősorban a Ganz
gyár, valamint a MÁVAG ter
mékei révén - Európa élmező
nyébe tartozott. Nem véletlen, 
hogy nálunk születtek meg 
Kandó Kálmán híres villamos 
mozdonyai, vagy például említ
hetjük azt is, hogy &. hazánk 
első villamos vontatású vona
lához áramot szolgáltató bán
hidai erőmű építése idején 
(1928-30-ban) az egyik legkor
szerűbb villamosipari létesít
mény volt Európában. 

Most, márciusban is megem
lékezhetünk egy jelentős cente
náriumról: száz éve született 
meg hazánkban egy világraszó
ló találmány, a transzformátor. 
Megalkotása elsősorban a tatai 
születésű Bláthy Otta Titusz 
(1860-1939), a magyar elektro
technika egyik úttörőjének ne
véhez fűződik. 

Felismerve 
a távlatokat 

Az előzményekről is ejtsünk 
néhány szót: A svájci szárma
zasu Ganz Ábrahám 
(1814-1867) által a budai Vízi
városban létesített kis vasöntö
de egy emberöltő alatt számot
tevő gépipari vállalattá nőtt. Az 
alapító halála után Mechwart 
András (1834-1907) lett a ve
zérigazgató, aki - részint az 
1878. évi párizsi világkiállításon 
látottak hatására - felismerte 
az elektrotechnika előtt álló jö
vőt, és 1878 augusztusában 
megalapította a vállalat villa
mos osztályát. Ennek vezetését 
egy tehetséges, alig 25 éves (!) 
gépészmérnökre, Zipernowsz
ky Károlyra (1853-1942) bíz
ta. Ez a hozzáértő, fiatal vezető 
mágnesként vonzotta magához 
a legjobban képzett fiatal mér
nököket, kutatókat, szabad ke
zet adva a kísérletezéshez. ötle
teik kipróbálásához. Hamaro
san korszakalkotó találmányok
kal hálálták meg a kapott bizal
mat, s részt vettek valamennyi 
külföldi kiállításon, tapasztalat
cserén. Ennek a szakmai gárdá
nak volt a tagja Bláthy Ottó is. 

Bláthy 1884 nyarán a torinói 
kiállításon ismerkedett meg kö
zelebbről Gaulard és Gibbs 
úgynevezett nyitott vasmagú, 
soros kapcsolású szekunder ge
nerátoraival, sőt kísérleteket is 
végzett a kiállított berendezé
sekkel. Többek között egy vas
rúddal zárttá tette a vasmagot, 
és m�gfigyelte az elért hatást. 
Hazatérte után két társával -
Déri Miksával és Ziper
nowszky Károllyal - még na
gyobb lendülettel folytatta a kí
sérleteket. Aztán néhány hónap 
elteltével kilenc különböző és 
egyre tökéletesebb készüléket 
állítottak elő, majd 1885 első ne
gyedében négy szabadalmi be
jelentést nyújtottak be. 

Megrendelések 
Ö:íÖne jött 

Ezek a bejelentések már a 
zárt vasmagos (pólus nélküli) 
transzformátor mindkét alap
formáját (mag és köpenytípu
sú) tartalmazták, és kiterjedtek 
a szigetelt vashuzalból, vala
mint a szigetelt vaslemezből 
vagy vasszalagból felépített 
mag különböző változataira is. 

A nagy nyilvánosság előtt az 
1885 májusában Budapesten 
megnyílt Magyar Országos Ki
állításon mutatták be a transz
formátor-rendszert. A kiállítást 
követően a gyár egyre-másra 
kapta a megrendeléseket a vi
lág minden tájáról. 

Megjegyzésként ide kívánko
zik, hogy a transzformátor a Fa
raday (1791-1867) által felfe
dezett elektromágneses induk
ció elvét hasznosító berendezés. 
Két, különböző menetszámú te
kercsből és egy közös vasmag
ból áll. Az úgynevezett prímér 
tekercsben folyó váltakozó 
áram által gerjesztett váltakozó 
mágneses mező egy másik te
kercsben (a szekunderben) vál
takozó feszültséget gerjeszt (in
dukál). A tekercs minden egyes 
menetén körülbelül megegyező 
feszültség van, ezért a prímér 
és a szekunder kör feszültségei
nek aránya megegyezik a me
netszámok arányával. (Jegyez
zék meg a fizikát tanuló közép
iskolások!) Ha például százszor 

annyi menete van a szekunder
nek, mint a primérnek, akkor 
körülbelül százszor akkora lesz 
a feszültség a transzformátor 
kimenetén, mint a bemenetén 
volt. Ha pedig a nagyobb me
netszámú tekercsre kapcsoljuk 
az átalakítandó váltakozó fe
szültséget, akkor a másik teker
csen százszor kisebb feszültsé
get kapunk. 

Nagy feszültség elérésére 
például akkor van szükség, ha 
az áramot nagy távolságra 
akarjuk elszállítani. A feszült
séggel ugyanis fordítottan ará
nyos az áramerősség. (Kettőjük 
szorzata, a teljesítmény vi
szonylag állandó.) A szállítás 
közbeni veszteség nagymérték
ben függ az áramerősségtől. Ha 
tehát növeljük a feszültséget (s 
ezáltal csökkentjük az áram
erősséget), lényegesen keve
sebb energia megy kárba, mint 
különben. A transzformátort 
ma már számos más területen 
is használják. Gondoljunk csak 
a rádióra. televízióra. 

Távve:íetékek 
háló:íata 

Ám visszatérve a száz évvel 
ezelőtti eseményekre: a talál
mányt hasznosító Ganz-gyár
ban az első évben száz, majd a 
következő 14 év alatt pedig tíz
ezer - egyre nagyobb teljesít
ményű és hatásfokú - transz
formátort készítettek, zömében 
külföldi megrendelésre. 

A Ganz-gyár három fiatal 
mérnökének történelmi érdeme 
tehát, hogy megoldották a villa
mos energia nagyobb 
távolságokra történő gazdasá
gos szállításának és elosztásá
nak problémáját, lehetővé téve 
ezzel az elektrotechnika roha
mos fejlődését. Ilymódon évti
zedekre megalapozták a ma
gyar elektromos ipar világhír
nevét. 

Ide kívánkozik még, hogy 
Gohér Péter és dr. Asztalos Pé
ter kutatásainak köszönhetjük, 
hogy ma már pontosan ismer
jük ennek a nagyon jelentős, ki
emelkedő magyar találmány
nak a történetét. 

Dr. Kálmán Attila 
A Magyar Államvasutaknál 

az első vágánymérő kocsi 1955-
ben kezdte meg működését, 
amelyet Bereznai Oszkár vas
úti mérnök tervezett, s amelyért 
Kossuth-díjjal tüntették ki. Az 
általa készített berendezés a 
kor akkori igényeinek megfele
lően mechanikus tapogatóval, 
erőátvitellel, kiíróval rendelke
zett, de az értékelést teljesen az 
emberre bízta. A MÁV 1972-
ben egy négytengelyes sze
mélykocsiból már modernebb 
mérőkocsit fejlesztett ki, amely 
ugyancsak mechanikus úton 
végezte a méréseket, de néhány 
helyre már beépítettek elektro
nikát. E rövid történeti visszate
kintést azért tartottuk szüksé
gesnek, hogy érzékelhető le
gyen az a rendkívül nagy szak
mai érdeklődés, amely a leg-

újabb - a szakembereknek el
sőként Kecskeméten bemuta
tott - az osztrák Plasser és 
Theurer cégtől vásárolt mérő
kocsit kísérte. 

adatokat a számítógép merné----------------------------------------
riájában tárolja, kiírja, s túl 

Egy kisállomás hétköznapjai 
A több tízmillió forintba ke

rülő önjáró mérőkocsi a legmo
dernebb, teljesen elektronizált. 
Számítógépe, adatrögzítője, ki
író és rajzoló berendezése kü
lön munkateremben helyezke
dik el. A két kezelő számára tel
jes komfortot biztosítottak -
évente kilenc hónapot dolgoz
nak az ország különböző része
in -, pihenő, fürdőszoba, étke
ző, hideg-meleg víz, főzési lehe
tőség, televízió, s mindez lég
kondicionált környezetben. 

ezen, grafikus ábrát rajzol a va
súti pálya hatféle paraméteré
ről. Pontosan jelzi a hibákat, 
akár métereken belül. A pálya
fenntartás dolgozói számára 
pontos, áttekinthető, jól értékel
hető útmutatást ad arról, hol, 
milyen tennivalói vannak. 
A berendezés - beszerzésére 
nagyon sok pénzt fordítottak -
gazdaságossá teszi a pályafenn
tartási munkát, ugyanis csak 
ott kell dolgozni, ahol a hibát 
jelzi. A MÁV Központi Felépít
ményvizsgáló Főnökség tervei 
szerint jövőre az EM-80-as 
már az ország összes vasútvo
nalain megkezdi a mérést. 

Variációk - háro,n vágányra 

Mit tud ez a „csodamasi
na"? A vasúti pálya összes jel
lemzőjét - közöttük a nyomtá
vot, a süllyedést, a síktorzulást, 

,\ kor igényei szerint tervezett „csodamasina" az EM 80-as 

Gémes Gábor 

Böhönye három vágányos, 
amolyan „mikroállomás" a so-
mogyszob-balatonszentgyör

gyi vonalon. Bár amikor e so
rok jegyzetfüzetbe kerülnek, 
éppen szombat van, a rakodóte
rületen mégis teljes az üzem. 
A rendkívüli hideg megapasz
totta a TÜZÉP-ek készleteit, 
ezért pótlásképpen a közeli er
dőgazdaság 16 vagon fát küld 
ezúttal az Alföldre. A rako
mánynak legkésőbb holnap el 
kell indulnia, így Balla Péter 
állomásfőnöknek sincs most 

...._ szabad hétvégéje. Ő tölti be az 
értesítő szerepét, s amikor visz
szaér, a fával rakott kocsik pa

___ _.:...-.li:::------1 pírmunkái is reá várnak. 
- Tizenkét emberrel dolgo

zunk - válaszol kérdéseimre 
Balla Péter. Szolgálattevők, 
váltókezelők, áru-, illetve sze
mélypénztárosok, egy takarító
nő és jómagam. Jóllehet az állo
más mellékvonalon fekszik, te
herforgalma megközelíti, sőt el
éri egyik-másik fővonali állo
másét. Rendeltetése elsősorban 
a szezonális mezőgazdasági ter
mények elszállítása, illetve a 
mezőgazdaság által felhasznált 
anyagok kirakása. Ősszel a vé
sei termelőszövetkezet adott föl 
rengeteg, részben szocialista or
szágokba exportált almát, de 
cukorrépából is mintegy hat

: ezer tonna került a vagonokba. 
Rakterületünk kicsi, bővítésére 
nincs lehetőség, így ezt csak jó 
szervezéssel lehet ellensúlyoz
ni. Az őszi feladási forgalomra 
jellemzők még a gabonakülde-
mények - búza, árpa, rozs. 

A Somogyi Erdő- és Fafeldolgo
zó Gazdaság egész évben folya
matosan rakja a faanyagot. 

- Leadásban első helyen a 

műtrágya áll - folytatja a tájé
koztatást az állomásfőnök. -
Ezt követi a Böhönyei Állami 
Gazdaság sertéstelepe számára 
érkező táp, ezenkívül sok tüze
lő- és építőanyag jön a helYl 
TÜZÉP-nek is. A teherforgal
mat napi egy pár tolatós vonat 
bonyolítja le. A páratlan dél
ben, a páros tizenhét óra után 
közlekedik. Az állomás menet
rendi fekvése nem túlságosan 
szerencsés, mivel a két vonat 
között nincs meg a kiszabott 
hétórás alaprakodási idő. Ez a 
kocsik állását esetenként meg
hosszabbítja. 

- Kötöttek-e szerződést, a 
fuvaroztató felek visszterhes 
kocsimegrendelésekre? 

- Egyetlen szerződőnk volt, 
a Gabonaforgalmi Vállalat, de 
ők is felmondtak. Nem megy ez 
nekünk, kár erőltetni. Egyrészt 
csak belföldre és csak közönsé
ges kocsira érvényes, másrészt 
az eljárás nehézkes, körülmé
nyes. Ráadásul így sem biztos, 
hogy a felek megkapják a kért 
kocsimennyiséget, csupán 
amennyit az igazgatóság vissza
igazol. Az exporttal is gondban 
vagyunk. Nem tudni mi okból, 
a műszaki kocsiszolgálat nem 
vizsgálja meg elég alaposan a 

külföldi rendeltetésű vagono
kat, állandóan fönnáll a visz
szautasítás veszélye. 

Az olasz átvevők például a 
szokásosnál is merevebben ra-

iaszkodnak az előírásokhoz. 
!gy persze már a jugoszlávok is 
könnyebben belekötnek a h1á
nyosságokba, nehogy tőlük for
duljon vissza a kocsi. A vissza
utasított kocsikért pedig egyér
telműen a feladási állomás fe
lel. 

- Amiatt 1s hátrányos hely
zetben vagyunk, hogy a leadás
ban érkezett vagonokat sem 
mindig tudjuk rakottan vissza
fordítani. mivel műtrágyás ko
csikba nem lehet sem élelmezé
si, sem takarmányozási célokat 
szolgáló árut szállítani. Kocsi
hiány miatt történt meg, hogy 
az Ausztriába tartó papírfakül
deményt hosszú ideig nem tud
tuk továbbítani. Erre az érde
kelt osztrák cég kamionokkal 
közúton elvitte az egészet. 
Nyilvánvaló, hogy így a vasút 
jelentős forgalomtól és bevétel
től esik el. 

Böhönyén a Január volt a kri
tikus időszak, körülbelül két
ezer tonna árut nem tudtak út
nak indítani. 

- Ejtsünk néhány szót a 
személyforgalomról is. 

- Személyforgalomban 
nem tartozunk a legzsúfoltabb 
állomások közé, inkább a mun
kába és az iskolába menők ve
szik igénybe a vonatokat. Saj
nos, a buszösszeköttetések, a 
csatlakozások megtervezésénél 
a VOLÁN egyáltalán nem vette 
figyelembe a vasúti menetren
det, és ez az utasforgalomra 
meglehetősen zavarólag hat. 

Gerecsei Zoltán 
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Az Ipari Minisztériumból 

Köszönet a vasutasoknak 

Dr. Bajusz Rezső vezérigazgató címére érkezett az alábbi 
levél az Ipari Minisztériumból: 

Kedves Bajusz Elvtárs! 
Az 1985 első negyedévi rendkívüli téli időszak energiaellá

tási pi:oblémáinak enyhítésé�en nagy segítséget kaptunk a Ma
gyar Allamvasutaktól. A MA V a leghidegebb időszakban is ki
emelt fontosságot tulajdonított a bányák vagonellátásának, a 
szén- és olajszállítmányok soron kívüli továbbításának. Nagy se
gítséget jelentett szá!'Ilunkra a rendkívüli hideg időszakokban az 
a támogatás, amelyet a befagyott vagonok pótlásával nyújtottak. 

Külön értékelendőnek tartom azt az operatív együttműkö
dést, amely az energiagazdálkodás és a közlekedés illetékes dol
gozói között a napi gondok megoldásában kialakult. 

Ezúton köszönöm meg Vezérigazgató Elvtársnak, a MÁV 
dolgozóinak az 1985 első negyedévi energiaellátási problémák 
megoldásához nyújtott segítségét. Egyben kérem, hogy köszöne
temet tolmácsolja munkatársainak is. 

Budapest, 1985. április 5. 
Elvtársi üdvözlettel: 

Czipper Gyula 
miniszterhelyettes 

Európa Trófeát kapott a MÁV 
Százharmincöt vállalatot tün

tettek ki a madridi Editorial 
Office, több külkereskedelmi 
folyóirat kiadója, Nemzetközi 
Export Trófeájával. A kimagas
ló exportmunkát végző kitünte
tettek között volt a MÁV is. 
A trófeát Szemők Béla, általá
nos vezérigazgató-helyettes a 
közelmúltban vette át Bécsben. 

- Ezt az elismerést - mon
dotta Szemők Béla - Európa 
külkereskedelmi szakemberei 
azoknak a cégeknek adomá
nyozzák, amelyek a kelet
nyugati tranzitszállításokban 
kiemelkedő szerepet töltenek 
be. Négy világrész 135 vállala
ta között nemcsak a MÁV kép
viselte Magyarországot, ha
nem még tizennégy nagyválla
lat. A MÁV az egyetlen közle
kedési vállalat, amely ilyen ki
tüntetésben részesült. 

A MÁV - az ország földrajzi 
helyzetéből adódóan - fontos 
szerepet tölt be a tranzitszállítá
sok lebonyolításában, hiszen 
hazánkon keresztül zajlik az 
észak-déli és a kelet-nyugati 
áruszállítások nagy része. 

Ez az elismerés nagy nem
zetközi tekintélyt jelent. A tró
fea átadásával együtt konferen
ciát rendeztek a kitüntett válla
latok vezetői részére. Ennek 

Hangverseny 
a Vigadóban 

célja az volt, hogy a cégek kö
zött megfelelő kapcsolatok ala
kuljanak ki. Általános tapaszta
lat, hogy a trófea odaítélése 
után a kitüntetett vállalatok for
galma megnő, a szokásosnál 
nagyobb mértékben kapnak 
megrendeléseket. 

Az Editorial Office az átadási 
ünnepség alkalmából kiad egy 
katalógust, amelyben fel,'mrol
ják a kitüntetett vállalatokat. Ez 
olyan nemzetközi reklámot je
lent, amelyre egyébként ha
zánkban aligha lenne lehető
ség. 

MAGYAR VASUTAS 

NYUGATI PÁLYAUDVAR: 

A belföldi személypénztárak 
a metróaluljáróba költöztek 

A Nyugati pályaudvar re
konstrukciójának részeként el
készültek az új pénztárak. Az 
utasok ezután valamennyi bel
földi vonatra a pályaudvar mel
letti metróaluljáróban válthat
ják meg jegyeiket. Az indulási 
csarnokban április 12-től csak 
a nemzetközi pénztárak ma
radtak régi helyükön. 

A változásra alaposan felké
szültek a Nyugati kereskedelmi 
szolgálatának dolgozói; a régi 
helyen tájékoztató táblát he
lyeztek el. Ezenkívül az első na
pokban két mozgó informátor is 
segítette az utasok eligazítását. 

A kilenc pénztár és egy infor
mációs fülkéből álló komple-

xum újdonságára nem csupán a 
megváltozott hely a jellemző, 
hanem az ott dolgozók munká
jának megkönnyítésére számí
tógépes rendszerű menetjegy
kiadó gépeket szereltek fel, 
amelyek mindenféle jegy elszá
molására alkalmasak. A MAEF 
típusú berendezéseket a táv
közlési és biztosítóberendezési 
központi főnökség kollektívája 
tervezte, illetve készítette el. 

Ennek dacára a pénztári dol
gozók mégsem elégedettek tel
jesen, mert a fülkéket meglehe
tősen szűkre tervezték, ugyan
akkor a szellőzést nem oldották 
meg kellően. 

(s) 

Vasutas munkásőrök 
a haza szolgálatában 

Hazánk felszabadításának 40. 
évfordulója alkalmából a békés
csabai Kulich Gyula városi 
munkásőr-zászlóalj vasutas 
munkásőrszakasza kiállítást 
rendezett március 29-én a vas
utas művelődési házban, ahol 
megjelent Tóth Pál ezredes, a 
munkásőrség megyei parancs
noka és Valentényi Mihály 
százados, a munkásőrség városi 
parancsnoka is. 

Szabó Imre, szakaszparancs
nok üdvözölte a megjelenteket 
majd Nosza Ferenc, a békés
csabai vasúti pártbizottság tit
kára nyitotta meg a kiállítást. 
Köszöntötte a vasutas munkás
őr szakasz alapító tagjait, töb-

bek között Thessedik Károlyt, 
Virág Lászlót, Csontos Józse
fet, Balogh Sándort és Kesjár 
Mihályt. Külön üdvözölte Sár
vári Gyuri bácsit, aki már 
1919-ben, mint vörös katona 
harcolt a proletárdiktatúra vé
delmében. 

A kiállított fényképeken lát
hatók többek között a kiképzés, 
a lövészet, a hivatalos ünnepek, 
a gyakorlatok pillanata1. A Ha
za Szolgálatáért arany fokozat 
kitüntetést két vasutas munkás
őr: Sárvári György és Csányi 
Pál kapta meg. 

A kiállítást április végéig te
kinthetik meg az érdeklődők. 

Kiállítás a művelődési házban 
A bátaszéki nagyközségi 

pártbizottság kezdeményezé
sére a helyi művelődési házban 
kiállítássorozatot rendeztek, 
amelyeken a vállalatok fejlődé
sét mutatták be az érdeklődők
nek november 28-tól - a köz
ség felszabadulásától - április 
4-ig. A bátaszéki vasúti csomó
pont március 13-tól 23-ig mutat
kozott be a kiállítóteremben. 

A kiállítás egyik érdekessége 
volt az az automata vasúti te
repasztal, amely két forint be-

dobása után működött a gyere
kek örömére. A terepasztal fö

lött Péterfalvi Géza vontatási f 
reszortos vasúti tárgyú fény
képkiállítását láthatták a ven
dégek. Ezenkívül régi vasutas 
egyenruhákat, tárgyakat, egy
kon megbízóleveleket, utasítá
sokat, maketteket állítottak ki a 
rendezők. Külön tablón mutat
ták be a csomópont fejlődését. 
A kiállítást több százan tekin
tették meg. 

Anyaság: Bakallár .József grafikája 

Radnai Ketykó István 

„Odaátra" is áthatolnak 
(ANYÁK NAPJÁRA) 

Anyám, azt a percet 
amikor fiam, 
a tizenhatodik unokád megszületett 
már nem bírtad kivárni . . . ? 

Emlékszel, egykor ígértem neked 
piciny, jászolnyi „ trónörököst" 
hittem: ringatod majd kisfiam . . 
Látod mama: ujját szopja e képen, 
ugyan úgy, akár csak én régebben. 
Öreg „bölcsőm", fateknőnk árnya 
lebben szememre; 
szegénységünk megbecsült kincse. 
Látod mama: ez a csöppség az életünk! 
Nézd csak menyed arcán az öröm fényeit -
hiszem, hogy hozzád, ,,odaátra" 
is áthatolnak, 
mint a lézersugarak . . 

Fazekas Lajos 

Esti emlék 
Halvány fénynél varrja elszakadt 
ruhámat anyám. 
A kis ruhán sűrű varratok. 
- Madonna-szelid arc hajol tű fölé. 
A csillagok 
neki világítanak. 
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Olvasóink figyelmébe ajánljuk 

Megjelent a Vasúti lexikon 
tett. A lexikon összeállításakor 
az volt a cél, hogy egyrészt a 
mai korszerű vasút új szakmai 
fogalmait pontosan, egyértel
műen határozzák meg, más
részt egységes értelmezésükkel 
a helyes terminológiák fogal
mazódjanak meg. 

A MAv VeHrigazgatóúg 
•• a Vasutasok Szakszerve
zete haz'nk felszabadul6ú
nak 40. '11fordulója alkalmá
ból ünnepi hangversenyt 
rencklzett a kongrestzuai •• 
felszabadut6si munkever
senyben élen j6ró vasutasok 
"8z.,. április 2-,n a Pesti 
Vigadóban. Közremilködött 
a MAV Szimforu1c.usok Zene
kara, Pászthy Júlla, Berkes 
J6nos á Bordú György, a 
Magyar Anami Operaház 
mag'"'"8keaei. A mllsort 
MenytMrt Mariann vezette. 
Vez•nv•lt Mark Gorenatein, 
a Moszkvai Állami Szimfoni
kus Zenekar karmestere. 
A hangversenyen � vet
tek a vasllt á a szwzerva
zet egykori vezat6i is. Töb
ben - mint k's,riportunkon 
is 16that6 - örömmel üdvö
zölték agymést újra. 

(Laczkó Ildikó képriportja) Dr. Bajusz Rez;,ő, a MÁV vezérigazgatója köszönti az ünnepség résztvevőit 

Közlekedési szakirodalmunk 
értékes kötettel gyarapodott: a 
Műszaki Könyvkiadó megjelen
tette a Vasúti Lexikont. Az elő
szóban Urbán Lajos közlekedé
si miniszter, s> könyv főszer
kesztője utal arra, hogy utoljára 
1911-ben jelent meg ilyen jelle
gű kiadvány. Az a könyv azokat 
az ismereteket tartalmazta, 
amelyek a vasúti mérnökök 
számára az építési, az átalakítá
si és a pályafelügyeleti, vala
mint a pályafenntartási mun
kák végrehajtásánál segédesz
közül, útmutatóul szolgáltak. 
Több mint hét évtized elteltével 
végre lehetőség nyílt az új, kor
szerű vasúti lexikon kiadására. 

A kívánt eredmény elérésére 
mintegy nyolcezer szócikk ad 
információt a szakma egy-egy 
területének jobb megismerésé
hez, elősegítve ezzel az oktatás 
színvonalának emelését, a szak
irodalom fejlesztését, az egysé
ges szakmai kifejezések alkal
mazását. Tartalmazza az anyag 
a vasút történetében kiemelke
dő szerepet betöltött személyi
ségek alkotó munkáját, és meg
emlékezik a munkásmozgalom 
résztvevőiről is. A könnyebb el
igazodást és megértést segíti a 
több mint hétszáz - sokszor 
két színnyomatú - ábra és 
fénykép járművekről és szemé
lyekről egyaránt. A lexikont 
nagy létszámú szerzői és szer
kesztői közösség állította össze. 

Nagy szükség volt már erre, 
mert a népgazdaság fontos té
nyezője, a vasúti közlekedés az 
utóbbi években jelentősen át
alakult, műszaki fejlődése meg
gyorsult. Mindez műszaki és 
üzemi vonatkozásban számos 
új technikai, technológiai meg
oldást eredményezett. Ez az in
tenzív fejlődés a pálya, a bizto
sítóberendezések és a távközlés 
modernizálásával, továbbá a 
villamosítás és a dízelesítés fo
kozatos elterjesztésével, a fej
lett gépesítéssel, a szervezeti 
felépítés új alapokra helyezésé
vel gyorsan ment végbe. Ennek 
során természetszerűen sok új 
vasúti fogalom, kifejezés szüle-

,,A vasúti közlekedést össze
foglaló kötetet azzal a remény
nyel bocsátom közre - írja Ur
bán Lajos -, hogy az nemcsak 
a tanulni vágyó ifjúság, ha

nem az olvasóközönség igé
nyeit is kielégíti. " 

Dr. Horváth Károly 
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Lokomotív Kupa 
A MÁV Anyagellátási Igaz

gatóság Lokomotív Természet
barát Egyesülete 1985-ben - a 
budapesti vasutas-egyesületek 
részére - első ízben hirdette 
meg a „Lokomotív Kupa" tájé-' 
kozódási túraversenyt. A márci
us 23-án Budaliget-Zsíros-he
gyen megrendezett, négy ne
hézségi kategóriában kiírt tájé
kozódási versenyen a Lokomo
tív TE, a MÁ VTI, a Törekvés 
SE, a MÁV Vezérigazgatóság 
SC és a Kőbányai Vasutas VSK 
16 csapata vett részt. 

Az „A" kategóriában a pálya 
leküzdése után holtverseny ala
kult ki nullhibaponttal. Az első 
hely eldöntéséért egy adott út
vonalú pálya menetidejének ki
számítását, majd jelkulcsvizs
gát kellett elvégezni. 

Az első helyet a Buskó And
rás és Rubner Károly összeté
telű Lokomotív TE-csapat sze
rezte meg. Így egy évig ők a ku
pa védői. Második Rósa László 
és Tóth István (Kőbányai Vas
utas VSK), harmadik Vízkelety 
Judit (Lokomotív TE) egy hiba
ponttal. 

Asztalitenisz
bajnokság 

A sátoraljaújhelyi pályafenn
tartási főnökség KISZ-alapszer
vezete asztalitenisz-bajnoksá
got szervezett a főpályamesteri 
szakaszok fiataljai részére. 
A selejtező mérkőzések után a 
döntőt a szerencsi GMPSZ kul
túrhelyiségében rendezték. 

Eredmények: 1. Tóth József, 
III. főpm. szakasz; 2. Butta 
László, VI. főpm. szakasz; 3. 
Szilágyi Sándor, a főnökség 
központi dolgozója. 

MAGYAR VASL"TAS 

Egy korszak lezárult 
BEK-ezüstérmes a BVSC asztalitenisz-csapata 

Április 13-án BEK döntőt ját- kellett volna egy fiatalnak fel
szott a BVSC asztalitenisz-csa- mutatnia ahhoz, hogy valakit ki 
pata a lengyel Gdansk együtte- tudjon szorítani a válogatottak 
sével. Már-már azt hihettük, közül. Ráadásul egy korábbi 
hogy bravúros fordulattal sike- időszakban hibás elképzelések
rül a BVSC-nek kivívni a győ- kel dolgoztak elődeink, így iga
zelmet. A gdanski csapat erős- zán ütőképes játékost nem is 
ségét, a válogatott Grubbát neveltek fel. A koncepcióban és 
azonban hiába verte meg Ta- az edzői gárdában hat éve vál
kács János. A 4-1-es lengyel ve- tozás történt, ám egy játékos 
zetést követően is csak 4-3-ra si- beérési ideje kb. 10 év. Így még 
került felzárkózni. Végül a dön- 4-5 évet kell „túlélni" - szólt a 
tő mérkőzést Gergely Gábor múltról és folytatta a jövő is
nagy csatában elvesztette. mertetésével a vezető edző: -

A BVSC Gergely-Takács- Vannak tehetséges fiataljaink. 
Nozicska összeállítású csapata Kialakítottuk a menedzseltek 
végül 5-3 arányban alulmaradt körét, jobban összekapcsoltuk 
a Gdansk együttesével szem- az eredményességet az ösztön
ben. zőkkel. Nemzetközi szinten át-

- Azt hiszem, ez a csapat ütő eredményt azonban ma 
ilyen összeállításban tétmérkő- még egyik reménységünk sem 
zésen most szerepelt utoljára ért el, pedig a mérce ez. 
- mondotta dr. Balázs Ákos, a - Hogyan segítik a fiatal 
BVSC ügyvezető elnöke a mér- sportolókat? 
kőzést követő fogadáson. - Tanulmányi gondjaik 

- Csapatunk átlagéletkora ·enyhítésére a Kölcsey Gimnázi-
30 év felett van és jövőre Ger- um sportosztályi rendszerén ke
gely vagy Takács valószínűleg resztül. Az osztály tagjai ké
külföldre szerződik. Legjobb já- sőbb járnak be, órarendjük el
tékosaink, kitűnő képességeik tér a többi osztályétól. A peda
ellenére lassan kiöregszenek -

gógusokkal napi kapcsolatot 
tartunk, tapasztalataink kedve
zőek. Egyéni problémáik meg
oldásában pszichológus is segít, 
sportszakmai téren pedig az 
idősebb, tapasztalt játékosokat 
edzőpartnerként foglalkoztat
juk - fejezte be terveinek is
mertetését a BVSC vezető edző
je. 

- Tárgyalásban vagyunk a 
Japánból hazatérő Berczik 
Zoltánnal, a válogatott koráb
bi edzőjével. Szeretnénk őt 
egyesületünknek megnyerni. 
Véleményünk szerint rendkí
vüli felkészültségét, tapaszta
latait jól tudnánk kamatoztat
ni - egészítette ki a jövőről 
szóló elképzeléseket dr. Balázs 
Ákos. 

A Gergely Gábor nevével 
fémjelzett korszak, úgy tűnik 
lezárulóban van és nemcsak a 
BVSC-nél, hanem a magyar 
férfi asztalitenisz-válogatottnál 
is. Bár az ifjú tehetségek ideje 
még nem jött el, ám remélhető
en ez a nap nmcs már messze. 

Kiss Tamás 

vélekedett Herendi Iván vezető ,---------------------------
edző. 

- Ezek szerint a BVSC 
szakosztálya a jövőben új erők
kel veszi fel a küzdelmet? 

- Fiatalítanunk kell, így az 
átmenet nem lesz töretlen. Re
mélem azért az élvonalban 
maradunk továbbra is - je
gyezte meg Herendi Iván. 

- Ha kitűnő nevelő munka 
folyik a szakosztályban, hol 
vannak Gergelyék utódai, miért 
nem sikerült beépülnie egyet
len fiatalnak se a nagyok közé? 

- Rendkívüli eredményeket 

A klubhűség szép példája 
László sprintert, aki mint sor
katona 1984 júliusában került 
Szolnokról a · Bp. Honvédba, 
többszörös junior válogatott és 
magyar ifjúsági bajnok a 
4 x 200 és a 4 x 400 méteres vál
tófutásban, valamint tízpróba 
csapatban. 

- Készülnek a vetélkedőre. 
A székesfehérvári körzeti 
üzemfőnökség szocialista bri
gádjai készülnek a jubileumi 
vetélkedőre. Az üzemfőnökség 
vezetői a felkészülést különféle 
előadásokkal is könnyítik. Ápri
lis 16-án Pusztaszabolcson, 
1 7-én pedig Székesfehérváron 
tartottak előadást az állampol
gári ismeretekről. Április 22-én 
Sorsfordítás címmel hangzott el 
előadás az ország negyvenéves 
fejlődéséről. Az elődöntők má
jus 6-án és 7-én lesznek. A leg
jobbak a május 20-i döntőn 
mérhetik össze tudásukat. 

- Küldöttértekezlet. A kö
zelmúltban küldöttértekezletet 
rendezett a hatvani vasútüzemi 
KISZ-bizottság, amelyen Gaál 
Attila megbízott KISZ-titkár is
mertette az elmúlt évben vég
zett munkát, majd megválasz
tották a KISZ-bizottság új titká
rát, Melegh Jánost. 

- Brit királyi vonat. Új kü
lönvonatot rendeltek az angol 
királyi családnak: a 7,5 millió 
font értékű páncélozott szerel
vény tizenkét vagonból fog áll
ni (egyike luxus szalonkocsi), 
ablakai golyóállóak lesznek. 
A vonatot a legkorszerűbb 
elektronikus biztonsági beren
dezésekkel látják el, s elhelyez
nek rajta többek között egy kü
lönleges terroristaellenes köz
pontot is. Óránkénti csúcsse
bessége eléri a 170 kilométert, 
szemben a régi, 1940-ből szár
mazó vonattal, amelynek vég
sebPssége csak 110 kilométer 
volt óránként. (II. Erzsébet 
utoljára 1976-ban utazott rajta, 
királynővé koronázásának 25. 
évfordulóján.) 

1985. ÁPRILIS 25. 

Kitüntetés 

A propagandisták napja al
kalmából a SZOT Szakszerve
zeti munkáért ezüst fokozatú ki
tüntetésben részesítette Fekete 
Gyulát, a MÁV Építési Gépte
lep Főnökség művezetőjét, a 
szakszervezeti bizottság propa
gandistáját. A kitüntetést ápn
lis 18-án adták át. 

- Egészségügyi hónap. A 
győri vasúti csomópont vörös
kereszt-szervezete március 
22-től, április 19-ig egészség
ügyi hónapot tartott. Ennek ke
retében kiállításokat és előadá
sokat rendeztek. A MÁV orvosi 
rendelőintézetben egészségügyi 
könyveket vásárolhattak a vas
utasok. 

- Nyugdíjas-búcsúztató. A 
sátoraljaújhelyi pál,;afenntartá
si főnökségen a hagyományos 
nőnapi megemlékezés után 
bensőséges ünnepséget rendez
tek a 35 évi szolgálat után 
nyugdíjba vonult Várhegyi 
Gyuláné munkaügyi előadó és 
Kecskés Lászlóné menetked
vezményi előadó tiszteletére. 
Az ünnepségen átadták a szo
cialista brigádok és a szakszer
vezeti bizottság ajándékait. 

- Folytatódik a felújítás. A 
nagykanizsai vasútállomás déli 
szárnyának korszerűsítése után 
megkezdődik az északi épület
rész felújítása is. Ennek során 
emeletráépítésre és az étterem 
födémcseréjére kerül sor. A ter
vek szerint az év végére kívül
ről is újjászületik az egész épü
let. 

MÁV MHSZ· klubok versenye 

Kocsis István, a Szolnoki 
605-ös Ipari Szakmunkásképző 
Intézet és Szakközépiskola ve
zető testnevelő tanára, szép pél
dája a klubhűségnek. Nem 
mindennapi hármas jubileumot 
tudhat magáénak. Mint a Szol
noki MÁV, majd MÁV-MTE at
létikai szakosztályának sprint
és gátfutó szakedzője, és még 
jelenleg is igazolt versenyzője, 
ez évben ünnepli edzői és ver
senyzot pályafutásának 25. 
éves jubileumát. E negyedszá
zad során mint kalapácsvető 
1961-69 között az I. osztály
ban, 1970-77 között pedig az 
NB !/B-ben aratta sikereit. 
Szakosztályának egyik erőssé
ge volt. Nem kevesebbszer, 
mint huszonegyszer mondhatta 
magáénak „Szolnok megye ka
lapácsvető bajnoka" címet. 

Harmadik 25. éves jubileu
mát a középfokú káderképzés
ben atlétikában, mint a Magyar 
Testnevelési Főiskola Tovább
képző Intézetének öt megyére 
kiterjedő külső munkatársa érte 
el. Kiemelkedő tevékenységét a 
negyedszázad alatt kitünteté- '1•-------------------------Jsekkel is elismerték. Így többek 

Lakásesere között 1978-ban a káderképzés-Hazánk felszabadulásának 
40. évfordulója tiszteletére, 
március 28-án, nagy sikerű ve
télkedőt szervezett az MHSZ 

miskolci MÁV nagyüzemi veze
tősége. A részt vevő csapatok 
- hat honvédelmi klubot kép
viseltek a MÁV különböző terü
leteiről -, felkészültségükkel 
széles körű tárgyi tudásról ad
tak számot. 

A vetélkedő témakörei fel
ölelték az MHSZ, továbbá Mis
kolc múltját és jelenét, valamint 
hazánk felszabadításának és az 
eltelt 40 év történelmi jelentősé
gű eseményeit. A történelmi 
kérdések mellett a versenyzők 
az irodalmi, zenei és az ügyes-

ségi feladatokban is otthonosan 
mozogtak. 

A vendéglátó MHSZ klub a 
kitűnően szervezett versennyel 
elérte, hogy rendhagyó módon 
emlékezett meg április 4-ről, to
vábbá szellemi versennyel élén
kítette az alapvetően ügyességi 
versenyekben otthonos honvé
delmi klubok életét. 

Az elért eredmények alapján 
a helyezések az alábbiak sze
rint alakultak: 1. MÁV Miskolci 
Járműjavító Üzem MHSZ klub 
csapata, 2. MÁV Miskolci Von
tatási Üzemeg_ység MHSZ klub 
csapata, 3. MA V Miskolci Bizto
sítóberendezési, Fenntartási 
Főnökség MHSZ klub csapata. 

Mint edző, számos kiemelke
dő versenyzőt nevelt egyesüle
tének. Elég csupán a 400 méte
res gátas, ötszörös magyar 
csúcstartó és háromszoros ma
gyar felnőtt bajnok Szalai Jó
zsefet, az 1980-as Moszkvai 
Olimpia középdöntősét említe
ni, aki tavaly a szocialista orszá
gok „A" kategóriás versenyén 
Moszkvában hatodik, míg To
kióban, nyolc nemzet viadalán 
második lett. Vagy Kara/fa 

Keresztrejtvény 
Vízszintes: 1. Új vasúti szervezet, 

melynek az utazóközönség igényeinek 
jobb kielégítése a feladata. (Folytatása 
a 16. függölegesben.) 13. Római 51. 14. 
Dél-amerikai folyó. 15. Város az 
NSZK-ban. 16. Csavar. 18. Becsuk. 19. 
Egy Pest megyei község lakója. 20. 
Dél-afrikai nép. 21. Hit fordítottja. 22. 
... Carolus (1707 -1778) svéd termé
szettudós és orvos. 23. Nagyon szeret
ne valamit. 26. Keverve tesz. 27. Félig 
lángol. 28. Sorszámnév. 30. Az erő 
mértékegysége. 32. Akol azonos betűi. 
33. Hangtalanul les. 34. Csendes-óceá
ni szigetek. 36. Seb szélei. 38. Fejfedő. 
39. Ausztriai tartomány. 40. Tóth La
jos. 42. Erőszakos. 43. Állati lakás. 44. 
Magyar Államvasutak. 46. Veszteség. 
4 7. Becézett női név. 48. Heten a köze
pén. 49. Bibliai név. 52. Arab nép. 53. 
Zenit ellentéte. 54. Nagy madár. 56. Az 
Árpád-ház ősanyja. 57. Angol hossz
mérték. 58. Szárnyas állat. 60. Szeszes 
ital, névelővel. 61. Szóösszetételekben 
olaj. 62. Olasz tartomány. 64. Svéd 
pénz. 

Függöleges: 2. Maszkot vett fel. 3. 
Kulcs a zenében. 4. Skálahang. 5. Fa
levélnek van. 6. Érvényes, németül. 7. 
Erjesztő hatású fehérje. 8. Francia te
niszjátékos (Pk. fel.). 9. Francia, kubai, 
román autójelzés. 10. Azonos betűk. 
11. Afrikai állam. 12. Régi muzsikus, 
névelővel. 17. Szedi a lábát. 19. Bízik, 
de rövidebben. 24. Szombathelyi 
sportegyesület. 25. Az ünnep előestéje. 
28. Víz, állatok. 29. Esetlen testű állat 
Dél-Amenkában és Ázsiában. 30. Kel
tez. 31. Arab szállítószalag. 34. Harag. 
35. Vészjelzés. 37. Megrendül az egész 
épület. 41. Feje teteJére teljes ellentéte. 
43. Vissza: eladó. 45 .... Márk, neves 
festőművész volt. 48. Ez nagyon fűsze
res. 50. Csak félig szelíd. 51. Lichten
stein íővárosa. 52. Korcsma vége. 54. 
Skandináv legenda. 55. Végtelenül 

sárga. 58. Szovjet repülőgéptípus. 59. 
Becézett női név. 62. Mint a 13. víz
szintes. 63. Az asztácium vegyjele. 

Beküldendö: vízszintes 1., és folyta· 
tásaként a 16. függőleges. 

Beküldési határidö: május 15. A 
megfejtéseket kérjük szerkesztösé
günk címére küldeni! 

Az előzö keresztrejtvény helyes 

megfejtése: A kíméletlen gurításból és 
tolatásból adódó rongálódások. 

Egy-egy könyvet nyertek a lapunk 
6. számában megjelent keresztrejt
vény helyes megfejtéséért: Bottka 
László, Szob, Malmovszkij u. 26., 
Pongrácz Ervin. Győr. Vajcsuk L. 52., 
Vaczula Józsefné, Gyulafirátót. Kálvá
na u. 35 .. Kiss Jánosné Mende. Pusz
taszentistván mh., Kozma Jánosné. AJ
ka. Vasút u. 9. 

ben kifejtett munkásságáért az,�--------------------------_. 
Országos Testnevelési és Sport
hivatal a „Magyar Népköztár
saság Sportérdemérem" ezüst 
fokozatával jutalmazta. Az 
utánpótlásnevelés terén elért 
eredményeiért pedig 1980-ban, 
az első alkalommal kiadott az 
,,Év utánpótlásnevelő edzője" 
kitüntető címet érdemelte ki, at
létikában. Mindezeken túlme
nően, a negyedszázad során a 
Szolnok megyei és városi Atléti
kai Szakszövetség elnökhelyet
tesi és titkán posztját 1s betöl
tötte. Az atlétika megszállottja. 
klubhűsége példamutató. 

Vincze János 

Nyugdíjasklub 
Fennállásának ötödik évfor

dulóját ünnepelte március 
30-án a székesfehérvári vasuta
sok művelődési házában műkö
dő nyugdíjasklub. A megjelen
teket Szamosjalvy István, a 
nyugdíjascsoport elnöke kö
szöntötte, majd Meszár Ferenc, 
a nyugdíjasklub vezetője szá
molt be az elmúlt öt esztendő
ben végzett munkáról. 

A klub tagjai részére rend
szeresen tartanak orvosi, kerté
szeti, irodalmi. jogi előadásokat. 
Havonta egyszer kiránduláson 
vehetnek részt a nyugdíjasok, 
akiknek egyébként saját szín
játszó csoportjuk is van. 

Elcserélném budapesti másfél szo
bás, komfortos, kertes. földszmtes, 55 
négyzetméteres MÁV-bérlakásomat 
kisebb tanácsi lakásra Levélcím Hor
váth B Budapest Pf. 32., 1387. 

Elcserélném Rákoskeresztúr vas
útállomás közelében, a Pesti úton levő 
OTP-társasházban. világos konyhás. 
kétszobás, plusz étkezős, déli fekvésű 
összkomfortos öröklakásomat kisebb 
családi házra Budapest t!!rületén. Min· 
den megoldás érdekel. Erdeklődm le
het mindennap 17-20 óra között a 
639-823-as telefonszámon 

Elcserélném szegedi két és fél szo
bás MÁV-bérlakásomat 1.5 vagy 2 
szobás budapesti hasonlóra vagy taná
csira. Érdeklődni a 01-14-50-es telefon-
számon. 

Elcserélném egy szoba két félszobás 
összkomfortos. 6i négyzetméteres Rá
kos úu MÁV-bérlakásomat másfél szo· 
bás. összkomfortos tanácsi lakásra 
Budapest XIV„ XV . XVI. �erülett 
előnvben. Érdeklődni lehet· Arvainé 
35-78-as vagy 228-842-es telefonszá-
mon. 

Elcserélném 68 négyzetméteres kis· 
várdai MÁV-bérlakásomat budapesti 
hasonlóra, MÁV-dolgozóval. Cím: 
Prókai Miklós. 4600 Kisvárda, Baross 
G u 2. I. 2 

Elcserélném Mezőkovácsháza felső 
megállóJ1elyen levő két szoba. komfor
tos MAV-bérlakásomat Budapesten 
vagy környékén �asonló MÁV- vagy 
tanácsi lakásra MA V-dolgozóval. Min
den megoldás érdekel. Cím· Kanász 
Antal. Mezőkovácsháza felső megálló
hely, 6800. 

Elcserélném Bp .. Rákos útt 1,5 szo
bás, 4 7 négyzetméteres (sötét kony
hás) MÁV-bérlakásomat 2,513 szobás 
MÁV-bérlakásra Érdeklődni a 
699-639-es telefonszámon, egész nap. 

Elcserélném budapesti IX. kerületi 

Felszabadulási emlékverseny 
Hazánk felszabadulásának 

40. évfordulója tiszteletére, a 
Vasutasok Szakszervezete mis
kolci területi szakszervezeti bi
zottsága sakk és asztalitenisz 
emlékversenyt rendezett Mis

kolcon. A versenyen a területi 
szakszervezeti bizottsághoz tar
tozó valamennyi szakszervezeti 
bizottság, valamint a Miskolci 
Közlekedési Vállalat szakszer
vezeti bizottsága indított csapa
tot. 

A sakkversenyt a KÜF ta
nácstermében, az asztalitenisz
versenyt pedig az MVSC Sport
csarnokában bonyolították le. 

Eredmények. Sakk: 1. ifj. Ke
lemen György (Füzesabony 
KÜF szb). 2. Vasvári Béla (Sze
rencs KÜF szb), 3. id. Kelemen 
György (Miskolc KÚF szb). 

Asztalitenisz: l. Máté 
György (Miskolc ÉHF szb), 2. 
Deli Zoltán (Füzesabony KÜF 
szb), 3. Tóth József (Sátoraljaúj
hely Pft. szb). 

A győzteseknek és a helye
zetteknek Berta Attila, a terü
leti szakszervezeti bizottság 
munkatársa adta át a jutalmat 
és az emléklapot. 

két szoba komfortos, két családnak is 
alkalmas 67 négyzetméteres MÁV
bérlakásomat debreceni hasonlóra, 
MÁV-dolgozóval. Érdeklődni lehet a 
471-970/105-ös. vagy ,a 69-68-as, 
69-05-ös telefonszámon, Ujvárosiné. 

ElcseréÍném Karcag központjában 
levő kétszobás, erkelyes, 54 négyzet
méteres, gázfűtéses tanácsi lakásomat 
budapesti vagy Budapest környéki ha
sonló tanácsi, esetleg MÁV-bérlakás
ra. Érdeklődni lehet a 0211-58-as vas· 
úti telefonszámon. 

Elcserélném Budafok-Háros vas
útállomás területén levő 100 négyzet
méter alapterületű. 3 szobás, komfor
tos. MÁV-bérlakást hasonló tanácsi la
kásra. A házhoz nagy kert - termő 
gyümölcsfákkal - és gazdasági udvar 
tartoZlk. Budaiak előnyben. Érdeklőd
ni lehet egész nap a 386-801-es telefon
S:!ámon 

Elcserélném Budapest VI. kerületi 
kétszobás, 53 négyzetméteres félkom
fortos. gázfűtéses, udvari, tanácsi laká
somat 3 vagy két plusz két félszobás, 
különbejáratú, összkomfortos, komfor
tos MÁV-bérlakásra. Érdeklődni lehet 
8-16 óráig a 220-660/83-as melléken, 
vagy a 30-07-es telefonszámon 

Elcserélném Bp Keleti pályaudvar
nál a „nyolcházban'" levő kétszo�ás, 
56 négyzetméteres. gázfűtéses MAV
bérlakásomat hasonló tanácsi vagy 
magánrendelkezésű lakásra Vidéki is 
érdekel. Érdeklődni lehet munkaidő
ben a 119-106-os vagy 10-731225-ös 
melléken. Hortobágymé. 

Elcserélrém a metró K.lirukák meg
állójához közeli. első emeleti, szoba, 
konyha. fürdőszoba, gázfűtéses. 27 
négyzetm�teres, felújított tanácsi laká
sunkat MAV-bérlakásra. Minden meg
oldás érdekel. Telefon munkaidőben: 
38-35 vagy 12-17. Cím. Budapest IX .. 
Lehossék u. 15. I. 8. 

MAGY.la VASVTA& 

a V•sutuok Szaknervewlinek l&pja 
SzerkffZ!i a nerkff&tó blzottMI 
Felel61 szerkettt6: VIit Fem,c 

S.rkftit&Mf: 
loel Budapett VI. Benczúr u. 41. 

Telefon. v•rott; 229,ffl 
üzemi: 19-17 

KladJah�&tl 
a N ép1zava Lap- éa Kl!nyvkiadó 

1964 Bp. VIJ.,R,116czl út M. 
Tf!)efOII! 224-810 

Levélcím: 19114 Bp. Pf. 32. 
Fel.tót kiadó: 

Kiss Jtn6 11u1ató 
El6flzeté11 dlj egy évre: 39, - fonnt 

Etyuámlasúrn: MNB - 11 850 
8&-1857 Szlkn. Lapnyomda. 

Budapest 
FtleJ6a veiet6: 

Csóndes Zoltlln veriri,azaató 
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Szeptember l-től 

Szakszen,ezeti 

választások 

A 
Szakszervezetek Országos Tanácsa április 12-én tartott 
ülésén elfogadta a szakszervezeti választásokra vonatko
zó határozatot és a választási szabályzatot. Mint ismere

tes, a tanácsülés még január 17-én állást foglalt abban, hogy a vá
lasztások szeptember l-én kezdődnek a bizalmiválasztásokkal, s 
1986 első negyedében záródnak a SZOT XXV. kongresszusával. 

A számot adás a végzett munkáról, a tisztújítás mindig jelen
tős esemény a szakszervezetek életében. Különös jelentőséget 
nyert viszont azóta, amióta - immár 15 esztendeje - a mozgal
mi élet e fontos állomása egybeesik az ötéves tervciklusok lezárá
sával, illetve az új középtávú tervek indításával, s mindezt meg
előzi a pártkongresszus. 

Az időpontok ilyenforma összehangolásának eredményessé
gét az élet igazolta. Az MSZMP XIII. kongresszusa határozatá
ban programot ad a hatalom gyakorlásában részt vevő szakszer
vezeti mozgalomnak is. Számít a szakszervezetek közreműködé
sére a politikai kimunkálásában, elfogadtatásában és megvalósí
tásában. Leszögezi: ,,Erősítsék érdekvédelmi, érdekképviseleti te
vékenységüket, mert ez a feltétele annak, hogy befolyásuk f oko
zódjon, eredményesen mozgósítsák tagságukat társadalmunk 
politikai és gazdasági erejének növelésére, s igényeljék a köte
lességek fegyelmezett teljesítését." 

Baranyai Tibor, a SZOT főtitkára a tanácsülésen erre hívta 
fel a figyelmet, amikor arról beszélt, hogy a szakszervezeti vá
lasztások, a kongresszusok alkalmat teremtenek arra, hogy a 
pártkongresszus legfontosabb mondanivalói beépüljenek a szak
szervezetek mindennapos munkájába. A választásokról konkré
tan szólva Sólyom Ferenc, a SZOT titkára hangsúlyozta. hogy a 
szakszervezeti ,.választások egyik fő politikai célja az MSZMP 
XIII. kongresszusa határozatainak mégismertetése, megértetése 
a tagsággal; az egész dolgozó nép, valamennyi szakszervezeti 
tag mozgósítása a társadalom érdekeit szolgáló politika cselek
vő végrehajtására. " 

N
mcs külön választási kampány és külön kongresszusi fel
adatok magyarázata, megértetése, külön mozgósítás a 
népgazdasági vagy a szakmai feladatok végrehajtására 

Mindez együtt kell, hogy járjon, együtt kell, hogy hasson, s vég
eredményben a tovább folyó kongresszusi és felszabadulási ver
senyvállalások teljesítésében realizálódjon. Ezzel szolgáljuk leg
hatásosabban a szakszervezeti választások sikerét. A termelés
ben. a gazdasági irányításban való helytállás segíti az olyan b1-
zalm1ak, funkcionáriusok kiválasztását, fellelését, akik képesek 
magukkal ragadni dolgozó társaikat a termelőmunkában, akik 
tudnak a bevált szervezeti formák keretei között, új módszerek
kel vezetni, irányítani, a szakszervezeti munka mozgalmi jellegét 
erősíteni, a tömegkapcsolatokat tovább szélesíteni. 

Olyan vezetőkre van szükség a szakszervezeti munka min
den szintjén, akik a formalitások mellőzésével erősíteni képesék 
a szakszervezeti élet demokratizmusát, elzáltal mindennapos. 
élő kapcsolatot tudnak teremteni a vezetők és a tagság között. 
Képesek munkaterületükön az önálló gondolkodásra, kezdemé
nyezésre. újat akarásra. Alkalmasak arra, hogy biztosítsák a 
szakszervezeti tagok aktív részvételét a gazdasági és szakszerve
zeti feladatok kialakításában, eldöntésében. végrehajtásában és 

Ünnepi központi '1"ezetőségi ülés 

A Magyar Vasutasok és 
Hajósok Szabad Szakszer
vezete megalakulásának 
40. évfordulója alkalmából, 
április 22-én, a MÁV Ve
zérigazgatóság konferen
ciatermében kibővített ün
nepi ülést tartott a közpon
ti vezetőség. Az ünnepsé
gen részt vett és az elnök
ségben foglalt helyet dr. 
Csehák Judit miniszterel
nök-helyettes, Baranyai Ti
bor, a SZOT főtitkára, Ur
bán Lajos közlekedési mi
niszter, Moldován Gyula, a 
Közlekedési és Szállítási 
Dolgozók Szakszervezeté
nek főtitkára, dr. Murai 
György, a VI. kerületi párt
bizottság első titkára, 
Nagy Károly, a MÁV Ve
zérigazgatóság pártbizott
ságának titkára. 

A Himnusz és Keres Emil 
Kossuth-díjas, a Magyar Nép
köztársaság Érdemes művészé
nek szavalata után Koszorus 
Ferenc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára üdvözölte az ünnepi 
ülésen megjelenteket, köztük 
azokat az idős vasutasokat, akik 
részt vettek a Vasutasok és Ha
jósok Szabad Szakszervezeté
nek megalakításában. 

- A Szovjetunió felszabadí
tó hadserege a haza szabadsá
gával együtt hozta meg a vas
utasok szervezkedési szabad
ságát - hangsúlyozta - Az 
újjáéledés napjaiban elvetett 
magot kellett később terebélye
síteni, a szervezkedéssel egy
időben mozgósítani a romok el
takarítására, az új élet megindí
tására. 

A négy évtized alatt sok siker 
és megpróbáltatás érte a szak-

a 

-ssa 

u t naeg 

ervese 

Koszorus Ferenc főtitkár köszönti az ünnepi kv résztvevőit 

szervezeti mozgalmat. amely
nek eredményeiben és kudar
caiban egyaránt részes a mi 
szakszervezetünk is. Munkánk 
napjainkban sem könnyű. Mint 
a hatalom részeseinek egyidejű
leg kell mozgósítani a társada
lom politikai és gazdasági erejé
nek növelésére. biztosítani a 
tagság érdekvédelmét. ellátni 
az érdekegyeztetést. Egyszerre 
kell védeni a szocialista társa
dalom eredményeit és formálni 
az új viszonyokat. Ebben a 
munkában, sok ezres b1zalm1-
hálózatával és tisztségviselőivel 
részt vesz a Vasutasok Szak
szervezete 1s. 

Koszorus Ferenc főtitkár 
megnyitója után Gyócsi Jenő, a 
vasutas-szakszervezet elnöke 
mondott ünnepi beszédet. Be
vezetőjében visszatekintett az 
öntudatos vasúti munkásoknak 
a századforduló utáni harcaira. 
Mint mondotta: a szervezkedés 
már az 1890-es évek végén kez
detét vette. 1904 januárjában 
megalakult a 11 tagú szervező
bizottság, márciusban megvá
lasztották a bizalmi fér fiakat, 
a június 26-án rendezett gyűlé
sen pedig kimondták, hogy 

megalakítják a Vasúti Munká
sok Országos Szövetségét. 
Landler Jenő látva a Szentkoro
na Szövetség vezetőinek mun
kásáruló magatartását, 
1906-ban csatlakozott a harcos 
vasutas-munkásszövetséghez. 

Ettől az időtől élete összeforrott 
a vasutas-munkásmozgalom
mal. 

Csaknem egy évtizedes pan
gás után a vasutasok mozgal
mára is nagy hatással volt a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalom. A vasúti műhelyek
ben munkástanácsok alakultak. 
1918. november 24-én létrejött 
a Magyarországi Vasutasok 
Szövetsége. Taglétszáma az év 
vér;én már 133 871 volt. Első 
kongresszusát 1919. január 
6-7-én tartották. Ám a Tanács
köztársaság bukása véget ve
tett mindennek. A szövetség to
vábbi sorsát pedig végleg meg
pecsételte az 1921. december 
22-én megkötött Bethlen-Pe
yer paktum, amely megtiltotta 
a vasutasok szervezkedési jo
gát. 

Gyócsi Jenő ezután rátért a 
felszabadulás utáni események 

(Laczkó Ildikó ff'hétf'lf') 

ismertetésére. Hangsúlyozta: az 
ország nyugati fele még á fa
siszták elnyomása alatt volt. 
Budán még dörögtek a fegyve
rek, amikor a vasutasok. hajó
sok, BSZKRT dolgozók. szállí
tómunkások és gépjárműveze
tők, a munkáspártok felhívásá
ra 1945. január végén megala
kították a Magyar Szállítási és 
Közlekedési Munkások Orszá
gos Szabad Szakszervezetének 
központi szervét. Ez a tömörü
lés azonban nem sokáig maradt 
fenn. 

A volt Vasutas és Hajózási 
Klub Csengery utcai épületé
ben április elején összült a vas
utas kommunista aktíva. Az ér
tekezleten megvitatták a vas
utasok önálló szervezetének 
megalakításával kapcsolatos 
tennivalókat. Ez azt 1s jelentet
te. hogy ezzel kiváltak a szállí
tási és közlekedési munkások 
szakszervezetéből. 

A Szakszervezeti Tanács tá
mogatásával április 22-én a 
Sportcsarnokban vasutas 
nagygyűlést hívtak össze, 
amelyben megalakult a Ma-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

ellenőrzésében. ;------------------------------------------------------

A szakszervezeti mozgalom, a szakszervezeti vezetés munká
ja iránt az érdeklődés az utóbbi években felerősödött. A választá
sok előkészítése és lebonyolítása idején további élénkülés várha
tó a munkáról való számot adáskor. Ilyenkor azok is odafigyelnek 
a szakszervezet munkájára, a vezetők példamutatására, akik más 
időben közömbösek, érzéketlenek ezek iránt. A szakszervezeti 
választások kínálta demokratikus fórumok lehetőségeit a máskor 
passzívak is igyekeznek kihasználni. 

Az új választási rendszer több �lyan elemmel gazdagodik, 
amely erre a korábbinál több módot és lehetőséget kínál. De szin
te biztosíték arra is, hogy azok, akik munkájuk, magatartásuk 
alapján méltók a bizalomra, azok a vezetőségbe vagy valami
lyen tisztségbe kerüljenek, sőt arra, hogy oda valóban a legmél
tóbbak kerüljenek. 

A 
választásokig elegendő az idő arra, hogy minden szak
szervezeti tag véleményt alkothasson a bizalmi, az szb, a 
vezetőség eddigi munkájáról, megfogalmazhassa, össze

gezhesse a véleményét. Eldönthesse magában, hogy kiket látna 
legszívesebben szakszervezeti funkcióban. Sőt arra is van idő, 
hogy munkatársaik körében mindezt megóányják-vessék. Ele
gendő arra is. hogy a tisztségviselők a bizalmiaktól a központi ve
zetöségig elkészítsék. megvitassák a tagság, illetve a kongresszus 
elé kerülő beszámolókat. 

Szakszervezetünk elnöksége május 14-én ülést tartott. Egyik 
napirendi pontként tárgyalta a szakszervezeti vezető testületek 
és tisztségviselők újjáválasztásával kapcsolatos tennivalókat. ja
vaslatokat. amelyet a központi vezetőség hagy majd jóvá. 

Az áprilisi időjárásra már nem lehetett panasz 

Á vasút a tervezettnél 
mégis kevesebbet szállított 

Áprilisban a vasút 9 millió 
301 ezer tonna árut szállított. 
Ezzel a bázishoz képest 95,1, a 
tervet alapul véve pedig 95,8 
százalékos teljesítést ért el. Az 
árutonna-kilométer teljesít
ményben kifejezett vasúti mun
ka a bázist megközelítően. illet
ve az előirányzatot tekintve 4,3 
százalékkal alacsonyabb szin
ten alakult. 

A mozdított árusúly döntő 
hányadát képező kocsiigényes 
szállitás az egy évvel korábbi 
értéknek csupán 93,7, illetve az 
előirányzottnak 95,5 százalékát 
érte el, 
így valamennyi fontosabb tö
megáru-féleségnél visszaesett a 
szállítás. 

Szénből 5,7 százalékkal. köböl 
8.6, kavicsból és homokból 28,6 
százalékkal. cementből és ce
mentgyártmányokból 27 és 2.7 
százalékkal, tégla és cserépáru
ból 18,7 százalékkal. mészből 
10. műtrágyából 6 és tűzifából 
15.8 százalékkal szállítottunk 
kevesebbet, mint 1984 áprilisá
ban. 

Az élőállat-küldemények 
(megrakott teherkocsikban ki
fejezett) mennyisége a bázishoz 
képest 14 százalékkal csökkent. 
Ezzel szemben a könnyen 
romló áruknál 39,5 százalékos 
felfutás tapasztalható. 

A záhonyi átrakótérség for
galma is csökkent. A belépett 
széles nyomtávú rakott teher-

kocsik darabszáma, illetve az 
azokban érkezett tonnamennyi
ség megközelítően 13,7 száza
lékkal volt kevesebb. mint egy 
évvel korábban. A rakva érke
zett széles kocsik kiürítésének. 
illetve átrakásának üteme így 
nem érte el a belépés ütemét. 
Ezért a térségben 
a kirakatlan maradvány napi 
átlaga a bázishoz képest jelen
tősen emelkedett. 

A körzetben megrakott nor
mál nyomtávú teherkocsik da
rabszáma. illetve az azokba be
rakott árusúly mintegy 90 szá
zalékát tette ki a bázisbeli ér-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Hang„erseny 
a béliéért 

A Törekvés Művelődési Köz
pont május 10-én, este nyolc
órai kezdettel Hangverseny a 
békéért címmel zenés estet ren
dezett Kőbányán, a Pataky téri 
műemléktemplomban. Közre
működtek: Elekes Zsuzsa orgo
naművész. valamint a Váci Vox 
Humana Énekkar. Vezényelt 
Maklári József Liszt-díjas kar
nagy. 

Kommunista műszak 

A gödöllői VI. gépesített moz
gó pályamesteri szakaszon a 
közelmúltban kommunista mű
szakot tartottak, amelyen har
minc vasutas vett részt. A vá
gányzár ideje alatt két ragasz
tott sínt fektettek le a régi he
lyett. ezen kívül takarítottak. 
környezetet szépítettek. A mű
szakért járó bért szociális éélok
ra fordítják majd. 
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V agyim Gitkovics 

A győzelein vonatai 
Budapesten tanácskozott 

a vasutas ágazati bizottság 
A háborús vonatok érdemel- Marija Petrovna - s újra mű

ték ki ezt a dicső nevet. Közöt- vezető lett. Miután nyugdíjba 
tük elsőként azok, amelyek a ment, megkapta az „50 év az 
szibériai hadosztályokkal futot- SZKP soraiban'' elnevezésű el
tak be Moszkva alá 1941 őszén, ismerő érdemérmet. Csak az a 
majd a Közlekedési Népbiztos- baj, hogy a háború ... a háború 
ság különleges tartalék szerel- senkit sem hagyott énntetle
vényei, amelyek megállás nél- nül ... Most a fiam, a menyem 
kül, éjjel és nappal vitték a ra- és két kis unokám él velem. 
kományokat Sztálingrádba a A fiam tervezőmérnök, az uno
vészterhes 1942. év végén. kák is nagyok már: Alekszandr 
majd később azok, amelyek a geodéziai. kartográfiai és légi-
1943 nyarán tankokat szállítot-· fotótechnikai főiskolát végezte 
tak a fordulatot hozó Kurszkba. el. Jurij pedig. mint egykor az 
és így teremtették meg a 44-es apja, a moszkvai Felsőfokú 
felszabadító harcok feltételeit. Technikumban tanul . . . Csak 

Most azonban azokról a sze- béke legyen a Földön! 
relvényekről szól elbeszélé-
sünk, amelyek már tankok, 
fegyverek és lőszerek nélkül ér
keztek. Ezeken jöttek haza a 
győztes katonák. 

Vége a háborúnak 

Rám, a 20 éves fiúra igen 
mély benyomást tettek az ak
kor látottak, amelyek élénken 
élnek mindmáig az emlékeze
temben. A legidősebb katoná
kat júliusban elsőként szerelték 
le. Az ezred minden osztagából 
összeszedték őket Németor
szágban, s megszabadították 
fegyverzetüktől. Azt mondták 
nekik: ,,Készülődjetek!". 

De hát kell-e készülődnie egy 
kipróbált katonának, amikor 
ilyen örömteli útra, haza indul? 
Csakhogy nem lehetett min
denkit egyszerre hazaküldeni. 
Azon a napon a mi korosztá
lyunkra még nem kerülhetett 
sor. Akik azonban mehettek, le
dobták magukról az eddigi ret
tegések, a nehéz katonai szolgá
lat, a harcok minden terhét. 
Örültek a családdal, a szülő
földdel való közeli találkozás
nak. 

Mindez azonban számomra 
még messze volt. de már felfog
tam, megértettem, hogy csak
ugyan vége van, az ördögbe is, 
a háborúnak vége, és mi élünk! 

A helyzet aztán úgy alakult, 
hogy nem láthattam, amikor az 
első szerelvény elindult a szülő
földre ezredtársa1mmal. S azt 
sem láthattam, hogyan fogad
ják őket út közben. s hogyan 
köszönti Moszkva a háborúból 
hazatérőket. Mégis ma, 40 év el
teltével, erről mesélek ... 

1945. június 23-án fogadta el 
a Szovjetunió Legfelsőbb Taná
csának ülése a legidősebb kato
nai korosztályok leszerelését ki
mondó parancsot. S július 
13-án a „Gudok" című vasutas
lapl:>an megjelent egy munka
pad mellett álló asszony képe, a 
munkapad fölött felirat: ,,Kö
szöntelek, drága Pjotr Ivano
vics Ivanov, győztes katona! Itt 
vár rád a munkapadod!" 

Ebből a tudósításból megtud
tam. hogy Pjotr Ivanovics a 
Vojtovics vasúti kocsijavító 
üzem famegmunkáló üzemré
szében dolgozott. Amikor el
ment a frontra, felesége, Anna 
Szemjonovna két munkapadon 
folytatta a munkát: a sajátján 
és a f érjéén. S két lányával 
együtt várta, türelmetlenül vár
ta azóta is Pjotr Ivanovicsot. 

- Jól ismertem - emléke
zik !van Alekszandrovics Fedo
tov, a szerelőrészleg asztalosa. 
- Miután visszatért a frontró,, 
újra nálunk dolgozott. Nem 
messze laktak az üzemtől Iva
novék. Pjotr Ivanovies ledol
gozta idejét a nyugdíjkorhatá
rig. Kár, hogy nincs már közöt
tünk ... 

A tudósítás a között a száz 
katona között sorolta fel Szergej 
Nyikanorovics Zajcev nevét is, 
akiknek az elsőkkel együtt kel
lett visszatérniük a frontról. De 
ő július helyett csak november
ben érkezett meg. Ma már 
nyugdíja�. Később jött haza Pa
vel Ivanovics Utkin is, a javító
szerelő üzemrész művezetője, 
aki katonai rangja szerint tüzér
tiszt volt. .. Késél:ósel „ érkezett, 
mert a katonasors egy kis időre 
még Mandzsúriába sodorta. 

Köszönet érte 

Azon a júliusi éjszakán, mi
előtt megérkezett a győzelem 
vonata, sok moszkvait költöttek 
fel álmukból. 

- A Rigai pályaudvarról jöt
tünk, és szeretnénk ertesíteni 
magukat. hogy holnap reggel 
10-kor érkezik a leszerelő kato
nákat szállító vonat. Rajta lesz 
a férje is 1 

- ·Ó, várjanak egy kicsit! Ne 
itt az ajtóban, jöjjenek beljebb! 

- Elnézést, de sietünk, 
nincs időnk: még másokat is ér
tesíteni akarunk' 

Nem tudjuk. hány száz csalá
dot sikerült megörvendeztet
niük reggelig, de köszönet érte. 
Köszönet mindazoknak, akik 
megtudakolták a vonat érkezé
sét, akik kikeresték a hozzátar
tozók címét. Közülük csak Gal
kint, a forgalmi osztály vezető
jét, Gyergacsevet, az állomásfő
nököt és Volkovot, a helyettesét 
ismerjük. Sajnos, már ők sin
csenek az élők sorában. De el
sősorban az ő érdemük, hogy 
reggelre az állomás peronjain, 
terein és kis pázsitjain emberek 
ezrei gyülekeztek. Nemcsak a 
fiaikat. férjeiket, testvéreiket 
váró hozzátartozók jöttek el, ha
nem az ismerősök, a Borec és a 
Kalibr gyár küldöttségei is. 

Egy asszony sehogy sem tu
dott közel férkőzni a kocsikhoz 
és csak kiabált: 

- Vászja! Vá-szja! 
- Itt vagyok, Annuska' 

kiáltott vissza a vagon ajtajából 
egy bajuszos szakaszvezető. 

- 0 az' Engedjék közelebb, 
polgártársak 

- Mindjárt megkapod, sza
kaszvezető elvtárs, épségben, 
egészségben! - válaszolt vidá
man egy munkaruhás férfi. -
No, fiúk, segítsetek! - S már 
emelték is magasra, és adták 
óvatosan kézről kézre az ő 
Vászjájának a boldog Ánnus
kát. 

- Amikor a rádióban be
mondták, hogy holnap érkezik 
állomásunkra a leszerelt kato
nákat szállító első szerelvény, 
senki sem ment haza a vasuta
sok közül - meséli Alekszand
ra Mihajlovna Mityina, aki ma 
is a Belorusz pályaudvaron do!-

gozik. - A várótermeket, cso
magmegőrzőket, büféket, az 
összes helyiséget ragyogóra 
tisztítottuk, a vágányok közötti 
peronokat nemcsak felsöpör
tük. hanem fel is mostuk. Az ál
lomás előtti teret részekre osz
tották. Mindegyiken magas osz
lop állt, rajtuk táblák Moszkva 
kerületeinek neveivel: Le-
nyinszkij, Frunzenszkij, 
Krasznopresznyenszkij . .. 

l 
Minden szektorban speciális 
autóbuszok várakoztak a haza- • 
térő moszkvaiakra. 

... S ekkor feltűnt a vonat. 
Hihetetlen, hogy ma 1s, ahogy 
elmesélem, beleborzongok. Pe
dig 40 éve már ennek ... 
A mozdony elején felirat. és ott 
áll két katona, mintha díszőr
ségben lennének. A vagonokat 
is feldíszítették jelszavakkal, 
plakátokkal, lombokkal, min
denféle virággal. S az alkalom
hoz illően ragyogott a nap is ... 

- Nem vártam akkor senkit 
az enyéim közül, csak úgy min
denkit, mintha az én rokonaim, 
barátaim lennének. Futok, fu
tok a vonat mellett, nézem az 
emberek boldogságát, s egyszer 
csak hallom: 

- Sura, Surocska! - meséli 
most egy idősebb asszony. -
Először nem gondoltam, hogy 
engem szólítanak. Ki lehet az? 
A hang ismerős! Felnézek -
egy katonaruhás nő integet fe
lém. Felismertem: úristen, hi
szen ez a druszám, Alekszand
ra Makszimova, akivel a hábo
rú előtt együtt dolgoztunk a 
gyárban. Megöleltük. megcsó
koltuk egymást. Még a köny
nyünk is kicsordult az örömtől. 

Figyelmesen hallgatom elbe
szélését, nézem ezt a még ma is 
energikus, közlékeny asszonyt. 
Megpróbálom elképzelni. hogy 
a háború idején fáradtságot 
nem ismerve hordágyon cipelte 
a sebesülteket. s mindig volt 
számukra egy jóságos mosolya, 
megnyugtató szava, s mindig 
ott termett, ha hívták: ,,Nővér
ke, segíts!" 

Várták a győzőket 

De nemcsak Moszkva várta 
ilyen örömmel a győzőket. Így 
volt ez Szverdlovszkban is, ahol 
a szverdlovszki katonák cso
magjait egyenesen házhoz szál
lították. A vasúti csomópont 
szolgálattevői ott is megálla
podtak egymás között, hogy 
előre értesítik az érkezők csa
ládjait, azokat is, akik 15-20 
km-re laktak a legköz,-,Jebbi ál
lomástól. 

Szverdlovszk példáját követ
ve Tyumenyben, Nyizsnyij Ta
gilban, Nagyezsgyinszkben, Je
gorsinben és más állomásokon 
1s különös gonddal készítették 
elő a leszerelt katonák érkezé
sét. Szóval: őket köszöntötte az 
egész ország. 

Koszon.is Ferenc főtitkár megnyitja a tanácskozást 

A Közlekedési és Szállítási körülmény: a gazdasági válsá
Szakszervezetek Nemzetközi gok, a konfrontáció, nemcsak 
Szövetségének vasutas ágazati katonai-politikai feszültsége
bizottsága április 16-án Buda- ket teremtett, hanem közelebb 
pesten tartotta évi rendes ülé- hozta egymáshoz a különböző 
sét. Az ülésen Ausztria, Cseh- irányzatú, de a dolgozók érde
szlovákia, Franciaország, Ma- keit nemcsak szavakban, ha
gyarország, az NDK, Lengyel- nem tettekben is védő és képvi
ország és a Szovjetunió vas- selő szakszervezeteket. " 
utas-szakszervezetemek képV!- A megnyitót követően Nagy 
selői vettek részt. A magyar Sándor, a SZOT titkára köszön
szakszervezetek képviseletében tötte a résztvevőket és a tanács
megjelent Nagy Sándor, a kozás jelentőségét hangsúlyoz
SZOT titkára. va kiemelte: ,.sok minden válto

A tanácskozás napirendjén 
szerepelt: az ágazati bizottság 
tevékenységének az értékelése 
az eltelt négy év tükrében; az 
akcióprogram módosítására tett 
javaslatok megvitatása; a távla
ti munkaterv jóváhagyása és a 
fasizmus felett aratott győzelem 
40. évfordulójáról történő meg
emlékezés. 

Koszorus Ferenc főtitkár. az 
ágazati bizottság elnöke, meg
nyitójában hangsúlyozta· a ta
nácskozás jelentőségét növeli. 
hogy ez a IX. Nemzetközi Szak
mai Konferencia előtti utolsó 
összejövetel. Alapvető feladata. 
hogy reális helyzetképet adjon 
az eredményekről s egyben 
irányt mutasson a további ten
nivalókhoz. Rámutatott arra. 
hogy az elmúlt négy év nemzet
közi légköre egyáltalán nem 
kedvezett a korábban kitűzött 
célok eléré&ének. Az emberi
ségre nehezedő hidegháborús 
légkör, a fokozódó fegyverkezé
si verseny, kedvezőtlenül hat a 
szakszervezeti mozgalomra. Ez 
a hatás elsősorban a dolgozók 
élet- és munkakörülményeire 
fordítható anyagi javak csökke
nésében, ezzel egyidejűleg a ka
tonai erők fejlesztésére elköltött 
milliárdokban nyilvánul meg. 
,.Az elért eredményeink mellett 
van egy, a jövő szempontjából 
számunkra különösen fontos 

zóban van a világon. Változnak 
az igények és a gazdasági élet 
által megkövetelt mértékben 
fejlődik, korszerűsödik a vasút 
is. Sajnos ez nem megy ellent
mondásoktól mentesen." 

Az írásos anyag bevezetése
ként Csenki Gyula, az ágazati 
bizottság titkára az előterjesztés 
főbb gondolatait kiemelve el
mondotta. hogy közeledés ta
pasztalható a nemzetközi szö
vetség és a Szabad Szakszerve
zetek Nemzetközi Szövetségé
hez tartozó közlekedési ágaza
tok között. Ennek eredménye a 
brüsszeli vasutas-tüntetésen 
való közös részvétel 1s. 

Az írásos előterjeszté� rövid 
áttekintést adott arról a nemzet
közi gazdasági-politikai helyzet
ről. amelyet az ágazati bizott
ságnak figyelembe kellett ven
nie. A jelentés megállapította. 
hogy rendkívüli hangsúlyt ka
pott az ágazati bizottságnak az 
a törekvése, amely a szakmai 
érdekeken túl a béke és leszere
lés kérdéseire irányult. Ez utób
biban teljes egyetértés mutat
kozott a különböző szakszerve
zeti központokhoz tartozó vas
utas-szakszervezetek között. 
Aláhúzva a tudomány és tech
nika szerepét a vasutak fejlődé
sében. a jelentés nyomatékkal 
állapítja meg, hogy a technikai 
fejlődésnek elméletileg az egye
temes jóléthez, a dolgozók élet-

(La<'Zkó Ildikó felvitelt>) 

és munkakörülményeinek a ja
vulásához kellene vezetnie. 
Ugyanakkor a gyakorlat nem 
ezt a folyamatot igazolja. Ennek 
okai: az igazságtalan nemzet
közi gazdasági rend, a tőkés 
országok szállítási politikája 
és a szociális vívmányok meg
nyirbálására irányuló kísérle
tek fokozódása. A beszámolási 
időszakban rendkívül bonyolult 
nemzetközi helyzet alakult k1 a 
világ különböző térségeiben. 
Az ebből adódó feszültségek 
éreztették hatásukat a világpo
litikában. a nemzetgazdaságok 
különböző ágazataiban, így a 
vasúti szállításban is. A vasutas 
ágazati bizottság számos akció
val igyekezett a jogos követelé
seik teljesítéséért küzdő vasuta
sokat és szervezeteiket segíteni, 
szolidantásról biztosítani. 

A tanácskozás résztvevői sok
oldalúan elemezték a bizottság 
munkáját és eredményeit. Ha
zai példákkal támasztották alá 
a jelentés egyes megállapítá
sait. Többen hangsúlyozták an
nak fontosságát, hogy a szak
szervezeteknek nagyobb hajlé
konyságot kell tanúsítaniuk a 
különböző változások hatásai
val szemben és ennek alapján 
fokozottabb figyelmet kell for
dítani a vasúton dolgozókra. 
Ezzel összefüggésben növelni 
kell a vasutasok közötti nevelő 
munkát. A további teendőkre 
utalva javaslatok hangzottak 
el, hogy a vasutas-szakszerve
zetek között javítani kell az in
formációáramlást. Többet kell 
tenni annak érdekében, hogy a 
különböző országok vasutasa1 
jobban megismerjék egymás 
munkáját, helyzetét s tovább 
kell korszerűsíteni az ágazati 
bizottság elemző, koordináló 
munkáját is. 

Baranyai Zoltán 

Aki csatasorba állt 
a forradalom hívó szavára 

A Nagy Október. A polgárhá
ború. Az első mindent elsöprő 
lelkesedés. Harc a fasizmussal 
életre-halálra. A szovjet hadse
reg felszabadítja Európa né
peit . . . Ezek az események 
nem csupán mérföldkövek egy 
ország történetében. de szerve
sen beleilleszkednek Vaszilij 
Verhovih hosszú életébe is. 

Vaszilij Verhovih 1913 óta 
tagja a bolsevik pártnak, részt 
vett a munkás- és katonaküi
döttek II. Összoroszországí 
kongresszusán és szavazatát 
adta a szovjet hatalom kezdetét 
jelentő dekrétumokra. 

A párt, a háború és a munka 
veterán harcosa hamarosan be
tölti élete kilencvenedik évét. 

- Milyen szerepet játszott a 
szocializmus az ön életében és 
családja, valamint nemzedéke 
sorsának alakulásában? 

ze meg a lába az övé, hogy mo
zogni és dolgozni tudjon. 

Aztán tizenhat évesen el
hagytam a szülői házat. és elin
dultam „szerencsét próbálni" a 
városba. Vasúti javítóműhe
lyekben, meg bányában dol
goztam. Ott értettem meg elő
ször. hogy az igazságos életért 
meg kell küzdenünk. azt senki 
nem adja nekünk ajándékba. 
Ezért léptem be 1913-ban, alig 
18 évesen a bolsevik pártba. 

csak a kongresszusi küldöttek 
voltak. de rengeteg más mun
kás, katona és matróz is, akik 
akkor épp a Szmolnij épületé
ben voltak. Emberek lepték el 
az ablakpárkányokat, az oszlo
pok kiszögelléseit. felálltak a 
székekre, csakhogy láthassák 
Lenint. 

A Nagy Honvédő Háborúnak 
mind az 1418 napját a harcoló 
hadseregben töltöttem, fiam és 
két lányom úgyszintén. Csalá
dunk tagjai több ország felsza
badításában vettek részt. Az 
,,1939. év háborús keresztje" el
nevezésű csehszlovák érdem
rendet magának Klement Gott
waldnak a kezéből vettem át, és 
lengyel részről is kitüntettek. 

... Majdnem 40 év telt már el 
a győzelem napja óta. Ez a tör
ténelmi jelentőségű esemény 
megváltoztatta a világ arcula
tát. A szocializmus földünkön 
ma már jelén van, él és erősö
dik. Biztosan tudom: gyermeke
im, valamint hét unokám és ti
zenkét dédunokám nyugodtan 
dolgozhat és tanulhat. - Már késő ősz volt, amikor 

megjött a férjem - emlékezik ,ioszkváhan ezrek várták a hazatérő katonákat 

- Amikor fiatal voltam. éle
tem lényegében alig tért el a ve
lem egykorúak életétől. Paraszt 
származású vagyok, olyan csa
ládban születtem, amely teljes 
mértékben osztotta azt a sorsot, 
„ lelke az istené, feje a cáré, a 
háta a földesúré", és csak a ke-

Életem sora aztán úgy ala
kult. hogy már egészen.fiatalon 
fontos, államügyekben vettem 
részt. Többször is abban a sze
rencsében részesültem, hogy 
hallhattam Vlagyimir fljicset 
beszélni. Különösen emlékeze
tes maradt számomra a mun
kás- és katonaküldöttek törté
nelmi jelentőségű második 
összoroszországi kongresszusa. 
Amikor Lenm felment a szó
székre, hogy elmondja előadói 
beszédét a békéről, sokáig nem 
tudott szóhoz jutni, mivel a te
remben valami soha nem ta
pasztalt. szokatlan dolog tör
tént. Az emberek tapsoltak, és a 
tapsba lelkes kiáltások vegyül
tek. A teremben ugyanis nem- (APN) 
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Kitüntetések. 

Május 1. all.alnaából 
A SZOT Elnöksége május 1., 

a nemzetközi munkásoszttly 
ünnepe alkalmából. több évi 
eredményes munkáJuk elisme
rések�ppen Szakszervezeti 
Munkáért kitüntetéseket ado
mányozott A vasutas-szakszer
vezet tisztségviselÖi. aktivistái 
közül 73-an kapták meg a Szak
szervezeti Munkáért arany és 
ezüst fokozatát. A kitüntetése
ket április 30-án a vasutas-szak
szervezetben rendezett ünnep
ségen Koszorus Ferenc főtitkár 
adta át. 

A Szakszervezeti 
.l1unkáért 

arany fokozat 

k1t(intetrst kapta Balogh Sándorné. a 
'.\IAV Pécsi KL"F b1zalrn1Ja. takarítónö. 
Baranv1 lst,·án a Vasutasok Szakszer· 
\'czete

0 

szegPd1 tszb poht1ka1 munkatár
sa. Belső László. a !\!ÁV Szolnoki JJ 
C:zem szb-t1tkára. Ber .. ,· László. az 
Ctasellátó \'szb szám\'izs� biz. elnöke. 
nyugdíjas. Bes2tercz1 '.\l1hály. a Xyí
regyház1 MÜ\'elödés1 Ház részfoglajk. 
1gazgatÓJa. Cs1kány József. a MAV 
Magasépítési Főn. szb munkavédelmi 
ellenőre. munkavezető: Fánka József. 
a MÁV Záhonyi Pft. F,jn_ főb1zalrn1Ja. 
bádoEi<Js csop. vez., Fodor l\Iária. a 
Szegedi tszb tagia. a !\IIÁV Békéscsa· 
bai KCF b<'lsú ellenőre; Jakab M1háh-. 
a MÁV Budapc>st1 Ép. Géptelep Fón. 
szb-elnöke, részlegvez., Gadanecz Bé
la. a vasutas-szaksZPr\'ezet társadalmi 
akh\'IStáJa. a \"ATCKI tudomán\'OS fó
munkat_ársa: Kiss Árpád. a MÁV Mis
kolci KlJF F6b1zalm1ja, raktárnok: Ko
csis Imre. a G\'ékénvPsl KÜF szb-tit
kára. Konrád GyörÚ. a MÁV Soproni 
Pft. Fón. b1zalm1ja. munkavez.: Kószó 
Jenőné, a Vasutas Társ. b1zt. Ig. szege
di ell�nórzés1 csop. 'T'·: Kovács Lajos. 
a MAV Hatvani KL'F MDB elnöke. 
anyagcsop. wz .. Kovács László. a Zá
honyi tszb. nyugd. csop. elnöke: Móri 
László. a Bp. FerPnrváros1 Pft. Fön. 
s2b-t1tkára. bdsö ellenőr, Müller Éva, 
Pécsi Szertárf,in. szb gazdasag1 felelö
se. raktárvt'.z,; Nagy József, a MÁV 
Szolnoki Kt;F föbizalm1Ja. oktatót1szt 
Papp Sándor, a Vasutasok Szakszer
vezete központi vezPtÓSP!{t' munkavé
delmi_ szakb1z. tagia. a MAV Debrece
ni Kt.:F ,·,-z., Pál lst\'án a MÁV M1s
kolc1 JJ Üzem szb:ta(<ja. ten.·c:sop. 
,·n , Petrás Pál. a MA\' Szegecli Epü
let- és Hídknntartó Fön. szb-titkára 
Pieskó Albert, a Vasutasok Szakszer
vezete kozponti vezetÖ5Pg Kegyeleti 
Bizot\ság tagja. nyugd., Schek Ferenc 
a MA V Zalaegerszegi Pft. Fön. szb 
közgazd. biz. VC'Z .. pályamunkása, dr 
Simon Józsd, a Vasutasok Szakszer
\'eZf'te központi . veze\óség Közgazd 
biz. tagja. a MAV Vezérig. munka
ügyi· és szoc1álpol. föoszt. wz.: Szabó 
F<'renc. a MÁV Székesfehfrván KÜF 
tt. elnök,-, tmk-müvez , Szamosi Ala· 
dár. a Va,utasiJk Szakszervezete 
Számvizsgáló Biz. tagja. a MÁV Ter
w7;öint. oszt ,·ez.. S_zarka Lajos. a 
MAV Zalapg„rszcg1 KL'F szb-tiktkára. 
Szaupn.·pm TPré·z. a MA V Jegynyom
da Főn. szb-tagJa. számvlll'li \'ez., T1-
hovszkv ls1\'án. a Vasutasok Szakszer
vewte burlapesll tszb poh11ka1 munka
társa. Tóth Szilárd. a I\IÁ \' Szombat-

11.o,,,zoru,,, Ferene főtitkár átadja a kitüntt•fé-,eket 

helyi JJ. C:. szb pénzügyi. i;iazd. biz. 
vez .. beho rllenön csop. ,·ez., Tuczai 
Gvula. a Vasutasok Szakszervl'zet,• 
pol fömunkatár,a. Várheg), Gyuláné. 
a Sátoraljaújhelyi Pft Főn. szb-tagja. 
munkaügyi előadó. 

A Szakszerrezeti 
1l1unkáért 

ezüst fokozat 

kitüntetést kapta. Aczl'l István. a pécsi 
tszb !1YUgd. swrvezö.w: Antal András. 
a MAV Szo!11bathPly1 KIJF sz�-tagJa, 
mti\'ezeto_ Angyán Imn:, a MAV Ta
polcai KCF bizalmija. asztalos: Baha1 
Zsigmond. a VeszprPmJ KÜF szb szo
c1álpol. b12. \'ezetöj,•. díz�lmozdony• 
ve�.: Bank Jánosnt>. a MAV SzPgedi 
KL'F. föb1zalm1ja. �nyaggazdálkocló. 
Bartek Lászlc\, a MAV :\hskolc1 KCF 
szb kultúrb12. vez. géplakatos csop. 
vez.: Bott\'án János. a Vasutasok 
Szakszern."z„te Központi Ének- és Ze
ne1_sk0Ja Képzöm.üvc.\swll Kör tagja. a 
MAV Eszak1 JJ. IJ. művezetöje: Buko
\'msz�y Györgyné, a :\1ÁV Xyíregyhá
z1 KL'F szb nöbiz. n•z. anyaggazdál
kodó: dr Dóra Béla. a budapesti tszb 
jogsegélyszolgálat ,·pzetójP: Fö]di 
Gyula. a szrged1 tszb tai:na. a MAV 
K1skunhalas1 Pft. Fón ,·ezetóje. Go
mola Józs,•f, a Vasutasok Szaksz1:rve
zete Közp. Ének- és Zene1sk. Képzó
müvészet1 kör tagja, a MÁV Északi JJ 
Ü. tekercselője: dr Halwax Béla, a Bu
dapesti Vasú11gazgatóság szb-tagja. 
csoportvez Hernádi Ist\'án. a MA \i 
Ceglédi KCF szb-titkára. Jakab Berta
lan. a l\lÁ \' Záhonyi Üumtg. Gépesí
tett Rakodási Fön. b1zalm1ja. motor
szerelö; ,Juszkó János, a budapesti 
tszb poht1kai munkatársa; Kardos Jó
zsefné. a Dombóván KÜF szb admi
nisztrátora: Koncz Józsd, a MÁV Ve
zérigazgatcíság szb-lltkára. Kovács 
Etnö. a Hódnwzövásá1·helv1 Pft. Fön 
szb-tagja. l'l'!llnkaügyi vez�tö: Krég�r 
János. a MAV Székeskhérvári JJ L' 
szb szoc1álpol. biz. VPZ. lakatos. La
borc Józsefné. a Vasutasok Szakszer
vezete szt·rvezési és káderoszt�l�· pol 
munkatársa: Miksi János. a MAV Vili 
Felsövez. Ép. Fön. szb-tagJa. termelés, 
csop. vez., :\"!'tz József a MÁV Köz
pont, Felépitmény\'lzsg. Fon. szb-!1l• 
kára. mühely,·Pz .. Papp János. a �1A V 
Pécsi Pft Főn. szb közgazd. biz. vez .. 

belső ellenőr: Pataki Imréné. a buda
pesti tszb nöb1z. tagja. a Budapesti Va
sút}!! ÜE.!ymtézöje. Planéta István. a 
MA\' l\11skolci Os2tós2e11ár Főn szb
elnöke. munkaügyi csop. ,·ez .. Rapi 
József. a Hatvan-Salgótarjáni Pft. 
Fön. szb-elnöke. munk_a\'édelm1 ügy
in!.. Regös József. a l\.!AV Pécsi Bizto
sítóberend. Fenntart. Főn. szb-elnöke. 
tá\'közlö movez.: Rónai András. a Bp 
Ferencvárosi Pft. Főn. szb munkavéd 
fel�lösc. pályames!er: Sári Lászlóné. a 
MAV Debreceni Eptilet· és Hídfenn• 
tart. ?ön. szb gazdasági biz. tagja. 
an�·aggazdálkodó:_ S1s1lla Tivadarné a 
MA V Debreceni Ep. Főn. fób1zalm1Ja. 
an�·agszámadó: __ Szabadi Andrásné. a 
MAV Záhonyi L'zem1g. szb agit-prop. 
biz. ,·ez .. üzemszervező. Széplaki An
na. az L'tasellátó Váll. szb pohtika1 
munkatársa. __ Szöged1 Andrásné. a Fu
zesabony1 KL'F szb gazdasági felelöse. 
adminisztrátor: Szőke Károly. a Vasúti 
Tudományos Kutató Int. szb-tagja. 
müszPrész. dr Tóth Kálmán. a MAV 
Kórház és Közponli Rendelőintézet 
szb-tagja. fóorrns. Tóth Zoltán. a M1s
kolc1 Pft. Főn. szb szárn\'lzsg biz. el· 
nö½e. S?ámv1teli ve_z„ Varga Emilné. a 
l\IAV Eszak1 JJ. t:. szb-tagja. pénz
üg�·i oszt. vez .. Vámos Lászlóné. a 
MA V Kórház és Rendelömtézet szb
!itkára: Vert•ss G�·örg�·. a Debreceni 
Pft. Fón. szb-tagja. anyagcsop. ve_z .. 
Zana Andrásné. a Landler Jenő MAV 
JJ. t. szb szoc1álpol. és munkásellát. 
biz. ,·e·zetöje. gépíró. 
Szakszervezeti '.\1unkáért okle,·él ehs· 
merésben 350--,n részl•sültek 

A Szo,1et Szakszen.·ezetek Központi 
Tanác;a 

XI 5 Éves Ter\' Élmunkása kitüntetést 
adománvozta: Városi Bélának. a MÁV 
Záhonyi állomásfön állomásirányitó
Jának. szoc. brigádtagnak: Oros, Jó
zsefnek. a MÁV Záhonvi Biztosítóbe· 
rend. Fenntart. Fön. vez'. mérnökének. 
l\"ovák Tibornak. a Bp. Ferencvárosi 
KÜF té1ielv1gyá2ójának. szoc. bngád
tagnak: Kovács Jánosnénak. a Kazmc
barc1ka1 KCF Sajószentpéten állomás 
raktárnokának. _bngádvez.. Szilágyi 
Tibornak. a MAV Vezérigazgatóság 
Munkaügyi és Szoc pol. Föoszt. föeló
adójának. B_araksó Gyulának. a Nyír· 
egyházi Kt;F mozdonyvezetöjének 
szoc bngádtagnak: Kádár Miklósnak. 
a Vasutasok Szakszervezete Közgazd 
Oszt. politikai munkatársának. 

Az áprilisi időjárásra már nen1 lehetett panasz 

A vasút a tervezettnél 
mégis kevesebbet szállított 

(F9lytatás az 1. oldalról.) 

téknek. A záhonyi átrakótérség 
normál kilépő forgalmát az el
múlt év azonos időszakához vi
szonyítva csekély visszaesés 
jellemezte. Az átvevő vasút fo
gadási nehézségei miatt viszont 
több mint két és félszeresére 
emelkedett a kilépésre váró ra
kott teherkocsik mennyisége. 

Az alacsony szállítási teljesít
mény, az üzemviteli munkában 
fennálló nehézségek negatívan 
hatottak a minőségi mutatók 
alakulására. A vasúti teherko
csik térbeli kihasználása; a sta
tikus terhelés a tervezettnél 
kedvezőbben. a tavalvinál vi
szont kedvezőtlenebbüi alakult. 
Az időbe!t kihasználást repre
zentáló kocsiforduló idő. döntő-

Ez hozzájárult a gépre várások 
számának növekedéséhez is. 

Az elegymozgás nagyfokú 
romlása miatt a v/isút a fuva
roztató felek részére nem tudta 
időben biztosítani a szükséges 
üreskocs1-mennyiséget. amely 
számottevő teljesítményelmara
dást okozott. A vontatójármű
vek kihasználása sem volt kifo
gástalan. 

A nagyszámú vonatfeloszla
tások következményeként indo
kolatlanul megnőtt a dolgozó 
kocsipark. Így az egy dolgozó 
teherkocsira jutó árutonna-kilo
z'.néterben kifejezett termelé
kenység mintegy 90 százalékát 
érte el a tavalyi. illetve a terv
ben előírt szintnek. 

Előzetes adatok szerint ápn
lisban 
a vasúton 19 millió 340 ezren 
utaztak, 
amely 100.6 százalékos bázis-. 
és 101.3 százalékos tervteljesí
tésnek felel meg. Az utaskilo
méter- teljesítmény alakulásá
nál 98. illetve 95 százalékos tel
Jesítés várható. 

A személyszállítás minősége 
a menetrendszerűséget tekint
ve, a tavalyi 97.8 százalékról 
97.4 százalékra esett vissza. 
Ezen belül a nemzetközi vona
toknál 1,8. a belföldi expressz 
vonatoknál 6,1. a belföldi gyors
vonatok esetében pedig 3,3 szá
zalékkal csökkent a menetrend
szerűség. 

en a szomszédos vasutak foga- .-----------------------------

dási nehézségeiből adódóan, a 
bázishoz képest 9.6 százalékkal 
meghosszabbodott. Ez utóbbit 
támas;ztja alá •az. hogy a kilépő
vonat-feloszlatások mennyisé; 
ge az 1984. április havi 405 vo
nattal szemben az idén 2116 
vonatot tett ki. A kocsiforduló 
idő kedvezőtlen alakulását az is 
befolvásolta. 
hogy· a ,·illamos mozdonyok 
iizemkészsége csökkent. 

Különös üzemÍ baleset 

Verekedéssel. rúgással. harapással tarkított botrányos jele
netek zajlottak le április 25-én reggel a Déli pályaudvar felvételi 
épületének második emeletén. Az állomás egyik főnökhelyettesé
nek nem ott dolgozó felesége - alaptalan féltékenységi gyanútól 
,,ezérelve - rátámadt a munkáját végző rendelkező forgalmi 
szolgálattevőnőre. 

A tettlegességig fajuló vitában a békéltetésre vállalkozó dol
gozók is megsérültek. Az ügyben rendőrségi vizsgálat folyik. 

Negyven éve alakult meg 
a vasutas-szakszervezet 

(Folytató.s az 1. oldalról.) 

gyar Vasutasok Országos Sza
bad Szakszervezete. A hajósok 
is csatlakoztak hozzá. A fiatal 
szakszervezet semmiféle formát 
nem örökölt. Keresnie kellett 
azt az utat. módot. amely legal
kalmasabb arra. hogy a szer
vezkedés jogától hosszú időre 
megfosztott vasutasokat egysé
ges szervezetbe tömörítse. 
Hogy a helyes utat megtalálták, 
annak egyik bizonyítéka, hogy 
1945. november 24-én a Vasas 
székházban összeülhetett a 
Vasutasok és Hajósok Országos 
Szabad Szakszervezetének első 
kongresszusa. 

A fiatal szakszervezet erejét 
kezdettől gyengítették a frak
cióharcok. s nem egyszer a po
zícióért folyó küzdelem. a pár
tok versengése befolyásuk nö
veléséért. Ezek a nehézségek 
csak emelik az értékét annak a 
hallatlan erőfeszítésnek. ame
lyet a kezdeti időben vég�ett a 
szakszervezet, egyrészt a dolgo
zókról való gondoskodásban. 
másrészt az újjáépítésre mozgó
sításban. 

A vasút újjáépítése és a híd
építés nemzeti ügy lett. A hely
reállításból a vasutasok mellett 
derekasan kivették részüket a 
bányák. a falvak. az üzemek 
dolgozói 1s. A háború vérz1vata
ra után szinte az élet jelzése 
volt egy-egy mozdony sípjának 
megszólaltatása. 

A termelő munka rendes ke
rékvágásba terelése elé sok 
akadály tornyosult. A fizetések 
rendezetlensége. a feketepiac 
hatása. a nehéz élelmezési hely
zet sok dolgozót elkedvetlení
tett. A munkáspártok és a szak
szervezetek aktivistáinak na
ponta kellett magyarázniuk. 
hogy mmden előrelépés' alapja 
a munka. a termelés. Nagy ha
tással volt a teljesítményekre a 
Szaktanács által 1945. junius 
15-én elindított országos újjá
építési munkai·erseny, mely
nek szervezésében. irányításá
ban a szakszerv.czetek vállaltak 
főszerepet. A vasutasok munka
lendületére jellemző, hogy az 
1947-es őszi forgalom idején 
már nagyobb forgalmat bonyo
lított le a vasút. mmt a háborút 
megelőző évek bármelyikében. 

A vasutasok között lévő \'á
laszfal végleges megszüntetése 
érc!ekében folytatott küzdelem 
során a szakszervezet hosszú és 
kitartó munkával elérte. hogy a 
munkások is kinevezést nyer
tek és ezzel ugyanolyan jogokat 
kaptak. amilyent korábban a 
vasutasságnak csak egy kivéte
les része élvezett. A szakszerve
zet tevékenységét a felszabadu
lást követő első években olvan 
eredmények jelezték. �int 
10 OOO pályafenntartási mun
kás kinevezése, 12 OOO idény
munkás állandósítása. éjjeli 
pótlék a vonalőröknek és híd
őröknek, az idénymunkások fi
zetéses szabadságának biztosí
tása, a tanulók bérének rende
zése, a baleseti járulék emelése. 

A szakszen·ezetnek már eb
ben az időben. - a pártharcok 
közepette is - gondja volt a 
munkából kiöregedettek sorsá
ra. 1945. augusztus 23-i beadvá
nyában kérte a közlekedés- és 

Gyóc»i Jenő he�z!'d<'l mondja 

kereskedelemügyi minisztert, 
hogy szüntessék meg a nyug
bérpénztárt és a nyugbéreseket 
1s a nyugdíjpénztárba sorolják 
be. Az intézkedés 26 OOO nyug
bérest érintett. A nyugdíjuk át
lag háromszorosa lett a volt 
nyugbérüknek. 

A legtöbb alkalmazott a bér
politika szerint a bér egy részét 
élelmiszerekben kapta. mert 
csak így lehetett az inflációs vi
szonyok között biztosítani a mi
nimális létszükségletek kielégí
tését. A dühöngő infláció idején 
sikerült elfogadtatni és a nyug
díjasokra 1s kiterjeszteni a drá
gasági pótlékot. 

1946. január 19-én jelent meg 
a közlekedésügyi miniszter ren
delete. mely szerint a vasúthoz 
való feh·ételnél ki kell kérni a 
szakszervezet véleményét a de
mokratikus megbízhatóság biz
tosítása miatt. Ettől az időtől a 
szakszervezet freken át ellátta 
a munkaközvetítői szerepet is. 

Az egészségügyi ellátás javí
tásában igen nagy szerepe volt 
annak. hogy 1�·17 júniusában 
megnyílt a MA V Kórház 25 
ágyas szülészeti osztálya: de
cember 20-án pedig a csecse
mő- és gyermekosztály. 

A kulturális tö1�k,·ések sorá
ban az első között említendő a 
vasutas-zenekultúra fejlesztésé
ben elért eredmény. A szak
szen·ezet kezdeményezésére és 
támogatásával Budapesten 
1945 tavaszán megalakult a 60 
tagú vasutas-hangversenyzene
kar. majd később a 40 tagú fú
vószenekar. 

A felszabadulás után a vas
utassport irányítását a szak
szen·ezet kbzpontja Yette kézbe 
a Vasutas Sportközpont 1946. 
január 19-én történt megalaku
lásával. 

Az ünnepség szónoka ezután 
a kongresszusok tükrében vá
zolta a fejlődés főbb állomásait. 
a vasutasok élet- és munkakö
rülményeinek javulását: 

- Szakszervezetünk sürge
té"sére kezdődött meg s részben 
tart ma 1s az új szociális létesít
mények építése. korszerűsítése. 
az egészségügyi ellátás bővíté
se. a baleseti veszéljiorrások 
csökkentése. a -csökkent mun
kaképességű és korkedvezmé
nyes munkakörökben dolgozók 
helyzetének javítása. az üzemi 
demokrácia fokozott érvém·esí
tése. a vasút szervezeti ke1:ete1-
nek korszerűsítése. Az érdekelt 
szervekkel együtt munkálko
dunk a művelődéspohtikat 
irányelvek megvalósításán. a 

politikai nevelőmunka erősíté
sén. A politikai és szakmai ok
tatásban fokozott ag1tác1óval. 
propagandával törekszünk a 
felkészültség biztosítására, az 
értelmiség és a szakszervezeti 
aktivisták tudatformálására. a 
tagság mozgósítására. 

Őszintén meg kell monda
nunk, hogy az utóbbi időben el
hangzottak olyan vélemények 
1s. hogy szakszervezetünk a ha
gyományos érdekvédelmi, ér
dekképviseleti feladatok végzé
se mellett túlzottan a termelés 
irányába orientálódott. Mi té
vesnek tartjuk ezeket a felveté
seket. Valamennyiünk jól meg
fontolt érdeke - s ebben a párt 
XIII. kongresszusa is megerősí
tett bennünket -. hogy a szak
szervezet ne csak a bérek elosz
tásában, hanem a bérek és jö
vedelmek előfeltételeit képező 
teljesítmények arányainak ki
alakításában és elismertetésé
ben, a termelés és gazdálkodás 
segítésében is eleget tegyen 
funkciójának. Ebből a megfon
tolásból fordítottunk nagyobb 
figyelmet az üzemfőnökségek, 
járműjavító üzemek. építési fő
nökségek. a többi szolgálati fő
nökség és az Utasellátó Vállalat 
új anyagi ösztönző és szabályo
zó rendszerének kimunkálásá
ban való közreműködésre. 

Cgy gondolom, hogy ez a rö
vid vázlatos ismertetés megfele
lő keresztmetszetet ad arról a 
négy évtizedes munkáról. me
lyet a Vasutasok Szakszerveze
te a dolgozók munkakörülmé
nyeinek javításáért. a vasút új
jáépítésétől a korszerű vasút 
alapjainak lerakásáig, napjain
kig végzett. ,Az út nem volt si
ma. nem volt zökkenőmentes. 
Tévelygések és kudarcok; ered
mények. és biztató jelek válta
kozása egyaránt jellemezte 
munkánkat. Eljutva a mához 
egyöntetűen megállapíthatjuk: 
munkánk nem volt hiábavaló. 
Ez adjon erőt, biztatást akt1vis
táinknak. akikkel hazánk fel
szabadulása és szakszerveze
tünk megalakulása 40. évfordu
lóján együtt harcolunk a közös 
célért. a szoc1al12mus teljes fel
építéséért - fejezte be beszé
dét Gyócsi Jenő. 

Az ünnepi beszéd után Ko
szorus Ferenc főtitkár emlék
plakettet adott át a Vasutasok 
és Hajósok Szabad Szakszerve
zete alapító tagjainak. 

A központi vezetőség ezután 
folytatta munkáját. Elsőnek a 
vasutas-szakszervezeti szervek 
társadalombiztosítási és egész
ségügyi feladatokról. továbbá 
hatásköréről szóló jelentést vi
tatta meg. A testület az előter
jesztésben foglaltakat néhány 
módosítással jóváhagyta és 
megbízta az ÖTA osztályt. hogy 
a módosított szabályozást vala
mennyi középirányító és alap
szervezetnek küldje el. 

A központi vezetőség ezután 
jóváhagyta a Vasutasok Szak
szen'ezete. és a félszázalékos 
ÖTA 1984. évi gazdálkodásáról 
készült beszámolót. ugyancsak 
jóváhagyta a Rokkantak Nem
zetközi éve alkalmából a szocia
lista brigádok által szervezett 
kommunista műszako1<:ból 
fennmaradt összeg felhasználá
sára készült javaslatot. 

\z el,,,ő --orokhan a ,ptt>ránok foi:tlaltak hel:- e1 
(l.aezkó Ildikó f Phételt') 
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Urbán Lajo" közlekedési mini-.zt<'r átadja az okl(''<'l<'I rlr. Sehe,., \likló,, ,ezérigaz�alónak 
(Skoda Lá-.zló M,é1ele) 

lió forinttal szemben a vállalat 
tavaly 97,5 millió forint nyere
séget realizált. 

a 
Miniszteri oklevelet 1$apott 

szegedi körzeti üzem/ onökség 
A közlekedési miniszter és a 

Vasutasok Szakszervezetének 
elnöksége a szegedi körzeti 
üzemfőnökséget 1984. évi mun
kája alapján oklevél elismerés
ben részesítette. Az oklevél át
adására április 26-án a MÁV 
Nevelőotthonban tartott ünnep
ségen került sor. Az eseményen 
részt vett dr. Bajusz Rezső, a 
MÁV vezérigazgatója, dr. Ju

hász Zoltán, a Vasutasok Szak
szervezetének titkára, dr. Frak
nóy Gábor, a Szeged városi 
pártbizottság titkára, Györf fi 
László, a megyei pártbizottság 
osztályvezető-helyettese, Prá
gai Tibor, a városi tanács általá
nos elnökhelyettese. 

Lóki Béla üzemfőnök az elért 
eredményekről tájékoztatta az 
ünnepség résztvevőit. Elmon
dotta, hogy szállitási feladatai
kat eredményesen hajtották 
végre, a tervet 100 százalék fe
lett teljesítették. Személyszállí
tásban bővítették szolgáltatá
saikat, javították a személyszál
lító vonatok menetrendszerűsé
gét, növelték a szerelvények 
külső és belső tisztaságát. A vá
rosban felállított menetjegypa
vilon hozzájárult ahhoz, hogy 
bevételi tervüket is túlteljesít-

sék. Az utasokkal közvetlen 
kapcsolatban álló dolgozók -
elsősorban a jegyvizsgálók és a 
személypénztárosok - szolgál
tatói magatartásában is előbbre 
léptek. 

Árufuvarozási munkájukban 
túlteljesítették kocsi igényes 
tonnatervüket, ezen belük az 
export feladásokat is. Jelentős 
mértékben nőtt a konténeres 
fuvarozás aránya. Javult a hét
végi rakodás. amely kedvező 
hatással volt a kocsiforduló idő 
alakulására és a kocsitartózko
dási idő mérséklésére. A ház
gyári elemeket Kiskundorozs
máról Budapestre és Békéscsa
bára, illetve a cukorrépát J ugo
szláviá ba irányvonattal továb
bították. A fuvaroztató vállala
tokkal való szoros együttműkö
dés hatására csökkentették az 
idegen kocsik tartózkodását. 

A vontatási 100 elegy-tonna
kilométer tervüket 5 százalék
kal túlszárnyalták. jelentősen 
nőtt a villamos vontatás aránya. 
Javult a vontató járművek 
üzemkészsége. 28 mozdonyt és 
84 teher- és személykocsit ter
ven felül megjavítottak. A 
munka jobb megszervezésével 
- annak ellenére, hogy a 

kulcsfontosságú munkakörök- ' 
ben több mint 80 fő hiányuk 
van - 39 ezer túlórát takarítot
tak meg. ami 20 százalékos túl
óra csökkentést eredményezett. 

Az üzemfőnökség dolgozói a 
kongrPsszusi és felszabadulási 
munkaversenyben rendre telje
sítették vállalásaikat. Tavaly 
három alkalommal rendeztek 
kommunista műszakot, ezeken 
1138-an vettek részt. 

Az üzemfőnök után dr. Ba
jusz Rezső az adományozók ne
vében köszöntötte a szegedi 
kollektívát. Többek között szólt 
a vasút munkájáról, az eredmé
nyekről és a gondokról, majd 
azokról az erőfeszítésekről be
szélt. amit a vasút vezetői a 
Vasutasok Szakszervezetével 
tesznek a vasutasok helyzeté
nek további javítására. A fel
adatokról szólva hangúlyozta a 
személy- és az áruszállitás nö
velésének fontosságát. Ezt kö
vetően a MÁV vezérigazgatója 
és dr. Juhász Zoltán átadta az 
elismerő oklevelet Lóki Bélá
nak és Kiri Ferenc szb-tJtkár
nak. Majd kitüntetések, jutal
mak átadására került sor. 

G. J. Múlt évi eredményes munká
jáért Kiváló Vállalat kitüntetést 
kapott az Utasellátó. A kitünte
tés átadására április 25-én. dél
után a METESZ-székház ta
nácstermében került sor. Az 
ünnepségen megjelent és az el
nökségben foglalt helyet Kato
na Imre, az Elnöki Tanács tit
kára, Méhes Lajos, az MSZMP 
Központi Bizottságának a tag
jai, Urbán Lajos, közlekedési 
miniszter. Győri Lajos, az 
MSZMP Budapesti Bizottságá
nak osztályvezetője. Klézl Ró
bert a közlekedési miniszterhe
lyettes, Tolnai lldikó, a Vasuta
sok Szakszervezete központi 
vezetőségének a titkára és dr. 
Várszegi Gyula, MÁV vezér
igazgató-helyettes. 

megfelelő fejlesztése révén. En
nek érdekében a pályaudvari 
vendéglátást úgy javítottuk. 
hogy az eladási helyek áruvá
lasztékát a míndenkoii igények
hez igazítottuk 

Beszéde végén a vezérigaz- t1 szeyPrll r,sztószertór 
gató szólt a gondokról is. majd 
vázolta az idei feladatokat. 

Marosi Béla szb-titkár meg
nyitója után dr. Sebes Miklós 
vezérigazgató mondott ünnepi 
beszédet. 

- A mostani kitüntetés 
azért is jelentős számunkra. 
mert jeles évfordulók alkalmá
ból, országosan ismert és elis
mert vállalatokkal való versen
gésben nyertük el. 1984. évi üz
letpolitikánk alapvető célkitűzé
se az volt, hogy a tömegközle
kedésben részt vevő utazókö
zönség ellátását, továbbá a vál
lalati gazdálkodásunk tevé
kenységét javítsuk. Utóbbit el
sősorban az alaptevékenység 

Dr. Sebes Miklós beszélt ar
ról is. hogy az utazóközönség 
ellátása mellett nagjobb részt 
vállaltak a lakossag ezen belül 
a közlekedési vállalatok dolgo
zóinak a közPtkeztetésében. 
Fejlesztették a vállalat bel- és 
külföldi idegenforgalmi tevé
kenységét. Beszédét az árufor
galom alakulásának konkrét 
elemzésével folytatta: 

- 1984-ben az áruforgalom
ból származó bevételünk 286 
millió forinttal, azaz egy kis 
vállalat egyéves áruforgalmá
l)al növekedett. Ez az előző évi
hez képest 12 százalékos növe
kedés az országos szakmai át
lagnak csaknem kétszerese. 

Az Utasellátó Vállalat ki
emelkedő eredményeket ért el 
a devizaszerzésben is. A tőkés 
bruttó bevétel 65, a szoc;alista 
devizabevétel 4 7 százalékkal 
haladta meg az előző évit. 
Mindezek közrehatottak abban. 
hogy 1984-ben a vállalat dolgo
zóinak a bérszínvonala a terve
zett 3,5 százalékkal szemben 7 
százalékkal emelkedett. Az 
eredményterv 1s kedvezően ala
kult. Az 1982. évi 23 millió fo
rint, majd az 1983. évi 62.6 mil-

Sátoraljaújhelyi p„ályafenntartók 

Az ünnepi beszéd és Klézl 
Róbert miniszterhelyettes érté
kelő szavai után Urbán Lajos 
adta át a Kiváló Vállalat kitün
tetést tanúsító oklevelet dr. Se
bes Miklósnak. Ezután kitünte
tések átadására került sor 

A tíz területi igazgatóság kö
zötti munkaversenyt - sor
rendben második alkalommal 
- a szombathelyiek nyerték. 
A kitüntetést április 24-én. a 
szombathelyi vasutasok Hala
dás Művelődési Házának a 
nagytermében megrendezett 
ünnepségen dr. Sebes Miklós 
adta át Haller József területi 
igazgatónak. A Győr-Sopron. 
Vas és Zala megyék teriiletén 
dolgozó kollektíva e fontos ese
ményén részt vett Horváth La
jos, az MSZMP Vas megyei 
párt végrehajtó bizottságának a 
tagja, a szombathelyi városi 
pártbizottság első titkára. Ha
jas Endre, a vasutas-szakszer
vezet területi szakszervezeti bi
zottságának a titkára, Szabó 
Imre. a MÁV Szombathelyi 
Igazgatóság vezetőjének helyet
tese. 

Sz. Jakab István 

Tíz éve kiváló szinten 
A MÁV Miskolci Igazgató

sághoz tartozó sátoraljaújhelyi 
pályafenntartási főnökség mun
katerülete két V betű alakú 
törzs- és mellékvonalra terjed 
ki. A V formájú törzsvonal 
egyik szára Felsőzsolcától a ke
let-szlovákiai határig, Hidasné
metiig, a másik Szerencsen. 
Mezőzomboron át - ugyan
csak az országhatárnál lévő -
Sátoraljaújhelyig nyúlik. A mel
lékvonal Szerencstől indul. s a 
zempléni. majd az abaúji vidé
keken át ér el Hidasnémetüg. 

Ez a V betű a „győzelemsoro
zat'" jeleként is érvényesül az 
alig 460 tagot számláló közös
ség életében, történetében. 
A Sátoraljaújhelyen székelő fő
nökségi épület folyosójának 
egyik falát elborítjái< a sikeres 
munkákat dokumentáló elisme
rések, oklevelek. Dankó László, 
a főnökség vezetője ezeket 
mondja: 

- 1975 óta vagyok itt. Azóta 
jól végzett munkánkkal minden 

.évben kiérdemeltük az elisme
réseket. 1979-től a Kiváló Fő
nökség címet. Tavaly a szak
ágak közötti versenyben orszá
gosan az első helyezést értük el. 
s így kaptuk meg a legnagyobb 
kitüntetést, a miniszteri ehsme-

rö oklevelet Mi a sikersorozat 
magyarázata? Mindenekelőtt 
az. hogy jól elökészítjük. körül
tekintően szenrPzzük a munkát. 
s közösségünk tagjainak 80 szá
zaléka szocialista brigádban 
dolgozik. Huszonnégy brigád 
versenyzett. \'alamennyí teljesí
tette. túlteljesítette vállalását. 
Közülük a rakodókból, jármű
vezetőkből álló Gagarin má
sodszor kapta meg a MÁV Ki
váló Brigádja, a pályamunká
sokból álló Táncsics, a műveze
tőkből, szakmérnökökből ala
kult Lenin pedig a Főnökség 
Kiváló Brigádja címet 

A főnökség 389 vágánykilo
méter hosszúságban tartja 
rendben a törzs- és mellékvona
lakat. Tavaly húszezer, az előző 
évinél közel 3 ezerrPl több talp
fát, illetve betonaljat c�eréltek. 
Valójában többet tesznek. mint 
a .. hivatalos· feladatuk. a fenn
tartás mellett jelentős értékű és 
hatású korszeríisítést is végez
nek. Tavaly a Mezözombor
SátoraljaújhPI�· közötti szaka
szon 12 vágánykllométer hosz
szúságban csPrélték ki a felépít
mény"' -18.3 kilogrammos sínek
ből. Az innen kikerülő sínekből 
nyolc vágánykilomNer hosszú
ságny1t építettek be az Abaúj-

szántó és Gönc közötti vonal
szakaszon. 

A mellékvonalon először Hi
dasnémeti és Gönc között kor
szerűsítették így a pályát a hí
res gönci kajszibarack exportá
lásának elősegítése érdekében. 
Később a pálya erősítésével 
Szerencsről indultak. s követke
zetesen haladnak előre. Tavaly 
már Szerencs és Abaújszántó 
között 10 kilométerrel nagyobb 
sebességgel haladhattak a vo
natok. Ennél is lényegesebb. 
hogy itt már megszüntethették 
a tengelynyomás-korlátozást. 
Így a · szerelvények. vagonok 
teljes leterheléssel közlekedhet
nek. A munka minősége meg
haladta a kiváló szintet lJgyar.
is 22,4 százalékkal javult a vá
gánymérési eredmény. 

A kommunista műszakok je
lent5s értékű társadalmi mun
kát nedményeztek. Az ebből 
eredő bevételt a vasutasok la
kásgondjainak megoldására s a 
megyei vértranszfúziós állomás 
építésére adták. ajánlották fel. 

A miniszteri oklevelet április 
23-án Pál József, a MÁV építési 
és pályafenntartási főosztályve
zetője és Tolnai Ildikó. a vas
utas-szakszervezet titkára adta 
át Dankó László pft. főnöknek. 

Cs. B. 

Élenjáró szolgálati hely 
A szegedi igazgatóság osztó

szertár-főnökségének dolgozói 
1984-ben elért eredményeik 
alapján harmadszor érdemelték 
ki az Élenjáró szolgálati hely 
címet. A szegedi székhelyű fő
nökség feladata - a felépítmé
nyi anyagok kivételével - az 
igazgatóság anyagellátásának a 
biztosítása. Egyes anyagokból, 
mint például a kender- és por
celánfajtákból a MÁV egész te
rületére biztosítják a szükséges 
mennyiséget. Eredményeiket 
az egyre nehezedő gazdasági 
feltételek mellett a számukra 
előírt raktári készlet nagyságán 
belül, megfelelő forgási sebes
ség biztosításával érték el. 
Munkájuk nagyságára jellem-

' 

ző. hogy 1984-ben havonta átla-
gosan tízezerféle anyagot tárol
tak, annak több mint fele moz
gott. 

A vasút folyamatos üzemé
hez szükséges anyagok biztosí• 
tása mellett fokozott figyelmet 
fordítottak a leadási kocsik 
gyors kirakására. illetve az álta
luk megrakott kocsik rakodási 
idejére. Tavaly az áltaiuk kezelt 
831 kocsiból csak 8-at adtak 
vissza késve. Közúti anyagfuva
rozás esetén pedig ügyeltek a 
gépkocsik kihasználására. (83.5 
százalékos raksúlykihasználást 
értek el.) Területi szétszórtsá
guk ellenére az igényeknek 
megfelelően csoportosították át 

a munkaerőt és az anyagmoz
gató gépeket. 

Szocialista brigádjaik bekap
csolódtak a kongresszusi és fel
szabadulási munkaversenybe. 
Nekik is nagy részük van ab
ban. hogy a főnökség az igazga
tósági munkaversenyben a leg
jobb eredményt érte el. A bri
gádok eredményesen szerepel
tek a polgári védelmi vetélke
dőn is. 

Az osztószertár-főnökség dol
gozói nevében Kovács Antal 
szertárfőnök vette át az elisme
rő oklevelet Pintér András osz
tálvvezetőtől és Jámbrik Mi
hálytól, a területi szakszerve
zeti bizottság munkatársától. 

G. J. 

Dunakes:zi járműjavító 

A AV kiváló Üzeme 
A MÁV Dunakeszi Járműja

vító Üzem dolgozói április 
26-án a jól végzett munka örö
mének tudatában érkeztek a 
MÁV Kiváló Üzem cím elnye
résére és május 1. tiszteletére 
rendezett ünnepségre. A Him
nusz és József Attila Ars poeti
ca című versének elhangzását 
követően Bősz József, a szak
szervezeti bizottság titkára 
köszöntötte az üzem munkatár
sait. vezetőit valamint az elnök
ség tagjait; köztük Csárádi Já
nost, a MAV Gépészeti- és Jár
műfenntartási főosztály vezető
jét, Keresztúri Ferencet, a Vas
utasok Szakszervezete elnöksé
gének tagját. Rónai Árpádot, a 
MSZMP Dunakeszi Városi Bi
zottság első titkárát és Metykó 
Gyulánét, a Dunakeszi városi 
Tanács elnökét. 

Az ünnepség szónoka Varga 
Lajos üzemigazgató bevezető 
szavaiban arról beszélt, hogy a 
világ népeinek ahhoz a boldog 
táborához tartozunk, ahol vi
rággal. szabadon köszönthetjük 
május 1-ét, majd így folyatta: 

- Ilyenkor az ünnep köze
ledtével hagyományaink sze
rint értékeljük a szocialista 
munkaversenyt, a végzett mun
kát. Örömmel mondhatom. 
hogy az elmúlt évben vezetők 
és beosztottak, a szocialista és 
munkabrigádok egyaránt be
csülettel teljesítették a rájuk 
háruló feladatokat, melynek 
eredményeként üzemünk el
nyerte a MÁV Kiváló Üzeme 
címet. 

Ezután arról szólt, hogy ez az 
elismerés nem jelenthet önelé
gültséget. A továbblépést csak 

az biztosítja. ha mindenkiben 
fellelhető a jobbra. az igénye
sebb munkára való törekvés. 
Az idén javítani kell a termelé
kenységet. szakmailag, emberi
leg is magasabbra kell emelm a 
mércét, hogy az üzem a szigorú 
gazdasági szabályzók közepette 
is teljesítem tudja feladatát. 

Az üzemigazgató beszéde 
után Csárád1 János tolmácsolta 
a MÁV vezérigazgatójának elis
merő szavait az 1984-es évben 
végzett munkáért. 

A Vasutasok Szakszervezete 
elnöksége nevében Kereszturi 
Ferenc. az elnökség tagja kö
szöntötte az üzem kollektíváját. 
Az elismerő szavak után Csárá
di János és Kereszturi Ferenc 
átadták Varga Lajos uzemigaz
gatónak. a MÁV Kiváló Üzem 
elismerést tanúsító oklevelet. 

A járműjavító üzemek képvi
selői nevében Kö1.:ér Imre a 

Landler Jenő Járműjavító 
Üzem igazgatója gratulált a ki-· 
tüntetetteknek. 

Az üzemi kollektíva mellett a 
kisebb közösségek közül né
hány szintén elismerésben ré
szesült. Balogh Miklós irányítá
sával, az Ady Endre szocialista 
brigád, és Pécz Péter vezetésé
vel az Asztalos János szocialis-
ta brigád a MÁV Kiváló Bri
gádja címet érte el. A MÁV Ki
váló Ifjúsági Brigádja címet a' 
Berta Lajos irányításával dol
gozó Ady Endre ifjúsági szocia
lista brigád érdemelte ki. Há
rom közösség az üzem kiváló 
szocialista brigádja címet kap
ta. Huszonegy fő részesült kivá-
ló dolgozó kitüntetésben, hatan 
a Szakszervezeti Oklevelet ve
hették át eredményes mozgalmi 
munkájukért. 

Vetési Imre 

C„árádi Jáno,- főo,-.zlál) ,ez('IŐ átadja az oklew•let az üzem i�az
�atójának 

(Fotó: Lőrinl'zné) 



1985. MÁJUS 16. .\1 \ G \ \ H \ \ S l T \ S .) 

Megkezdődött a szellemi torna 
Rákosrendezőn februárban kezdtek 

Ezekben a napokban, hetekben a szocialista brigádok a 

kongresszusi és felszabadulási munkaverseny keretén 

belül hirdetett szellemivetélkedő-sorozatra készülnek, 

illetve néhány körzeti üzemfőnökségen már túl vannak 

a versenyző brigádok az első izgalmakon. Tudósítóink a 

szellemi vetélkedőre való Készülődésről, az első ver

sengés eredményeiről számoltak be. Erről készítettünk 

összeállítást. 

Országszerte munka verse-
nyekkel. felajánlásokkal. vetél
kedőkkel tisztelegtek az 
MSZMP XIII. kongresszusá
nak és hazánk felszabadulása 
40. évfordulójának. Így volt ez 
Rákosrendezőn is. ahol a körze
ti üzemfőnökség megfelelően 
kapcsolta össze a munkában el
ért eredményeket és a szakmai
politikai tájékozottság fokozásá
ra irányuló igényeket. 

Géczy Bernadett, az üzemfő
nökség munkaverseny-ügyinté
zője elmondta. hogy februárban 
kezdték szervezni a jubileumi 
vetélkedőt. A szocialista brigá
dok a munkában elért eredmé
nyeik, termelési vállalásaik 
alapján nevezhettek a verseny
be. A legjobb brigádok szakmai 
vetélkedőn vettek részt. A szak
mai verseny győztesei a Sors
fordító című könyvből készül
tek fel a további küzdelemre. 
számot adva politikai tájéko
zottságukról 1s. Három szolgá
lati hely - Szob-Sturovo ha
tárállomás, Rákosrendező cso
mópont, Hámán Kató vontatá
si üzemegység - szocialista 
brigádjai neveztek be az utóbbi 
fordulóra. Az elődöntőt április 
11-én, illetve 12-én tartották 
meg Szobon és Budapesten 
egyidőben. Az első tíz helyezett 
jutott tovább, a három helyszín
ről összesen harminc szocialista 
brigád. 

- Miből tevődtek össze azok 
a pontszámok, amelyek eldön
tötték a helyezéseket. 

- Az első szempont a vég
zett munka volt - mondta 
Géczy Bernadett -, majd a 
szakmai ismereteket. végül pe
dig a politikai tájékozottságot 
vettük számba az üzemfőnöksé
gi döntőben. 

- A három hely elég nagy 
terület ... 

- A MÁV fegyelmezett 
munkarend szerint dolgozik. 
A legnagyobb gondot az okoz
ta. hogyan mentesítsük a vetél
kedőn részt\·evő dogozókat a 
szolgálat alól. A másik feladat a 
szakmai kérdések összeállítása 
volt. Számolnunk kellett azzal. 
hogy a versenyzők más-más 
munkaterületről jöttek. A kér
déseket szakmák szerint. .. test
re szabottan „ állítottuk össze. 

- Milyen jutalomban része
sültek a győztes brigádok? 

- A versenyben öttagú csa
patok vettek részt. Az első öt 
helyezést elért brigádok pénz
jutalmat kaptak. illetve kiérde
melték a további részvétel jo
gát. Ezek közé tartozik a Szobi 
Gazdasági Vasút első helyezett
je. a József Attila brigád. Rá
kosrendező csomópont első he
lyezettje. a Ságvári Endre bri
gád. valamint a Rámán Kató 
vontatási üzemegység első he
lyezettje. a Károlyi Mihály szo
cialista brigád. A hatodiktól a 
tizedik helyezést elért szocialis
ta brigádok természetesen 
.,csak" az üzemfőnökségi dön
tőn való részvétel jogát nyerték 
el. 

- Úgy is mmt üzemfőnök és 
úgy is mint a szobi verseny zsű
rielnöke elmondhatom. hog:v 
hasznosnak tartom az ilyen erő
-próbákat - jegyezte meg a ver
seny végén Molnár Béla üzem
főnök. - Erősíti a szocialista 
brigádoknál az összetartozás 
érzését s bővíti politikai isme
reteiket. Jómagam is számos 
értékes ismeretet szereztem 
zsunzes közben. Együtt izgul
tam a versenvzőkkel. Nem kis 
örömöt szerz�tt. hogy közelről 
érzékelhettem a lelkesedést. 

Ilonka Mária 

A vezetők is segítettek 

Izgalmas szellemi vetélkedő 
színhelye volt április 25-én a 
komáromi Csokonai Művelődé
si Ház (az egykori vasutaskör) 
nagyterme. A körzeti üzemfő
nökség huszonkét szocialista 
brigádja ezen a napon tartotta 
a jubileumi vetélkedő elődöntő
jét. 

Tóth Gyuláné versenyfelelős 
elmondta. hogy az üzemfőnök
ség gazdasági és társadalmi 
szerveinek vezetői szívügyük
nek tekintették a vetélkedőre 
készülő kollektívák patronálá
sát. Orosházi Ferenc üzemfő
nök. Kedves Ferenc gazdasági 
főnökhelyettes. Sári János, a 
vontatási üzemegység reszorto
sa szakmai és politikai előadá
sokkal segítették a brigádtagok 
felkészülését. 

A vetéi_kedőn egyébként ma-

ximálisan 200 pqntot lehetett el
érni. Ebből legtöbbet szerzett 
az oroszlányi Kandó Kdlmán 
forgalmi brigád, amely elnyer
te a MÁV Kiváló Brigádja cí
met. A második helyet a komá
romiak Széchenyi Ifjúsági bri
gádja szerezte meg. Harmadik
ként ugyancsak a helybeli Gá
bor Áron brigád végzett. 

A vonatatásiak mezőnyében 
ez alkalommal a dorogi Ganz 
Ábrahám nevét viselő kollektí
va 175 ponttal lett győztes. A 
második helyre a komáromi 
Gagarin brigád, a dobogó har
madik fokára szintén komáromi 
kollektíva került. A KÜF-dön
tőbe nyolc csapat jutott. 

Az egyébként színvonalas ve
télkedőnek szépséghibája 1s 
akadt, mert a komáromi körzet
ben negyvenegy szocialista bri-

\ f'lélkedő előlli tárlatlátogatá-.on a brigád 
(Ke„ztyű„ Ferenc rajz&) 

gád dolgozik. s ezeknek csak a 
fele nevezett. Az is igaz, hogy 
ezen a területen sok a kis állo
más, s így nehezebb volt össze
állítani a vetélkedő csapatokat. 

Séra Sándor 

A munkát is 

pontozzák 

A kongresszusi és felszaba
dulási munkaverseny keretén 
belül hirdetett szellemi vetélke
dő május 14-én kezdődik a ke
lenföldi körzeti üzemfőnöksé
gen. A vetélkedőre huszonöt 
brigád jelentkezett. 

A versenyzőknek időben ren
delkezésükre bocsátották a fel
készüléshez szükséges anyago
kat, többek között a szakmai, 
politikai és vasúttörténeti tudni
valókat. A vetélkedőn. mint az 
köztudott, a válaszokon kívül a 
teljesítményt, a munkát is pon
tozzák. ezért az üzemfőnökség 
szocialista brigádjai március 
30-án kommunista szombatot 
rendeztek. A zsüri a július l-től 
március 31-Jg végzett munkát 
pontozza. A kommunista mű
szakon 498-an vettek részt. 

A szellemi vetélkedőn a bri
gádok belső életét. aktivitását. 
közéleti tevékenységét 1s pon
tozzák. Az első forduló három 
szakaszának 3-3 helyezettje jut 
tovább az üzemfőnökségi dön
tőbe. 

Az üzemfőnökségi döntőbe 
jutó kilenc csapat vetélkedőjét 
május 21-én rendezik. Az 
üzemfőnökségi döntő első há
rom helyezett csapata már a ve
zérigazgatóság által biztosított 
jutalmat kapja (5000, 3500. illet
ve 2000 Ft). 

A szakszolgálati. igazgatósági 
elődöntőbe az üzemfőnökségi 
döntő első három csapatából tíz 
személy megy tovább. A brigá
dokat a vetélkedőn öt tagú cso
portok képviselik, a feladatokat 
a csoporttagok közösen oldják 
meg. 

Kertész István 

A forgatókönyv 
szerint 

A békéscsabo,i körzeti üzem
főnökségen 73 szocialista és 
munkabrigád dolgozik. Pótvál
lalásokkal, kommunista és 
kongresszusi műszakok szerve
zésével segítik a gazdasági fel
adatok végrehajtását. 

A kongresszusi és felszaba
dulási jubileumi munkaverseny 
szerves része a szakmai-politi
kai vetélkedő. E szellemi torná
ra 58 brigád nevezett. A brigá
dok már készülnek az üzemfő
nökségi versenyre. 

Az üzemfőnökség munkaver
seny-szervező és -értékelő tár
sadalmi bizottsága januárban 
összeállította a szellemi vetélke
dő ismeretanyagát, meghatá
rozta a vetélkedő időpontját, és 
elkészítette a vetélkedő forgató
könyvét. 

A felkészítésbe bevonták az 
üzemi művelődési bizottságot, 
a KTE vasúti csoportját és a 
szocialistabrigád-klubot is. Ez 
utóbbi tagjai a vasút négy évti
zedes fejlődése és Békés megye 
felszabadulása témakörökből 
készítik fel a brigádokat. 
A munkavédelmi tudnivalók
ból. valamint a kollektív szerző
désből az illetékes szakembe
rek tartanak kétnapos felkészí
tőt. 

A szervező bizottság kidol
gozta a megye felszabadulásá
nak történetét, amit ugyancsak 
a brigádok rendelkezésére bo
csátott. 

A békéscsabai körzeti üzem
főnökségen a kongresszusi és 
felszabadulási munkaverseny 
szellemi vetélkedőjét május 
21-től 24-ig tartják. 

Zacharidesz Jánosné 

Őszitén a Keletiről (1.) 
,, 

1 an, mint a. legszebb alma ,, • • • 

,.Olyan a Keleti pályaud- ség, de erről szó sem lehet. Kö
var monumentális, neore- i:ös-körül épületek. utak. a :·as-

, , .. . ut nem ter:ieszkedhet tovabb. 
neszansz epulete. mint az. A vágányok között müanyag 
az alma, amely kívül szép zacskókkal, hulladékpapírral 
ugyan, de belül rohad. Az szalad a szél. A nemzetközi vo-

natok utasai az ablakon k1te
utóbbi években a pálya- kintve itt szerzik Budapestről 
udvaron közfeltűnést kel- az első benyomást, 
tő balesetek is történtek. A Keleti pályaudvar átadásá-

ról 1884. július 16-án így írt a 
Utána kiosztották a vét
keseknek a fegyelmit. de 
a munkakörülmények et
től még nem lettek job
bak. Pedig gyökeres tech
nikai megújhodásra lenne 
szükség, mert különben a 
balesetek ismétlődhet-
nek!" 

Budapesti Hírlap: .. A dicső Bu
dapest középületeinek egyik 
dísze az új személypályaud
rnr. Ak1 jón, ak1 megy. min
denki meg lesz lcpetre általa. 
Nagyszerű és gyónyörű. célirá
nyos és pompa.�. kényelmes és 
hasznos. Messze foldon ritkítja 
párJát. .. 

A mellettunk leiő vágányon 
a Maestrál expressz kocsijait 
takarítják. Konzen:dobozok. sö

(Egy vasúti tiszt) rösüvegek csillognak körülötte. 

A Keleti körzeti üzemfőnök
ség eg�ik irodájában ketten 
várnak rám Szabó István meg
bízott üzemfőnök és Lázár Ist
i;án szb-titkár. Előzetes megbe
szélésünkhöz híven megláto
gatjuk az üzemegységeket. 
A munkakönllmények. a sze
mélyszállítás kendőzetlen té
nyei érdekelnek. Az a hátor
szág. amely a „frontvonalak„ 

mögött van. Azokkal az embe
rekkel szeretnék találkozni. 
akik nélkül egyetlen kocsi sem 
mozdulhatna meg. és egyetlen 
vonat sem érne célbfl.. Kehéz 
feladatra vállalkozom, Tudom. 
hogy a Keleti pályaudvar a száz 
év alatt technikailag elavult. 
közlekedésb1ztonság1 berende
zései, kocsijavító bázisának gé
pei múzeumba illenek. Ha egy 
hajóhoz hasonlítanám. a diag
nózis ez lenne: recsegnek, ro
pognak az eresztékei. Csak a 
matrózok. a személyzet lelkese
dése és ereje tartja össze. óvja 
meg a zátonyra futástól 

A laktanyától 
a százlábúig 

A szociális körülménvek hök
kentenek meg először. A vonat-
kísérő-laktanya évszázados 
épületét már korszerűsítik 
ugyan. de a múlt hangulata 
még ott rekedt a bezárt ajtók 
mögött. A múltat idézik az első 
szmten kiürített szobák is. 
Hámló vakolat. átázott falak. a 
folyosón ütött-kopott vasszekré
nyek. Berecz Sándorné lakta
nya-ügyeletes harmincegy éve 
dolgozik itt. Vele a második 
emeleten találkozunk. Ott még 
nem kezdték el a rekonstruk
ciót. 

Az egyik sínpár között lesza
kadt féktömlő. ottfelejtett fék
tuskó. lVImt egy elhagyott sze
méttelep. 

- A szocialista brigádok 
időközönként takarítják a i·á
gányközöket - v1ciít megjegy
zéséwl az szb-t1tkár. - Ctána 
néhány napig rend van. de az
tán kezdhetnék megint elörc'íl. 
Sokat köszönhetünk az itt dol
gozó vasutasoknak. Szabad ide
jüket áldozzák azért hogy em
beribb körülményl'k kózött dol
gozhassanak Felsorolni is ne
héz lenne. m1 mmdent tc>ttek 
eddig. Betonlapokat fektettek le 
például a tárolóvágányok közé. 
hogy a targonca is megközelít
hesse a kocsikat. A fo\·ágányok
ba kötöt, \'áltókhoz társadalmi 
munkában ástak árkot a villa
mos kábelek részére. mert 
1982-ig petróleumlampa pislá
kolt a váltókban 

- Öt én·el ezelőtt rádió adó
vevőt kaptak a t_olatócsapatok 
- veszi át a szót Szabó Istt·án. 
- A létszámhiám m.att rádió 
nélkül itt már me�állt volna az 
élet. Az elromlott készülékeket 
sajnos sokára jadtják ki. pedig 
ez nekünk létszükséglet. 

Siralmas 
állapotok 

A százlábú híd mögött mcg
pillantJuk a \·ontatás1 telep épü
leteit. Siska Imre. a vontatási 
üzemegység fiatal \ E zetője se
gít eligazodni a telepen. Részle
tesen vázolja a hatszáz dolgozót 
foglalkoztató üzemegység fel
adatait, a mozdonyJavítás kö
rülményeit Láthat1� büszkeség
gel beszél a korszerű \'illamos 
mozdonyokról. a szakképzett 
gárdáról. Sok újítás fűződik ne-
\·ükhöz. Az itt k1dolg,JZott diag

Elöregedett már ez az noszt1kai vizsgálati módszere
é�ület __ - mondja szemlélődé- ket szinte az egész országban 
�1:1,n� ko�ben. - S�k kisebb f�)- átvették. A mozdonyok müsza
u�1tast vegeztek _m�r e falak ko- .ki állapota az országos átlag 
zott. Annyit koltottek erre a felett rnn Az alkatrészhiánv 
l?-�tanyára, hogy azon újat is gondokat okoz ugyan. de jó � 
epithettek volna. kapcsolatuk az Északi Jármüja-

Az építői kapacitást és morált vitával. A kétszáznegyven moz
ismerve a vasutasok azért re- donyvezető havonta átlag 210 
ménykednek: hátha csoda tör- órát dolgozik. ]'; agy az igényöe
ténik. A vállalt hatá�1dőre befe- vétel. a hangulat mégis jó. mPrt 
jezik az átalakítást. Ugy legyen a mozdonvve-zetők a •úlórát ön-

Megyünk tovább a százlábú ként \'áll�lhatják. hivatalosan 
híd irányába. Kísérőim közben erre senkit sem • kötC'leznPk 
készségesen tájékoztatnak. A túlmunka\·állalást szerzödés
A nagy forgalom lebonyolításá: ben rögzítik. A mu11kaeröh1ány 
�oz kicsi már a pályaudvar. miatt a vezérek szm•én szer
Ujabb vágányokra lenne szük- ződésse! - \ áltókc'Z� ,őket 1s 

_.,. 

helyettesítenek. A tenni akarás
sal. a jóindulattal nincs is sem
mi baj. csak a szociális és mun
kakörülmények mostohák. 

Körülnézünk a telepen. Az l
es szerelőcsarnokban végzik a 
mozdonyok időszakos javítását. 
Naponta 20-25 mozdonyt vizs
gálnak itt meg a szerelők. A fa
szerkezetes épületben oldalt pi
ci műhelyek sorakoznak, el
avult felszerelésekkel. A lakato
sok alkatrészeket bütykölnek. s 
néha káromkodnak. Legtöbb
ször azért. mert olyan karban
tartó munkát is kell végezniük. 
amely nem az ő szerepkörük. 
Xaponta hegesztget1k például a 
csarnokban körben futó fűtési 
csöveket. rozsdás radiátorokat. 
Hol itt. hol ott fúj ki a gőz. Csa
pot is javítanak. néha pedig le
szakadt deszkát szögelnek visz
sza a helyére. Nagyon sok időt, 
energiát fordítanak arra, hogy 
megteremtsék a munka /eltéte
leit. A munkáét, amiért a fize
tésüket kapják. 

Süllyedő 
falak között 

A II-es szerelőcsarnok állapo
ta még siralmasabb. A szintén 
faszerkezetes épület hatalmas 
ajtaja leszakadt. Sátorponyvát 
feszítettek a helyére. hogy leg
alább a szél ne kószáljon szaba
don a csarnokban. A másik aj
tót 1s gerendákkal. állványok
kal erősítették, hogy rá ne dől
jön valakire. A radiátorok itt is 
elégtek. szétmarta a rozsda. 
A műhely kollektívája a csarno
kon belül melegedőt épített tár
sadalmi munkában. hogy télen 
legyen hol melengetni a szer
számokon áthűlt ujJakat. 

A körénk sereglett lakatosok 
büszkén mutatják a brigádok 
által készített szerelőállványt. 
amelyről két mozdonyt javíthat
nak. A vasszerkezet tartóoszlo
pait - mondják cinkosan egy
másra kacsintva - ügyeske
déssel szerezték. hiszen erre a 
beruházásra sem volt elegendő 
pénz. Mint ahogy az 1967-ben 
átadott kerékeszterga felújítá
sára sincs évek óta. Két ilyen tí
pusú eszterga üzemel a MÁV
nál. Előnye. hogy a mozdony 
kerekeit nem kell kiszerelni. 
A Dunántúlról is ide hozzák a 
gépeket. hogy az elkopott kere
keket felújítsák. Az eszterga 
már gyakran elromlik, és a pon
tossága sem a régi. 

Kéhány kép. villanás a von
tatási üzemegység szociális lé
tesítményéről. A mozdonyveze
tők öltözője. mosdója háborús 
állapotokat juttat az eszembe. 
A mennyezetről lepergett a va
kolat. látni a vasgerendákat. 
Már öt centimétert süllyedtek a 
falak. A csapokat nem lehet el
zárni. a csempe is hiányos. 
A fönti emeletet gerendákkal 
dúcolták alá. nehogy leszakad
jon. Lefelé jövet. a folyosón 
megakad a szemem egy piros 
betűs táblán: .. A tisztaságra 
ügyelj! .. A vasutasok fegyelme
zett emberek. Amit kérnek tő
lük. teljesítik. Romos házfalak 
között is lehet tiszta tányérból 
ebédelm. Tiszteljük az emberi 
méltóságot! 

Kaszala Sándor 

(Folytatjuk) 
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Autósok, gyalogosok 

Fittyet hánynak a sorompóra 
Ellenőrző úton, a megelőzés szándékával 

A hazai közlekedésben talán semmi sem foglalkoz

tatja annyira a közvéleményt. mint a vasúti átjárók

ban történő (elsősorban tömeges) balesetek. Ezek 

megelőzése érdekében elengedhetetlen az átjárók 

folyamatos ellenőrzése. ahol szükséges korszerűsí

tése -. és az előírt változtatások végrehajtásának 

számonkérése. A budapesti vasútigazgatóság ápri

lisban több száz munkaórát fordított arra, hogy a te

rületén lévő minden átjáró, fény- és fél, valamint ha

gyományos csapórudas sorompó revízióját elvégez

ze. 

Vértesszőlős megállóhelynél 
a sorompóhoz érkezve, a falu 
felőli oldalon láttuk. hogy már 
lebontottak egy szolgálati épü
letet, mert akadályozta a pályá
ra való rálátást. 

Almásfüzitőn a Kőolajipan 
Vállalat közelében lévő csapó
rudas sorompónál új megoldást 
alkalmaztak a szakemberek. 
Villogó piros fény jelzi. hogy a 
sorompót le fogják ereszteni. 
Ám itt is sok a szabálvtalanul 
közlekedő gyalogos, kerékpá
ros. Odaérkezésünkkor a so
rompó zárva volt. de egy kisma
ma éppen gyerekkocsit tolt át a 
síneken. Nemsokkal később 
egy biciklis karikázott át a le
zárt sorompók között. Sipos 
András rögtön igazoltatta a sza
bálytalankodót. de a feljelentés 
ezúttal elmaradt. 

Az utolsó ellenőrzési napon 
mi is részt vettünk. Mosóczy 
Endrével, a műszaki osztályve
zető-helyettesével. Szuromi Ist
vánnal, a komáromi KÜF 
üzemszervezőjével. Németh Ist
vánnal, a győri pft. főnökség 
vezetőmérnökével. Vanya Ist
tJánnal, a győri bizber. főnök
ség üzemfezetőjével a hegyes
halmi fővonalon. Tatabányától 
Ácsig 32 vasúti-közúti kereszte
ződést vizsgáltunk meg. 

Meghökkentő 
látvány 

A szakmeberek minden he
lyen - az előírásoknak megfe
lelően - méréseket végeztek. 
Megvizsgálták a vasúti pályát, 
feljegyzéseket készítettek az 
esetleges módosításokról. A be
járás során néhány meghök
kentő látványban is volt ré
szünk. 

Az első feljegyzés a tatabá
nyai Fatelepen készült, ahol a 
vasutat keresztező forgalmas 
közút egyik oldalán nem megfe
lelő a kilátás. Ezért az osztály
vezető-helyettes elrendelte, 
hogy az ottani pft. tulajdonába 
tartozó betonkerítés sarokré
szét le kell bontani, és beljebb 
építeni. 

- Hogyan határozzák meg, 
illetve számítják ki, hogy a pá
lyán haladó vonatok sebességé
hez viszonyítva milyen hosszú 
rálátásra van szükség? - kér
deztem Mosóczy Endrétől. 

kott sorompók között egy bicik
lis karikázott át a síneken 
A hatósági ellenőrzési joggal 
felruházott sofőrünk hivatalos 
minőségben foglalkozott a fele
lőtlen fiatalemberrel. akiről saj
nos kiderült, hogy vasutas . .  

Kivágni a fákat! 

A „forró percek'' után útitár
Van rá pénz 

saim közölték. hogy a térség Nem lett volna igazságos legkritikusabb. pontjához me- - mondta az önkéntes rendőr. gyünk, a Mátyás király úti, - Ez a sorompó ugyanis ál� már-már hírhedté vált fényso- landóan zárva van, csak úgy rompóhoz. Ezen a helyen lehet átjutni, ha személyesen 1984-ben három halálos gázolás odamegy valaki szólni a sotörtént. A pályaszakasz itt lOO rompó melletti szolgálati helykilométeres sebességre mérete- re, és onnan átte/efonálnak a zett. tehát mindkét irányból 500 kezelőnek. A helybeliek ezt a méter rálátást kell biztosítani. kissé hosszadalmas eljárást Az ellenőrök megállapították, eg sze "s't·k .. ' g. h g . ko··_ h (Ó ' f 1 "l ... t) . b b .. v ru 1 1 u v . o ' 
?gy var_os e, O J�Ve JO . , rül�éznek. és átmennek. ·csak rol ez a tavolsa� m�cs meg. az idegen autók állnak egy damert egy nagy nya�a es kisebb rabig türelmesen. de előbbb?krok vannak kozben; Mo- utóbb ők is elkezdenek dudálni. s?�zy Endre '.�l?_egyezte _es ;1ta- Sokszor egész koncertet rens1tasban 1s kozolte: a fat es a deznek bokrokat ki kell vágni, s ezen 

kívül a pályán átvezető gya- Mosóczy Endre természete-
logutat is ki kell javítani. sen ezt is feljegyezte és a gyor-

A következő ellenőrzési pon- san elintézendők közé sorolta. 
ton, a tatai szőlőhegyi sorompó- Innen Ácsig apróságoktól el
nál mindent rendben találtunk, tekintve már semn11 rendkívülit 
a berendezések szabályosan nem tapasztaltunk. \·1sszafelé 
működnek. a kilátást sem aka- jövet a vezető szakembertől ar
dályozza semmi. Ennek ellené- ról érdeklődtem. hogy az ellen
re a közelmúltban itt 1s történt őrzés során feltárt szabálytalan
tragédia: egy traktoros a vonat ságok, hibák megszüntetése ér
elé hajtott, s életét vesztette, dekében mit tesznek 
járművének darabjai még min- - Az igazgatóság mintegy 
dig a sorompó melletti árokban 4 millió forintot irányzott elő 
hevernek. Ez az eset arra figyel- javításokra, korszerűsítésekre. 
meztet, hogy hiábavaló a leg- Az idén ősszel ismét nagysza
modernebb biztonsági berende- bású ellenőrzést tartunk. szá
zés is. ha a gépjárművezetők, monkérjük az előírt változtatá
akár szándékosan. akár figyel- sok végrehajtását. 

- Az elsődleges szabály az, 
hogy a fénysorompónak vagy 
vasúti kereszteződést jelző táb
lának (András-keresztnek) a 
vágánytengelytől mérve 4 mé
ter távolságra kell lennie. A kö
vetkező előírás: az adott pályá
ra engedélyezett sebességet öt
tel kell szorozni, s az így ka
pott szám adja meg a szüksé
ges beláthatóság hosszát. Száz 
kilométeres sebességre mérete
zett pályán például mindkét 
irányból legalább 500 méterre 
nem gátolhatja a járművezető li 
kilátását semmi. -

metlenségből. nem törődnek a 
jelzésekkel. 

Furcsa eset 

„Miért nem 

Séra Sándor 

húztad meg a vészféket?" 

Május 7-én a Kiskunfélegyházáról Budapest Nyugati pá
lyaudvarig közlekedő 7027 sz. személyvonat negyedórás 
késést gyűjtött Monorig. Miután onnan elindultak. Kovács 
Katalin vonatvezető-jegyvizsgáló az első kocsiban „fogla
latoskodott". Néhány perc múlva az egyik utas megkérdez
te: 

- És m1 a teendő, ha fa, 
vagy épület van az előírt távol
ságon belül? 

- A biztonság érdekében a 
fát, bokrot ki kell vágni, és a 
szóbanforgó épületek is a le
bontás sorsára jutnak. Egyéb
ként erre már van néhány pél
da - nemsokára találkozunk 
is vele. 

Utunk következő, kritikus ál
lomása ugyancsak Tatabányán 
az Újvárost átszelő, egyes szá
mú őrhelyről kezelt csapórudas 
sorompó. Ehhez a keresztező
déshez olyan út vezet, amelyen 
a közlekedő autók majdhogy
nem felfekszenek a hepehupá
ra. A vasúti vágányok között 
ugyanez tapasztalható. Itt 
ugyan tábla tiltja a teherkocsik 
behajtását. mégis egymást érik 
a nyergesvontatók, a teherau
tók. 

- Tessék mondani, Üllőn nem állunk meg? A menet
rend szerint m€g kellene állni. 

- Ketten vannak a vezérálláson. ha nem beszélget1k el 
az időt, biztosan tudni fogják a kötelességüket - így a ka
lauznő. 

1. Hát nem tudták. Amikor ugyanis a kérdés elhangzott. 
' már Vecsés-Kertekalja házai tűntek fel. Csak a bejárati jel

zőnél fogott gyanút a szegedi Havjár István mozdonyveze
tő és Pakli József vontatási vonatkísérő. merthogy máskor 
ott mindig zöldet kapnak. 

Szerencse, hogy az üllői forgalmista átszólt Vecsésre. 
hogy a menetrendtől eltérően állítsák meg ott a vonatot. 
Vecsésen a késés és némi tortúra után az üllői utasok át
szállhattak egy éppen ott „keresztező·· személyvonatba. s a 
forgalmista mtézkedett. hogy díjtalanul térhessenek haza. 

Mondanom se kell. hogy az utasok nem éppen zsoltán 
•hangnemben foglalták „imába" a vasutat. Tehát nem a 
vétkes masinisztát és a vonatkísérőt. akik vigyorogva 
mondták a vonatvezetőnek: 

- Miért nem húztad meg a vészféket? 
Nem tudtam megállni, hogy ne szóljak közbe. mondván. 

ne egymásra mutogassanak, hanem figyelmesebben lás
sák el szolgálatukat. 

- Maga ne foglalkozzon velünk! - nvalltak rám a ve
zetőállásból. 

- Tévedni emberi dolog - tette hozzá a vonatvezető. 
Való ig:>_z. Tévedni emberi dolog. Csakhogy a vasútnál a 

szolgálat figyelmetlen ellátása súlyos következményekkel 
járhat. Ezt a 7027 számú személyvonat vontatási és forgal
mi utazószemélyzetének illene tudm. 

Orosz Károly 

Míg ott tartózkodtunk az átjá
róban majdnem baleset történt. 
Egy nyergesvontató a félig le
eresztett sorompó 'alatt még át 
akart jutni. Rözben a sorompó 
lecsukódott, a nyergesvontató 
pedig a két csapórúd közé szo
rult. Gépkocsivezetőnk. Sípos 
András, aki önkéntes rendőr 1s, 
rögvest akcióba lépett. Felkia
bált a toronyba, s így a már pá
nikba esett gépko�sivezető 
megmenekült. Néhány perccel � 
később ugyamtt a m�g lecsu- •·....,,===----------------------• 

A ma emberét egyénileg és 
társadalmi méretekben a kör
nyezet egészségi ártalmai erő
sen foglalkoztatják. Előtérbe 
került az életmód problémája, 
mely végeredményben nem 
más, mint célszerű alkalmazko
dás környezetünkhöz. Az élet
módból fakadó hibákra az 
egészségnevelésnek ma nagyon 
oda kell figyelni. A civilizációs 
ártalmak korunk egyik legna
gyobb betegségokozó tényezői. 
Nagy gondunk az aktív életko
rúak megas számú megbetege
dése, elhalálozása. Az egészség 
értékmegítélésével van a leg
több baj. Amíg egészségesek 
vagyunk, nem figyelünk a be
tegségek megelőzésére. Termé
szetesen az orvosok és az egész
ségügy nem vállalhatja fel a be
tegségmegelőzés gondját, mun
káját. a társadalom közreműkö
dése és felelőssége is kell hozzá. 
A legtöbbet maga az ember te
heti egészségének megóvásáért 
és így a társadalomért is 1 

Éljünk okosan 
Az egészségnevelés széles 

körű munkát és feladatokat je
lent. Felöleli a környezetvéde
lemtől. a helyes életmód kiala
kításán keresztül az egyén és a 
közösség harmómájának meg
teremtését is. A cél: okosan és 
egészségesen élni. 

Az egyre romló környeze
tünkben kell egészségünket 
megőnzni. Fogynak az erdők, 
fogy az oxigéntermelés. Növek
szik a gépjárművek száma. me
lyek részben oxigént fogyaszta
nak. részben káros kipufogó gá
zokat bocsátanak a körnveze
tünkbe. Vizeink elszenny;ződ
nek, füstben, koromban, zaj
ban élünk. Megromlottak em
beri kapcsolatamk, egyre türel
met1e:1ebbek lettünk egymás
hoz. t;gy tűnik. mind nehezebb 
tartani - az egészséges életmó
dot. A legszomorúbb. hogy eb
ben a kóros környezetben még 

m1 is ráteszünk egészségünkre 
káros anyagokat - ,,néhány la
páttal"' 

Becslések szerint a hazai né
pességünk mmtegy 25-30 száza
léka túltáplált. Étkezéseink 
mennyiségének napi :-itmusa 
sem felel meg a követelmé
nyeknek. A kalóriák nagy há
nyada az esti - vacsorai - ét
kezésre szoritkozik. A fehérje
fogyasztás 1s elmarad egyes 
néprétegeknél a kívánatostól. 
ugyanakkor a zsírfogyasztás 
aránya a lakosság széles réte
geibe a szükségesnél nagyobb. 
Nálunk az összkalória 30-40 
százalékát a zsír adja, a 20 szá
zalék lenne ideális. Ennek kö
vetkezménye: az elhízás. Az el
hízásnak pedig tragikusan ká
ros hatásai vannak. 

Rizikófaktorok 
Hazánkban már járványsze

rűen emelkedik a szív-érelme
szesedés. különösen a 35-55 
év közötti férfiaknál. A szí vér
betegséget nem egyetlen kóro
kozó. hanem több tényező 
együttes hatása idézi elő. Eze
ket rizikófaktoroknak nevez
zük. Mmél több a nzikófakto
rok száma. annál előbb és an
nál nagyobb formában jelent
keznek a szívérelváltozások. 

A kermgés1 rendszer számá
ra biológiailag csak az a moz
gásmennyiség hasznos. ami 
legalább heti háromszor 25-30 
percig igénybe veszi maximális 
kapacitásának 75 százalékát. Ez 
20 éves kong 169-es. 40-50 év 
között 140-es pulzusszámot Je
lent percenként. Fontos tud
nunk. hogy testsúlyunk tartásá
hoz a mozgás önmagában nem 
elég. mit és mennyit eszünk -
ez a meghatározó! Egy üveg 
üdítő kalória értékét csak 5 km
es JÓ ütemű séta. egy adag som
lói galuskáét 9 km-es gyaloglás 
ellensúlyozza. A legnagyobb 
energiafogyasztó az úszás. Egy 
órai úszással 500 kalónát dol
gozhatunk le 

A rossz közérzetüket egyre 
többen és több élvezeti cikkek
kel próbálják ellensúlyozni. Az 
NSZK minden lakosa (beleért
ve az újszülötteket 1s) évente 
kb. 650 tablettát. vagy más for
mában elkészített gyógyszert 
vált ki receptre. Ehhez hozzá
számítva a szabadon kapható 
gyógyszerek óriási mennyisé
gét. minden NSZK-lakos élete 
folvamán kereken 50 ezer tab
lettát szed be. A gyógyszergyá
rak is öntik az új készítménye
ket. Hazánkban például 22 féle 
görcsoldó. 36 féle altató-nyugta
tó szer kapható. Elmondhatjuk: 
,, nyakra-főre" gyógyszert sze
dünk. 

Alkohol és nikotin 
Az alkoholfogyasztásban is 

vezetünk. Az iszákosság. a ré
szegeskedés. az alkoholizmus. 
egyre több gondot okoz társa
dalmunkban. Az alkohol rom
bolja az egyén szervezetét. sze
mélyiségét. családi életét. mun
kahelyi morálját. emeh a büno
zések számát. kitermeli az ön
gyilkosokat stb. A közúti bal
eseteknél 30-35 százalékban fe
lelős. és 15-20 százalékban ott 
rejlik a háttérben. 

A szennyezett városi levegő 
mellé a dohányfüst 1s társul. 
Egy köbcenti dohányfüstben a 
legszennyezettebb munkahely 
leyegőjéhez képest 1s sokszoro
san több ártalmas anyag van. 
Az elmúlt két évtizedben a ciga
rettafogyasztás 15 milliárdról 
27 milliárdra nőtt. ugyanezen 
időszakban párhuzamosan a 
szívinfarktusos esetek száma 
6919-ről 25 727-re emelkedett. 

Egyre nehezebb lesz egészsé
günket megvédem - környeze
tünk ártalmaitól. Egyre na
gyobb kincs lesz - az egészség. 
Vigyázzunk rá. és közösen óv
juk saját és a társadalom hasz
nára! 

Dr. Veress Sándor 
Szeged 

A fehérvári tt-elnök 
Szabó Ferenc, a székesfehér

ván körzeti üzemfőnökség von
tatási tmk-műhelyének a műve
zetője. De nemcsak ezért ismeri 
mmdenki. Kis híján negyven 
esztendeje dolgozik a vasútnál. 
és több mmt harmmc éve mtéz1 
a közösség ügyeit. Odaadóan. 
társadalmi munkában. 

- Negyvenhatban beléptem 
a szakszervezetbe - mondja. 
- Öt ét'vel később már az üze
mi szakszeri-ezeti bizottság 
tagja és az újítási ésszerűsítési 
bizottság elnoke lettem. 

Huszonnyolc éve 
Azután különböző tisztsége

ket töltött be. majd az ellenfor
radalmat követően megválasz
tották a társadalom biztosítási 
tanács elnökének. Huszonnyolc 
éve tehát annak is, hogy folya
matosan tölti be a funkciót. 
Emellett eg) időben a budapes
ti tt-b1zottság tagja. s a vitás
ügyi szakbizottság elnöke is 
volt. 

Az évtizedek alatt kifehére
dett haját egyszerűen hátrafé
süh. Mosolygós. barna szeme 
van. nyoma sincs benne indu
latnak. Fnssen mosott kék 
munkaruhát visel. Harminc éve 
művezető. de ma is elsősorban 
munkásnak tartJa magát. 

- Már nagyapám 1s itt dol
gozott a vasútnál. Csapágyfém
öntő volt- meg is ölte az ólom
mérgezés. Édesapám szmtén a 
MÁV-ot választotta: mozdony
fűtő volt. aztán előfűtő. végül 
segédkezelő lett. Az már tern1é
szetes. hogy idehozott be ben
nünket az Ö<1:5émmel. Mind a 
ketten ·esztergályos szakmát ta
nultunk. Én később elvégeztem 
a gépipari technikumot. és ki
neveztek művezetőnek. 

- Számított rá, hogy a Szak
szervezeti Munkáért arany fo
kozatot kapja, amikor a közel
múlt napokban meghívót ka
pott a Benczúr utcából? 

- Hogy mit kapok. azt nem 
tudtam, de mérhetetlenül bol-

doggá tett. Azért 1s. mert a cso
portvezetónk. Polgár Gyula 
nemrég Kiváló Munkáért m1-
mszteri kitüntetést vehetett át. 
bngádunk pedig. a tizennégy 
tagú „Lendület·• a tavalyi arany 
fokozat után az idén elnyerte a 

MÁV Kit-áló Brigádja címet. 
tgy érzem. a kitüntetések a kö
zösen végzett jó munkának 1s 
szólnak. 

S ez még nem mmden. Pol
gár Gyula ebben az évben 
kiváló újító elismerést is kapott. 
Szabó Ferenc látható örömmel 
beszél a többiek teljesítményé
ről. 

Fogy a létszám 
Hirtelen vált más témára. mi

közben szeme 1s sötétebb lesz 
egy árnyalattal: 

- l\agyon sajnálom. hogy 
egyre kevesebb az olyan \·as
utas dinasztia. mint a miénk. 
Aggodalommal nézzük a hely
zet romlását. Voltunk már hu
szonnyolcan is. most ti;:;enhe
ten vagyunk karbantartók. 
Igaz. hogy felszereltség. a tech
nikai színvonal sokat nőtt. de 
alkotó szakember 1s több kelle
ne. Most kaptunk egy jól felsze
relt Ifa-mühelykocsit. ami fel
tétlenül sokat gyorsftja a mun
kát Huszonöt állomás. 180 kilo
méteres vonalszakasz tartozik 
hozzánk. A kocsim! több időnk 
marad majd arra. hogy megfe
leljünk feladatainknak. hogy a 
karbantartás. amit végzünk. 
valóban tervszerű és megelőző 
legyen. 

- Meddig dolgozik még? 
- Egy kicsit ráhúzok. vagyis 

a jövő évet szeretném még vé

gigdolgozni. Mindig voltak se
gítőim. akik jól ismerik a fel
adatokat. Az én heh-emen -
remélem - nem okoz majd 
gondot a személycsere. 

Házgyári lakásban lakik fele
ségével és lányával Feleségét a 
\-asútnál is.merte meg. ő is Szé
kesfehérvárott dolgozik. a mun
kaügyi osztályon. Ha k1 akar-

nak szabadulni a város ölelésé
ből. átugranak Pákozdra. ahol 
tizenkét éve vettek egy három
száz négyszögöles telket. Zb"ld
ség és virág nő rajta. a kényel
met pedig egy kis faház 
szolgálja. 

- Mint tár:sadalombiztosítá-
s1 elnök. nagyon sok egészség
üg)l előadást. beszámolót tar
tottam az évek során - jegyzi -
meg. - Társadalmi teendőim 
nagy része propagandista fel
adat. Hogyan nézne ki. ha nem 
járnék elöl jó példával? Már 
csak ezért se dohánvozom. ital
ra se költö�. az eg;·éb méreg
anyagokat se kedvelem. Eddig 
még - lekopogom -- sikerült 
elkerülni a betegségeket. K a
gyon sok ember értelmetlenül 
rombolja. pusztítja önmagát. 
Megálljt kellene parancsaim 
ennek a jelenségnek! 

Megbecsült ember 
A műhelv fölött lévő kis iro

dában sok; zöld. a dísznövény. 
- Még a levegő 1s Jobl:- így 

- mondja 
1980-ban az elsők között ve

hette át az akkor alapított Kivá
ló Munkáért miniszten kitünte
tést. s hatszor volt kiváló dolgo
zó. Megbecsült. köztiszteletben 
álló ember. aki azt a munkát 
végzi. amit szeret. De azért ko
rántsem elégedett. 

- !'."agyon sok \-itás üg�·et 
tárgyaltam . .. Dolgozópárti .. \·a
gyok. de azért a döntésekben 
mindig óvatos. aki meghall
gatja a másik felet 1s. Bizony. 
előfordultak már alaptalan pa
naszok. s gyakran éreztem azt 
is. hogy hálátlan feladatatot 
vállaltam. Köszönet helyett 
megesett. hogy haragot, gán
csoskodást kaptam a körülte
kintő, tárgyilagos szakszerl'e:
ti munkáért. De ezt \'állalma 
kell annak. aki felelősséget \'ál
lal a mozgalomért. S e körül 1s 
sok még a tennivaló. 

Kádár Péter 
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KISZ-esek vetélkedője Édesanyák köszöntése Negyvenéves 
,. Vonalban 

vagyunk 

A Szív utcai általános iskola tanulóinak verses míísorával 
kezdődött május 3-án a vasutas-szakszervezet székházában az a 
bensőséges ünnepség. amelyet a MÁV-nál dolgozó több gyerme
kes édesanyák tiszteletére rendeztek az anyák napja alkalmából. 
Az ünnepségen jelen volt Nyitrai Lajosné, a SZOT nőbizottságá
nak elnöke is. 

a MAV Szimfonikus Zenekar 
Születésnapi koncert a Kongresszusi Központban 

Felszabadulásunk 40. évfor
dulója és az MSZMP XIII. 
kongresszusa tiszteletére a vas
utas szocialista brigádok tavaly 
munkaversenyt hirdettek. 
amely az idei. 35. Vasutasna
pon. júliusban szellemi vetélke
dővel ér véget. Az országos 
döntőre készülve a KISZ MÁV 
Miskolci Bizottsága kezdemé
nyezésére május 4-én rendez
ték meg - ., Vonalban va
gyunk" címmel - a vasutas fia
talok versenyét. A lebonyolítást 
megkönnyítette a vasút sajátos 
technikai felkészültségét jel
lemző üzemi távbeszélő-háló
zat. Így a MÁV Vezérigazgató
ság konferenc1atelefonján. ,,a 
forró dróton•· keres7tül tarthat
ták a vetélkedőt nyolc helyszínt 
- Budapestet (itt kettőt). Deb
recent, Miskolcot, Pécset, Sze
gedet, Szombathelyet és Zá
honyt - összekapcsolva. 

A vasutas fiatalok képvisele
tében közel 500 versenyző mér
te össze tudását az elmúlt 40 év 
eseményének történetéből. a 
magyar vasút fejlődésé bő!. a 
VIT-ek történetéből. Ezen kívül 
kulturális és sportjellegű kérdé
sekre is válaszoltak. 

A több mmt négyórás ver
sengés zsürijének elnöke Ko
szorus Ferenc, a Vasutasok 
Szakszervezete főtitkára volt. 
A vetélkedő győztese a pécsi 
vasútigazgatóság csapata lett. 
Szeged és Debrecen előtt. A 
győztes csapat tagjai és a helye
zettek összesen nyolc külföldi 
és 24 belföldi utazási. illetve 
üdülési utalványt nyertek. és 
külön díjak átadására is sor ke
rült. 

A megjelenteket Nagy Istvánné, a vasutas-szakszervezet nő
bizottságának elnöke köszöntötte, majd Kajcsa József, szakszer
vezetünk alelnöke mondott beszédet. Méltatta a több gyermeket 
nevelő vasutas édesanvák helytállását. áldozatvállalását a mun
kahelyen és a családb;n egya�ánt. Ezután pénzjutalmat adott át 
a meghívott sok gyermekes éde,:anyáknak. 

Kajc,,,a Józ„ef átnyújtja a jutalmat 
(!'.lkOfla Lá;,zló felvétele) 

125 
, ,, .. 

eve megy a gozos • • • 

Emlékünnepség a kanizsai csomóponton 

Abból az alkalomból, hogy 
125 éve gördült be az első vonat 
a nagykanizsai vasútállomásra. 
április 24-én emlékünnepséget 
rendeztek a Kodály Zoltán Vas
utas Művelődési Házban. Már 
délben árusították azt a kiad
ványt. melyet Csaba Lajos, 
nyugdíjas állomásfőnök-helyet
tes állított össze az elmúlt 125 

évről. A posta pedig emlékbé
lyegzőt használt. 

Kora délután Busch Károly, 
a pécsi vasútigazgatóság he
lyettes vezetője nyitotta meg 
azt a két hétig megtekinthető 
kiállítást. mely eredeti doku
mentumokból. régi fotókból, 
tablókból áll. és napjainkig mu
tatja be a kanizsai vasút fejlődé
sét. Ezt követően ünnepi meg----------------------------. emlékezésre került sor. ahol 

Korszerű forgalomirányítás 

A Közlekedéstudományi 

Négy évtizede, 1945. május 
l-én mutatkozott be először kö
zönség előtt a MÁV Szimfoni
kus Zenekar. E jeles születés
nap alkalmából a zenekar kon
certre hívta meg lelkes és hűsé
ges közönségét a Budapest 
Kongresszusi Központ hang
versenytermébe. 

Negyven év alatt nemcsak az 
országban, hanem az országha
tárokon túl 1s megismerték a ze
nekar nevét, művészi munká
ját, s ma szívesen látott vendég 
Európa bármely nagyvárosá
ban is. 

Az ünnepi koncertprogram
ban a következő művek hang
zottak el: Beethoven III. Leonó
ra nyitánya - a zeneirodalom 
egyik legszebb műve. Sibelius 
Hegedűversenye, egyike a leg
virtuózabb versenvműveknek 
és Rtchard Strauss Alpesi szim
fóniája, amely önmagában is 
zenei kuriózum. 

A műsornak a születésnap 
megünneplésén kívül több ér
dekessége 1s volt. A Kongresz
szusi Központ hangversen)ier
me most nemrégen épült fel. 
szépségében és akusztikájában 
világszínvonalon áll. Ebben az 
új hangversenyteremben ez 
volt az első bemutatkozó hang
versenye a MÁV Szimfonikus 
Zenekarnak. A másik érdekes
ség. hogy füchard Strauss Al
pesi szimfoniája ntkán játszott 
zenemű. Ezt a csodálatosan 
szép szimfonikus költeményt 
35 éve nem játszották hazánk
ban. Hatalmas zenekari appa
rátust. magas művészt felké
szültségű zenekart. kifogásta
lan hangzású hangversen)ier
met és egy nagytehetségű kar
mestert kíván megszólaltatása. 
Nos. ezen a koncerten minden 
feltétel teljesült és a nézőteret 
zsúfolásig megtöltő közönség 
gyönyörű muzsikálást hallha-

tott. Az utolsó feltételt Joó Ár
pád magyar származású. Kana
dában élő vilár;hírü karmester 
személyesítette meg. A zenekar 
soha nem látott lelkesPd{,ssel é;, 
odaadással muzsikált. Joó Ár
pád egyszerű eszközökkel. de 
hallatlan művészi tehetséggel 
szinte magához láncolta a zene
kart. s a közönséget egyaránt 

Joó Árpád még a próbák al
kalmával elmondta. hogy sze
mélyes kérése volt a műsor
programban az Alpesi szimfó
nia. Szereti ezt a fajta muzsikát. 
A MÁV Szimfonikus Zenekart 
évekkel ezelőtt egy holland1a1 
turnén ismerte meg és ez mái· a 
harmadik alkalom. hogy kon
certen yezényli 1s. A mű kivá
lasztásában közrejátszott a 
MÁV Szimfonikus ZenC'kar ma
gasfokú mm·esz1 színvonala. 
ezt a zeneművet nem 1s lehet 
akármilyen zenekarra bízni. El
mondta még. hogy szcrr>t a ze
nekarral koncertezni. a jó han
gulatú próbák alatt odaadó fi
gyelemmel dolgoznak I\"yugod
tan állítható - amit a mostam 
hangverseny és a kózönség�1-
ker is bizonyít. - hogy a MA F 
Szimfonikus Zenekar ma euró
pai színvonalon muzsikál. 

A nagysikerü koncert másik 
vendégművészP Kiss Andras 
Bach-díjas hegedümüvesz rnlt. 
aki S1belius Hegedűwrsenyét 
játszotta. A mű a népszerű kon
ce1tdarabok közé tartozik. de 
előadása nehéz mű\·ész1 felada
tok elé állítja a szólistát éis a ze
nekart egyaránt. 

A hangversenJ szünetében 
sikerült szót váltanom Kiss 
András hegedűműn\sszel. aki 
elmondta. hogy számára mt:�
ttsztelő volt enm k a szép évfor
dulónak részesévé lenni :VlÜ\'f
szi pályájának kezdete' óta JÓ 
kapcsolata van a zenekarral 

sok jP!entős koncerten muzsi
káltak már együtt. 

A közönség soraiban JO né
hány közismert zenei szakem
ber is helyet foglalt. akik nagy 
érdeklődéssel hallgat1ák végig 
a koncertet. Alkalmam nyílott 
beszPlgetni Pándi Maria.nne 
zenetörténésszel. akt a hang
versenyek közönsége előtt nem 
ismeretlen. Az ő nevéhez füzö
dik a Hangverseny Kalauz 
négy kötete. jó néhány rangos 
zenei ismertető és rendszereser, 
foglalkozik zenekrit1kával. El
mondta. hogy szinte már a kez
detektől ismerte a MÁV Szim
fonikus Zenekart. Mmd1g b""
csülte az együttes áldozatos 
kultúrpolitikai munkáját. Emlí
tést tett a Gördülő Operáról is. 
melynek keretében a zenekar a 
felszabadulás utáni zenei élet 
„hőskorában „ nagy érdemeket 
szerzett kultúrpolitikánk meg
valósításában. A koncertről 
szólva azt magas színvonalú
nak és tökéletes zenei élménvt 
n�·újtónak ítélte. Vélemén;•e 
szerint ma már rangot kell 
hoe-;, jelentsen az. ha valaki a 
MA V Sz1mfÓnikus Zenekar 
tagja. 

Valóban a :vrAv Szimfonikus 
Zenekar -!0 éves munkája és 
mű\·ész1 fejlődése elismerésre 
méltó. Ennek a fejlődésnek egy
értelmű bizonyítéka. hogy ápri
lis 26-án és 27-én zsúfolt nézőté
ren 3600 ember ünnepelte a ze
nekar születésnapját. Szinte 
megható volt ez az ünneplés. 
bizonyítva azt. hogy a zenekar 
és közönsége nemcsak egymás
ra talált. hanem immár é\'tize� 
dek óta hűségesen ki 1s tart 
egymás mellett. A szép zenei él
ményt nyújtó hangversenyeken 
a közönség \·astapssal jutalmaz
ta a zenekar és a kiváló vendég
mű\·észek előadását. 

::\lenyhért '.\larianna 
Egyesulet szegedi területi szer
vezetének biztosítóberendezési 
és automatizálási szakcsoportja 
és a Ganz Villamossági Művek 
szervezésében április 25-én az 
igazgatóság épületében Balog 
Géza, a GVM fejlesztő mérnö
ke mutatta be a GVM 85 típusú 
vasúti központi forgalomellen
őrző rendszert. E berendezés al
kalmas általános folyamat irá
nyítására is, ezért az előadáson 
és a bemutatón a vasúti szak
emberek mellett külső vállala
tok képviselői is részt vettek. 

vonal forgalomirányítása. A oe
mutatót nagy érdeklődéssel fi
gyelték a szegedt üzemi és mű
szaki szakemberek. mivel a 
Szajol-Lökösháza vonal kor
szerüsítésével egyidőben terve
zik e berendezés telepítését. 
Ugyancsak előkészületek foly
nak a Cegléd-Szeged, a Kis
kunfélegyháza- Kiskunhalas 
és a Bp. Ferencváros-Kelebia 
vonalon e központi forgalomel
lenőrző berendezés továbbfej
lesztésével: a központi forga
lomirányító berendezés telepí
tésére. 

Tóth János, az üzemfőnökség 
szb-titkára üdvözölte a megje
lenteket. köztük Mózes Pált. a 
városi tanács elnökét. Vándor 
Lászlót, az SZMT elnökét. Ün
nepi köszöntőt Fehér László, a 
MÁV Vezérigazgatóság főosz
tályvezető-helyettese mondott. 

A megemlékezés után kitün
tetések átadására került sor. 
Múlt évi munkájával Élenjáró 
szolgálati hely címet kapott az 
üzemfőnökség. Szentes László 
üzemfőnök elmondta: az előző 
évihez képest több személyszál
lító vonatot indítottak. s mint
egy egymillió tonna árut szállí
tottak. 

Vidám majális Vasarely-kiállítás 

A telepített berendezésen be
mutatásra került a dél-balatoni 

Építkezők figyelmébe! 

G. J. 

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. 

GYÁRTJA: 
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. 

A rerrdezvénysorozat a gyé
kényesi vasutas vegyeskórus és 
a nagykanizsai vasutas tánc
együttes műsorával i>rt ·,éget. 
Délután a vontatási üzemegy
ségnél a jubielum alkalmával 
emlékfát ültettek el az új üzemi 
konyha előtti parkban. 

Várfalvi Mária 

Kellemesen töltötték az idei 
május 1-ét a fővárosi vasutasok. 
A felvonulás után a VIII. kerü
leti Asztalos János parkban 
szórakoztak családtagjaikkal 
együtt. Az itt felállított száz 
négyzetméter alapterületű sá
torban vasúti témájú filmeket 
vetítettek. és - a gyerekek örö
mére - kiállítottak egy vasúti 
terepasztalt 1s. 

Sok nézője volt. az ugyan
csak ott kiállíto.tt V -!3-as moz
dony vezérlő pultjának is. Az 
Utasellátó Vállalat gazdag étel
és italválasztékkal várta a ven
dégeket. Han�o.., ,(•mlé�f'k a kiállításon 

Vasvirág és szárnyaskerék 
Rangos kiállítást rendeztek 

április második felében a Land
ler Jenő Művelődési Házban: 
Vasarely ötven alkotását -
köztük számos üveg- és porce
lán művét -, könvveit. albu
mait és a Vasarelytől megjelent 
tanulmányok egy részét mutat
ták b.e az érdeklődőknek. 

Ha a debreceni jár
műjavítóban a laka
tosszakma régi nagy 
mestereiről esik szó. 
Husi József nevét ma 
is nagy tisztelettel em
lítik. 

A 84 éves műlaka
tosmester már na
gyon ritkán fog kezé
be szerszámot. de pár 
éve még apró kala
pácsütéseit az egész 
házban lehetett halla
ni. A lakók azonban 
cseppet se bosszan
kodtak emiatt. mert 
tudták, hogy keze 
alatt művészi tárgyak 
formálódnak. 

Lakása valóságos 
kis múzeum. A ková
csoltvas gyertyatar
tók, a különböző mé
retű tálak, kancsók. 
dobozok. csillárok. 
képkeretek. még a 
toalettasztalka is saját 
alkotásai. 

- Már gyermek-

.. 

koromban ügyesen zsővel akt már 
rajzoltam meséli szintén nyugdíjas -
Józsi bácsi -. és az dolgoztam együtt 
örökké barkácsoló A felszabadulás 
apám körül sündörög- után többet alkotott. 
tem. Ő is a MÁV-nál 
volt lakatos. De a 
mesterséget nem tőle 
tanultam, hanem 
érettségi után Pesten 
a híres Junker műko
vácscégnél. Aztán 
Debrecenben a vala
mikor szintén híres 
Király Imre műlaka
tos volt a mesterem. 

- Így van - csil
lan a szeme Józsi bá
csinak. - Például a 
szovjet emlékműre is 
mi csináltuk Dezsővel 
a bronzból ki\·ert vi
rágcsokrokat. Készí
tettem azonkívül a vá
rosunkban. üzemünk
ben megforduló neves 
vendégek ajándékozá
sára dísztárgyakat. 
többek között Kádár 
János elvtársnak 

- De a járműjaví
tóban. ahová 
1939-ben került. alig
ha volt szükség a mű-
vészi munkára is · · · 
jegyzem meg. - Úgy tudom. van 

- Dehogynem a debreceni MÁV Mű-
válaszolja. - Az 1gaz- velődés1 Ház előcsar
gatósági termesko- nokában is egy csodá
csiknál akadt bőven latos csillár. 
dolga a hozzám ha
sonló precíz szakem
bereknek. Sokáig egy 
fiatalabb kollégám
mal, Nagy József De-

- Csak volt - le
gyint Józsi bácsi. -
Amikor korszerűsítet
ték a házat. levették. 
mondván. hogy a ma-

dern \'Qnalakhoz mm 
illik ez a több mmt 
egymázsás barokk .stí
lusú bronzcstllár 

- És most hol \'an 
ez a csillár'? 

- Nem tudom. 1.a
lán egy lomtárban. 

Kár. nagy kár. p1ert 
annak a csülárnak \·a
lahogy mégis a mlÍ\'e
lődés1 házban lenne a 
helye. Arról nem 1s 
szóh·a. ho� 1donkéint 
kiállítást is lehetne 
rendezni Józsi bács; 
csodálatos a�k,,tása1-
ból. Xem kt>'.lrne 
megfeledknm róla 
még akkor 'SF m. ha 
már húsz ·é\·e n,·ugdí
jas. 

A csodálatos doh;o
kat alakító szerszámot 
már nemigen bírja. dc 
most is rajzolgat. fes
teget. Örök té-máJa a 
szárnyas kerék. a \'as
út. 

Dá,·id József 

A gyűjtemén:ri Csepei Tibor, 
a művész egyik magyarországi 
barátja bocsátotta rendelkezés
re. A látogatók nagy száma is 
igazolja annak az elképzelésnek 
a helyességét. amely szerint jö
\:őre múzeummal gyarapodik 
Obuda régi városközpontja. a 
patinás hangulatú Fő tér. Ott. 
az egykori Zichy-kastély pom
pás épülettömbje ad majd ott
hont annak a mintegy 400 al
kotásnak. amelyet Victor Vasa
rely hazájának adományozott. 
Ott láthatók. tanulmányozha
tók majd a mester által készített 
épülettervek is. Közülük többet 
hazánkban már meg,·alósítot
tak. illetve a jövőben kívánnak 
megvalósítani. Ide sorolhatók a 
Déli pál�·audvaron. a győri szín
ház homlokzatán. Pécsett a Me
csekre vezető út mentén elhe
lyezett plasztikák és más épüle
tekre alkalmazott dekoratív 
mÜ\·ek. 
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Jubileumi 
sportnap 

A MÁV sportrepülők majálisa 
A nagykanizsai vasúti csomó

pont 125. jubileuma alkalmából 
az üzemfőnökség vontá,ási 
üzemegysége - a szakszerve
zeti bizottsággal közösen - áp
rilis 23-án és 24-én sportnapot 
rendezett. 

Az első napon rendezték a 
városi lőtéren a lövészversenyt. 
amelyen hetvenen vettek részt. 
A győztes a vontatásiak műsza
ki csapata lett. Második a kocsi
műhely, harmadik pedig a 
szakmunkástanulók csapata. 
A nÖI csapatok közül l. a szer
tárfőnökség. 2. az üzemfőnök
ség törzs. 3. a vontatási labor. 

Egyénileg Tulézi Jenő és Ho
ványszky Emilné nyújtotta a 
legjobb teljesítményt. 

Az MHSZ MÁV Repülő és Ej
tőernyős Klub az idén is népes 
csoporttal vett részt a május l-1 
felvonuláson - motoros sár
kányrepülőkkel és színes ejtő
ernyőkkel népszerűsítve a re
pülő sportágat -. s ott voltak a 
Várnsligetben rendezett prog
ram szervezői. részesei között 
1s. S bár az erős szél megakadá
lyozta. hogy a klub bemutassa 
új hőlégballonját. a látogatók 
így 1s ízelítőt kaptak a repülés 
és ejtőernyőzés hétköznapjait 
bemutató kiállításuk révén. 

S akárcsak a városligeti ma
jális repülő témájú rendezvé
nyei, az MHSZ farkashegyi re
pülőterén is aktív részt vállal
tak a MÁV-os sportrepülők a 
nagyszabású légi bemutató és 
hangulatos prngramok szerve
zéséből. lebonyolításából. Igaz. 
a kedvezőtlen, szeles, esőre 
hajló időjárás nem sok jóval ke

Sporlrepiilő-hemulaló F arkasheg) en 

kardot felállított motoros sár
kányrepülője is. 

Most újabb jelentős feladatra 
készül a klub: má1us 16-án 
megkezdődik a XIII. vitorlázó-

repulő Budapest-bajnokság, 
amelynek ezúttal ők lesznek a 
ház1gazdá1. 

Barcs László 

Április 24-én a MÁV NTE
sportcsarnokban bonyolították 
le a női, férfi kispályás labdarú
gó-mérkőzéseket és az asztalite
nisz-versenyeket. A labdarú
gásban a győzelmet férfiaknál a 
kocsiműhely, nőknél a kocsi
vizsgálók csapata szerezte meg. 
Az asztalitemszben nőknél 1. 
Várfalvi Mária; férfiaknál 1. 
Tóth György. 

csegtette a Budakeszi közelébe,--------------------------

A csapatverseny győztesei 
férfiaknál: Tóth G�örgy-Ko
ros Flórián. Nőknél: Aranyos 
Imréné-Várfalvi Mária. 

látogatókat, mégis több ezer 
ember kereste fel a repülőteret. 
S akik elJöttek. nem 1s csalód
tak. A motoros és vitorlázó re
pülőgépek különböző típusaival 
láthattak egyém és k6telék mű
repüléseket, helikopteresek légi 
bemutatóit. s az erős szél elle
nére ízelítőt adott tudásából az 
MHSZ MÁV Repülő és Ejtőer
nyős Klub tavaly magassági re-

Utas-TOURS Vándorkupa 
Április 13-14-én a Népligeti 

Építők pályán került sor az első 
ízben kiírt Utas-Tours Vándor
kupa labdarúgótornára. 

A tornára nyolc csapat kapott 
meghívást. Az első csoportba 
az MTK-VM, a Vasas. az Újsá
gírók SK és a MÁV Vezérigaz
gatóság csapata került. A máso
dik csoportot az Újpesti Dózsa. 
a Budafok. a Bácskatopolya 
(Jugoszlávia) és az Utas-Tours 
csapatai alkották. 

A mérkőzésekből nem hiány
zott a váratlan fordulat. de 
ahogy jobban játékba lendültek 
a csapatok, kiderült, hogy a na
gyobb játékerő, a nagyobb ru
tin az Újpesti Dózsa és az MTK
VM csapata mellett van. A dön
tőt 1s ez a két csapat játszotta. 
Kemény küzdelemben a lila-fe
hérek 8:2 arányban bizonyui-

tak jobbnak. A harmadik he
lyen az újságírók végeztek, mi
után 5:3-ra legyőzték a Bácska
topolya csapatát. Ötödik az 
Utas-Tours. hatodik a Vasas. 
Hetedik a Budafok. nyolcadik a 
MÁV Vezérigazgatóság csapa
ta. 

A torna végén kiosztották a 
legjobbaknak járó különdíja
kat. A KISZ különdíját a torna 
legjobb kapusának ítélték. ezt a 
dózsás Borbély László kapta. 
A szakszervezet a legjobb me
zőnyjátékosnak ajánlott fel dí
jat, melyet a bácskatopolyai 
Zuben Blazsó nvert. A torna 
gólkirálya Bene Ferenc, az Új
pesti Dózsa csatára lett. míg a 
legsportszerűbb csapatnak az 
Utas-Tours legénységét válasz
tották meg. 

K. I. 

Új súlyemelocsarnok Szegeden 
Új sportlétesítménnyel gazdagodott a Szegedi Vasutas 

Sportegyesület. Az ülőhelyi lelátó alatt súlyemelőcsarnokot alakí
tottak ki. A korszerű, minden igényt kielégítő létesítményben öl
tözők. fürdők és szertári helyiségek is helyet kaptak. A súlyeme
lők 1984 elején kerültek az egyesülethez a szegedi Építők-Sparta
cus SC-ből. Korábban bérelt helyen. igen mostoha körülmények 
között tartották edzéseiket. Az új csarnok átadásával megváltoz
tak az edzési és versenyzési körülmények, ezzel együtt emelke
dett a szakosztály létszáma is. A főleg fiatalokból álló szakosztály 
munkája felfelé ível. 

Ha 
hétköznap elfelejti,� 

szombaton 
és vasárnap is 
egész nap 
vásárolhat 
az 

UTASELL T 

pavilonjaiban ! 
MINDEN PÁLYAUDVARON 

BUDAPESTEN 
ÉS VIDÉKEN 

AJÁNDÉKOK.JÁTÉKOK, 
MŰSZAKI CIKKEK, 

KOZMETIKAI CIKKEK, 
DISZDOBOZOS ITALOK, 

ÉDESSÉGEK, 
.BAZÁRÁRUK 

Mindenhol, minden időben 

Szakmunkástanulók versenye 
az Utasellátó Vállalatnál 

Az Utasellátó Vállalat miként 
a múltban, az idén is alkalmat 
adott a másod- és harmadéves 
szakmi,mkástanulóknak, hogy 
országos vetélkedőn bizonyít
hassák szakmai. elméleti és 
gyakolat1 tudásukat. A ver
senyre április végén a Keleti 
pályaudvari Utasellátó üzemei
ben került sor. Az eredmény
hirdetést a pályaudvar kultúr
termében tartották. A verse
nyen 37 másodéves és 39 har
madéves szakács. felszolgáló. 
cukrász és vendéglátóipari el
adó vett részt. 

A zsünzést a Vendéglátóipan 
Szakközép- és Szakmunkás
képző Iskola meghívott tanárai, 
a Magyar Szakácsok és Cukrá
szok Szövetségének alelnöke. 
valamint a vállalat szakmai k1-
válósága1 látták el. A szakmai 
értékelésbol kitűnt. hogy a ta
nulók felkészülten vették az 
akadályokat. 

Az értékelések után a győzte
seknek és helyezetteknek dr. 
Sebes Miklós vezérigazgató 
adta át a díjakat. 

K. F. 

/ 
_,, 

,tunkáhan a -.zakáe„tanulók 
("'lkoda Lá„zló fehétele) 

Sínlekötési bemutató 
Vasútépítő szakemberek 

gyülekeztek március végén a 
MÁV apafai kötőtelepén. hogy 
megtekintsék a legismertebb, a 
kevésbé ismert vagy még csak 
kísérleti stádiumban lévő sínle
erősítési eszközöket, anyago
kat. Ezen a rendezvényen ke
rült sor a Concordia Develop
ment A. B. svédországi cég, a 
Salgótarjáni Kohászati Üzemek 
és a Cement- és Mészművek 
Lábatlani Gyára közös kísérleti 
bemutatójára. A rendezvényt a 
Közlekedéstudományi Intézet 
szervezte. A bemutató jelentő
ségét mutatja, hogy Soltész Ist
ván ipari miniszterhelyettes és 
a FERINOV Kereskedelmi Vál
lalat képviselői is jelen voltak. 

A figyelem főképpen a svéd 
szakemberek által kifejlesztett 
sínleerősítési rendszer, a 
,,HAMBO" beépítésére irá
nyult. Ez lényegesen olcsóbb a 
jelenleg nálunk használatos 
rendszereknél, kevesebb benne 
a mozgó elem, és könnyen sze
relhető. A „HAMBO" népgaz
dasági szinten is hasznosnak bi
zonyulhat, hiszen - a bemuta
tón is elhangzott - a magyar 
ipar a jelenlegi felkészültség 
mellett rövid időn belül gyárta
ni tudja hazai alapanyagból. és 
ebben az esetben svéd exportle
hetőség is kínálkozik. Az· új le-

\ �zakemherek a lekö1é„i 
módokkal i„merkednek 

(\ szerző felvétele) 

erősítés lényege. hogy két ol
dalról a vasbetonaljba öntött 
acélfülek lapos S alakú acélbe
téttel 40 kN erővel szorítják a 
síntalpat a vasbetonaljhoz. 

A bemutatón látott rendsze
rekről a végső szót a gyakorlat 
fogja kimondani: ez év áprilisá
ban Szolnok és Szajol között 
valamennv1 bemutatott lekötési 
mód kísérÍet1 jelleggel beépítés
re került. 

Dobos Péter 

Határforgalmi verseny. Ápri
lis 12-én, a csehszlovákiai Füle
ken értékelték a Somoskőújfalu 
és Fülek határállomások 1984. 
évi munkaversenyét. A két ha
tárállomás a versenyben azo
nos pontszámot ért el, de mivel 
Fülek állomás technológiai ide
je kedvezőbb volt, a vándor
zászlót ismét Fülek állomás dol
gozóinak ítélték oda. 

- Bemutatkoztak a képvise
lőjelöltek. A közelmúltban tar
totta taggyűlését a monon va
sutasok nyugdíjas csoportja. 
Molnár Elek elnök beszámolója 
után Ragyánszki Pál tanácsel
nök bemutatta a körzet két kép
viselőjelöltjét: Gulyás Lászlóné 
iskolaigazgatót és dr. Varga Pál 
állatorvost. Mindketten beszél
tek életútjukról. majd válaszol
tak a nyugdíjasok kérdéseire. 

- Brigádfelajánlás. A hat
vani körzeti üzemfönökségen 
az év elején alakult meg az ad
mimsztrátorokból álló XIII. 
Pártkongresszus brigád. Tag:iai 
legutóbb egy napi bérüket 
ajánlották fel a gyermekfalu kis 
lákóinak segítésére. 

1985. �IÁJt.:S 16. 

Hobbi-kiállítás. A szom
bathelyi területi szakszervezeti 
bizottság és a vasutasok Hala
dás Művelődési Háza hobbiki
állítást rendezett Szom bathe
lyen. Az igazgatóság területéről 
húsz vasutas 76 alkotását küld
te a kiállításra. A látogatók 
szebbnél szebb fafaragások
ban, szövésekben, festmények
ben és kovácsoltvas tárgyak
ban gyönyörködhettek. 

- Ünnepi hangverseny. A 
vasutas-szakszervezet Zeneis
kolájának vezetősége április 
23-án - hazánk felszabadulá
sának 40. évfordulója tiszteleté
re - a zeneiskola nagytermé
ben ünnepi hangversenyt ren
dezett. Közreműködött szak
szervezetünk szimfonikus zene
kara, Kálmánchey Zoltán kar
nagy vezényletével. valamint 
Kovács Ary és Réti László ope
raénekesek, Kulcsár Lajos elő
adóművész. 

- Bizományosok kerestet
nek. A Népszava Lap és 
Könyvkiadó szakszervezeti és 
szépirodalmi kiadványainak 
terjesztésére b1zományosokat 
keres. Jelentkezni lehet levél
ben a név. a vállalat neve. címe 
és telefonszáma feltüntetésével. 
Cím: Népszava Lap és Könyv-

- Világjárók klubja. A fe- kiadó, (Dobos Miklós) Buda
rencváros1 vasutas művelődési pest. Rákóczi út 54. 1964. 
központban megalakult a világ- - Előadás. A m1skolc1 vete
járók klubja. A tagok közösen rán vásutasok klubja ápnhs 
szerveznek kedvezményes kül- 15-én találkozót rendezett. ame
és belföldi utakat. Havonta egy lyen levetítették az Erdő adj 
alkalommal klubfoglalkozást menedéket című filmet. majd 
tartanak. Az érdeklődők Bát- H. Szabó Béla nyugdíjas termé
horyné Balogh Éva klubtitkár- szetvédelm1 főfelügyelő tartott 
nál jelentkezhetnek a 67-24-es előadást Miskolc és a Bükk-
telefonszámon. hegység környezetvédelméről. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaudvarnál 
lévö két szobás, külön beJáratú. kom· 
fortos. utca1. napfényes. gázkonvekto· 
ros. Máv-bérlakásomat Budapest teru
letén egyszobás komfortos tanácsi la
kásra aktív MÁV-dolgozóval. A lakás 
megtekinthetö 16 óra után Budapest. 
VIII Kerepesi út 5 IV ép 1. 19. Fe· 
renc Gábor. 

Elcserélném balatonfenyvesi két szo· 
ba. komfortos kertes lakásom buda
pesure vagy_gödöl!Ölre tényleges Máv
dolgozÓ\'al. Erdeklödni lehet a 499-í02 
telefonszámon. 

Elcserélném Bp Landler lakótelepi 54 
négyzetméteres. két szobás. komfor
tos. I. emeleti kertes Máv-bérlakásom 
1 plusz két félszobás. esetleg másfél 
szobás. összkomfortos budapesti vagy 
",d.éki tanácsi lakásra I. emeletig 
::\1AV·dolgozóval. Vagy a lakást. plusz 
110 négyszögöl balatongyöröki te!· 
kem 41 négyzetméteres. 2 szobás 
összkomfortos. panorámás. vízközeli 
nyaralÓ\'al. telies berendezéssel. csó· 
nak és horgászfelszereléssel együtt el
cserélném 52 négyzetméteng. össz· 
komfortos. kertes öröklakásra. ,·agy 
házra. vidéki is lehet megegyezés sze· 
rint. Cím: Kovács Gyula. 1155 Buda· 
pest. Mozdonyfűtö u I sz. 

Elcserélném Budapest XVIII. ker. két 
szobás. 5í négyzetméteres. I. emeleti. 
gázfűtéses MAV-bérlakásomat hason
ló komfort fokozatú kisebb

. 
tanácsi 

bérlakásra MÁV-dolgozóval. XIV. ke
rület! elöryyben de minden megoldás 
érdekel Erdeklödru lehet 15-18 óra 
között a 834-828 'telefonszámon 

Elcserélném Szeged, Oldal u. 2. II. 2. 
játszótér mellett lévö két szqba kom
fortos. 62 négyzetméteres MAV-bérla
kásomat hasonló budapesti kertes ta
nácsi vagy MÁV-bérlakásra. Minden 
megoldás érdekel. Erdeklödni lehet: 
Balog Sándor 1204 Budapest Llhom 
u. 21 este 1 í óra után. 

Elcserélném Abda vasútállomáson le· 
vö 64 négyzetméteres MÁ V-bérlakáso
mat (1. emelet) - a lakáshoz tartozik 
egy kis konyhakert. vasúti föld. állat
tartási lehetöség - egy szoba össz
komfortos lakásra Györben. lehetőleg 
Szigetben. van a Kun Béla lakótelepi
re. tényleges MÁV-dolgozóval. Érdek
lődni lehet: özv. Rádru Sándorné. Ab· 
da vasútállomás 9151. csak levélben. 

Elcserélném budapesti másfél szobás. 
komfortos. ker:tes. földszintes. 55 négy
zetméteres MA V-bérlakásomat kisebb 
tanácsi lakásra. Levélcím: Horváth B. 
Budapest. Pf. 32„ 1387 

Elcserélném Rákoskeresztúr vasútál· 
lomás közelében a Pesti úton levő 
OTP-társasházban. vllágos konyhás. 
kétszobás. plusz étkezős. déli fekvésű 
összkomfortos öröklakásomat kisebb 
családi házra Budapest területén. Min· 
den megoldás érdekel. Érdeklödni le· 
het mindennap 17-20 óra között a 
639-823-as telefonszámon. 
Elcserélné!" 68 négyzetméteres kis· 
várdai MAV-bérlakásomat budapesti 
hasonlóra. MÁV-dolgozóval Cím: 
Prókai Miklós. 4600 Kisvárda. Baross 
G. u. 2. I. 2. 

Elcserélném egy szoba két félszobás 
összkomfo,rtos. 67 négyzetméteres Rá
kos úti MAV-bérlakásomat másfél szo· 
bás. összkomfortos tanácsi lakásra. 
Budapest XIV„ XV . XVI kerületi 
előnyben. Érdeklődni lehet: Árvainé 
35-78-as vagy 228-842-es telefonszá
mon. 
Elcserélném Bp. Rákos úu 1.5 szobás, 
47 . négyzetméteres (sötét konyhás) 
MAV-bérlakásomat 2.5-3 szobás 
MÁV-bérlakásra. Érdeklődni a 
699-639-es telefonszámon. egész nap. 
Elcserélném Mezökovácsháza felső 
megálló.helyen levő két szoba. komfor· 
tos MA V • bérlakásomat Budapesten 
vagy környékén h_asonló :\1ÁV • ,·ag� 
tanácsi lakásra MA V-dolgozóval. '.Vhn
den megoldás érdekel. Cím Kanász 
Antal. :vtezőkovácsháza felso megálló· 
hely. 6800 
Elcserélném budapesti IX. kerületi két 
szoba komfortos. két családnak is al
kalmas 67 négyzetméteres MÁV-qér· 
lakásomat debreceni hasonlóra. MA V
dolgozóval Érdeklődni lehet a 
471-9701105-ös. vagy a 69-68-as. 
69-05-ös telefonszámokon. t:jvárosiné. 
Elcserélném Karcag központjában lé· 
vő kétszobás. erkélyes. 54 négyzetmé· 
teres. gázfűtéses tanácsi lakásomat bu· 
dapestl vagy Budapest ½örnyéki ha· 
sonló tanácsi. esetleg MAV-bérlakás• 
ra. Érdeklődni lehet a 02 · 11-58-as vas· 
úti telefonszámon 
Elcserélném Budafok-Háros ,·asútál· 
lomás területén Jevö 100 négyzetméter 
alapterületű 3 szobás. komfortos. 
MAV-bérlakást hasonló tanácsi lakás· 
ra A házhoz nagy kert - termő gyű• 
mölcsfákkal - és gazdasági udvar tar· 
toz1k. Budaiak előnvben. Érdeklődni 
lehet egész nap a i86·801-es telefon· 
számon. 
Elcserélném Bp. Kelell pályaud\'arnál 
a .. n\'Olcházban „ levő kétszobás. 56 
négyzetméteres. gázfűtéses MÁV-bér· 
lakásomat hasonló tanácsi vagy ma
gánrendelkezésű lakásrd. Vidéki is ér· 
dekel. Érdeklődni lehet munkaidőben 
a 119·106-os vagy 10-73/255-ös mellé· 
ken. Hortobágyiné 
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ÜLÉST TARTOTT AZ ELNÖKSÉG 

Napirenden 

1985. MÁJUS 30. 
• 

a szakszervezeti választások 
Május 14-én rendkívüli kibő

vített ülést tartott szakszerveze
tünk elnöksége. A testület elő
ször a vasutas-szakszervezet 
felépítésének módosítási javas
latait, valamint a szakszervezeti 
vezető testületek és tisztségvi
selők újjáválasztásával kapcso
latos tennivalókat tárgyalta. 
A napirenddel összefüggésben 
Dénes Sándor, a szervezési és 
káderosztály vezetője mondott 
szóbeli kiegészítést. 

vasútegészségügyi szolgálat kö- javítása érdekében olyan mun
zépszerve, ahol mindenképpen ka- és hatáskörmegosztás kiala
intéző bizottság létrehozását ja- kítása, amely révén az egyes 
vasalta. . szervezeti egységek jobban ér-

:\osztalgiavonat indult a "yugatihól \ácra a menetrendi ,ajtótájékoztató ri.�zhevőhel 

A szervezeti felépítéssel kap
csolatban, a SZOT határozatá
nak, valamint a MÁV szerveze
ti rendszerének figyelembevé
telével két javaslatot dolgozott 
ki. 

Az első szerint a vasútigazga
tóval, illetve a szakági főosz
tályvezetővel partner szakszer
vezeti szervként intézőbizottság 
létrehozását javasolta. a 
GySEV kivételével. A második 
változat szerint a jelenlegi szer
vezeti felépítés - bizalmi testü
let, szb, -· változatlan marc,d
na. Kivétel: a Központi Hivata
lok és Intézmények, valamint a 

A testület az első javaslatot dekeltté válnak a vállalati ered
fogadta el, amelyet a május ményhez való hozzájárulásban. 
24-én ülésező központi vezető- Ennek megfelelően kell végre
ség elé terjesztett elfogadásra. hajtani a megkezdett szervezet
(Erről következő számunkban l<orszerűsítési munka folytatá
részletesen tájékoztatjuk alva- saként a MÁV Vezérigazgató
sóinkat.) ság feladatainak racionalizálá-

Az elnökség tárgyalta továb- sát, és szervezetének módosítá
bá a választásokkal és a vas- sát. Ez természetesen nem je
utas-szakszervezet XI. kong- lenti a teljes vállalati mechamz
resszusa előkészítésével kap- mus reorganizációját, viszont 
csolatos agitációs és propagan- megteremti a szervezeti kerete
da feladatokat, valamint az idei ket a következetes végrehajtás-
jóléti alapok felosztását. hoz. 

Külön napirendben foglalko- Szakszervezetünk elnöksége 
zott a testület a MÁV vállalati május 22-én, lapzártakor, Hévi
működésének és szervezeti fej- zen tartott kihelyezett ülést, a 
lesztésének koncepciójával, va- Vasutas Biztosító Egyesület 
!amint a MÁV Vezérigazgató- üdülőjében. Napirenden szere
ság szervezeti rendjének to- pelt az újításokról szóló 
vábbfejlesztésével. ·Ezzel kap- 10/1983. (V. 12.) MT sz. rendelet 
csolatban dr. Bajusz Rezső ve- érvényesülésének tapasztalata1. 
zérigazgató adott részletes tájé- valamint a vasutas biztosító 
koztatást. egyesületek, a MÁV Vezérigaz-

Elmondotta többek között, gatóság és a vasutas-szakszer
hogy a továbbfejlesztés célja a • vezet együttműködése a vas
vállalati alkalmazkodóképesség utasok szociális ellátásában. 

Az új menetrend júmus 2-án 
lép életbe. és 1986. május 31-ig 
lesz érvényben. Ebből az alka
lomból május 14-én dr. Bajusz 
Rezső, a MÁV vezéngazgatója 
sajtótájékoztatót tartott a Nyu
gati pályaudvar kormányzati 
várótermében. A szakemberek 
véleménye szennt mmden me
netrend valamiben jobb az elő
zőnél. Érthető, hiszen az eltelt 
év tapasztalatainak gondos fel
használása, az eltérő igények 
egyeztetése. más közlekedési 
vállalatokkal való összehango
lása javít a menetrenden. Ak
kor is igaz ez. ha a változás 
mértéke csekély. és jobbára az 
utazóközönséget érinti. Ilyen 
lesz az új menetrend 1s. 

Nemzetközi 

. vonatok 

· Vasúton utazik a gyümölcs és a zöldség 

A Budapest-Prága-Berlm 
forgalomban ked\'ezőbbek let
tek az összeköttetések. A HüN
GARIA expressz vonatpár ko
rábban közlekedik. A 40 perc
cel megröV1dített menettartam 
elsősorban az utasoknak ked
vez. A METROPOL expressz új 
éjszakai utazási lehetőséget 
nyújt. A határon a hatóvizsgá
lat korai esti befejezése lehető
vé teszi. hogy az utasok zavar
talan pihenéssel töltsék az uta
zás idejét. 

Hamarosan érnek a hazai 
gyümölcs- és a szabadföldi 
zöldségfélék. Ezeknek a termé
nyeknek vasúton való fuvarozá
sáról tanácskoztak április 29-én 
a Hungarofruct. a Központi 
Szállítási Tanács. a MÁV Ve
zérigazgatóság és a budapesti 
vasútigazgatóság szakembere). 

Az értekezleten Majzik And
rás a Hungarofruct budaörsi te
lepének igazgatója tájékoztatta 
a résztvevőket. Egyebek között 

MÁV-Volán 
pályaudvar 

Május 3-án átadták rendelte
tésének a sárospataki MÁV -
Volán pályaudvart. Az ünnep
ségen megjelent dr. Várszegi 
Gyula vezérigazgató-helyettes 
és Hernádi István, a miskolci 
igazgatóság vezetője is. 

Az új állomás felvételi épüle
te 126 méter hosszú és 26 méter 
széles. A terveket Juhász Sán
dor, a MÁVTI mérnöke készí
tette. A kivitelező a Borsod me
gyei Tanács Építőipari Vállalat 
volt. Az épületben két váróte
rem, egy utascsarnok, egy átjá
ró csarnok, irodák és szociális 
létesítmények kaptak helyet. 
Három MÁV- és két Volán
pénztárnál válthatnak jegyet az 
utasok. 

Az állomásépület egyik olda
lán vannak a vasúti vágányok. 
a túloldalra pedig 13 autóbusz
peront építettek, ahová 168 au
tóbuszjárat érkezik, illetve in
dul. A közelben személygépko
csi-parkoló és taxiállomás is 
van. 

A pályaudvar épületébe bel
ső udvart építettek, amelyben 
tuják és puszpángbokrok pom
páznak. A belső építészeti meg
oldás szinte egyedülálló. A be
ruházás 98 mil!Jó forintba ke
rült. 

elmondta, hogy tavaly 422 ezer 
tonna árut szállítottak export
ra. Ezt a mennyiséget az idén 
451 ezer tonnára emelik. Az 
igazgató felhívta a vasút képvi
selőinek figyelmét, hogy az egy
re rapszódikusabban változó vi
lágpiaci helyzet miatt a MÁV
nak is rugalmasan kell alkal
mazkodni az igényekhez. Ez a 
nagyobb külföldi megrendelé
sek esetén azt jelenti, hogy min
dig megfelelő számú kocsi áll
jon rendelkezésre. Ez nem csu-

pán vállalati, hanem népgazda
sági érdek is. 

Vita alakult ki a hagyma
szállításokról. A MÁV-nak az 
az érdeke, hogy a Dél-Alföldről 
irányvonattal továbbítsa, ám a 
Hungarofruct rakodó kapacitá
sa nem teszi ezt lehetővé. 
Emiatt vagy nagy összegű ko
csiálláspénzt, vagy sok rakodá
si költséget kell fizetnie. 

A jogos észrevételt mérlege
lik majd a vasút vezetői. 

(séra) 

Ezúttal nem a METROPOL. 
hanem a SAXONIA szállítJa az 
al.itókat az utasokkal. Kedve
zőbb lett tehát a Keletiben az 
autórakodás ideje. A nyári idő-

Új állomásépület Bicskén 
\ 

.\ bic„kei va;,útállomá3 kor3zerűsítése során új felvételi épületet i,, emeltek. \ két,zin1t•, lét.-,ítménJ• 
ben nagyméretű várót.-rmek. hivatali é;, szociális helyi!,égek. továbbá Lta3ellátó pavilon kapott helJet. \z 
öhenmillió forint értékű beruházás;,al létrehozott építmén,-1 a tervek 3zerint augu,ztu,han wh.-tik ha,z
nálatba az utasok. �épünkön az új felvételi épület egy ré;,zlete látható. 

szakban pénteken és szomba
ton este Budapest Nyugati 
pályaudvarról Lipcsébe mente
sítő vonatot indítanak. Ellen
irányú párja szombaton és va
sárnap délelőtt érkezik Buda
pestre. A pozsonyi gyorsvonat
pár megszűnik. 

A menetrendszerkesztők lát
va a PANNONIA expressz nyá
ri zsúfoltságát, mentesítésére 
hétvégén új tranzit gyorsvonat
pár közlekedéséről· gondoskod
tak Berlin-Szófia között. A jú
liusban és augusztuspan közle
kedő vonat nem érinti a Keletit: 
Kőbánya-Kispesten 3.32 óra
kor áll meg. Ellenirányban (dél
ről északra) 17.18 órakor érke
zik a Keletibe. A VARSOVIA 
Budapest-Varsó között nappal 
kihasználatlanul közlekedett. 
ezért éjszakai vonatként nyáron 
naponta. míg télen csak hét \'é• 
gén közlekedik. Ezzel egyidejű
leg Budapest-Katov1ce közötti 
nyári mentesítő vonatpár meg
szűnik. 

A Budapest-Bukarest útvo
nal nemzetközi forgalmában 
mérséklődés tapasztalható. 
Emiatt a MAMAIA expressz -
változatlan menetrenddel -. de 
csak pénteken és szombaton in
dul Budapestről. Ellemrányból 
vasárnap és hétfőn érkezik. Ér
demes megoldás. hogy a MA
MAIA expressz menetrendjé
ben egy héten egyszer Prágá
ból. illetve Varsóból turista kü
lönvonatpár közlekedik. 

Belföldi 
forgalom 

A korábbi évek menetrendi 
szerkezete kiállta a próbát, 
ezért jelentős változtatásokra 
nem volt szükség. Ennek elle
nére olyan kisebb -.de érdemi 
- változások történtek. ame
lyek javítják a személyszállítási 
szolgáltatást. Javult a megye
székhelyek egymásközt! forgal
ma, az expressz- és gyorsvona
tok közötti csatlakozások rend
je. Szolnok és Székes/ ehérvár 
állomásokon az·eddiginél több 
expresszvonat áll meg. Né
hány. nem kellően kihasznált 
vonat közlekedését viszont Ja
nuárban és februárban időlege
sen szüneteltetik. Ez nem ellen
tétes az utazási igényekkel. de 
hatással van a vasút energia
megtakarítási törekvéseire. 

Mindez korántsem jelenti azt. 
hogy ne terveztek volna új \'O· 

natokat 1s. Győr-Pécs között a 
nyári főidényben - hét régén 
- új gyorsvonatpár közleke
dik. Ezzel természetesen javí
tották a Balatonhoz eljutás fel
tételeit 1s. Amennyiben beválik 
a közlekedtetése. az egész me
netrendi évre kiterjesztik. 
A Pécs-Szbmbathely között 
közlekedő gyorsvonatot - hét 
végén személyvonatként 
Sopronig közlekedtetik. 

A Balaton forgalmának ki
szolgálását nem érintik lénye
ges változások. A 19 óra 25 per
ces budapesti indulást köt·ető
en a fonyódi személyvonat 30 
perces menettartam-rövídités-

(Laczkó Ildikó felvétele) 

sel közlekedik. A Fonyódról 
Nyíregyházára közlekedő vo
nat eddig a késői érkezés miatt 
kevésbé volt kihasználva. Emi
att. az üdülőváltásokhoz igazod
va. 3 órával korábban közleke
dik. 

A pályakorszerűsítés és a v!l
lamosvontatás 1985. évi megva
lósulását követően (1985. év vé
gétől Budapest-Pécs között 
100 120 km, qra sebességgel 
közlekedő expressz- és gyorsvo
natok 20-25 perccel. Gyéké
nyes felé 15-20 perccel rövi
debb idő alatt szállítják az uta
sokat. 

Figyelmet keltő intézkedés. 
hogy a MECSEK expressz Bu
dapestről. a BARANYA Pécs
ről 18 órakor mdul. figyelembe 
vé\·e az éjszakai szerr.éljiorga
lom mérséklődését 1s. Ugyan
csak új gyorsvonatpárt alakítot
tak k1 Miskolc és Pécs között. 

A távolsági személyvonatok 
jellemzője Budapest-Pécs
Budapest. illetve Budapest és 
Pusztaszabolcs között: ritmikus 
menetrend szerint indulnak 
vonatok a Déli pályaudvarról. 

Pécs és Nagykanizsa között 
több vonat menettartama 
30-45 perccel csökkent. A Du
na-kanyarban egy új vonatpár 
nyújt nagyobb vonatkínálatot, 
míg szombaton - a kisebb 
igény miatt - két vonattal ke
vesebb közlekedik. A közked
\'elt - hétvégi - Budapest
Romhány közötti közvetlen vo
nat egész évben közlekedik 

A RÁKÓCZI expressz köz
t·etlen ózdi vonatrészt is továb
bit. Budapestről Salgótarjánba 
naponta két gyors. és két sze
mélyvonat közlekedik 

Jelentős változás az új me
netrendben Gyöngyös bekap
csolása a budapesti összekötte
tések rendszerébe. 

A Szeged-Miskolc .. átlós" 
gyorsvonat pénteken egri köz
\·etlen kocsikat is továbbít. 
A Budapest-Sátoraljaújhely 
között közlekedő hét veg1 
gyorsvonat Miskölctól szerr.ély
\'Onatként közlekedik. 

A SZABOLCS expressz Ceg
léden és Szolnokon - mindkét 
irányban közlekedve - me_gáll. 
A SZABOLCS és a NAPFENY 
expressz Cegléden csatlakozik. 

Budapest-Nyíregyháza-"
M átészalka között megszűnt 
az éjszakai t'onat. Ezzel szem
ben új hét végi személyvonat
pár közlekedik Budapest-Kis
\·árda és Debrecenen át Máté
szalka állomásokra. 

Minél jobbat ... ! 

A menetrendtervezők. -szer
kesztők látszólag befejezték 
munkájukat. De csak látszólag. 
hisz az ő munkáJuk is folyama
tos. Az üzemviteli főosztály a jö
vőben is s_zívügyének tekinti. 
hogy a MA V menPtrendje jól 
szolgálJa a népgazdaság és a 
mmd nagyobb megbecsúlésrc 
számító utazóközönség érde
keit. 

Szabó Béla 
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Felhasználva minden forintot .. • • 
Bértárgyalás egy fövonali középállomáson 

Tata, vasútállomás, kicsiny 
főnöki szoba, benne sűrű ciga
rettafüst. Ami ilyen esetekben 
talán mindenütt összegyűl, ahol 
,,zsebbe vágó" dolgokról dönte
nek. 

Az állomás persze lehetne 
nagyobb, sokkal nagyobb és 
szebb, ami a ,.vizek városához" 
illik, ahol egyre dúsul az ide
genforgalom. De hát a Buda
pest-Hegyeshalom közötti fő
vonal rekonstrukciója még csak 
a vágányokat érintette itt. Az 
épületek maradtak olyanok, 
amilyenek már az első sínpárok 
mellett voltak. Ám ennek is el
jön az ideje, mint ahogy most 
eljött annak, hogy április végé
ig a rendelkezésre álló bért fel 
kell osztani. Egy összeget, ami 
szintén lehetne sokkal na
gyobb. 

A komáromi körzeti üzem/ ő
nökségtől - ahova a tatai állo
más tartozik - havi 14 ezer fo
rintot biztosítottak a helyi vas
utasok béremelésére. Csakhogy 
ebből leíródnak a különböző 
juttatások: a túlóradíj és mie
gyéb, mivel - ahogy már mon
dottuk - az állomás kicsi, ,,ke
resztmetszete"· szűk. Számítani 
kell a nyári szabadságokra, 
egyesek betegállományban, 
mások gyesen vannak, ezért 
mindenképp szükségesek a túl
órák. Ha nem lenne ilyen nehéz 
helyzetben az• üzeme.s-ység, 
több jutna béremelésre. Igy vi
szont csak nyolcezer forint ma
rad, ennek felosztásáról kell 
dönteni. 

A .,hivatalt" Barsi Lajos állo
másfőnök, Vécsey Lajosné ke
reskedelmi részlegvezető képvi-

A forgalmisták végül egyfor- van még ilyen vagy olyan fel
mán 3 00 forintot kapnak, s en- adat, és már csinálja is, szó nél
nek jogosságát mindegyik ta- kül. A váltókezelők között most 
nácskozö elismeri. A forgalmi ő kapja a legmagasabb bér
szQlgálattevő az állomás „lel- emelést, bár nem égigérőt. Csu
ke", itt méginkább, ahol öt vá- pán annyit, amennyi a differen
gányon (ebből egy rakodó) kell ciálásba belefér a régi gárdánál. 
átereszteni, rendezni egy vasúti Az összeg felosztása végül fővonal forgalmát, közlekedé-
sét. Közben odaügyelve kiszol- megtörténik, bár a sok vita 
gálni a nyolc ipartelepet. után még nem biztos, hogy 

Az egyik oldalon, a felvételi stimmel. Az állomás adminiszt
épülettől alig néhány száz mé- rátora és a bizalmiak (lfm, mi
terre a tolatási határon belül lyen szerencse, hogy nok, akik 
még 'mindig régi sorompó van.' a, pénzügyi . mű�eletekben ne
Két község felé és fontos üze- tán otthon 1s �e�}elhete!l�ne�) 
mekhez _ mint például az ex- g:i:o:s�n betáplalJ�k a ke;1 sza
portra gyártó Tatai Hűtőtechni- m1togepbe a bere�el7seket. 
ka _ vezet arra az egyetlen A nagy d_ol�okhoz .melto 1zga
közút. Néha gépkocsik, erőgé- lom�al vegz1k a _muveletet. 
pek hosszú sora „toporzékol", Mmden egyezi�, megvan a 
amiért le van engedve a sorom- nyolcezei:. Egy forint se maradt 
pó. A.minek emelőkerekét har- felhasznala_tla�ul. Ám ez -�sak 
mincötször kell megtekerni ah- a d�log eg�k re_s�e, m_ert kove�
hoz, hogy szabad legyen az út. kezik a kiertesi�es: k1 me�_n?1t 
Ugyanannyiszor forgatni a le- 15apott a 35 _tatai v�sut�� kozul. 
eresztésnél, ha szól a csengő, Es, ami utána meg kove;kez
mert gyakran szól. Hiszen fővo- m_eny lehet. Ama ��yszeru -

��
nal. (Erre az évre ígérik a fény- 1;al f?gva, h_ogy sa�at munkaJ�t 
sorompót.) al�aban mmd_�n� sokra _!artJa 

Aztán a váltókezelők. Az állo- (amiben van JO 1s), ebbol VI

más rakodóterülete szűk szont olyasmi kerekedik néha: 
ugyan, de hosszú, ezenkívül ,�M�ért_�apt?-m é�, ,csak ennyit, 
gyakran van tolatás a nyolc es o miei;t _to�bet. 
iparvágányon is. A petróleum- �gy . regi,. oss�e�zokott, egy
lámpás világítás jelzésadás re- mast 1smero kozosségben ez 
likviái netán felkelthetik a azonban ritkán vezet a bizalmi
skanzenesek érdeklődését de ak béremelés utáni ,,ostromá
jelenleg sötétedés után itt 'még ?oz". A tatai kollektíva pedi_g 
szükség van ezekre a munka- ilyen., Neh�z pos�t�n, a _ dolgat 
eszközökre. És hát a váltókeze- megb1zhatoan ellato. Ezert ez a 
lök többsége sem mai gyerek. bé;tárgyalás alighanem ered
Lunzer Ferencnek (ő is ötvenen m:nyesen folyt le - mmt az el
felül) nem sokat kell magyaráz- mult napokban, hetekben sok 
ni, mit tegyen, érti anélkül. helyen. 
Vagy csak mondani kell, hogy Havasházi László 

seli. Hetényi Istvánné főbizal- .---------------------------
mi, Skrihár Piroska bizalmi és 
Kollár József, a forgalmisták 
bizalmija áll a „másik oldalon", 
ha ilyen megosztódás egyálta
lán van. Mert vita ugyan néha 
kerekedik egy-egy névnél (s a 
heveny véleményegyeztetés 
még sűrűbbé teszi a cigaretta
füstöt), de a végeredmény min
dig egyetértés. Az állomás 36 
dolgozóját ától cettig ismerik. 
A családi körülményeket, a 
munkamorált, hozzáállást. 
Ilyen kis közösségben nincse
nek titkok, akár egyenként 
mérlegre tehető minden ember. 

Az állomásfőnök, a kereske
delmi részlegvezető és Kollár 
régi „muskétás" ilyen ügyek
ben: ők már sok bérvitát átél
tek, átvészeltek. A két bizalmi 
(Hetényiné és Skrihár) azonban 
új tisztségviselők, nemrég vá
lasztották meg őket a nyugdíj
ba vonultak helyére. Ez szintén 
egy állapotot mutat: nemcsak a 
tatai állomás épülete ódon, ha
nem a dolgozók zöme is javako
rabeli. Többnyire jó ötvenes. 

- A múltkor jelentkezett 
egy fiatalember váltóőmek -
példálódzik Kollár József. -
Egy hétig itt volt, aztán jött a 
munkakönyvéért, és csaknem 
sértődötten kijelentette, hogy 
„ nem nekem való meló ez". Az 
időseknél viszont a vasút már 
az egyetlen perspektíva, itt vár
nak még a hátralevő munkás
éveikben megbecsülést. És hát 
több bért. Ezúttal a nyolcezer
ből. 

Jó és megbízható kollektí
va a miénk - közli Barsi Lajos 

állomásfőnök. 
Csakhogy ez egyáltalán nem 

teszi könnyebbé az idei bérfel
osztást, azt mérlegelve, hogy ki

nek mennyit adjanak. 

A kiindulópont. az alaphatár 
megszabott: mindenkinek leg
alább ötven forint. Csupán ket
ten maradnak ennél, mivel ők 
elég jól állnak a „tól-ig" kate
góriában. (Ami Tatán is ritka
ság: akadt, akit csak most emel
hettek fel a bérkategória alap
összegéig, vagyis a „tól"-ra.) 
A többieknél itt 1s egyértelmű 
az indíték: differenciálni kell 
végzett munka, szakmai kép
zettség, beosztás szerint. Ezen 
nincs vita, csak amiatt, hogyan 
oldható meg ez a kevésből, öt
ven vagy száz forint méricské
lésével. 

.. 

Titkár a mozdonyon 
A MÁV Debreceni Körzeti 

Üzemfőnökség vonalain kicsit 
csodálkoztak a forgalmisták, az 
állomásokon szolgálatot teljesí
tő vasutasok, amikor Páll Fe
rencet először meglátták moz
donyvezetőként egy-egy gépen. 

Páll Ferenc a múlt év novem
bere óta a körzeti üzemfőnök
ség szb-titkára. 1978 óta tölt be 
függetlenített szakszervezeti és 
pártfunkciókat. 

- Hogy került vissza a moz
donyra? 

- Én elsősorban masiniszta 
vagyok - mondja az szb-titkár 
mosolyogva, majd hozzáteszi: 
-, különben erre 1983-tól jogi 
lehetőség is van, hát hétvége
ken miért ne csinálhassam azt, 
amit nagyon szeretek. Más a 
kertjében foglalatoskodik, hor
gászik, meccsre jár, vagy uta
zik, kirándul szabad idejében, 
én mozdonyt vezetek. 

- No de ... 

- Hajdúszoboszlón, vasutas 
légkörben nevelkedtem, és az 
általános iskola elvégzése után 
az már természetes volt, hogy a 
szegedi vasúti technikumban 
folytattam tanulmányaimat. Ott 
végeztem 1963-ban ... 

- Ön már az új vasutas ge
neráció derékhadához tartozik. 

- Így is lehet mondani. 
A technikum és a szakvizsgák 
elvégzése után különböző he
lyeken teljesítettem szolgála
tot, mint vonatmenesztő, tér
felvigyázó, forgalmista, majd 
1979-ben elvégeztem a kereske
delmi tisztképzőt is. De gyer
mekkori álmom csak egy újabb 
tanfolyam elvégzése után való
sulhatott meg, amikor 1972-ben 
mozdonyra kerültem. Utána 
azonban elcsábított a mozga
lom. A KISZ, a szakszervezet, a 
párt. Elküldtek négyéves politi
kai főiskolára és hát - tárja 
szét karját a fiatal szb-titkár -
most ez van . . .  

- De gondolom, hogy azért 
a szakszervezeti munkát is szí
vesen csinálja, hiszen - ahogy 
hallom a vasutasoktól - nép
szerű ember. 

- Örülök neki, hogy vas
utas kollégáim a dolgozók ér
dekvédelmében végzett mun
kámért becsülnek. 

- Mit szól a család, a feleség 
ahhoz, hogy hétvégeken nincs 

otthon? 

- Jó, jó - veszi vissza a 
szót a titkár - először a felette
seim is csóválták a fejüket. Má
sok rámfogták, hogy a plusz ke
reset hajt szabad időmben a 
mozdonyra. Nem mondom, 
hogy nem jön jól a többletkere
set, de ez harmadlagos. Első
sorban valóban nagyon szere
tek mozdonyt vezetni, hiszen 
ezért lettem vasutas is. Másod
szor, mint szb-titkár utazás 
közben közvetlen kapcsolato
kat tudok teremteni nagyon 
sok emberrel. Egy vezető szak- - Már megszokták, hiszen 
szervezeti funkcionáriusnak ez nekünk vasutasoknak sokszor 
nagyon sok segítséget ad a éjszaka és ünnepnap is dolgoz-
mozgalmi munkához. ni kell. 

- Hogyan lett vasutas? Dávid József 

Pályázati felhívás 
A Közlekedési Minisztérium 

és a MÁV Vezérigazgatósága 
„a nagyvasúti váltók villamos 
fűtéséhez, lapos keresztmetsze
tű csőfűtőtest konstrukciójának 
és gyártástechnológiájának ki
dolgozására" országos, nyilvá
nos és titkos tervpályázatot hir
det. 

A pályázati kiírás és mellék
letei 1985. május 2 0-tól vehetők 
át a MÁV Vezérigazgatóságon 

(Budapest VI. ker., Népköztár
saság útja 73-75. fszt. 15. sz. 
szoba) 15 0 Ft befizetése ellené
ben, munkanapokon 9-15 óra 
között. 

A pályaművek beküldési ha
tárideje: 1985. október 14. 24.00 
óra. A pályaművek díjazására 
és megvételére 38 0 OOO Ft áll 
rendelkezésre. 

(A bíráló bizottság) 

EGY IIUM{ÁSSZÁLLÓ PANASZAI 

Csali egy his r,íshiány? 
Senki sem csodálkozik, ha 

azt olvassa, hogy egy sivatag
ban kevés a víz. Nem meglepő 
az sem, ha mondjuk, a Szahel
övezetben Közép-Afrika élővi
lágát alaposan megtizedeli a 
szárazság. Az már érdekesebb, 
sőt egyenesen meglepő, ha va
laki azt állítja, hogy nálunk egy 
munkásszállón, csekély fél esz
tendeje enyhén szólva hiányos 
a vízszolgáltatás. Különösen, 
ha olyan laktanyáról, munkás
szállóról van szó, ahol a vidéki 
vasutasok is eltöltenek egy-egy 
éjszakát, vendégként. Képzel
jük csak el, hogy valaki elcsi
gázva, néhány száz kilométer 
megtétele után leszáll a vonat
ról, mozdonyról, és amúgy az út 
porától lepve kell végigdőlnie 
az ágyon. 

* 

A munkásszálló a Déli pálya
udvaron lévő, nemrég felújított, 
zöldre festett épület. Keresem a 
bejelentőt, érdeklődöm, illetve 
érdeklődnék utána az áll.omá
son. 

Bóklászva a felvételi épület 
folyosóin, egyre valószínűbbé 
válik a telefonon közölt panasz 
valódisága. A Déli pályaudvar 
építésekor hangsúlyozták, hogy 
,,az ezredforduló igényeit is fi
gyelembe véve készült." Fogal
mam sincs, mit értettek ezalatt. 

A mellékhelyiségek zárhatat
lanok, letört kilincsek, kitört 
zárhelyek, beázások, csöpögő 
csövek és bűz a jellemző. Hiába 
a korszerű, monitoros menetirá
nyítás, hiába a számítógépes 

adatfeldolgozás. A szociális lé
tesítmények - s vele együtt az 
egész új főépület is - állapota 
több, mint elszomorító. Ezen a 
nagy csomóponton sokan dol-

goznak, végzik felelősségteljes 
munkájukat. Az ő megbecsülé
süknek a hiányát mutatják a lá
tottak. Sokat beszélünk a garáz
dákról, akik értelmetlenül pusz
títják a kocsipark és az állomá
sok berendezéseit. De aligha 
valószínű, hogy a szolgálati 
rész elhanyagoltságáért is név
telen huligánok lennének a fe
lelősek. 

* 

A peron melletti egyi� csupa 
üveg-beton irodahelyiség ajtaja 
tárva. Benyitok. Senki. A foga
son kabátok, az asztalon iratok, 
egy kis számítógép. A fiókok
ban ki tudja mi. Ordítozva kö
szönök, de a szomszéd szobából 
sem kerül elő senki. Elég kínos 

a helyzet, öt percig bírom a vá
rakozást, aztán elosonok. Ké
rem. ez a két egymásba nyíló 
iroda ott van, ahol naponta uta
sok százai, ezrei sétálgatnak. 
S bár szép dolog a korlátlan bi
zalom, de a nagy számok törvé
nye szerint előbb-utóbb csak 
akad valaki, akinek kell egy ka
bát, egy kis számológép, vagy 
amit talál. 

* 

Kénytelen vagyok kísérő nél
kül átvergődni a vágányrenge
tegen. a kettes toronyig. Onnan 
hívjuk fel Somogyi Árpádot, a 
panasztevőt. aki csaknem az 
alagútnál teljesít éppen szolgá
latot. 

- Nézze - mondja készsé
gesen - november harminca
dika óta kisebb megszakítások
tól eltekintve nincs víz a mun
kásszálláson. Ott lakom. Mi 
még csak kifigyeljük valahogy, 
hogy mikor működnek a csa-

ei,i, f ű6izRh»i purtréjR 

pok, de a vidékiek miatt tart
hatatlan ez az állapot. 

* 

A délutáni órák csöndje üli 
meg belülről a folyosókat. Ösz
szesen két lakót találok. Gond
noknak nyomát sem,' pedig ke
resem szorgalmasan. Mondják 
azután később, hogy máshol 
dolgozik, ezért nem lehet meg
találni. 

Lázár György vezető jegy
vizsgáló és Szűcs Géza fékező
kirakó, a szálló állandó lakói 
közé tartozik. Jól ismerik a 
helyzetet, a gondokat. 

- Tökéletesen helytálló a 
panasz - áll fel a televízió elől 
Lázár György. - Hónapok óta 
küszködünk a vízhiánnyal. Va
lami felelőtlen beruházás 
miatt nem mindig jut nekünk 
is. Pedig jönnek ide olajos ru
hában a megfáradt vidéki kol
légák. 

Riadtan képzelem, milyenek 
lehetnek a szobák. Elkalauzol
nak néhányba. 

Tiszta ágyneműk. A szállo
daszoba sem nézhet ki külön
bül. A fűtés persze szén- és olaj
tüzelésű kályhákkal történik. 

A társalgóban a kis kétlángos 
gázrezsón étel fő. Vezeték táp
lálja városi gázzal, nem propán
bután palack. 

- Mégis régi gond - mond
ja a két lakó. - Felszerelhetnék 
ide a gázkonvektorokat, ha 
megfelelően építik a vezetéket. 
De nézze meg, mit csináltak! 

Lekísérnek. Félcolos cső van 
belegányolva egy vastagabb 
csődarabba. Azon a vékonyka 
csövön aligha lehet ellátni gáz
zal egy emeletes munkásszálló 
minden helyiségét. 

Kádár Péter 

Negyven esztendő a járműjavítóban 
Fenyvesi Károlv karbantartó 

villanyszereiő az Eszakl jármű
javító IX. osztályán. Negyven 
esztendeje munkahelye ez az 
üzem. 

- Apám tanácsára jöttem 

ide - emlékezik a múltra. - Ő 
is vasutas volt. mozdonyvezető. 
De nemcsak a szülői tanács ha
tározta meg választásomat, ha
nem az a körülmény 1s. hogy a 
MÁV egész életre szóló biztos 
megélhetéssel kecsegtetett. 
1945-ben léptem be az üzem 
kapuján. 

- Nem bánta meg? 
. - Nem bántam meg, mert 
itt mindig nagyon jó volt a 
munkahelyi légkör. Gyakran 
rendeztünk közös kiránduláso
kat. együtt ünnepeltük a névna
pokat. Emlékezetes élmény ma
radt egy-egy vasutas sportnap 
is. 

- Milyen állapotban volt az 
üzem a háború után? 

- Romos épületek fogadtak. 
a németek a berendezések, gé
pek nagy részét leszerelték. el
vitték. A legfontosabb feladat a 
termelés megindítása volt. 
Szinte a nulláról indultunk. 
Később megfogalmazódott a 
jelszó is: ,,Minden nap egy 
mozdonyt!" Az ötvenes évek 
elején nagy rekonstrukciót haj
tottak végre az üzemben. kicse
rélték a régi gépeket. Közvetle
nül a háború után télen-nyáron 
a szabad ég alatt dolgoztunk. 
Aztán rohamosan javultak a 
munkakörülmények. A XIV. 
osztály helyén modern csarno
kot építettek. Ez lett a dízelmoz
donyok alvázjav[tó bázisa. 

- Mi volt azokban az évek
ben a szakszervezet feladata? 

- A termelés segítésén kí
vül állandóan a munkakörül
mények és a szociális helyzet 
javítására törekedett a szak
szervezet. Elkészült a hideg
meleg vizes kézmosó, higiéni-

kus étkezősarkokat alakítottak 
ki. Az ételt villanytűzhelyen le
hetett melegítem. Később kor
sz,erű fürdők. mosdók. öltözők 
épültek. 

Fenyvesi Károly 1970 és 1984 
között a II. Rákóczi Ferenc vil
lanyszerelő. karbantartó brigád 
vezetője volt. Öt alkalommal 
szerezték meg az aranykoszo
rús jelvényt. Sok társadalmi 
munkát végeztek és végeznek 
napjainkban 1s. Patronálják a 
MAV-telepi általános iskolát. 
Korszerűsítették a világítást, és 

egyéb karbanta1tó munkát is 
végeztek már ott. Amikor moz
galom indult a tanyasi iskolák 
támogatására, ők a kocséri álta
lános iskola villanyszerelését 
végezték el. Az anyagköltséget 
a járműjavító fizette. A Törek
vés Művelődési Központ 
könyvtára irodalmi művekkel 
támogatta a tanyán élő gyere
keket. 

A szocialista brigádmozga
lomban való részvétel mellett 
Fenyvesi Károly aktív résztve
vője a szakszervezeti mozga
lomnak is. 1945 óta már volt 
szakszervezeti bizalmi. műhely
bizottsági titkár. öt éve pedig 
főbizalmiként képviseli a vas-

utasok érdekeit. Tagja a vörös
keresztes szervezetnek is. Har
mincszoros véradó. Közéleti 
aktivitását bizonyítja, hogy 
megválasztották a X. kerületi 
kulturális bizottság és a szak
maközi bizottság tagjának. 
A munkásszállókon lakók kul
turális igényeinek felmérésével 
foglalkozik. Egy évtizede pedig 
népi ülnök a Fővárosi Bírósá
gon. 

Mivel tölti a szabad ide-
jét? 

Van egy hétvégi telkem. 
Szabad időmben ott dolgozom: 
kertészkedek. Nekem ez a ki
kapcsolódásom. A feleségem is 

a járműjavítóban dolgozik, 
raktárvezető. Régebben a Tö
rekvés táncegyüttes tagja volt. 
Az idén nyugdíjba vonulok, de 
a kerületben vállalt társadalmi 
munkától akkor sem szakadok 
el. 

Fenyvesi Károly munkássá
gát több kitüntetéssel ismerték 
el. Tulajdonosa többek között a 
Kiváló Vasutas kitüntetésnek 
és a Munka Érdemrend bronz 
fokozatának. 

Székelyhídi Ferenc 
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Névadójuk Bláthy Ottó 
Az elmúlt télen veszélyt jelez

tek a blokkmesteri szakasz iro
dájába telefonon. A dominóto
ronyból a táblakezelő forgal
mista riasztott: - Baj van a 
75-ös váltóval. Kiolvadt a 10 
amperes biztosíték is. 

Papp György művezetővel az 
élen hat műszerész és lakatos 
futva tette meg a helyszínig a 
több száz méteres távot. A siet
ségre volt is okuk. A váltó a Ti
szai pályaudvar keleti végén 
van. Megbéníthatja a Mis
kolc-Hidasnémeti-Kassa, a 
Miskolc-Sátoraljaújhely, il�t
ve Nyíregyháza-Debrecen 
felé menő és onnan jövő vona
tok forgalmát. És most van a· 
reggeli csúcs ... ! 

Gyakori eset 

Az éjjel esett friss, 30 centi
méteres havat előbb szétsöpör
ték, majd egy gumikábel révén 
ideiglenes összeköttetéssel mű
ködésbe helyezték a váltót. 
Csak utána kezdték meg a hiba 
keresését. Közben szinte em
berfeletti erővel, egymást sűrűn 
váltva vésték, csákányozták a 
fagyott talajt. Negyedóra eltel
tével az átázott, hibás kábel he
lyett újonnan telepített vezeték 
szolgálta a forgalom zavartalan
ságát. 

Gyakran van szükség a 18 
tagú Bláthy Ottó szocialista 
brigád ilyen gyors munkájára. 
Területükön - a Tiszai sze
mély- és rendező-pályaudvaron 
- 228 váltó van, ráadásul hoz
zátartozik a gurító vágányfék 
berendezése is. A brigád 29 
pontból álló kongresszusi és fel
szabadulási versenyvállalásá
ban az is szerepel: ,, Tovább 
csökkentjük a műszaki hibából 
eredő vonatmegállásokat. " Ez 
azért nagy szó, mert az előző 
évben mindössze három vona
{nt \lr:r.s-��ítetth\ ::1�.i!�"isra 
az ilyen eredetű hibák. ·A válla
lás teljesítéséért különösen so
kat tettek az elmúlt télen. Volt 
rá eset, hogy a legfontosabb 
váltócsoportoknál a legzordabb 
időben is ott őrködött, tevé
kenykedett 5-6 ember egész éj
szakákon át. 

- Ez a közösség arról neve
zetes - mondja Gál Lajos, a 
miskolci vasútigazgatóság auto
matizálási szakembere, műsza
ki tanácsadója -, hogy a bri-

gádtagok szakmai felkészültsé
ge kiváló, így el tudják végezni 
a leikomplikáltabb feladatokat 
is. Ertenek az új technikához, 
technológiához, s azt rendszere
sen tovább is fejlesztik. 

Önállóan ... 

öten rendszeresen foglalkoznak 
újításokkal ... 

Szegedi László műszerész is 
a brigád egyik erőssége. ő sze
relte be a 15 villamos mozdony
ba a vonatbefolyásoló berende
zést, amikor ez a munka még is
meretlen volt. Kovács Gyula a 
villamos váltóhajtóművek szak-

1966-ban itt helyezték üzem- értője, de itt az emberek nem 
be az ország legnagyobb kapa- elégszenek meg egy szakmával. 
citású Integra dominó rendsze- Doktor Gyula műszerész pél
rű biztosító berendezését. S mi- dául kitűnően ért a lakatosmun
vel a miskolci igazgatóság terü- kákhoz is. A magas fokú szak
letén volt a legtöbb berendezés, mai tudásra való törekvést jól 
szükségessé vált az egységek tükrözi ezenkívül a legfiatalabb 
helyszíni javítása. Eleinte ez Jirigádtag, Korber Zoltán ese
kezdetleges volt, később jelen- te: ő már megszerezte az egyik 
tősen felfejlesztették, s ma - a technikusi minősítést, és most 
blokkmesteri szakaszból kivál- tanul tovább Egerben a máso
va - ez a gárda önálló egység- dikért. 

Újabb feladatok 
ként dolgozik. Köztudott az is, 
hogy nemrég kevés mozdonyon 
volt vonatbefolyásoló berende
zés. A brigádtagok 15 gépbe 
építették ezt be. Amikor az or- Papp György az idei vállalá-
szágban még sehol sem üze- sokról is szól: 
melt, itt már működött a saját 
tervezésben, kivitelezésben ké
szült próbapad. Ennek segítsé
gével indulás előtt a mozdoo.y
vezető ellenőrizheti a fontos be
rendezések működését. 

Simon Sándor, a biztosítóbe
rendezési fenntartási főnökség 
üzemvezetője így jellemzi a kö
zösséget: 

- Olyan kollektíva ez a bri
gád, amelynek minden tagja 
mind a munkahelyen, mind a 
magánéletben - gondolok pél
dául a lakásépítésre is 
együtt érez, cselekszik és segít 
egymáson. Kiválóan dolgoz
nak. Ne kik csak szólni kell, s a 
munka már el is van végezve. 
Főnökségünk négy egységből 
áll, ahol 10 brigád dolgozik, de 
közülük ez jár az élen. A MÁV 
által meghirdetett brigádvetél
kedőre is jó eséllyel indulnak: 
már a múlt évi tevékenységük
kel is 134 pontot értek el. 

Papp György művezető, s 
egyben a Bláthy Ottó szocialis
ta brigád vezetője ezeket mond
ja: 

- A Miskolcon áthaladó fő
vágányokon még nincs jel/el
adó berendezés. Baján most ké
szülnek hozzá az állványok, s 
ha megérkeznek, kezdjük a sze
relést. Ezenkívül az országban 
elsőként - a miskolci igazgató
ság épületében, illetve a Hat-

van-MÍskolc-Mezőzombor 
közötti törzsvonalon - építjük 
ki a KÖFE-berendezést. Ennek 
pályaudvari egysége már meg
érkezett, s a szerelés gyorsítása 
érdekében a Bláthy Ottó brigád 
újabb felajánlást tett . . . 

Ide kívánkozik még, hogy két 
kommunista műszak helyett 
négyben vettek részt. Az egyik 
ilyen műszakon - a kulturált 
utazás elősegítése érdekében -
10 személykocsit tisztítottak, 
takarítottak ki. Részt vettek 
kulturális vetélkedőn, ahol a 
miskolci brigádok között a ne
gyedik. az igazgatósági tiszta
sági versenyben a harmadik 
helyezést érték el. Ám mégis, a 
legnagyobb érték: az ő .,látha
tatlan" munkájuk, amellyel a 
vasúti csomópont zökkenőmen
tes forgalmát immár tizenkét 
esztendeje segítik. Azóta min
den évben kaptak valamilyen 
kitüntetést. Legutóbb a múlt 
évben végzett tevékenységük
kel kiérdemelték a MÁV Kiváló 

- Itt kezdtem ipari tanuló
ként, itt voltam műszerész, s 
lettem később művezető. Részt 
vettem az új berendezések sze
relésében, s ez az ismeret igen 
sok előnyt jelent. Ehhez 111ég 
hozzájárul az is, hogy ott va
gyok, együtt dolgozom a fiúk- Brigádja címet, immár másod-
kal. Ők is szeretik a szakmát, az szor. 
új dolgokat. Jellemző, hogy Csorba Barnabás 

Kockázatos vállalkozás volt 

Két gőzös épségben maradt 
Zoltán Ferenc a mezőtúri fű

tőház vezetője volt. 1972-ben 
ment nyugdíjba. A második vi
lágháborúban is a vasútnál dol
gozott. A felszabadulás előtti 
napok eseményeiről, a helytál
lásról beszélgettünk a ma is ak
tívan tevékenykedő Feri bácsi
val. 

· - 1940 februárjában kerül
tem a szolnoki fűtőházhoz moz
donylakatosnak - kezdi a visz
szaemlékezést. - Ekkor már 
forrongott a világ. Én igyekez
tem elsajátítani a forgalmi és 
műszaki ismereteket, majd ké
sőbb Budapesten letettem a fő
vasúti gőzmozdonyvezetői vizs
gát. Hatvan. Szentes, Békéscsa
ba, Debrecen és a Nagyvárad 
közötti vonalakon jártam. 1944. 
június l-én helyeztek Mezőtúr 
Jűtőházhoz. 

- Akkor a háború meghatá
rozta minden ember életét -
folytatja. - Azokat a napokat 
nem lehet elfelejteni. Június 
2-án lakásomról indultam szol
gálatba éppen. amikor bombá
zók húztak el a város fölött. Ar
ra gondoltam, hogy Szolnokot 
bombázzák majd. Sajnos nem 
tévedtem. A mezőtúri fűtőház
tól is !etetett látni a füstöt. a 
porfelhőt. amit a bombák okoz
tak. Dél körül Szolnokra men
tem. A látvány elképesztő volt. 
A pályaudvar és környéke rom
halmaz. Még a bábaképző kö
rül 1s láttam vasútikocsi-ütköző
ket. -kerekeket. A bombatölcsé
rekben felfakadt a víz. 

- Mi történt ezután? hogy igyunk. Mindhárman 
- Már közeledett az ősz, és meghúztuk. Később egy lovas 

vele a front is. Szajol-Békés- kapitány jött. Tőle kaptam egy 
csaba között megszűnt a sze- nevemre szóló orosz nyelvű iga
mélyszállító forgalom. Mezőtúr zolványt. Ennek köszönhettem. 
szolgálati hely is megkapta a ki- hogy mozdonyvezető marad
ürítési parancsot. A fűtőházban .hattam. Sem munkára, sem pe
egy 376-os sorozatú és egy Bé- dig fegyveres szolgálatra nem 
késcsabáról odatelepített 424-es vihettek el. 
mozdony állt. Meg kellett men- - Tehtt továbbra is a vasút-
tenünk, hiszen ha otthagyjuk nál dolgozott. 
őket, biztosan felrobbantották 
volna. 

Ez veszélyes elhatározás 
volt. 

Igen. Sánta Kálmán és 
Cseh Antal fűtőkkel megbeszél
tem, hogy vigyük magunkkal a 
mozdonyokat. A Tisza-híd már 
ekkor járhatatlan volt, csak 
Szajolon át, Törökszentmiklósig 
mehettünk. Három napig Sza
jolban tartózkodtunk. Ekkor 
már lövöldöztek körülöttünk. 
A 424-es sátortetejének kereszt
merevítő lemezét átfúrta egy 
golyó. Sürgősen tovább kellett 
mennünk. 

- Mi lett a kaland vége? 
- Pusztatúri megállóhelynél 

találkoztunk az első szovjet ka
tonával. Sohasem felejtem el. 
Egy géppisztolyos katona állt 
meg a mozdony mellett, és kér
dezte. hogy kik vagyunk, mit 
akarunk? Megmagyaráztuk, 
hogy magyar mozdonyvezetők 
vagyunk, és a németek elől hoz
tuk el a gépet. A katona feljött a 
mozdonyra, kezet fogott ve
lünk, és előhúzott a zsebéből 
egy rumosüveget. Kínálta. 

- Igen. Mezőtúr 1944. októ
ber 7-én szabadult fel. Engem a 
fűtőmmel, Sánta Kálmánnal 
együtt a szovjet hadsereg állo
mányába vettek és egy hídépí
tő csapathoz osztottak be a 
424 066-os pályaszámú moz
donnyal együtt. Szajol-Szol
nok között megkezdődött a va
súti Tisza-híd építése. Az első 
fahíd, ami elkészült, a mostani 
vasúti hídtól balra volt. és sok
kal alacsonyabb. A szovjet had
sereg által épített szajoli vas
úti Tisza-hídon legelőször én 
és a Jütőm ment át a 424-essel. 
Recsegett-ropogott a híd. de ki
bírta. Később a Zagyva-híd is 
elkészült. és Szajol felől Szol
nok állomásra - a szovjet pa
rancsnokkal együtt - mi gör
dülhettünk be elsőként Szolnok 
állomásra. Ez már az újjáépü
lés, a békés élet kezdetének biz
tos jele volt. 

Az újjáépítés után Zoltán Fe
renc a mezőtúri fűtőház veze
tője lett. és ott dolgozott 
1972-ig. 

Zacharidesz Jánosné 

Mit, miért módosítottak 

a kollektív szerzíidésben? 
0 

A MÁV-nál a vezetők minden év elején be
számolnak a kollektív szerződés végrehajtásá
ról az üzemi demokrácia fórumain. A beszámo
lók jelentőségét az adja meg, hogy a munka
adó és a dolgozókollektíva által együttesen, 
egyenrangú partnerként kialakított szabályok 
érvényesüléséről, a végrehajtás során szerzett 
tapasztalatokról ekkor foglaínak állást. A be
számolóval együtt tárgyalják a kollektív szerző
dés módosítását is, amely ez alkalommal na
gyobb körültekintést és felelősséget kívánt az 
érintett testületektől, munkahelyi közösségek
től. A kollektív szerződésben ugyanis 1985. ja
nuár 1-től a kapott felhatalmazás alapján a 
munkával, a munka- és pihenőidővel, a munka 
díjazásával, valamint a dolgozók részére járó 
egyéb juttatásokkal kapcsolatban bármely kér
dést - jogszabályi rendelkezés hiányi3ban is 
- szabályozni lehet. A korlátozás csupán any
nyi, hogy a kollektív szerződés rendelkezése 
nem lehet ellentétes jogszabállyal. Ezáltal a 
szabályozás lehetősége és mozgástere jelentő
sen kibővült. 

A tanácskozásokon azt tapasztaltuk, hogy a 

dolgozók érdeklődéssel és nagy felelősséggel 
vitatták az előterjesztett anyagokat. Egyre töb
ben látják e tanácskozások, a kollektív szerző
désben integrálódó szabályok szerepét, az elő
ző évi végrehajtásról szóló beszámolók és a 
tárgyévi módosítások kapcsolatrendszerét, 
egymásra építését. Azt, hogy a kollektív szer
ződés szabályai, azok tudatos alakítása nem 
öncélú, hanem a személy- és áruszállítási fel
adatok eredményes teljesítésének egyik ki
emelkedően fontos eszköze. 

Az utazók 
új bérrendszeréről 

Mint minden évben, az idén is a bérezéssel 
kapcsolatos kérdések váltottak ki legnagyobb 
érdeklődést, ami egyértelműen igazolja az 
anyagi érdekeltség rendkívüli jelentőségét, és 
meghatározó szerepét feladataink eredményes 
teljesítésében. 

Az idei módosítások közül az utazószemély
zet teljesítménybér-rendszerének továbbfej
lesztésére, valamint az elegyrendezői teljesít
ménybér bevezetésére vonatkozó szabályozás 
érdemel különös méltatást. 

Mindkét bérintézkedés része annak a hosszú 
távra érvényes, a Vasutasok Szakszervezete 
bevonásával tudatosan kialakított bérpolitikai 
elképzelésnek, amely a bérszerkezet elem„inek 
javítására, a teljesítményelv minél szélesebb 
körben való alkalmazására, vagyis a teljesít
ménybér hatékonyságának fokozására irányul. 

Az utazók részéról most is számos észrevétel 
hangzott el teljesítménybérezésükkel kapcso
latban. Ezek nem kis része a teljesítménybér
rendszer alapjainak megváltoztatására, a díjté
telek növelésére, vagy csupán a rendszer 
egyes elemeinek módosítására irányul. Többen 
kifogásolták az alkalmazott módszer bonyolult
ságát, helyette egy egyszerúbb változat kidol
gozását és bevezetését igényelték. 

A kollektív szerződés idei módosításánál kü
lönösen előtérbe kerültek a kilométeren alapu
ló teljesítménybérezés visszaállítására irányuló 
igények. Több szolgálati helyről erőteljes kez
deményezések történtek az 1968 előtt már al
kalmazott teljesítménybérezési módszer beve
zetésére. Akadt olyan javaslat is, amely a jelen
legi es a km szerinti teljesítménybérezés kom
binált kialakítását, tehát egy bonyolultabb ve
gyes rendszer megteremtését célozták. 

Általános gondként jelezték a teljesítmény
bérnek - mint a kereset egy részének - az át
lag béren belüli alacsony mértékét. Sokan ép
pen ebben látják az utazói teljesítménybér
rendszer elégtelen ösztönző hatásának okát, 
nem pedig a rendszer alapját képező dimenzió
ban {idő, távolság stb.). 

Az említettek figyelembevételével került sor 
az utazószemélyzet teljesítménybérének növe
lésére és a rendszerére vonatkozó alternatív 
változat kidolgozására, majd vitára bocsátásá
ra. (A menetrend szerinti menettartam mint 
időnormára épülő megoldás továbbfejlesztve, 
illetve a kilométerpénz-rendszer.) 

A demokratikus fórumokon lezajlott vita vég
eredménye ma már ismert. A dolgozók többsé
ge a menetrend szerinti menettartam-díjazás 
korszerüsített formája mellett tette le a voksot. 

Milyen tényezők jelentik az utazók teljesít
ménybér-rendszerének továbbfejlesztését? 

Egyrészt az egyszerüsítésre való törekvés, 
amely a formai és tartalmi részt egyaránt érinti. 

Formainak tekinthető az összevont díjtételek 
munkakörökre bontása és a díjtételek számá
nak 5-ről 4-re való csökkentése. 

A legjelentősebb tartalminak minösulő vál
toztatás: a teljesítménybér-díjtételek mintegy 
25%-os megemelése, ami határozott lépés an
nak érdekében, hogy a teljesítménybér ösztön
ző funkciója az eddiginél jobban érvényesül
jön. Következetes bérpolitikára lesz azonban 
szükség a teljesítménybér arányainak olyan 
szintre emeléséhez, amely önmagában képes 
lesz nagyobb hatékonyságot eredményezni. 

Kocsirendezés normában? 

Hasonló cél - a teljesítménybér szerint fog
lalkoztatottak körének bővítése, az elegyrende
zö. elegyfeldolgozó munka felgyorsítása, az 
ebben a tevékenységi körben dolgozó, tízezret 
meghaladó létszám hatékonyabb foglalkozta
tása - vezérelt bennunket az elegyrendezői 
teljesítménybérrendszer bevezetésénél is. Al
kalmazását megfelelő elméleti kutatómunka, 
gyakorlati kísérlet lefolytatása és annak kedve
ző tapasztalatai tették lehetővé. Ezen a téren 
bizonyos beidegződéseket is le kellett győzni. 
Esetenként még szakmai körökben is kétkedve 
fogadták az elegyrendezői munkánál a teljesít
mény növelésére irányuló érdekeltségi rend
szer létjogosultságát, megvalósíthatóságát. 

Már önmagában az összhálózati méretű be
vezetés is az újat és merészet valló szakembe
rek és kollégák igazát bizonyitJa. Reméljük, 
hogy a gyakorlati tapasztalatok még inkább 
megerősítik ezt a véleményt. 

Magáról a teljesitménybér-rendszerrol csu
pán annyit mondunk el, hogy· 

- minden olyan szolgálati helyen kötelező a 
bevezetése, ahol tartalékmozdony van rend
szeresítve; 

- meghatározott munkakörökben adható, 
differenciáltan; 

- alapj8 az üzemfőnökség területéről indult 
napi kocsimennyiség, havi összesítésben; 

- minden egyes mozgatott, indított kocsi
hoz darabbér kapcsolódik, amelynek mértéke a 
norma szintjéig egy egység, afölött 1,5 egység 
kocsinként, s végül 

- a teljesítménybér törzsbér jellegű, tehát a 
müszakpótlék megállapításánál figyelembe 
kell venni. 

A teljesitménybérre vo0atkozó alapelveket a 
kollektív szerződés 41. A. §-a, a részletes vég
rehajtási szabályokat a 102566/1985. számú ve
zérigazgatói utasitás tartalmazza. 

A rendszer sikeres alkalmazása nem kis mér
tékben függ attól, hogy az igazgatóságok és az 
üzemfönökségek milyen lelkiismeretesen, pre
cízen biztosítják a bevezetés és müködtetés 
előfeltételeit. Ilyen feltétel például a havi kocsi
feldolgozási norma kialakitása, a teljesitmény
bérezésbe bevont munkakör.ök függelékben 
történő rögzítése, a teljesítmények nyilvántar
tása, a bizonylati fegyelem betartása. 

Van lehetőség 
további finomításra 

Tudatosan adtunk megfelelő mozgásteret a 
helyi és a területi szintű intézkedéseknek. Azzal 
a céllal, hogy elősegítsék e nagy jelentőségű 
kezdeményezés bevezetesét, ösztönző hatásá
nak érvényesülését. 

Az új érdekeltségi rendszer minden bizony
nyal új feszültségeket is előidéz. Ezért folyama
tában kell figyelemmel kísérni muködését, an
nak esetleges zavarait, mert így tud1uk elvégez
ni a szükséges korrekciókat, így tudjuk az anya
gi érdekeltség eszközeivel biztosítani az elegy 
ütemes feldolgozását. 

A kollektív szerződés módosítása, illetve bő
vítése külön-külön is nagy jelentőséggel bír. 
A vasút kulcsfontosságú munkakorei közül 
azokat érinti, amelyekben a dolgozók helytállá
sán az elegyrendezés, az elegytovábbitás mú
lik, s amely kategóriákon belül a legnagyobb 
arányú létszámhiánnyal küszködünk. 

A problémák egy része azonban nem lét
szamhiányból, hanem egyéb okokból {szerve
zetlenség, vezénylési anomáliák, menetrendtől 
eltérő közlekedés stb ) ered. lgy komplexen 
nézve nagyon lényeg,es, hogy milyen óriási erőt 
képvisel az a 22 ezer dolgozó, akiknek a telje
sítményekben való érdekeltségét javítottuk. 

Katona János, 

a munkaügyi és szoc. pol. föoszt. 
8 osztályának vezetője 

(Folytatjuk.) 

A győzelem napjára emlékeztek 
A budapesti vasútigazgató- budapesti vasútigazgatóság 

ság MSZBT tagcsoportja évek MSZBT tagcsoportjának elnö
óta szoros kapcsolatot tart a ke. Az ünnepséget dr. Pánczél 
Szovjet Kultúra és Tudomány Pálné, az igazgatóság pártbi
Házával. Május 10-én a közpon- zottságának szervező titkára 

ti szolgálat mintegy kétszáz dol- nyitotta meg. 
gozóját hívták meg a győzelem Ezt követően A. J. Bormotov, 
napja alkalmából rendezett ün- a Szovjet Kultúra és Tudomány 
nepségre. Házának igazgatója emlékezett 

A történelmi megemlékezé- meg a Nagy Honvédő Háború
sen ez alkalommal csak vasuta- ról. Az ünnepi megemlékezés 
sok vettek részt. Az elnökség- .után dr. Gulyás Judit, a VIII. 
ben foglalt helyet dr. Mészöly kerületi pártbizottság titkára 
Ferenc, a budapesti területi méltatta a magyar-szovjet ba
szakszervezeti bizottság titkára. rátságot. 
Józsa Károly megbízott vasút- Az ünnepi megemlékezés 
igazgató, Kovács László, a után az igazgatóság hat szocia-

lista brigádját (két Béke. Zalka 
Máté. a Barátság. az MSZBT és 
a Landler Jenő) ünnepélyesen 
felvették a Szovjet Kultúra és 
Tudomány Háza mellett műkö
dő szocíahsta brigádklubba. 

Ez alkalommal dicséretben 
részesítették a budapesti vasút
igazgatóság Tyereskova szocia
lista brigádját. amely tavaly. a 
.. Felszabadulás útján „ című ve
télkedősorozaton második he
lyezést ért el. 

Az ünnepség a szaratovi né
p1táncegyüttes műsorával ért 
\·éget. 

(séra) 
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Miért kaptá a kitü tetést? 

Amiben a szalkai k/Jrzet vasutasai élen járnak 

A szatmári és a beregi térség- többlet elszállitásához sem 
ben élő emberek életét nagy- használták fel a tervezett kocsi
mértékben befolyásolja a vasút, mennyiséget. Ennek eredmé
a vasutasok munkája, a zajtai, a nyeként átlagosan 21,5 tonna 
csengeri, ágerdőmajori, záho- árut rakta be egy-egy kocsiba. 
nyí, nyíregyházi, de�receni Az említett eredmények el
vonalak forgalma. A helytállá- •érése közben az anyagtakaré
sért, a múlt évi gazdasági ter· kosságra is gondosan ügyeltek. 
vek teljesítéséért, a kongresszu- A tervezett anyagköltséghez vi
si és felszabadulási munkaver· szonyítva a megtakarítás több 
senyben mutatott kiemelkedő mint 4 és fél millfó forint. 

A pályafenntartási főnökség 
is - híven a több éves kima
gasló eredményekhez - elis
merésre méltóan dolgozott. Az 
önköltségi tervükhöz viszonyí
tott kétmillió forintos megtaka
rítás a tudatos, takarékos gaz
dálkodás eredménye. 

Az elmúlt gazdasági évben 
62,5 vágánykilométeren végez
tek felépítményi karbantartó 
gép lánccal vágánysza bályozást, 
10 600 vágányfolyóméteren ké
zi ágyazat-, illetve 11 636 dara
bos talpfacserét, ezenkívül 
28 974 sínfolyóméteren végez
ték el sínyanyagok beépítését. 
A tervezett fenntartási munká
kon kívül beruházást is végez· 
tek: a Fehérgyarmat-Jánk
majtis közötti szakaszon az . .i ., 
és „c'· rendszerű sínek helyett 
48-as rendszerre építették át a 
pályát. (Erről lapunkban már 
beszámoltunk.) 

tevékenységükért a mátészal
kai körzeti üzemfőnökség, va
lamint a pályafenntartási fő
nökség „Elenjáró" kitüntetés
ben részesült. 

Jelentős t/Jbblet 

A debreceni igazgatóság leg
nagyobb létszámmal dolgozó 
körzeti üzemfőnöksége - csak
nem ezer vasutas - nagy gon· 
dot fordított a menetdíjbevéte· 
lek növelésére és valamennyi 
tervfeladat teljesítésére. Töb
bek között csökkentette a szol
gálatszünetelések számát, szer
ződéseket kötött dolgozóival 
szabadnapban végzendő jegy
kiszolgálásokra. A bevétel nö
velése érdekében iskolákban, 
intézményekben megszervez· 
ték a csoportos utazásokat is. 
Mindennek eredményeként a 

tervezett 64 millió forintos sze
mélyszállítási bevételt négy
millió forinttal szárnyalták 
túl. 

A személyvonatok menet· 
rendszerinti indítását, a hiva
tásforgalmú vonatok közleked
tetését 98,95, illetve 99,56 száza
lékra teljesítették az üzemfő
nökség dolgozói. 

A kulturált utazás feltételei
nek megteremtéséről sem fe
ledkeitek meg Mátészalkán. 
A szerelvények tisztaságáról 50 
főnyi takarítószemélyzet gon· 
doskodik. Többletként a buda
pesti honállomású személyko
csik tisztítását is rendszeresen 
elvégezték. 

A körzeti üzemfőnökség dol· 
gozói az áruszállítási feladato
kat is terven felül teljesítették. 
A tervezett 750 ezer tonna ko· 
csugenyes áruval szemben 
896 770 tonnát továbbítottak. 
A csaknem 150 ezer tonnás 

Megtakarl toll 
milli6k 

A dolgozók létszámát időköz
ben - újfelvételesekkel is - si
került 19-cel növelni, de Buda
pestre és Szolnokra 20 embert 
rendeltek ki rendszeresen, kise
gítésképpen. Ugyanakkor az 
,,otthoni gárdát" több sz·akterü
letre képezték ki, hogy keve
sebb gond legyen egymás he
lyette"sítése. Forgalmi alapvizs
gát 121, kereskedelmi szakvizs
gát 80 dolgozó tett az elmúlt év
ben. 

A körzeti üzemfőnökség 37 
szocialista brigádja különösen 
példamutatóan dolgozott, min
den tekintetben. Pótvállalás
ként Záhonyban átrakást vé
gez·.ek, személykocsit takarítot
tak, és ott voltak az őszi mező
gazdasági termények betakarí
tásánál is. Az általuk végzett 
társadalmi munka értéke 
mintegy 200 OOO forint. 

Ahogy ígérték . . .  

A pft-főnökség 14 szocialista 
brigádja is a hármas jelszó szel
lemében dolgozott, kiegészítve 
felajánlásaikat a XIII. párt· 
kongresszus tiszteletére meg
hirdetett pótvállalásokkal. Az 
elvégzett 2245 társadalmi mun
kaóra értéke megközelíti az 50 
ezer forintot. 

Zsoldos Barnabás 

liösiönel a segilségérl 
Férjem a debreceni körzeti üzemf6nökségen dolgozott. 

1984-ben, szívinfarktus miatt nyugdíjazták. Negyvenegy 
évig szolgált a MA V-nál, Harminc évig szakszervezeti akti
vistaként tevékenykedett. 

Az orvosok azt javasolták, hogy legyen minél többet a 
szabadban, ha lehet, a kertben foglslatoskodjon. Az egyik 
tsz-t6/ bérbe kaptunk egy darabka földet, amire szerszámos 
helyiséget kellett építeni. Azonnal felajánlotta segítségét 
az üzemf6nökség KISZ-vezet6sége és a _gépksrbantartó 
műhely, A pft-f6nökség dolgozói - Donka József és Sán
dor Zoltán vezetésével - alapot ástak, részt vettek a kerí
.tés építésében. 

Ezúton szeretném megköszönni a vasutas kollégák ön
zetlen, gyors segítségét. 

C�eglédi Sánd,mté 
Debrecen 

VASUTAS HÉTKÖZNAPOK 

Borsodi vasútállomások 
Amíg a személyvonat megér· rendre szoktatni az embereket. 

kezik, van időm körülnézni. A sorompóról hiányzik a vörös 
A meg!Uóhely épületét nemrég figyelmeztető fény. Esőben. 
tatarozhatták, ám a váróterem ködben nehéz észrevenni, ha a 
lambériával borított falán már rudak le vannak eresztve. 
szinte egy négyzetcentiméter- A múltkor egy autóbusz ütkö· 
nyi terület sincs összefirkálatla- zött emiatt a sorompónak. 
nul. Kik, és miért tették? - tű-
nődöm. Közben Miskolc felől 
megérkezik a személyvonat. 
Vasárnap lévén, arra tippelek, 
hogy sok utas száll majd be, de 
mindössze heten tekintik végál
lomásuknak Borsodszirákot. 
Felszálló még ennél is keve
sebb. 

* 

Borsodsziráktól mindössze 
egy jókora ugrás a távolság 
Boldváig. Nevezetes hely. év
századokkal ezelőtt itt íródott a 
Halotti Beszéd. Most azonban 
jobban érdekel a kis háromvá-

- Mindig ilyen kicsi a forga- gányos vasútállomás. Pál Béla 
lom? - kérdezem Nagy Imréné forgalmi szolgálattevő bemutat
jegykiadótól. kozáskor csak a karját nyújtja, 

- Dehogy. Hétköznap jóval 
többen utaznak. Mintegy két
százan járnak Miskolcra dol
gozni, háromszázan pedig Ede· 
lény felől jönnek a helyi téesz
be. Távolsági forgalom csak 
nyáron van, amikor az embe· 
rek a balatoni üdülőhelyekre 
igyekeznek, no meg a mezőkö
vesdi gyógyfürdőbe. Ennek 
megfelelően alakul nálunk a 
bevétel is. Bár itt csak korláto
zott távolságra - ötven kilomé
terre - adunk ki menetjegyet, 
a nyári hónapokban összejön ti
zenöt-húszezer forint, télen alig 
tízezer. 

- Régóta szolgál Borsodszi
rákon? 

- Csak rövid ideje dolgo
zom itt, de a vasútnál már tíz 
évnél többet eltöltöttem. Annak 
idején a pályafenntartásnál 
kezdtem, a szakvizsgák után 
lettem Jegykiadó-sorompókeze
lő. Tavaly költöztünk a megál
lóban levő szolgálati lakásba, 
így kényelmesen végezhetem a 
munkámat. A keresetem há
romezer-hatszáz forint. 

mivel az imént a váltókat taka
rította. 

- Az ünnepi hangulat érző
dik az állomás teherforgalmán 
is - mondja. - Más napokon 
nem ilyen csöndes a rakodóvá
gány, amelyet három termelő
szövetkezet és a helyi TÜZÉP 
használ. Áru egész évben folya· 
matosan érkezik. a mezőgazda
sági csúcsidőkben azonban 
érezhetően megugrik a leadás
ra beállított kocsik száma. hi
szen ilyenkor kell a sok műtrá
gya. Mi a leadásokból élünk, 
föladás nem is nagyon van. 
Négy pénztárunk egyenként 
havi tizennyolcezer forint körüli 
bevételt szokott elkönyvelni. 

- Boldván lakik? 
- Sajnos. eléggé messze la-

kom. ide ötven kilométerre. 
Bódvalenkán. Komjátiig kerék
párral megyek. onnan tovább 
vonattal. Naponta négy órát 
utazom. Váltókezelőként köze
lebb. Bódvaszilason dolgoztam, 
de a szolgálattevői státus fönt 
végig be van töltve. 

- Fárasztó lehet bejárni ... 

- Szeretem a munkámat. 
Nekem így is megéri. 

... 

.... 

Boldogkőváralja a Sze-
rencs-Hidasnémeti vonalon. 
annak is a közepe táján fekszik. 
A megállóhely szolgálati épüle
tében lakó Csizmár házaspár 
sajátos módon ünnepel. Az ar
tézi kút aknafedele félrehúzva. 
az asszony és a férfi a gödör 
mellett sürgölődik. 

- A télen elfagyott a vez�
ték. hosszú ideig nem volt vi
zünk, mosdani. főzni. Március 
közepén végre kiolvasztották. 
de a napokban észrevettük. 
hogy a kút csőcsatlakozása fo
lyik. Most kicseréljük a tömí
tést. Április óta már tömegével 
jönnek a várlátogató turisták. 
kell a víz. 

- Akkor most már minden 
rendben lesz - kockáztatom 
meg az optimista kijelentést. 
ám kiderül. a kút jelentéktelen 
probléma a többihez képest. 

- Nézze meg a lakást belül
ről - invitálnak Csizmárék. -
Nyolcvanban. amikor idejöt
tünk. csak ideiglenesen tették 
rendbe. Azóta az ablakkereten 
támadt vetemedéseken jobban 
kilátunk mint az üvegen. A 

padlás beázik, a falak a ned
vességtől salétromot fogtak. 
mindent átitat a dohsza�. Me
szelni is kellene már. Ot éve 
ígérik a felújítást, de ennél to
vább még nem jutottak. A kül
ső kerítést is mi csináltuk. Je
leztük a szerencsi hatos épület
fenntartó főnökségnek. hogy m1 
saját erőből kifestjük a lakást. 
Azt válaszolták. nem kell. majd 
ők. Azóta is ., meszelnek . . . " 

Gerecsei Zoltán 

- Mik a teendői szolgálat-,--------------------------
ban? 

- Természetesen jegyet kl
adm, kezelni az innen pár mé
terre levő karos sorompót. és 
felügyelni a távolabbi fényso
rompóra. Éjszakánként néha 
félek. mert mostanában sok 
gyanús alak kószál erre. Ráadá
sul a peronnak nincs világítá
sa. A megállóban egyetlen sze
métgyűjtő sincs. Így nem lehet 

A humanitás , dái 

ben fordult segítségért a számá
ra akkor még ismeretlen közös· 
séghez. S Friedrich Imre nem 
csalódott a József Attila szoci
alista brigád tagjaiban, sőt. 
minden várakozást felülmúló 
volt a meglepetése és az öröme. 
amikor megtudta. hogy miután 
ő ugyan csak a meghibásodott 
porszívójába kért alkatrészt -
egy új porszívót kapott aján
dékba. A 

nagykanizsai vasúti 
csomópont 125 éves. 
Az ország vérkerin
gésének egyik for

galmas állomása ez. A két köze
li határállomáson, Murakeresz
túron és Gyékényesen jelentős 
tranzitforgalom zajlik. A helyi 
ipar ugyancsak meghatározó. 
Huszonnégy óra alatt 120-140 
vonat fordul meg az állomáson. 
A fontosabb számokat Fehér 
Imre állomásfőnök-helyettes 
közli. 

Nincs két egxf orma szolgálat 

Napjainkban gazdasági éle• 
tünknek. de mondhatni. hogy 
közéletünknek is egyík legy
gyakrabban vitatott kérdése a 
VGMK-k működése. létjogo
sultsága. Egyesek megkérdője
lezik szükségességüket, de so
kan vallják azt is. hogy hazánk 
jelenlegi gazdasági helyzetében 
nélkülözhetetlen értékteremtő 
tevékenységük, munkaerő-mo
bilitását csökkentő szerepük. 
Egyben valamenn;yien egyetér
tenek. hogy csak átmeneti meg
oldást jelenthetnek. Ellenzőik 
egyebek között úgy érvelnek. 
hogy háttérbe szorítja a csalá
dot. a tanulást. a művelődést. s 
meglehetősen anyagiassá for
málJa az embereket. 

Egy rövid részlet a levélből. 
melyhez - úgy vélem - nem 
szükséges kommentár: ,,Köszö
nöm, hogy ingyen megkaptam 
ezt a szép új porszít:ót, amely
nek nagy hasznát veszem a 
háztartásomban. A leendő asz
szonykám is nagyon örül neki, 
mivel ő is m�.zgásképtelen. Kö
szönöm .. . 

0 

- Egy gyengébb napon 
60-70 tehervagont raknak meg 
a kanizsai gyárak, vállalatok, 
de amikor csúcs van, a száz va
gon is kevés. Természetesen 
ezen felül ott vannak a tranzit
szerelvények, amelyek szintén 
munkát adnak az itt dolgozó ál
lomási és vontatási dolgozók
nak - közel 1400-an vannak. 

- Milyen a személyforga
lom? 

- Tavaly 432 ezer jegyet 
váltottak pénztárainknál. Eb
ben azonban nincsenek benne 
azok, akik máshonnan érkeztek 
városunkba. vagy akik az át
szállás miatt több-kevesebb 
időt töltenek az állomáson. 

Márpedig őket is hasonló 
nagyságrendben, hat számjegy
gyel lehet számolni. Egy biztos, 
a vasutasok felelőssége ebből is 
adódik: nem mindegy, milyen 
véleménnyel távoznak az uta
sok. A munka mennyiségét és 
minőségét mérő rajátos norma
tívák pedig külön kategóriát al
kotnak. többségüket legfeljebb 
a szakmabeliek értik. 

• 

Még napjainkban is gyak
ran élcelődnek velünk; ,,süsü 
vasutas ... Holott ez a szolgálat 

olyan, mint a katonáké. Reggel, 
este eligazítás, egyenruha, 
rend, fegyelem s mindent ren
delkezések. utasítások szabá
lyoznak. Valamikor nem vélet
lenül mondták a vasútról, hogy 
ez a második hadsen,g. 

A tömör fogalmazónak hihe
tünk, Mózsi Lajos főfelügyelő a 
múlt hónap végér. ment nyug
díjba: 41 év 209 napot szolgált 
vasutas-egyenruhában. 

- Itt tanulni kell, ráadásul 
nem is keveset. Vannak érettsé
gizett kollégáink, akik nem tud
nak előbbre lépni, mert a vasút
nál min1en szakvizsgához van 
kötve. En 1943-ban távírász 
vizsgával kezdtem, majd követ
te a forgalmi, a kereskedelmi
nek három ágazata, végül az 
önállósító. Ez és a tisztképző 
tanfolyam kell ahhoz, hogy va
laki forgalmi tiszt lehessen. 

- A vasutas élet nem köny
nyű. Ehhez kell a megszállott
ság, elhivatottság. Itt nincs két 
egyforma szolgálat. A vasúton 
az ember megtanul „látni". 

- A több mint négy évtize
des szolgálatból mondjon vala
mi emlékezeteset? 

- Olyan télre mint az idei 
volt, nem sokra emlékszem. Vo
nataink azokban a nehéz na
pokban is közlekedtek. 

0 

Ahhoz, hogy még ez a tél 
sem fogjon ki a kanizsai vasuta
sokon, kollektív áldozatkész
ségre volt szükség. Hogy alig 
találni embert, aki valamennyi 

szabadnapját kivehette a né
gyes turnusból. az 1s tény. Mert 
ha valaki beteg, szabadságon 
van, azt pótolni kell a többiek
nek, a létszám dolgában bizony 
nincsenek el.kényeztetve. A kö
rülmények pedig olykor csep· 
pet sem rózsásak. Erről Bárko
vics Péter tolatásvezető pillana· 
tok alatt meggyőz. amikor rang
ját magyarázza. 

- Két beosztottam segítsé
gével végezzük vonatok össze
állítását, szétrendezését. Én 
közvetítek a torony és az embe
reim között. Vagyis, ha nappal 
szolgálunk, akkor 11 órát. ha éj
jel, 13 órát töltünk a vágányok 
között. És lehet mínusz 25 Cel
sius-fok. vagy verejtékeztető 
kánikula, az elegyet nekünk 
kell kiállitani. 

Hogy mekkora összeszokott
ságot, rutint igényel mindez, 
azt nehéz elmagyarázni. Egy té
vedés emberéletet követelhet, 
milliós károkat okozhat. Egy
másra utaltak hadserege a va
sutasoké. Nem véletlenül, 
gyakran családi alapon öröklő
dik ez a hivatás. 

- Nekem az édesapám és az 
apósom volt vasutas. Közel tíz 
éve léptem a nyomdokaikba -
mondja a fiatal tolatásvezető. 

e 

A VI-os toronyba 19 lépcső
fok vezet. Ez az épület a lelke 
az állomásnak, s a legnehezebb 
munkahely. Ebben a minden 
irányba kitekintést nyújtó he
lyiségben a legrégebbi harago-

sck is kibékülnek. Ennek nem
csak a 11 és 13 órás szolgálat az 
oka. hanem az egymásra utalt
ság. Ma például Kustán Feren
cé és Szécsényi Tiboré a felelős
ség. hogy az állomás vonatfor
galma és a tolatási műveletek 
előírásszerűen folyjanak. Fizi
kallag a vájárból lett vasutasé. 
Szécsényi Tiboré a nehezebb 
beosztás: váltókezelő. Nekem 
lenn a vágány mellett könnyed 
mozdulatnak tűnt a váltó állítá
sa, de aki csinálja . .. 

- A bánya légkörénél jobb, 
de tonnában kifejezve itt sem 
panaszkodhatok a .. teljesít
ményre·· - nevet a fiatal etn· 
ber. Pedig a szénfronton 12 ton
na volt a fejtési teljesítményem. 

Hogy bizonyítsa, az első vá
gányról induló szerelvénynek 
beállítja a váltókat. A két egy
szerű és három angol váltó kar
jait egy perc alatt teszi a helyé
re, ami 600 kilogramm emelésé
nek felel meg. 

- Itt fokozottan kopnak az 
emberek. A derék és a láb 
megy tönkre. De azért szép fel
adat a miénk. Igaz. ahányszor 
érkeznek a szerelvények, ha 
nem látom felülről. hogy sza
bad-e a pálya, futhatok le ellen
őrizni. Elhízni itt biztosan nem 
fogok. A téli hófúvások váltó
tisztítását pedig ne is emleges
sük, az külön fejezet a mi be
osztásunkban. Mégis szeretem. 
mert ha nem. már itt hagytam 
volna a vasutat. Ez egy más vi
lág, a maga élményeivel, gond
jaival, változatosságával. 

Győri András 

.. 

Valóban így lenne? 
A minap olvastam egy meg

ható köszönőlevelet. melyet 
Friedrich Imre, Pomázon élő 
mozgássérült írt a Dunakeszi 
Járműjavító József Attila MÁV 
Kiváló Brigádja részére. 

Nos. ez a 19 tagú brigád is 
VGMK-ban dolgozik. s nem 1s 
akárhogyan. Az ő példájuk is 
bizonyság arra. hogy vannak 
olyan szocialista brigádok. ame
lyek ha a főműszak után .. átala
kulnak„ VGMK-vá. attól még a 
hármas jelszó számukra nem 
veszti el értékét. tartalmát. s 
nem válnak pénzhajszoló robo
tokká. 

Nagyon is humanus, emberi 
cselekedet volt az. amikor a bri
gád képviselői a közelmúltban 
otthonában felkeresték az öt 
éve teljesen egyedül élő 31 
éves. mindkét lábára mozgás
képtelen fiatalembert. aki levél-

Látogatók Duna

keszir61 Friedrich 

Imre mozgássé

rült pomázi laká

sán, amint átad

ják az ajándékba 

vitt porszívót. 

Az üzem kazánházában dol
gozó Energia munkabrigád tag
jai is hasonlóan szép. emberi 
gesztussal igyekeznek a nem
rég szívinfarktusban elhunyt 
müvezetőjük beteg felesé�ének 
életét könnvebbé tenni. Olvedi 
Ottóné 22 évvel ezelőtt szülés 
következtében teljesen megbé· 
nult. s azóta mozgásképtelenül. 
de teljes szellemi frisseségben 
ágyhoz van kényszerítve. Hűsé
ges ápolójának. férjének halála 
óta a gyártelepi otthonuk he· 
lyett a váci kórházban él. Erdei 
József brigádvezető és tizen· 
nyolc munkatársa nyereségré
szesedésükből egykori 1:ezető· 
jük feleségének egy televíziót 
vásároltak ajándékba, melyet 
a napokban adtak át. 

Vetési Imre 
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MAGYAR VASUTAS 

l e ig Jeszu et a vonóvezeték? 
A forgalmat irányító vasuta- hozzá. De ahhoz is, hogy a vo

sok tudnak legtöbbet a pálya- natok pontosan induljanak és 
udvar gondjairól, a közlekedés-

érkezzenek. Csak ez utóbbiról 
sel összefüggő technikai állapo-
tokról. Ha olykor baleset törté- nem írnak az újságok; és senki 
nik, a legtöbbször közük van sem beszél róla. 

Mintha nem hián„ozna senki 

A II-es toronyba indulunk. 
Velünk tart Baritsa Bálint állo
másfőnök is. Az épület téglafa
lait kívülről a százéves jubi
leum tiszteletére tisztították 
meg a koromtól, piszoktól. Így 
tetszetősebb a szemnek, adni 
kell a külcsínre. 

Vaslépcsőkön jutunk fel a 
változókezelők helyiségébe. Eb
ből a toronyból huszonhárom 
váltót kezelnek, hagyományos 
módon. A váltóállító karok vas
fogantyúi, mint puskacsövek 
merednek a plafonra. A hozzá
kötött huzalok, lent a sínek kö
zött váltókat mozgatnak. Nagy 
felelősség hárul az itt szolgála
tot teljesítő három váltókezelő
re és a térfelvigyázóra. Kozma 
Sándor már gyakorlott szakem
ber. Tizenegy éve kezeli itt a 
váltókat, karokat. 

ban, és egyre kevesebb a gya
korlott vasutas. Tavaly például 
húsz váltókezelő és kocsirende
ző ment nyugdíjba. 

Átsétálunk a Keleti épületé
hez közelebb lévő I-es torony
ba. Az állomásfőnök még meg
jegyzi, hogy (ezzel is érzékeltet
ve a nagy forgalmat) reggel öt 
harminc és hét óra között ötper
cenként érkeznek a vonatok. 
A korszerűtlen biztosítóberen
dezések miatt ez a vonatsűrű
ség állandóan próbára teszi a 
vasutasokat. 

Moczó Béla váltókezelő az állító
toronyban 

rek vizsgálták a Keleti biztosí
tóberendezéseit, illetve azok 
korszerűsítési lehetőségeit. Tal
lózás a jegyzőkönyvben: 

„ Több váltó nincs bekötve a 
biztosítóberendezésbe. Ha azo
kat bekötnék, sok egyidejű me
netet nem lehetne lebonyolíta
ni. Vonatokat kellene kizárni, 

ezáltal csökkenne a Keleti telje
sítőképessége. 

A pályaudvar kihasználtsága 
egyes frekventált időszakokban 
(reggel és délután) nagymér
tékben meghaladja a száz szá
zalékot. A jelenlegi technológia 
végrehajtásához szükséges biz
tonsági feltételek, a menetren
di adottságok miatt nem áll
nak rendelkezésre. A reggeli 
csoporban például az érkező 
vonatok olyan sűrűn követik 
egymást, hogy a vágányút be
állításához szükséges norma
idő meghaladja a vonatok kö
vetési időközét. Ezért a dolgo
zók a forgalmat csak nagy erő
feszítéssel tudják biztosítani. 
De például nem lehet betartani 
az F2-es utasítás 354. pontjában 
foglalt szabályt, amely előírja, 
hogy személyzettel vagy uta
sokkal elfoglalt vágányzaton a 
tolatás csak különleges bizton
sági feltételek betartásával vé
gezhető. A jelenlegi helyzet ja
vítása érdekében a bizottság ja
vasolja - a berendezés átalakí
tásán kívül-, hogy az illetéke
sek vizsgálják meg a menet
rend megváltoztatásának a le
hetőségeit. Például, bizonyos 
vonatok más pályaudvarról 
induljanak, vagy az érkezők 
csak bizonyos állomásig közle
kedjenek." 

- Nappal általában 440 

váltóállítást végzünk - ma
gyarázza. - Ennyiszer húzzuk 
le az emeltyűket nyolcvan ki
logrammos erővel. Kétszer any
nyi erő szükséges a vonóvezeté-

Az I-es toronyban van az 
,,agytröszt". A betegállomány
ban lévő térfelvigyázó helyett 
most Bere János forgalmi állo
másfőnök-helyettes van szolgá
latban. Egy perc nyugalma 
sincs, állandóan intézkedik, te
lefonál. A rendelkező forgalmis
ta utasításai alapján innen irá
nyítják az össztolatási mozgást. 
A teremből negyvenkét vonó
vezetékes váltó emeltyűit keze
lik. Jakab László tizenkilenc 
éve szolgál itt. 

A műszald kot!siszolgálatnál 

A forgalom igazi hátországa 
a műszaki kocsiszolgálat. Jó ál
lapotban lévő kocsik nélkül el
képzelhetetlen a biztonságos és 
kulturált személyszállítás. Az 
üzemegység vezetői, szakembe
rei pontos képet rajzoltak a kö
rülményekről, a gondokról. 

Molnár István, a kocsivilla
mossági és karbantartó részleg 
vezetője: 

- A tél tíz éve nem viselt 
meg bennünket ennyire, mint 
legutóbb. A nemzetközi kocsik 
csak ötévesek. A karbantartás 
feltételei tűrhetetlenek. A nagy 
értékű vagonok alkatrészeit a 
Nikex szerzi be, de három évvel 
előbb már meg kell rendelni 
azokat. 

tó kocsijaihoz új akkumulátor
töltőt építettünk. A MÁV vállá
ról igyekszünk levenni a terhe
ket, hiszen tudjuk, hogy nincs 
pénz. Részlegünk teremtette 
meg az elektromos előfűtés le
hetőségeit is a vágányok végén. 
A műhelyi vágánycsoportok a 
zsúfoltság miatt balesetveszé
lyesek. Az expresszvonatokban 
külföldön nem szívesen fogad
ják a magyar kocsikat. Amíg 
1968-ban ezer ember dolgozott 
a műszaki kocsiszolgálatnál, 
most csak hatszázötven. A lét
számhiány miatt esztergagépek 
állnak. 

Nehéz, veszélyes munka a vágányok között. Negyven tonnát emelnek 
szolgálatonként az akkumulátorosok 

- Milyen körülmények kö
zött javítják a kocsikat? 

Megmutatják a műhelyben 
az 1945 előtt készített kerékesz
tergát is. Rajta egy tábla: ,,Ipa
ri műemlék. Védett." A mai kö
vetelményeknek már egyálta
lán nem felel meg. A műhely 
mindenütt beázik, a gépekre 
ponyvákat húznak. 1945 óta itt 
semmi sem változott. Fiatalt 
nem látni a műhelyben. Öt év 
múlva elmegy az utolsó régi 
szakember is. Egyszer előfor
dulhat majd, hogy reggel a por
tás kinyitja a kaput, de nem jön 
be rajta senki. Az idősebb dol
gozók órabére 20-22 forint. Az 
elavult kis műhelyekben az 
egyetlen vidító színfolt a vas
szekrényekre ragasztott, mezte- • 
len nőket ábrázoló fotók. A tető
szerkezet állandóan beázik, pe
dig két évvel ezelőtt több millió 
forintért újították fel. A kárpi
tos és dekorációs részleg műhe
lyei is beáznak. Egy munkás 
foglalta össze mellettem a lé
nyeget: 

kes váltók állításához, mint a 
helyszíni állításúakéhoz. Ki le
het számítani a teljesítményün
ket, ami egy súlyemelő produk
ciójával vetekszik. Gyakran 
szakadnak a vonóvezetékek, ez 
is a mi dolgunkat nehezíti. A fi
zikai igénybevételhez az idegi 
megterhelés párosul. Nagyon 
kell figyelni. Ha véletlenül mel
lé nyúlunk, és egy másik kart 
nyomunk le, baleset történhet. 

- Itt is sokat túlóráznak az 
emberek - tájékoztat az állo
másfőnök. - Egy túrában har
minc kocsirendező és váltókeze
lő van az ötvenkettő helyett. 
Idegileg kimerítő ez a munka. 
Sokan vannak betegállomány-

- A munkaidő vége felé 
már szédül a fejünk, idegileg és 
fizikailag kifáradunk - mond
ja. 

- Dominórendszerű biztosí
tóberendezés kellene ide -
jegyzi meg Baritsa Bálint. -
Mert ilyen körülmények között 
nagy a tévedési lehetőség, hi
szen minden az emberen múlik. 
Januárban a sok betegség miatt 
az állomásfőnök-helyettesek is 
forgalmat irányítottak. A lét
számhiány kapkodást, a bizton
sági előírások megszegését 
eredményezi, hiszen ugyan
annyi vonatot kell indítani és 
fogadni, mintha nem hiányoz
na senki. 

- Kint a szabadban javítjuk 
az elektromos berendezéseket. 
A szerelők télen félóránként jöt
tek melegedni. Lefagytak a mű
szerek. Az akkummulátorok ál
lapota sem a legjobb. A hétszáz 
kocsihoz 8500 akkummulátor 
szükséges. Egy láda értéke 
10-14 ezer forint. Egy szolgá
latban negyven tonna súlyt 
emelnek a szereló7c. Az akku
mulátor-hordók órabére 17,50. 
A leggyakoribb hibák a fűtési 
és a világítási rendszerben for
dulnak elő. Személyszállító ko
csijainkban majdnem negyven
fajta fűtési rendszer van. A vilá
gítási berendezéseknek is 28 
változata fordul elő. 

Irreális kö-vetelmén„ek ... 

Sok idő kell ahhoz, amíg egy 
villanyszerelő kiismeri magát, 
megtanulja a szakmát. Ez spe
ciális ágazat. Természetesen ná
lunk is létszámhiány van. A mi 
brigádjaink is igyekeznek a 
gondokat enyhíteni. Rengeteg 
társadalmi munkát végeznek. 
Most például olyan kocsiálláso
kat próbálnak kialakítani, ame
lyeken szimulálni lehet a leg
gyakoribb hibákat. Az utasellá-

- A 140 kilométeres sebes
ségre tervezett személykocsikat 
primitív körülmények között 
javítjuk. Ezt nem lehet szépíte
ni. Aki nem hiszi, nézze meg! 

Kísérőim - a helyzet súlyos
ságát bizonyítandó - pontos 
statisztikai adatokkal is ellát
tak. Megszakítva a látottak le
írását, most közre adom a lé
nyegesebbeket, a továbbgon
dolkodást serkentő tényeket. 

Száz esztendővel ezelőtt a pá
lyaudvarról 43 célállomásra na
ponta 105 vonat indult, és on
nan a Keletibe ugyanennyi ér
kezett. Ez idő szerint napi 250 
vonat szállít a pályaudvarról, 
vagy oda évente 30 millió utast. 
A legtöbb nemzetközi vonat 
(23-24 pár) innen indul és ide 
érkezik. A budapesti személy
pályaudvarok közül a Keleti 
küszködik a legtöbb gonddal. 
A menetrendszerűségi tervek 
- az állandóan csökkenő lét
szám ellenére - mégis szinte a 
maximumot követeleik. A me
netrend szerinti közlekedés ter
ve 1981-ben 96,3 százalék volt. 
1985. II. és III. negyedévére 99 
százalékot írtak elő. 

A Polónia expressz közel-

múltban bekövetkezett balesete 
során a VBO illetékesei elis
merték, hogy a történtekhez kö
ze lehetett az elavult biztosító
berendezéseknek is. 

Részlet egy jegyzőkönyvből: 
,,Az üzemfőnökség tárgyi-bal
eseti helyzete tovább romlott. 
Az okok közül a leggyakorib
bak: a váltóellenőrzés elmulasz
tása (12 eset), a kíméletlen tola
tás (8 eset), aláváltás (7 eset), 
engedély nélküli tolatás (7 
eset). Megnőtt a nagy kárral já
ró (közfeltűnést keltő) balese
tek száma. A balesetmentes 
munkához nem elegendő a kö
vetkezetes felelősségre vonás, 
meg kell teremteni a személyi 
és tárgyi feltételeket is. Az " 
üzemviteli tervek közül irreális 
a személyvonati menetrend
szerűséggel és a kocsitartózko
dási időkkel kapcsolatos célki-
t u i „ 
uzes. 

A műszaki kocsiszolgálat is 
saját erőből toldoz-foldoz. Télen 
elfagy a kocsifeltöltést szolgáló 
vízhálózat, nyáron nincs nyo
más. Az öltözők, mosdók álla-

A közelmúltban - felsőbb Forgóvázjavítás: télen-nyáron a szabad ég alatt 
utasításra - vasúti szakembe- (Laczkó Ildikó felvételei) 

5 

Pillantás az irányítóközpontból 

pata leírhatatlan. A villanysze
reló'Jc átlagórabére tizennyolc 
forint. Ezzel nem lehet propa
gandát csinálni a toborzáshoz. 
Az alvázjavítóknál tíz évvel ez
előtt százötvenen dolgoztak, 
most csak hatvanan vannak. 

nos, a neves hídépítő mérnök, a 
budapesti Operaház tetőszerke
zetének, a Szabadság-hídnak a 
tervezője tervezte. A vonóva
sas, íves tetőzetű csarnokba 
csaknem 550 tonna acélt építet
tek be. 

Ismét figyelmeztető statiszli
ka: A nemzetközi járatban köz
lekedő kocsijaink közül tavaly 
műszaki okok miatt 201-et uta
sítottak vissza. 1983-ban még 
,,csak" 143-at. 

ffllesz 
a t!sarnokkal? 

Építészeti érdekesség: a fel
vételi épület melletti 180 méter 
hosszú, 31,4 méter magas és 42 
méter fesztávolságú csarnok 
acélszerkezetét Feketeházy Já-

A százéves centenárium al
kalmából huszonötmillió forin
tért festették át a Keleti falait, 
az utasok által is jól látható 
épületrészeket. A tetőszerkezet 
viszont rohad, kíméletlenül 
marja a rozsda. Vasúti szakem
berek mesélték, hogy festése, 
korrózióvédelme elodázhatat
lan. De az ehhez szükséges áll
ványszerkezet felépítése har
mincmillióba kerülne. Ha egy 
évtizedig még várunk, a tető
szerkezetet már valószínűleg 
nem lehet megmenteni. Újjá
építhetjük, mint a Nyugatit. 

Kaszala Sándor 

Dohányzó, 
vagy nemdohányzó? 
Már javában folyt a vita, amikor május 4-én beléptem a 

15:Z1:Z sz. vonat utolsó előtti kocsijába. A vita tárgya: 
dohányzó, vagy nemdohányzó. 

A kocsi kUlső oldalán, valamennyi fiilke minden ajtaja 
felett ott díszelgett a dohányzást tilalmazó piktogram. 
A naiv utasok úgy vélték, hogy kellemesen, fUstmente
sen tehetik meg hosszabb-rövidebb útjukat. Az egyik sa
rokban azonban fUstfelhőbe burkolózva vidáman szívta 
ki tudja hányadik cigarettáját egy jólinformált férfi. A tá
jékozottságáról akkor győződtem meg, an,ikor egy a 
húsz ellen megfellebbezhetetlenUI állította, hogy a kocsi 
igenis dohányzó. Egyetlen hamutartó sem volt ugyan a 
kocsiban, de ez szerinte a vasút hibája, mert „nézzék 
csak ezt a négy lyukat, ez bizonyítja, hogy a kocsi do
hányzó, mert ezek a leszerelt hamutartók nyomai. 11 

1/égUI is abban maradtunk hogy a kalauz majd eldönti a 
kérdést. A dohányos fennhéjázva mondta, hogy nem az 
első ilyen esete lesz, s a kalauzok még mindig neki ad
tak igazat. 

Nem sokáig kellett várni. Jött a kalauznő. Egysze"e 
tilbben is kérdezték: - Tessék mondani, ez a kocsi do
hányzó, vagy nemdohányzó? 

- Igen, dohányzó/ - hangzott a leghatározottabb 
hangon a kijelentés. 

Gúnyos mosoly a bagózó férfi arcán, megrökönyödés a 
húsz nemdohányzóén. 

A kalauznő magyarázata: ez valamikor dohányzó volt, 
s a vasút trehánysága, hogy még nem szerelték vissza a 
hamutartókat, hiszen mindenki láthatja, hogy ott van a 
helye. Az nem jelent semmit, hogy még nem szedték le a 
jelzéseket, nem festették át a kocsi oldalát. Egyébként 
is, ha ő elmegy, az dohányzik, aki akar. 

Ilyen kalauz mellett valóban! Azért volna néhány tip
pem a végleges megoldásra: 

O Fessék át a kocsi oldalán, illetve szedjék le a kocsi
ban a nemdohányzó jelzéseket. Helyezzék el a hamutar
tókat, s akkor a dohányzóké lesz a kocsi. Remélem, 
hogy a nemdohányzók messze ívben elkerUlik. Főleg, ha 
lesz valódi nemdohányzó kocsi, fUlke, szakasz stb. is. 

O Maradjanak a jelzések, nem kell a hamutartó, s ak
kor marad a kocsi annak, aminek a laikus utas most is 
véli, nemdohányzó. 

0 Azt hiszem, ezeknél is fontosabb: oktassák ki a ka
lauzokat, hogy az utasok nagyobbik része szeretne tust
mentesen utazni, ha már a mozdony sem fiistől. 

O A kalauz nem a dohányosok patrónusa, hanem a 
MÁI/ alkalmazottja, akinek illik védeni a mundér becsU
letét, nem pedig fordítva, még a jót is elrontani. 

-G.-
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t,dekképc,iseleli lapmilalalok T�;;�;:AsoK ORVOSA 
Tavaly mintegy nyolcezren vették igénybe a jogsegélyszolgálatot 

Szakszervezetünk elnöksége megtárgyalta a 

szakszervezeti szervek 1984. évi panaszügylntézé

sének tapasztalatait és a Jogsegélyszolgálatok te

vékenységét. Tavaly a bérezéssel, anyagi ösztön

zéssel összefüggő panaszok száma lényegesen 

emelkedett. A dolgozók általában elégedetlenek 

voltak az elmúlt évi bérfejlesztés mértékével, Illet

ve az elosztás helyi gyakorlatával. Gyakran egész 

kollektívák fordultak panasszal a szakszervezeti 

szervekhez. Egyes helyeken a szakszervezeti tag

díjfizetés megtagadása, kilépéssel való „fenyege

tés" is előfordult. A szűkös pénzügyi lehetőségből 

Igen nehéz feladat az igazságos, teljesítményará

nyos elosztás. 

mely jutalmakat kell korlátozás J?r. Szabó József nyugdíjas 
nélkül figyelembe venni a MAV-ellenőrző főorvost Balas
nyugdíj alapjául szolgáló átlag- sagyarmaton mindenki ismeri, 
keresetekben. Szaporodott szereti, tiszteli. Hivatását jelen
azoknak a vasutas nyugdíja- leg is gyakorolja : ha a szükség 
soknak a száma is, akik ala- úgy kívánja, lányát helyette
csony nyugdíjuk kivételes eme- sítii aki a város szélén épült új, 
lését kérték. MA V-rendelőintézet egyik 

Jogsegélyszolgálataink, szak- szakorvosa. A doktor urat 
szervezeti bizottságaink a dol- azonban most a Deák Ferenc 
gozók panaszait általában lelki- utcai lakásán kerestem fel, ahol 
ismeretesen, körültekintően in- jó húsz esztendővel ezelőtt 
tézték. Néhány szolgálati hely gyakran megfordultam. Akkor 
szakszervezeti bizottsága azon- voltam ugyanis forgalmi tanuló 
ban nem lépett fel elég határa- az állomáson, s társaimmal el
zottan a szabálysértő munkálta- eljöttünk ide fát hasogatni, 
tói gyakorlattal, vagy éppen a 

mert a főorvos úr nem volt hoz
rideg _ az egyes dolgozók zánk garasos, s jól jött az a kis 
helyzetét meg nem értő _ ve- pénz a vasúttól kapott szerény 
zetői magatartással szemben. díjazás mellé. 

Mérlegelni: emberséggel! 
Ez rontotta a dolgozók munka- - Most viszont én vagyok 
helyi közérzetét, és megingatta még a fűtő is - szól mosolyog
a szakszervezettel kapcsolatos va, amint megm,osott kezét 

A bérfejlesztés nyomán a kü
lönböző pótlékokkal, más mun
kakörben történő foglalkozta
tással kapcsolatos panaszok is 
szaporodtak. A győri és a cell
dömölki utazók például azt sé
relmezték, hogy amikor eredeti 
munkakörük helyett átmeneti
leg más munkakörben kell dol
gozniuk, akkor a bérezésükben 
nem tükröződik a jóval maga
sabb túlmunka. Jogsegélyszol
gálataink elvállalták e dolgozók 
jogi képviseletét a bíróságok 
előtt. Az a véleményünk azon
ban, hogy e kérdésben a MÁV 
Vezérigazgatóságnak nem kel
lene megvárni a bírósági hatá
rozatot. 

Az Utasellátó Vállalatnál 
gyakran csak a jogsegélyszol
gálat fellépése után fizették ki 
az egyébként jogos túlóradíja
kat. 

A múlt év végén nagy mun
kával járt a dolgozók újbóli be
sorolása a különböző bérkate
góriákba. Ez viszonylag kevés 
panaszt váltott ki. A mozdony
vezetők 63. kategóriába sorolá
sának feltételeit azonban töb
ben sérelmezték. Kezdemé
nyeztük a szükséges módosí
tást. 

A munkaügyi panaszok má• 
sik forrása a forgalommal köz
vetlenül összefüggő munkakö
rökben mutatkozó, nagymérté
kű túlfoglalkoztatás, az előre ki
jelölt munkaidőbeosztás, illetve 
pihenőidő gyakori és rendszer
telen megváltoztatása, amelyek 

oka alapvetően a létszámhiány, bizalmukat is. Emiatt igen gya- nyújtja a házi kazán szénnel 
az üzem- és munkaszervezési kori, hogy helyben' elintézhető való megpakolása után. 
hiányosság. panaszukkal a jogsegélyszolgá- A menye kávét tesz elénk az A kirendeltségeknél 1·avult az 1 t t ill tv k "" t k k I sa az éles eszű fiút a helyi fő-a o , e e ozpon un at ere- aszta ra, és magunkra hagy. önként 1·elentkezők aránya. ·k f 1 gimnáziumba. s1 e· - Beszé!J·en, főorvos úr, az Előfordult azonban olyan eset, J ,1 1 ,1 k - Huszonkettőben érettsé-ogsege yszo ga atain a életútj"áról! - kérem tőle. Így amikor nem vették figyelembe k · 1 k • 1 •·i giztem, utána pedig Debrecen-mun aviszonnya bzvet enu tudom meg, hogy a múlt év ok- b a dolgozó körülményeit: több- •· f" • l 'd l , e mentem az orvosi egyetem-nem ossze uggo csa a i, po ga- tóberében túl1·utott a nyolcadik o gyermekes családapát akartak 'll , k re. tt avattak aztán általános ri jogi, a amigazgatasi ügye - X-en. Az egykori Gömör vár- , távoli munkahelyre kirendelni, b • • • ,. k orvossa 1929. június elsején -en is segitseget nyuJtotta a megyéhez tartozó Likér község- ml 'k k , és amikor az személyi körülmé- - k f • , e e ezi , mint eletének min-hozzaju ordulo dolgozoknak; ben született. ÉdesapJ·a tanító d f nyeire való hivatkozással nem • 'k , en ontos dátumára. nagymerte ben mentesítettek volt, a nagyapJ·a pedig J·egyző. vállalta, kezébe adták a mun- "k k d. al , , • A debreceni és a budapesti 
kakönyvét! A vasút egy váltó- ?. e: a .m�m.

1
a1 0 at!i �� �ta:11

1 
A tizenegy gyermek közül ő „cselédkönyves" évek után dr. ugymtezesto , utánJ arasto • volt a nyolcadik, és tízesztendős kezelővel lett szegényebb. 98 b l Kenessey Albert igazgató-főor-1 4- e_n . több mint n_y_ o cezer korában a Balassagyarmaton tá · il h' Sajnos továbbra is sok volt a d l ll d vos viraf ag 1vta a gyarmati o gozo, i etv. e nyug iJas vette élő nagybátYJ· a Skrabák k, h, b d 1 Panasz az utazók, fordulószol- • , b 'l l ' l  or az a o gozni. Ez a meghi-igeny e a Jogsege yszo ga at Gusztáv MÁV-főr<>ktárnok -gálatosok heti pihenőnapjainak l 'l , .. vas nagy elismerésnek számí-ingyenes szo ga tatasait. magához vette, hogy a négy h" kk b · igénybevétele, gyakori „áthe- tott, 1szen a ori an a vegzett 

Dr. Halász György elemi elvégzése után beírathas- k · ki d 1 lyezése" miatt. E panaszok orvoso eve ·g _ingyen o goz-
alapján sikerrel kezdeményez- --------------------------- tak, várva az áhított kineve-
tük a MÁV Kollektív Szerződés s b h l • k b 

,,. k zésre. 
vonatkozó szabályának módosí- zom at e yt ert arato Az elnyert alorvosi állásban 
tását, amely most már megtiltja is szüntelenül tanult, s egyre-
a kijelölt pihenőnap ismétlődő másra tette le a különböző vizs-
áthelyezését. Standjuk. van a vásárcsarnokban gákat. Így lett 1932-ben se-

A GYSEV utazó dolgozóinak bész-, majd hamarosan fog-
egy része szintén sérelmezte a A közelmúltban tartotta ha- standja van a szombathelyi vá- szakorvos, iskolaorvos, ráadá-
túlzott igénybevételt. Ugyan- gyományos evi közgyűlését sárcsarnokban. Ennek igénybe- sul az egészségtan tanári képe
ilyen panaszok merültek fel az Szombathelyen a MÁV Igazga- vételéért a tagoknak külön nem sítést is megszerezte. 
Utasellátó Vállalat egyes szer- tóság és a társszervek mezőgaz- kell fizetniük. - Amikor 1934 őszén meg
ződéses üzleteinek dolgozói ré- dasági, kerthasznosítási szak- Borka Ferencné, a számviteli alakult az úgynevezett OTBA 
széről. A jogsegélyszolgálatok csoportja. Amint Dévai János főnökség dolgozója, a szakcso- (az Országos Társadalombizto
kezdeményezték a foglalkozta- elnök beszámolójából megtud- port gazdasági felelőse az 1984. sítási Alap), kiléptem a kórház
tások felülvizsgálatát. hattuk a jobbára vasutasokat évi bevételeket és kiadásokat ból, és havi 144 pengős fizetés-

A MÁV néhány szolgálati he- f!!a�ában foglaló - a helyi állította szembe egymással. A sel az OTBA Nógrád megyei fő
lyén nem mérlegelik, illetve AFESZ keretében működő - tagság közös vagyona Jelenleg orvosává neveztek ki - magya
nem méltányolják eléggé a dol- szakcsoportnak 182 tagja van. már 88 ezer forintot tesz ki. rázza. A felszabadulás után is 
gozók nyomós indokkal előter- A tagok 100-100 négyszögöles Szóba került más vasútigazga- sokáig viselte ezt a tisztséget, 
jesztett szabadság iránti kérel- kert használói. tóság területén működő hason- majd az OTI rendelőintézeté
meit. Az elutasított kérelem A vasutasok értenek a ker- ló szakcsoporttal történő kap- ben töltött be Eebész- és fog
gyakran igazolatlan mulasz- tészkedéshez. Ezt leginkább az csolat felvétele. Kikérte a jelen- szakorvosi állást. 
tást eredményezett. bizonyítja, hogy a tavalyi aszá- lévők véleményét a felhalmozó- - S mikor került a vasút ál-

lyos időjárás ellenére az előző dott összeg ésszerű fe!használá- lományába? 

A munkavállaló felelőssége 
évinél jobbak voltak a termés- sára. - Pontosan harminc évvel 
átlagok. Egy tag átlagban 2400 A hozzászólók a felvásárlás ezelőtt, 1955-ben. A MÁV ba
forint értéket termelt. A zöldsé- meglévő gondjairól. a kút- és lassagyarmati üzemorvosi, 
get és gyümölcsöt a saját fel- útépítés lehetőségeiről, a bizto- fogszakorvosi és ellenőrző fő
használáson túl az ÁFÉSZ hű- sításról és a szemételszállítás orvosi teendőit bízták rám. Mi
tőházába és a helyi üzletekben gondjairól beszéltek. Felvető

/ 

vel a vasútnak akkor itt még 
nem volt saját rendelője, a laká
somon erre a célra kialakított 
helyiségben fogadtam és kezel
tem a betegeket. Assziszten
sem, hűséges munkatársam kö
zel két évtizeden át Nagypál 
Béláné volt . . . Hozzám tarto
zott a Balassagyarmat-Ipoly
tarnóc-Diósjenő- Romhány
Acsa-Erdőkürt közötti vonal
rész, vagyis a Nógrád megye te
rületén lakó vasutasbetegek 
többsége. A vasúthoz jött újfel
vételesek és a nyugdíjasok vizs
gálatával is foglalkoztam, ezen
kívül elsősegélynyújtó és más 
egészségügyi tanfolyamokat 
tartottam ... 

Nyugdíjazása után a staféta
botot először dr. Róka Klára 
vette át tőle, most pedig a MÁV 
új rendelőintézetét dr. Váradi 
Erzsébet vezeti. Dr. Szabó Jó
zsef kisegítő munkáját azonban 
a fiatalabb kollé�ák mindig szí
vesen fogadják. 0 pedig azért is 
szeret ide jönm, mert találkoz
hat a régi páciensekkel, vasutas 
ismerőseivel. 

- Meglepett és nagyon jól
esett, hogy 80. születésnapom 
alkalmából a MÁV vezérigaz
gatója dicséretben részesített 
- mondja beszélgetésünk vé
gén. De mielőtt elbúcsúznék, 
beültet a fogorvosi székbe, 
amelytől mindig irtóztam. Kéré
sére kitátom a számat, s rövid 
vizsgálódás után megnyugtat: 

- Szépek a f agai, de azért 
akad rajtuk némi fogkő is. 
Jobb, ha megszabadul tó1e mi
nél hamarabb . . 

Radnai Ketykó István 
Emelkedett a dolgozók anya- ték a jogse�élyszolgálat segítsé

gi felelősségre vonásával össze- gét. A MA V általában méltá
függő panaszok száma is. Ez nyos gyakorlatot folytatott az 
nyilván annak az eredménye, ilyen igények elismerésében. A 
hogy a vasút - alapvetően he- vitákat inkább az előzetes or
lyesen - szigorította a hanyag- vosi kérdések tisztázása okozta. 
ságból, gondatlanságból eredő, Szaporodtak a zajártalommal, 
illetve szándékosan okozott vibrációs megbetegedéssel ösz
anyagi kár miatt alkalmazható szefüggő panaszok, mert az eb
szankciókat. Jogsegélyszolgála- ből eredő foglalkozási betegség, 
taink tapasztalatai szerint a illetve munkaképesség-csökke
kártéritési határozatok többsé- nés elismerésével kapcsolatos 
ge megalapozot volt, ezért in- gyakorlat sem megnyugtató. 
kább az okozott gondot, hogy a A megváltozott munkaképes
panasszal hozzájuk fordulók- ségű dolgozók rehabilitációjá
nak megmagyarázzák: nincs ér- val összefüggő panaszok elbírá
telme munkaügyi vitát indítani, lásánál a szakszervezet képvi
vállalniuk kell a felelősséget. selőjét gyakran „kifelejtik" a 

értékesítették. Jutott a felesleg- dött egy játszótér építésének és 1--------------------------

Az Utasellátó Vállalatnál vi- bizottságból; a szolgálati főnök 
szont több ízben előfordult, maga dönt e kérdésekben. Ne
hogy megfelelő bizonyíték né!- hezen változik az a régi rossz 
kül, tévesen, illetve a leltárfele- beidegződés is, hogy rehabilitá
lősségre vonatkozó szabályok cióra szoruló dolgozóknak csak 
figyelmen kívül hagyásával kapus, öltözőőr, vagy hasonló 
hoztak kártérítési, hiánytérítési munkakört ajánlanak fel. Cél
határozatot. A jogsegélyszolgá- szerűnek tartanánk, ha pél
lat ezekben az ügyekben általá- dául a kereskedelmi, anyag
ban sikerrel képviselte a dolgo- szerkezelési szakszolgálatnál 
zókat. kijelölnének néhány olyan 

A munkáltató anyagi felelős- munkakört, amelyek ellátásá
sége körében leggyakrabban ra - rövid átképzéssel - az 
üzemi balesettel kapcsolatos érintett dolgozók alkalmassá 
kárigény érvényesítéséhez kér- válhatnának. 

Ami árt a bizalomnak . 
A fegyelmi felelősségre vo- nek bevárása nélkül végrehajt

nással kapcsolatos panaszok ják a határozatot. 
nagyobb része ne_m _volt meg- A társadalombiztosítási ügy
al�pozott. C

1
s�k ntkan -�ordu_lt intézéssel összefüggő panaszok 

elo, �ogy � kiszabott b�_ntetes jelentős része a nem kielégítő 
nem állt aranybar. az elkovetett nyugdíjelőkészítésre vezethe
fegyelmi vétség súlyával. Nega- tök vissza. Utólag kell vitatni 
tív jel�ns�g viszont, hogy egye� szolgálati, korkedvezményes 
szolgalati helyeken a fegyelmi idők elismerését. Bizonytalan
határozat jogerőre emelkedésé- ság mutatkozik abban is. hogy 

ből a szabadpiacra is. Ezt meg- a villanyvilágítás bevezetésé
könnyítette, hogy a vasutas nek az igénye 1s. 
kertbarátoknak saját bérlésű sz. j. i. 

Ha 
hétköznap elfelejti,

szombaton 
és vasárnap is 
egész nap 
vásárolhat 

UTASELL T 

pavilonjaiban ! 
MINDEN PÁLYAUDVARON 

BUDAPESTEN 
ÉS VIDÉKEN 

AJÁNDÉKOK.JÁT ÉKOK. 
MŰSZAKI C IKKEK, 

KOZMETIKAI CIKKEK, 
DISZDOBOZOS ITALOK. 

ÉDESSÉGEK, 
BAZÁRÁRUK 

A vagyonvédelem 
mindannyiunk ügye 

Május 15-én a társadalmi tu
lajdon védelme volt a témája 

annak az értekezletnek, ame
lyet szakszervezetünk székhá
zában rendeztek a körzeti 
üzernfőnökségek szb-titkárai, a 
szakszervezeti tisztségviselők 
részére. A megjelenteket Tol
nai fldikó, a vasutas-szakszer
vezet titkára köszöntötte, majd 
Kovács János, a MÁV Vezér
igazgatóság katonai főosztályá
nak osztályvezetője adott tájé
koztatót a vasút vagyonvédelmi 

helyzetéről, és a károk megelő
zésével kapcsolatos szakszerve
zeti tennivalókról. 

Mint azt már lapunkban is 
közöltük, a vasúti tulajdonban 
keletkezett károk az előző évek
hez képest növekedtek. Az el
múlt esztendőben a kár értéke 
megközelítette a 400 millió fo
rintot. Ennek egyik oka többek 
között, hogy a rendező pályaud
varokon lazult a technológiai fe
gyelem. Az utasítástól eltérő 
munka miatt (kíméletlen tola
tás, saruzás) például ötször 
annyi árukár keletkezik, mint 
amennyi a dézsmálásból szár
mazik. Rakodás közben 15 112 
alkalommal sérültek meg a va
gonok. Ez 40 millió forintjába 

került a MÁV-nak. A közöny és 

a felelőtlenség az egyik oka nö
vekvő veszteségeinknek. Az idei 
károk értéke például már meg
haladta a tavalyi nyereség mér
tékét. 

Nagy méreteket ölt az italfo
gyasztás is. Tavaly 3600 vas
utas ellen indítottak eljárást, 
mert az ellenőrök szolgálatuk
ban ittasságot állapítottak meg. 
Az áruszállítás során keletke
zett kár tavaly 70 millió forint 
volt, tízmillióval több, mint 

1983-ban. A fuvarozott árukban 
keletkezett törésekért, sérülése
kért 14 milliót fizettünk. 

A szakszervezeti tisztségvise
lők sokat tehetnek a közös va
gyon védelme érdekében. A bi
zalmiak, a szocialista brigádok 
szigorúan lépjenek fel a szabá
lyok megszegőivel szemben, ne 
tűrjék el a fegyelmezetlenséget, 
az utasításellenes munkát. 
A szakszervezeti bizottságok te
rületükön rendszeresen tekint
sék át a vagyonvédelem helyze
tét, és tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket. A szolgálati ve
zetők ne tekintsék a vagyonvé
delmet harmadrendű feladat
nak! A közös vagyon védelme 
nemcsak a rendészek feladata. 

-ar-
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SOS Gyermekfalu! 

Az első önkéntesek 
A békéscsabai 611. számú 

Alfrédó Lima Ipari Szakmun
kásképző Intézet huszonöt har
madéves dízelmozdony-szerelő 
tanulója nemes feladatra vállal
kozott: a tavaszi szünetben -
április 5-én és 6-án - önkéntes 
társadalmi munkával járultak 
hozzá Battonyán az első ma
gyar „SOS Gyermekfalu" épí
téséhez. 

Hogy mit vállaltak és miért? 
- ezt a tanulótársak nevében 
Buzgány Béla, Kovács Lajos és 
Veress Tibor mondta el. 

- Egyszerűen segíteni akar
tunk. Nekünk még nincs kere
setünk, így csak kétkezi mun
kánkat ajánlhattuk fel - mond
ja Buzgány Béla. 

- Meg kíváncsiak is vol
tunk, hogy milyen lesz az SOS 
Gyermekfalu - vág a szavába 
Veress Tibor. - Szívesen és 
szeretettel fogadták Battonyán 
az osztályt. Ekkor tudtuk meg, 
hogy mi vállaltunk az ország-

ban elsó'ként munkát a gyer
mekJaluert. 

- A két nap alatt összesen 
144 köbméter földet mozgat
tunk meg a csőfektetéshez. Kell 
is ott a kétkezi munkás, hiszen 
a falu egy nagy gyümölcsösben 
épül, ezért géppel nem tudnak 
bemenni dolgozni. 

- Gyönyörű lesz a falu. Jól 
tervezett, tetszetős házakban 
laknak majd a családok -
folytatja a beszámolót Kovács 
Lajos. - A házak már készen 
állnak. Igazán jó érzés volt dol
gozni, mert tudjuk, kik fognak 
ott lakni. Elhatároztuk, hogy a 
szakmunkásvizsga előtt egy 
hétvégén még egyszer elme
gyünk segíteni, de akkor sze
retnénk magunkkal vinni a 
nagyvasúti villamosjármű-sze
relő szakmunkástanulókat is. 

A fiatalok vállalkozását Bé
késcsaba városi KISZ-bizottsá
ga és a szakmunkásképző inté
zet támogatta. Szállást és külön 
buszt biztosítottak részükre. 

Híven a hivatáshoz 
Negyvenkét év tűzvédelmi poszton 

A vasutasok között sokan töl
töttek már három-négy évtize
det szolgálatban. Legtöbbjük 
pályamunkásként vagy vonat
fékezőként kezdte hivatását, s a 
későbbi idők folyamán jutottak 
magasabb rangba, beosztásba, 
rendszerint különböző szolgála
ti helyeken. Le a kalapot előt
tük! 

Ám méltán érdemelte ki a 
tiszteletet, megbecsülést Petro
vics Ferenc is, aki 42 évvel ez
előtt - 1943. február 25-én -
lépett a MÁV szolgálatába üze
mi tűzoltóként, és egész mun
kaviszonya alatt hű maradt a 
tűzvédelmi feladatokhoz, míg
nem a közelmúltban elérkezett 
nyugdíjazásának ideje. 

- A felszabadulás után al
kalmam nyi1t a tanulásra, a 

rendszeres továbbképzésre, így 
kerültem tűzoltótiszti munka
körbe - mondja. - Sokáig a 
tűzoltó-felszerelések javítását 
és ellenőrzését végeztem, majd 
1963-ban a budapesti igazgató
ság területén rám bízták a 
KTK-ellenőri teendőket. Tiszt
ségemet a Keleti körzeti üzem
fönökség létszámában nyugdí
jazásomig viseltem ... 

Hosszú szolgálati ideje alatt 
céltudatosan segítette a vállala
ti tűzoltók munkáját, s vélemé
nyét, szaktanácsait a felettesei 
is gyakran kikérték. Helytál
lásáért többször kitüntették, 
megjutalmazták. Az idén -
nyugdíjba vonulása alkalmából 
- megkapta a Tűzbiztonsági 
Érem arany fokozatát. 

Kertész István 

Megmentik a viaduktot 

Jubileumi 

vetélkedő 

A Dunakeszi Járműjavító 
Üzemben 117 brigád csatlako
zott a nagy érdeklődéssel kísért 
jubileumi vetélkedő sorozathoz. 

Mint Markó Róöerttól, a 
szakszervezeti bizottság titkár
helyettesétől megtudtuk: az ör
vendetesen nagyszámú jelent
kezés arra késztette a rendező
ket, hogy bemelegítésként, há
rom alkalommal általános poli
tikai és szakmai kérdésekre 
,, írásbeli dolgozatban" kérje
nek választ a csapatoktól. S ez
után rendezték meg a közép
döntőt, ahol mind a 117 öttagú 
team már szóban is számot ad
hatott felkészültségéről, politi
kai, vasúttörténeti ismereteiről. 

A május 9-én megtartott üze
mi döntóöe 35 csapat jutott be. 
Az egész vetélkedősorozatra va
ló felkészülést nagyon jól segí
tette a Magyar Vasút 40 éve és 
a Sorsfordítás című kiadvány. 
A versenyzők hónapok óta szor
gos kutatómunkát folytattak, 
könyvtárakat látogattak, szak
irodalmi, politikai és üzemtörté
neti olvasmányok feldolgozásá
val bővítették tudásukat. 

A döntő ünnepélyes megnyi
tásakor, a zsűri elnöke, Varga 
Lajos üzemigazgató találóan 
mondta. ,,Ennek a vetélkedő
sorzatnak csak győztesei van
nak, hiszen a felkészülés és a 
verseny során egyéneként is 
valamennyien sok új ismerettel 
gazdagodtunk. Ennek a versen
gésnek közösségerősítő hatása 
is van." 

A döntőben a szakmai kérdé
seket szakterületenként állítot
ták össze. A győzelmet szoros 
küzdelemben a technológiai 
osztály Szárnyaskerék I. szocia
lista brigád csapata szerezte 
meg a Radnóti Miklós és a Fo
nyó Sára szocialista brigád 
előtt. 

A győztesek személyenként 
5000, a második és a harmadik 
helyezettek 3500, illetve 2000 Ft 
pénzjutalomban részesültek. 

Az iparági döntőben , 
amelynek június 18-án Dunake
szi ad otthont - a győztes csa
patból 3, az ezüst- és a bronzér
met elért csapatból 2-2 verseny
ző, valamint az üzem vezetői ré
széről javasolt 3 személy egy 
csapatot alkotva veszi fel a küz
delmet a többi vasutaskollektí-
vával. (Vetési) 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ OPERAHÁZBAN 

Huszonöt éves a vasutas operabérlet 
Az Állami Operaház Székely 

Bertalan termében, május 
21-én ünnepi megemlékezést 
tartottak az önálló vasutas ope
rabérlet kibocsátásának 25. év
fordulója alkalmából. A vas
utas-szakszervezet művészeti 
propagandistáinak, a területi 
szakszervezeti bizottság kultúr
bizottságainak vezetőin kívül 
megjelent az ünnepségen Ko
szorús Ferenc, a vasutas-szak
szervezet főtitkára, Simó Tibor, 
a Művészeti Szakszervezetek 
Szövetségének főtitkára, dr. 
Benkő Péter, a SZOT kulturá
lis, agitációs és propaganda osz
tályának helyettes vezetője, 
Szemők Béla, a MÁV általános 
vezérigazgató-helyettese és Mi
hály András, az Operaház igaz
gatója. Az Operaház művészeit 
Pitti Katalin és Domahidy 
László képviselte. 

Szirtes Györgynek, az Opera
ház igazgató helyettesének üd
vözlő szavai után Horváth Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
művészeti propagandabizottsá
gának vezetője mondott ünnepi 
beszédet. 

Bevezetőjében hangsúlyozta, 
hogy szakszervezetünk és a 
Magyar Állami Operaház igaz
gatósága közötti együttműkö
dés negyedszázados évforduló
ja jelentős mérföldkő a művé
szeti nevelőmunkában. A nagy 
vasúti csomópontokon működő 
fúvószenekarok műsoraiban 
már az ötvenes években gyak
ran szerepeltek operazenei 
részletek. Később, a művelődé
si intézményekben a szimfoni
kus zenekarok tolmácsolták 
Kacsóh, Erkel, Kodály, Pucci
ni, Verdi, Csajkovszkij műveit. 

Koszorús Ferenc főtitkár emlékplakettet ad át Mihály Andrásnak. 
az Operaház igazgatójának 

Az 1985/86-os évad 25 éves ju
bileumi bérletsorozata is gazdá
ra talált már. A negyedszázad 
alatt több mint 34 ezer bérletet 
vásároltak a vasutasok. Ez is a 
gyümölcsöző együttműködés 
ékes bizonyítéka. 

Az ünnepi beszéd után Mi
hály András, az Operaház igaz
gatója méltatta az együttműkö
dést, majd Koszorús Ferenc fő
titkárnak átadta az Operaház 
jubileumi aranyplakettjét. Ko
szorús Ferenc - az Operaház 
művészeti munkájának mélta
tása után, a szakszervezet el
nöksége nevében - Mihály 
Andrásnak emlékplakettet és 
oklevelet adományozott. Szirtes 
Györgynek pedig, az Operaház 
igazgató helyettesének - eddi-

(MTI fotó: Földi Imre felv.) 

gi kimagasló munkájáért - át
adta a Szakszervezeti Munkáért 
kitüntetés ezüst fokozatát. 
A SZOT köszönőlevelét Mihály 
András és Koszorús Ferenc 
kapta. 

A művészeti propagandisták 
közül a Szakszervezeti Munká
ért oklevél kitüntetést kapta 
Némethné Kiss Klára, a szom
bathelyi Haladás Művelődési 
Ház igazgatója, Fodor Miklós
né, a ferencvárosi körzeti üzem
főnökség állomásfőnöke és Ár

vainJ -Bó.nfia Kinga, a· MÁV 
Vezérigazgatóság munkaügyi 
főosztályának ügyintézője. Raj
tuk kívül többen külföldi juta
lomüdülésben és pénzjutalom
ban részesültek. 

Amatőr szimfonikus zeneka- ..---------------------------

runk 1960-tól rendszeresen 
adott hangversenyeket. Ezek a 
zenei esték megszerettették a 
vasutasokkal a komoly zenét. 

Az Operaház és a vasutas
szakszervezet között a zenei is
meretterjesztésre 1960-ban jött 
létre kapcsolat. Ettől az évtől 
kezdve a nagyobb vasúti cso
mópontokon több operaházi be
mutatóra, kerekasztal-beszélge
tésre került sor, amelyeken ott 
voltak az Operaház kiváló mű
vészei. 

Az együttműködés első évé
ben megteremtődtek a feltéte
lek az Erkel Színházban egy 

Tíz fejezet 
pályaépítő gépekről 

A napokban hagyta el a nyom
dát az Ipari Szakkönyvtár sorozat 
legújabb kiadványa: a n Vasúti pá
lyaépítési és -fenntartási gépek 
javítása és karbantartásan címü 
munka. A kötet szerzői: Hajnal 
Géza, Karaus Lajos, Merkly István 
és Papp László (szerkesztő Kara
us Lajos). 

látják a gépek fenntartásával, ja
vításával és karbantartásával ösz
szefüggó feladatokat. 

A könyv tíz, szerkezetileg jól 
felépített fejezetre tagozódik. Is
merteti a VjlSÚtépítési és pálya
fenntartási munkagépek karban
tartási és javítási feladatait, rend
szerét, a ciklusrend kialakitását, a 
javítás általános folyamatait. 

A biatorbágyi viadukton, 
mint az köztudott, már évek óta 
nem közlekednek vonatok. 
A MÁV budapesti hídfenntartá
si főnökség két szocialista bri
gádja (a Barátság I. és a Barát
ság II.) elhatározta, hogy a he
lyi tanáccsal egyetértésben tár
sadalmi munkában karbantart
ják a magyar vasút eme híres 
építményét, amelyet már itt-ott 
kikezdett az idő vasfoga. 

A két kollektíva a megóvás
sal, fenntartással kapcsolatban 
felméréseket végzett a viaduk
ton, s megállapították, hogy sok 
ezer óra munkát kellene végez
ni ahhoz, hogy ezt az építményt 
megőrizzék az utókornak. Re
mélik, hogy más kollektívák is 
csatlakoznak hozzájuk. 

------------- önálló vasutas opera bérlet ki

A bevezetésben utalnak arra, 
hogy a vasútépitési és pályafenn
tartási munkák gépesitésének in
tenziv fokozása viszonylag rövid 
múltra tekinthet vissza. Az 
1960-as években üzembe állított 
elektromechanikus gépek után 
mintegy tiz év elteltével jelentek 
meg a műszaki felépitésükben 
bonyolultabb gépek, amelyekben 
a hidraulikus és pneumatikus 
rendszerek mellett megtalálhatók 
elektronikus, elektronikai és lé
zervezérlésű elemek is. A külön
féle tipusok megfelelő rendsze
rekben, gépláncokban való üze
meltetése lehetővé tette a gépek 
nagyobb mértékű kihasználását. 
A fejlesztés során kiépültek azok 
a szervezetek, amelyek most el-

A legterjedelmesebb rész a va
sútépítési és pályafenntartási gé
pek különleges szerkezeti egysé
geinek javításával foglalkozik. 
Felöleli a gépek karbantartása so
rán elvégzendő fontosabb műve
leteket és vizsgálatokat, a meghi
básodások okait, a javítást köve
tően végrehajtandó beállításokat 
és próbákat. Említést tesz a kü
lönböző típusú ágyazatrostáló, 
aláverő, vágány- és kitérőszabá
lyozó gépekről, a speciális, vala
mint a kisgépekről. A kötet, 
amely közel kétszáz ábrát tartal
maz, a munkavédelmi előírások 
ismertetésével fejeződik be. 

(S. R.) 

Akarja házát mietöbb"·Uj köntősben látni? 

Használjori' férranova 

nemes- és h6szigetető 
atapvakólatott 

ldöt� pénzt takarft mag vefei mert 
jó hőszigetelő és kOföp színezni $em keH. 
Arról már nem is belz: Jvé, ., 

, hogy legalább 50 es' �g eUenátf 
az íddjárás viszbnta 'aínak� 

GYÁRTJA'": 
a MÁV egyik legnagyobb 
száHíttatója, 
az Országo$ Érc -és 
Asványbányák 
pilisvörösvári üzeme. 

KAPH�TÓK: 
a heJyszíhen és Budap&stén 
a XHL kerqlet, Meder" u. 8. szám, 
a XV. kerület, 
Mezőhegyesi u. 7 -15. szám alatt. 
ezenkívül az ország valamennyi 
megyeszékhelyi TÜZÉP-tetepén. 

Vendégfúvósok 
Szegeden 

Szép élményben volt részük 
azoknak, akik május 15-én Sze
geden, a Széchenyi téren sétál
tak. Az NDK-beli Wölfas város 
egyik, tízosztályos iskolájának 
54 tagú fúvószenekara adott 
térzenét. Az Erfurt melletti vá-

,... ros és Jánoshalma között évek 
óta testvérvárosi kapcsolat van. 
Látogatásuk során most elláto
gattak Szegedre is. A zenekar 
az NDK vasutas-szakszervezet 
támogatásával működik. Láto
gatást tettek a szegedi területi 
szakszervezeti bizottságon is. 

A fiatal zenészek elmondot
ták, hogy jelenleg két fúvósze
nekar, három esztrádzenekar és 
két énekkar működik „az ének
lő, zenélő faluként" ismert Wöl
fasban. 

,, 

FELVETEL 

A MÁV Tisztképző és To
vábbképző Intézet pályázatot 
hirdet forgalmi szakoktatói 
munkakör betöltésére szeptem
ber l-től. 

Feltételek: szakirányú felső
fokú vasúti szakképzettség és 
középfokú politikai végzettség. 
Legalább ötévi forgalmi oktató
tiszti gyakorlat. Lakást nem 
tudnak biztosítani. Egyetemi, 
főiskolai végzettségnél rovi
debb gyakorlati idő is elegendő. 
Bérezés a kollektív szerződés 
szerint. 

A pályázatokat 1985. július 
15-ig, ajánlott levélben, részle
tes önéletrajz kíséretében kell 
beküldeni az intézet (1087 Bu
dapest, VIII., Luther u. 3. sz.) 
címére. 

bocsátására. A cél az volt, hogy 
a vidéken lakó vasutasok is 
megszeressék az operát. Bérleti 
kedvezményeket adtak a dolgo
zóknak, és egyre többen lettek 
hívei az operának. A művészeti 
propagandista tanfolyamokon 
tantárgy lett az opera zene. Ma 
már Záhonytól Zalaegersze
gig, Miskolctól Szegedig igény
lik a bérleteket. A vidéki vasút
igazgatóságokon több mint ezer 
bérletet újítanak meg évek óta. 

{Műszaki Könyvkiadó) 
H.K. 

Agitációs vonat Európa vasútjain 
A nyugat-európai 

vasutas-szakszerveze
tek és szövetségük, az 
ITF közreműködésé
vel április 16-a és 25-e 
között, nagyszabású 
kampány zajlott le 
Európában. A meg
mozdulásban részt ve
vő országok: Ausztria, 
Olaszország, Svájc, az 
NSZK, Franciaor
szág, Luxemburg és 
Belgium vasutasai az 
alapköveteléseket tar
talmazó - majd egy
egy érintett ország te
rületén áthaladva az 
ország vasutasainak a 
követeléseit is feltün
tető - transzparen -
sekkel díszített vasúti 
szerelvénnyel indul
tak el április 16-án 
Bécsből, a Westban
hofnál megtartott tö
meggyűlés után. 

A vasutat népszerű
sítő vonat az elkövet
kező napokban érin
tette Rómát, Bernt, 
Frankfurtot, Strasbur
got, Luxemburgot és 
április 25-én érkezett 

Brüsszelbe. A vasuta
sok kampányának a 
jelszavai - amelyek
kel az SZVSZ-hez tar
tozó Közlekedési és 
Szállítási Szakszerve
zetek Nemzetközi 
Szövetsége is egyetér
tett - a következők 
voltak: ,, Több vasút, 
jobb környezet"; ,,A 
vasút munkaalkal
mat teremt"; ,,A vas
út fejlesztése: Európa 
fejlesztése". 

A vonat brüsszeli 
megérkezése után a 
vasutasok menete a 
Léopold pályaudvar
ról indult el és érke
zett meg az Európai 
Gazdasági Közösség 
központjához. Itt a be
szédek elhangzása 
után a részt vevő 
szakszervezetek és az 
ITF megbízottai át
nyújtották áz EGK 

képviselőinek az 
európai vasutasok
nak a közlekedéspoli
tika megváltoztatásá
ra vonatkozó követe
léseit. 

Az ITF titkársága a 
kampány szervezésé
nek az időszakában 
felkért más nemzetkö
zi közlekedési szövet
ségeket és szervezete
ket köztük az 
SZVSZ-hez tartozó 
UIS Transports-ot is 
- e nagyszabású ak
ció támogatására. Szö
vetségünk titkársága 
válaszlevelében mél
tatva e nagyszabású 
vasutasmegmozdulás 
jelentőségét, többek 
között hangsúlyozta: 
,, . . .  jó alkalom ez a 
szervezeteink közöt'ti 
együttműködésre, mi
vel ebben a kérdésben 
céljaink közösek". 

Az európai vasuta
sok akciójának ideje 
alatt ülésezett a Nem
zetközi Szövetség 
(UIS Transports) vas
utas ágazati bizottsá
ga, amely szintén tá
mogatásáról biztosí
totta a vasutat népsze
rűsítő kampányt. Az 

ágazati bizottság szoli
daritási táviratában 
egyebek mellett kije
lentette: ,,Egyetér
tünk az európai köz
lekedési politika 
szükségszerű változ
tatásával: a vasúti 
közlekedést fejlesztő 
beruházások növelé
sével, a vasúti szállí
tásban dolgozók lét-
számcsökkenésének 

megállításával, vala
mint a környezet 
megóvásával. Remél
jük, hogy az agitációs 
vonat a béke, az euró-
pai népek közti 
együttműködés és 
kölcsönös megértés 
szimbólumává vá
lik". 

A Közlekedési és 
Szállítási Szakszerve
zetek Nemzetközi 
Szövetségét és vas
utas ágazati bizottsá
gát a francia CGT 
vasutas-szakszervezet 
képviselte a brüsszeli 
tömegtüntetésen. 

Baranyai Zoltán 
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TÖBB MINT HOBBI 

Kiállításra lcészülnek 

a vasútmodellezó1c 
Szegeden másodszor - Nyolcszáz egyesületi tag 

Mozgalmas szervezeti élet a MAVOE helyi köreiben 

A va;,útmodellezés olyan 
mozgalom, amely az egész 
viláf' minden békét szerető 
polgárát képes egy táborba 
ö-,;,zehozni. 

Va�zy Viktor 

anyagaikat". mmt pl.: régi tár
gyak gyűjtését: archív anyago
kat; dokumentációkat; fényké
peket stb.; de nagyobb fórumot 
nemigen kaphattak bemutatko
zásra. 

Szegeden most másodízben 
rendezzük meg a vasútmodell 
kiállítást, de sokkal nagyobb 
bemutatót terveztünk, mint az 
elsőn. A sok terepasztal és mo· 
deli mellett helyet kap: vasúti 
motívumú bélyeg, képeslap. fo
tó. emléktárgy. játék, mozdony
alkatrész, régiség, stb.: sőt mű
ködő és több személyt szállító 
kisvasút is. A vasútmodell kiál

Ezt jegyezte be Szeged kar
nagy-doyenje az 1978-ban Sze
geden megrendezett Országos 
Vasútmodell Kiállítás megte
kintése után a vendégkönyvbe. 
Vaszy Viktor közismerten nagy 
vasútmodellező volt, hobbiját ·' 
igen nagy terepasztal működte
tésében élte ki. Rajta kívül -
hozzá hasonlóan - nagyon so
kan kedvelik még szerte a vilá
gon a „kisvasutat··. A terepasz
talok változatos elrendezésében 
és a modellek óriási választéká
ban a vasútmodellezők kitelje
síthetik hobbijukat. 

" lítás a Juhász Gyula Művelő
dési Központban augusztus 
3-tól 20-íg lesz nyitva, és re
mélhetőleg a sikere újbóli va
sútbarátokat és modellezőket 
szerez a MA VOE és nem utol
sósorban a MÁV nagy táborá-Tár;,adalmi ö;,.,zefogá��al állították ki 'lzeged belvárosában a va�ÚI 

múltját idéző gőzmozdonyt 

Hasznos időtöltés 

Régebben a hobbi fogalmát 
bogarasságnak, különcködés
nek is nevezték: haszontalan 
önszórakoztatásnak. és főleg 
ritka, egyedi tevékenységnek 
tekintették. A mai társadalom 
az életmódba másként illeszti a 
hobbit. Olyan tevékenységi for
máknak tekinti. melyek az em
berek mind több szabad idejé
nek hasznos eltöltését szolgál
ják, pihenésüket színesebbé te
sz:k. és az egyéni hajlamnak 
megfelelően bár, mégis tömege
sen űzhetik azokat. A ,.tartal
mas pihenés" - mint életmód
meghatározó törekvés - valóra 
válhatott, mivel szoros össze
függés alakult ki a gyarapodó 
szabadidő és fejlődésünk anya
gi lehetőségei, valamint a társa
dalmi elvárások között. 

A modellezők már régóta 
szervezetbe tömörültek hazánk
ban. és 1955-ben megalapítot
ták a Magyar Vasútmodellezők 
és Vasútbarátok Országos 
Egyesületét (MA VOE). Az elne
vezés szerint tehát az i;gyesület 
tagjai közé olyanok is tartoz
nak, akik konkrétan ugyan 
nem modelleznek, de vasútba
rátok: egyben a vasúttörténe
Jem iránt érdeklődők. Az Egye
sület közel 800 tagja a buda
pesti központi klubon kívül öt 
helyi körben tevékenykedik; 
így pl. Szegeden is 1975 óta mű-

ködik a MAVOE 3. sz. helyi kö- találnak egymásra: miközben 
re. lelkesedésük és a vasút 1ránt1 

Bizonyára rengetegen hódol- szeretetük hobb1jukon keresz
nak ennek a kedvtelésnek ha- tül mind tovább nő. 
zánkban egyénileg 1s úgy. hogy A MA VOE tagsága nagyobb 
nem is tudnak a szervezeti részt a vasútmodellező tevé
életről. Pedig ennek óriási elő- kenységet műveli kizárólago
nye1 vannak. Rendszeresen san, vagy legalábbis nagyobb 
megtartott találkozókon, vasúti arányban. A vasútbarát1 tény
modellversenyeken és kiállítá
sokon. változatos vasúti kirán
dulásokon értékes szakmai és 
emberi kapcsolatok születnek. 
A vasút szeretete egyáltalán 
nem ismer határokat. Itt nem 
érvényesülnek nézetkülön bsé
gek. nem létezik megkülönböz
tetés ebben a nagy családban. 
Mindenki egyet akar: a vasút 
iránti kedvtelését, szeretetét 
másokkal is megosztani. 

Bélyeg, fotó, 
emléktárgyak 

nak. 

Közreműködői 
szerepben 

A vasútbaráti tevékenységek 
megismertetésére vállalkoz
tunk. ezenkívül sok más aktuá
lis vasúti rendezvényt készí-

Nagyon sokoldalú munka fo
lyik ezen a területen. Vasútmo
delleket gyűjtenek, terepaszta
lokat építenek. sajátkezűleg jár
műveket gyártanak. vasúttörté
nelmi kutatásokat végeznek. ré
gi jellemző tárgyakat. doku
mentációkat gyűjtenek. minden 
vasúti témát megörökítenek; fo
tózzák. archiválják azokat. 
Egyesek szenvedélyes tevé
kenységét szinte el sem lehet 
képzelni. Barátságok kötődnek. 
cserepartnerek, vitapartnerek 

\lindig ,ok érdekJődöt ,onz a modellezők terepa�ztala. '\emc;,ak a 
g)erekek. hanem a felnőttek i;, nag, fi�elemmel nézik a paránJi jár
műwk futá,át 

kedést ugyancsak sokan foly
tatják, csak éppen nem olyan 
látványosan. mint modellező 
kollégáik. A klubnapokon még 
csak bemutatják „vasútbaráti 

tünk elő. s azok megszervezésé
ben aktívan közreműködünk. 
Ilyenek pl. a vasúti járművek. 
mozdonyok műszaki emlék
ként. talapzatra történő k1helye

______________________________________________ zése: nosztalgia\·onatok közle-

KERESZTREJTVÉNY 

\'1zszintes: 1. Jól \éssük emlékeze
tünkbe! (Folytatása a 16. függőleges
bt>n.) 13. Tó a Szovjetunióban. 14. El
akadás kezdete. 15. Hood, angol nép
balladák hőse. 16. Észak németül 17. 
Európa, folyó. 19. Kronométert. 20. 
Své•d pénz. 21. Latin végrendeleti k1-
köt1�s. 23. Hódit a közepén. 24. Róma, 
6. 25. Mecsetek. 27. Az okozat eredője 
2tl. Háztartás, gáz (ék. hiány). 29 
Fn·deric (1839-1895) katalán író. köl
lo,. 31 Város Hollandtában. 34. Iráni 
várns. 36. Erre a helyre ír. 3í. . . ellis. 
lázadó. 39. Tisztítószer 40. Kevert líra. 
-11 Kínai tartomány. 43. Lakoma-e? 
H. Van bl'lÜ1. 45. Kőnek is lehel ilyen 
lörése. 47. Cók- ... 48. Azonos betűk. 
-Hl Jóindulatú (latin). 51. Kedd fele. 
52 Kerékaggyal teszik. 53. Kiegyenlít. 
55. Afrika, állam. 58. Küzdősport. 60. 
Díszkapu a sl;)int01sta templomok be
járatánál. 61. Szovjet folyó. 63. Község 
HevP� megyében. 

Függőleges: 2. Új-zélandi őslakó 
3. l\t>m arra.•! .. . ír. csillagászalr talp
pont 5. Igekötő. 6. Amerikai államfér· 
fi. 7 Végigvisz, az ügyet. 8. Francra vá
ros 9. Hangtalanul sír 10. Idegen ál
latkert. 11. Spanyol folyó. 12. Alarm' 
17. . Ernest (1823-1892) francia tör
tém·t iró. O\jen•alrsta. 18. Ilyen táska is 
rnn �l. L'rmérték. 22. Operaéneke
sünk (György) 25 Arab körzeti elölJá· 
rú. 26 Körülvesz. 28 Wrlhelm 
(1702-1856) osztrák csillagász. 30 
Lengwl ,·árus. 32. Női név. 33 Nem 
inga.cioz1k. 35. Glédák. 37. Verssorok 
összecsengése1. 38. Reménykedek. -11 
KPIL'l-ai11ka1 vulkán (5243 m). 42. Visz
sza budap,,st1 föld. 45. Mozgásba hoz. 
-16 Tudomására hoz. -19. Afrikai állam 
50 Kezdetleges lábbelrm. 52. Fordított 
i•rlikek. 54. Csec�emögondozó. 56. Ké
m1a1 cső. 57 Vonatkozó névmás. 59 

Hajó része. 61. Folyó Sz1bénában. 62 
Névelő. 

Beküldendő: Vízszintes 1 és folyta
tásaként a 16. függóleges. 

Beküldési határidő: Június 14. A 
megfejtéseket a szerkesztőség címére 
kérjük küldeni. 

Az előző keresztrejtvény helyes 

7 

14 

megfejtése: l\1Á V ldegenforgalm1 és 
Szállítmányozási Igazgatóság 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 8. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Kohár Fngyes. 
Kelebia. Kossuth u. 35 . Szücs Ferenc
né, Hatvan. Mező I. u. 2„ Balázs Jó
zsefné. Szeged. Április 4. u 42 . Nagy 
György. Celldömölk. Széchenyi út 44 .. 
Osváth Józsefné. Debrecen. Vukovics 
Sebő u 20 

8 

kedésének szervezése. évfordu
lók ünneplésére előkészületek: 
pályaválasztási és egyéb célú 
kiállítások. vetítések. elpadások 
tartása. 

A Szegedi Kör számos ren-
dezvényt szervezett nagy siker
rel a fennálásának 10 éve alatt. 
s természetesen minden tény
kedéséhez kellő segítséget ka
pott a MÁV és a vasutasok 
szakszervezetének illetékes ve
zetőitől. Annál is inkább. mivel 
céljaink közösek: a vasutas 
vagy vasúton kívül álló model
lezők és a vasutast szerető bará
taink táborát minél lelkesebb 
tagokkal kívánjuk növelni. 

Nagy József 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszel"V1!2etének lapja 
Szerkesl!tí a szerk6ZM btz0ttság 
Felelős szerke$Zt6: Visl Ferenc 

5..,,.kesztöséa: 
1068 Budapest VI. Benczúr u. 41. 

Telefon, vátoal: 229-872 
üieml: 19-17 

Kiadja és terjeszti 
a Népozava u,p- és Könyvkiadó 

1964 Bp. VU.,.Rákóczl út 54. 
Telefon: 224-810 

Levélc!m: 1994 Bp. Pf. 32. 
Felt!'lóe kiadó: 

Klae J en6 Igazgató 
El6fi%eté6I dlj egy évre: 39,- forint 

Eaytwoluúm: MNB - 11 850 
85-2�5. Szikra Lapnyomda, 

Budapest 
Felel6'1 vezető: 

Csöndet Zol"" vtténaazaat6 
!SSN o.60·9000 

' 

1 
- Ballag már a vén diák. A 

fennállásának 30. évfordulóját 
ünneplő Bebrits Lajos szakkö
zépiskolában május 11-én 154 
végzős diák (közöttük 13 líbiai) 
búcsúzott az iskolától, a taná
roktól. A most ballagók három 
vasútforgalmi, egy vasútgépé
szeti, egy vasúti távközlő és biz
tosítóberendezési és egy postai 
távközléstechnikai ágazaton ta
nulták leendő szakmájukat. 

- Tanfolyam. A gőzmozdo
nyokat Kisterenye és Hatvan 
térségében is korszerűbb von
tató járművek váltják fel. 
A mozdonyfűtők részére ezért 
Kisterenye állomáson április 
15-től jegyvizsgálói tanfolyamot 
szerveztek, amelyet Kakuk 
Gyuláné árupénztáros vezet. 
Az átképzés két hónapja alatt a 
résztvevők átlagbért kapnak. 

- Nyugdíjasok taggyűlése. 
A salgótarjáni önálló nyugdíjas 
csoport a közelmúltban tartotta 
első félévi taggyűlését, amelyen 
Fazekas József elnök számolt 
be az eddigi el"edményekről és 
ismertette a legfontosabb teen
dőket. 

- Vasútigazgatók találkozó
ja. A felszabadulás után 12 ve
zetője volt a szombathelyi igaz
gatóságnak. A még élő nyolc 
igazgató május 2-án. a Keszt
hely melletti Pogányváron, a 
zalavári termelőszövetkezet 
vendégszobaházában rendezett 
találkozót. amelyen részt vett 
dr. Bajusz Rezső. a MÁV vezér
igazgatója is. aki egykor ugyan
csak szombathelyi igazgató 
volt. Az összejövetelen Kapron
czai János igazgató ismertette a 
nyugat-dunántúli vasútigazga
tóság negyvenéves fejlődését. 
eredményeit. 

- Búcsú a vasúttól. A hat
van-füzesabonyi pályafenn
tartási főnökségen ünnepséget 
rendeztek május 7-én a közel
múltban nyugdíjba vonult Ma
gyar Sándor tiszteletére. aki a 
füzesabonyi II-es szakasz főpá
lyamestere volt. Negyvennégy 
évig dogozott a vasútnál. Lévai 
Tibor pft.-főnök méltatta mun
kásságát. majd átadta a vezér
igazgató köszönő levelét. és a 
főnökség pénzjutalmát. A szak
szervezeti bizottság tárgyjuta
lommal kedveskedett. 

,L .... 

Elcserélném Dombó,·áron lévő két 
szoba komfortos. kertes. garázsos ta
nácsi lakásomat. plusz adok hozzá sző
lős birtokot hétvégi házzal felszerelés· 
sel. Kérek Budapesten vagy 20 km-es 
körzetben hasonló nagyságú l_akást. le
het tanács1. hon\'édség1. MAV-bérla
kas. Érdeklődni várost telefonon 
329-9601206 m„ vasúti telefonon· 
10-74/206 m. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaudvar
nál a „nyolcházban·· lévö három szo
bás. teakonyhás. gázfüté�es. telefonos. 
80 négyzetméteres MAV-bérlakáso
mat ké! kisebbre. az egyik tanácsi le
gyen Erdeklödni lehet napközben a 
131-212. vagy 11-93. este a 332-i54 te· 
lefonszámon 

Elcserélném szolnoki két és fél szo
bás MÁV-bérlakásomat budapesti la• 
kásra MÁV-dolgozóval. Érdeklődni le
het a 47-45. vagy 44-83 telefonszámon 
Gregus Pál. 

Elcserélném Bp. XV . Rákos úu 
összkomfortos. 1.5 sz9bás 47 négyzet
méteres. telefonos MAV-bérlakásomat 
hasonló tanácsi lakásra. Érdeklődni le
het a 696-892 telefonszámon este 18 
órától. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaudvar
nál lévő kétszobás. külön bejáratú. 
komfortos. ut�a1. napfényes. gázkon· 
vektoros. MAV-bérlakásomat Buda
pest területén egyszobá� komfortos ta
nács, lakásra aktív MA V-dolgozóval 
A lakás megtekinthető 16 óra után 
Budapest VIII„ Kerepes, út 5 IV ép. 
1. 19. Ferenc Gábor. 

Elcserélném balatonfenyvesi két 
szoba. komfortos. kertes lakásom bu
dapestire vagy gijdöllő1re tényleges 
MAV-dolgozóval. Erdeklődni lehet a 
499-702 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest XVIII. ker . 
kétszobás. 57 négyze\méteres. 1. eme
leti. gázfűtéses MA V-bérlakásomat 
hasonló komfort fokozatú kisebb taná
csi bérlakásra MÁV-dolgozóval. XIV 
kerület, előny_ben. de minden megol• 
dás érdekel. Erdeklödni lehet 15-18 
óra között a 834-828 telefonszámon. 

Elcserélném Bp. Landler lakótelepi 
54 négyzetméteres kéts.zobás. komfor
tos. I emele!t kertes MAV-bérlakásom 
1 plusz két félszobás. esetleg másfél 
szobás. összkomfortos budapesti vagy 
V1d_ék1 tanács, lakásra 1. emeletig 
MAV-dolgozóval. Vagy a lakást. plusz 

1985. )L\Jl"S 30. 

- Kondicionálóterem épül. 
A Vasutas Biztosító Egyesület 
hévízi üdülőjében a nyáron át
adják a most készülő kondic10-
nálótermet és a kultúrhely1sé
get. A kondicionálóterem jól 
szolgálja majd a gyógykezelést. 
de a különféle tornaszereket a 
gyerekek is igénybe vehetik. 
A kultúrteremben könyvtár áll 
majd az üdülők rendelkezésére. 

- Kiállítás. A ferencvárosi 
Vasutas Művelődési Központ
ban május 20-án kiállítás nyílt 
Moller József mozgássérült fotó 
kollázs-montázsa1ból. A kiállí
tást. amely júnit.s 20-ig tekint
hető meg. Kiss Sándor fotómű
vész nyitotta meg. és méltatta a 
fiatal művész életútját, elgon
dolkoztató alkotásait. 

- Vöröskeresztes világnap, 
A mátészalkai csomópont Vö
röskeresztes szervezete taggyű
lésen emlékezett meg a Vörös
kereszt világnapjáról. Utána dr. 
Keresztury Imre főorvos tartott 
előadást az egészséges életmód
ról. 

Élenjáró egyesület. A 
MÁV Alkalmazottak Első Bizto
sító és Segélyegyesülete 
(EBSE) április 29-én, az Élenjá
ró Egyesület cím elnyerése al
kalmából vendégül látta az 
egyesület dolgozóit. Az ünnep
ségen - amelyet a Baross téri 
székházuk tanácstermében ren
deztek - részt vettek a MÁV 
Vezérigazgatóság és a Központi 
Hivatalok és Intézmények Ta
nácsa képviselői is. 

- Gazdaságpolitikai tájé-
koztató. A nagykanizsai üzem
főnökségen május 7-én Kondor 
Katalin, a Magyar Rádió és Te
levízió munkatársa gazdaság
politikai tájékoztatót tartott Az 
érdeklődők az aktuális külpc!J 
t1kai kérdésekre 1s választ kap
tak. 

Lövészverseny 
Az MHSZ hatvani vasutas 

honvédelmi klubja - a munka
helyi olimpia keretében - k1s
puska-lőversenyt rendezett a 
közelmúltban. A versenyt a 
nőknél Takács Gábo!'né. a fér
fiaknál Bártfai Tibor i-:yerte. 
Csapatban 1. a hatvan: KUF„ 2. 
Lőrinci ÁFÉSZ. 3. Lemn Tsz. 

110 négyszögol balatongyöröki tel
kem. 41 négyzetr.iéteres. 2 sz.:ibás 
összkomfortos. panorámás. v1zkö3eh 
nyaralóval. telJes berendezéssel. csó
nak és horgászfelszereléssel együtt el
cserélnér., 52 négyzetméterig. 5ssz• 
komfortos. kertes öröklakásra. ,·a�y 
házra. \'ídék1 1s lehet megegyezés sze
nnt. Cím: Kovács Gyula. 1155 Buda· 
pest. Mozdonyiűtő u 1. sz. 

Elcserélném Szeged. Oldal u �- II. 
2. játszótér mellett lévö két szoba kom· 
fortos. 62 négyzetméteres MÁ V-bérla
kásomat hasonló budapesti kertes ta· 
nácsi vagy MÁV-bérlakásra. Minden 
megoldás érdekel. Erdeklödni lehet: 
Balog Sándor. 1204 Budapest Liliom 
u. 21. este 17 óra után. 

Elcserélném Abda vasútállomáson 
levő 64 négyzetméteres MÁV-bérlaká
somat (1. emelet) - a lakáshoz tarto
zik egy kis konyhakert. vasúti föld, ál
lattartási lehetöség - egy szoba össz
komfortos lakásra Győrben. lehetőleg 
Szigetben. vagy � Kun Béla lakó5elep1· 
re. tényleges MAV-dolgozóval. Erdek· 
lődni lehet: özv. Rádai Sándorné. Ab· 
da vasútállomás 9151. csak levélben. 

Elcserélném Budapesti másfél szo· 
bás. komfortos. kertes. földszintes. 55 
négyzetméteres MÁV-bérlakásomat 
kisebb tanácsi lakásra. Levélcím: Hor· 
váth B. Budapest. Pf. 32„ 1387. 

Elcserélném Rákoskeresztúr vas· 
útállomás közelében a Pesti úton levö 
OTP-társasházban. világos konyhás. 
kétszobás plusz étkezős. délr fekvésű 
összkomfortos öröklakásomat kisebb 
családi házra Budapest területén. Min· 
den megoldás érdekel. Érdeklődni le
het mindennap 17-20 óra között a 
639-823-as telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba két félszobás 
összkomfo_rtos 67 négyz�tméteres Rá
kos útt MA V-bérlakásomat másfél szo· 
bás. összkomfortos. tanácsi lakásra. 
Budapest �IV . XV„ XVI. �erület! 
elön\'ben Erdeklődm lehet: Arvaine 
35-78-as vagy 228,8-12-es telefonszá· 
mon. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaudvar· 
nál a .. nyokházban · levő kétszoqás. 
56 négyzetméteres. gázfűtéses MAV· 
bérlakásomat hasonló tanácsi vagy 
magánrendelkezésű lakásra. Vidéki is 
érdekel. Érdeklödm lehet munkaidő
ben a 119-106-os vagy 10-731255-ös 
melléken. Hortobágyiné. 
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A munkahely 
legjobbjai 

Tudósítóink beszámolói a jubileumi brigádvetélkedőkről ' 

A közelmúltban véget értek a munkahelyi szintű, jubi
leumi brigádvetélked6 döntői, amelyeken több ezer szoci
alista brigádtag vett részt A versenyt szorgalmas felké
szülés, tanulás előzte még. A résztvevők szakmai, politi
kai. kulturális jellegű témákkal bővítették ismereteiket, s 
•zért nemcsak a helyezettek voltak a győztesei ennek a 
nagyszabású versenynek, amely magasabb szinten folyta
tódik majd tovább. Tudósítóink részletesen beszámoltaf( 
a döntők hangulatáról, eredményeiről. Az alábbiakban eb

ből adunk ízelítőt, Illetve összefoglalót. 

A nagyobb bevétel érdeké
ben 19,6 millió forint értékben 
végeztek idegen feleknek ipar
vágány-építést és sínmezó1ekö
tést. Az építőgépek bérbe adá
sából kétmillió forint bevétel 
származott. Növekedett a telje
sítménybéres órák aránya is, és 
csökkent a túlórák száma. 

A verseny második szakaszát 
kedvezőtlenül befolyásolta a té
li zord időjárás. A versenyző 
brigádok nagy erőfeszítéseket 

A miskolci építési főnöksé
gen 67 szocialista brigád dolgo
zik, s három kivételével vala
mennyi nevezett a felszabadu
lási és kongresszusi vetélkedő-

· re. A felkészülést nehezítette 
ugyan, hogy az egységes intéz
kedési tervet és a tematikának 
megfelelő dokumentumokat 
csak néhány hét késéssel kap
ták meg a brigádok, de ezt 
nagy szorgalommal pótolták. 
Jó munkame!;(osztással készül
tek a vetélkedőre. Az építésve
zetőségi döntőkön a kollektívák 
újításaik, társadalmi-közéleti te
vékenységük alapján kapták az 
induló pontokat. Külön pontoz
ták azokat a dolgozatokat, ame
lyekben a kollektívák a főnök
ség pályaépítési technológiájá
nak ésszerűsítésére, az anyag
vonatok ürítésének gyorsításá
ra, munkaerő- és költségmegta
karításra vonatkozó javaslatai
kat. ötleteiket fogalmazták 
meg. 

Ennek a versengésnek kö
szönhető az is, hogy például a 
füzesabonyi vasúti aluljárót és 
a miskolci fűtőház fel újítását a 
tervezettnél rövidebb idő alatt 
sikerült befejezni. 

A május 28-i döntőn a részt 
vevő brigádok 15 kérdésre írás
ban adtak választ, s az erre ka-

tettek a lemaradások pótlására. 
pott pontok hozzáadásával ala- Amikor beköszöntött az eny
kult k1 a végeredmény. Első a hébb időjárás, nagy erővel in
Pollack Mihály, második a Bé- dultak meg a munkálatok. 
ke és barátság, harmadik pe- Szentes és Szegvár között pél
dig a Khabarov brigád lett. A dául a napi 500 folyóméteres 
csapatok a kapott pénzjutalmat vágányfektetési tervet 600-ra 
az egész brigád között osztották teljesítették. A kiemelt munká
el. hiszen a versenypontok latokon 11,6 százalékos költség
többsége az egész kollektíva megtakarítást értek el. 
termelési eredményei alapján A brigádvetélkedő döntőjé
született - írta Orosz Károly. ben a legeredményesebben a 

A szentesi építési főnökség,._ Makarenko-Baross komplex 
vetélkedfüről Fogas Pál szá- szocialista brigád szerepelt, 
molt be: amelynek legtöbb tagja gépál-

A versenyben 45 szocialista lomási szakiparos. Második 
és munkabrigád vett részt. lett a városföldi állami díjas 
A termelési eredményekért a Dózsa műszaki komplexbri
munkahelyi döntőbe került gád. A hegesztőmunkásokból 
nyolc brigád 115-119 közötti álló békéscsabai Felszabadulás 
pontértéket kapott. A verseny- brigád is kiemelkedően ver
ben részt vevő bngádok kie- senyzett, ll megérdemelten sze
melkedő munkájukkal nagy- rezte meg a harmadik helyet. 
mértékben járultak hozzá a fő
nökség kiemelkedő gazdasági 
eredményeihez. 

A szentesiek sikeresen fejez
ték be a kiemelt munkákat, és 
teljesítették a terven felül vál
lalt termelési célkitűzéseket is. 
A 31,8 vágánykilométeres kor
szerűsítési tervet tíz kilométer
rel túlteljesítették. A gyorsított 
építési ütemhez fontos vasúti 
érdek fűződött. Újjáépült a Sza
jol-Lökösháza nemzetközi fő
vonal egyik szakasza .. 

A szentesi körzeti üzemfő
nökségen két napig tartott a ve
télkedő döntője. Az első napon 
Mezőhegyesen a helyi vontatási 
dolgozók és a tótkomlósiak 15 
csapata vetélkedett. Szentesen 
a csongrádiak, a mmdszentiek 
és a martfűiek mérték össze tu
dásukat a szentes1ekkel. Itt 18 
csapat vetélkedett. Eredmé
nyek: 1. Kandó Kálmán jár-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

A környezetvédelmi világnapon 

Vasutas környezetvédők kitüntetése 
Június 5-ét hazánkban is 

környezetvédelmi világnapként 
tartjuk számon. Az idén a világ
napi megemlékezések közép
pontjában az ipar és a környe
zetvédelem kapcsolata egymás
ra utaltsága áll. Erről beszélt 
egyebek között Lovász Ferenc 
osztályvezető azon az ünnepsé
gen, amelyet június 4-én ren
deztek a vasutas-szakszervezet 
székházában. 

Az ünnepi megemlékezés 
után Tolnai Ildikó, a vasutas
szakszervezet titkára és dr. 
Várszegi Gyula vezérigazgató
helyettes kitüntetést, illetve el
ismerő oklevelet adott át. 

A Hazafias Népfront és a 
SZOT által adományozott Ki
váló Társadalmi Munkás ki
tüntető jelvényt kapta: Pásku 
Jenő, a Vasutasok Szakszerve
zete szociálpolitikai munka- és 
környezetvédelmi osztály he
lyettes vezetője, az Érdemes 
Társadalmi Munkás kitüntető 
jelvényt Fedák Dezső és Mol
nár Péter a KV környezetvédel
mi szakbizottság tagjai kapták. 

Kiváló Társadalmi Munkás 
szocialista bngád kitüntető cí
met a Miskolci KÜF Ságvári 
Endre szocialista brigád tagjai 
kapták. (Körmendi Géza, Dá
nyi János, Ferenczi Illés, Jakab 
Attila, Pataki Béla, Tóth Mi
hályné, S. Varga László, Varga 
Zoltánné, Zsiros József) 

A SZOT által meghirdetett 
Rendet, tisztaságot a munka-

helyeken versenyben elért 

eredményért járó oklevelet kap
ta: a Miskolci Vasútigazgató
ság, a Nagykanizsai KÜF Bala
tonszentgyörgy állomás, Vésztő 
KÜF Gyula állomás, Celldö
mölk KÜF vontatási üzemegy
ség, a Szentesi Építési Főn„ és 
az Északi Járműjavító Üzem 
ko�ektívája. 

Tornai Ildikó é;, Ván,zegi Gyula átadja az oklevelet Fehér Tamás
nak, a celldömölki KÜF helyettes vezetőjének 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

Ülést tartott 
a központi wezetőség 

Május 24-én ülést tartott a vasutas-szakszer
vezet központi vezetősége. A testület először a 
Vasutasok Szakszervezete szervezeti felépítésé
nek módosítására, továbbá a szakszervezeti vá
lasztások lebonyolítására készült előterjesztést 
vitatta meg. A napirenddel kapcsolatban dr. Ju-

hász Zoltán titkár mondott szóbeli kiegészítést. 
A központi vezetőség az előterjesztéseket, a 

szóbeli kiegészítést s az elhangzott módosításo
kat jóváhagyta. A vezető testületek és tisztség
viselők újjáválasztásának feladattervét lapunk 
4-5. oldalán közöljük. 

MÁJUS 28. ÓTA: 

Villanios vontatás 

As.sód és Vác hö.sött 

Az Aszód-Vác közötti villa
mosított vonalszakaszt május 
28-án dr. Várszegi Gyuta, a 
MÁV vezérigazgató-helyettese 
adta át rendeltetésének. A be
ruházás a közlekedésfejlesztési 
koncepció részeként valósult 
meg, és része a VI. ötéves terv 
célkitűzéseinek. Az Aszód
Vác vonal villamosításának 
gazdasági eredménye: a villa
mosítás nyújtotta szolgáltatási 
színvonal növelése, emellett a 
vontatási önköltség csökkenté
se - a dízelvontatáshoz viszo
nyítva. 

Üzemviteli szempontból 
rendkívül nagy előny, hogy 
nemzetközi egyezmények alap
ján az észak-dél irányú (Kür
tös-Sturovo, illetve Biharke
resztes-Sturovo) 2000 tonnás 
tranzitvonatok Budapest elke- ., 
rülésével közlekedhetnek. Ez
zel egyrészt tehermentesíthetők 
az amúgy is túlzsúfolt budapes
ti vasúti csomópontok, másrészt • 
a rövidebb útirány miatt a nem
zetközi forgalomban gyorsul az 
elegyáramlás. 

A vonali forgalom lebonyolí
tásában V43 sorozatú villamos 
mozdonyok vesznek részt. 
A vonalszakasz villamosításá
val a vonal átbocsátó képessége 

Vár„zegi Gyula átvágja a nemzetiszínű szalagot 
(Óvári Arpád felv.) 

is növekszik: napi 14 tranzitvo
nat közlekedtetésére nyi1t l�he
tőség. A villamosított vonal 
üzembe helyezésével a MÁV 
évente 45 tonna gázolajat taka
rít meg. A beruházás mmtegy 
170 millió forintba került. 

Az Aszód-Vác vonalszakasz 
hegyvidéki jellegű, hossza 33,4 
km. A két végállomás között 
két elágazó állomás, hét megál
lóhely és. két iparvágány-kiága-

zás található. A vonal villamosí
tása 48 km felsővezetéki hossz
lánc építését tette szükségessé. 

A beruházás keretében új 
transzformátorállomás nem lé
tesült - mivel a szóban forgp 
vonalszakaszt egyrészt a hatva
ni, másrészt a váci alállomás 
táplálja - azonban mindkét al
állomást bővíteni kellett. Mmd-

A vasút májusi teljesítménye 

ezek mellett az állomásokon és 
megállóhelyeken korszerű, 
energiatakarékos térvilágítás 
létesült. 

A beruházás részét alkotják 
ezenkívül a vasúti és a postai 
gyengeáramú hálózatok védel
mi munkái, illetve a távvezeték
keresztezések átalakítási mun
kálatai is. 

10 millió tonna áru 

és 20 millió 300 ezer utas· 

Májusban a vasút 10 millió téknek pedig 96,7 százalé-
tonna árut szállított, amely a ka. 
bázishoz viszonyítva 96,1, a ter- A kocsiigényes áruforgalom-
vet alapul véve 98,8 százalékos ban (belföldi, export. záhonyi 
teljesítésnek felel meg. A lema- áttakásos import és tranzit) 7 
radás abszolút értéke 407 ezer, millió 894 ezer tonna árut szállí
illetve 100 ezer tonna. Az áru- tott el a vasút, amely 95,8 száza
tonna-kilométerben kifejezett lékos, illetve 99.8 százalékos tel
áruszállítási teljesítmény 98,7, jesítésnek felel meg. 
illetve 97.6 százalékos. A fontosabb áruféleségek kö-

Az áruszállításon belül - a zül csupán cementgyártmá-
nyokból került nagyobb menynépgazdasági célkitűzésekkel nyiség vasúti feladásra. mint az összhangban - az exportforga-

lomban 1 millió 14 ezer tonna elmúlt év májusában. 
került vasúti feladásra, ami a A záhonyi átrakótérség áru
bázisértéknél 12,7 százalékkal, forgalma az elmúlt hónapokban 

nem érte el a báz1sszintet. A bea tervezettnél pedig 14 száza-
lékkal nagyobb mennyiség. lépett széles nyomtávú rakott 
Ugyancsak kedvezően alakult kocsik mennyisége l2, l . a nor
az importforgalom is. Az ország mál nyomtávú teherkocsikba 
területére vasút.on beérkezett rakott árumennyiség pedig 4 

százalékkal volt kevesebb. mint áruk mennyisége 1 millió 867 
ezer tonna volt, amely a tavaly tavaly májusban. 

A vasúti áruszállítás minősémájusinál 2,2 százalékkal, a ter-
vezettnél 14.5 százalékkal több. gét jellemző mutatók sem ala-
A tranzit áruszállítási teljesít- �ultak �edvezően. A hálóza�o� 

, b' · 'rt 'k k 85 3 , osszegyult nagy menny1segu me?y a azise e ne , sz�- vasúti kocsi miatt az elegymoz-
zaleka, a tervezettnek pedig gás jelentősen lelassult. 
csak 81,4 százaléka volt. 

Sajnálatos. hogy továbbra is 
alacsony mértékű a belföldi 
áruszállítás. A májusban fel
adott 

5 millió 459 ezer tonna 
áru a bázisnak csupán 94.,3 
százaléka, a tervezett ér-

Így a kocsiforduló értéke 
a bázishoz viszonyítva 13,6 
százalékkal, a tervet alapul 
véve pedig 12,8 százalékkal 

növekedett. 

Az elmúlt év májusmál 61.2 
százalékkal volt magasabb a 
vonatfeloszlatások és 66.4 szá-

zalékkal a gépre várás esete1-
n'ek a száma. 

A korszerű tehervonati moz
donyok napi futásteljesítménye 
1s csak részben volt kielégítő. 
A villamos mozdonyok eseté
ben a bázishoz. illetve a tervhez 
viszonyítva 95,3 és 99.8. a kis 
teljesítményű dízelmozdonyok
nál 103.7 és 103,1. míg a nagy 
�eljesítményű dízelmozdonyok 
esetében 94.8 és 98.6 százalékos 
volt a teljesítmény mértéke. 

Májusban 20 millió 380 ezer 
utast szállított a vasút. Ezzel a 
bázishoz viszonyítva 100,6 szá
zalékos. a tervhez képest pedig 
103.5 százalékos teljesítést ért 
el. Az utaskilométer-teljesít
mény 100,7. illetve 100.5 száza
lékosan alakult. 

A személyszállítás mmősége 
- a menetrendszerűséget ala
pul véve - májusban nem érte 
el a bázisidőszak értékét. Az 
egy késetten közlekedett sze
mélyszállító vonatra jutó fajla
gos késési idő 2,5 perccel nőtt. a 
menetrendszerűség 0,8 százalé
kos csökkenése mellett. A me
netrendszerűség ilyen alakuiá
sában elsősorban a nagy ütem
ben végzett pályarekonstruk
c1ós munkálatok játszottak 
nagy szerepet. melyek jelentős 
vágányzán időket vontak ma
guk után. 



2 �AGYAR VASL'TAS 

Elértered-.nényein6re 
-.néltán lehetün6 büs•6é6 

Grósz Károly beszéde az Északi .Járműjavítóban 
tartott Tálasztási nag,-gyíílésen 

A fővárosi választási nagy
gyűlések sorozatát május 24-én 
az a politikai esemény nyitotta 
meg, amelynek szónoka Grósz 
Károly, a budapesti pártbizott
ság első titkára, az MSZMP Po
litikai Bizottságának tagja volt. 
Az Északi Járműjavító Üzem 
nagycsamokában rendezett 
nagygyűlésen ott voltak a fővá
ros és a X. kerület párt- és ál
lami vezetői, társadalmi és tö
megszervezeteinek vezetői, az 
egyházak képviselői, a munkás
mozgalom régi harcosai, illetve 
az először választó fiatalok. J e
len voltak a kerület országgyű
lési képviselői és tanácstagje
löltjei is. 

A nagygyűlést Ribánszki Ró
bert, a Hazafias Népfront Or
szágos Tanácsának titkára nyi
totta meg. Bevezetőjében emlé
keztetett arra, hogy a június 
8-ra kitűzött képviselői és ta
nácstagi választásokra készülve 
az elmúlt egy hónap alatt több 
mint 43 ezer jelölő gyűlésen 
másfél millió állampolgár - a 
választásra jogosultak mintegy 
húsz százaléka - vett részt. 
Közel 200 ezer felszólaló mond
ta el véleményét a helyi és or
szágos gondokról, közös ügye
inkről, bizonyítva, hogy társa
dalmi méretű egyetértés fogad
ja az MSZMP XIII. kongresszu
sán kidolgozott és a Hazafias 
Népfront választási felhívásá
ban nemzetivé emelt országépí
tő programot. 

A résztvevők ezután meg
hallgatták a kőbányai 27-es vá
lasztókerület két országgyűlési 
képviselőjelöltje, Zarnóczi Jó
zsef, a X. kerületi pártbizottság 
első titkára és Simon József, az 
Orion Rádió és Villamossági 
Vállalat műszaki igazgatóhe
lyettese felszólalását. Ezután 
Grósz Károly lépett a szónoki 
emelvényre. Politikánk folya
matosságáról többek között a 
következőket mondotta: 

- Ma már történelmi tény, 
hogy a Magyar Szocialista 
Munkáspártnak 1956-ban volt 
ereje ahhoz, hogy a nehéz hely
zetben egyszerre lépjen fel a 
szélsőségek ellen, s egyidejűleg 
megőrizze az addig felhalmo
zott szocialista értékeket, sza
kítson a múlt hibáival, ugyan
akkor védje és vallja a tiszta 
szocialista elveket. A folytonos
ságot és a megújulást egyszer
re vállaltuk. 

Nyílt politikai vitákban szorítot
tuk vissza ezeket a szélsőséges 
nézeteket. Meggyőződésem, 
hogy sikerrel. 

Pártunk politikai döntései 
meg/ ontoltak, kiegyensúlyozot
tak. Tartalmazzák a szükséges 
változásokat, de nem kockáztat
ják vívmányainkat és szocialis
ta jövőnket. Ezek a viták alkotó 
gondolatokat szabadítottak fel, 
aktivizálták az embereket, s a 
tapasztalatok szintézisét adva 
megteremtették a politikai egy
ség megújulásának alapjait. 
Így erősödött meg ismételten a 
párt és tömegek közötti kapcso
lat, vált egységesebbé a párt és 
az ország vezetése. 

A szónok ezután így foly
tatta: 

megerősítette eddig folytatott 
politikánk alapelveit, mert 
eredményességét immár négy 
évtized gyakorlata igazolja. 
Bebizonyosodott: szocializmust 
építeni csak a marxizmus-le
ninizmus szellemében lehet. 
Nemzeti törekvéseink és inter
nacionalista elkötelezettségünk 
tartósan összeegyeztethető. A 

nép és a párt között folyama
tos eszmecserére, megértésre, 
együttműködésre van szükség. 

Grósz Károly ezután arról 
beszélt, hogy az alkotó munka 
anyagi-erkölcsi elismerése, az 
egyén képességeinek sokoldalú 
kibontakoztatása egyben a kö
zösségek felemelkedésének is 
.biztosítéka. A pártnak örökösen 
az önvizsgálat tárgyává kell 

- Valljuk, hogy a vitákban- tennie mindennapi gyakorlatát, 
mindenkinek joga van kifejteni megbecsülve a múlt értékeit, 
álláspontját, eközben tévedru beismerve és kijavítva a hibá
is. Ennek alapján senkit sem kat, tévedéseket. 

hangsúlyozta befejezésül a bu
dapesti pártbizottság első titká
ra -, hogy az állandóság, a fo
lyamatosság, a stabilitás, a 
múlt értékeinek átörökítése és 
megőrzése, az elért eredmé
nyek megszilárdítása társadal
munk fejlesztésének alapvető 
követelménye. Ugyanakkor 
tudjuk, hogy nincsenek végle
ges megoldásaink, hibátlannak 
tekintett örök érvényű döntése
ink. Bármit is határoztunk és 
kezdtünk el. a gyakorlati ta
pasztalatok alapján kiegészít
hetjük, korrigálhatjuk, s ha 
kell, vissza is vonhatjuk. felcse
rélhetjük jobbal. Valljuk. hogy 
a párt csak akkor képes ered
ményesen vezetni, ha érzékeny 
a valóság változásaira, tudja 
azokat gyorsan és reálisan 
számba venni, képes a helyes 
válaszokat kialakítani. 

minősítünk sem konzervatív
nak, sem haladónak. Minősíté
sünk alapja a tett és az ennek 

Június 8-án ezzel a politiká
- Pártunk azt hirdeti - val egyetértve szavaztunk. 

nyomán született eredmény . ...---------------------------
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Az ember megítélésének mér
céje: munkájával előbbre vi
szi-e népünk felemelkedését, 
vagy sem. Amikor tehát a min
dennapok gyakorlatában meg
őrizzük a kétfrontos érzékeny
ségünket, nem csupán elméleti 
tételekró1 vitázunk, hanem a 
mindennapi építőmunka ta
pasztalatait minősítjük, és a 
követendő, a kívánatos maga
tartást jelezzük. 

Pártunk XIII. kongresszusa 

Az élet nem játék 

A Hazafias Népfront helyi szervezete és az Országos Béketa
nács a közelmúltban békegyűlést rendezett Kazincbarcikán. 
A gyűlésen a város intézményeit képviselő meghívottaknak, köz
tük az állomás Petőfi Sándor szocialista brigádjának Fodor Ist
ván, az Országos Béketanács titkára tartott vitaindítót. 

A felszólalásokból is a béke féltése csendült ki, hiszen az élet 
nem játék. Az emberiség jövője valamennyiünk közös ügye. Csak 
háború nélküli világban lehet biztosítani a jövő generációk alkotó 
munkáját. 

Következetes kétfrontos -----------------------------------------

harcban egyidejűleg kellett fel-
lépnünk a pártban, a politikai 
életben mind a revizionizmus, a 
jobboldali elhajlás, mind a dog
matizmus, a baloldali gyakorlat 
ellen. Társadaimi fejlődésünk 
kritikusabb időszakaiban, nehe
zebb politikai helyzetben azóta 
is többször szembe kerültünk 
azzal a kérdéssel: mit folytas
sunk, mit változtassunk meg? 
Ilyenkor természetesen mindig 
fellángoltak a viták a pártban 
és azon kívül. Így történt ez az 
1970-es évek elején is, az 
1980-as esztendők kezdetén, és 
most, a XIII. pártkongresszus 
előkészítése során. A nehezebb 
külső feltételek között, gazdasá
gi gondjaink megoldásával 
küszködve társadalmi vitáink 
is élesebbek lettek. 

- Helyzetünk megítélésé
ben polarizálódtak a vélemé
nyek - folytatta Grósz Károly 
-, és társadalmi fejlődésünk le
hetőségeit, útjait-módjait illető
en erősödtek a nézeteltérések. 
�z egyik oldalon megjelentek 
azok. akik a végletekig ragasz
kodtak a megszokotthoz, a ki
alakult és jól bevált megoldá
sokhoz, s gyanakvással fogad
tak minden megújítási törek
vést. A másik oldalon felsora
koztak azok, akik azzal a jelszó
val, hogy „eljött az ideje a gyö
keres változtatásoknak'' mm
dent egy csapásra akartak át
alakítani. Nem nézve azt sem, 
hogy mindez hogyan érinti tár
sadalmunk szocialista alapjait. 

Ecsettel a front mögött 
Bizonyára sokan emlékeznek 

még rá, hogy Budapest felsza
badítása után szilvakékre fes
tett magyar gyártmányú moz
donyok húzták a hadianyaggal 
megrakott vonatokat Ausztria 
felé. A kerekek szegélye és a 
csatlórudak fehérre voltak má
zolva. Azt azonban már keve
sebben tudhatják, hogy ezek
nek a lokomotívoknak az akko
n MÁV Északi Főműhely cím
festője, Vörös Béla változtatta 
meg a színét. 

A mester, noha már hetven
egyedik éves, még mmdig tény
legesként dolgozik a Keleti kör
zeti üzemfőnökség műszaki ko
csiszolgálatánál. 

A Verseny és a Jobbágy utca 
találkozásánál egy kis üzlethe
lyiségben található Vörös Béla 
műterme. A mester legalább 10 
esztendőt letagadhatna korá
ból. szellemi frissességét tekint
ve még többet is. A kopott te
remben nyoma sincs művészi 
rendetlenségnek. 

- Mérsékelten élek - vála
szol a hízelgőnek tűnő meg
jegyzésre. - Ma is rendszere
sen tornászom. Sokat olvasok, 
állandóan tanulmányozom a 
szakmával kapcsolatos irodal
mat. Szükség is van rá, mert 
nem szabad megragadni a régi 
ábrázolási sémáknál. A főváros 

nagy pályaudvarainak a poli
tikai és egyéb ünnepekre a 
transzparenseket majdnem 
mind én festem meg. A Keleti 
órája alatt esetenként látható 
képkompozíció elkészítése az 
utóbbi 31 évben mindig az én 
feladatom volt. 

- Hogyan emlékszik a 40 
évvel ezelőtti időszakra? 

- Akár minden nap törté
netét el tudnám mesélni -
mondja, közben gyors mozdula
tokkal rajzolni kezd, majd elém 
teszi. A kartonlapon mozdo
nyok, rajta emberek dolgoznak. 
- Nekünk festőknek inkább ez 
a kifejezési módunk, hiszen a 
munka, a mondanivaló alapja a 
tervezés. Ez a szénrajz azt ábrá
zolja, amikor a szovjet parancs
nokságnak festettük át a moz
donyokat szilvakékre, a kocsi
kat meg libazöldre. Az átfestett 
gépekre feliratokat is kértek tő
lem: Győzelem, Katyusa stb. 
Ez a feladat annyiban okozott 
nehézséget, hogy nem ismer
tem a cinll betűket, de hamar 
belejöttem Faliújságot is díszí
tettem orosz népi motívumok
kal. A parancsnokság méltá
nyolta a munkámat, azon keve
sek közé tartoztam, akit bősége
sen elláttak élelemmel. S ez ak
kor nagy dolog volt ebben a vá
rosban. 

- Hogyan alakult később az 
élete? 

- Mmd1g sokat dolgoztam. 
különösen politikai ünnepek 
előtt. Volt rá példa, hogy az 
egyik május elseje előtti napon 
jöttek rá, nincsen egyetlen nye
les tábla sem. Nosza, műszak 
után elkértem a jelmondato
kat, és némi segédlettel neki 
álltam a munkának. Reggelre 
már hatvan tábla várta a felvo
nulókat. Igaz, az utolsók még 
ragadtak, de ezt nem vette ész
re senki más csak aki vitte. Ab
ban az időben én festettem az 
üzemi híradókhoz. a verseny
táblákhoz az illusztrációkat. Ma 
már talán mosolygunk ezeken, 
de akkor ezekre is nagy szük
ség volt. 

- Miért nem megy még 
nyugdíjba? 

- Nem tudom mire gondol. 
de ha a pénzre, akkor megmon
dom, nem azért. Így ugyanis 
mindössze ezer forinttal kere
sek többet, mintha semmit sem 
csinálnék. Mondhatnám, hogy 
szeretem a szakmámat. és ez 
igaz is. Leginkább mégis az tart 
itt. hogy amikor a munkámról 
esik szó, a feletteseim azt mond
ják: Béla bácsi, maga addig 
dolgozik itt, ameddig akar . . . 

Séra Sándor 

1985. J(;�m;s 13. 

Egy megjutalmazott édesanya 

Nyolc gyermekkel 
a 99-es orhá�ban 

Anyák napja alkalmából nagycsaládos édesanyákat ju
talmaztak meg szakszervezetünk központjában. Köztük 
volt a 41 éves Benczik Lajosné is, aki nyolc gyermek édes
anyja. A Benczik család Körmend és Csákánydoroszló kö
zött, a 99-es őrházban lakik, ez az édesanya munkahelye is. 

- Mi a munkaköre - kérdezem. 
- Sorompókezelő és jegykiadóőr vagyok. Itt helyben 

ugyan nincs jegykiadás, de időnként Körmend-külsőn is 
teljesítek szolgálatot, ott a menetjegyek kiszolgálása is az 
én feladatom. 

Benczik Lajosné 22 esztendeje vasutas. Veszprémben 
kezdett a pályafenntartásnál, majd ugyanazt a munkát 
Szombathelyen folytatta. 1970-töl dolgozik az őrházban. 
Férje, aki negyedszázada MÁV-alkalmazott, szintén a 
99-es őrházban teljesít szolgálatot. 

- Hány évesek a gyerekek? 
- Márta 1964-ben született, Veronika egy évvel ké-

sőbb. Orsolya 67-es, Krisztina 1969-ben látta meg a napvi
lágot, két esztendővel később jött az első fiú, Róbert, egy 
év múltán Csaba, 1975-ben Szabolcs, és öt évvel ezelőtt a 
legkisebb, Eszter. 

- Ezek szerint majdnem mindegyik gyerekkel igénybe 
vehette a gyest? 

- Ezt nem mondhatnám - válaszolja Benczik Lajosné. 
- 8-10 hónap múltán mindig visszajöttem, vissza kellett 
jönnöm dolgozru. Hogy ennyi gyereket gondozhassak és 
közben dolgozhassam is, abban segített a vasút. Elnézték, 
hogy itt lábatlankodjanak a gyerekek a munkahelye
men .. 

- Csak ebben segített ... ? 
- Másban is. 1975-ben az őrházhoz építettek még egy 

szobát és egy fürdőszobát. . . 
Benczik Lajosné harmadik alkalommal kapott pénzjutal

mat anyák napjára a szakszervezettől. Munkáját kétszer -
1975-ben és 81-ben - ismerték el vezérigazgatói dicséret
tel. Amint mondotta, nemcsak az erkölcsi elismerés esett 
jól, volt helye a kitüntetés mellé kapott pénznek is. 

- Mi kell ahhoz, hogy valaki manapság ennyi gyerme
ket merjen vállalni? 

- Elsősorban család- és gyermekszeretet. No, meg sok 
lemondás. Egy kicsit hagyomány is ez nálunk. mi öten vol
tunk testvérek. jó volt sok gyerek között felnőni. 

A két nagyobbik lány már önálló családot alapított. Van 
egy unoka, és útban van a második. A két nagyobbik fiú 1s 
a vasútat választotta: járműszerelők szeretnének lenni. A 
többiek tanulnak, a kicsi óvodás. 

Az őrház körüli 400 öles kert csökkenti a család anyagi 
gondJa1t. A Volán menetrendszerű járata kedvükért megáll 
a 99-es őrháznál, és viszi-hozza a gyereket óvodába, iskolá
ba. Az 1960 óta szakszervezeti tag és 9 esztendeje párttag 
édesanyát és nagy családját a maga lehetőségeivel támo
gatja államunk mmden családvédelmi rendelkezése, körül
veszi társadalmunk gondoskodása. 

Sz. J. I. 

Emléklap-kitüntetés 
Az Északi Járműjavító Üzem Ernst Théilmann szocialista 

brigádját az Országos Béketanács Emléklappal tüntette ki a bé
kemozgalomban végzett eddigi eredményes munkájáért. Az 
1977-ben alakult műszaki és adminisztratív dolgozókból álló bri
gád már tulajdonosa a Népek Barátságáért Érdemrendnek is. 

Az Emléklapot máJus 23-án Tolnai Ildikó, a vasutas-szak
szervezet titkára adta át 

Tolnai Ddíkó átadja az emléklapot a brigádvezetönek 
(Tüttö Tibor felv.) 

Békegy(ílés Békéscsabán 
A béke és barátság hónapja 

alkalmából a békéscsabai vas
úti csomópont és a körzetéhez 
tartozó szolgálati helyek dolgo
zói május 20-án gyűlésen fejez
ték ki békevágyukat. Gonda 
József, az üzemfőnökség sze
mélyzeti ügyintézője, az Orszá
gos Béketanács tagja köszöntöt
te a megjelenteket, közöttük dr. 
Varga Imrét, á Szakszerveze
tek Békés megyei Tanácsának 
titkárát, a békegyűlés szónokát, 
aki emlékezett a 40 évvel ez
előtti eseményekre. Szólt ko
runk egyik sorsdöntő kérdésé
ről. a fegyverkezési hajsza meg
állításáról. 

Beszéde befejezéseként a bé
kéért kifejtett munkásságukért, 
az Országos Béketanács emlék-

lapját adta át az üzemfőnökség 
orosházi Előre szocialista bri
gádjának. melynek vezetője 
Szó?ce Antal raktárnok. 

A gyűlés résztvevői az Orszá
gos Béketanácshoz írt levélben 
fejezték ki békevágyukat, mely
ben többek között vállalták, tet
tekkel, felelősséggel végzett fe
gyelmezett munkával, közéleti 
tevékenységgel járulnak hozzá 
a 40 évvel ezelőtt kapott sza
badságunk megvédéséhez, a 
béke megőrzéséhez. 

A békegyűlés befejezéseként 
a „Békét a világnak, békét min
den népnek" címmel rendezett 
fotókiállítást tekintették meg a 
résztvevők. 

Zacharidesz Jánosné 
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művillamossági és diagnoszti
kai ifjúsági szocialista brigád, 
Szentes; 2. Petőfi Sándor kocsi
vizsgáló szocialista brigád, 
Mezó'hegyes; 3. Törekvés szo
cialista brigád, személypénztá
ros női brigád, Szentes. 

A kelenföldi körzeti üzem/ ő
nökségen 25 brigád nevezett a 
szellemi vetélkedőre. A döntőt 
május 21-én rendezték a Déli 
pályaudvar nagy oktatótermé
ben, írta szerkesztőségünknek 
Kertész István. 

Az elődöntőből kilenc csapat 
jutott a döntőbe. A verseny 
Pásztor Imre üzemfőnök, zsűri
elnök megnyitója után kezdő
dött. A brigádoknak először po
litikai és történelmi tesztkérdé
sekre kellett válaszolniuk. Ez
után a brigádok saját szakterü
leteiknek megfelelő technoló
giai és vasútüzemi kérdésekre 
válaszoltak. Itt a győztes a ke
lenföldi Dózsa György szocia
lista brigád lett. Második a Déli 
pályaudvari Gárdonyi Géza, 
harmadik pedig a kelenföldi 
Szabadság brigád. 

Az üzemfőnökséget tíztagú 
csapat képviseli majd a június
ban kezdődő szakszolgálati 
elődöntőn, amelynek színhelye 
az igazgatóság lesz. 

A nagykanizsai pályafenn
tartási főnökség brigádjainak 
versengéséről Nagy Antal Gé
za tudósított. A döntő - ame
lyen 16 brigád 5-5 tagú csapatai 
vettek részt - május 16-án 
volt. Péntek László pft-főnök 
elöljáróban ismertette az addigi 
eredményeket. Kiemelte, hogy 
a kollektívák 1450 óra üzemi 
jellegű társadalmi munkát vé
geztek, a lakóhelyeken pedig 
2600 órát dolgoztak. 

A zsüri megállapította, hogy 
a brigádok lelkiismeretesen ké
szültek a versenyre, és szoros 
eredmények születtek. Első he
lyen végzett a fonyódi főpálya
mesteri szakasz Petőfi Sándor 
brigádja. Második lett az 
ugyancsak fonyódi Latinka 
Sándor, harmadik pedig a bar
csi főpályamesteri szakasz 
Landler Jenő brigádja. 

A szegedi osztószertár-fő
nökséghez tartozó munkahe
lyek szocialista és munkabri
gádjai május 15-én, a MÁV Ne
velőotthonban rendezték a jubi
leumi vetélkedőt - írja Gellért 

, József. A jól előkészített, magas 
színvonalú versenyen 11 csapat 
mérte össze tudását. A kollektí
váknak hat témakör ismereté
ből kellett számot adni. A több 
órás vetélkedő győztese a Sza
badság szocialista brigád lett. 
Második a Dózsa György, har
madik pedig a Szállítás mun
kabrigád. 

Az igazgatóság területén 
megtartott anyaggazdálkodási 
vetélkedők legjobbjaiból 
köztük a szegedi győztes kollek
tíva tagjaiból - állítják majd 
össze azt a csapatot, amely a 
szegedi igazgatóságot képviseli 
majd a szakszolgálati döntőben. 

A nagykanizsai körzeti üzem
főnökségen május 24-én a MÁV 
NTE sportcsarnokban rendez
ték a jubileumi vetélkedő dön
tőjét, amelyen 25 brigád képvi
selői mérték"össze tudásukat -
olvastuk Várjalvi Mária levelé
ben. A szoros verseny győztese 
a nagykanizsai vontatás X. 
Pártkongresszus brigádja lett. 
Második a siófoki Kossuth, har
madik pedig Nagykanizsa állo
más Marx Károly brigádja. 

ga Zoltán üzemigazgató volt. A 
legjobb eredményt a Baross 
Gábor fejlesztési-műszaki szo
cialista brigád érte el. Második 
a Szőnyi Márton technológus-, 
harmadik pedig a dr. Münnich 
Ferenc tűzikovácsbrigád. 

Az üzem legjobb brigádjaiból 
alakuló tíztagú csapat június 
18-án vesz részt a szakszolgála
ti vetélkedőn. A versenyzőknek 
ott már írásos tanulmányt is 
kell készíteni, és ismerniük kell 
az idén bevezetett új anyagi és 
nyereségérdekeltségi rendszer 
alkalmazását - írta levelében 
Pál István. 

A kongresszusi és felszaba
dulási munkaversen,Y szellemi 
vetélkedőjére a MA V Északi 
Járműjavító Üzem 147 szocia
lista brigádja nevezett be. Az 
üzemi döntőbe a termelési ered
ményei, a társadalmi munka, 
valamint az előzetes vasút
üzemtörténeti TOTO kitöltésé
ben legjobb 11 szocialista bri
gád jutott. 

A döntőt a Törekvés Művelő
dési Ház nagytermében, nagy 
érdeklődés mellett rendezték 
meg. Az üzem vezetői, Balogh 
Sándor igazgató, valamint Soós 
Endre főmérnök a verseny után 
elmondták, hogy nem egy ja
vaslat részletes kidol�ozás ese
tén újításként is megvalósítha
tó. A versenyen mutatkozott be 
az üzemi számítóközpont fiatal
jai által felajánlott számítógé
pes értékelési rendszer. 

A vetélkedő győztese: a ter
melésirányítók Eötvös Loránd 
szocialista brigádja, második a 
villamos műszerészek Béke, 
harmadik a villamosmozdony
üzem behelyezők Landler Jenő 
szocialista brigádja. 

Május 15-én zsúfolásig meg
telt Berente szénpályaudvaron 
a kereskedelmi oktatóterem. Az 

üzemfőnökség szolgálati helyei
ről egymás után érkeztek a szo
cialista brigádok, hogy nemes 
vetélkedőben mérjék össze tu
dásukat, s adjanak számot 
szakmai, politikai ismereteikről. 
18 szocialista brigád vetélkedett 
a helyezésekért, melyből Ózd, 
Bánréve, Sajószentpéter csapa
tait megelőzve Ormosbánya ál
lomás Hámán Kató szocialista 
brigádja került az első helyre. 

A miskolci MÁV Épület és 
Hídfenntartó Főnökségnél má
jus 17-én került megrendezésre 
a szellemi vetélkedő, melyre 35 
szocialista brigád 175 fővel ne
vezett. 

A vetélkedőből az ÉHF Köz
pont Ybl Miklós szocialista bri
gádja került ki győztesen, II. 
helyezést a főnökség Eger 4. sz. 
építésvezetőség József Attila 
szocialista brigádja, III. helye
zést a főnökség miskolci 1. sz. 
építésvezetőségének Kossuth 
Lajos szocialista brigádja érte 
el. 

Megjegyezzük: 

A vetélkedőn nyújtott telje
sítményekből az is kitűnik, 
hogy a dolgozók nemcsak értik, 
ismerik, szeretik is munkáju
kat. 

A heti pihenőnap szabályai 
A MÁV Számítástechnikai 

Üzem jubileumi vetélkedőjének 
döntőjét május 23-'án rendezték 
a vezérigazgatóság konferencia
termében. A huszonhat brigád 
130 versenyzője az öttagú zsüri 
előtt válaszolt a kérdésekre. 
A jelenlevők mindvégig izgal
mas, érdekes vetélkedésnek le
hettek tanúi. 

A játékvezető Gyerő Csaba, 
a BVSC egykori válogatott vízi
labdázója, a MÁVSZÜ mérnö
ke volt. Az értékelést a vezér
igazgatóságra telepített VT 20 
típusú számítógép és nyomtató
ja segítette. A brigádok tízhóna
pos termelési eredményeit és a 
brigád életét egy bizottság már 
korábban értékelte. Az eredmé
nyeket a szellemi vetélkedő be
fejezéséig nem hozták nyilvá
nosságra, azt még a zsüri tagjai 
sem ismerték. Ez a körülmény 
különösen izgalmassá tette a 
szoros versenyt . . 

A számítógép először a szel
lemi vetélkedő eredményeit, il
letve a sorrendet állította össze. 
Ezután a termelési eredmények 
és a vetélkedő együttes pontjai
ból alakult ki a brigádok közötti 
sorrend. Négy brigád között 
holtverseny alakult ki. A hely
osztó villámkérdéseket a zsüri 
elnöke tette fel. A válaszok után 
született meg a végső sorrend. 
A győztes a Csokonai brigád 
lett, második a záhonyi Neu
mann János, harmadik pedig a 
budapesti Szumma brigád. 

A dunaújvárosi pályafenntar
tási főnökségen május 25-én -
16 brigád részvételéV€l rendez
ték a szellemi vetélkedő döntő
jét. A csapatok szakmai felké

A heti pihenőnap arra szol
gál, hogy a dolgozónak a két 
munkahét között pihenésre, ki
kapcsolódásra, valamint társa
dalmi és kulturális igényének 
kielégítése céljából egy nap sza
bad időt biztosítson. Pihenőnap 
minden munkaviszonyban álló 
dolgozónak jár, függetlenül at
tól, hogy határozott vagy hatá
rozatlan időre alkalmazzák. 

A dolgozónak a heti pihenő
napra való jogosultságát a 
Munka Törvénykönyve 41. § (1) 
bek. rögzíti, amely előírja, hogy 
hetenként egy pihenőnap jár. 
Meghatározza továbbá, hogy a 
hét napjai közül melyik nap a 
heti pihenőnap. Ezzel kapcso
latban a következőket tartal
mazza: 

a heti pihenőnap a vasár
nap, ha a kollektív szerződés 
másként nem rendelkezik. 

Ennek értelmében a dolgo
zók többségénél - a MÁV-nál 
is - a heti pihenőnap a vasár
nap. A MÁV-nál azonban jelen
tős azoknak a dolgozóknak a 
száma, akik a forgalommal kap
csolatos munkakörben folyama
tos üzemeltetésben teljesítenek 
szolgálatot. E munkakörökben, 
a munka jellegéből adódóan va
sárnap is szolgálatot kell teljesí
teni. Ebből következik, hogy a 
forduló és utazó szolgálatot ellá
tó dolgozók heti pihenőnapját 
az általánostól eltérően a kol
lektív szerződésben külön kell 
szabályozni, a Munka Törvény
könyve 41. § (1) bek. alapján. 

Mit mond 
a paragrafus? 

szültségükről, hazánk és a vas- Az erre vonatkozó szabályo
út fejlődéséről, a Magyar Nép- kat a MÁV Kollektív Szerződés 
köztársaság Alkotmánya isme- 35. §-a tartalmazza. Az 1981-
retekből adtak számot. Az első ben kötött kollektív szerződés
díjat a III. főpályamesteri sza- nek ez a szakasza többször mó
kasz Zója szocialista brigádja dosult. 
szerezte meg, második helyen A kollektív szerződés külön 
az I-es főpályamesteri szakasz szabályozza a forduló, illetve 
Dózsa György, harmadik he- utazó szolgálatot végző dolgo
lyen pedig a pft. központ Ápri- zók heti pihenőnapját. A for
lis 4. brigádja végzett. duló szolgálatot ellátó dolgozók 

A budapesti vasútigazgató- heti pihenőnapját a gyakorlat
ság tizenhét brigádjának öttagú ban alkalmazott fordulók figye
csapatai május 3l-én, a kultúr- lembevételével határozza meg. 
teremben versengtek az elsősé- A kétbrigádos fordulóban fog
gért. A megjelenteket Márton lalkoztatott dolgozók heti pihe
András, a személyzeti és "1un- nőnapját, a kollektív szerződés 
kaügyi osztály vezetője, a zsüri. a for?u!ó -�ze�nt„kelet�ező s�a

elnöke köszöntötte. A verseny- bad idobol k_i1elolte; Kin
:i
ondJa: 

zők jó felkészültségről tettek ta- olya;1 fordul? szol��-atnál, ahol 
núbizonyságot. Első lett a Ha- � nket sz�l�álat, �ozott1 szabad 
ladás, második a Landler Jenő, 1do_a 32 orat elen vagy megha
harmadik pedig a Barátság bri- ladJa (12/36, 13/35, 14/34, 
gád. A jutalmakat Józsa Ká- l�/32), a heti pihenőnap a va

roly igazgatóhelyettes adta át. sarnap. 
Ha a dolgozónak vasárnap a 

váltási rend szerint munkát kell 
végeznie, akkor az ezt követő 
legalább 32 órás szabad időből 
a kö'l.letkező szolgálatának kez
dő időpontját megelőző 24 óra 
a heti pihenőnap. 

A Munka 

Törvénykönyve 

rögzíti 

24 óra időtartamú szabad idő
bó1 a heti pihenőnap kiadását. 

A 12/24-es fordulóban foglal
koztatott dolgozó részére a szol
gálati főnök köteles minden hó
nap végén a következő hónapra 
előre, közbeváltással annyi pi
henőnapot kijelölni a felolvasó 
könyvben, majd kiadni, ahány 
vasárnap az adott hónapban 
van. Közbeváltás esetén 56-60 
óra szabad idő keletkezik, ez 
természetesen összevontan két 
heti pihenőnap kiadását jelenti. 
Havonta egy közbeváltást úgy 
kell kijelölni, majd kiadni, hogy 
a közbeváltással keletkező ösz
szes szabad időből legalább 40 
óra szombat O órától vasárnap 
24 óráig terjedő időre essen. Et
től a· dolgozó írásbeli nyilatko
zata alapján el lehet térni. 

Az előbbiek során láttuk, 
hogy a két, illetve a négybrigá
dos rendszernél a·forduló ritmi
kusan biztosítja a dolgozó heti 
pihenőnapját, köztük a vasár
napi pihenőt is. Hárombrigádos 
fordulónál ez nincs így. A heti 
pihenőnap csak oly módon ad
ható ki, ha a szolgálati főnök 
biztosít egy negyedik dolgozót, 
aki közbevált, vagyis az érintett 
dolgozó helyett szolgálatba áll. 

Az utazók heti 
pihenőnapja 

szerződés ez évi módosítása a 
következőket tartalmazza: 

,,ha a dolgozót a megváltás
ként kijelölt heti pihenőnapján 
munkára ismét igénybe veszik, 
csak a dolgozó írásbeli kérel
mére lehet újból másik pihenő
napot kijelölni. Ennek hiányá
ban az eredeti heti pihenőna
pon végzett munkát kell pénz
ben megváltani. " 

A pénzbeni megvál
tás feltételei 

Ez a módosítás tervszerűbb, 
előrelátóbb munkát igényel a 
szolgálati vezetőktől a heti pihe
nőnap kijelölésével, illetve ki
adásával kapcsolatban. 

A jogszabály szem előtt tart
va a pihenés fontosságát, a heti 
pihenőnapon végzett munka 
pénzben történő megváltását 
második helyre tette: vagyis 
csak akkor teszi lehetővé, ha a 
megváltásként kijelölt pihenő
napot sem tudta a munkáltató a 
dolgozónak kiadni. Erre az eset
re viszont előírás a 100%-os 
pótlék fizetése. A 17/1979. (XII. 
1.) MüM. sz. rendelet 38. §-a ki
mondja, ha a dolgozónak a 
munkáltató másik pihenőnapot 
nem tud biztosítani, a heti pihe
nőnapon végzett munka idejére 
járó munkabéren felül 100%-os 
pótlék jár. 

Ha a pihenőnapon végzett 
munka pénzbeni megváltására 
kerül sor, azokat a szolgálati 
órákat kell elszámolni, amelyek 
a dolgozó szolgálatából heti pi
henőnapjára esnek. Ez a sza
bály vonatkozik az utazó dolgo
zókra is. 

Más a helyzet azonban a 
12/24-es forduló szolgálat ese
tén. Említettük, hogy egy köz
beváltás értéke két heti pihenő
nap. Ha a közbeváltást nem 

A kollektív szerződés külön tudja a főnökség biztosítani és a 
szabályozta az utazó dolgozók dolgozó munkát végez a heti pi
heti pihenőnapját. Előírás, hogy henőnapján, 12 órát dolgozik 
az utazok heti pihenőnapját összesen a két heti pihenőnap
mindig jelölni kell az utazási ján. 
naplóban. A jelölés és a kiadás Más munkáltatónál, ha a dol
szabályai: az utazó dolgozó heti gozó két vasárnap (heti pihenő
pihenőnapját, minden hónap napján) dolgozik 8-8 órai 
végén a következő hónapra ki munka esik a két heti pihenő
kell jelölni. Időtartama: O órától napra. Ennek figyelembevételé-
24 óráig terjed. Ehhez kapcso- vel a kollektív szerződés 12/24 
lódik 8, illetve 10 óra napi pihe- szolgálatnál (más fordulónál ez 
nő, attól függően, hogy a szol- nem alkalmazható) egy közbe
gálatban töltött idő a 12 órát váltással kijelölt két heti pihe
meghaladja-e. Ha nem haladja nőnap értékét 16 órában állapí
meg, akkor a rövidebb pihenő- totta meg. Ilyen esetekben te
idő jár. hát, ha a heti pihenőnapi mun-

Szolgálati főnökségeinknél a kát pénzben váltják meg, a 
munkaerőhelyzet nem mindig tényleges 12 órai szolgálat be
teszi lehetővé közbeváltás biz- lyett 16 órát kell elszámolni és 
tosítását és a heti pihenőnapok kifizetni százszázalékos pótlék-
kiadását, gyakori, hogy a dolgo- kal. \ 
zót a heti pihenőnapján is Mint látható a heti pihenő-
igénybe veszik. napra egyértelmű szabályaink 

Hamis a reklám 
Kétbrigádos rendszerben te

hát a forduló automatikusan 
biztosítja a dolgozó heti pihenő
napját, a szolgálati főnöknek 
külön jelölnie sem kell. 

A heti pihenőnapon végzett vannak. Ezek a gyakorlat igé
munka megváltását, díjazását nyének figyelembevételével az 
illetően több szolgálati főnök- évenkénti módosítás során ala
ségnél munkaügyi vita alakult kultak ki. 

Több állomáson láttam már egy ízíéses plakátot, ame
lyet e MÁV Vezérigazgatóság megbizásából adtak ki. Ezt 
a hirdetményt a pannonhalmi apátság határainkon túl is 
jól ismert látképé uralja. Alatta egy villamosmozdony áftal 
vontatott vonat halad kétvágányú pályán, s fölötte nagy• 
bett1s felirat; ,,A"a utazunk, hogy legyen az ut;µwnk ". 

ki. Ezzel kapcsolatban a követ- Természetesen a szabályok 
kezőket kell ismerni, hogy a jö- csak akkor tölthetik be szerepü
vőben a vitákat elkerüljük. ket, ha a végrehajtás is egyön-

A heti pihenőnap rendelteté- tetű és következetes. Mindez a 
se, hogy a dolgozónak az egy vezetők és a dolgozók harmoni
hétig végzett munka után egy kus együttműködését is megkí
nap pihenőt biztosítson. E cél vánja. 

„ A Landler Jenő Járműjavító 
Uzemben 11 brigád részvételé
vel rendezték a jubileumi vetél
kedő döntőjét - írja beszámo
lójában Szőke László. A selejte-
zőkben 102 brigád vett részt, 
hét helyszínen. A május 16-án 
rendezett döntő győztese a 
Pattantyús technológus-szer
kesztő brigád. Második a Vá
sárhelyi Pál lakatosbrigád, har
madik pedig a Gárdos Mariska 
utókalkulátoP-brigád lett. 

Helyes ürletpolitikai törekv�s. csakhogy ennek a rek
lámnak van egy kis szépséghibája: Pannonhalma a Gy6r
Ve$Zprém közötti vasútvonalon fekszik, ahot a pálya végig 
eg�gányu, és villamositva sincs. Még nagyobb baj, hogy 
a MÁV új, 1985/86. évi menetrandjének készítői effeted• 
keztek róla, hogy „mire is utazunk". Ha ugyanis Budapest
'61 vagy az ország távolabbi pontjáról Budapesten át akár 
egyéni, akár�soportos klrándufist szerveznek Rannonhal* 
méra, akk�r legkorábban d!Sti fél 12 óraknr érkuhet meg 
az utQ. � rohanjon lélél<$zakadva, mert 16 ó'ta l&-kor 
már indul vissza a vonat, mégpedig úgy, hogy Gy6rben 
mindössze két perc án rendelkezésre• gyorsvooatra tör
t6n6 étszátléshoz. Vegye tehát számításba, hogy ebédelni 
csak Pannonhalmán lehet, de ekkor alig marad ideje az 
ap1"ság és az· arborétum látniv.afólnak megtekintésére, 

lpz, van kés6bb is vonat Pannonhalmáról - mondhat
ná v.aal<i.�"-ugyan, 19 óra 07 perckor indul.onnan egy_ 
tzemélyvoriat, dé Györbe a L6vér Expressz indulása utén íUtJ eay perecet érkezik. -Innen tehát már csal( másmip 
ha nall>an van tehet6ség a továbbutazátra. 

Négybrigádos forduló esetén 
a dolgozó heti pihenőnapját vi
szont a szolgálati főnöknek a 
forduló szerint keletkező hosz
szú szabad időből (46-50 óra), 
a felolvasó könyvben kell kije
lölnie. A dolgozó heti pihenő
napjának kiadását a forduló 
szintén automatikusan biztosít
ja. 

Az említett fordulóktól eltérő 
a helyzet a hárombrigádos 
rendszernél, vagyis a 12/24-es 
szolgálatnál. Itt ugyanis nem 
keletkezik olyan hosszú tartal
mú szabad idő, amely automati
kusan biztosítaná a dolgozót 
megillető heti pihenőnap kiadá-
sát. 

Igaz ugyan, hogy a heti pihe
nőnap időtartama 24 óra, a kol
lektív szerződés azonban azon 
az alapon áll, hogy a heti pihe
nőnap lehetőleg a hazautazás
hoz szükséges idő levonása nél-

megvalósítását a jogszabály Munkáltatói és dolgozói ér
elősegíti. Ezért a 17/1979. (XII. dek fűződik ahhoz, hogy mind 
1.) MüM. sz. rendelet 38. §-a több heti pihenőnapot termé
előírja, hogy ha a dolgozót heti szetben adjanak ki, pénzbeni 
pihenőnapján munkára igény- megváltásra csak kivételes ese
be vették, helyette elsősorban tekben kerüljön sor. Ezért a ve
másik pihenőnapot kell adni. zetőknek nagy körültekintéssel 
A másik heti pihenőnap idő- és felelősséggel kell eljárniok a 
pontját lehetőleg a heti pihenő- heti pihenőnapok kijelölésénél 
napi munka elrendelésekor kö- és kiadásánál egyaránt. 
zölni kell a dolgozóval. Ha a heti pihenőnap kérdésé-

Tapasztalataink szerint gya- ben bizonytalanság uralkodik, 
korlattá vált, hogy a dolgozót ez a szolgálat szervezésében 
eredeti pihenőnapja helyett hátrányosan érezteti hatását a 
megváltásként kijelölt másik pi- munkáltatónál, a dolgozónál 
henőnapján is foglalkoztatták pedig egyéni, családi, társadal
és ehelyett újabb pihenőnapot mi programjának szervezésé
jelöltek ki (később esetleg ezt is ben. Az ismertetett módosítás is 
változtatták). Az az eljárás sok hozzájárulhat a bizonytalanság 
bizonytalanságot és panaszt megszüntetéséhez. 

A győztes brigádok tagjai a 
szakszolgálati vetélkedőre ké
szülnek. 

A Miskolci Járműjavítóban 
május 24-én tartották a döntőt, 
amelyen 55 brigádtag vett 
részt. A vetélkedő elnöke Var-

ek után tessék mondarú; - Mire utazunk? 

Saukk Ferenc 

kül álljon a dolgozó rendelkezé
sére. Ezért nem teszi lehetővé 

eredményezett. Ennek meg- (Folytatjuk.) 
szüntetése végett a kollektív Dr. Garabon Sándor 
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ok Szakszervezete Központi Vezetösé 

F 1 att rv 

a szakszervezeti vezető testületek és tisztségviselők újjáválasztására, 
valamint a kapcsolódó tennivalókra 

A SZOT határozata alapján, a Magyar Szakszervezetek 

Alapszabálya értelmében ötévenként be kell számolni 

a választás óta végzett munkáról és újjá kell választani 

a szakszervezeti szerveket, vezető testületeket, szám

vizsgáló bizottságokat, illetve a tisztségviselőket. 

1. 

A választások politikai céljai 

A választások előkészítése és 
lebonyolítása fontos lehetőség a 
közvetlen eszmecserére társa
dalmi és mozgalmi ·céljaink 
megvalósításának kérdéseiről. 
A tapasztalatok elemzése, a he
lyes következtetések levonása 
biztosítékot jelent az elkövetke
ző időszak teendőinek reális 
meghatározására. 

Ennek érdekében a MÁV, 
GYSEV és Utasellátó Vállala
tok szakszervezeti egyesületei 
és tisztségviselŐI 

- adjanak számot a tagság
nak az eltelt öt esztendőben 
végzett munkáról, az elért ered
ményekről és felmerült gondok
ról; 

- fogalmazzák meg azokat 
a legfontosabb tennivalókat, 
amelyek a jelenlegi viszonyok 
között biztosítják a szakszerve
zeti munka továbbfejlesztését, 
társadalmi és mozgalmi célkitű
zéseink megvalósulását, a tag
ság országos és helyi célokkal 
való azonosulását; 

- példamutatóan működje
nek közre vállalataink tevé
kenységi körébe tartozó felada
tok megoldásában, a dolgozók 
élet- és munkakörülményeinek 
jobbítását szolgáló törekvések 
realizálásában; 

- segítsék elő az MSZMP 
XIII. kongresszusa határozatá
nak megismertetését, elfogadta
tását, mozgósítsanak annak 
végrehajtására; 

- fejlesszék és újítsák meg 
munkastílusukat, módszereiket 
és partnerkapcsolataikat, az 
MSZMP KB 1983. októberi ál
lásfoglalásának szellemében; 

- fokozottan biztosítsák a 
tagság meghatározó szerepét a 
munkahelyi és a szakszervezeti 
demokrácia, valamint a szak
szervezeti csoportokra épülő 
alapszervezeti munka tovább
fejlesztésével, a szakszervezeti 
jogosultságok következetes ér
vényesítésével. 

II. 

A választások káder-előkészítése 

A tisztségviselők megválasz
tása biztosítsa a tagság igényei
nek megfelelő szakszervezeti 
munka személyi feltételeit. 

Ennek érdekében el kell érni, 
hogy 

A kádermunka során töre
kedni kell az eredményes mun
kát végző tisztségviselők újra
választására. 

Biztosítani kell a káderpoliti
kai elvek érvényesülését: a vá
lasztott testületek tükrözzék az 
általuk képviselt dolgozók ösz
szetételét; a fizikai dolgozók, 
nők és fiatalok mellett a jellem
ző szakmai, foglalkozási csopor
tok is kapjanak megfelelő kép-

- az egyes rétegek fokozot
tabb bevonását céljaink alakítá
sába, megértésébe és megvaló
sításuk segítésébe. 

A munkaügyi döntőbizottsá
gok, társadalmi bíróságok, a 
szakszervezetek kereskedelmi, 
társadalmi ellenőrei és a kultu-

rális intézmények társadalmi dötteket a felsőbb szakszerve
vezetőségei választásáról a zeti szervek küldöttértekezleté
SZOT külön intézkedik. re, illetve közvetlenül a vsz XI. 

A szakmaközi bizottságok kongresszusára. 
megalakulását minden rendel- A vasutasok szakszervezete 
kezésre álló eszközzel - igény XI. kongresszusán választják 
esetén megfelelő káderek bizto- meg a Magyar Szakszervezetek 
sításával - elő kell segíteni. XXV. kongresszusa vasutas 

küJdötteit, illetve ajánlást fo

IV. 
gadnak el a Szakszervezetek 
Országos Tanácsába javasolt 
személyekre. 

A beszámolás rendje A küldöttek létszámát a fel
sőbb szakszervezeti szerv hatá
rozza meg. 

A beszámolás a következők 
szennt történjen: 

- a bizalmi a csoportjának, 
- a főbizalmi a szakszerve-

zeti tagságnak összevont cso
porttaggyűlésen (a működési 
területén lévő szakszervezeti 

csoportok tagjai előtt), vagy a 
terület bizalmijamak, 

- a szakszervezeti bizottság 
és számV1zsgáló bizottság az 
összevont taggyűlésnek, illetve 
a bizalmi testületnek, 

- a központi vezetőség és 
számvizsgáló bizottság a kong
resszusnak számol be. 

V. 

Minden érvényes tagsággal 
rendelkező szakszervezeti tag 
választó és választható. 

Név és tisztség megjelölésé
vel - személy szerint - kell 
megválasztani: 

- a szakszervezeti bizalmit 
és helyettesét. 

- főbizalmit, vezető főbizal
mit és helyettesét, 

- a szakszervezeti bizottság 
(bizalmi testület) elnökét, titká
rát, 

- a középszintű bizalmi tes-
tület helyett létrehozandó inté
ző bizottság titkárát, 

A beszámolások és a választások 
időrendje - a VSZ központi vezetősé

ge elnökét, alelnökeit, főtitká
alapvető feladatainak teljesíté- rát, titkárait, A beszámolásokat és válasz

tásokat 1985. szeptember l-től 
1986. március 30-ig kell megtar
tani a következők szennt: 

- a bizalmiak, főbizalmiak, 
vezető főbizalmiak és helyette
seik beszámolása, illetve vá
lasztása 1985. szeptember 1-30' 
kőzőtt. (Az őszi Jorgalom sike
res lebonyolítása érdekében -
ahol a feltételek adottak - a 
kv előzetes engedélye alapján 
a megadott időpont előtt is le
het kezdeni.) 

- alapszervezeti testületi 
beszámolások, illetve választá
sok 1985. október 31-ig, 

- középirányító szakszerve
zeti bizottságok, számV1zsgáló 
bizottságok beszámolása, 
GYSEV, Utasellátó vszb, szám
vizsgáló bizottság választása, 
intéző bizottságok megalakulá
sa, 1985. november 15-ig, 

- a vasutasok szakszerveze
te XI. kongresszusa 1985. de
cember, vagy 1986. január. 

�----------

sével. - a számvizsgáló bizottsá-
- a szocialista munkaver- gok eln@két, elnökhelyetteseit. 

seny-mozgalom eredményeivel. (KV-nél titkárát) a megválasz
az· adott egység (terület) terme- tott számvizsgáló bizottság első 
lési, gazdálkodási feladatainak alakuló ülésén nyílt szavazás
segítésével. a munkafegyelem sal, saját soraiból, 
helyzetével, - a számvizsgáló feladatot 

- a szakszervezeti jogkörök ellátó szakszervezeti tagot. 
érvényesülésével, a partner- A többi tisztségviselőt, illetve 
kapcsolatokkal, a küldötteket névsor alapján 

- a dolgozók élet- és mun- kell választani. 
kakörülményeinek alakulásá- A választói értekezletek lét-
val, száma (meghívottak nélkül) 

- a politikai nevelő, szak- legalább háromszorosa legyen 
mai és általános műveltséget a titkosan megszavazandók szá
gyarapító munka tapaszt?latai- mának. 
val. A felső szintű választói érte-

- a szervezeti élettel. veze- kezletre meg kell hívni - ta-
tő-irányító munkával, nácskozási joggal - azokat a 

- az alsóbb szmtű beszámo- jelenlegi vezető testületi és 
lások és választások tapasztala- számvizsgáló bizottsági tago
taival. kat. akiket nem választottak 

Írásban csak olyan anyagot meg küldöttnek. 
adjanak ki, amely az alapszer- Az alakuló bizalmi testületi 
vezet. illetve középszerv életére ülésre meg kell hívni a régi szb 
jellemző tényeket, adatokat tar- tagjait. 

- a szakszervezeti tisztsé
gekbe, testületekbe - szinten
ként differenciáltan - politikai
lag, szakmailag felkészült, veze
tésre alkalmas - vagy alkal
massá tehető -, a szocializmus 
és a mozgalom iránt elkötele
zett tagokat, 

viseleti lehetőséget a testületek- Az alapszervezetek tisztség- talmaz. A választói értekezlet napi-
A felsőbb szerv képviselője rendje: ben. viselői és testületei a beszámo-

A bizalmiak kiválasztásánál lásokat, illetve választásokat értékelje a testület (tisztségVJse-
lők) munkáját. 

1. Beszámoló a végzett mun
káról. 

2. A számvizsgáló bizottság 
jelentése. 

3. A szakszervezeti szervek, 
tisztségviselők és küldöttek 
megválasztása. 

Kétszakaszos választási mód 
alkalmazása esetén: 

1-2. napirendi pont azonos. 
3. A szakszervezeti bizottság, 

tisztségviselők és küldöttek je
lölése; a munkahelyeken törté
nő választás időtartamának is
mertetése. 

A szakszervezeti, illetve ösz
szevont csoporttaggyűlés akkor 
határozatképes, ha a tagság 
kétharmada, 

- a bizalmitestület, ha a tes
tületi tagok kétharmada, 

- a küldöttértekezlet, kong
resszus, ha a küldöttek kéthar
mada jelen van. 

Határozatképtelenség esetén 
14 napon belül meg kell ismé
telni a választói értekezletet, 
amely határozatképességének 
feltétele azonos az első alkalom
mal tartott választói értekezle
tével. Újabb ismétlés esetén a 
megjelentek, illetve a leadott 
szavazatok számától függetle
nül határozatképes. 

A választói értekezleten kell 
megválasztani a jegyzőkönyv
vezetőket és -hitelesítőket, jóvá
hagyni a jelölő, szavazatszedő, 
mandátumvizsgáló bizottságot, 
a testületek létszámát, a réteg
és munkabizottságok számát és 
létszámát. 

Minden szakszervezeti tiszt
ségre a jelölő bizottság, vagy a 
jelölést előkészítő szakszerveze
ti tag, a tagság és a küldöttek 
egyidejűleg több személyt is je
lölhetnek. 

Az a személy, illetve szemé
lyek tekinthetők megválasztott
nak, akik a legtöbb szavazattal 
rendelkeznek, feltéve, hogy a 
szavazás során a szavazatok 
több mint felét megkapták. 

A választás ellen a választók, 
illetve a felsőbb szakszervezeti 
szervek 14 napon belül kifogást 
emelhetnek. Jogos kifogás ese
tén a közvetlen irányító szerv új 
választást rendelhet el, melyet 
30 napon belül le kell bonyolí
tani. 

- megfelelő erkölcsi, embe- ügyelni kell arra, hogy a cso- munkaidőn kívül, vagy a lehető 
ri magatartással rendelkező, az portjukra leginkább jellemző legkisebb munkaidő-kieséssel 
új iránt fogékony, véleménye- foglalkozású, nemű és korú bonyolítsák le. 

A számvizsgáló bizottságok 
beszámolója a pénzügyi fegye
lem, a pénzgazdálkodás értéke
lése mellett tartalmazza: mit el
lenőriztek, ennek során mit ta
pasztaltak, milyen javaslatokat 

VII. 
ket, érdekeket bátran közvetítő, szakszervezeti tagokat válasz- A középirányító szerveknél 
képviselő, egyéni munkájukkal szanak. és alapszervezeteknél a beszá- A jelölést előkészítő munka 
dolgozótársaik körében elisme- A vezető testületekkel azonos molókat szóban kell megtarta
rést kiérdemelt tagokat válasz- szinten dolgozó és azok hatás- ni. szanak, olyanokat, akik képe- körébe tartozó partner állami és 
sek társaikat, környezetüket ne- gazdasági vezetők ne legyenek 
velni, szemléletüket alakítani. tagjai a testületeknek. 

t�ttek, h�g�ar:1 í_télik m:g, a tes-
A választások gondos előkétulet mukodeset. Mmositse a szítését a szakszervezeti szergazdálkodást, hogy �z 1;1ennyi- vek. számvizsgáló bizottságok, ben felelt ;11�g a tagsag erd:kei- munkabizottságok és küldöttek nek a, kituz?.tt �ozgalm:, c;lok- vonatkozásában választott jelö

nak es a torvenyes elo1rasok- lő bizottság; a bizalmiak, főbi
nak. , zalmiak, vezető főbizalmiak és Ill. 

Az újjáválasztandó tisztségviselők, 
szakszervezeti szervek és létszámuk 

- szakszervezeti bizalmiak, 
bizalmi helyettesek, 

- föbizalmiak és helyette
sek, 

- számvizsgáló bizottságok 
(3-7 fő), 

- számvizsgáló (300 főn alu
li önállóan gazdálkodó alap
szervezeteknél (1 fő), - vezető főbizalmiak, he

lyettesek (indokolt esetben a 
körzeti üzemfőnökségeken). - társadalombiztosítási ta-

- alapszervezeti szakszerve- nács (5-7 fő), 
zeti bizalmi testületek, (max. 61 , - állandó réteg- és társ. 
fő), munkabizottságok (3-15 fő). 

- szakszervezeti bizottsá- Az egyes szinteken működő 
gok, (3-15 fő), vezető testületek saját maguk 

- középszervi bizalmi testü- alakítsák ki és döntsék el, hogy 
letek, (max. 61 fő), milyen társadalmi, illetve fog-

- középszervi szakszerveze- lalkozási rétegek számára hoz-
ti bizottságok (max. 15" fő), nak létre rétegbizottságot. A lé-

- középszintű intéző bizott- nyeg az, hogy e bizottságok 
ságok a GYSEV, Utasellátó ki- olyan szervezeti rendszerét kell 
vételével (13-35 fő), kialakítani, amely folyamatosan 

- központi vezetőség, elnök- biztosítja: 
ség, titkárság, kv számvizsgáló - a rétegek speciális érdek
bizottság, (létszámmegállapítás képviseletét, érdekelemző és 
később történik), feltáró tevékenységét, 

A beszámoló legyen rövid, lé
nyegretörő, világos, egysze
rűen, közvetlen hangnemben 
megfogalmazott. Épüljön a „fél
idős", illetve az évenként tartott 
beszámolásokra. A választott 
testületek kollektív munkával 
készítsék el, testületi ülésen vi
tassák meg. 

A beszámolók foglakozza-
nak: 

a csoport, munkaterület 

Hatarozatot __ csak a kongresz- helyettesek esetében a tagság szus hoz. A. tobb'. szmten -, a által választott szakszervezeti kongress�u�1 hat�r�zat alapJan tag végzi, akiket legalább egy - a helyi valaszto1 ertekez)ete� hónappal előbb meg kell váelhangzottak flgyelemb�v�tel�- lasztani. A munkavégzésükhöz vel feladattervet kell kesz1tem. .. k , f lt 't 1 k t b" t 't szu seges e e e e e 1z os1 a-
ni kell. Tevékenységüket a fel
sőbb szakszervezeti szerv segít-

VI. 
ségével önállóan végzik. 

A jelölő bizottságokkal egy 
időben kell megválasztani a 
szavazatszedő, mandátumvizs
gáló bizottságot és megbízni a 
választói értekezlet levezető el
nökét. Itt kell ismertetni a szer
vezeti felépítés esetleges módo
sulását, a választandó szakszer
vezeti szerveket - azok létszá
mát -, a tisztségeket, küldöt
tek, réteg-, illetve munkabizott
ságok számát és létszámát. 

A szakszervezeti választások alapelvei 

A bizalmiakat és helyettesei
ket a tagság döntése alapján tit
kos, vagy nyílt, a főbizalmiakat, 
vezető főbizalmiakat és helyet
teseiket, valamint a különböző 
szinten működő szakszervezeti 
szervek és számvizsgáló bizott
ságok tagjait titkos, más tiszt
ségviselőket nyílt szavazással 
választják. 

Közvetlenül: szakszervezeti 
csoporttaggyűlésen, összevont, 
csoporttaggyűlésen, összevont 
taggyűlésen és kétszakaszos vá
lasztással. 

Közvetetten: bizalmi testületi 
ülésen, küldöttértekezleten. 
kongresszuson. 

(Továbbiakban: választói ér
tekezleten.) 

A választások poltikai, szer
vezeti előkészítéséért és lebo
nyolításáért a jelenlegi válasz
tott vezető testületek, a káder
előkészítésért a választott jelölő 
bizottságok felelnek. 

A szakszervezeti bizottságok 
választásával - intéző bizottsá
gok megalakulásával - egyide
jűleg kell megválasztani a kül-

A jelölést végző szakszerve
zeti taggal egyidejűleg egy fő 
szavazatszámlálót is kell válasz
tani. 

A jelölő bizottság megválasz
tása: 

- összevont taggyűlésen, 

bizalmi testületi ülésen, 
központi vezetőségi ülé

sen. 
A jelölést végző szakszerve

zeti tag megválasztása: 
- csoporttaggyűlésen, ösz

szevont csoporttaggyűlésen, 
- bizalmiak, főbizalmiak ér

tekezletén történik nyílt szava
zással, a választást megelőzően 
legalább egy hónappal. 

A jelölő bizotts�gok létszá
mát az adott szinten működő 
szakszervezeti szervek határoz
zák meg. A megválasztott jelölő 
bizottság saját soraiból elnököt 
választ. 

Biztosítani kell, hogy a jelö
lést végzők jól megismerjék fel
adataikat, az irányító szakszer
vezeti szerveknek a vezetőség 
(tisztségviselők) eddigi munká
járól alkotott véleményét, az új 
vezetőség létszámát és az össze
tételre vonatkozó elveket. 

A jelölő bizottságok a tagság
gal folytatott széles körű beszél
getések alapján, a párt és KISZ 
illetékes vezetőivel történő 
egyeztetés után alakítsák ki ja
vaslataikat és azt - alapszerve
zeti szinten - hozzák nyilvá
nosságra a választás előtt leg

alább 10 nappal. 
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,A központi vezetöség feladatterve 

VIII. 

A jelölés módja 

A választói értekezleten a je
lölő bizottság elnöke, vagy a vá
lasztott jelölést végző szakszer
vezeti tag beszámol a tagsággal 
folytatott beszélgetések tapasz
talatairól. Személyenként is
merteti és érdemben indokolja 
a javaslatát. (Amennyiben a ja
vaslatot előre kiadták, nem 
szükséges személyenkénti, 
elégséges az összetétel indok
lása.) 

Először azokra a jelöltekre 
kell javaslatot tenni, akiket 
funkciójuk szerint választanak. 
Ha ezekre a funkciókra több 
személyt jelölnek, a szavazást 
külön-külön meg kell ejteni. Az 
adott tisztségekre jelölt, de meg 
nem választott személyt java
solni lehet testületi tagnak, illet
ve a réteg- és munkabizottsá
gokba. 

Kétszakaszos választásnál 
több jelölt esetén a jelöltek egy
idejűleg javasolhatók más tiszt
ségbe is. 

A választók kérdéseket, ész
revételeket tehetnek mind a je
lölő bizottsághoz, mind a jelöl
tekhez. 

A választóknak joguk van to
vábbi személyeket javasolni. 

Nyílt szavazással kell eldön
teni, hogy a jelölt személyek fel
kerüljenek-e a szavazólapra. 
Ehhez a szavazatok több mint 
fele szükséges. A felvétel sor
rendjét a szavazatok száma 
dönti el, azonos számú szavazat 
esetén a jelölés sorrendjében 
kerülnek fel. 

Külön jelölőlapon szerepelje
nek - mivel a választói érte
kezlet nyílt szavazással választ
ja: 

- a társadalombiztosítási ta
nács tagjai (elnöke az szb tagja) 

- a rétegbizottságok, társa
dalmi munkabizottságok veze
tői és tagjai, illetve a rájuk vo
natkozó javaslat. 

IX. 

A választás módja 

1. Bizalmiak, bizalmi helyet
tesek választása: csoporttag
gyűlésen titkosan, vagy nyHtan 
történik a szakszervezeti tagok 
döntése alapján. 

Kettős jelölés esetén a titkos 
választás alól mentesítés nem 
engedélyezhető. A bizalmit a 
csoporttaggyűlés egyidejűleg 
megválasztja az alapszervezeti 
bizalmi testület tagjává. 

2. Főbizalmiak és helyette
seik. Választása titkosan törté
nik. Nyílt szavazást a központi 
vezetőség engedélyezhet az 
érintettek kérése alapján. 

Választják: 
- a bizalmiak, (nem csak sa

ját maguk közül), 
- a szakszervezeti tagok 

összevont csoporttaggyűlésen. 
A főbizalmit egyidejűleg 

megválasztják az alapszervezeti 
bizalmi testület tagjává. 

3. Vezető főbizalmiak és he
lyetteseik választása a már 
megválasztott főbizalmiak és 
bizalmiak értekezletén (nem 
csak saját maguk közül) titko
san történik. 

- A vezető főbizalmit egy
idejűleg az alapszervezeti bizal
mi testület tagjává is megvá
lasztják. 

4. Alapszervezeti testületi 
választások: 

a) Összevont szakszervezeti 
taggyűlés. Ha a tagság egyszer
re, egy időben összehívható, 
összevont taggyűlést kell mű
ködtetni. Itt választják meg a 
szakszervezeti bizottságot, 
számvizsgáló bizottságot, a kül
dötteket, a réteg- és munkabi
zottságokat. 

b) Bizalmi testület. Ott mű
ködtethető, ahol összevont tag
gyűlés nem tartható. 

A bizalmiak, főbizalmiak, ve
zető főbizalmiak megválasztása 
utáP1 az első alakuló ülésen jön 
létre. Létszáma: max. 61 fő. 
Összetétele: bizalmiak, főbizal
miak, vezető főbizalmiak, szb 
tagjai. (Az szb-tagok legfeljebb 
1/3 arányt képvielhetnek a tes
tületen belül.) 

Ahol a bizalmiak, főbizal
miak, vezető főbizalmiak száma 
a maximális létszámot nem ha
ladja meg, valamennyien tagjai 
legyenek a testületnek. Ameny
nyiben bizalmi küldötttestület 
alakul, ennek összetétele: vala
mennyi vezető főbizalmi, illetve 
főbizalmi, az szb által meghatá
rozott számú bizalmi küldött és 
az szb tagjai. A bizalmi testület
be delegált biz11lmi, főbizalmi 
küldötteket egységenként a bi
zalmiak, főbizalmiak maguk kö
zül nyílt szavazással választják. 

A bizalmi testület vezetője az 
szb titkára. Elnöke bizalmi, fő-

bizalmi, illetve vezető főbizalmi 
legyen. 

c) Szakszervezeti bizottság 
az összevont taggyűlésnek, il
letve bizalmi testületnek alá
rendelten működik. 

Választása: 
- azokban az alapszerveze

tekben, ahol a tagság egyszer
re, és egy időben összehívható, 
összevont taggyűlésen közvet
lenül titkosan választja meg a 
tagság a szakszervezeti bizott
ság elnökét, titkárát és tagjait; a 
számvizsgáló bizottságot, vala
mint a felsőbb választói érte
kezlet küldötteit, 

- ahol bizalmi testület mű
ködik, a szakszervezeti tagok 
közvetlenül, a kétszakaszos vá
lasztási rendszer szerint, vagy a 
bizalmi testület alakuló ülésén 
titkosan választják meg a szak
szervezeti bizottság elnökét, a 
titkárát és tagjait; a számvizs
gáló bizottságot, valamint a fel
sőbb választói értekezlet kül
dötteit. 

(Az állandó társadalmi mun
ka- és rétegbizottságok vezetői
nek és tagjainak választása 
minden esetben nyílt szavazás
sal történik.) 

A SZOT által kapott lehető
ség figyelembevételével kétsza
kaszos választást csak ott java
solunk, ahol a feltételek biztosí
tottak. Ennek eldöntését a kö
zépirányító szakszervezeti bi
zottságok hatáskörébe utaljuk. 

A kétszakaszos választás 
módja: 

- Az első szakaszban: a bi
zalmi testület alakuló ülésén -
a régi vezetőség beszámolóját 
követően - a jelölő bizottság, 
illetve a testületi tagok javasla
ta alapján jelölik a megválasz
tásra javasoltakat. (Nyílt szava
zással az előírásoknak megfele
lően.) 

- A második szakaszban: a 
tagság közvetlenül a munkahe
lyen titkosan választ. A szava
zást a bizalmi testületi ülést kö
vetően - legkésőbb 48 óra 
múlva - meg kell kezdeni 
(munkaszüneti napok nem szá
mítanak bele). 

A szavazás zavartalan lebo
nyolítása érdekében munkahe
lyenként, irodánként célszerű a 
titkos szavazás feltételeit meg
teremteni, de lehetséges mozgó 
urnák alkalmazása is. 

Minden szavazóurna mellett 
legalább két szavazatszedő bi
zottsági tag legyen. 

A választásra jogosultakról 
választóhelyenkénti bontásban 
névsort kell készíteni, a szava
zatszedő bizottság tagjai ennek 
alapján adják ki a izavazólapo
kat. 

A választások eredményét a 
szavazatok összeszámlálása 
után azonnal nyilvánosságra 
kell hozni. 

Ha a szavazás során a jelöl
tek valamelyike nem kapta 
meg a szükséges szavazatot, 
azonnal össze kell hívni a bizal
mi testületet, amelynek ez eset
ben további jelölő munkát kell 
végezni. 

Ezt követően a már teljes bi
zalmi testület soron következő 
ülésén a jelölő bizottság javas
lata alapján nyi.1t szavazással 
választják a réteg- és munkabi
zottságok vezetőit és tagjait. 

5. Középszervi jelleggel mű
ködő intéző bizottság. 

Az intéző bizottság az alap
szervezeti választások után 
automatikusan megalakul. Ösz
szetétele: 

alapszervezetek titkárai, 
- intéző bizottság titkára, 
- közgazdasági, illetve szoc-

pol. kérdésekkel foglalkozó kö
zépszervi politikai munkatárs. 

Az első alakuló ülésen a KV 
javaslatára nyílt szavazással 
megválasztják az intéző bizott
ság titkárát. 

Jog- és hatásköréről, munka
módszeréről külön határozat in
tézkedik. Ezen a szinten is mű
ködtethetők munkabizottságok 
a fontosabb feladatok megoldá
sa céljából. 

Az intéző bizottságok meg
alakulása előtt a még funkcio
náló középszintű bizalmi testü
letek előtt számolnak be a szak
szervezeti bizottságok. A testü
let megválasztja a felsőbb szer
vek választói értekezletének 
küldötteit. Majd a felsőbb szer.v 
képviselője indokolja a szerve
zeti módosítás szükségességét. 
Csak ezt követően kerülhet sor 
az intéző bizottság megalakulá
sára. 

6. Középszervenként műkö
dő bizalmi testület. 

Létszáma: 61 fő. Tagjai: 
bizalmi, főbizalmi küldöt-

tek, 
alapszervezetek 

testületeinek titkárai, 
vezető 

- vállalati szakszervezeti bi
zottság titkárai, elnöke, tagjai 
(GYSEV, Utasellátó esetében.) 

A bizalmi, főbizalmi küldötte
ket, alapszervezeti vezető testü
letek titkárait az alapszervezeti 
bizalmi testület alakuló ülésén 
(összevont taggyűlésen) titko
san választják meg. 

A középszervi bizalmi testü
let első ülésén a levezető elnök 
bejelenti a vezető testület meg
alakulását. 

7. Középirányító szakszerve
zeti bizottság. 

Létszáma: 15 fő. A szakszer
vezeti bizottságot, annak elnö
két és titkárát, (aki egyben a bi
zalmi testület elnöke és titkára 
is), a számvizsgáló bizottságot, 
valamint a felső szakszervezeti 
szerv küldöttértekezletére a 
küldötteket a bizalmi testület 
alakuló ülésén titkosan választ
ják. 

Az újonnan megalakult bizal
mi testület választja meg a tár
sadalmi, munka- illetve rétegbi
zottságok vezetőit és tagjait, 
nyílt szavazással. A szakszerve
zeti bizottság minden esetben a 
bizalmi testületnek alárendel
ten működik. 

8. Vasutasok szakszervezete 
központi vezetősége. 

A központi vezetőséget, 
számvizsgáló bizottságot, vala
mint a magyar szakszervezetek 
XXV. kongresszusának a kül
dötteit szakszervezetünk XI. 
kongresszusán titkosan választ
ják meg. Ajánlást fogadnak el a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsába javasolt személyekre. 

A központi vezetőség első 
ülésén titkosan választja az el
nökséget, az elnököt. alelnökö
ket, főtitkárt, titkárokat, titkár
ságot; kinevezi a kv osztályve
zetőit, a központi lap felelős 
szerkesztőjét. 

Nyílt szavazással - névsor 
alapján - megválasztja a kv 
mellett működő réteg- és társa
dalmi munkabizottságot, veze
tőit, tagjait. 

X. 

A szavazás módja 

A szavazatszedő bizottság 
megfelelő számban elkészíti a 
szavazólapokat, majd ismerteti 
a szavazás módját. 

A szavazólapon fel kell tün
tetni, hogy milyen tisztségre, 
hány személyt szükséges meg
választani. (Ez azért kell, mert 
többes jelölés esetén a változat
lanul hagyott szavazólap az 
adott csoport szempontjából ér
vénytelen.) 

A szavazólapon külön cso
portosításban szerepeljenek: 

- a személy szerint válasz
tandók, 

- a testületi tagok, 
- a számvizsgáló bizottsági 

tagok, 
- a küldöttek neve. 
Ahol a jelölő bizottság előre 

és megfelelő formában írásban 
kiadta a jelöltek névsorát és 
azon változás nem történt, ott 
azt szavazólapnak lehet elfo
gadni. 

A titkos szavazás feltételei
nek biztosítása is a szavazatsze
dő bizottság feladata. 

A titkos szavazás során a vá
lasztóknak jogukban áll bárki
nek a nevét kihúzni és másikat 
beírni. A szavazólapon csak 
annyi név maradhat. amennyi a 

megválasztandó tisztségviselők. 
küldöttek száma. 

Ha a szükségesnél több név 
szerepel, a szavazat érvényte
len az adott csoportra nézve. 
Érvénytelen továbbá az is, ame
lyikből nem tűnik ki, hogy kire 
adták a szavazatot, vagy ame
lyet áthúztak, összefirkáltak, 
széttéptek. 

Az érvényes szavazatok szá
ma nem lehet kevesebb, mint a 
szavazásra jogosultak számá
nak kétharmada. Amennyiben 
kevesebb, a szavazást 14 napon 
belül meg kell ismételni. 

Ha az előírt létszámnál keve
sebben kerülnek megválasztás
ra, úgy a választást folytatni 
kell. A hiányzó személyekre 
először ismét a jelölő bizottság 
tesz javaslatot. 

A szavazás eredményét a sza
vazatszedő bizottság elnöke is
merteti és azt jegyzőkönyvben 
rógzítik. 

A szavazólapokat 21 napig a 
választott szervnél - a szava
zatszedő bizottság által - meg 
kell őrizni, utána lehet megsem
misíteni. 

A jegyzőkönyv egy példányát 
5 napon belül a felsőbb szak
szervezeti szervhez kell elkül
deni. 

Xl. 

Feladatok a választásokkal 
kapcsolatban 

A kv apparátusának felada
tai: 

1. A központi vezetőség fel
adattervét meg kell küldeni a 
SZOT szervezési és káderosztá
lyának, a megyei pártbizottsá
goknak, szmt-knek, szbt-nek, a 

kv tagjainak, apparátusának és 
valamennyi szakszervezeti bi
zottságnak. 

2. A szervezési és káderosz
tály alakítsa ki a szervezet kor
szerűsítésére vonatkozó javas
latát és azt az elnökség jóváha-

gyása után terjessze a központi 
vezetőség elé. 

3. A szervezési és káderosz
tály dolgozza ki a XI. kongresz
szus előkészítésének és lebo
nyolításának feladatait végre
hajtási, intézkedési tervben. 
Határidő: 1985. IX. 1. 

4. A választások előkészíté
sének és lebonyolításának ta
pasztalatait elnökségi ülésen 
rendszeresen értkelni kell és az 
értékelő jelentést a SZOT szer
vezési és káderosztályának kell 
megküldeni. 

Határidő: 
- a választások előkészíté

séről (1985. IX. 15-ig). 
- a bizalmi, főbizalmi vá

lasztásokról (1985. X. 31-ig), 
- alapszervezeti testületi 

választásokról (1985. XI. 30-ig), 
- középszmtű választások

ról, intéző bizottságok megala
kításáról (1985. XII. 15-ig). 

5. A megválasztott tisztségvi
selőkről és testületekről statisz
tikai összesítőt kell készíteni és 
a SZOT szervezési és káderosz
tályának elküldeni. 

Határidő: 
- bizalmi, főbizalmi válasz

tásokról folyamatos, 
- alapszervezeti, középszin

tű választásokról folyamatos, 
- a központi vezetőség vá

lasztásáról 1986. II. 15. 
6. A középirányító szervek 

feladatai. 
Gondoskodjanak arról, hogy 

saját és az általuk irányított 
alapszervezeti vezető testületek 
elé a hátrelévő időszakban a 
szervezett dolgozókat foglalkoz
tató és énntő legfontosabb kér
dések kerüljenek megítélés. ál
lásfoglalás és intézkedés céljá
ból. Ehhez használják fel az 
éves (félidős) beszámolók ta
pasztalatait, gyűjtsék össze a 
tisztázandó kérdéseket. 

Értékeljék a kongresszusi ha
tározatok és saját feladattervük 
végrehajtását, kezdjék meg a 
jövőbeni feladatok kimunkálá
sát. 

Határidő: folyamatos 
7. A központi vezetőség hatá-

Budapest, 1985. május hó 

rozata alapján készítsék el saját 
és az irányításuk alá tartozó 
alapszervezetek beszámolásá
nak és választásának ütemter
vét, azt küldjék meg a vasutas
szakszervezet szervezési és ká
derosztályának, valamint az il
letékes szmt-knek (szbt-nek). 

Határidő: 1985. VII. 1. 
8. Segítsék elő, hogy az alap

szervezetek feladatterveiben a 
tisztségviselők beszámolásának 
és választásának valamennyi 
lényeges kérdését egyértel
műen rögzítsék. (Időpont, hely, 
részvevők köre, titkosság, két
szakaszos választás stb.) 

A helyi feladatterveknek 
részletesen tartalmazniuk kell, 
hogy a választásokat melyik 
munkahelyen tarthatják mun
kaidő alatt, munkaidő után, il
letve munkaszüneti napokon. 

Határidő: 1985. VII. 1. 
9. Testületi ülésen hagyják 

jóvá az alapszervezetek szerve
zeti felépítésének esetleges mó
dosítását, illetve a testületek 
káderösszetételét, az szb-k mi
nősítését. 

Határidő: 1985. VIII. 1. 
10. A választások előkészíté

sének és lebonyolításának ta
pasztalatait rendszeresen érté
keljék és adjanak tájékoztatást 
a szervezési és káderosztály
nak. Határidő: a SZOT-hoz kül
dendő jelentések időpont előtt 3 
nappal. Felelős: középirányító 
szb-titkárok. 

11. A választói értekezletük 
beszámolóját küldjék meg a 
vasutas-szakszervezet titkársá
gának. 

Határidő: a választás előtt 
egy hónappal. 

12. A megválasztott tisztség
viselőkről és testületekről sta
tisztikai összesítőt készítsenek, 
amit a vsz szervezési és káder
osztályának küldjenek meg. 

Határidő: 
- bizalmi, főbizalmi válasz

tásokról, folyamatos 
- testületi választásokról a 

SZOT szervezési és káderosztá
lyához történő beküldési határ
idő előtt 15 nappal. 

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
KÖZPONTIVEZETÖSÉGE 

Szakszervezeti tisztsége: 

gazdasági 

felelős 

Az Utasellátó Vállalat vállalati szakszervezeti bizottságá
nál évek óta jó a tagdíjfizetési morál. 

- Hogyan sikerült ezt elérni? - kérdezem Széplaki 
Annát, a vszb gazdasági felelősét. 

- Nehogy nekem tulajdonítsa ezt az eredményt! - til
takozik. 

- Akkor kinek, minek? 
- A legkisebb üzemektől á. legnagyobb egységeink bi-

zalmijainak, főbizalmijainak és vezetőinek jó hozzáállása, 
elsősorban a dolgozókhoz fűződő viszonya mérvadó a si
kerben. Mindezek munkáját megfelelően segítették az 
alapszervezetek titkárai és gazdasági felelősei. 

Hogy a sikerben Széplaki Annának vállalati ismerete, 
szakmai tudása is közrehatott, azt életútja igazolja a legjob
ban. 

- Mióta és mit dolgozott a vállalatnál? 
- 1959-től vagyok az Utasellátó Vállalat dolgozója -

válaszolja. - Voltam üzemi tisztviselő, belső ellenőr és 
üzletvezető. Dolgoztam kis és nagy egységekben. Mozgal
mi tapasztalatokat 20 esztendeig bizalmiként, késóöb 
mint a Déli pályaudvar gazdasági felelőse, majd tt-elnök
ként szereztem meg. 1978-tól vagyok a vszb függetlenített 
munkatársa. 

Széplaki Anna mindenütt megállta a helyét. Ezt bizo
nyítják kitüntetései: a Kiváló Ifjú Tisztviselő és Kiváló Ifjú 
Technikus, Főigazgatói Dicséret és a Kiváló Dolgozó kitün
tetés, ezenkívül kapott már Szakszervezeti Munkáért okle
vél elismerést. Az idén május elseje alkalmából - az eddi
gi kiváló mozgalmi tevékenységét értékelve - a Szakszer
vezeti Munkáért ezüst fokozatával tüntették ki. 

Meggyőződésem. hogy ehhez egy kis adalék volt a válla
lati tagdíjfizetési morál alakulása is. 

Sz. J. I. 
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ADATOK. TÉNYEK Polgári védelmi gyakorlat 
Hogyan gasdálhodih 
a lélssásaléhos ÖTAP 

A soproni csomópont polgári 
védelmi alakulata május 9-én 
tartotta felmérő gyakorlatát 
Sallai Lajos parancsnok vezeté
sével. Sopron állomás és a von
tatási üzemegység területén 
rendezett gyakorlatot megte
kintette Ott László ezredes, a 
KM Katonai Főosztály vezetője, 
dr. Boda Lajos, a MÁV Vezér
igazgatóság katonai főosztályá
nak vezetője, Oroszvári László, 
a GYSEV vezérigazgatója és 
Megyik Ferenc, a GYSEV igaz
gatója. 

Tisstújitó 
hösgyűlés 

aMAVOE-nál ját láthatták a jelenlévők. A pá
lya-helyreállítás is fegyelme
zett, pontos munkát igényelt. A Magyar Vasútmodellezők 
A csapatok gázálarcban teljesí- és Vasútbarátok Országos 
tették ezt a feladatot. A műsza- Egyesülete május hó 11-én tar
ki mentőegységek egy sérült totta vezetőségválasztó közgyű
kocsit helyeztek űrszelvényen lését. A közgyűlésen részt vett 
kívül. A sebesült gyűjtő és osz- dr. Juhász Zoltán a Vasutasok 
tályozó helyen orvosok és nővé- Szakszervezetének titkára, dr. 
rek látták el a sérülteket. Bagi István főtanácsos, a MÁV 

A i/2 %-os Önkéntes Támo
gatási Alap már több mint 50 
éve szolgálja a vasutasokat. 
1950-től a Vasutasok Szakszer
vezete irányítja. 

A szakszervezet kezelésében 
lévő ÖT A közvetlen és közve
tett támogatásával jól szolgálja 
azt a célt, hogy betegség esetén 
segélyeivel és a jobb, korsze
rűbb egészségügyi ellátáshoz 
való hozzájárulás útján segítsé
get nyújtson tagjainak és azok 
eltartott hozzátartozóinak. 

Az ÖT A céljának megfelelő 
működését, annak zavartalan 
menetét szervezete biztosítja. 
Az ÖTA-val kapcsolatos mun
kák irányítása, az egyes segély
nemek meghatározása, a segé
lyek összegszerű megállapítása, 
a gazdálkodás feletti ellenőrzés 
a vasutas-szakszervezet irá
nyító szervei, egyes vonatko
zásban a kongresszus, a köz
ponti vezetőség, s az elnökség 
hatáskörébe tartozik. Az ÖTA 
működését, így a vasutas dolgo
zók közvetve, küldötteik, vá
lasztott szerveik útján irányít
ják. 

Az ÖTA ügyviteli tennivalóit 
a vasutas-szakszervezet ÖTA 
osztálya, valamint a társada
lombiztosítási ügyviteli felada
tokat ellátó munkáltatók (szol
gálati, nyilvántartó főnökségek) 
végzik. Az ÖTA szabályzata és 
eljárási utasítása foglalja magá
ban az ÖT A tagok jogait és kö
telezettségeit, a tagok sorába 
belépés és kilépés lehetőségeit, 
a segélyek meghatározását;ösz
szegét, ezek igénylését és a jog
orvoslatot, illetve a jogkövet
kezményeket. A szabályzat és 

eljárási utasítás a MÁV Egész
ségügyi és T�rsadalombiztosí
tási Ugyviteli Ertesítőben kerül 
kihirdetésre. (Legutóbb az 
1984. évi 3. számban.) 

Az ÖTA szabályzata kész
pénz segélyt biztosít tagjainak, 
ha 

- a dolgozó kórházi ápolás 
alatt táppénzt kap (napi 30 fo
rint); 

- a dolgozó táppénzigényét 
kimerítette és továbbra is kere
sőképtelen, de ellátást nem kap 
(az ügykezelési bizottság enge
délye alapján); 

- a tbc-s beteg házi ápolás
ban részesül (táppénzét 170 fo
rintra kell kiegészíteni); 

- a dolgozó 120 napig meg
szakítatlanul táppénzes állo
mányban van (1 OOO, üzemi bal
eset esetén 2000 forint); 

- a tag rendszeres gondozás 
alatt álló cukorbeteg (naptári 
évenként egy esetben 500 fo
rint); 

- a tag vagy házastársa szül 
(500 forint); 

- a tag vagy eltartott hozzá
tartozója meghal (1200, üzemi 
baleset következtében elhalt 
tag esetén 4000 forint): 

- a tag vagy eltartott hozzá
tartozója költségesebb - 300 
forintot meghaladó - gyógyá
szati segédeszközt vesz igénybe 
(a térítési összeget visszafize
ti): 

- a nyugdíjas tag vagy el
tartott házastársa kórházi ápo
lása a 25 napot eléri (naptári 
évenként egy esetben 500 f o
rint); 

- a nyugdíjas tagnak eltar
tott hozzátartozója van és a 

gyógyszerköltsége évente az 
50() forintot eléri (naptári éven
ként egy esetben 300 forint). 

A felsorolt segélyeket a tag 
által igazolt feltételek alapján a 
szolgálati - nyilvántartó - fő
nökség folyósítja. Írásban csak 
azt kell kérni, ami méltányos el
bírálást kíván. ez az ügykezelé
si bizottság feladatkörébe tarto
zik. Az ÖTA ügykezelési bizott
ság hatáskörébe tartozik a hatá
lyos társadalombiztosítási és 
egészségügyi szabályok szerint 
nem nyújtható egyéb segélyek 
vagy a megtérítéseknél mél
tánylást érdemlő esetekben tör
ténő megadása. A méltányossá
gi kérelmeket is a szolgálati -
nyilvántartó főnökség útján 
kell az ÖTA ügykezelési bizott
ságának megküldeni. 

A gyakorlat tűzoltással kez
dődött, majd az elsősegélynyúj
tó egységek szakszerű munká-

A · 'l •k •·1t · k 1 t t' Vezérigazgatóság Igazgatási és JO s_i eru gya or a u a_� Jogi Főosztályának főmunka-S�ai LaJos parancsno_k megk?- társa. A közgyűlés először megszonte. a gyakorlat re�ztvevo!- tárgyalta és elfogadta az 1984. nek osszehangolt tevekenyse- , k, ·, -1 'l' b , l 't , . . , ev mun aJaro szo o eszamo o get'. maJd Jutalmat adott at a és a költségvetés teljesítését, legJobbaknak. majd jóváhagyta az 1985. éVJ 

Kovács Anikó munkatervet és költségvetést. 
Ezt követően megválasztotta a 
következő 4 évre az egyesület 
tisztségviselőit, az intéző bizott
ság és ellenőrző bizottság tag
jait. 

Az egyesület elnöke: '[ongori 
Imre, alelnöke Temesi Agoston, 
ügyvezető főtitkár: dr. Phersy 
Ferenc. Az ellenőrző bizottság 
elnöke: Csikós Barnabás. 

lf júsági találkozó 
Balatonfenyvesen 

Az ÖTA a vasutas-szakszer
vezet vezető testületei által elfo
gadott, illetve jóváhagyott éves 
költségvetés alapján gazdálko
dik. Az ÖTA 1984. évi költség
vetés szerinti gazdálkodásáról 
szóló beszámolót a központi ve- • 
zetöség április 22-i ülésén jóvá
hagyta. A gazdálkodás eredmé
nyes volt, a 67 millió forint járu
lékbevétel 75%-át. 50,2 millió 
forintot a tagoknak közvetle
nül visszajuttatunk, a már is
mertetett segélyek és szociális 
támogatás címén. A bevételek 
és kiadások különbözetéből kell 
a tartalék - egynegyed évi já
rulékbevétel összegének meg

Munkában a sebesültszállítók 
(:0-.émeth Béla felv.) 

felelő - alapot képezni, s csak ------------------------

A pécsi igazgatóság területén 
dolgozó fiatalok találkozóját 
már ötödik alkalommal rendez
ték meg a Balaton-parton. Az 

idei találkozó házigazdája és 
szervezője a gyékPnyesi üzem
főnökség KISZ-bizottsága volt. 
A balatonfenyvesi Baranya me
gyei KISZ-táborban közel 150 
fiatal részvételével kezdődött a 
tábornyitás. Baróti Zoltán 
KISZ-titkár köszöntötte a részt 
vevő fiatalokat és a meghívotta
kat. 

A tábornyitás után Fényes 
József vasútigazgató rövid tájé
koztatót tartott az igazgatóság 
eredményeiről, terveiről, majd 
kérdésekre válaszolt. 

a fennmaradó összeg fordítható 
R d } }k d k céltámogatásra. en a e e min enne 

Dr. Gevicser Pálné 

az ÖTA osztályvezetője 
Délután sportversenyeket 

Egészségügyiek a jó ivóvízért 

A MÁV szentesi Építési Fő
nökség munkahelyein a szocia
lista és munkabrigádok fizikai 
és nem fizikai dolgozói a tiszta
sági verseny keretében elvégez
ték a tavaszi nagytakarítást, 
eltüntették a tél nyomait. Nem
csak a természet újította meg a 
munkahelyek környékét. ha
nem szorgos kezek is csinosítot
ták. 

rítására a szocialista brigádok 
240 társadalmi munkaórát for
dítottak. A hegesztő- és bontó
kötőtelep hulladékmentesítése 
kapcsán 550 tonna ócskavasat 
szállítottak el a telepről. Ez a 
munkahely az ott dolgozók tár
sadalmi munkája nyomán par
kos ligetben helyezkedik el. 
A rendezett zöldövezetben jó 
dolgozni. 

rendeztek. A fiatalok női-férfi 
kispályás labdarúgásban. női
férfi asztaliteniszben mérték 
össze tudásukat. 

A MÁV egészségügyi szolgá
lata tervszerűen végzi a vízmin
ta-vételezéseket a vasút egész 
területén. A szegedi egészség
ügyi felügyelőség dolgozóit má
jus 7-én elkísértük útjukra az
zal a céllal, hogy megismer
kedjünk munkájukkal. Az 
egészségügyiek ez alkalommal 
a Hódmezővásárhely-Nép
kert-Tiszatenyő és a Szol
nok-Kiskunfélegyháza vonal 
állomásait járták végig, s az elő
re meghatározott szolgálati he
lyek kútkifolyóiból levett víz
mintákat az erre a célra szol-

gáló sterilizált üvegekbe töltöt
ték. Ezeket azután az út végén 
a MÁV Közegészségügyi Inté
zet laboratóriumába továbbítot
ták vizsgálat céljából. Az ered
mények alapján intézkedik 
majd az egészségügyi felügyelő 
a kutak tisztításáról és a vizek 
fertőtlenítéséről. 

A szakemberek örömmel új
ságolták, hogy az igazgatóság 
területén jó a víz minősége. Ez 
egyrészt a kutak községi vízhá
lózatokba való bekötésének, 
másrészt a MÁV-kutak korsze
rűsítésének köszönhető. Termé-

BARKÁCSOLÓK 
FIGYELMÉBE! 

A Budapesti TÜZÉP Vállalat 

FÉSZEK Áruháza 

barkácsanyagok és szerszámok 
bőséges választékával várja 

vásárlóit! 

A natúr és színes 
dekorlemezeket, 

farostlemezeket, bútorlapokat, 
kívánságra 

MÉRETRE VÁGJUK! 

Címe: Bp. X., Üllői út
Bihari út sarok 

Telefon: 270-089, 274-217 

szetesen ennek előnyeit a vasu
tasok és az utasok egyaránt 
megérzik. 

A vízminta-vételezéseket 
komplex közegészségügyi 
szemle megtartásával kötik ösz
sze. Ennek keretében vizsgál
ják a dolgozók élet- és munka
körülményeit, a közétkeztetést, 
a szolgálati helyek és az utasok 
által használt helyiségek rend
jét, tisztaságát, továbbá a kultu
rált utazás egészségügyi feltéte
leinek biztosítását. 

(gellért) 

A szeged-rókusi gépállomás 
telephelyén a nagy felületű uta
kat letakarították a sártól és a 
hordaléktól. A vasúti telephe
lyen új parkot alakítottak ki és 
40 facsemetét ültettek. Az új tu
jákkal az állomás esztétikai ha
tását is javítják. Az ócskavas 
összegyűjtésével is fokozták a 
gépállomás rendjét. 

Városföldön a szociális léte
sítmények, raktárak nagytaka-

A MÁV Budapest-Nyugati 
Körzeti Üzemfönökség 
felvételt hirdet 

anyaggazdálkodási vezető 

üzemgazdász 

forgalmi üzemmérnök és 

munkavédelmi ügyintéző 

munkakörökbe. 

A munkakörök betöltéséhez a 
103 944/1982. számú Vezérigazgatói Uta
sításban előírtak szükségesek. ( 1982. év 
30. sz. MÁV Értesítő) 

Bérezés: megegyezés szerint az iskolai 
végzettség, képzettség es gya
korlati idő figyelembe vételével. 

Jelentkezés: Budapest-Nyugati pályaud
varon a személyzeti és m.unka
ügyi vezetőnél, vagy a Központi 
Munkaerő Felvételi Irodán Bu
dapest Keleti pu. 
Telefon: 145-010 
Naponta 8-15 óráig. 

Az esti órákban Sándor 
György humorista tartott elö
adóestet. 

Az utánpótlásért A békéscsabai építésvezető
ségen az új gépkocsi-telephe
lyet és a kocsibejárót feltöltöt
ték. füvesítették, fákat ültettek. 

A szentesi karbantartó szaka
szon a nagy zöldterületet gon
dosan rendbe hozták. 

Rend és tisztaság Jellemzi a 
munkahelyeket, mindez hozzá
járul a jobb munkahelyi közér
zethez. 

(fogas) 

Huszonöt. 14-16 éves korú fiatal 
képzésével foglalkoznak a cell
dömölki, a zalaegerszegi, a 

veszprémi és a tapolcai körzeti 
üzemfőnökségeken. A képzés 
célja: az általános iskolából ki
maradt fiatalok vasútra való ne
velése. A nyolc általános iskola 
elvégzése után a gyerekek szer
vezett vasúti képzésben, okta
tásban részesülnek. 

Építkezők figyelmébe! 
Akarja házát mielőbb új köntösben látni?' 

Használjon Terranova 
nemes- és hőszigetelő 
alapvakolatot ! 

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

GYÁRTJA: 
a MÁV egyik legnagyobb 
szállíttatója, 
az Országos Érc és 
Ásványbányák 
pilisvörösvári üzeme. 

KA-PHATOK: 
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-tetepén. ' 
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Cil.hünh nyonaán: 

Még egyszer a KeletÍről 
A Magyar Vasutas 1985. évi 

9. és 10. számában megjelent 
„ Őszintén a Keletiró1" című 
cikkhez az alábbi tájékoztatást 
fűzöm: 

„Budapest Keleti pályaudvar 
állapota sajnos nem felel meg a 
kulturált és korszerű utaskiszol
gálással, az ehhez feltétlenül 
szükséges műszaki háttérrel 
szemben támasztott reális köve
telményeknek üárműkarban
tartó-bázis, forgalomlebonyolí
tás és -biztonság, technikai esz
közök). A pályaudvaron az álló
eszközök, épületek állaga 
ugyanis erősen leromlott, az 
épületek kora (mint a cikkben 
is szerepel) nagyjavítást, illetve 
újjáépítést tesz szükségessé. 

A budapesti igazgatóság a 
problémák feltárását rendszere
sen végzi és az anyagi lehetősé
geknek megfelelően mindent 
megtesz az állagromlás meg
akadályozása, a munka bizton
ságához szükséges feltételek 
megtartása érdekében. A rend
szeres vezetői szintű ellenőrzé
sek, üzemszemlék során feltárt 
hiányosságok közül 1984-ben a 
pénzügyi lehetőségek határain 
belül elvégeztük a nagycsarnok 
és pénztárcsarnok belső felüle
teinek teljes mázolását, s a csar
nok tetőszerkezetének több éve 
megkezdett héjazatcseréje is 
befejeződött. Ezen túlmenően 

több más munka elvégzésére 
került sor, összességében mint
egy 30 millió forint értékben. 

A Keleti pályaudvaron jelen
tős mértékű korszerűsítésnek 
tekinthető és feltétlenül meg 
kell említenem a gázkazánház 
létesítését, mellyel a korábbi el
avult fűtés kiváltása történt 
me_g. Erre a beruházásra a 
MA V Vezérigazgatóság megfe
lelő pénzügyi keretet biztosí
tott, és a csatlakozó létesítmé
nyekkel együtt eddig 110 millió 
forint került felhasználásra. 

1985. február 13-án igazgató
helyettesi munkavédelmi szem
le keretében került sor az épü
letekkel, állóeszközökkel kap
csolatos problémák feltárására 
és az anyagi lehetőségek függ
vényében a szükséges intézke
désekre. A feladatok sorrendjét 
az anyagi lehetőségek, vala
mint a szociális és technoló
giai szempontok figyelembevé
telével állapítottuk meg. Az 
idén már befejeződött az „ipa
rosmosdó" egyik felének és a 
műszaki kocsiszolgálat öltöző
mosdó első emeleti szintjének 
felújítása. Jelenleg folyamatban 
van a „körmosdó" főjavítása, a 
műszaki kocsiszolgálati öltöző
mosdó II. emeleti szintjének fel
újítása stb. 

Egyes munkák elvégzését 
1986-ra, illetve a VII. ötéves 

terv időszakára ütemeztük, 
mint például az „iparosmosdó" 
másik felének felújítását, az l
es és II-es mozdonyszín fűtésé
nek átalakítását stb. 

A biztosítóberendezés kor
szerűsítésével, a Dominó 70 tí
pusú berendezés telepítésével 
kapcsolatban a budapesti igaz
gatóság az üzemeltető részéről 
szükséges előkészületeket meg
tette. Jelenleg az üzemi épület 
céljára kijelölt tnosoda kiköltöz
tetése folyik. A beruházás lebo
nyolítását a MÁV Beruházási 
Iroda fogja végezni. 

A Keleti pályaudvar teher
mentesítésére, illetve a csúcs
terhelések csökkentésére a bu
dapesti igazgatóság egyes sze
mélyvonatok átcsoportosítása 
ügyében javaslatot készített és 
terjesztett fel a MÁV Vezérigaz
gatósághoz jóváhagyás céljá
ból. 

A budapesti igazgatóság a 
cikk megjelenésével, tartalmá
val egyetért, időszerű, hiszen a 
Keleti pályaudvar állóeszközei
nek leromlott állapota rontja az 
utaskiszolgálás minőségét és a 
biztonság megtartása is igen 
nagy erőfeszítéseket igényel. 

Kérem tájékoztatásom szíves 
tudomásulvételét." 

Nagy Lajos 
igazgatóhelyettes 

Lakitelek ma 

Állomás a Tisza mellett Avatóünnepség 

Hűvösvölgyben Csinos állomásépület, pom
pázó virágok és tisztaság - ez 
fogadja a Lakitelekre érkező 
utasokat. 

- 1980-ban épült újjá a fel
vételi épület, amely ma a köz
ség egyik dísze - tájékoztat 
Békési Imre állomásfőnök. -
Ez az épület méltó a környeze
téhez, hiszen a közeli Tőserdő 
kedvelt üdülőterület. Különö
sen nyáron nagy a forgalom, el
sősorban Kecskemétről utaz
nak ide sokan, de a távolabbi 
településekről sem ritka itt a 
vendég. 

Június végétől fiataloktól 
hangos az állomás: Lakitelken 
két építőtábor működik, s egy
szerre 400-500 fiatal érkezik ide, 
illetve utazik vissza. A közeli 
Csépán szintén működik egy 
építőtábor. A2 év többi hónap
jában is kihasznált az állomás 
két váróterme, hiszen naponta 
mintegy háromszázan utaz
nak Lakitelekről Kecskemétre 
dolgozni, ezenkívül jelentős az 
átszálló utasok száma is. 

letére innen hordanak szét köz
úton. A talajjavítást szolgáló tő
zegből is napi 5-6 kocsi érkezik, 
ezenkívül ide futnak be Lakite- Május 31-én a Hűvösvölgy
lek és a 'környező kis községek ben úttörővasutasokat és postá
tüzelő- és építőanyagai is. sokat avattak. Az egységek az 

Lakitelek elágazó állomás. úttörővasutas zenekar indulójá
Négy irányból érkeznek, majd ra sorakoztak fel. Az ünnepsé
indulnak tovább a vonatok. gen jelen volt Tolnai fldikó, a 
A vágányhálózat elegendő vol- vasutas-szakszervezet titkára, 
na, ha hosszabbak lennének a Haraszti István, a Magyar Út
vágányok, illetve ha a Tiszán- törők Szövetsége Országos Ta
túlra menő sóder-, kő- és ka- nácsának titkára. 
vicsszállitmányokat nem itt álli- A2 ünnepség jelentéssel és 
tanák meg rövidebb-hosszabb zászlófelvonással kezdődött. Az 
ideig. Ilyenkor az itt található avatandó pajtásokat Sásdi Zol
személyvonatok valamelyiké- tán, az Úttörővasút vezetője üd
nek foglalt vágányra kell jár- vözölte, majd a fogadalomtétel 
nia. következett. A felavatott pajtá-

- A2 esetenként előforduló sok ettől a naptól az úttörővas
nehézségekkel dolgozóink dere- utas és postás szolgálat felelős
kasan megbirkóznak - mondja ségteljes elvégzésére kaptak 
az állomásfőnök. - Úgy érzem, felhatalmazást. A tanfolyamot 
hogy az elmúlt években nagyon végzettek nevében Péter Petra 
jó vasutas gárda alakult ki állo- és Kókai Károly pajtások emlé
másunkon. Két szocialista bri- keztek az ott töltött emlékezetes 
gádunk van: a Petőfi és a Szé- napokra. A VIII. osztályosok 
chenyi. Tavaly társadalmi mun- nevében Buhhala Edit kívánt 
kában az I-es őrhelyre kivezet- sikeres szolgálatot a kezdő úttö
ték a vizet, parkosítottak, csino- rővasutasoknak. 

Ez is hobbi 

Régi képeslapokat gyűjt 
a nyugdíjas csabai vasutas 

Fehér István békéscsabai 
nyugdíjas MÁV-főfelügyelő 
gyűjtőszenvedélye még kisdiák 
korában kezdődött a bélyegek
kel. A2tán a képeslapok kezd
ték érdekelni, majd az évek mú
lásával cigaretták, érmek, pa
pírpénzek, minikönyvek, régi 
csabai cégjelzéses borítékok, 
jelvények ... 

- Néha úgy érzem magam, 
nem tudom, mi van a birtokom
ban, mert egy csomó dolog do
bozban van eltéve, még nincs 
feldolgozva. 

A képek bőségéből először 
a nagy Békéscsaba-albumot 
vesszük elő, aztán a vasutasjel
legűeket. Ezek már szakosítva 
vannak, külön a magyar, külön 
a külföldi vasútállomások. 
A magyarok közt jócskán talál
ható olyan, amely a régi és a ké
sőbbi, új állomásokat is ábrá
zolja. A legtöbb persze Békés
csabáról. Többfajta is van a leg
első vasútállomásról, aztán az 
utána következőről, amelyet a 
háború során lebombáztak. 
Majd az újról készült levelező
lapok következnek. 

Nagyon szép és érdekes a 
szobros gyűjtemény, amelyben 
a világ minden tájáról valami
lyen köztéri szobor látható a vá
rosképpel együtt. De a magyar 

Balatonszemes 

városok képeslapjai sem kevés
bé érdekesek: a debreceni, sop
roni, szegedi, veszprémi és a 
többi, szinte minden egyes vá
rosunk képviselve van, nem is 
egy képpel. 

- Számomra a legkedveseb
bek a szakmámmal és a váro
sommal kapcsolatosak. A bé
késcsabai gyűjtemény az 
1890-es évekkel kezdődik, a 
kormeghatározás eligazítója a 
postai pecsét dátuma vagy a 
megírás keltezése. És az a felté
telezés, hogy frissen vett lapot 
küldtek egymásnak az embe
rek, így a látvány az időponttal 
egyezik. Legalábbis nagy elté
rés nem lehet. 

A csabai képeslapok után az 
amatőr - fekete-fehér - felvé
telek következnek. Az egyik ol
dal címe: ,,A Szent Jobb ország
járásának békéscsabai állomá
sa. 1938. VII. 3." A2 első képen 
a befutó Aranyvonat van meg
örökítve, a másikon az ünnepé
lyes fogadtatás és a többi ese
mény. Több kép: az egykor köz
kedvelt, de már régen eltűnt 
nyári vendéglő, és egy szintén 
lebontott, jó és bővizű artézi 
kút. 

Ezután a ma már ugyancsak 
nem látható - mert nem létező 
- épületek következnek a vá-

rosból, majd az olyanok, melye
ken egy-egy - kiválasztott -
új építkezés, folyamatában lát
ható. A bontástól a készig, mint 
a Körös hotel esetében is. Má
jus elsejei felvonulások is szép 
számmal. A2 albumot az utolsó 
tíz évben készült képeslapok 
zárják. Így, együtt az egész: ké
pes csabai helytörténet. 

De a békéscsabai vonatkozá
sú dokumentumoknak ezzel 
még nincs vége. Egy másik al
bumban azok a postai lapok és 
borítékok találhatók, amiket va
lami itteni esemény vagy évfor
duló tiszteletére adtak ki, s 
mindegyiken ott van az alkalmi 
bélyegző is. Azután pedig a csa
bai cégjelzéses borítékok követ
keznek. 

Búcsúzásként újra belepil
lantok a vasutasalbumba és 
megakad a szemem egy külön
leges kártyán. Szövege a követ
kező: ,,A Magyar Szent Korona 
Országainak Vasutas Szövetsé
ge. Budapest Déli kerület. 2119. 
Tagsági jegy. 1906 év. F. Ta
kács János úr részére." Két alá
írás és pecsét. 

Féltett darabja a gyűjtemény
nek ez a nyolcvan esztendős va
sutasemlék. 

Vass Márta 

Forgalomirányító központ 
Balatonszemes már a XVIII. 

században jelentős szerepet töl
tött be a déli part postafprgal
mában. Itt ugyanis 1789-ben a 
Székesfehérvár és Nagykanizsa 
között rendszeresen közlekedő 
postajárat részére lóváltó állo
mást létesítettek, · amely 
1861-ben, a Déli Vasút megnyi
tásakor szűnt meg. A2óta a le
vél- és a csomagküldemények 
vonaton utaznak. 

A szemesi vasútállomásnak 
négy vonatfogadó és egy nyúl
farknyi rakodóvágánya van. 

- Ezt a rövid rakodóvá
gányt többnyire a helyi Vörös 
Csillag termelőszövetkezet 
használja - tájékoztat Szabó 
Emil központi forgalomirányí
tó. - Tavasszal, ősszel sok mű
trágya érkezik, föladásban pe
dig kukorica, napraforgó, szója 
és cirokmag a „főszereplő". Mi 
a teherforgalom szempontjából 
kis állomásnak számítunk, bár 
az utóbbi időkben a téesz mun
kanaponként mindig megrakja 
a maga három kocsiját. A havi 
átlag így hetven kocsi lehet. Le-

adásban magánfuvaroztatók
nak érkezik még rengeteg áru, 
mivel nekik olcsóbb, ha a gyá
raktól, vagy a kavicsbányától 
közvetlenül vásárolják meg az 
építőanyagot. 

- Volna-e lehetőség a teher
forgalom növelésére? 

- A rakodóterület kicsinysé
ge már eleve határt szab az ef
fajta törekveseknek. Ide legfel
jebb nyolc kocsit lehet beállíta
ni, ám ha összejön az áru, vala
mennyi be sem fér. 

- Ha rangsorolnánk, Sze
mes körülbelül hol helyezkedik 
el a déli part személyforgalmá
ban? 

- Ha Siófokhoz, Lelléhez 
vagy Földvárhoz hasonlítjuk, 
akkor azt mondanám, hogy erő
sen középen. Nyáron közvetlen 
vonat is összeköti állomásunkat 
a fővárossal, mert sok itt a te
lektulajdonos, az üdülővendég. 

- Balatonszemes vasúti 
szempontból arról nevezetes, 
hogy egy vonalszakaszt teljes 
egészében innen irányítanak. 

- Igen, húsz kilométeres 
vonalrész tartozik a felügyele
tünk alá, Szántód-Kőröshegy
től Balatonboglárig. A közbe
eső szolgálati helyeken csak je
lenlétesek vannak, mert a vál
tókat, a jelzőket központilag 
innen, Szemesró1 kezeljük. 

- A központi forgalomirá
nyító tevékenysége mennyiben 
tér el a „hétköznapi" forgalmi 
szolgálattevő munkájától? 

- Lényeges különbség 
nincs, ha úgy képzeljük el, 
mintha az ember itt egy több 
részből álló hatalmas állomást 
irányítana egymaga. A fizetési 
besorolás is ezt tükrözi. Munka
köri elnevezésünk hiába köz
ponti forgalomirányító, ha való
jában csak forgalmi szolgálatte
vőnek tekintenek bennünket. 
Pedig itt azért jobban oda kell 
figyelni, hiszen minden vonat 
körülbelül fél órát „tartózko
dik•· a területünkön, és errefelé 
- főleg nyári idényben - nagy 
a vonatsűrűség ... 

Gerecsei Zoltán Árufeladás ban a Szikra Tsz 
viszi el a pálmát. Két évvel ez
előtt az állomással szemben 
építették fel hűtőházukat, ahon
nan elsősorban zöldséget és 
gyümölcsöt indítanak útnak. 
A Tejipari Vállalat sajttal meg
rakott kocsikat küld elsősorban 
a nyugati országokba. A leadási 
forgalom még erősebb. Az első 
negyedévben 392 áruval meg
rakott kocsi érkezett az állo
másra. Az agrokémiai iparte
lepre nagy mennyiségű műtrá
gya érkezett, illetve érkezik, 
amelyet aztán a fél megye terű-

sították az állomást. Ezenkívül Az avatási ünnepségen elis- ----------------------------------------
óvodát patronálnak, vetélkedő- merések átadására is sor került. 

Névadó 

Május 23-án a budapesti vas
útigazgatóság kultúrtermében 
névadó ünnepséget tartottak, 
melyet a korábbi évekhez ha
sonlóan az igazgatóság KISZ
bizottságának fiataljai szervez
tek a szakszervezeti bizottság 
támogatásával. Ez alkalommal 
tizennégy apróság kapott ünne
pélyes keretek között nevet. 

Az ünnepi beszédet Fóris 
László, a KISZ-bizottság titká
ra tartotta, majd a VIII. kerületi 
Tanács anyakönyvvezetője kö
szöntötte a jelenlévőket. Foga
dalomtétel után óvodások ked
veskedtek rövid műsorral az 
ünnepelteknek. 

kön vesznek részt, bekapcso- Sámson Mária állomásfőnök a 
lódtak a kongresszusi és felsza- Magyar Úttörők Szövetsége 
badulási munkaversenybe. Dicsérő oklevelét kapta. Töb-

S még egy említésre méltó ben különféle oklevelet és em
esemény történt a közelmúlt- léklapot vehettek át. Tizenhá
ban: felújították az áruraktárt, rom úttörővasutas Kiváló Dol
amelyben árupénztári, raktár- gozó kitüntetésben részesült. 
noki ir,odákat és anya_�raktárt is Az ünnepség után az úttörő
��1-�kít?ttak. Ezzel JO munka- vasút szakköreinek tagjai (nép
�orul�enyeket teremtettek az táncosok, vasútmodellezők) tar
állomason. tottak bemutatót a vendégek-

Gellért József nek. 

Pályamunkások vetélkedője 

Ócskavasat gyűjtött és adott 
le a soproni pályafenntartá'!=;i fő
nökség 5-ös számú GMPSZ 
Radnóti Miklós és a Jurij Ga
garin szocialista brigádja. 
A brigádokhoz befolyt pénz fel
használását illetően úgy döntött 
a két kollektíva, hogy azt egy 
brigádvetélkedő könyvjutalma
zására fordítják. 

A felszabadulással, az azóta 
eltelt negyven esztendővel kap
csolatban ötfordulós szellemi 
vetélkedősorozatot indítottak 
Sopronban. A történelmi, 
sport-, film-, irodalmi és a bri
gádélettel kapcsolatos játék 

márciusban kezdődött és május 
közepén fejeződött be. 

A vetélkedőbe 20 brigád, 
több mint 200 tagja nevezett. 
Ezek döntő többsége pálya
munkás volt. Az értékelésnél 
mind az öt fordulót végigjátszó 
12 szocialista brigád emléklapot 
és egy-egy könyvet kapott. 

A vetélkedősorozat első és 
harmadik helyezettje a jutalom
könyveket felajánló Radnóti és 
Gagarin szocialista brigád lett. 
Második helyezést a Sopron 
GYSEV pályaudvaron dolgozó 
Petőfi Sándor közösség tagjai 
érdemelték ki. (jakab) 

Vendégek 
a Radnóti 
Színházból 

Szakszervezetünk vezetői 
június 4-én a Radnóti Szinház 
vezetőit fogadták. Kölcsönö
sen értékelték az egyijttmúl<ő
dés eredményeit, hang$úlyoz. 
ták, hogy a színész-munkás 
találkozók hasznosak, a telt• 
ház-akciók szervezése ered
ményes, s ezt a jövőben is 
folytatni kell. 

Koszorus Ferenc, szakszer
vezetünk főtitkára külön is 
megköuönte a uiJ'ház nyu
galomba v-onuló igaz;getójá,, 
nak, Keres Emil Kossuth-díjas, 
érdemes művésznek- az 
együttműködés szélesitése 
érdekében kifejtett tevékeny, 
ségét, majd átadta a uebzér• 
vezet ajándékát. 
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T uristahíradó 
A Szakbizottság május 

17-19. között rendezte meg a 
,,Belső-somogyi Emléktúráját ., . 
Május 18-án 87 fő részvételével 
autóbuszos túrát szerveztek. 
Meglátogatták a nagyatádi 
XVIII. század közepén épült 
volt ferences templomot és ko
lostort; megálltak Nagybajom 
községben, Virág Benedek 
(1754-1830) pálos rendi tanár, 
költő szülőfalujában; ellátogat
tak Kaposvárra, melynek neve 
összefonódott Csokonai Vitéz 
Mihály ,,Dorottya" című víg
eposzával. Kaposvárott szüle
tett Vaszary János és Rippl
Rónai József, festőművésze
tünk két kiemelkedő alakja. 
Megtekintették a szennai falu
múzeumot és a somogyvári 
apátsági templom és erődít
mény maradványait, melyet 
még I. László alapított 
1091-ben. A buzsáki népművé
szeti gyűjtemény, a niklai Ber
zsenyi emlékmúzeum gazdagí
totta a programot. 

Marcali egyik központja volt 
a Tanácsköztársaság utáni fe
hérterrornak. Az áldozatok em· 
lékére Kisfaludy Strobl Zsig
mond bronzszobrát hely.ezték el 
a község díszparkjában. Ha
zánk felszabadulásának 40. év
fordulója alkalmából megko
szorúzták a szovjet katonák 
marcali hősi emlékművét. 

Május 19-én fakultatív túrát 
vezettek Zalakarosra, melynek 
hévizes gyógyfürdőjében zár
ták a szakbizottsági programot. 

* 

A LOKOMOTÍV Természet
barát Egyesület május 18-án 
rendezte meg - a vasutas ter
mészetjárók részére kiírt -
,,LOKOMOTIV 424" elnevezé
sű teljesítménytúráját, amelyet 
a Vértesben, Szárliget-Nagy-
Széna-hegy-Szarvaskút-Vi

tányvár-Máriaszakadék útvo
nalon vezettek. A résztvevők
nek a kitűzött 24 km-es pályát 4 
óra alatt kellett teljesíteniük + 
20 perc tartalékidővel. 

A rendkívül rossz időjárás el
lenére, a felázott, csúszós talajú 
teljesítménytúrán 4 egyesület 
hét csapata vett részt. A szint
időt 15-en teljesítették, akik 
megkapták a túra sorszámozott 
emléklapját. A töbl::.rt résztvevő 
külön emléklapot kapott. 

Mozgás nélkül 
nincs élet 

Dr. Eperjesi László, a SZOT 
sportosztályának vezetője a Fó

rum sorozat legújabb kötetében 
adta közre gondolatait a ma
gyar tömegsport múltjáról, jele
néről és jövőjéről. A füzetek ol
vasói az elmúlt 2-3 évben ta
pasztalhatták, hogy a Fórum 
nem lezárt ismereteket közve
tít, nem szentenciákat fogalmaz 
meg, hanem továbbgondozásra 
alkalmas mondanivalót közöl. 

Dr. Eperjesi László 64 oldal 
terjedelmű írása felvázolja a 
testenevelés és sport fejlődésé
nek néhány jellemző vonását, 
bemutatja a testnevelés és 
sport helyét, szerepét szocializ
must építő társadalmunkban, 
érzékelteti a mozgás jelentősé
gét az emberek mindennapjai
ban. Méltatja a meggyőzés je
lentőségét, aláhúzza a muni<a
helyi olimpia újszerűségét, a 
munkahelyi testnevelés fontos
ságát. Bemutatja az üdülők 
sportját, a lakóterületi sportéle
tet. Külön kiemeli a Népszava 
1983-as mezei futóversenyének 
jelentőségét. 

A kiadvány egyik alcíme: 
„Nem nyilatkozni kell, hanem 
csinálni!" Ez dr. Eperjesi 
László írásának mottója is le
het. Akik ismerik őt, bízvást ál
líthatják, hogy ő a szervezés, az 
újítás, a tettek embere. Hogy 
rászánta magát mégis az írásra, 
abból adódik: őszinte szívvel 
szeretné, hogy a tömegsportról 
ne csak nyilatkozzunk, hanem 
csináljuk is . . . 

Az új Népszava-kiadványt el
sősorban a sportot. a testkultú
rát kedvelő minden dolgozónak 
melegen ajánljuk. 

\1 A G Y A R \ A S t· T A S 

Mindenld nagyon akart 

Bajnol.ságot nyertel. 
a BYSC vísilabdásói 

Valamikor március vége felé 
történt és nagyon jellemzőnek 
tartom ezt az esetet ... A BVSC 
vízilabda-szakosztálya, közösen 
a Cooptourist Utaz.isi Irodával. 
nemzetközi tornát rendezett a 
Szőnyi úti uszodában olasz. 
francia, nyugat-berlini és cseh
szlovák csapatok részvételével. 
A háromnapos mérkőzéssoroza
tot megelőző�n sajtótájékozta
tón számoltak be a házigazdák 
az előkészületekről, a program
ról, tehát pontosan arról. ami 
ilyenkor érdekes lehet. A kí
váncsi újságírók azonban nem 
elégedtek meg ennyivel. lévén, 
hogy közeledett a vízilabda-baJ
nokság április 4-i tavaszi rajtja 
is, rákérdeztek: mit várnak a 
vasutasok a pontvadászat foly
tatásától, mit remélnek az ősz
szel kiharcolt, szinte már meg
szokott második hely birtoká
ban? 

Előzmények 

- Bajnokok akarunk lenni! 
- jelentette ki nagyon határo-
zottan Gyarmati Dezső vezető 
edző. 

Ez így tökéletesen rendjén is 
van, így helyes, elvégre néhány 
nappal a premier előtt olvassák 
a játékosok is az újságot ... 
Csakhogy . . . Másnap cseng a 
telefon a szerkesztőségben. 
Gyarmati hív: ,,Ha lehet, akkor 
most már egy kicsit kevesebbet 
írjatok arról, hogy bajnokok le
szünk ... " - kéri. Mitagadás. 
érthető ez a némi bizonytalan
ság. Ha nem sikerül elhódítani 
az elsőséget, akkor minden ri
vális - már elnézést, de - rö
hög a markába, ha viszont igen, 
akkor bezzeg senki nem emlék
szik majd elismerőleg a jogos 
ön bizalomra ... 

Ennyit az előzményekről. 
amelyeket - vélhetően - már 
csak azért is érdemes részletez
ni, mert sokkal kevésbé ismer
tek, mint maga az egész sztori. 
A bajnokság ugyanis nyitott 
könyv, mindenki tudomást sze
rezhet a legapróbb rezdülések
ről is a sportrovatokból. A té
nyek is ismertek: a BVSC kitű
nően kezdett a tavaszi idény
ben, annak ellenére, hogy az 
egyik kulcsjátékos - Heltai -
eleinte egy tavalyról áthúzódó 
eltiltása miatt. másik ásza -
Dóczi - gerincműtéte után 
még nem játszhatott. A kezdeti 
lendületet megtöri a „nagycsa
patokra" specializálódott FTC 
elleni vereség, ráadásul Geren
dást végleg, csere nélkül kiállí
tották, három meccsre szóló el
tiltás lett a dologból . . . Hogy 
nyernek így bajnokságot a Sző
nyi útiak? 

Nos, ekkor hatott az az erő, 
amit köznapi nyelven csapat
egységnek szoktunk nevezni. 

\ kapu�édő Bon, ezúttal hárítja a Vasas-csatár lövését 
(Rédei Ferenc felv.) 

A BVSC pólós gárdája - sokan hitevesztett társaságba, de -
az egész vasutas-társadalomhoz mint sok minden másban is -
hasonlítják emiatt! - rendkí- Gyarmati Dezső (oldalán hűsé
vül összetartó játékosokból áll, ges asszisztensével, Molnár 
igazi közösséget alkot. E sorok Endrével) a menedzselésben, a 
írójának már jó néhányszor volt lelki előkészítésben igazán vi
abban a szerencsében része, lágszínvonalú szakember ... 
hogy - és ez szintén a MÁV- Fáradozása a Vasas elleni 
nak köszönhető, sok egyéb mel- szuperderbin ugyan sokáig 
lett - együtt vonatozhatott a nem látszott. mert az ellenfél 
csapattal egy kényelmes háló- 3:1-re és 6:3-ra 1s vezetett, a 
kocsiban külföldre, amikor a vasutas játékosok pedig sorra 
BVSC valamilyen kupameccsre kihagyták emberelőnyös hely
ment. Ritkaság ma már a sport- zeteiket. de végül is feltámad
ban a vonatos utazás, sokan hú- tak: nemcsak kiegyenlítettek. 
zódoznak 1s tőle. de baráti - hanem a finisben a vezetést is 
sportbaráti - kapcsolatok ki- megszerezték. s végül a 8:8-as 
alakítására, az egyéni problé- döntetlen meghozta a várva 
mák bensőséges megvitatására, várt - 19 éve áhított - sikert. 
a megfelelo csapatszellem ki- Ha belegondolunk, hogy a 
alakítására sokkal, de sokkal al- BVSC a hetvenes években, 
kalmasabb egy vonat, mint egy amikor az OSC és a Vasas ne
repülőgép fedélzete Már csak vétől volt hangos a medencék 
azért is. mert sokkal több az idő környéke, amolyan jó középcsa-
ilyesmire . . . patnak számított, azután a 

A bajnokság finisében nyolcvanas években kibérelte a 
megítélésem szerint - éppen második helyet a bajnokság
azért kerekedett felül a BVSC, ban, akkor akár szabályos kar
mert kihasználta, hogy az úgy- rierről is beszélhetünk, vagyis: 
nevezett perememberek. akik a kitartó munka meghozta a 
többnyire csak a labdát cipelik legnagyobb sikert. 
a menők után, s célpontjai a . 
legkülönfélébb élcelődéseknek. 
felnőttek a feladathoz, teljes ér- A siker titka tékű társakká váltak Gerendá-
sék mellett. 

Szuperderbi 

A sors különös szeszélyének 
köszönhetően a legeslegutolsó 
mérkőzésen dőlt el a bajnoki 
cím sorsa. Igaz. a BVSC már 
egy fordulóval korábban, Szol
nokon is kihasználhatta volna 
lépéselőnyét, de akkor még 
akadt egy türelmetlen pólós, 
aki az egygólos győzelemből 
kétgólost akart varázsolni, lövé
se azonban nem sikerült, így 
egyenlíthetett a Tisza-parti csa
pat, elúszott a gyors megoldás 
lehetősége. Mindenki azt hitte, 
hogy képtelenség lesz alig több 
mint 24 óra alatt lelket verni a 

Igazán nem akarok ismétlé
sekbe bocsátkozni, de olyan so
kan és sokat írtak arról. hogy 
minek köszönheti a BVSC a 
bajnoki elsőségét. hogy jóma
gam csak a már korábban is ki
fejtett véleményemet „szajkó
zom··: az a tény. hogy-az elmúlt 
esztendőkben a szakosztály 
minden támogatást megkapott 
a vasutas-szakszervezettől, a 
MÁV-tól és természetesen az 
egyesülettől (kezdve a már em
legetett hálókocs1kkal, folytatva 
az állandó fedett uszodával 
stb.), egyenes előzménye Gyar
mati és Molnár ruhástól bemu
tatott örömfürdésének ... Ami, 
ugye, egyet jelent egy bajnok
csapat ünneplésével ... 

S. P. 

SZAKMAI KIRÁNDULÁS 
- Alvázakat gyártanak. 

Száz - exportra készülő - mo
torvonathoz gyártanak alvázat 
az idén a Dél-somogyi mezőgaz
dasági Kombinát boglárlellei 
vasipari részlegében, a Ganz
MÁVAG-gal kötött együttmű
ködési szerződés alapján. 

A záhonyi területi szakszervezeti bizottság és az üzemi mű
velődési bizottság, az eredményesen tevékenykedő aktivistái ré
szére szakmai kirándulást szervezett Miskolcra. A záhonyiak a 
vendéglátó miskolci tszb munkatársának. Bertha Attilának ka
lauzolásával ismerkedhettek Miskolc város, valamint Lillafüred 
és Tapolca nevezetességeivel. 

Az ötventagú csoport látogatást tett a Központi Kohászati 
Múzeumban, és megtekintette a körzeti üzemfőnökség oktatási 
és szociális központját is. Az autóbuszutazást szellemi vetélke� 
dők, tréfás játékok és nótaverseny színesítették. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutaook Szak.s-ének lap;a 
Szerkeszti a szerl<<'sztó btzot\Ság 
Felelós uerk..,;ztó: Vist Ferenc 

S:rerkesztó>ég· 
1068 Budapest VI. Benczúr u 41. 

Tel<'fon. város,. 229-872 
üzerru: 19-?1 

K>ad.i,,! és terjeszti 
a Néps2ava Lap· ;.s Kőn}'Vloadó 

1964 Bp. vn .. IU.kóC2i út 54 
Telefon· 224-610 

Levélcirn. 1964 Bp. Pf. 32. 
Fel<'lós kiadó: 

Kiss Jenö tl(llzg&IÓ 
Eli)fu:O'tést dij egy év!'e: 39. - ÍQl'lnl 

Egynámla�m: 'MNB - ll 850 
85-2692. Szikra Lapnyomda. 

Budap,>sl 
Ft>lelős v1,zetó: 

Csondes Zollán wzéngazgató 
lSSN 0460-6000 

- A közművelődésért. A kö
zelmúltban ülésezett a hat
van-salgótarjáni pályafenntar
tási főnökség közművelődési bi
zottsága. Értékelték az állami 
és a szakmai oktatás helyzetét, 
valamint a szakszervezeti politi
kai oktatás eddigi eredményeit, 
majd meghatározták a közmű
velődéssel kapcsolatos további 
tennivalókat. 

- Nyugdijasok taggyűlése. 
A Nyugati pályaudvar önálló 
nyugdíjascsoportja a közelmúlt
ban tartotta első félévi taggyű
lését, amelyen Kozma Imre el
nök és Bíró Géza, a számvizs
gáló bizottság_ elnöke számolt 
be az eddigi eredményekről, 
majd ismertették a legfonto
sabb teendőket. 

- Kongresszusi híradó. Má
tészalka körzeti üzemfőnöksé
gen a XIII. pártkongresszus és 
hazánk felszabadulásának 40. 
évfordulója tiszteletére Kong
resszusi Híradót adtak ki a fő
nökség társadalmi, gazdasági 
vezetői. Az eddig megjelent két 
számban az olvasók tájékozta
tást kaptak a főnökség gazdasá
gi eredményeiről, a szocialista 
brigádok életéről, tevékenysé
géről. 

- Előadás lndiáróL A tapol
cai Batsányi János Művelődési 
Központ nyugdíjasklubjának 
tagjai részére diavetítéssel egy
bekötött előadást tartott Indiá
ról dr. Mihály György főorvos, 
a városi tanács egészségügyi 
osztályának vezetője. Beszéft a 
hatalmas ország történelméről, 
a mai India kulturális életéről, 
művészetéről, lakói szokásairól. 

- Gyermeknap. A rákosren
dezői KÜF szakszervezeti bi
zottsága a gyermeknap alkal
mából különvonatot indított 
Magyarkútra. Ott. az erdei kör
nyezetben 240 gyermek tekin
tette meg Szép Ilona előadómű
vész Torkos búcsú című zenés 
műsorát, majd játékos vetélke
dőkön, sportversenyeken vet
tek részt. A vasutasszülők moz
gássérült gyerekei is jelen vol
tak az ünnepségen. 

Elcserélném Budapest IV kerületi 
két plusz két félszobás, étkezös. III 
emelett szövetkezett lakásomat. két 
szoba, .összkomfortos tanácsi vagy 
MÁV-bérlakásra. X .. XlX keriilell 
elönyben, valammt egy szoba k9mfor
tos tanácstra. Nyári költözés. Erdek
lödm lehet a 774-370-es telefonon hét
köznap. az esti órákban' 

Elcserélném balatoni két szoba 
komfortos szolgálatt lakásom budapes
tire. tényleges MÁV:dolgozóval. Ez 
ügyben keresem lönnct mozdonyveze
tö. VIII. emeleu lakost. Telefon. 
499-70� 

Elcseréln�m Dombóváron lévö két 
szoba. komfortos, kertes. garázsos ta
nács, lakásomat, plusz adok hozzá szó· 
Jós birtokot hétvégi házzal, felszerelés
sel. Kérek Budapesten vagy 20 km-es 
körzetében hasonló nagyságji lakást 
lehet tanácsi, honvédségi. MAV-bérla
kás. Érdeklödm várost telefonon: 
329-960/206. m„ vasúll telefonon: 
10-74 206 m. 

Elcserélném szolnoki két és félszo
bás MÁV-bérlakásomat budapestt la
kásra MÁV-dolgozóval. Érdeklödm le
het a 47-45, vagy a 44-83-as telefonszá
mon. Gregus Pál. 

Elcserélném Bp. XV„ Rákos út! 
összkomfortos. 1.5 szobás 4 7 négyzet
méteres. telefonos MÁV-bérlakásomat 
hasonló tanács, lakásra. Érd e klödm le· 
het a 696-892 telefonszámon este 18 
órától. 

Elcserélném Bp Keleti. pályaudvar
nál lévö kétszobás. külön bejáratú. 
komfortos. utcai, napfényes. gázkon
vektoros MÁV-bérlakásomat Buda
pest teriiletén egyszobá� komfortos ta
nácst lakásra aktív MAV-dolgozóval. 
A lakás megtekinthetö 16 óra után Bu
dapest VIII., Kerepesi út 5 IV. ép. I 
19„ Ferenc Gábor. 

Elcserélném balatonfenyvesi két 
szoba. komfortos, kertes lakásom bu
dapeshre ,.,agy gödöllóire tényleges 
MAV-dolgozóval Érdeklódm lehet a 
499-702 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest XVIII. ker„ 

kétszobás. 57 négvze�n1éteres. I. eme
let,. gázfútéses MA V • bérlakásomat 
hasonló komfortfokozatú kisebb taná
csi bérlakásra, MÁV-dolgozóval. XIV. 
keriilet1 elónyben, de mmden megol
dás érdekel. Érdeklödni lehet 15-18 
óra között a 834-828 telefonszámon. 

1985. Jt:sn.:s 13. 

- Napközis tábor. Az elmúlt 
évi kedvező tapasztalatok alap
ján a ferencvárosi Művelődési 
Központ június 17-től július 
26-ig ismét megrendezi a nyári 
napközis tábort az óvodás és ál
talános iskolás gyermekek ré
szére. A népművelők vidám, 
szórakoztató programokat 1s 
szerveznek a gyerekeknek. 

Olvasóink 
figyelm�be 

Közöljük olvasóinkkal. hogy 
a Magyar Vasutas oldalterje
delme június második felét61 
havonta 4 oldallal b6vül. 
Mint ismeretes, lapunk ed
dig havonta kétszer, 8 olda
lon jelent meg. Ez a jöv6ben 
úgy módosul, hogy a hónap 
közepén megjelen6 páratlan 
számú lap marad 8, a páros 
szám pedig 12 oldal lesz. A 8 
oldalas ára marad 1,50 Ft, a 
.12 oldalasé viszont 2,- Ft 
lesi. Az évi előfizetési díj a 
jelenlegi 39-r61 42 Ft-ra mó
dosul. 

- Tisztújító közgyűlés. A 
székesfehérvári körzeti üzemfő
nökségen a Közlekedéstudomá
nyi Egyesület székesfehérvári 
területi szervezete beszámoló 
és tisztújító közgyűlést tartott 
május 27-én. A megjelenteket 
Dian László köszöntötte, majd 
Rácz Alpár, a KTE titkára szá
molt be az elmúlt öt évben vég
zett munkáról, eredményekről. 
Beszélt az elkövetkező öt esz
tendő feladatairól, a tervekről 
is. A hozzászólások után meg
választották a vezetőséget. Az 
elnök Benke Márton, a titkár 
Rácz Alpár. 

- Épül az alagút. Jó ütem
ben halad az eplényi vasúti 
alagút átépítése. Megkezdték a 
vágányok felszedését, ezzel az 
építők a munka mintegy egy
harmadán jutottak túl. Az alag
utat a későbbiekben úgyneve
zett lőttbeton-eljárással erősítik 
meg. 

Elcserélném Bp. Landler-lakótelepi 
54 négyzetméteres kéts_?;obás, komfor· 
tos. I. eme lett kertes MA V-bérlakásom 
1 plusz két félszobás. esetleg másfél 
szobás. összkomfortos budapesti vagy 
vidéki tanácst lakásra. I. emeletig. 
MÁV-dolgozóval. Vagy a lakást. plusz 
110 négyszögöl balatongyöröki tel
kem. 41 négyzetméteres. 2 szobás

1 összkomfortos, panorámás. vízközelt 
nyaralóval, teljes berendezéssel, csó· 
nak· és horgászfelszereléssel együtt el· 
csi:'rélném 52. négyzetméteng, össz
komfortos, kertes öröklakásra vagy 
házra. v1dék1 is lehet. megegyezés sze· 
nnt. Cím: Kovács Gyula Budapest. 
Mozdonyfútö u 1 1155. 

Elcserélném Szeged. Oldal u. 2. II. 
2. játszótér mellett levő két szo_ba. 
komfortos, 62 négyzetméteres MAV
bérlakásomat hasonló budapesh ker· 
tes tanácst_ vagy MÁV-gérlaká_sra: 
Minden megoldás érdekel. Erdeklodm 
lehet: Balogh Sándor, Budapest, Lllt· 
om u. 21. 1204. este 17 óra után. 

Elcserélném Abda vasútállomáson 
levö 64 négyzetméteres MÁ V-bérlaká
somat (1. emelet) - a lakáshoz tarto· 
zik egy kis konyhakert. vasúti föld. ál· 
lattartási lehetöség - egy szoba. össz· 
komfortos lakásra Győrben, lehetőleg 
Szigetben vagy Kun-Béla lak9telep1!-e, 
tényleges MAV-dolgozóval. Erdeklod· 
ni lehet: ÖZ\' Rádai Sándorné, Abda 
vasútállomás 9151. csak levélben. 

Elcserélném budapesti másfél szo; bás. komfortos. kertes, földszintes. 5o 
négyzetméteres MÁV-bérlakásomat 
lasebb tanácsi lakásra Levélcím: Hor· 
váth B. Budapest. Pf. 32 .. 1387 

. 

Elcserélném Rákoskeresztúr vas· 
útállomás közelében a Pesti úton levó 
OTP-társasházban. világos konyh_ás: 
kétszobás plusz étkezös, délt fekvesu 
összkomfortos öröklakásomat ktsebb 
családi házra Budapest területén. Mm· 
dén megoldás érdekel. Érdeklódm le· 
het mindennap 17-20 óra között a 
639-823-as telefonszámon. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaudv�r
nál a „nyolcházban „ levő kétszoqa�. 56 négyzetméteres. gázfűtéses MA\i· 
bérlakásomat hasonló tanácsi vagy 
magánrendelkezésü lakásra. Vidékt '.5 
érdekel. Érdeklódm lehet munka1do· 
ben a 1 19-106-os. vagy a 10-73/255-ös 
melléken. Hortobágymé. 
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Szombathelyen folytatják 
a kongresszusi munkaversenyt A béke és a társadalmi hala

dás ügye ma minden korábbi
nál eré\teljPsebben összefonó-

l\'Iár E'ddig is kimagasló ered- A XIII. pá1ikongresszus és döntőbe, amelyet ma1us 22-én dik. Az elörevi\'Ö társadalmi fo-
mén\'('k születtek a felszabadu- hazánk felszabadulásának 40. rendeztek Szombathelyen. lyamatoknak alapYetö feltétele 
lás1 és kongresszusi munka\'er- évfordulója tiszteletére kommu- a béke. amely senki ellen nem 
senybPn a szombathelyi körzeti msta műszakokat szerveztek. A 

A jubileumi és kongresszusi irányul. senki számára sem 
üzemfönökségen. Soha nem ta- 13 x 40 perces mozgalom kere-

munkaverseny nagy aktivitás- egyoldalúan előnyös vagy hát
pasztalt aktn·1tás. tenniakarás tében 6886 órát dolgoztak tár- sal folytatódik. A kedvezőtlen rányos. hanem egyetlen lehető
jellemzi a brigádokat. a munka- sadalmi munkában. Ennek az téli időjárás okozta első negyed- ség a hosszú távon együtt élő, s 
hc>lv1 kollektívákat 1983 au- értéke meghaladja a 170 ezer évi szállítási lemaradás ellenére remélhetőleg mind konstruktí
gu;ztusa óta. amikor elhatároz- forintot. Az utazók vonatokat idáig már a bázisszintnél 60 vabban. széles körübben 
ták a kollektívák a jubileumi továbbítottak térítésmentesen. ezer, a tervnél 25 ezer tonnával együttműködő szocialista és tö-

1, 1 szállítottak többet. A munka- k, · k , , , munka\'ersenyhez \'a o csat a- Sokan ingyenes szolgálati órá- es orszago szamara. A tarsa-
kozásukat. 83 szocialista és 59 kat \'állaltak. kocsikat javítot- verseny értékeléséhez áttekmt- dalmi haladás megnövekedett 
munkabngád tett már pótrál- tak �s tisztítottak. Sokan dol- hető pontrendszert dolgoztak erői készek és képe:;ek arra. 
lalást. Ez idő szerint 14í0-en - goztak azért. hogy munkahe- ki. A brigádok részére adható hogy megvédjék a békét. 
a létszám 65 százaléka - vesz- lyük rendezettebb. tisztább le- jutalmon kívül még 160 ezer fo- Ezek a gondolatok hatották 
nek részt a '-·ersengésben gyen. rint vár gazdára. Az élenjáró át annak a meleg hangulatú bé-., .. f "' "k , k 11 k , · · dolgozók anyagi- és erkölcsi el- k "l' k l' k" , l .�z uzem öno seg o e t1va1 A J·ubileumi szellemi vetélke- egyu esne a eg ·oret. ame y 

ismerésénél elsőrendű szem- , , • ismerik a legfontosabb felada- dö iránt 1s nagy volt az érdeklő- jumus í-en délelott a BVSC 
k -1 1- 'Jk • • pont, a munkaversenyben való s · · 't 'kh' , k · to at. az a ta anos ce ltuzese- dés. A nevezés egyik feltétele a zony1 u I sze · azana tanacs-

k k f l l" d 1 részvétel. A versenyt szervező t 'b ·1 1 t"bb t ·et. s enne meg e e oen o - jó gazdasági munka volt. Ezért erme en zaJ ott e o mm 
, k k' f 1 · · 1 • "k v 'd és irányító társadalmi bizottság 170 b d t" t , k gozta 1 e aJan asa1 at. e - 75 pontot kellett szerezni. Ezt a u apes 1 vasu as es sza -

nökséget vállaltak például a 142 kollektíva közül 93 érte el. véleménye nélkül nem adható szervezeti aktivista részvételé-
'J 'll' , , 1, k sem egyéni, sem kollektív ki- 1 A "l' · t f " szeme ysza 1tas szinvona ana A felkészülést könyvek, doku- ve . gyu esen szovJe . ranc1a. 

tüntetés. · · 1 'k ·DK b l emPléséért. Intézkedéseket tet- mentumok közreadásával segí- Japan. csehsz ova . N - e i 
tek az energiatakarékosság ér- tette a körzeti üzemfőnökség. Az év végéig még több kom- és indiai vendégek 45 megjelen-
dekében: személy- és teherko- A brigádok áttanulmányozták munista műszak és társadalmi tek. A rendezvénv aktualitását 
csikat tisztítottak. csökkentet- felszabadulásunk történetét. munkaakció lesz Szombathe- az adta. hogy ebb�n az időszak
ték a túlórák számát. Vas megye fejlődését és az igaz- lyen és környékén. Nagy hajrá- ban tartotta ülését Budapesten 

Tavaly. az elsö félévben a gatóság. az üzemfőnökség ered- ra, további jó eredményekre Je- a Közlekedési és Szállítási 
körzeti üzemfőnökség tizenöt- ménveit tartalmazó kiadványt. het tehát számítani a körzeti Szakszervezetek Nemzetközi 
ezer tonn� áru els�állításáv!11 Megismerkedtek a vasutas- üzemfőnökségen. A kollektírák Szövetségének Elnoksége. 
maradt ados. A bngadok seg1t- szakszervezet életével is. A tíz mindent megtesznek a teljesit- A békegyűlf'>s elnökségében 
;;égéveL többletmunkájával ezt különböző helyen tartott elő- mények növelése, a munkaver- helyet foglalt: Georges Lanoue. 
a lemaradást a második félév- döntő után 33 brigád jutott a seny sikere érdekében. a nemzetközi szövetség elnöke. 
ben nemcsak behozták, haPem a francia CGT vasutas-szak-
í5 ezer tonnával túl is teljesítet- szervezet főtitkára; K. C. Ma-

ték a tervet. Ezzel ismét sike- ...---------------------------1 thew, a nemzetközi szövetség 
rült egy év alatt több mint egy- főtitkára: Nyikolaj Lavrentyev, 
millió tonna árut elszállítani. p } 
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a szovjet vasutas-szakszervezet 
Javult az iparvágányi k1szol- 0 garI Ve e gya Or a titkára; Fodor Isti-án, az Orszá-

gálás. nőttek a személyszállítási gos Béketanács titkára. 
bPvétPlek. A szolgálatképtelen- Május 23-án és 24-én polgári védelmi komplex gyakorlatot Tolnai fldikó a vasutas-szak-
ségek száma 175-ről 121-rP rendeztek a körzeti üzemfőnö)<.ség székhelyén, Szerencs állomá- szervezet titkára megnyitójá
csökkent. A tervek túlteljesíté- son. A gyakorlaton részt vett a városi és a cukorgyári tűzoltók ban méltatta a békegyűlés poli
se mellett az önköltségből 15 egy-egy raja, valamint a helyi Lenin Termelőszövetkezet har- tika1 jelentőségi>t és aktualitá
millió forintot takarítottak minctagú egészségügyi szakasza. sát. Hangsúlyozta. hogy ezzel a 
meg. Az idegen kocsik tartózko- A gyakorlat célja a különböző készültségi fokozatok elsajátít- megmozdulással 1s a közlekedé
dási idejét átlagosan fél órával tat.tatása, a mentő és mentesítő, valamint a helyreállító munka si dolgozók békevágyát kíván
csökkentették. begyakorlása volt. juk kifejezésr'e juttatni. Ezután 

u ERTEI 
A vasutas-szakszervezet titkársága és a MÁV 

vezetői Június 12-én munkaértekezletet tartot
tak a szakszervezet központjában. Koszorus Fe
renc főtitkár megnyitója után elsőnek dr. Ba
jusz Rezso. a MÁV vezérigazgatóJa tájékoztatta 
a résztvevőket a múlt év októberében, a vezér
igazgatóságon megtartott hasonló összetételű 
értekezleten felvetődött kérdések megoldásá
ról. 

Ezután rátértek a tárgyalásra javasolt témák 
megvitatására. Ezúttal a 40 órás munkahét be
vezetésének lehetőségei a MÁV-nál, a vasutas 
sport fejlesztésének iránya, a szakszervezeti vá
lasztások, a 35. vasutasnap programja szere
pelt a napirenden. Végezetül tájékoztato hang
zott el a vasút ez évi első öt hónapjának balese
ti helyzetéről. 

\ taná<',-kozá,, ré„zhevői a ,ezérigazgató tájékoztatóját hallgatják 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Nyikolaj Lavrentyev emelke
dett szólásra. 

Helytáll 

a Kandó 
brigád 

A szegedi körzeti üzemfőnök
ség kilenctagú Kandó Kálmán 
brigádja 1983-ban alakult. Ve
zetője Vozár János. Kiváló gaz
dasági eredményeikkel és köz
életi tevékenységükkel két év 
alatt felhívták magukra a fi
gyelmet. 

A kollektíva vállalta többek 
között a mozdonyok rPvíz1ó utá
ni külső-belső tisztítását, a villa
mosenergia- és gázolajfogyasz
tás lényeges csökkt>ntését. Ők 
gondozzák az igazgatóság épü
lete mögött kiállított 3í5-ös so
rozatú gőzmozdonyt 1s. 

Tavaly a villamosenergia- és 
gázolaj megtakarításuk értéke 
egymillió 220 ezer forint volt. 

A Kandó Kálmán brigád a 
szegedi vontatási üzemegység 
által nemrégen hirdetett „a leg
tisztább mozdony" versenyben 
első helyezést ért el Ta\'aly fel
vették a kapcsolatöt a varsói fű
tőház \'asutasaival 1s. 

- Találkozónk arra az idő
szakra esik. amikor a világ bé
keszerető erői mindenütt meg
ünneplik a hitleri fasizmus fe
lett aratott győzelem 40 évfor
dulóját - kezdte beszédét a 
szovjet titkár. - A szovjet szak
szervezetek nagy nemzeti ün
nepként emlékeznek meg a 40. 
évfordulóról, és lelkesen támo
gatják az SZKP és a szovjet 
kormány törekvéseit a béke 
megőrzésére. 

Másként emlékeznek meg a 
győzelem 40. évfordulójáról az 
üSA vezető körei által támoga
tott agresszív, militarista erők 
és egyes NATO szövetségesei. 
Nem akarva belenyugodni a vi
lágban végbemenő változások
ba. és nem hagyva fel a szocia
lizmus megsemmisítésére. a vi
lágtörténelem menetének visz
szafordítására irányuló. meddő 
kísérletekkel - arra szerették 
volna felhasználni az évfordu
lót. hogy felülvizsgálják a má-
5odik világháború eredményeit, 
hogy tovább szítsák a szovjet
és a kommunistaellenes kam
pányt, s ezzel igazolják az erő 
pozíciójából folytatott imperia
lista politikájukat. 

A béke megvédéséhez ma -
talán jobban mmt valaha -
szükséges az összes békeszere
tő erő, ezen belül a szakszerve
zetek egységes, összehangolt és 
aktív megmozdulása az impe
rializmus agresszív, kalandor 
politikája ellen. A nukleáris há
ború fenyegető veszélye. a ka
tonai előkészületek. már most 1s 
súlyos teherként nehezednek a 
dolgozók vállaira. A szakszer
vezetek - így a közlekedési 
dolgozók szakszervezetei - ak
tivitásának megnövekedése a 
háborúellenes küzdelemben 
összefügg azzal, hogy a dolgozó 
tömegekben mélyen tudatosul
nak saját érdekeik a háború és 
a béke kérdéseivel kapcsolat
ban. Ennek bizonyítéka volt a 

({hárí \rpá1I fdH;t,·I,•) 

közlekedési szakszervezetek
nek az elmúlt év szeptemberé
ben Bécsben megtartott nem
zetközi békekonferenciáJa. 
amelyet a „Közlekedési dolgo
zók a békéért és a leszerelé
sért "jelszóval rendeztek meg, s 
amelynek egyik kezdeményező
je Koszorus Ferenc főtitkár 
volt. 

Ezután a bécsi békekonferen
cia jelentőségét méltatta a szó
nok. kiemelve annak azokat a 
megállapításait. amelyek a 
fegyverkezési hajsza meg:;zű
nésének társadalmi hasznossá
gára utaltak. majd a szovjet bé
kemozgalom akcióit ismertette. 

A szovjet közlekedési dolgo
zók és szakszeF1ezete1k a legak
tívabbak a Szovjetunió béke
mozgalmában. Ama több tíz
millió szovjet állampolgár kö
zött. akik az utóbbi években bé
kemeneteken vettek részt. nC'm 
kevesen voltak a közlC'kedés 
képviselői. Nincsenek a szovjet 
közlekedési dolgozók lapjainak 
olyan számai. amelyekben ne 
jelennfoek meg újabb és újabb 
tudósítások a közlekedési dol
gozók békeakc1óiról. A dolgo
zók kollektíváiban „békemű
szakot" ... békeheteker·. ,.béke
dekádokat" és nagygyűléseket 
szerveznek. Az iskolákban „bé
keórákat" tartanak. A moz
donyvezetők túlsúlyos tehersze
relvényeket továbbítanak meg
takarított üzemanyag felhasz
nálásával. Az így megtett utak
ból származó bérük egy részét 
önkéntes alapon a „szovjet bé
kealap" javára utalják át. 

- Immár negyven éve 
élünk békében. De még ma 
sincs jogunkban elfelejtem az 
elmúlt háború tanulságait. ame
lyek közül a legfontosabb: a há
ború ellen azé1t kell állandóan 
harcolni. hogy ki ne törjön. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

A szocialista művészetért 

Június 11-én a vasutas-szak
szervezet székházában értekez
letet tartottak a művészeti pro
pagandabizottság tagjai és a 
propagandisták részére. Simon 
László, a Művészeti Szakszer
vezetek Szövetségének titkára 
tartott vitaindító előadást a mű
vészeti nevelés feladatairól a 
XIII. pártkongresszus tükrében, 
majd a bérletezö színházak 
képviselői tájékoztatták a részt-

vevőket a legfontosabb felada
tokról. 

Ezután Koszorus Ferenc. a 
vasutas-szakszervezet főtitkára 
átnyújtotta Horváth Ferencnek, 
a művészeti propagandabizott
ság vezetőjének több évtizedes 
kiemelkedő művészeti nevelő 
és propagandatevékenységéért 
a szakszervezetünk elnöksége 
által alapított emlékplakettet és 
emléklapot. 

A művelődési ház kollektívájának 

Emlékplakett 
a Béketanácstól 

A Vasutasok Szakszervezete békéscsabai Művelődési 
Háza évek óta a békemozgalom rendezvényeinek a színhe
lye. Az intézmény igazgatója, Dány, Pa/né és munkatársai 
színvonalas rendezvények sorozatán keresztül segítik a bé
kemozgalom érzelmekben gazdag eseményeinek szerve 
zését és lebonyolítását. Lelkiismeretes, odaadó munkáJuk 
a közelmúltban elismerésben részesült 

A békemozgalomban végzett kiváló munkáért az Orszá
gos Béketanács Elnöksége a művelődési ház kollektivájá 
nak a Békemozgalom emlékplakettjét adományozta. A ki

tüntetést a győzelem napja alkalmából a Hazafias Nép
front békenagygyűlésén adták át. 
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Az erősödő egység jegyében Békegyűlés a Szónyi úton 
Budapesten ülésezett a Közlekedési és Szállítási Szakszervezetek (Folytatás a= 1. oldalról.; 

Nemzetközi Szövetségének elnöksége Ezért foglal el központi helyC'l a 

A Közlekedési és Szállítási Szakszervezetek Nem
zetközi Szövetségének elnöksége júr,ius 6-7- én 

Budapesten tartotta ülését a Vasutasok Szakszer

vezetének székházában. A házigazda szerepét a 

vasutas- és a közlekedési szakszervezet töltötte 

be. A tanácskozáson részt vettek a nemzetközi 

szövetség egyes közlekedési ágazatainak vezetői, 

képviselői, valamint a szövetség titkárai. Megje

lent az ülésen Debkumar Ganguli, az SZVSZ egyik 

titkára, a nemzetközi szövetség korábbi főtitkára is. 

Az ülés napirendjén szerepelt 
a IX. Nemzetközi Szakmai 
Konferencia fődokumentumá
nak előzetes megvitatása, a 
szakmai konferencia előkészü
leteiről szóló tájékoztató. a 
számvizsgáló bizottság jelenté
se, a különböző határozatok el
fogadása és a tagfelvételi kérel
mek elbírálása. 

Tragikus a helyzet 
egyes országokban 

A fődokumentum vitája so
rán az elnökség tagjai megálla
pították, hogy a VIII. Nemzet
közi Szakmai Konferencia óta 
eltelt időszakban számos, fon
tos megmozdulás történt a 
nemzetgazdaságok külön_böző 
szektoraiban, így a közlekedési 
ágazatban is. A monopóliumok 
és a transznacionális vállalatok 
maximális profitra törő politiká
ja a dolgozók határozott ellenál
lásába ütközött. A dolgozóknak 
ezek az akciói nagymértékben 
erősítették a nemzetközi szoli
daritást. 

A világ népeitől kizsarolt 
anyagi eszközökkel az uralko
dó körök a fegyverkezési ver
senyt, az űr háborúra való fel
készülést támogatják. Ezért a 
dolgozók és szakszervezeteik 
egyre erőteljesebben veszik ki 
részüket a fegyverkezés elleni 
mozgalmakból. A tőkés világ a 
történelem eddigi legnagyobb 
válságát éli át - hangsúlyc,zza 
a dokumentum. A hosszú évek 
során kiépített társadalmi jut
tatási rendszer szakadatlan 
támadásnak van kitéve. Az 
Egyesült Államok által más fej
lett tőkés országokra is rákény
szerített „takarékossági'' intéz
kedések eredménye az lett, 
hogy ezekben az országokban 
az ipari kapacitásnak körülbe
lül az egyharmada kihasználat
lan. a munkaerő egyhatoda 

munkanélküli. A fejlődő orszá
gok helyzete tragikus. Hozzáve
tőlegesen egymilliárd ember 
éhezik vagy rosszul táplált, és 
nem részesül megfelelő orvosi 
ellátásban. Az itt élő emberek
nek közel a fele munkanélküli. 

A protekcionista intézkedé
sek. a mesterségesen kialakított 
kereskedelmi akadályok és a 
politikai indítékú, egyéb gazda
sági jellegű korlátozások igen 
nagy károkat okoznak a fejlő
dő országok gazdaságának. 
A nemzetközi pénzintézetek hi
telnyújtási mechanizmusukat 
arra használják föl, hogy meg
nyerjék a fejlődő országokat a 
külföldi tőkebefektetések szá-
mára. 

Békét, rendet, 
leszerelést! 

A IX. Nemzetközi Szakmai 
Konferencia megvizsgálja a ki
alakult helyzetet és ennek a 
szállításra gyakorolt hatását. 
Megvizsgálja továbbá, hogy a 
közlekedési, kikötői és halászati 
dolgozók szakszervezeteinek 
akcióegysege miként növelhető 
a transznacionális vállalatok el
len a munkahelyek biztonságá
ért, a jobb élet- és munkakörül
ményekért, az összehangolt és 
demokratikus közlekedéspoliti
káért, az új nemzetközi gazda
sági rendért, a békéért és a le
szerelésért folytatott küzdelem
ben. 

Az elnökség tagjai felhívták a 
figyelmet arra, hogy a mai nem
zetközi helyzet értékelésekor rá 
kell mutatni azokra a gyökeres 
változásokra, amelyek a VIII. 
szakmai konferencia óta a vi
lágban bekövetkeztek. Hangsú
lyozottabban kell bemutatni, 
hogy milyen tényezők váltot
ták ki a nemzetközi helyzet éle
ződését, és ki ezért a felelős. 
Jobban be kell mutatni a Szov-

jetunió és a szocialista orszá
gok békekezdeményezéseit. Az 
elnökség tagjai szükségesnek 
ítélik annak megvilágítását a 
dokumentumban. hogy milyen 
kölcsönös viszony van a szocia
lizmus. a gazdasági követelések 
és a békeharc között. 

A tanácskozás további részé
ben a nemzetközi szövetség 
szervezeti életével és működé
sével kapcsolatos kérdések sze
repeltek napirenden. így a 
számvizsgáló bizottság éVl je
lentésének a vitája. Ezt köve
tően a csehszlovák delegáció -
mint a következő rendezvény 
házigazdája - adott tájékozta
tót a IX. Nemzetközi Szakmai 
Konferencia előkészületeiről. 
Ennek értelmében a konferen
ciára ez év október 22-26-a 
között kerül sor Prágában. A 
konferenciára 84 ország közle
kedési szakszervezete kapott 
meghívást. 

Újabb 
tagszervezetek 

Az elnökség végezetül hatá
rozatot fogadott el a II. világhá
ború befejezésének 40. évfor
dulója alkalmával. A határozat 
egyebek között emlékeztetett 
arra, hogy a milliók halálát oko
zó fasizmus feletti győzelem a 
világ népei hősies áldozatának 
és a különböző társadalmi rend
szerú országok összefogásának 
köszönhető, élükön a Szovjet
unióval. 

A másik dokumentum a 
Szakszervezeti Világszövetség 
megalakulásának 40. évforduló
ja alkalmából született. Ebben, 
az elnökség - méltatva az ese
mény jelentőségét - a követke
zőket rögzítette: ,, . .. tisztelet
tel adózunk mindazoknak, 
akik önzetlenül működtek köz
re a szakszervezeti jogok kiter
jesztésében és védelmében, 
hogy megalapozzák és erősít
sék a dolgozók nemzetközi szo
lidaritását és egységét, hogy 
óvják és védelmezzék azt, ami 
az emberiség számára a leg
drágább: a világbékét . . . " 

Az ülés végén az elnökség 
tagfelvételi kérelmek ügyében 
foglalt állást. A Közlekedési és 
Szállítási Szakszervezetek 
Nemzetközi Szövetsége tagjai 
közé kérték felvételüket: Bang
lades, Honduras, Equador, 
Ghana és Bolívia különböző 
közlekedési ágainak dolgozóit 
képviselő szakszervezetek. 

Baranyai Zoltán 

Májusban Dániában ülésezett 
a vasutas eszperantó kongresszus 

A Nemzetközi Vasutas Esz
perantó Szövetség (IFEF) a 
dán. finn. norvég és svéd vas
utas eszperantisták szervezésé
ben május 17-23. között a dá
mai Vejle városában rendezték 
meg 37. kongresszusukat. 
A konresszuson 21 országból 
305 részvevő vett részt. 

A megnyitó ünnepségen a 
város polgármestere meleghan
gú szavakkal eszperantóul 
köszöntötte a résztvevőket. 
A Dán Vasutakat E. R. Jensen 
vezérigazgató-helyettes és H. 
Brogaard vasútigazgató képvi
selte. de jelen volt számos ál
lami és társadalmi szervezet 
képviselője is. 

A kongresszus különböző bi
zottsági üléseken értékelte a 
végzett munka eredményeit. 
Ezek között jelentős volt a szó
tárbizottság munkája. Hosszú 
évek kemény munkájának 
eredménye, hogy a hatnyelvű, 
közel 12 OOO vasúti szakkifeje
zést tartalmazó UIC Lexikon 
fordítása elkészült. Ebből a 
munkából jelentős részt vállal
tak és végeztek a magyarok. Az 
eszperantó nyelvű kiadással 
kapcsolatos feladatok megbe
szélé$e is napirendre került. 

A szakmai előadások bizott
sága szervezésében G. Theus
sen „Rendkívüli szállítások" 
címmel nagyon érdekes elő
adást tartott, amelyben részle
tesen ismertette a rendkívüli 
szállítások komputerrel történő 
megtervezését. Előadása után 
filmen is bemutatta egy 180 
tonna súlyú transzformátornak 
szárazföldön és komphajón tör
tént szállítását. Előadásával pá
ratlan sikert aratott. Ezen kívül 
sor került még több kiselőadás
ra is: a svédek a gazdaságtala
nul működő vasútvonalakon a 
forgalom fellendítéséről szá
moltak be; a norvégek a hóaka
dályok leküzdéséről, továbbá 
az északi országok vasúti 
egyenruhájának kialakulásáról 
és fejlődéséről beszéltek; a fin
nek konferenciavonat létesíté
séről tartottak tájékoztatást; a 
jugoszlávok az ifj(iság és a vas
út kapcsolatáról számoltak be. 

A zártkörű ülésen 19 tagor
szág 22 választott, szavazati 
joggal felruházott küldöttje 
(magyarijk képviseletében két 
ilyen küldött) tárgyalt meg 11 
napirendi témát. Ezek a szerve
zet működésével kapcsolatos 
feladatokat tartalmazták. Két 
részben plenáris ülés is volt. 

Az Eszperantó Világszerve
zetben (UEA) egy szavazati jog
gal rendelkező választott kül
dött képviseli a Nemzetközi 
Vasutas Eszperantó Szövetsé
get. Ezt a tisztséget közel két 
évtizede magyar vasutas eszpe
rantista tölti be. Alapszabály 
szerint ezen a kongresszuson 
történt a tisztségviselő újravá
lasztása és isméltelten Gulyás 
Istvánt választották meg. 

Büszkeséggel tölt el bennün
ket, hogy az IFEF a magyar 
vasutas eszperantó mozgalmat, 
annak eredményeit szinte vala
mennyi munkaterületen leg
jobbnak minősítette és példá
nak állította a többi tagország 
elé. 

A hivatalos programokon kí
vül még számos kulturális ren
dezvény tette gazdagabbá a 
kongresszust. 

Az IFEF idei kongresszusára 
(az „Ifjúsági Alap'' terhére) 
meghívta Sámson Máriát, az 
Úttörővasút állomásfőnökét, 
aki aktívan vett részt a kong
resszus munkájában. 

Jövőre a jugoszláv vasutas 
eszperantisták Skopjéban ren
dezik meg a kongresszust. 

Patay János 

közlekedési dolgozók szakszer
vezetének te\·ékenységében a 
békéért. az envhülésért és a le
szerelésért ro1;•tatott harc. Béke 
és nemzetkö=í egyuttműködés 
nélkül n,incs társadalmi hala
dás. Csakis békés körülmények 
között fejlődhet normálisan és 
működhet hatékonyan a kö:::le
kedés. és mi, szovjet közlekedé
si dolgozók, legfontosabb fel
adatunknak a béke megőrzését 
tartjuk s azt, hogy a háború fo
galmát kiiktassuk életünkből 
- fejezte be felszólalását Kyi
kolaj Lavrentye\' titkár 

A: következő felszólaló 
Georges Lanoue, a nemzetközi 
szövetség francia elnöke volt. 
Felszólalásának bevezető részé
ben - utalva a nemzetközi 
konferencia budapesti ülésére 
- rámutatott arra. hogy a ta
nácskozás témái nem \'álasztha
tók el a jelenlegi nemzetközi 
helyzettől. 

"\Jikolaj Lauenh<'v 

Elképzelhetetlen - mon
dotta -. hogy a szakmai. vala
mint a dolgozók élet- és munka
körülményeit érintő témákat el
szigetelten tárgyaljuk olyan 
kérdésektől. mint a béke és a 
leszerelés. Ezt a megállapítását 
három okkal indokolta: 

- egyre fokozódik a f egy
verkezési verseny, 

- egyre hevesebbek a békét 
kívánókkal szembeni támadá
sok, 

- a munkások szervezetei
nek egyre több lépést kell ten
niük e támadások ellen, és tá
mogatniuk kell a dolgozók bé
kevágyának kifejezésre jutta
tását. 

- Az embereknek. a mun
kásoknak hiába vannak jó és 
szépen megfogalmazott céljaik. 
nemes törekvéseik. ha mindeze
ket egy világméretű katasztrófa 
egyik pillanatról a másikra eltö
rölheti. Ez olyan lenne. mint 
,,egy szép palota, amelyet ingo
ványra építettek ... - A hadi
ipar ónás1 összegeket emészt 
fel. egyes kormányok megdöb-

Geoq.w, Lanotu-

ben,ő nagyslígú osszei:!ekkPl tá
mogatJák fejlesztésüket. U nye
gesen nagyobb és gyorsabb le
hetne a társadalmi-gazdasági 
fejlődés. ha ezekl't az an�·agi 
eszközöket a lakosság. a dolgo
zók érdekében használnák föl. 
Ezek a problémák e'gyébként 
mind részletesen meg\'1tatásra 
kerülnek majd a IX. Szakmai 
Konferencián Prágában 
hangsúlyozta GPorges Lanoue. 

Ezután a fasizmus felett ara
tott győzelem -10. évfordulójára 
emlékezvP az Plőadó kiemelte: 

- Sohasem lehet elfelejteni, 
hogy a fasizmus feletti győze
lem eli-álaszthatatlan a= osz
tályhar-ctól és attól a hősies 
küzdelemtől, amelynek élén a 
sokat szenvedett szovjet 'nép 
áll. 

A fa„izmus elleni küzdelem 
és az osztálvharc közötti kap
csolatra haz�i példaként emlí
tette a francia \'asutasoknak a 
német megszállók ellPm hősi 
küzdelmét az Pllenállási moz
galmon belül. A franda mun
kásmozgalom mindE'zekből azt 
a következtetést vonta le. hogy 
a múlt tanulságait élő példa
ként kell megőrizni a jelen szá
mára. Ezért szükséges az. hogy 
a közlekedés dolgozói egyre 
erőteljesebben követeljék: a bé
ke legyen é!E'tük meghatározó
ja! 

- A mikor a békéről beszé
lünk, akkor ezt a fogalmat a 
Szovjetuniohoz kapcsoljuk, an
nak békejavaslataihoz, ame
lyeket a szocialista országok is 
támogatnak - mutatott rá 
Georges Lanoue. Majd ismét 
franciaországi példára hivat
kozva megemlítette. hogy jú
nius 23-án egész Franciaorszá
got átfogó. hatalmas béketünte
tés lesz. amelyet a Francia 
Kommunista Párt a CGT-vel 
közösen szervez az összes de
mokratikus erő bevonásával. 
Ez és sok más tőkés országbeli 
tömegmegmozdulás is igazolja, 
hogy a tőkés országokban is 
óriási erők tevékenvkednek a 
háború ellen. a leszerelésért és 
a békéért. 

- S=eretném biztosítani 
onuket arrul. hoqy nemzetközi 
s=öl'etségü.nk a dolgozók ér-
d<'h·édrlmbt továbbra is szem 
elűtt tarWa. munkájának kci
=eppontjcíba a bék<'harcot állít
ja - fcj1•ztc, bc> l"Plszólalását a 
nc,mzc>tküzi szövl'ht•g <'lniike. 

A békl'g) ülés �ttulscí szónoka
ként Fodor István. az Országos 
Béketanács titkúra fűzött nt'·
hány gondolatot az elhangzot
takhoz. Párhuzamot vont a ma
gyar békcmoz�alom elvPi. a 
szovJet Ps a francia vendPgPk 
által elmondottak kozött. és 
megállapította tartalmi hason
lóságukat. sőt azonosságukat. 
Politikai {,letünk kiemelkPdő 
eseményére, a parlamenti és ta
nácsi választásokra utalva meg
jegyezte· a béke, a szocializ
mus, a társadalmi haladás esz
mél az elmúlt évtizedekben 
szoros kapcsolatba kerültek 
egymással hazánkban. A vá
lasztásokon az ország állampol
gárai erről a polillkáról fejezték 
ki vélem0nyüket szavazataik
kal. A fasizmus feletti győzPlem 
méltatása után kijelentette: a 
két világrendszer között a fel
sőbbrendűség kérdése az embe
ri értékek terén dőljön el és ne 
a csatamezőkön ... 

Hazánk szerepéről szólva az 
előadó emlékeztetett azokra a 
kezdeményezésekre. amelyet a 
nemzetközi közvélemény „bu
dapesti felhívás '' néven ismer. 
és pozitív szerepet játszott az 
enyhülési folyamat kibontako
zásában a hetvenes évek elején. 

- Magyarország tekinté-
lyét a világban ma az adja, 
hogy az országban politikai. 
társadalmi és gazdasági stabi
litás van. Ez egyben annak 

Fodor l,hán 

igazolása is, hogy a magyar 
nép a többi néppekkel együtt 
békében és biztonságban kíván 
élni - fejezte be mondanivaló
ját a Béketanács titkára. 

A békegyűlés részvevői hosz
szantartó tapssal fejezték k1 
egyetértésüket az elhangzottak
kal. A gyűlés az Internacionálé 
hangjaival fejezödött be. 

B. Z. 

' 
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Épületek, hidak fenntartói 
Egy évtized tapasztalatai a szegedi ÉHF-nél 

Tíz évvel ezelőtt, 1975-ben 
alakult meg Szegeden az Épü
let- és Hídfenntartó Főnökség. 
Tevékenységi körébe az épüle
tek, hidak. közművek fenntartá
sa. a lakásgazdálkodás. a jóléti 
létesítmények fenntartása. illet
ve egy részének üzemeltetése. 
valamint más. kisebb munkák 
is tartoznak. Hogy az eltelt évti
zed alatt milyen eredményt ér
tek el. azt a következő adat is 
példázza: amíg 1974-ben a va
súti épületek karbantartására 
8,9 millió forintot költöttek, ad
dig tavaly már 85 milliót. Ez a 
tízszeres növekedés - az árvál
tozásokat is leszámítva - ma
gáért beszél. 

Lantos Péter: a főnökség ve
zetője elmondotta. hogy 
1984-ben a kiemelt épület- és 
hídfenntartási munkákat határ
időre telJesítették. A munkák 
hatékonyabb végzése érdeké
ben az épület- és hídfenntartás 
fajlagos foglalkoztatási fokát az 
előírt 65 százalékkal szemben 
85,8 százalékra. a ráfordított 
munkaórákat pedig 103.9 száza
lékra teljesítették. Évi munká
juk során - a Kiváló cím pá
lyázat értékelésénél - az elérhe
tő ezer ponttal szemben 1267-et 
értek el. 

Az épületeken végzett mun
kák közül kiemelkedik a felvé
teh épületek felújítása. Tavaly 
12 nagyobb felvételi épület főja
vítása, vagy tatarozása fejező
dött be. Ebből saját kivitelezés
ben Kecskemét-Alsó, Hódme-

zővásárhely-Népkert, Pörböly, kialakításához. Tavaly több kis 
Szabadkígyós, Kétegyháza, munkagép beszerzésére is sor 
Murony, valamint Kelebia I. került. 
üteme készült el. Jelenleg 16 Ked,·ezően alakult újítási tefelvéteh épületen dolgoznak. vékenységük. Tavaly a dolgoA lakóépületekben huszonkét zók 93 javaslatot nyújtottak be. lakás felújítása fejeződött be. ebből 67_et elfogadtak. Ezzel a zömmel a komfortfokozat növe- második félévben a pályafenn-lésével. Beruházásból tizenegy tartási szakszolgálat főnökségei új lakás épült meg. Idén újabb között az első helyen végeztek. 21 lakás felújításán dolgoznak. 
Az üzemi épületeken 40 helyen Dolgozóik bekapcsolódtak a 
,·égezték el a főjavítási és tata- kongresszusi és felszabadulási 
rozási .munkákat. amelyek so- munkaversenybe. majd a vetél
rán raktárak. őrhelvek. szociális kedőre 28 bngádjuk nevezett 
épületek. vízházak. különféle be. Kimagasló munkájuk alap
műhelyek fiatalodtak meg. Az ján a békéscsabai Kőműves I. 

igazgatóság épületében kialakí- szocialista brigádjuk elnyerte a 
tották a menetirányítók helyisé- MÁV Kiváló Brigádja címet. 
geit. · A főnökség pedig 1983 után. az 

Kiemelt feladataik közé tar- elmúlt évi munkájával is kiér
toznak a hídfenntartási mun- demelte az Élenjáró szolgálati 
kák. amelyeket a elvárásoknál hely kitüntetést. 
magasabb szinten tudtak telje
sítem. A Duna-hidak mázolása 
is lendületet vett. Mázolási 
munkákat öt helyen végeztek. 
saJát és idegen kivitelezőkkel 
mintegy 20 ezer négyzetméter 
felületen. Ez jelentősen megha
ladta a korábbi évek teljesítmé
nyét. Az év során folytatták a 
közműhálózat. a kazánok. a fű
tési hálózat felújítását 1s. 

A főnökség vezetői igen sokat 
tettek a dolgozók élet- és mun
kakörülményeinek javításáért. 
Szeged-Tisza pályaudvaron a 
asztalosműhelyt újították fel. 
k1skunhalas1 építésvezetőségü
kön központi fűtést szereltek 
be, Hódmezővásárhelyen pedig 
hozzákezdtek egy új telephely 

Lantos Péter elmondotta. 
hogy főnökségükre a idén is 
rendkívül nagy feladatok vár
nak. 210 millió forint költség
tervvel gazdálkodnak. melyből 
fenntartási tevékenységre kere
ken 160 millió forintot tervez
tek. Ebből üzemi épületekre 
mintegy 70 milliót, lakóépüle
tekre 19.2 milliót, hídfenntar
tásra 23 millió forintot fordíta
nak. - hogy csak a jelentőseb
bet említsük. Feladatukat növe
li. hogy az év eleji rendkívüli 
zord időjárás miatt (viharkárok, 
vezetékelfagyás stb.) várhatóan 
jelentős többletmunkát is el 
kell végezniök. 

Gellért József 

Hét fiú, öt lány 
Látogatóban a tizenkét gyerekes Ráduly családnál 

Eperjeske átrakópályaudvar 
mellett található a környék leg
kisebb települése. Kálonga-ta
nya. Nyolcvankét lakásban 
mindössze 253 lakost számlál
nak. A . .főtérnek·· nevezhető 
tisztásról rögtön szembetűnik 
Ráduly Sándorék - 1981-ben 
épült lakása. Érdeklődé
sünkre a házigazdán kívül töb
ben is megjelentek a népes csa
lád tagjai közül. A Ráduly csa
ládba öt lány és hét fiú szüle
tett. A családfő Ráduly Sándor 
- akinek haja ma is dús, szeme 
vidáman csillog, - 1950-ben 
kezdte vasúti pályafutását, min. 
pályamunkás. Közben katonai. 
majd karhatalmi szolgálat kö
vetkezett. 1958-ban Záhonyban 
bárcázó. ólmozó. később pedig 
raktárnok. 1960-tól. jelenleg is 
Tuzsér állomáson teljesít szol
gálatot. 

Tizenkét gyerek. Reggelen
ként 12 ruhácskát kikészíteni, a 
kenyérből 12 karajt egyszerre 

Bizalmiak 

akadémiája 

A levelezők 

havonta találkoztak 

Bizalmiak akadémiáját szer
vezett a szombathelyi területi 
szakszervezeti bizottság. a vasi 
megyeszékhely körzeti üzemfő
nökségének 25 utazó bizalmija 
és helyettese számára. 

-Az elmúlt év szeptemberé
ben kezdődött levelező oktatás 
résztvevői havonta egy alka
lommal találkoztak. Minden hó 
harmadik keddjének a délután
ján előadást hallgattak. ezt kö
vetően pedig konzultáció for
májában feldolgozták az előző 
havi előadás anyagát és foglal
koztak napjaink politikai. gaz
dasági és társadalmi kérdései
vel. 

A tszb és az üzemfőnökség 
szakszervezeti vezetői által 
megtartott Bizalmiak akadé
miája májusban tesztkérdéses 
beszámoltatással zárult. 

(jakab) 

leszelm. Az ebéd 15 literes fa
zékban főtt. hogy mindenkinek 
jusson. Arra nagyon oüszkék, 
hogy a családi házukat maguk 
építették fel. hiszen Laci és 
Miklós a kőműves-. Tibor pedig 
a villanyszerelési munkákat vé
gezte. Egyébként a hét fiú kö
zül edciig öten becsülettel telje
sítették hazafias kötelességüket 
különböző alakulatoknál. Ist
ván a közeljövőben várja a be
hívót. 

- Mi jelenti a legnagyobb 
örömet a családban? - kérde
zem az édesanyától. 

- A gyermekeim egészsége, 
szorgalma, igyekezete. Fegyel
mezettek voltak, nem kellett 
különösebb fenyítés, szinte 
egymást nevelték fel. Sohasem 
mentem kérm sem a tanácstól, 
sem a vasúttól, igaz, nem is 
kaptam. A mi családi ünne
pünk disznótorban, anyák nap
ján és névnapon mutatkozik 
meg igazán, amikor 50-60-an 

összejövünk és szerény keretek 
között ünnepelünk. 

Miklós. aki nemrég felvételét 
kérte a munkásőrségbe, így be
szél szüleiről: 

- Szeretettel neveltek ben
nünket, kenyeret adtak a ke
zünkbe. az életben vata!Jle�nyi
en megálljuk a helyünket. 

- Tudnának receptet adni, 
mi a nagycsaládosok összetartó 
ereje? 

- Mindenekelőtt a megértés 
- feleli a családfő. - Felelős-
ség a családért. Gondoskodni 
az anyagi megélhetésről is. Mi a 
kis fizetés mellett ilyen-olyan 
munkát végeztünk, mert hogy 
a 12 gyermek nevelése a mi 
gondunk, felelősségünk. 

Végezetül szinte egyszerre 
fogalmazzák meg. hogy a legel
ső az. hogy a gyerekek tisztel
jék, szeressék, becsüljék egy
mást a családon belül. 

Szőgyényi Bertalan 

Vendégek az étkezőkocsiban 

Az Utasellátó mozgószolgála
tának egyik igen sikeres tevé
kenysége, amikor külföldi cso
portok részére az étkezőkocsi
kon ad ebédet, illetve vacsorát. 

A közelmúltban a „Hapag 
Lloyd Tours '' GmbH NSZK-be
li cég az IBUSZ stuttgarti irodá
jának ajánlására hazánkat is 
bekapcsolta utazási köreibe. 

Az első csoport május első fe
lében a Szovjetunióból jövet 
Záhony és Budapest között, 
majd Hegyeshalomig vette 

igénybe az Utasellátó étkezőko
csijait. Ezen az úton 39 vendég 
kapott ellátást. 

Néhány nappal később már 
129-en vettek részt azon a kü
lönvonaton, amely az NSZK
ból a Krímbe tartott. A vendé
gek szovjet hálókocsikon utaz
tak. Ellátásukat ezúttal két ét
kezőkocsival biztosították, az 
Utasellátó Bp. Keleti pályaud
vari 9. sz. mozgószolgálati üze
mének dolgozói. 

Drégely Vilmos 

A kollektív szerzlSdés módosítása· (3.) 

A vállalati stratégia eszköze 
Elérkeztünk a VI. ötéves 

tervidőszak utolsó évéhez, ami 
azt jelenti. hogy a MÁV kollek
tív szerződés hatálya lejár. 
1986-ban új, a gazdasági körül
ményekhez jobban illeszkedő 
szerződést kell készítenünk. 

A kollektív szerződés létreho
zása során - mint minden jog
alkotói munkának - a társa
dalmi, gazdasági viszonyok reá
lis és valósághű szabályozására 
kell törekedni. A szabályozás 
nem szakadhat el az élettől, de 
nem szolgálhat egyes dolgozói 
rétegek irreális, túlzott követe
léseinek teljesítésére sem. 

legfőbb követelmény 
a minőségi munka 

A kollektív szerződés akkor 
teljesíti feladatát, ha szabályai 
tényleges gazdasági viszonyo
kat határoznak meg, a vállalat 
érdekeit azzal szolgálják, hogy 
elősegítik az eredményes gaz
dálkodást, valamint megfele
lően ösztönző bérrendszerrel le
hetővé teszik a dolgozók anyagi 
javainak gyarapodását. Legfőbb 
követelmény az intenzív gaz
dálkodás folytatása, a munka 
minőségének emelése. De eh
hez javítani kell a munka körül
ményeit és a munkáltatónak 
biztosítania kell a folyamatos, 
jól szervezett munkafeladatokat 
is. E határozott követelmény a 
beosztott dolgozókon túlme
nően fokozottabban vonatkozik 
az őket közvetlenül irányító és 
vezető apparátusra is. Mind
annyiunknak tudomásul kell 
venni, hogy az egyén boldogu
lása, jövedelme, csak az össz
vasúti teljesítményekkel össze
függésben növekedhet. Nem a 
jogi szabályok által, hanem 
jobb munkával, a bevételek nö
vekedésével lehet magasabb jö
vedelmet elérni. 

A központilag kiadott ez évi 
módosítástervezet már magán 
viselte a közgazdasági szemlé
letváltozást; egyes kérdésekben 
valós alternatívát állított a dol
gozók elé, illetőleg pontosan ér
tékelte a módosítások gazdasá
gi hatását. 

A kollektív szerződés kezdet
től fogva azonos tartalommal 
határozta meg azokat a munka
köröket, amelyek a MÁV-nál 
változó munkahelynek minő
sülnek. A 7. §-nak a munkajogi 
hatása pedig azt jelenti. hogy e 
munkakörökben alkalmazásra 
kerülő dolgozók munkaviszo
nyába - a munkaszerződésben 
annak külön kikötése nélkül -
a változó munkahelybe beépül. 
Erre a körülményre csupán a 
dolgozó figyelmét kell szóban 
felhívni. A szabályozás a dolgo
zók érdekeit védi, hogy tisztá
ban legyenek munkavállalásuk 
körülményeivel. 

Az ilyen utólagos módosítás 
viszont felveti a kérdést, hogy 
mi a helyzet azoknál a dolgo
zóknál, akik már határozott te
lephelyre kötötték munkaszer
ződésüket, azaz a kollektív 
szerző.iés módosítása automa
tikusan módosíthatja-e az 
egyéni munkaszerződést? Ez 
jelenleg még a jogirodalomban 
is vitatott, azt azonban leszö
gezhetjük, hogy célunk nem az 
egyéni munkaszerződés módo
sítására irányult, hanem a mun
kaerő könnyebb mozgatására, 
azon területeken, ahol az üzem
viteli feladatok megközelítően 
azonosak. és az összevont állo
mások kis távolságra fekszenek 

Az Utasellátó a vasúton és a 
Volánon kívül több vállalattal 
is tart fenn gazdasági kapcsola
tot. Egyik ilyen partnere a MA
HART. A Belgrád rakparti 
12-es hajózási üzemben az idén 
május l-én kezdődött a fősze
zon. Az Utasellátó feladata a 
Rákóczi, a Hunyadi és a Tán
csics hajokon az éttermi és bü
fészolgálat, ezenkívül a hét 
Moszkva típusú és a három 

egymástól. Erre tulajdonkép
pen ez ideig is volt jogi lehető
ség, hiszen a dolgozónak a 
munkakörén és a munkahelyén 
kívül is kell munkáltatói utasí
tásra - kirendelés formájában 
- munkát végeznie. 

· Amit túllépni 
sehol sem lehet 

A módosítással csupán a je
lenleg is 'követett gyakorlatot, 
az átirányítást kívántuk szabá
lyozni. A dolgozók részére az 
ilyen jellegű foglalkoztatás nem 
jelenthet nagyobb megterhe
lést, hosszabb utazást, plusz
költséget. A módosítás nem 
érinti továbbá a dolgozóknak 
járó kedvezményeket, például a 
kiküldetési díjat változatlanul 
fizetni kell. 

A kollektív szerződés 16. §-a 
12 óra tartamban határozta 
meg a Csm-es vonattovábbítás 
esetében az egy szolgálatban 
eltölthető szolgálati órák szá
mát. Ezt túllépni sehol sem le
het. Egyes . szolgálati helyek 
évek óta javasolják, hogy ezt az 
időtartamot helyi függelékben 
13 vagy 14 órára terjeszthessék 
ki, olyan fordák esetében, ahol 
e határ rövid idejű túllépése mi
att, illetőleg annak megelőzésé
re személyzetváltást kell végre
hajtani. Ez a gazdaságtalan fog
lalkoztatás megnehezíti a mun
kaerő ésszerű felhasználását és 
növeli az önköltségi órák szá
mát is. 

Az elmúlt évi és az ez évi mó
dosítás során is kezdeményez
tük e szigorú szabály kiterjesz
tésének lehetőségét, kizárólag 
azokon a munkaterületeken, 
ahol a körülmények ezt lehető
vé teszik, és az érintett dolgo
zók is egyetértenek vele. A szol
gálati órák megnövelését nem 
kellett volna hálózati szinten 
végrehajtani. Ennek ellenére az 
érintett dolgozók és az őket 
képviselő szakszervezet vissza
lépésnek minősítették és eluta
sították a javaslatot, csupán a 
záhonyi üzemigazgatóság terü
letén lehetett ezt megvalósítani. 
Ott maguk az érintett dolgozók 
kezdeményezték a módosítást. 
Kérelmüket támogatta a gazda
sági vezetés és a szakszervezet 
is. Ezt azonban nem lehet álta
lában elfogadni vagy elutasíta
ni. Az helyenként alapos vizs
gálatra szorul, hogy az emelés 
mennyiben felel meg a dolgozó 
egészségi állapotának, a vasút
üzem biztonsági feltételeinek és 
mennyiben szolgálja a munka
erő hasznos foglalkoztatását. 

Erre esetenként és a szakmai 
szervek által történt egzakt 
vizsgálat keretében válaszolha
tunk. 

A gépjárművezetők túlmun
kájának felső határát maga
sabb jogszabály (16/1971. 
MÜM-KPM sz. rendelet) hatá
rozta meg a törvényes havi 
munkaidő 40 százalékának 
megfelelően. 

A gépjárművezetők munka
feltételeiről és bérezéséről szóló 
új jogszabály (18/1983. ÁBMH 
sz. rendelkezés) ezt a feladatot 
a kollektív szerződés hatásköré
be utalta. E felhatalmazás alap
ján a MÁV kollektív szerződés 
29. §-át a gépjárművezető mun
kakörrel egészítettük ki, így e 

munkakörben dolgozók részére 
is évi 600 óra túlmunka rendel
hető el. Az éves túlmunkakere
tet természetesen havi keretre 
kell lebontani a munkafelada
tok arányában. 

Utasellátás 

a Dunán 

szárnyashajón, valamint három 
vízibuszon a büfészolgálat ellá
tása. 

Az idei főidényben - május 
közepétől - 20 és 23 óra között 
álló diszkóhajó is várja vendé-

A jogszabály változatlanul 
úgy rendélkezett, hogy a mun
ka jellegére való tekintettel túl
órapótlék nem illeti meg a gép
járművezetőt. 

A kollektív szerződés helyi 
függelékében a személygépjár
mű-vezetők részére a rendsze
resen teljesített, illetve a várha
tóan teljesítendő túlmunka ará
nyában átalányt is lehet megál
lapítani. Ez az átalány nem fog
lalja magában a heti pihenőna
pon végzett munka díjazását, 
tehát az e napon végzett mun
kát az átalányon felül külön 
kell megtéríteni. 

A munkaszerződés 
két formája 

Az 1985. évi módosítás előír
ta, hogy azok a MÁV-dolgozók, 
akik mellékfoglalkozás alapján 
is végeznek munkát a MAV
nál, év végi részesedést kapnak 
mind a két munkaviszonyuk 
után. Jelenleg a dolgozó két for
mában köthet munkavégzésre 
irányuló szerződést a főfoglal
kozás szerinti munkáltatójával: 

- saját munkakörébe tarto
zó túlmunka elvégzésére, 

- munkakörébe nem tarto
zó munkafeladatok ellátására. 

Az első esetben a l 7 /1979 
(XII. 1.) MÜM sz. rendelet 32. § 
alapján önkéntes túlmunka 
végzésére irányuló szerződést 
kell kötni. A munka során a fő
foglalkozású munkaviszony 
minden elemét alkalmazni kell 
azzal a különbséggel, hogy a 
kollektív szerződés által előírt 
túlmunkakeretet túl lehet lép
ni. 

A díjazásra és a munkarend
re - túlórapótlék, napi pihenő
idő - vonatkozó előírásokat be 
kell tartani. Az önkéntes túl
munka díjazását a munkajogi 
átlagkereset számításánál fi
gyelembe kell venni, valamint 
a kifizetett összeg alapját képe
zi a nyugdíjnak is. 

Célszerű a szerződést határo
zott időre kötni, illetőleg a fel
bontás lehetőségéről rendelkez
ni. A munkaerő racionális fog
lalkoztatásának érdekében pe
dig a szerződésben rögzíteni le
het a változó munkahelyű fog
lalkoztatást is. 

Nyilvánvaló, hogy ez a foglal
koztatási forma a MÁV részére 
rendkívül kedvező. Vélemé
nyem szerint ezért a szerződé
sek kötését a munkáltatói „rá
beszélés" mellett a megfelelő 
mértékben anyagilag 1s ösztö
nözni kellene. 

A dolgozó a 17/19'79 MÜM. 
sz. rendelet 33. §-a alapján saját 
munkáltatójával köthet önkén
tes különmunkára irányuló 
szerződést is. Erre a mellékfog
lalkozás szabályait kell alkal
mazni, tehát a dolgozót az álta
lános munkajogi szabályok sze
rinti jogok illetik meg és kötele
zettségek terhelik. Ebből követ
kezően a mellékfoglalkozásban 
is jogosult az évi rendes szabad
ságra pótszabadsággal együtt. 
A pótszabadságot pedig az ösz
szes - tehát a főállásban eltöl
tött időket is beleértve - mun
kaviszony után kell megállapí
tani. Jogosult ezen felül az év 
végi részesedésre is, amelyet 
1986-ban fizetnek. Ennek a 
munkáltatásnak az a hátránya. 
hogy díjazása a nyugdíjba nem 
számít be. 

Dr. Szabó László 

(Folytatjuk.) 

geit, amelyen szintén az Utasel
látó gondoskodik az ellátásról. 
A hajókon az Utasellátó bővíti 
az étel- és italválasztékot. 

A délutáni sétahajójáratokon 
megkezdik a kedvelt tejszínha
bos kávé kuglóffal való árusítá
sát. Frissen sütött kalácsokat, 
süteményeket, salátákat és ol
csóbb nyersanyagból készített 
ételeket is kínálnak. 

D. V. 
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Ezek a mai fiatalok 

Temetnék a munkát? 
--------------------------, akkor megtalálja_ helyét. boldo

gulását a fiatal. En például sze
retek dolgozni, s azt hiszem, ez 
a kérdés lényege. Azt is tapasz
talatból tudom. hogy a fiatalok 
nem adományt. hanem lehető
séget várnak képességeik ki
bontakoztatásához. Ha hiányzik 
a tartalmas feladat. akkor még 
a legjobbak is lazsálnak. Bolon
dok is volnának törni. hajtani 
magukat ... 

Egyszer egy építkezésen a munkavezet6 így pa
naszkodott: - Ezek a fiatalok nem tudnak és 
nem is akarnak tisztességesen viselkedni. 
Többnyire ápolatlan külsővel, nyeglén 16dörög• 
nek be a munkahelyre. Köszönésük legfeljebb 
halk motyogás, de a késés számonkérésekor 
nyomban nagy lesz a hangerő. Cinikusságuk fé
lelmetes. Azt már meg se merem kérdezni, 
hogy a cipőben miért nincs pertli, vagy miért 
biztosítótű tartja össze a nadrágot, esetleg 
miért esznek mocskos kézzel. Dolgozni? 
Ugyan! Inkább elmennének a munka temetésé
re. Mit tehetek? Ez vai:t, velük kell a feladatot 
elvégeztetni - úgy, ahogy'". 

Tasi László (két éve szak
munkás): - Hajtóerő lehet az 
is, ha környezetében azt látja 
az ember, hogy szorgalmával, 
becsületes helytállásával előbb

L-------------------------' re juthat. Ahol a tapasztalatok 

Valóban iyen siralmas a kép? tam, hogy az egyik festő gyerek 
Válaszoljanak a kérdésre a kivagyiságból kiöntött egy kan
szentesi körzeti üzemfőnökség na festéket. mire a másik társa 
fiatal szakmunkásai: dízelmoz- két kannával löttyintett ki. 
dony- és járművillamossági sze- A harmadik fiú rátett még egy 
relők. lapáttal: a maradékot mind ki-

Beszélgetésünk elején han- öntötte a vödörből, aztán jót rö
got adok a saját véleményem- högtek a sikkesnek vélt hülyés
nek: - Egyes fiatalok magatar- kedésen. Hát ezt próbálja meg 
tása csakugyan joggal bírálható nálunk valaki! Biztos, hogy el
mind a munkahelyen. mind a maradna a .,sikerélményük'' ... 
magánéletben. Hogyan lehet a Sinoros János (13 éves a 
„vadhajtásokat'" megnyirbálni7 munkaviszonya): Nem a 

Orosz Ferenc mondja. aki nagykorúság, hanem a család, 
már 13 éve szakmunkás: az iskola és a munkahely 

- Úgy. mint nálunk. Itt .együttesen formálja igazi fel
ugyanis már a tanulóidejük nőtté a gyereket. 
alatt felelősségteljes munkát Fási Miklós: - Szerintem a 
kapnak a fiatalok. A viselkedés- dilemma ott kezdődik a fiatalok 
ben is fegyelmet kívánnak az életében, ha a szülő nem köve
oktatók. Aki trehány vagy nem teli meg a rendet. Meg az is baj, 
képes a feladatoknak megfelel- hogy az illemtan nem szerepel 
ni, annak fel is út, le is út. Te- az iskolai tárgya� között. Aztán 
hát vagy megszokik. vagy meg- a munkahely mar nehezebben 
szökik. boldogul a neveletlen fiatalok-

Kovács Csaba (egy éve szak- kal, különösen azokkal. akik 
munkás): - A fiatalok szerte- otthon mindent megkapnak, a 
lensége nem velük született tu- Zsigulitól a berendezett laká
lajdonság. Oka rendszerint az, sig, ahol kedvü]<re 1;>Ulizhat_:1��• 
hogy rossz példát látnak a fel- italozhatnak. Altal�b�n kozot
nőtteknél vagy társaik között az tük lehet megtalalm azokat, 
iskolában. akik nem ismerik a kötelessége-

Fási Miklós (12 éve szerzett ket. s mulr1.sztásuk számonkéré
szakmunkás-bizonyítványt): - sekor kihívóan a közösség arcá
A munkahelyi légkör mindig, ba nevetnek. 
mindenkinél meghatározó. A Dömsödi István (egy éve 
rossz környezet még a jobba- szakmunkás): - A munka sze
kon is ront. Egy alkalommal lát- retetét a családból kell hozni, s 

Jólesett a bizalom: 

mást bizonyítanak, ott nincs ér
telme megmaradni. Persze. a 
lázongás soha nem segít. in
kább apró lépések - bizonyítá
sok - vezetnek el az érvénye
süléshez. 

Orosz Ferenc: - Sajnos. a 
boldogulás ma még feltételezi a 
kiegészítő jövedelmet 1s. Ne
kem például szórakozásra rit
kán jut időm. Ha négy kezem 
lenne. akkor hamarabb felépít
hetném a házamat, ha a nap 
nem csak 24 órából állna. akkor 
a gyerekeimmel is többet fog
lalkozhatnék ... 

Dömsödi István: - Az én 
szabad időm eltöltését alkotóvá
gyam kielégítése határozza 
meg. Most éppen egy kerti 
traktort készítek. 

Kovács Csaba: - Az én hob
bim a társastánc. Ebben már 
C-kategóriás versenyző vagyok. 
Nem szeretném. ha bárki meg
szólna érte, mert bizony az sem 
ritka, hogy valakinek nem tet
szik az, amit más a saját pihe
nője alatt csinál. 

Azt hiszem. a beszélgetésből 
végül is az derült ki. hogy a be
vezetőben említett munkaveze
tő véleménye hamis. túlzottan 
általánosító. Fiataljaink megáll
ják helyüket az életben, s jövő
jüket sem kell elődeikétől job
ban félteni. 

Fogas Pál 

,,Állj be közénk, fövizsgásnak!" 
Látogatás a fényeslitkei kocsijavítóban 

Az alig egy évtizedes múlttal 
büszkélkedő fényeslitkei kocsi
javító üzemben kétszáz ember 
dolgozik. Alapvető feladatuk a 
teherkocsik futójavításának el
végzése. de ettől az évtől korlá
tozott számban teherkocsi-fő
vizsgát is végeznek. A dolgozók 
kétharmada a KISZ-korosztá
lvú fiatalok közül kerül ki. Ami
kor a legtöbb szolgálati helyen 
feszítő a létszámhiány, Sza
bolcsban vajon mi az, ami e&y 
fiatal szakmunkást a fényeslit
kei üzemhez. a vasúthoz köt? 

rint az órabérem. Nemcsak ez 
köt ide, bár a koromhoz képest 
nem túlzottan lehetek elégedett 
a béremmel. Kezdetben én is 
futójavításos kocsikon dolgoz
tam, majd Maklári Zoltán kol
legámmal Debrecenbe küldtek 
ultrahangos kerékvizsgáló tan
folyamra. Szívesen mentünk, a 
mindennapos munkához jól 
hasznosítható ismereteket kap
tunk. úgy gondolom, ott se hoz
tunk szégyent a brigádra. 

Amikor visszajöttem odahí
vott magához Tóth Béla bácsi: 
- Ide figyelj gyerek, a jármű
javítók nem győzik a sok elma
radt fővizsga-revíziót, a vasút 
vezetői ezért úgy döntöttek, 
hogy minket is bevonnak a 
munkába. Nem volna kedved a 
fővizsgás brigádhoz szegődni? 

mert sokszor emiatt akadozik a 
karbantartási, fenntartást mun
ka. Rendszeresen gondot okoz 
a laprugóellátás, a megfelelő tí
pusú kerékpár és ütközőkészü
lék csereállag hiánya. S ebben 
nem nálunk kell a mulasztókat 
keresni. 

A fényeslitkei kollektíva az 
alkatrészellátási hiányosságok 
ellenére is becsülettel dolgozik. 
A kezdeti nehézség után a több 
ezer futójavított teherkocsi mel
lett immár fővizsgázott kocsik
kal is segítik a vasút munkáját. 
Sőt, ha a szükség úgy kívánja, a 
Kandó Kálmán brigád a záho
nyi átrakóban vállalja a széles
nyomtávú kocsik kirakását. 

A felszabadulási vetélkedő 
helyi döntőjében többnyire fia
talokból álló csapat képviselte a 
szocialista brigádot, melynek 
Kovács István is tagja volt. 
A brigád a harmadik helyen 
végzett. (orosz) 

Amíg más víkendezik ... 

Vasárnap a t,asúton 
Vasárnap van. Hajnali négy 

óra. és én módfelett izgatott va
gyok! Miért? Engedélyt kaptam 
arra. hogy találkozzam moz
donyvezetőkkel. Itt Győrött, a 
MÁV-pályaudvaron olyan szo
bába is beléphetek. ahol ez a 
tábla áll: 

Még csak hat óra tizenöt 
perc. de a masiniszta már a 
mozdony felé igyekszik. Ő lesz 
az imént befutott személyvonat 
mozdonyvezetője. Mindössze 
huszonhét éves és már nyolc 
éve ül mozdonyon. Hét éve ön
állóan vezet. Ezekben a pillana
tokban Németh Bélától veszi át 
a szerelvényt. 

mezettséggel jár . Nem bírja 
mindenki. 

- Megbecsülik a mozdony
vezetőket? 

Idegennek tilos a bemenet! 
Amíg kísérőm meg nem ér

kezik. addig csak szemlélődhe
tek. mint bármelyik más utas. 
Vonat érkezik . . . vonat in
dul ... Mintha nem 1s vasárnap 
lenne. 

Röviden. tömören beszélnek. 
A búcsúzásnál ismét elhangzik: 

- Minden relatív. Ez a mun
ka olyan, amit sem megfizetni. 
sem megköszönm nem lehet. 
Az embert a lelkiismerete hajt
ja. Az a legfőbb főnök. Szül'!te
lenül ott van az emberrel. lgy 
aztán elsősorban annak tartozik 
beszámolóval: mit, hogyan tett. 

Külön világ 
Tóth István főtanácsostól, a 

győri körzeti üzemfőnökség ve
zetőjétől tudom meg: ha moz
donyvezetővel akarok találkoz
ni, akkor a mozdonyf elvigyá
zók irodájába kell mennem. 

A mozdonyfelvigyázó helyi
sége tenyérnyi nagyságú. Itt az
tán igaz a mostanában felka
pott szólás: nem a mennyiség 
és nem a nagyság, hanem a 
minőség a fontos! . .. 

De még milyen fontos! 
Itt, ebben az apró helyiség

ben dől el: kik, mikor, milyen 
személy- és tehervonatokat to
vábbítanak. 

A néhány elkapott szóból is 
rögtön kiviláglik: a vasutasok 

Jó utat' 
- Jó pihenést! 
A győri Bercsényi Miklós 

Közlekedési Szakközépiskolá
ban. érettségizett. Jelenleg két
féle mozdony vezetésére van jo
gosítványa: a V 43-asra és a V 
42-esre. 

- Mikor indul és hova viszi 
a szerelvényt? 

- Hat óra negyvenötkor me
gyek Hegyeshalomba. Onnan 
nem hozok vonatot. gépmenet
ben jövök vissza. 

- Szeret vezetni? 
- Igen. A mozdonyt vezet-

ve. még így fiatalon is másnak 
látja az ember a világot, mint 
gyalogosan. Figyelni kell a pá
lyát, a műszereket, ügyelni kell 
a jelzésekre. Fárasztó, de én 
szeretem. Hamarosan tanfo
lyamra megyek. Szeretném, ha 
volna néhány dízeltípusú moz
donyra is vizsgám. 

világa külön világ. Nemcsak Nem leánwálom ma, vasárnap, de hétköznap is. .; 
Itt jönnek, mennek az emberek. - A felesége mit szól hozzá? 
Van. akinek letelt, s van, aki- - Nem örül túlságosan, hi-
nek most kezdődik a szolgálata: szen ez azt jelenti, hogy amikor 

- Mozdonyfelvigyázó elv- majd tanulok. az eddiginél is 
társ ... Varga Gábor mozdony- kevesebb időm lesz a családdal 
vezető tisztelettel jelentke- együtt lenni. 
zem . . . - Nem fárasztó egyvégté-

Aztán utasítá$ok hangzanak, ben a tizenkét órás szolgálat? 
amelyek hivatalosságukban is - De igen. Az éjszakai veze-
emberiek. tés a legfárasztóbb. Gyorsab-

- Jó utat! Vigyázzon ma- ban lanyhul az ember figyelme, 
gára! ébersége, de nem lehet enged-

A másik terem is ugyanolyan ni. Minden második szolgálat 
apró, mint a mozdonyfelvigyá- általában éjszakára esik. Nem 
zóé. Ott hárman várakoznak. leányálom. Vasutasnak lenni 

Mindegyiküknél nagy táska igen kemény és szigorú életet 
van. Lehet egyenként vagy tíz- jelent. Sok lemondással, fegyel-

- Amikor szolgálatban van. 
hogyan és mit ebédel? 

- Táskából, ami van . . . A 
mozdonyt, a szerf;lvényt nem 
lehet elhagyni. En ma azt 
eszem, amit a feleségem csoma
golt: házikolbász zöldpapriká
val, meg retekkel. Néha négy
éves kislányom, Veronika is se
gít neki. Ők gondolnak rám, iz
gulnak értem és várnak ha
za ... 

Szolgálat után 
Tizenkét órával később. 
Varga Gábor arca kicsit sá-

padtabbnak, kicsit soványabb
nak látszik, mint amikor szolgá
latba lépett. Mit érezhet? Fá
radtságot. Most enyhülnek 
majd az idegei, most, amikor le
szállt a mozdonyról. Most kez
dődik az akklimatizáció. s most 
válik majd ismét, egy-két órán 
belül újra gyalogossá. De addig 
még van dolga. Első útja a moz
donyfelvigyázóhoz visz1. Meg 
kell tudakolni következő szol
gálatbalépés időpontját ... 

Nyílik az ajtó. A két egyenru
hás tisztelegve köszönti egy
mást és elhangzanak a tömör 
mondatok: 

- Mozdonyf elvigyázó elv
társ, Varga Gábor mozdonyve
zető tisztelettel jelentke
zem . . . A szolgálatom ideje 
alatt rendkívüli esemény nem 
történt ... 

- Köszönöm. Kérem, szí
veskedjék k�dden reggel hat 
órakor az 1287-es számú vonat
nál jelentkezni ... Jó pihenést! 

Sindulár Anna 
tizenöt kiló. Benne a vonat hi- .---------------------------, 
vatalos okmányai, a különféle 
fontos tudnivalók és persze, 
amit minden vasutas magával 
visz: törölköző, szappan, borot
válkozó felszerelés, egy tiszta 
munkásruha és olvasnivaló. És 
a szellemi táplálék mellett ott 
van a testi táplálék is: reggeli, 
ebéd, vacsora - mindig attól 
függően, hogy miként alakul a 
szolgálat, hányszor és milyen 
napszakban kell étkezniük. 

És a nagy táskában ott van 
az ital is! Kitűnő „falmelléki", 
ahogy egymás között tréfásan 
nevezik. Most töltötték meg a 
falikútból. Jó a víz, de nyáron 
annyira felmelegszik, hogy 
szinte ihatatlan. A mozdonyon 
nincs hűtő. 

- Személyvonat érkezik 
Budapest feló1 az első vágány
ra! A vágány mellett tessék vi
gyázni! - figyelmeztet a han
gosbemondó ... 

Ebben a pillanatban a három 
mozdonyvezető közül a legfiata
labb, Varga Gábor készülődik. 
A könyv, amit olvasott: Nor
mann Carrtól az Elefántok völ
gye, becsukódik és a nagy tás
kába kerül. Egy kis igazítás a 
nyakkendőn, a kék tányérsap
kán. Egy pillantás a• társakra, 
karlendítés, ami annyit jelent 
„szevasztok!", aztán irány az 
egyes peron ... 

KIVÁLÓ VASUTAS 

A kocsitakarítók 
csoportvezetője 

Zalaegerszegen Bedi Jó
zsefnét, a kocsitakarítók cso
portvezetőjét keresem. 

- Betegállományban 
van, de adminisztratív mun
kák elvégzésére bejött dol
gozni tájékoztattak a 
munkatársai. 

- Nem nehéz? - kérde
zem a nyugdíjkorhatáron túl 
dolgozó Bedinét, miután rá
találtam. 

- Nézze, a munkánk ma
radéktalan elvégzéséhez 
harmincöten kellene len
nünk, de már csak 26-an va
gyunk. Segíteni kell a töb
bieknek ... 

Betli Józsefné munkáját a 
közelmúltben Kiváló Vas
utas kitüntetéssel ismerték 
el. Korábban vezérigazgatói 
dicséretet és több Kiváló 
Dolgozó kitüntetést kapott a 
helytállásáért. 

- Mikor lépett a vasút 
szolgálatába? 

- 1954. február 4-től dol
gozom a MÁV-nál. Ismerő
söm ajánlására vettek fel. 

- Hol kezdett dolgozni? 

négytengelyes, gyorsvonati 
kocsit tisztítunk. Munkánkat 
kárpittisztító gép. ipari por
szívó és magasnyomású hi
degvizes mosó könnyít1. 

A zalaegerszegi személy
kocsik tisztaságával kapcso
latosan csak dicséreteket 
hallottam, pedig létszám
hiánnyal is küzdenek. Még
is, hogyan sikerül? A titkát a 
munka jó szervezésében kell 
keresni. 

Kovács István nem régen ke
rült ebbe a javítóegységbe. 
A BKV-nál tanult járműlakatos 
szakmát. Igaz. eredetileg a vas
útnál szerette volna ezt a szak
mát kitanulni azzal a nem tit
kolt szándékkal. hogy egyszer 
mozdonyvezető lesz. de akkor 
erre nem volt lehetőség. Nem 
keseredett el. s mikor jó ered
ménnyel szakmunkásvizsgát 
tett. jelentkezett "a Záhonyi 
Üzemigazgatóságon. Távlati 
tervéről azonban. hogy egyszer 
vezérállásra kerüljön, látáshiba 
miatt le kellett mondania. Így 
került Fényeslitkére a Kandó 
Kálmán brigádhoz· fékszerelő
nek. 

Persze, hogy igent mondtam, 
hiszen jólesett ez a bizalom. 
Azóta AB-túrban együtt dolgo
zunk. Igyekszem is fegyelme
zetten elvégezni a rámbízott fel
adatokat, s nem élek vissza a 
bizalommal. Úgy látom, az itte
ni fiatalok többsége hozzám ha
sonlóan igyekszik helytállni, 
bár az őszinteséghez az is hoz
zátartozik, hogy olykor néhá
nyuknál a hangoskodás nem áll 
arányban a végzett munkával. 

Dupla vagy semmi? 
- Ugyanitt, a kocsitaka-

rítóknál ... 
Az akkori állapotokról 

faggatom a kitüntetettet, aki 
_ a belépésétől kezdve a sze-

- Tartalékkocsik nincse
nek, így azt tesszük, hogy a 
négyszemélyes f orda mellé 
péntekenként bejön még 3-4 
asszony - magyarázza a 
csoportvezető. - A f orga
lommal egyeztetve egy-két 
kocsit kiveszünk a sorból, és 
elvégezzük az általános 
nagytakarítását. Ezáltal fo
lyamatos a karbantartás. 
nem tud leromolni a kocsik 
állapota. Higgye el, a kitün
tetésemben benne van en
nek a kis csapatnak a lelkes. 
szorgalmas munkája is ... 

- Szerencsés embernek tar
tom magam, mert Mezei István 
és Tóth Béla csoportvezetők, 
Gyure Barna művezető kezdet
től fogva segítették a munká
mat, s hamar befogadott a kol
lektfra is - kezdi a beszélgetést 
a szőke fiatalember. - Nagyon 
jó. hogy olyan fiatalokkal dolgo
zom együtt. akik a környékb�li 
településekről járnak be. En 
dombrádi vagyok. Nyáron mo
torkerékpárral. télen a vasutas
busszal utazom. 16.50 forinttal 
kezdtem. s ma a müszakpótlé
kokkal ei;yütt csaknem 24 fo-

- Ez az üzem aránylag kor
szerű - folytatta. - Az ellátás
sal is elégedettek vagyunk: na

ponta meleg ebédet kapunk. A 
jó műszakbeosztás eredménye
ként bőven van szabad időnk 
is. A munka végeztével azon
ban tisztálkodószerként csak 
szappant használhatunk, ami 
nem viszi le rendesen a kezünk
ről a kenőzsírt. Jó lenne ha 
ULTRA-DERM-et is bíztosíta
nának, mint a BKV-nál. Még 
ennél is fontosabbnak tartanám 
az alkatrészellátás javítását. 

Elgondolkodtató, hogy milyen gyakran kell boHzan
kodnia az utazóközönségnek az"1. mert dupl6n, vagy 
h6romazorosan adnak 1d helyjegyeket az expreuzvo
natokra. Ilyenkor a szab6typt eHH,Ja. hogy vonjuk 1Ht 
az utazóköz6ns6gt61 a helyjegyeket. egyu6val jetez
zGk a hi6nyos8'gokat. De mit 6rilnk el euel u admi
niutr6ci6s t6bbletmunk6valt hiuan az utas akkor •• 
ott szeretne Gini, kényelmesen utunl • pmtZÜl't, aho
"• a jegye azóL A legtöbbaalr riiltNMt u eln6z6st k"'9. 

Ilyen esetek leggyakrabban p6nteken •• vu6map 
eate fordulnak et6. S ha ehhea m'8 hozáadmftJuk • 
t•dtlisi engedéllye1 ,-nc1e1kezO utuokat. qylk-""· 
alk ko«ilHtn akkora a kiou. hotlY � , .. v.., 
• telp6n, ald rendet tud teremtem • vonaton. 

Nem lehetne figyelmesebben kiadni• helyjegyeket? 
, N6methhtv6n 

jegyvizsgáló 

.. 

mélykocsik takarításával, 
tisztításával foglalkozott. 

- Akkor még többnyire 
a marhavagonokból átalakí
tott, bádogvécés, olajos pa
dozatú, kályhafűtésű sze
mélykocsikat takarítottuk. 
Azt hiszem, nem kell külö
nösebben ecsetelnem, hogy 
milyen nehéz volt ... 

- Mi változott? 
- Minden. Jelenleg már 

több mint 100 Ez-motorko
csit, illetve pótkocsit és 

Bedi Józsefné nehéz szak
vonali teendői mellett 15 
évig szakszervezeti bizalmi
ként is képviselte társait. 

Sz. Jakab István 
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Tiszta állomás 
Apafa: kis állomás 13 tagú 

személyzettel Debrecen szom
szédságában. Forgalma azon
ban nem kicsi A 2áhony1 fővo
nalból Itt ágazik el a vasút Má
tészalka irányába. a szatmári 
tájak felé. Az átmeno vonatok 
száma mintegy 180-200 napon
ta. 

Van azért itt helyi le- és 
feladás is - mondja Tóth Sán
dorné állomásfőnök. - Tavaly 
például 4597 kocsi érkezett hoz
zánk rakottan. Feladásunk az 
elmúlt hben 56 OOO tonnát tett 
k1. Közben a kocsitartózkodást 
átlag négy és fél órával sikerült 
csökkentenünk . .. 

Az állomás 13 dolgozóJa -
beosztásra tekintet nélkül -
egymást mindenben segíti. 
A rendet, tisztaságot úgy tart
ják fent. hogy k1-k1 vállalja sa
ját szolgálati helyén és a váróte
remben. a peronokon. a vágá
nvok között is a közös takarí
tást. Ez a csapatmunka elsősor
ban mégis az Április 4. szocia
lista bngád nevéhez fűződik. 
Pótvállalásként személykocsi
kat 1s takarítottak Debrecen
ben. 

Így nyerték el korábban 1s 
évről évre a „ Tiszta szolgálati 
hely" címet. Tóth Sándorné pe
dig a „Környezet védelméért

„ 

kitüntNést. 
(zsoldos) 

Megérdenaelt 
jutalona 

.Pynakeszi állomáson az el
múl\ � 'ben i!"meretlen tettesek 
hosszú hónapokon át dézsmál
ták a vagonokat. Koledich An
talné akkon állomásfőnök (je
lenleg a Budapesti Vasút1gaz
gatóság kereskedelmi szállítási 
osztályán dolgozik). leleplezte a 
tolvajokat. Az állomásfönöknő 
feljelentést tett a rendőrségen. 
A rendőrségi vizsgálat mintegy 
30 ezer forint értékű vodkát. ci
garettát. cipőt és másféle érté
keket talált az elkövetőknél. 

· A Budapesti Vasúttgazgató
ság vezetője Koled1ch AntalnPt 
a társadalmi tulajdon védelmé
ben tanúsított példás magatar
tásáért kétezer forint jutalom
ban részesítette. 

\1 \G\ \B \ \Sl T \� 

A MÁV Vezérigazgatóság 

MÓDOSÍTOTTÁK AZ IDEI TERVET 

Hogyan tartható egyensúlyban 
a vállalati gazdálkodás 7 

Hiányzik az eddig el nem szállított ötmillió tonna áru fuvardíja 
Tákarékoskodni kell a kiadásokkal+ Változatlan a nyereségterv 

Az év eleji. rendkívül zord 
időjárás és az energiakorlátozá
sok okozta termelésk1esések 
miatt a vasút�n elszállított áru
menn:yiség május végéig csak
nem 5 millió tonnával alatta 
maradt az eredeti tervben erre 
az időszakra ütemezettnek. Saj
nos az így kiesett bevételek mi
att kedvezőtlenül alakulnak a 
vállalati gazdálkodási eredmé
nyek. Ez szükségessé tette az 
1985. évi tervfeladatok átértéke
lését. 

A terv módosítása során az 
idei áruszállítási feladatot - fi

gyelembe véve a szállítóképes
ség korlátait is - az eredeti 
tervben szereplő 120 millió ton
náról 118 millió tonnára mérsé
kelték. Ez azt jelenti. hogy a 

második félévben - a módosí
tott terv teljesítése érdekében' 
- mintegy 3 millió tonnával 
több árut kell fuL•arozni, mint 
amennyit az eredeti terv üte
mezett erre az időszakra. En
nek árufedezete a fuvarpiacon 
biztosított, miután az ipar és az 
építőipar - a Minisztertanács 
felhívása alapján - előrelátha
tólag mindent megtesz &z elma
radt termelés és az elmaradt 
szállítások pótlására. 

A vasutasoknak az irányítás 
és a végrehajtás minden szint
jén fel kell készülmök a többlet
mennyiségű áru elfuvarozá
sára. 

A szállítási tervek módosulá

millió forint nyereség képződ- 1. A szakszolgálatok általá-
jék. Enélkül a megfelelő érde- nos koltségeinél. 
keltségi alapok nem tervezhe- 2. Közvetlenül nem a szállítők. ami arra vezethetne. hogy tás eszköz,:it érintő fenntartási a dolgozók átlagkeresetét. vala- kiadásoknál _ különösen az mint szociális juttatásait (lakás- idegenfeles munkákkal történő alap. jóléti költségek kielégítése körültekintő gazdálkodásban. stb.) nem kívánt mértékben 
korlátozm kellene. Ennek elke- 3. Az üzemeltetési költségek 
rülésére szükséges az eredeti- takarékos felhasználásában -
leg kiadott évi költségterv 400 teljesítmények évi csökkentésé
millió forintos csökkentése is. vel arányosan. 

A 400 millió forint költség- 4. A szállítási eszközöket 
megtakarítást - részletes bon- érintő fenntartási költségek 
tásban - a kiadott irányelvek csökkentése olyan mértékű le
figyelembevételével maguknak gyen, amilyen mértékben ez az 
a tervkötelezetteknek kell rész- J-IV. havi kisebb teljesítmé
leteiben előirányozniuk. Az ere- nyekkel kapcsolatba hozható 
deti tervhez képest 240 millió (kisebb mozdony- és kocsifutás, 
forinttal kell csökkenteni a elegytonna/km stb.). A fenntar
költségeket a vasútigazgatósá- tások költségeinek csökkentése 
goknál, ugyanakkor az építési az év második felében azonban 
főnökségnek 50 millió forintot, nem mérsékelheti a szállítási 
a járműjavító üzemeknek 60 kapacitást. így az erre az idő
millió forintot kell megtakarí- szakra ütemezett villamosmoz
taniuk az eredeti költség-elő- dony- és teherkocsi-javítás na
irányzattal szemben. A köz- turáliáit a tervmódosítás so
pontilag elszámolt költségek rán csökkenteni nem lehet. 
tervét - ezalatt elsősorban a Az évi terv maradéktalan telnemzetközi kocsibérköltség jesítése érdekében a módosított összegét kell érteni - 50 millió tervben a negyedéves ütemeforinttal mérsékelték. Ez utóbbi zést az alábbi módon végezték realizálása természetesen nem- el: csak a vezérigazgatóság ügye. _ az !. negyedévi tervszáhiszen az csak az egész hálózat 

mok azonosak a már realizált közös munkája eredményekép-
pen valósulhat meg. tényszámokkal; 

- a II. negyedévi terv léA költségtervek. helyeseb-
nyegében megfelel az eredetiben a költségek csökkentését az 

alábbi területeken kell biztosí- leg kiadott tervnek. 
tani: Dr. Vinkler Péter 

sa értelemszerűen maga után--------------------------
vonja az üzemviteli, a forgalmi 
és vontatási teljesítményi és az 
üzemanyag-, energiatervek át
dolgozását is. 

Az évi szállítási terv 2 millió 
árutonnával való csökkentése 
miatt a bevételi tervet is csök
kenteni kellett 400 ,millió fo
rinttal. Az átdolgozott terv 
alapján előirányzott gazdálko
dás célkitűzése azonban az, 
hogy e bevételkiesés ellenére is 
az eredetileg tervezett 1800 

Nyugdíjasok találkozója 
A hatvani önálló nyugdíjascsoport június 3-án. a Liszt Fe

renc Művelődési Házban találkozót rendezett. Balogh László, a 
csoport elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd a szakszervezet 
alapító tagjainak és huszonöt bizalminak. illetve főbizalminak 
emléklapot adott át. 

A nyugdíjas csoport vezetői ugyancsak emléklapot adomá
nyoztak azoknak a brigádoknak (a Dózsa, a Zrinyi, a Hámán 
Kató), amelyek több éve patronál�ák a nyugdíjascsoportot. Ez
után megvendégelték a találkozó résztvevőit. 

Szücs Ferenc 

A MÁV a BNV-n 
Május 22-30. között rendez

ték meg a 81. Budapesti Nem
zetközi Vásárt. a beruházási ja
vak szakvásárát. 

A l'ásár hagyományos kiállí
tÓJa volt a MÁV is. Az önálló 
pavilonban - ezúttal első íz
ben - a látogatók két televízió 
képernyőjén láthatták a vasút 
munkáját bemutató reklámfil
meket. 

A tárgyalóban a MÁV vezetői 
a vasút munkáját segítő szak
emberekkel és a nagyobb fuva
roztatók képviselőivel vitatták 
meg közös gondjainkat, és 
egyeztették terveiket. 

A MÁV Vezérigazgatósága a 
vidékről jövő látogatóknak 

33 %-os vasúti kedvezményt 
adott. A kedvezményt igénybe 
vevők között három alkalom
mal 2 db. az NSZK vasútvona
lára érvényes turistabérletet, 2 
db belföldi és 2 db szocialista 
országba szóló, oda-vissza érvé
nyes. tetszés szerinti célállomá
sú szabadjegyet sorsoltak ki. 
Külön házban mutatkozott be a 
nagyközönségnek a MÁV
TOURS utazási iroda. 

A MÁV-pavilont meglátogat
ta dr. Nagy Ervin közlekedési 
miniszterhelyettes és dr. Ba
jusz Rezső, a MÁV vezérigaz
gatója. 

Foto: Laczkó Ildikó 

Levél az Olvasóhoz 
Kedves Olvasók! 
Bizonyára észrevették, hogy lapunknak ez a száma, 

amelyet most a kezükben tartanak, eltér a megszokottól, 
hiszen a korább, nyolc oldal helyett ezúttal 12 oldalon ol
vashatják a vasutasok nagy családjáról szóló híreket, tu
dósításokat, riportokat. Reméljük, örömmel fogadják, 
hogy ezentúl a Magyar Vasutas minden második száma 
négyoldalas melléklettel készül. Ez olvasóink jobb tájékoz
tatását kívánja szolgálni, mindannyiunk munkájáról, hiva
tásának alanyáról a vasútról. A lap első oldalán. az úgyne
vezett „lapfejben" ez áll: ,,A Vasutasok Szakszervezetének 
lapja", a plusz négy oldalon pedig azt olvashatják: ,,A 
MAV Vezérigazgatóság melléklete". Ez utób_bi azt jelenti, 
hogy az itt következő hasábokon a Magyar Allamvasutak
nak, hazánk legnagyobb vállalatának eredményeivel, 
gondjaival szeretnénk behatóbban foglalkozni, a vasút 
dolgozóit tájékoztatni. 

Nagy öröm, de egyben felelősség is a szerkesztőknek 
ez a lapbővítés. Öröm, mert több helyünk lesz arra, hogy 
bemutassuk a MÁV fejlesztési elképzeléseit, bővebben 
foglalkozzunk egy-egy, sokunkat érintő kérdéssel, fotókat 
közöljünk mindennapjainkról. Felelősség, mert egy, az ol
vasók által már kedvelt, népszerű lapnál nem könnyű 
megtalálni azokat a témákat, amelyek számíthatnak a 
több mint negyvenezer előfizető érde�lődésére. Célunk az 
is, hogy írásainkkal bizonyítsuk: a MAV vezetői bíznak a 
vasút minden dolgozójában, s mindent megtesznek azért, 
hogy anyagi és erkölcsi megbecsüléssel növeljék a vasu
tasok összetartozását, erősítsék azt a tudatot, hogy érde
mes a MÁV-nál dolgozni. Ebben kíván segíteni a sokszí
nűbb tájékoztatás, az őszinte hang, nemcsak sikereinkről, 
de megoldásra váró, gyakran nehéz, embert próbáló fel
adatinkról is. 

A melléklet szerkesztésében, tartalmának kialakításában 
számítunk olvasóink segítségére is. Szívesen adunk hírt 
munkaversenyről, egy-egy brigád életéről, kiemelkedő 
munkasikerekről, a vasutasok örömeiről, gondjairól. A hét
köznapokat azonban nem mindig, sőt nem is elsősorban a 
felhőtlen öröm jellemzi. Kritikai észrevételek, életünk, 
munkánk jobbítását célzó javaslatok éppúgy helyet kapnak 
majd ezen a négy o)_dalon, mint a humor, a játék - egy
szóval mindaz, ami Onöket érdekli. 

Kérjük, írjanak minél többen bizalommal a szerkesztő
ségnek, legyenek segítségünkre abban, hogy rövidesen 
olyan kíváncsian várják majd ezt a mellékletet, mint ami
lyen jószándékkal mi törekszünk olvasóink igényeinek ki
elégítésére. 

Befejezésül engedjenek meg még egy gondolatot. Az 
„új lap" első száma éppen akkor kerül a kezükbe, amikor a 
35. vasutasnap ünnepségeire készülünk. Néhány nap múl
va az egész ország ünnepli majd a sokszor dicsért, sokszor 
bizony elmarasztalt, de mindenképpen nélkülözhetetlen 
vasutasokat. Az ünnepségsorozat kiemelkedo rendezvé
nye lesz a közel egy éve tartó vetélkedő, magas jutalmak
kal, rangos elismeréssel. Ahhoz azonban, hogy a vasút a 
jövőben is közmegelégedésre végezze el nem könnyű fel
adatát, az év minden napján „ vetélkednünk" kell, jó mun
kával, a korábbinál is nagyobb odaadással. Növekednek az 
előttünk álló feladatok a MÁV minden területén Ezek 
megoldásához kívánok sok sikert: 

1985-BEN 

Kratochwill Tivadar, 

a MÁV Tájékoztatási Főosztály 
vezetője 

Jubiláló vasútvonalak 

,) 

A magyar vasútépítés hősko
ra 1845-től 1873-ig - a Magyar 
Államvasutak rendszerének ki
alakulásáig - tartott. (A pest
váci vonal előmunkálatai 1844 
végén kezdődtek.) Az említett 
időszak első 22 évében 2160, az 
utolsó hét esztendőben pedig 
4093, összesen tehát 6253 km 
hosszú vonalat létesítettek. Az 
elismerésre érdemes technikai 
fejlődésre emlékezve néhány 
kerek évfordulót kívánunk 
megemlíteni. 

kéria országhatár-Szabadka 
(Subotica) vonal 58 km hossz
ban, a MÁV kivitelezésében 
(Bácsalmás és Csikéria között 
1960-tól nincs forgalom), 

Három vasútvonalat nyitot
tak meg 125 évvel ezelőtt: 

- 18601 április 24-én a 
Nagykanizsa-Murakeresztúr 
országhatár-Kotor (Kotori
ba)-Pragerhof (Pragersko) vo
nalat 57 km hosszban, a Déli 
Vasút építésében (erről lapunk
ban is megemlékeztünk), 

- 1860. július l-én a Székes
fehérvár-Kisbér-Újszőny 
(Komárom) közötti 82 km-es 
szakaszt, amely ugyancsak a 
Déli Vasút tulajdonát képezte, 

- 1860. augusztus 14-én a 
Tiszavidéki Vasút építette a 89 
km hosszú Miskolc-Hidasné
meti-Kassa (Kosice) vonalat. 

Hat vasúti pályát adtak át a 
forgalomnak 100 évvel ezelőtt: 

- 1885. január l-én a Győr 
MÁV-Győr GySEV 1,6 km-es 
közös használatú szakaszt a 
Győr-Sopron-Ebenfurti 
Vasút létesítette (.,peage" for
galom a Rába-hídig). 

- 1885. január 8-án nyílt 
meg a Baja-Bó.csalmás-Csi-

- 1885. május 17-től közle
kedik a Tiszatenyő-Kun
szentmárton között vonat. 35 
km hosszban. a vágányt a Pusz
tatenyő-Kunszentmártoni 
HÉV építette. 

- 1885. júmus 21-én adták 
át a Jászapáti-Újszász közötti 
vonalat a forgalomnak, a 32 
km-es szakaszt az 
Újszász-Jászapáti HÉV vite
lezte ki, 

- 1885. augusztus 18-án he
lyezték üzembe a Barcs-Da
ru.var közötti vonalat 69 km 
hosszban. Az építtető a Barcs
Pakracj HÉV volt. (A Dráva
híd felrobbantása miatt jelenleg 
a forgalom szünetel), 

- 1885. október 5-én újabb 
16 km-es vonallal bővítették a 
vasúti hálózatot Mezőtúr és 
Túrkeve között. a HÉV építésé
ben. 

Az elődök úttörő munkájára 
emlékezve meg kell említem, 
hogy a jelenlegi adottságok 
mellett is korszerűsítésre törek
szik a vasút. Az idei beruházá
sok közül ki kell emelni a to
vábbi vasútvillamosítást. Az év 
végére elkészül a Dombóvár
Pécs közötti fővonal és megkez
dődik a Budapest-Székesfe
hérvár közötti villamosítási 
munkálatok előkészítése. 

H.K. 



fj \1 \C\\H \ \�l l \� l!lh:i . .ll'\ll � 2i. 

llS �. 
Ez az ér a kísérletezés és kibontakozás időszaka 

Hivatalosan január 2:án 
kezdte meg működését a MAV
TOURS Idegenforgalmi és 
Szállítmányi Igazgatóság. E né
hány hónap azonban csak arra 
volt elegendő. hogy hozzákezd
jenek a területi és körzeti iroda
hálózat kiépítéséhez. Jelenleg 
hat idegenforgalmi és egy szál
lítmánvozási iroda áll az érdek
lődők ;endelkezésére. 

Jtfeghódítani 
a piacot 

Jávor András igazgatótól 
kérdeztem. hol tartanak a mun
kálatokkal. 

- A szervezési folyamat bo
nyolult és időigényes. Nem 
könnyű betörni a piacra, hi
szen nagy a konkun-encia. Eb
ben a mostani stádiumban az a 
legfontosabb. hogy széles körű 
kooperációs együttműködést te
n·mtsünk mindazokkal a válla
latokkal. amelyek munkája nél
külözhetetlen célkitűzéseink 
megvalósításához. Februárban 
és márciusban már 20 céggel 
kötöttünk úgynevezett alap
szerződést. De ez még csak a 
kezdet. A szocialista országok 
idegenforgalmi szakembereivel 
is szeretnénk jó kapcsolatokat 
k1alakítam. Munkatársaim 
ezekben a hetekben utaznak 
Román ,á'ba, Csehszlovák1á ba. 
Bulgáriába és az NDK-ba. hogy 
a kölcsönös együttműködési le
hetőségekről tárgyaljanak. 

- Eddig 32 vasutast képez
tünk át erre a munkára - foly
tatja az igazgató - akik az or
szág különböző részein létesí
tett irodáinkban dolgoznak. 
Most a szállítmánvozásnál sze
retnénk néhány vasutassal erő
síteni. ezért tanfolyamot indí
tunk számukra. 

- Mennyire versenyképes a 
MÁVTOURS? 

- Az Utazás ·a5 című kiállí
táson mi is részt vettünk. Ott ki
derült. hogy egyelőre nem va
gyunk olcsóbbak, mint a többi 
iroda. Nem tudunk versenyre 
kelni az autóbuszokkal, jólle
het. ápnlls elseje óta ott is jelen
tős az áremelkedés. 

- Mégis: miért éri meg. 
hogy valaki a MÁVTOURS-hoz 
forduljon? 

- Mi főként a szolgáltatá
sok magas színvonalára és ki
fogástalan ellátásra törek
szünk. Kényelmes. kulturált 
utazási körülményeket kíná
lunk mindazoknak, akik igény
be veszik szolgálatat_ásainkat. 

- Mit ajánl a MA VTOURS 
erre az évre az érdeklődőknek? 

- Mivel még nem indult be 
az üzlet. ez amolyan kísérleti 
esztendő lesz. Pillanatnyilag 
20-22 program között válogat
hatnak az utazm vágyók. Né
hány napos túrákat ajánlunk 
belföldön a Mecsek vidékére, 
az ·északi hegyvidékre, a Bala
ton környékére. Többnapos 
programot szervezünk a sza
badtén játékok idején Szeged
re. Gyulára és a pécsi vásárról 
sem feledkezünk meg. Figye„ 
lembe ,·esszük a belföldi aktuá
lis rendezvényeket. 1..:-tazásokat 

szervezünk a szocialista orszá
gokba. Egyelőre tőkés orszá
gokba nincs ajánlatunk, mert a 
hatóságok ez ideig ezt még nem 
engedélyezték. Azt azonban. 
amire lehetőséget kaptunk. 
igyekszünk legjobb. tudásunk 
szerint elvégezni. 

JI asutasoknak 
több 

a kedrezménv 

Gubányi Gábort. a MÁV
TOURS igazgatóhelyettesét ar
ról faggattam. mivel szeretnék 
megnyerni az embereket? 

- Szeretnénk a menetrend
szennt, járatokat az eddiginél 
jobban kihasználn1. hiszen ez is 
hozzájárulna ahhoz. hogy ez az 
új vállalkozás egyre életképe
sebbé ,·áljon. Különböző ked
vezményekkel igyekszünk arra 
ösztönözni az utasokat. hogy az 
egyes vonalakon minél többen 
utazzanak. Kellően átgondolt 
üzletpohtikával lehetővé vált. 
hogy további. magasabb ked
vezményeket adjunk. Sőt azt 
tervezzük. hogy az árrésü}lk 
terhére a vasutasok a MA V

TO URS programjain való rész
vétel esetén külön kedvez
ményben is részesüljenek. 

A MÁVTOURS budapesti 
irodájának vezetője. Hobot 
Lászlóné elmondotta. hogy 
igyekeznek tájékoztatni az em
bereket az általuk kínált lehető
ségekről. Arra a kérdésemre. 

hogy mindezt miként valósítják 
meg. a következőket válaszolta: 

- Munkatársaim ellátogat
nak a gyárakba, ü:::emekbe és 
a::: iskolákba. hogy propagál
ják programjainkat. Mintegy 
200 iskolát keresnek fel a kollé
gák és tanulmány, kirándulá
sokhoz kínálnak programokat 
a pedagógusoknak. Bármilyen 
megrendelésnek elege>t tudunk 
tenni. és igényes. t·áltozatos. 
kulturált túrát s:::en·e:::ünk a 
diákoknak. Abban is különbö
zik a többi utazási irodától. 
hogy nálunk telefonon is bárki 
jelentkezhet a meghirdetett 
programokra. Cgyintézőink 
mindent elintéznek a Jelentke
zőknek. am, az utazáshoz szük
séges. sőt a kész Iratokat ház
hoz is szállítják. Ez az a plusz. 
amivel m1 ked\·e>skedünk azok
nak. akik hozzánk fordulnak. 

Jó a risszhang . . .  

A MÁVTOl:RS új intéz
mény. :vlég sok munka ,·ár a 
szakemberekrP. hogy meghó
dítsák az utazm szerető embe
reket. Lelkesedésben. ötletek
ben mncs h1án�. és ez a kezdeti 
nehéz periódusban 1s sokat 
ígér. 

Jó jel. hogy az eddig szen:e
zett hazai és külföldi túráknak 
kedvező a visszhangja. Az óva
tos. körültekintő üzletpolitika 
remélhetőleg eredményes lesz. 

(Csík) 

A 35. VASUTASNAPON 

GAZDAG PROGRAM 

A. SZŐNYI ÚTI PÁLYÁN 
A január elsején megalakult MÁ VTOURS né

hány jól sikerült be/- és külföldi társasutazás le
bonyolítása után most „hazai pályán" szervez 
egésznapos programot a 35. vasutasnapon, a 
Szőnyi úti BVSC-pályán. A szervezők főként vas
utasokra és családtagjaikra, sőt a zuglói lako
sokra is számítanak, akik szívesen töltik a szak
mai ünnepnapot a szabad levegőn szórakozás
sal, kikapcsolódással. 

A délelőtti program a gyermekeké. A műsoros 
vetélkedőt és disco-táncversenyt bűvészmutat
ványok és egyéb meglepetések teszik még érde
kesebbé. Délután a felnőttek lehetnek a zenés di
vatbemutató közönsége, vehetnek részt vetélke
dőn és jó idő esetén a strand is egész nap a 
vendégek rendelkezésére áll. Mindez mibe ke

rül? A belépő ára a helyszínen 85, elővételben 75 
Ft. A gyermekek belépője 50, illetve 40 Ft. A jegy 
árában természetesen az ebéd ára Is benne van. 
A felnőtt menü: bográcsgulyás, túrós csusza és 
egy korsó sör. A gyermekeké: rántott sertésbor
da és üdítő. 

Jó szórakozást és jó étvágyat! 

,., 

Rugalmas .munkaidő a MAV-nál 
A napi munkaidő merev sé

mát megváltoztatásának g:,:a
korlata először a gazdaságilag 
fejlett tőkés országokban ter
jedt el. Hazánkban 1972-ben je
lent meg az első utalás az úgy
nevezett munkaidő-csúsztatás
ra. A Munka Törvénykönyve 
1979. évi módosítása óta felha
talmazza a munkáltatót. hogy a 
tön·ényes munkaidőt rugalma
san is beoszthatja. Ennek sza
bályait minden vállalatnál a 
kollektív szerződés szabályoz
za. 

Mi a lényege? 

A rugalmas munkaidörend
szer lényege. hogy a dolgozó 
maga valaszthatja meg napi 
munkaidejét, vagyis azt. hogy 
az egyes munkanapokon mi
kortól meddig dolgozik - ter
mészetesen előre meghatáro
zott. szabályozott keretek kö
zött. Rugalmas munka1dőrend
szerben a napi munkaidő törzs
időből és perem1dőböl tevődik 
össze. 

Törzsidőben a jelenlét kötele
ző, peremidőben a dolgozó ha
tározza meg munkába érkezé
sének. illetve onnan történő tá
vozásának időpontját. A perem
időben történő eltérő munka
idő-teljesítést ugyancsak pe
remidőben kell kiegyenlíteni. 
abból a dolgozó egész napos tá
vollétet nem biztosíthat magá
nak. A gazdasági feladatok sür
gős elvégzése céljából a szolgá
lati felettes elrendelheti a me
re,· munkaidő alkalmazását is. 

A rugalmas munkaidőben 
dolgozók havi munka1dőkeretét 
a havi munkanapok és a mun
kanapokra eső munkaszüneti 
napok 8.4 órával (átlagos napi 
munkaidő) történő szorzatával 
kell megállapítani. Ezt nevez
zük eszmei jelenléti időnek. Az 
így megállapított havi kerettől 
való eltérés plusz-mínusz 12 
óra lehet. E különbözetet ki
egyenlítés céljából a következő 
hónapra át lehet vinni. 

Hol alkalmazzák? 

A rugalmas munkaidő alkal
mazása során törekedm kell ar
ra. hogy túlmunka ne merüljön 
fel. Ha a túlmunka elkerülhe
tetlen - ledolgozása átvitellel 
sem lehetséges -. az eszmei 
munkaidőn felül végzett munka 
minősül túlmunkának. 

Rugalmas munkaidőrendszer 
alkalmazása esetén nélkülözhe
tetlen a ledolgozott idő pontos 
regisztrálása. Ezt a napi mun
kaórák számának változó telje
sítése indokolja. A regisztrálás 
elvileg háromféleképpen lehet
séges: nyomtatványon (kéz
írással), mechanikus időrögzítő 
berendezéssel (blokkolóórával) 
és elektronikus úton (kompu
tervezérléssel). A MÁV-nál az 

időrögzítő berendezés a rend
szer bei·ezetésének feltétele. 

A MÁV KollektÍl' Szerződés 
1982-ben három központi 
szen·nél - a MÁV Ten•e:::ő In
tézetben, a MÁV Számítástech
nikai Üzemben, valamint a 
MÁV Távközlési és Biztosító 
Berendezési Központi Főnök
ségnél - tette lehetővé a rugal
mas munkaidőrendszer bere
zetését. A kollektfr szerződés 
1984-ben átlagosan megadta a 
jogi lehetőséget a bevezetéshez. 
A rendszer elterjesztésének f e/
tétele, hogy a i•asútigazgatósá
gok megvizsgálják, mely mun
katerületen lehetséges a bet•e
zetés. Csak olyan munkakörö
ket vehetnek figyelembe, ahol 
az állandó jelenlét, a folyama
tos szolgálat nem szükséges. 

A bevezetés több hPlyen elő
készületi stádiumban van. A ru
galmas munka1dőrendszer al
kalmazásának kérdése1,·c•l a kö
zelmúltban wzéngazgató1 értP
kezlet foglalkozott a MÁV-nál. 
Az értekezleten megállapítot
ták. hogy az eddigi tapasztala
tok kedvezőek: és lehetőség t·an 
szélesebb körű bet-ezetésére is. 

A rendszer lehetővé teszi. 
hogy a dolgozó a munkaidejé
vel gazdálkodjék. annak lPtölté
sét a feladatokhoz igazítsa. Nö
veli a dolgozók önállóságát és 
felelősségPt. javítja a munka
morált és a munkafegyelmet. 

A rendszer alkalmazásával 
gyakorlatilag megszüntethető a 
késés. Megszűnik a dolgozó 
reggeli stresszhelyzete. aggo
dalma. hogy beér-e a munkaidő 
kezdetére. Nyugodtabban tudja 
ellátni gyermekét. tud időt sza
kítani. hogy elvigye a gyermek
intézménybe. Csökken a mun
kaidőt terhelő távozások szá
ma, ugyanis a dolgozó magán
ügyeinek intézését össze tudja 
hangolni a munkaidő teljesíté
sével. 

A kölcsönösség 
elvén 

A rendszer bevezetése na
gyobb odafigyelést igényel a 

vPz<•tiik (•s a dolgozók n'·szc'•riíl 
C'gyaránt. Jobban kc•ll üg:,,•lm a 
munkaidő frtc>lnws munkával 
való cltölti•s(•rc>. <•llc•niirz(•sh·p_ 
TöbblC'tadmimsztrá('I<'1val. ill<'t
Vl' -költséggPl járhat <;s f<'szült
ség0t is okozhat. m!'rt s::ámos 
helyen a folyamatos ü:::emelte
tés nem teszi lehetíJvé bei·e:::eté
sét. 

T0rmészPlPsc>n a forl.(alom
mal kapcsolatos munkakiiréik• 
bc>n is van lc•hPtcls(•L( korszp1·ű 
munkart'nd alkalmazására. 

Ezalatt n<'mcsak a szűkPbb 
értelembt'n vPtt .. rul.(almas 
munkaidőt·· (•rtjük. hanc•m 
mindazokat a munkabt•osztáso
kat. amph·<'k rugalmasan alkal
mazkodn�k a szolgúla\1 fc•lada
tokhoz és a d9lgo:::ú/-.: s:::ámára 
is előnyösek. Il�·c•n. tál.(abb r•rtc·
lcmbPn rugalmas munka1díit .i< -
lent az 1s. hog�· az állandc·, nap
palos beosztású dolgozc'1k hd1 
munkaidőkc>rc>tbc·n. a vúitásos 
és utazó szolgálatot t>llátú dol
gozók pedig havi munka1diík<-
retbPn dolgoznak anwl�· 
egyenlőtlenül is be-osztható. a 
fc>ladatoktól függom. 

A munkaidővPl val<í gazdál
kodást és rugalmas f Plhasználú
sát jelenti az osztott. az c>gyc·n
lőtlen munkaid6-bPosztás. az 
1dénvmunkarend i•s az üzPm
szün'et ta,tása is. Osztott mun
kaidőbPn dolgoznak pl. az állo
másfőnökök. árupénztárosok. 
Egyenlőtlen munkaidő-beosztá
suk van az üzemelszámolók
nak. bérelszámolóknak. Idény
munkarendet alkalmaznak az 
építési és pályafenntartás1. va
'.amint a távközli>s1 és b1ztosító
berendezés1 szakszolgálatnál. 
E munkarend lényege. hogy a 
feladatokhoz igazodva tava
szi-nyári hónapokban hosz
szabb, az őszi-téli hónapokban 
pedig rövidebb a heti munka
időkeret. 

Az elmondottakból 1s látszik. 
hogy a MÁV-nál nem újkeletű 
kérdésről van szó. ugyanis már 
hagyományai vannak a felada
tokhoz igazodó munkaidő-be
osztásnak. 

KISZ-esek társadalmi munkája 

Ívssabályosás 
as Ílttörővasúton 

A 35 éve működő Szécheny1-hegy1 Úttörővasút már nemcsak 
zakatol. hanem helyenként zötykölődik is. A felmérések egyértel
műen bizonyították, hogy több h<:lyen azonnali korreknót tesz 
szükségessé a pálya állapota. A MAV Vezérigazgatóság KISZ-bi
zottsága nemrég társadalmi munkaakciót szervezett. Az angyal
földi pályafenntartási főnökség kommumsta szombatot ta1tó 
szakembereinek irányítása mellett került sor Sági·ári-liget mel
lett egy 200 méteres ív szabályozására, valamint a szabványárok 
tiszti tására. 

A társadalmi munkában 37 fiatal vett részt. többen gyerme
kükkel együtt jöttek el. Négy . .leendő vasutas„ a felnőttekkel 
együtt dolgozott. a többi gyerek részére Hüvösvölgyön szen·ez
tek programokat. 

Hűtőkocsik a javítóvágányokon 

A Landler Jenő Járműjavítóban a teherkocsik és a konténerek javítása mellett fontos fel
adat a hűtőkocsik felújítása. Különösen aktuális ez a nyári hónapokban, amikor a gyor

san romló áruk szállításához nélkülözhetetlen a különleges szigetelésíi hűtőkocsi. 
Fotó: Zelman Ferenc 
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Újabb tudósítások a m1.1nkahelyi vetélkedőkről 

A közelmúltban befejezett A hatvan-salgótarjani pálya-
munkahelyi vetélkedőkről fenntartási főnökség vetélkedő
újabb tudósítások érkeztek jén tizenkilenc brigád verseny
szerkesztőségünkbe. Az aláb- zett. A győzelmet a IX. Kong
biakban ezekből készítettünk resszus brigád szerezte meg. 
rövid összefoglalót. . A vetélkedő döntője után ad-

A veszprémi körzeti üzemfő
nökségen május 21-én rendez
ték a felszabadulási és kong
resszusi vetélkedő döntőjét. 
Horváth Ferenc üzemfönök 
megnyitó beszédében elmon
dotta. hogy a területről huszon
hét brigád nevezett a vetélke
dőre. A selejtezők után tíz csa
pat került a döntőbe. A mind
végig izgalmas két és fél órás 
versengés győztese a veszprémi 
vontatási főnökség József Atti
la lakatos brigádja lett. Máso
dik a Várpalotán dolgozó Thury 
György kereskedelmi. harma
dik pedig a veszprémi vontatási 
üzemegység Gagarin műszaki 
brigádja. 

Az üzemfőnökség saját kere
téből a 4 .. 5. és a 6. helyezett 
brigádokat jutalmazta. 

A székesfehérvári körzeti 
üzemfőnökségen 35 szocialista 
és 4 munkabrigád vett részt a 
jubileumi vetélkedőkön. Két 
elődöntő után 14 brigád került 
a döntőbe, amelyet a Vörös
marty Művelődési Házban ren
deztek. Első lett a székesfehér
vári Lendület tmk-brigád. má
sodik a székesfehévári villa
mosműhely Kandó Kálmán, 
harmadik pedig a szintén szé
kesfehérvári műszaki dolgozók 
Aczél brigádja. 

A díjakat Rácz Alpár üzem
főnök adta át. 

A sátoraljaújhelyi pálya
Jenntartási főnökségen a ver
senyre nevezett 27 brigád közül 
nyolc jutott a döntőbe. A győ
zelmet a dr. Csanádi György 
brigád szerezte meg. Második 
lett a II. Rákóczi Ferenc, har

madik pedig a Lenin brigád. 

ták át az elmúlt évi munka 
alapján odaítélt brigádkitünte
téseket is. A MÁV Kiváló Bri
gádja kitüntetést vehette át a 
gödöllői VI. GMPSZ Május 1. 

brigádja. 
A hatvani körzeti űzemf ő

nökségen rendezett vetélkedő 
döntőjén a győzelmet a hatvani 
vontatási üzemegység tmk-cso
portjának Makarenkó szocialis
ta brigádja szerezte meg. Máso
dik a hatvani személvkocsi-javí
tó műhely Jedlik Ányos, har
madik pedig a hatvani kocsi
szolgálat Trencsényi brigádja. 

A miskolci vezérigazgatóság
hoz tartozó biztosítóberendezé
si fenntartási főnökség május 
24-én rendezte a jubileumi bri
gádvetélkedő döntőjét a Tiszai 
pályudvar szociális épületében. 
A közel 500 tagot számláló 32 
brigád (a főnökség létszámának 
75 százaléka) a kongresszusi és 
felszabadulási versenyben túl
teljesítette vállalásait. 

A vetélkedőre 28 brigád ne
vezett. Az öttagú zsűri elnöke 
Nádasi János üzemeltetési fő
mérnök volt. Az írásbeli vála
szok után nyolc brigád versen
gett tovább. Az első helyezést 
- a vele járó 25 ezer forinttal 
- az igazgatósági épületben 
dolgozó Béke telefonközpontos 
brigád érdemelte ki. Második a 
szerencsi blokkmesteri szakasz 
Május 1. brigádja, harmadik 
pedig a kö�onti javítóüzem 
áramellátó csoportjának Ságvá
ri brigádja lett. A főnökség a 
további öt helyezett kollektívá
nak 1500-1500 forint jutalmat 
adott. 

A szakszolgálatok közötti ve
télkedő június 22-én lesz a mis-

kolci igazgatóság épületében. 
amelyre már felkészült a BFF 
tíztagú csapata. 

A debreceni igazgatóságon 
június 12-én és 13-án bonyolí
tották le a jubileumi szellemi 
\·etélkedő igazgatósági döntő
jét. Az első napon az üzemfő
nökség és három villamos vo
nalfőnökség csapata mérte ösz
sze tudását az állomás nagy ok
tatótermében Másnap a mű
szaki osztály felügyelete alá tar
tozó öt pft-főnökség. az éhf és 
három biztosítóberendezési fő
nökség csapata versenyzett. 

Az ünnepélyes keretek között 
rendezett döntő mindkét nap
ján Deák Zoltán vasútigazgató
helyettes töltötte be a zsüri el
nöki tisztét. A vetélkedő játék
\·ezetője Müller Károly, a vas
utas klubkönyvtár vezetője 
volt. 

A vetélkedő legJobbjának vé
gig a debreceni körzeti üzemfő
nökség csapata bizonyult. 
A második napon hiába érte el 
a legjobb eredményt a debrece
ni épület- és hídfenntartó fő
nökség brigádja, a termelési 
eredmény alapján csak a har
madik helyet szerezhették meg. 
A második az ebesi villamos vo
nalfőnökség csapata lett. Az or
szágos elődöntőn - a debrece
ni KÜF mellett - ők képvisel
hetik az igazgatóságot. 

A második helyet és a 2000 
forint személyenkénti jutalmat. 
valamint a szolgálati helynek 
jutó 145 ezer forint szociális ke
retet Mátészalka körzeti üzem
főnökség és a kisújszállási pá
lyafenntartási főnökség csapa
ta nyerte el. A harmadik helye
zettek - a szolnoki KÜF és a 
debreceni ÉVH csapatai -
1000 Ft/személy pénzjutalom
ban részesültek. A díjakat Deák 
Zoltán vasútigazgató-helyettes 
adta át a nyerteseknek. 

A nagy vasútépítések mérnöke volt 
Mátészalkán az üzemi műve

lődési bizottság szervezésében 
rövid ünnepség keretében meg
emlékeztek Zielinski Szilárd 
mérnök tevékenységéről, és a 
pályafenntartási főnökség falán 
emléktáblát lepleztek le szüle
tésének 125. évfordulóján. 

Zielinski Szilárd 1860. május 
l-én született Mátészalkán. Ta
nulmányait Budapesten végez
te, először a II. kerületi főreális
kolában, majd a Műegyetemen. 
Mindkét helyen kitűnt alapos 
tudásával, szépérzékével, mű
szaki érdeklődésével. 1884. áp
rilis 30-án kitűnő minősítésű 
diplomát szerzett. Ennek ered
ményeként állami ösztöndíjjal, 
külföldi tanulmányútra ment. 
Franciaországban. Angliában 
és Németországban ismerke
dett a kor legmodernebb vasút
jaival és egyéb műszaki létesít
ményeivel. 

Ez idő alatt dolgozott az Eif
fel-cég irodájában is. Hazatérte 
után mérnöki irodát nyitott, 
melynek működése egybeesett 
a nagy vasútépítkezések idősza
kával. Az iroda mérnökei Zie
linski irányításával tíz év alatt 
1400 kilométer vasútvonal 
nyomjelzését és 63 nagyobb híd 
általános tervét dolgozták ki. 
Az ő javaslatára - igaz, csak 

Koi..zorúzás az emlék1áblánál 

nyak alapján elérhető doktori 
cím megszerzésére. és Zielinski 
Szilárd kitüntetéssel még ab
ban az évben elsőként szerzett 
mérnök-doktori címet. Doktori 
értekezése „Budapest forgalmi 
viszonyainak rendezése és a 
központi fövasút terve·· volt. Al
kotásai közé tartozott ez idő tájt 
a Ganz-Mávag telepén felépült 
elő- és motorműhely is. Ma vé
dett épület. 

1906-ban a Műegyetem út- és 
vasútépítési tanszékének nyil
vános, rendes tanára lett. A ta
nítás mellett folytatta alkotó te-

(A l>Zf'rz6 felvételt•) 

vékenységét a vasbetonépítés 
területén. A fogaras-brassói 
vasút vonal építésénél alkalma
zott _vasbetonszerkezetes via
dukt - 22 méter magasságban 
a völgy fölött - megépítése 
nemzetközileg 1s nagy elisme
rést és visszhangot váltott ki. 
Ilyen azelőtt a világon sehol 
sem épült. Ezt követte a margit
szigeti víztorony, mely ma már 
építészeti műemlékünk. 

Hatvanegy évvel ezelőtt. 
192-l:. április 28-án. 64 éves ko
rában halt meg. 

Zsoldos Barnabás 

évtizedekkel később - létesült,-------------------------
a magyar mérnöki kamara. 

A millenniumi évet követően 
a műegyetem magántanára és a 
vasbetonszerkezet-tan előadója 
volt. A jövő építőanyagára már 
tanulmányútján felfigyelt, s "to
vábbi inspirációkat az 1900-ban 
rendezett párizsi világkiállítás 
adott a fiatal mérnöknek. Ma
gyarországon ő lett a vasbeton
szerkezetes építés úttörője. Ez

zel a technológiával építette 
meg az Arad-Csanádi Vasút 
24 állásos motorszínjét. 

Magyarországon 1901-ben 
mód nyílt a mérnöki tudomá-

A pótvállalást is teljesítették 
Hódmezővásárhely állomá

son alig több mint száz vasutas 
dolgozik. Munkájukat már több 
kitüntetéssel is elismerték. Az 
öt szocialista brigád aktívan be
kapcsolódott a jubileumi mun
kaversenybe, s teljesítették pót
felajánlásaikat. 

A Petőfi Sándor brigád pél
dául csökkentette a kocsitartóz
kodási időt. és figyelemre méltó 
a személy- és tehervonatok me-

netrend szerinti indítása terén 
elért eredményük is. Tavaly a 
brigád tagjai ötszáz óra társa
dalmi munkát végeztek. A vas
úti pálya mentén fákat. bokro
kat nyestek. Ez-szerelvényeket 
tisztítottak, szolgálati helyeket 
takarítottak. A kollektíva tagjai 
közül többen önkéntes vér
adók. 

B. L. 

ÍGY KEZDŐDÖTT 

"Arccal a vasút felé!" 
A �élkitűzés 500 mozdony 

és 10 OOO teherko�si helyreállítása volt Országszerte feltűnést keltett a munka
versenynek az a formája. amely a 
vasúton a felszabadulás 40. évfordu

lója és az MSZMP XIII. kongresszusának 
tiszteletére kibontakozott. s amelynek finisé
hez közeledünk. Az értékelésnek csak egyik 
részét képezik a munkában elért eredmé
nyek. Nagy súllyal esik latba a szakmai-poli
tikai vetélkedő, amely ugyancsak megmoz
gatta. elsősorban. a szocialista brigádokat. 
Ennek a versenyformának feltételeit. jelen
tőségét, anyagi és erkölcsi értékét a vasúton 
mindenki ismeri. Úgy véljük. nem lesz ér
dektelen a 40 évvel ezelőtti kezdet feleleve
nítése, annak bemutatása. hogyan, miként, 
milyen céllal indult hazánkban, s az elsők 
között a vasúton a munkaverseny a felsza
badulást közvetlen követő hónapokban. 

A második világháború alatt a vasút ka
tasztrofális helyzetbe került. A közlekedést 
ért károk összege 3,7 milliárd pengőre rú
gott. Ebből a vasutat ért károk összege 2.9 
milliárd pengő volt. 

1945 tavaszán a vasút helyzetét sokan tel
jesen kilátástalannak tartották. Csak a meg
indulásnak jó néhány évet adtak a vészjó
sok. A vasútvonalak helyreállítása azonban 
már az első perctől folyt, hiszen a vasúthoz 
való ragaszkodás, az élni akarás ott élt a vas
utasokban. Alighogy elvonult a front, a szov
jet műszaki afakulatokkal karöltve, hozzá
fogtak a vasút újjáépítéséhez, hogy az életet 
jelentő közlekedés - bármilyen nehézségek 
árán is - megindulhasson. 

A hidak nagy része még leromboltan aka
dályozta a közlekedést. A kocsipark helyre
állításában csak a kezdeti lépések történtek 
meg. Ebben az is közrejátszott, hogy nem
csak a mozdony- és kocsipark ment tönkre. 
hanem a javítóműhelyek teljesítőképessége 
is óriási mértékben lecsökkent. A helyreállí
táshoz szükséges anyagokban és alkatré
szekben nyomasztó volt a hiány. A vidéken 
lakó dolgozók nagy többsége még nem tu
dott eljutni a munkahelyére. Ebben, a sokak által reménytelennek 

tartott helyzetben egyedül a Magyar 
Kommunista Párt volt az az erő. 

amely látta a kiutat, s képes volt az egész 
nemzet érdekeiből kiindulva utat mutatni. 

Ebből az időből származik a kommunista 
párt ismert felhívása: 

. ,,VASUTASOK! 

Mozdonyainkat a németek elrabolták. ko
csiparkunkat tönkretették. vasúti berende
zéseinket felrobbantották. 

Országunk vasút nélkül béna! 
Vasút nélkül nem jut el: 
vas, szén, egyéb nyersanyag a gyárba, 
fa, cserép, tégla, üveg az építkezéshez, 
eke, traktor, kasza, cséplőgép a szántóve-

töknek, 
élelem a város dolgozóinak. 
Vasút nélkül, a tervbe vett 500 mozdony 

és 10 OOO vasúti kocsi nélkül nincs újjáépí
tés. 

VASUTASOK! 

Felétek tekint ma az ország! 
Keljetek hát versenyre műhelyek munká

sai, fáradságot nem ismerve dolgozzék a for
galmi személyzet, hozzák helyre a síneket a 
pályamunkások, tervezzenek és építsenek ÚJ 
hidakat, aluljárókat és váltóberendezéseket 
a mérnökök és a technikusok! 

Munkátokban nem vagytok egyedül! 
Segítenek a vasmunkások. faipari üze

mek, a kazán- és szerszámépítő műhelyek. 
Segíteni fog nektek az egész ország! 

De nem szabad, .hogy hősies munkátok 
közben szükséget lássatok! 

Elsősorban nektek jut hatósági áron na
gyobb darab kenyér, a tietek lesz elsősorban 
minden más közszükségleti cikk, ti kaptok 
először ruhát és cipőt. 

Ne feledjétek: minél előbb újjáépül a vas
út, annál hamarább megszűnik az ínség, an
nál hamarább termelnek: a gyárak. annál ha
marább felépül az ország." 

A vasút újjáépítése szempontjából döntő 
jelentőségű volt 1945 májusa, amikor az 
MKP országos értekezlete megjelölte a leg
fontosabb feladatokat, konkrét programot 
adott az újjáépítésnek, s a program gyakor
lati megvalósításának az élére állt. A párt
konferencia a vasút helyreállítását jelölte 
meg legfőbb feladatként. Megszületett a jel
szó: Arccal a vasút Jelé! A célkitűzés 500 
mozdony és 10 OOO teherkocsi helyreállítása 

volt 1945 vege1g. Ez a forgalomban levő 
mozdonyok számának megkétszereződését, 
a kocsik számának kE'.•t és félszeresére emelé
sét jelentette. 

A vasutasok között megértésre talált a jel
szó. Már a pártkonferencián elhangzott a pé
csi vasutasok versenyfelhívása. melyhez rö
videsen csatlakoztak az Istvántelki és az 
Északi Főműhely, Szeged. Debrecen, Szol
nok. Miskolc. Nagykanizsa. Szombathely, 
Komárom vasutasa.1. 

Ebben az időben igen gyakoriak voltak 
más üzc,mek. szolgálati helyek dolgozóinak 
munkafelajánlása1ról. versenyfelhívásairól 
olvasott hírek. 1945. június 8-i számában a 
Szabad Nép az Ist\·ánlelki Főműhely dolgo
zóinak felhívásáról ír: 

..Az Istvántelki Főműhelyben dolgozó 
vasutas elvtársaink hívják versenybe szak
társaikat Vasutasok, rohammunkára! Az 
ország gazdasági talpra állításának legfonto
sabb előfeltétele a vasút, a jó közlekedés. 
A közlekedés eszköze annak. hogy a bérek 
és az árak összhangba kerüljenek. Hogy 
megszabadulJunk a nyomortól és véget ves
sünk a munkásság nélkülözéseinek . . .  

M
agyarország dolgozó népe' Munká
sok, elvtársak! Támogassátok a ver
senybe lépő vasutas munkásságot 

nagy céljának elérésében. Vasutas munká
sok! Vállaljátok a versenyt! Üdvözöljétek a 
mélységes felelősségérzéstől áthatott tervet 
és álljatok mellé! Parasztok és földmunká
sok I Lássátok el élelemmel a vasúti munká
sokat. hogy ne korgó gyomorral végezzék 
óriási eröfeszítést igénylő mur1kájukat! Ma
gyarország minden lakosa támogassa a ver
senybe induló vasúti üzemek .munkásait, 
mert minden magyar jobb életéért forr, csat
tog a munka a versenybe induló vasúti üze
m!:"kben. ·· 

Júliu:s 15-én jelent meg a Magyar Szak
sz�rvezetek Országos Központja felhívása: 
., Ujjáépítési versenyt hirdetünk a nácik és 
nyilasok által kirabolt, elpusztított, lerom
bolt ország felépítésére. 

Munkára hívunk mindenkit. hogy többet, 
gyorsabban, eredményesebben termelve, 
kölcsönös támogatással minél előbb elérje 
az ország életnívójának felemelését és rom
jaiból való gyors f Plépítését. 

Általános újjáépítési versenyt hirdetünk, 
és ezért felkérjük az összes szakszervezete
ket, üzemi bizottságokat. dolgozzanak ki 
részletes terveket, és juttassák el azokat a 
Szakszervezeti Tanácshoz ... ·· 

A Magyar Vasutasok és Hajósok Országos 
Szabad Szakszervezetének vezetősége mesz
szemenően támogatta a Szaktanács felhívá
sát. annál is inkább, mert szinte megalakulá
sától kezdve foglalkozott az újjáépítésre 
mozgósítással. Számos üzemi értekezlet. ösz
szevont gyűlés témája volt a munka ütemé
nek gyorsítása. a munkafegyelem megszilár
dítása. Ezeken a gyűléseken születtek az el
ső munkaszerződések és vállalások. Kieme
lendéí, hogy 1945. május 23-án írta alá a köz= 

lekedésügyi miniszter a Keleti Műszaki Ko
csihivatalnál az első versenyszerződést a 
vasutasokkal. A cél, a vasút újjáépítésének 
meggyorsítása volt. 

A Szaktanács 1945. augusztus 13-án létre
hozta az Újjáépítési Bizottságot, amely konk
rétan megszabta az ország újjáépítése érde
kében a szakszervezetek termelési és ver
senymozgalmi feladatait. Az újjáépítési ver
senyre való mozgósítás első összpontosított 
erői a szakszervezet kezdeményezésére lét
rehozott versenybizottságok voltak a vas
úton. 

S mi volt az eredmény? November végéig 
5070 teherkocsit építettek újjá. A nagy erő
feszítés ellenére sem érték el a májusban ki
tűzött célt. A mozdonyok javítását viszont 
túlteljesítették. Már november végére 535 
mozdony készült el. Sőt 1945-ben már 24 új 
mozdony is készült. A következő hónapok 
lendületével azután túlhaladták a mozgalom 
célkitűzéseit. 1946 február végére több mint 
600 mozdony, 945 személykocsi és 10 500 te
herkocsi állt készen. 

Ngy lépésekkel haladt előre a pályák 
és egyéb berendezések újjáépítése is. 
Még 1945 nyarán ideiglenes jelleggel 

elkészült a Déli összekötő vasúti híd. De
cemberben már csak 938 kilométer nyílt vo
nali és 487 kilométer állomási vágányhossz 
volt használhatatlan. A kocsipark nagyfokú 
csökkenést' ellenére HJ46 nyarán a vasút te
herszállítási kapacitása elérte a háború előtti 
legmagasabb teljf'sítmény felét. az utasfor
galom pedig már nagyobb volt mint bármi
kor. 

• 
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Környeset„édelena és a t,asút Három szinten ... 
A szennyezett levegő, a pusz

tuló táj és talaj. az ipari és me
zőgazdasági hulladékkal szeny
nyezett vizek, valamint az em
ber nyugalmát zavaró zaj mind
untalan ráirányítják a figyelmet 
napjaink egyik fontos feladatá
ra. a környezetvédelemre. 

A tudományos-technikai ha
ladásnak, a termelőerők fejlő
désének, az urbanizációnak -
előnyei mellett - az emberi 
környezet szempontjából káros 
hatásai is vannak. Ezekre mind
össze negyedszázada figyeltek 
fel először. amikor a természet 
biológiai egyensúlya már ve
szélybe került. 

Életmódunk következménye, 
hogy az ember természet iránti 
igénye egyre inkább fokozó
dott. Az ellentétes folyamatok 
feloldása csak összehangolt, kö
vetkezetes környezetvédelem
mel biztosítható. 

Jogszabály védi 

Sajnos már régen nem magá
tól értetődő, hogy a tiszta víz, a 
jó levegő és a csend természe
tes velejárója a környezetnek. 
A környezetszennyezés reálisan 
létező és egyre növekvő ve
szély, amelynek leküzdése egy
egy országban tervszerű és tu
datos - elsősorban megelőző 
- tevékenységgel, széles körű 
társadalmi összefogással bizto
sítható. 

Magyarországon az emberi 
környezet védelméről átfogóan 
az 1976. évi II. törvény intézke
dik. A törvény az emberi kör
nyezetet a maga komplexitásá
ban helyezi jogi védelem alá, 
részletesen foglalkozik a föld, a 
víz, a levegő, az élővilág, a táj 
és a település környezetvédel
mével, valamint a környezetvé
delmi felelősség kérdéseivel. 

Az emberi környezetvéde
lemről szóló törvény azt is előír
ja, hogy a népgazdaság minden 
területén a környezetvédelmi 
feladatokat fokozatosan, fontos
sági sorrendben, a népgazda
ság erőforrásaival arányosan 
kell megvalósítani. 

A vasút, bár a szárazföldi 
közlekedési eszközök közül a 
leginkább környezetbarát köz
lekedési alágazat, környezetká
rosító tevékenysége következté
ben 1983-ban mintegy 25 millió 
forint bírságot fizetett ki. 
A vállalat eredményét kedve
zőtlenül befolyásoló bírságok 
csökkentési lehetőségeit vizs
gálta az elmúlt év szeptemberé
ben egy vezérigazgatósági elő
terjesztés. Ezt az idén egy 
újabb, a vasút környezetvédel
mi tevékenységét átfogóan be
mutató és tárgyaló előterjesztés 
követte. Ebből ragadunk ki 
részleteket, amikor a célokról, a 
feladatokról, valamint ezek fel
tételeiről adunk rövid áttekin
tést. 

A vasút - és a többi közleke
dési vállalat - környezetvédel
mi tevékenysége abból indul ki, 
hogy eszközeik és létesítménye
ik üzemeltetése folytán az or
szág egészére kiterjedően ter
helik a környezetet. 

Sokféle tennivaló 

A cél a káros hatások meg
szüntetése vagy csökkentése. 
Feladataink ennélfogva igen 
sokrétűek: 

- a levegő tisztaságának 
megóvása, az élővizek, vízfo
lyások védelme, a talaj szeny
nyezésének megakadályozása, 
a zajok, rezgések és vibrációs 
ártalmak csökkentése, hulladé
kok kezelése és ártalmatlanítá
sa, valamint egyéb, általános 
jellegű feladatok. 

A vasúti közlekedés okozta 
káros hatások eredhetnek a ra
kodási tevékenységből, a közle
kedési eszközöktől és az üze
meltetést szolgáló létesítmé
nyekből. 

A környezetvédelmi felada
tok sokrétűsége, összetettsége, 
·az emissziós források területi 
tagoltsága miatt könnyen belát-

ható, hogy a munka csak akkor 
lehet eredményes, ha a külön
böző szakszolgálatok szemléle
te egységes (személyi feltétel), 
továbbá ha a gazdasági meg
fontolások egyeztetettek és a 
pénzügyi források rendelkezés
re állnak, valamint ha a végre
hajtáshoz szükséges szervezet 
is rendelkezésre áll. 

Ami a személyi feltételeket il
leti, megállapítható, hogy a há
lózaton, a különféle munkahe
lyeken dolgozó környezetvédel
mi megbízottak beosztása és 
végzettsége eltérő, nem mindig 
megfelelő. 

A MÁV 1978-ban a KPM
BME közös szervezésű környe
zetvédelmi tanfolyamán 54 
munkatársával - az akkori 
környezetvédelmi megbízottak
kal - képviseltette magát. Saj
nos hasonló ismeretanyag elsa
játítására alkalmas tanfolyam 
szervezésére azóta nem 'volt le
hetőség. 

Az idén kedvező változásról 
adhatunk hírt: az 1985. évi ok
tatási terv jóváhagyásával kör
nyezetvédelmi tanfolyamra ke
rül sor szeptember második fe
lében. A 40 továbbképzésre vá
rónak Szeged ad otthont az egy
hetes tanfolyam idején. 

Népgazdaságunk gazdasági 
nehézségei valamennyiünk 
előtt ismertek. A vasút sem 
mentes a gondoktól, így az is 
érthető, hogy a vasúti környe
zetvédelem irányát 1985-ben az 
előző évekhez hasonlóan a ha
tályos, valamennyi részterület
re érvényes jogszabályok hatá
rozzák meg, hatékonyságát 
azonban az ebben az évben szá
mításba vehető fejlesztési forrá
sok csökkenése korlátozza. 

A vasútnál eddig a környezet 
védelmét szolgáló berendezé
sek, létesítmények, beruházá
sok megvalósítására nem állt 
rendelkezfsre elkülönített ke
ret, tekintve, hogy a környezet
védelmet a szakszolgálati tevé
kenység szerves részének te
kintettük. Ettől az alapelvtől a 
jövőben sem szeretnénk eltérni, 
azonban a környezetvédelmen 
felül egyes részterületek priori
tásának meghatározása vezér
igazgatói döntéseket igényel, és 
az ehhez szükséges beruházási 
kerPtet is célszerű centrálisan 
biztosítani. Az elképzelések 
pontos megfogalmazására még 
ez év!Jen sor kerül. 

,,Füstre ment" 
százezrek 

Tíz évvel ezelőtt, 1975-ben 
vezérigazgatói rendelet határo
zott a vasúti környezetvédelmi 
szervezet kialakításáról - az 
akkori igényeknek és feladatok
nak megfelelően. Ez a rendszer 
azonban fellazult a környezeti 
üzemfőnökségek megalakulásá
val, illetve a vasútigazgatósá
gok átszervezésével. Ma már a 
vasúti környezetvédelmi szer
vezet megérett a korszerűsítés
re. Ez még az idén megvalósul, 
és a jövőben az energetikusi 
szervezethez hasonló keretek 
között fog működni. 

A működéshez szükséges fel
tételek tisztázása után szóljunk 
a célokról, feladatokról. Már 
említettük, hogy a MÁV 
1983-ban mintegy 25 millió fo
rint környezetszennyezési bír
ságot fizetett. Ennek elenyésző 
részét - évi 500-550 ezer forin
tot - fizeti a levegő szennyezé
se miatt. Bírságolt szennyező
forrásaink jelenleg csak azok a 
telepített kazánok, amelyek tel
jesítménye a 300 OOO kcal/h-t 
meghaladja. A jövőben az elő
írások azonban szigorúbbak 
lesznek, ezért a szennyezőforrá
sok száma és a bírságqk mérté
ke várhatóan növekedni fog. 

A vasút a toxikus anyagok ki
bocsátását évek óta úgyneve
zett önellenőrző mérésekkel 
kontrollálja. A megengedettnél 
nagyobb mértékű kibocsátás 
főként az energiahordozók ma
gas kén- és hamutartalmára ve
zethető vissza. A többletszeny
nyezés egy részét azonban a 
helytelen tüzelési technológiák, 
illetve a gondatlan tüzelési mó-

dok idézik elő. Már sok esetben 
bebizonyosodott, hogy a ,,füst
be ment" 10 és 50 ezer f orinto
kat gondosabb munkával, na
gyobb körültekintéssel megta
karíthattuk volna. 

Az emissziós normaértékeket 
várhatóan a vasúti vontatójár
művekre is ki kell majd terjesz
teni. A KM, illetve a MÁV ezt 
saját hatáskörben szabályozza. 
Ennek előkészítésére a Vasúti 
Tudományos Kutató Intézet 
évek óta többcélú kutatást folv
tat a normaértékek meghatár�
iására, a mérések és ellenőrzé
sek rendszerének, módszeré
nek kialakítására. A vizsgála
tok alapján kijelenthető, hogy a 
legrosszabb műszaki állapotú 
vasúti vontatójármű fajlagos 
energiafogyasztásra vonatkoz
tatott károsanyag-kibocsátása 
is alatta marad a közúti jármű
veknél megengedett határér
. téknek. Telepített kazán telepek 
esetében már a tervezéssel biz
tosítani kell a környezetvédelmi 
normaértékek betarthatóságát 
(például: gáz, távhő vagy nap
kollektor alkalmazásával). Von
tatójárműveknél olyan norma
rendszer bevezetését tervezzük, 
amely hosszú távon biztosítja, 
hogy a nagy teljesítményű jár
művek se növeljék a környezet
szennyezés mértékét. 

A szennyező anyagok másik 
befogadó közege a víz, amely a 
termeléshez is nélkülözhetet
len, és amely a különféle ipari 
tevékenység során szennyvízzé 
alakul. A szennyvizek tisztítása 
az úgynevezett egy telephelyes 
vállalatoknak is gondot okoz. 
A vasútnál ennek a feladatnak 
a megoldása még nehezebb. 

S
.. ,, ' urgosen . . . . 

szükségszerű módosításával. a 
tisztító- és mosószerek egysége
sítésével lehet. A fennmaradó 
két környezetvédelmi részterü
let esetében (a hulladékkezelés
ről és a zajártalmak csökkenté
séről van szó) jelenleg csak a 
célok megfogalmazására szorít
kozunk. 

A bírságtételek ez utóbbiak
nál lényegesen nagyobbak. 
mint a víz- és levegőszennyezés 
miatt kirótt összegek. ezért a 
feladat sürgetőbb. A termelési 
hulladékot tekintve az az alap
elv. hogj azt minden munka
hely a technológia szerves ré
szeként kezelje. Meg kell oldani 
a veszélvesnek minősülő hulla
dékok üiemen belüli gyűjtését, 
átmeneti tárolását, szükség sze
nnti előkezelését. 

Hálózati szinten szükséges a 
nagy mennyiségben keletkező 
olajos iszapok víztelenítese és 
ártalmatlanítása. A megsem
misítésre égetőberendezéseket 
szerzünk be. és azok üzemelte
tését kapacitásuk teljes kihasz
nálásával kívánjuk biztosítani. 
A csak lerakással ártalmatlanít
ható hulladékok elhelyezésére 
a regionális telephelyeket kell 
igénybe venni. 

Csendesebben .! 

A zajártalmak csökkentésére 
új tervezésű vasútvonalak ese
tén - ez vonatkozik a létesít
ményekre 1s - már a tervezés 
során biztosítani kell az e1öí1t 
határértékek betarthatóságát. 
A meglevő vasútvonalak esetén 
pedig k1 kell használni azt a le
hetőséget. hogy hosszúsínesí
téssel és pályakorszerűsítéssel 
a zajszint 6-8 dB/ A-val csök
kenthető. A laposkerekek ki
szűrésével a forgalom bizton
ságosabbá tl'telén kívül 8-10 
dB/A-s zajcsökkentést is elérhe
tünk. 

A feladatok sokrétűsége re
mélhetően érzékelteti. högy a 
vasút a környezetvédelem terén 
csak akkor érhet el eredménye
ket, ha a felelősökön kívül is 
valamennyi munkatárs tudo
másul veszi. hogy saját jövőjé
ért, valamint a jövő generációk 
életfeltételeinek megőrzéséért 
munkálkodni köteles. 

Dombóváron a villamo!> mozdon,,ok karbantartá;.át,javítá!>át mo
dern ;,zerelő<•-.arnokhan H'gzik. ,\ három„zinte� ja�ítóállá�ok 

könnyítik a ;,zerelők munkáját. 
(Zelman Fer('ll<' Í<•hf.H•lt>) 

1JerJen1Jiünk a millió/téri 
Színes tévé a győztes KISZ-szer vezetnek 

A Magyar Kommunista Ifjú- ügyi és az anyaggazdálkodási 
sági Szövetség és a MÉH Tröszt főosztály illetékeseivel. illetve a 
országos akciót szervezett a MÁV-nál érvényes gazdá)kodá
hasznosítható hulladék gyüjté- si és pénzügyi utasításokkal ak
sére. A MÁV Vezérigazgatóság ciónkat összhangba kellett hoz
KISZ-bizottsága mellett műkö- ni. 
dő termelési munkabizottság Elképzelésünket egy hálózati 
felkereste a KISZ KB ifjúmun- szintű hulladékgyűjtési akcióról 
kás osztályát, ahol az akciót irá- eljuttattuk dr. Bajusz R�zső ve
nyítják. Ekkor került sor rész- zérigazgató elvtárshoz. 0 támo
vételünk mozgalmi jellegű lehe- gatásáról biztosította akciónkat. 
tőségeinek megbeszélésére. Itt s ezt felhívásunk aláírásával is 
örömmel fogadták megkeresé- megerősítette. 

A MÁV-nál a járműjavító 
üzemek, vontatási telepek, a 
személy-, teher- és tartálykocs1-
mosók, fatelítő üzemek, a hűtő
vízemulziót kezelő helyek, vala
mint az akkumulátorok elektro
litjainak cserehelyei mmd-mind 
szennyezőforrások. Ezen szeny
nyezőforrások után a vasút 
1984-ben mintegy tízmillió fo
rint bírságot fizetett ki. Ezt a je
lentős összeget csökkenteni el
sősorban a vízvisszaforgatás 
megteremtésével, ezáltal a 
frissvízigények szinten tartásá
val, valamint a meglevő techno
lógiák felülvizsgálatával és Tilly Ágota sünket. Ezt követően a pénz- Március 26-án koordinációs 

értekezletet tartottunk. Egyik �-.. -.-.-
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!11 László, a KISZ KB munkatársa 

Megfutalllodott kocsik 
szelllben a tehervonattal 

Ssabserű intéshedéssel siherült helyrehosni 
a tolatósseniélyset súlyos niulasstását 

Május 7-én éjfél után - 3 óra 
01 perckor - tolatás közben 
megfutamodott öt kocsi Sásd 
állomás negyedik vágányáról 
Vásárosdombó irányába. Észre
vette ezt a sásdi forgalmi szol
gálattevő, de előzőleg már en
gedélyt adott az ellenkező 
irányból közlekedő 82 710-es 
számú, majdnem hatszáz méter 
hosszú tehervonatnak az átha
ladásra, amely 2 óra 29 perckor 
elhagyta Vásárosdombót. 

A várható baleset elkerülése 
érdekében azonnal megtették a 
szükséges intézkedéseket. Az 
eseményről rögtön értesítették 
a vásárosdombói szolgálattevőt, 
aki aztán tilosra állította a tér
közjelzőt. A tehervonat moz
donyvezetője még idejében ész
lelte a vörös fényt, és gyorsfék
kel megállította a vonatot, majd 
szólt a vonatkísérőnek, hogy 
pályatelefonon érdeklődje meg 
a váratlan megállítás okát. Ta
lán ezen az okos döntésen mú
lott, hogy nem következett be a 
baleset, mert a vonatkísérő lé
lekszakadva rohant vissza, s 
már messziről kiabálta: 

- Azonnal feloldani a fé
ket, és toljunk vissza, mert 
Sásdról elszabadult öt kocsi! 
Szembe gurulnak velünk! 

A hosszú szerelvényt 7-8 kilo
méteres sebességgel tolták visz
sza Vásárosdombó felé. hogy az 
összeütközést elkerüljék. Ez
után a mozdonyszemélyzet ha
marosan megpillantotta a felé
jük tartó kocsikat. Sebességü
ket 30-35 kilométen-e becsülték. 
A mozdonyvezető novelte a se
bességet. Száz méter távolságot 
tartva haladtak be Vásáros
dombó állomásra, ahol már fel
készülten várták a vonatot és a 
megfutamodott kocsikpt. Ami
kor a tehervonat behaladt, a 
forgalmi szolgálattevő gyorsan 
átállította a váltót. Az öt kocsi 
egy szabad vágányra futott, és 
ott sarukkal megállították. 

Ez a történet vége. De idéz
zük fel, hogy mi történt eköz
ben Sásd állomáson. 

A tolatásvezető észrevette, 
hogy megfutamodott a félreállí
tott öt vagon. Egy kocsisorról 
leakasztották a tolatómozdonyt, 
és azonnal a megfutamodott ko
csik után indultak. Két kilomé
teren belül utolérték őket. Ez
után következett a legnehezebb 
és legveszélyesebb feladat: a 
mozdonyt össze kellett kapcsol
ni a kocsikkal. A tolatásvezető 
ehelyett átmászott a mozdony
ról az előtte guruló tartályko
csira. Akrobatamutatvány volt. 

A kocsi oldalán kapaszkodva, 
annak fékállásához igyekezett. 
Éppen félúton volt, amikor 
megpillantotta Vásárosdombó 
állomás előjelzőjét. Ez még nem 
lepte meg. Csak akkor ijedt 
meg igazán, amikor a megfuta
modott kocsik előtt felvillantak 
a v1sszatolató mozdony lámpái. 
A tolatásvezető arra gondolt, 
hogy elkerülhetetlen az össze
ütközés, ezért leugrott a tar
tálykocsiról. Elesett, de szeren
cséjére nem sérült meg. Azon
nal felpattant, és az állomás felé 
szaladt. Csak ott tudta meg, 
hogy a megfutamodott kocsikat 
sikerült ártalmatlanná tenni. 

Mi a tanulság? 

Ezt a rendkívüli eseményt is 
a mulasztások sorozata előzte 
meg. A tolatást végző vasutasok 
nem biztosították a félreállított 
öt kocsit megfutamodás ellen. 
Sem kézifékkel, sem alátétfával 
nem rögzítették a járműveket. 
A megfutamodást követő intéz
kedések már a forgalmi szolgá
lat dolgozóinak szakéq-telmét 
dicsérik. A gyors és határozott 
döntéseknek köszönhető, hogy 
ezúttal nem történt súlyos, köz
feltűnést keltő baleset. 

Zelman Ferenc 

adott tájékoztatást az akcióról, 
és ismertettük felhívásunkat. 
A gyakorlati megvalósítással 
kapcsolatban több észrevétel 
hangzott el. 

A felhívást mintegy 200 szol
gálati hely gazdasági vezetőjé
nek és KISZ-szervezetének 
küldtük meg, az akcióhoz való 
csatlakozásra szólítva minden 
KISZ-szervezetet. 

A hasznosítható hulladék
anyag országos gyűjtésében 
való részvételünk célja több 
irányú: 

Erősíteni kívánjuk a MÁV 
KISZ-szervezeteinek, illetve 
tagjainak együi·é tartozását; 

az akcióban való sikeres 
részvételünk esetén a t•állala
tok közötti versenyben esé
lyünk van kimagasló ered
mény elérésére: 

a KISZ-szervezetek 1985. évi 
feladataik megvalósításához 
anyagi fedezetet tudnak bizto
sítani a hulladékgyűjtés bet'é
teléből. 

Az akcióval párhuzamosan a 
szolgálati helyek tavaszi nagy
takarításában is jc>lentős részt 
tudnak vállalni a fiatalok. 

Kérünk minden KISZ-szer
vezetet és minden fiatalt az ak
ció sikeres leonyolításában való 
részvételre, s egyben versenyre 
hívjuk a KISZ-bizottságokat. 
Az értékelésre az 1985. évi, ósz1 
koordinációs értekezletünkön 
kerül sor. 

A vállalati KISZ-szervezetek 
közötti verseny győztesét a 
KISZ KB színes tl'ledz1óval ju
talmazza. 

Sikeres és eredményes mun
kát kívánunk mindc>nkmPk. 

Andó Balázs 
a termelési munkabizottság 

vezetőjP 
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A szovjet vasút mintájára Alsóörs a nyár küszöbén 
Menetirányítók a Dunántúlon Az állomáson még nem érző

dik a küszöbön álló nyári 1dér.y. 
Eső veri az Utasellátó szabadté
ri asztalait. Bőrig ázom amíg a 
forgalmi. illetve főnöki iroda aj
taját elérem. 

gek számára találták kt. Szerin
tem inkább a harminchárom
százalékos balatoni menettPrti 
jegyeket kellett volna visszaállí
tani. ami az ország távolabbi vi
dékeiről érkezőknek valódi ked
vezmény lett volna. Így a ta
pasztalatok szc,rmt inkább ösz
szeállnak hárman-négyen és el
jönnek kocsival. 

- Sokat dolgoznak? - for
dulok Horváth Jenő forgalmi 
szolgálattevőhöz. 

A menetirányítás a magyar 
vasúti gyakorlatban idegen 
volt. Egyedül a Déli Vasút szer
vezett a buda-kanizsa1 vona
lon ilyen szolgálatot. A háború 
utolsó hónapjaiban a német 
Felde1senbahn vonatirányító 
szolgálatával (Zugleitung) talál
koztak vasutasaink. s a szom
bathelyi üzletvezetőség szerve
zett ennek mintájára 1945 feb
ruárjában forgalomirányító 
szolgálatot. Ezek sokban hason
lítottak a szovjet irányítási 
rendszerhez. 

Ismerkedés az újjal 

Május első napjaiban a szé
kesfehérvári szovjet diszpécser
szolgálat tisztjei mellé magyar 
forgalmi tisztviselőket osztottak 
be, hogy megismerjék a szovjet 
menetirányítási rendszert. s 
majd előbb szovjet felügyelet 
alatt. később önállóan is ellát
hassák a szolgálatot. Egy cso
port fiatal tisztviselőt a buda
pesti üzletvezetőség vezényelt 
Székesfehérvárra. Az ő felada
tuk a Kelenföld-Székesfehér
vár közötti vonal szolgálatára 
való felkészülés volt. Egy másik 
csoport tisztviselőt a szombat
helyi üzletvezetőség küldött 
oda. Ezek a korábban Veszp
rém-külsőn szolgált tisztvise
lők. Pápa Ede, Segesdi Kál
mán, Kislaki Zsiga, Kovács 
Kálmán volt vonalfőnökük ve
zetésével láttak munkához. Ne
kik a Székesfehérvár-Veszp
rém-külső, valamint a Székes
fehérvár-Kis bér-Veszprém

varsány vonalakon zajló forga
lom irányítására kellett készül
niök. 

A leendő magyar menetirá
nyítók azonban hetekig nem 
kaptak feladatot, asztalhoz so
káig nem ülhettek. De mint a 
szovjet tisztek, ott voltak 
24 x 48-as fordában. 

A magya1uk uruszul nem so
kat értettek, ezért a tisztek egy 
beosztott tolmács segítségével 
magyarázgatni kezdték a szov
jet menetirányítási rendszer lé
nyegét. Akkor ülhettek csak az 
irányítói székbe, amikor június 
elején-közepén már az állomá
sokon is bevonták a forgalom 
szervezésébe a magyar forgal
mistákat. A Celldömölk-Fertő
boz menetirányító szakaszon 
erre június 17-én került sor. Ek
kor a forgalom nyugat-keleti 
irányú volt, mivel már megkez
dődött a csapatok egy részének 
visszaszállítása. 

Székesfehérváron külön szo-

bákban működött a két „szelek
tor". s egy harmadikban a moz
donyirányítók. Egy-egy menet
irányító központ teljes egység 
volt, hozzátartozott a távközlő
szakasz, a pályafenntartási és a 
vontatási részleg is. Az egész 
személyi állományt két felcser 
egészítette ki. akik szükség ese
tén orvosi segítséget adhattak. 
A celldömölki diszpécserköz
pont tisztjei Veszprém-külsőtől 
Celldömölkig. valamint külön 
„szelektorban „ Celldömölktől 
Fertőbozig tartották kézben a 
vasúti forgalom irányítását. 
Májusban Celldömölkön már 
magyar tisztviselőket is beosz
tottak a szovjet tisztek mellé. 
Június 17-én pedig felügyelet 
mellett ugyan. de már MÁV
tisztviselők dolgoztak menetirá
nyítóként mindkét s_zakaszon. 
Tehát kezdetben MAV-tisztvi
selők látták el egy ideig a 
GYSEV-vonal irányítói munká
ját. júliusban azonban két ket
tes váltásban a GYSEV vezé
nyelt menetirányító½at Celldö
mölkre, amikor a MAV már tu
dott elhelyezésükre egy szobát 
biztosítani. 

Az irányítói székben 

A Dunántúl fő utánpótlási 
vonalán a harmadik menetirá
nyító központot Sopron állomá
son szervezték meg. A forgalmi 
iroda mellett két szobában he
lyezték el a szovjet forgalmi és 
mozdony.irányítókat. Ezek sza
kasza Fertőboztól Wiener-Neu
stadtig terjedt. 

Július elején a szovjet hadi
forgalom már jelentősen csök
kent. Ezért a szovjet vasúti 
szervek visszaadták a vonala
kat és berendezéseket a Ma
gyar Államvasutaknak. Ekkor 
már minden szolgálati helyen 
magyar vasutasok dolgoztak, 
így ők csak ellenőrző feladatot 
láttak el és saját vonataik futá
sát figyelték. Július 10-én meg
szüntették a soproni menetirá
nyító szolgálatot, de néhány na
pig még dolgozott a mozdony
irányító, ugyanis még közleked
tek a vonalon mozdonyok szov
jet személyzettel. Július 10-ét 
követően sorra átadták a távbe
szélővonalakat is a szovjet hír
adósok a magyar távirdameste
reknek. 

A vasúti forgalmat azonban a 
diszpécserszolgálat megszűnté
vel is folyamatosan ellenőrizték 
még a szovjet vasúti parancs
nokság tisztjei. A Vörös Hadse
reg vonatjai még jó ideig közle-

kedtek mindkét irányban. s 
ezek egy ideig még szovjet vo
natszámmal vagy szovjet és 
magyar vonatszámmal közle
kedtek. Ezek futásáról a ma
gyar menetirányítók készítettek 
jelentéseket, s továbbították a 
szombathelyi üzletvezetőség fő
menetirányítóihoz. s rajtuk ke
resztül a szovjet vasúti parancs
noksághoz. 

SzombathelY akkor nem csu
pán üzletvez�tőségi székhely 
volt. Még 1944 decemberében 
Szombathelyre telepítették a 
MÁV Igazgatóság F. I. osztá
lyát. s az „kirendelet igazgató
sági törzs„ néven az üzletveze
töség III. emeletén dolgozott 
két szobában. Az osztály tisztvi
selői - élükön dr. Varga Bá
lint műszaki fötanácsossal -
nem mentek tovább nyugatra, 
helyükön maradtak. Dr. Varga 
Bálint ideiglenesen az üzlet
igazgató-helyettesi teendőket 
látta el, majd később. mivel a 
budapesti igazgatóság rendkí
vül nehezen tudott az akkori 
körülmények között kapcsola
tot tartani a távoli országrész
szel, az „aligazgatóság·· néven 
működő csoportot vezette. 

Felügyelet alatt 

- Alsóörs jelentősége első
sorban a személyszállításban 
rejlik - kezdi a tájékoztatást 
Tóth János felügyelő. állomás
főnök. - Az innen kiinduló 
szárnyvonal megszüntetése óta 
a teherforgalom elenyészően ki
csi. Valamikor Veszprém és Al
sóörs viszonvlatában sok teher
kocsi közlek.edett. Itt történt a 
továbbmenő vagonok átsorozá
sa Tapolca. Székesfehérvár és 
Pusztaszabolcs irányában. Al
sóörsöt megviselte a veszprémi 
vonal megszüntetése, az utas
létszám alaposan lecsökkent. A 
Dunántúlról a Balatonra érkező 
utasok visszafelé már nem ná
lunk váltják meg menetjegyet 
és a nagy kerülő miatt sokan 
nem is vonattal utaznak Veszp
rémtől. A teherforgalom csök
kenésébe még sorsdöntően be
lejátszott a környékbeli kőbá
nyák bezárása. Alsóörsön há
rom bánya napi négy-öt kocsi 
föladást biztosított az állomás
nak. de környezetvédelmi okok 
miatt ezek művelését nem en
gedélyezték tovább. Jelenleg 
elenyésző a kocsiforgalmunk a 
Bauxitkutató Intézettel és a 
Veszprémi Kohászati Alap-

Amire a szombathelyi állo- anyagellátó Vállalattal. 
más legfontosabb vágányait-

Üzletpolitikai 
kedvezmények 

berendezéseit már valamennyi
re helyreállították. s fokozato
san a polgári forgalom visszaál
lítására törekedtek, a szovjet 
diszpécserekhez is beosztották 
a magyar tisztviselőket. Bende- - A vasúti kedvezmények 
fi Sándor, Marton Sándor, Pe- elterjedése hogyan hat az állo
rédi Vendel dolgoztak fő-me- más pénzügyi teljesítményeire? 
netirányítóként. a fiatalabb - A tavalyi tervünk egymil
tisztviselők, Brenner István, lió kétszázezer forint volt, ettől 
Tarján Jenő és társaik látták el némileg elmaradtunk. Ezt mi 
a vonalas menetirányítók teen- éppen a különböző kedvezmé
dőit a szovjet tisztek felügyelete nyekből adódó kiesés számlájá
mellett. Feladatuk a Pápa- ra írjuk, ami utaslétszámnöve
Szombathely, a Szombathely- kedéssel talán kompenzálható 
Szentgotthárd és a Sopron- lett volna, ilyet viszont nem ta
Nagykanizsa vonal irányítása pasztaltunk. Az idén megint 
volt. életbe lép egyfajta, a balatoni 

Július végén átszervezték a állomások egymás közötti vi
szombathelyi diszpécserköz- szonylatában váltható, húsz 
pontot. A fő-menetirányítók ad- százalék kedvezményt adó me
digi szolgálatát megszüntették. netjegy. Bízunk benne, hogy ez 
A menetirányítás rendjét át- az üzletpolitikai kedvezmény 
szervezték. Ezt követően levá- kihat majd a bevételekre. 
lasztották a GYSEV Fertő-vidé- - A helyi lakosság is jól jár, 
ki vonalát a MÁV hálózatáról hiszen ők, akik eredetileg nem 
és Sopronban külön GYSEV- lennének rá jogosultak, ugyan
menetirányítói szolgálat kezdte csak kedvezményes jeggyel 
meg működését. Szombathe- utazhatnak . .. 
lyen a menetirányítók szolgála- - Igen, ez természetes. Ők 
ti helyét az üzletvezetöségi épü- minden további nélkül megve
letben rendezték be. hetik azt a kedvezményes me-

Lovas Gyula ·netjegyet, amit az üdülővendé-

Rendbehozták 
a vendégszobákat 

- Régebben mPgvolt a n{•
gyes tur. de most. hogy az idő
sebb kollégák nyugdíjba nwn
tek. változott a hf'lyzet. Hármas 
turban járunk, de m{•g a vona
lon hiányzó pályaörök<'t is nf'
künk kell helyettPsÍtt>n1. Itt 
bent a főnök szokott közbPvál
tani. így kétszázharminc óra kö
rül teljesítünk. Viszont a sza
bad idővel tudunk mit kezdeni. 

- Mit jelentett Alsóörsnek azért jó volna, ha ismét négyes 
az idei nyári fölkészülés? tu1:_le��tt� ��olgál a vasútun'I - Most a vendégszobákra - kérdezem ismét Tóth János kellett nagyobb gondot J ordíta- állomásfőnöktől. ni. Az öt vendégszoba az évek _ 1955 augusztus elsején során annyira , elhaszn�lódott. kezdtem. Tapolcára jelt?ntkez.hogy az idei nyarnak �ar csak tem a vonatkísérethez. Közbea sorozatos �a;1aszok mia:t sem jött a katonaság, maJd ismét. Talehetett nek1':'agn1. Termes_zete- polca következett. Röv1dC>sPn se� f?rgalmi sze1;1p?n,tbol is segédtiszti tanfolyamra küldtPk szukseg_ "'.0}t a fel�eszu.leSre. 

�I- Budapestre. a vizsgák után Pols�_en, a t_eli _ e� a n�?:.1 ko�lekedes gárd1ba. illetve Balatonalmád1-kozott onasi a kulonbseg. �en- ban lettem tartalékos szolgálatgE;teg a v�n�t. nagyo?b � t<;>ve- tevő. Hetvenben kerültem Alsód�s lehetosege. E�yebk�nt . ez örsre forgalmistának, már itt mmd;_n b�latom . allomas Je�- végeztem el a vasútforgalmi lemzoJe : telen szin!e csak fe� technikumot, utána f)('dig a zengene� .. a dolgozok, a nyan tisztképzőt. Nyolcvanhárom 
lete:helesuk . ellen?,en . megha- október elsejétől neveztek ki ál-
ladJa q,z elviselheto szmt_et., lomásfőnöknek azóta ezen a - Allandósult problemank , ' 

, 11 , f 1 •1. , , k poszton szolgalok. az a omas part e o I reszene 

elkerítetlensége - folytatja az 
állomásfőnök. - Ott van a 
kemping, lakosai a vágányokon 
járnak keresztül. gyakorta ré
szegen. Minden szezonban re
ménykedünk, hogy megússzuk 
gázolás nélkül. de a tragédia 
sokszor csak a szerencsén mú
lik. Tavaly végre megígérték. 
hogy lesz kerítés. idén tavasszal 
azonban közölték: nincs rá 
pénz . . .  

- Személyzethiány nem ne
hezíti a nyári munkát? 

- Minden munkakörben 
van létszámhiány, de takarító
nőkből állunk a legrosszabban. 
Pedig egy balatonparti állomá
son a tisztaság elsőrendű köve
telmény. Alsóörsön hét üdülő 
üzemel nyaranta, ők elviszik a 
község munkaképes asszonyait. 
mégpedig négyezer forint kö
rüli havi fizetésért. Én nem tu
dok ennyit fizetni. 

A helyi népfront 
első embere 
Úgy tudom. önnek társa

dalmi tisztsége is van•J 
- Igen. Húsz éve vagyok 

Alsóörsön a Hazafias Népfront 
vezetője. Előbb titkára voltam. 
jelenleg az elnoki tisztet töltöm 
be. A párttagkönyvemet 
1957-ben keltezték. Feladat 
minden területen akad. az el
múlt hetekben a választások 
előtt különösen sok volt a mun
ka. Szerencsére a lakossággal 
lehet együttműködm. A társa
dalmi összefogásnak is köszön
hető, hogy Alsóörs a legszebb 
Balatoni falvak közé tartozik, 
hogy új strandun_k. óvodánk.• 
napközmk van. Alszerénység 
nélkül mondhatom, mindebben 
az én munkám is benne fek
szik ... Gerecsei Zoltán 
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Pofon, kedvezménnyel? 
� Örvendetesek a MÁV vezetőinek ama törekvései, ame-
1 lyek az utazóközönség megnyerését, visszahódítását céloz-
!! § 
§ zák. A különböző kedvezmények mind több „réteget" énn- � 1 tenek, a szervezett turisták például ötven százalékkal ol- � 
� csóbban válthatnak jegyet, mint a .. közönséges halandók". � 
1 

Hogy azután az olcsóbb jegyért milyen kötelezettségek ter- � 
� helik őket, azt a MÁV díjkedvezményi szabályai egyértel- 1 
� műen lefektetik. Ám, hogy a kedvezményért a vasutasok- � 

Nyugdíjasan is a közösségért 
� tól kapott pofont, pofonokat is kénytelenek eltűrni, arra a j 
� szabályzat egyetlen sora sem utal. Iratlan törvény lenne � 
§ ha't7. § � � � Május 9-én délután a Hegyeshalomtól Budapest-Déli pá- � 
� lyaudvarig közlekedő 4913 számú vonatra Szárligeten né- � � pes turistacsoport szállt föl. Háromnapos Gerecse-túráról

i 
•� 

Sipos Sándor egy emberöltőn át szolgálta a vasutat 

Elégedettnek érezheti magát 
az az ember, aki életének több 
mmt felét a közösség szolgála
tában töltötte. s mint ilyen nem
csak szemlélője, de cselekvő ré
szese. alakítója volt nemcsak a 
vasúti, de a falusi, városi élet
nek 1s. 

Sipos Sándor nyugdíjas állo
másfőnök ilyen ember. A Haza
fias Népfront irodájában talál
koztunk, hogy a régi időkről be
szélgessünk. 

- Vasutas családban szü
lettem - mondja. - Dédnagy
apám, nagyapám pályaőr volt, 
a i•asút szeretetét tehát már 
odahaza magamba szívtam. 
Apám váltókezelőként dolgo
zott. Én szinte a raktárban, az 

irodában, a vágányok között 
nőttem fel. 20 éves voltam, 
amikor a vasúthoz kerültem, 
mint vízhordó, majd pálya
munkás, kocsi/el író és 
... mindenes. 

1938-ban forgalmi szolgálat
tevő a püspökladányi vonalon 
és már 21 évesen tartalékos, 
ami akkor nagy dolognak szá
mított. mert azt jelentette. hogy 
már rendelkezik az előírt szak
vizsgákkal. Négy polgárival 

kezdte, majd munka és család 
mellett megszerezte az érettsé
git . . . Már mint állomásfőnök 
szolgált Büdszentmihályon -
ide is nősült egyébliént - Ha
raklányon, majd a háború kato
nai szolgálatra kényszerítette. 
A felszabadulás Hajdúdorogon 
érte. Benépesítés, szolgálatszer
vezés volt a feladatuk. 

- Persze mindent megelő
zött a romeltakarítás - folytat
ja Sándor bácsi. Hajdúnánáson 
egyébként szinte minden ép
ségben maradt. Beindult a ma
lom. A mi feladatunk volt az el
látás biztosítása, ott ugyanis 
tagja lettem a Nemzeti Bizott
ságnak. A fenteieken kívül a 
közigazgatás szervezését, bein
dítását, a községek ellátását, 
valamint az államigazgatási fel
adatokat is mi végeztük. 

1945-ben lett tagja a kommu
nista pártnak. Az igazoló bizott

Hivatal jubileumi ünnepségére 
szól. Budapestre hívják a volt 
Nemzeti Bizottság tagját. 

A felszabadulást követően 
még számos szolgálati helyen 
tevékenykedett. Csak néhányat 
sorolok: Újfehértó 1950, Zá
hony 1951-54. Ezután Kiskun
halas, Balmazújváros, majd 
Biharkeresztes, ahol 10 éven át 
volt főnök. Végül Komoró kö
vetkezett, ahonnan 1977-ben 
ment nyugdíjba. 

Nyugdíjba, de nem pihenni. 
Egy emberöltőn át szolgálta a 
MAV-ot. Mint köztiszteletnek 
örvendő jó vasutas és kommu
nista, szabad idejének nagy há
nyadát is a közösségnek szen
telte. Volt propagandista, alap
szervezeti vezetőségi tag, járási 
PB-tag. Most Záhonyban ta
nácstag és 1979 óta a Hazafias 
Népfront községi elnöke. 

- Sándor bácsi, hogyan te-ság tagjai közé került. lik egy napja? - A közalkalmazottak tény-
kedését, magatartását vizsgál- - Elfelejtettem mondani, 
tuk, hogy ne törtél'ijen törvény- hogy az OTP-nél havi 70 órát 
sértés, csak akkor szűnt meg a dolgozom, peres ügyekkel fog
bizottság, amikor már szilárd lalkozom. Ezen kívül értekezlet, 
volt a közigazgatás. megbeszélés, tanácsülés, de 

Meghívót tartok a kezemben., marad időm a családra is. sőt a 
A HNOT és a MT Tájékoztatási kertes házam is rendben van. 

Hogy mindezt el tudja végez
ni - mint említette - a család
nak köszönheti. Nyugodtan 
megy el és meleg, boldog csalá
di fészek várja haza. 

Gazdag életútját számos ki
tüntetés fémjelzi. Tulajdonosa a 
Felszabadulási Érdemrendnek, 
a Haza Szolgálatáért Érdemé
rem ezüst fokozatának, a Kivá
ló Határőr kitüntetésnek. Több 
Kiváló Dolgozó jelvényt kapott 
munkája elsimeréséül. 

Beszélgetésünket a követke
zőkkel fejezte be: 

- Mozgalmi élet nélkül 
nem tudnék élni. Szeretem az 
embereket, nekem öröm, ha te
hetek értük valamit. Itt élek, 
szinte mindenkit ismerek, tu
dok az emberek gondjairól, 
örömeiről és terveiről. Kinek 
„Sanyi", ,.Sándor" vagy éppen 
„Sándor bácsi" vagyok. Es én 
örömmel szolgálom tovább őket, amíg az egészségem en-gedi. Szőgyéni Bertalan 

� � fáradtan megérkezve, kedvük szerint lerogytak volna az § 
� ülésekre, ám az odáig vezető átjárót teljes egészében kisa- f 
� játította magának egy szemlátomást ittas állapotban lévő � 
� fiatalember. (Olyan részeg volt, hogy alig állt a lábán! -

,
� 

� 
� mondta a társaság egyik hölgy tagja.) Természetesen meg-

1 kérték, ugyan engedné őket tovább menni. a válasz azon- , 
� ban általános meghökkenést, majd felháborodást keltett. ! 
! A fiatalember - mint később sikerült megtudni vasutas. � 

1 Sz. állomás forgalmi szolgálattevője - hirtelen meg/ ordult 1 
� és hatalmas pofont adott az élen állónak. A természetjá- � 
� rók általában békés emberek. Talán ennek köszönhető. � 
� hogy bár többszörösen túlerőben voltak, nem vették át a 1 
� fiatalember osztályon aluli söntésstílusát, hanem másik ko- � 
� csiba vonultak át. � 
� Sokat utazom vonaton. Az utóbbi idők látotta1, hallottai 1 

1 alapján úgy tűnik, a vasutasok körében - tisztelet a kivé- � 
1 telnek - elharapódzott valamiféle furcsa. megmagyaráz- � 
� hatatlan viselkedési forma, amely megítélésem szerint � 

Ili 

több kárt okoz, mint amennyi hasznot a személyszállítást 
I
" 

népszerűsítő propaganda hajt. Mert az igaz. hogy az utas 
sok mindent elbír, a koszos kocsiktól a gyakran késő vona
tokig, de, ha mindezek tetejébe még otromba hangnemű. � � vagy szélsőséges kedvében éppen pofozkodni vágy9 vas- � utasokkal is meg kell küzdenie. az már jóval túlér az elfo- ! 
gadható normákon. Erre az sem lehet magyarázat, hogy a 

f vasút nem válogathat a munkaerőben, s a személyi állo- !i mány erősen felhígult. Minden vasutasnak tudnia keil. � 
; � hogy az áru és személyszállításból, az utasokból élünk, sza-

� 

1 

muk csökkenése, vagy növekedése életszínvonalunk meg
határozója lehet. 

Az utóbbi évek nagyarányú utasszámcsökkenése után f 

1 most lehetőség mutatkozik e folyamat megfordítására. Eh- 1 
hez azonban az kell, az szµkséges. hogy a vonatra fel- 1 
szállók bizonyos mértékig a vasutasok partnerei legyenek 

L
közlekedésben, ne pedig kiszolgáltatottjai. 

· (gerecsei) 

J ���,��"'��,���,,,������,����,"'&�,���,,�� 
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Erdemrendes törzsparancsnok Az információban kérdezték 

- az illetékesek válaszolnak Mozgása parancsnokhoz il
lően katonás, arcvonásai alapán 
ítélve azt gondoltam. Bíró Já

nosnak a nyugdíjig még bizto
san van tíz éve. A valóság más. 
A több mint harminc éve irá
nyító törzsparancsnok most tar
tott utoljára eligazítást a terüle
tén dolgozó polgári védelmi 
szakembereknek. Ezt az alkal
mat használtuk ki egy kis be
szélgetés.re. emlékezésre. 

- Vasúti pályafutásomat 
1943-ban kezdtem Nyíregyhá
zán, mivel a közeli Biri község
ben születtem és nőttem fel. Bi
zony. abban az időben csak óra
bérátalányosként kezdhettünk, 
s ha már néhány évet letöltöt
tünk - mert megújították a 
szerződést - lehettünk kira
kók. Rengeteget kellett zsákol
�i. cipekedni. 

A térség felszabadulásáig -
1944 októberéig - volt még ko
csifelíró és átmenesztő 1s. A fel
szabadulást falujában élte meg. 
Az akkor húszéves fiatalember 
a felszabadító hadsereg sebe
sültj�it szállította tehénszeké
ren. majd a Tisza-híd építésé
hez faanyagot. valamint üres 
hordót. 

ramját sem, a szakszervezetnek 
sem volt tagja. Az újjáépítésben 
való részvétel politikailag is ha
tott a fiatal vasutasra. 1945 áp
rilisaban tagja lett a Vasuta
sok és Hajósok Szabad Szak
szen•ezetének és a Szociálde
mokrata Pártnak. A későbbi. 
világosabb pártprogramok 
alapJán úgy érezte. hogy az 
MKP a dolgozó tömegek igazi 
szószólója. és ennek lett a tagja. 
Később Záhonyba került térfel
vigyázónak, majd az épülő átra
kókörzetben irányítói beosztá
sokban dolgozott. Ezekben az 
években volt termelési felelős, 
függetlenített üb-elnök. A lég
oltalmi szervezetek létrehozása
kor - 1951-ben - törzspa
rancsnoknak nevezték ki Zá
hony állomáson. A rátermett. 
hozzáértő szakembert egy évvel 
később szolgálati érdekből a 
debreceni igazgatóság polgári 
védelmi irányító törzsparancs
nokává nevezték ki. Ezt a tisz
tet viselte harminchárom éven 

arról, hogy vasutas. és ennek 
rendelte alá a polgáii védelmi 
tevékenységet. A gyakorlatokat 
úgy szervezte meg. hogy az ne 
okozzon kiesést a termelésben. 
Ilyen eset volt. amikor Debre
cen állomás átépítése során a 
volt kereskedelmi épületet egy 
gyakorlat keretében bontották 
le. Mátészalkán is. ahol az új 
szociális épület egy régi fűszer
raktár helyére épült. a nemzet
közi gyakorlat résztvevŐI tün
tették el a régi raktárt. Hasonló 
volt a helyzet Kaba állomáson. 
ahol egy gyakorlat eredménye
ként a vasút időt és pénzt nyert. 
Ez utóbbit csak milliókban le
het kifejezni. 

Lelkiismeretes. pontos mun
káját az eltelt évtizedek a1att 
többször elismerték a gazdasá
gi és társadalmi szervek. 
A most kapott kitüntetésére 
nem számított. A felszabadulá
sunk óta végzett kimagasló te
vékenységéért megkapta az 

Az elmúlt hetekben az alapszervezetek és a középirányító 
szakszervezeti bizottságok információs jelentéseikben több 
közérdekű kérdést juttattak el a vasutas-szakszervezet köz
pontjához. Ezúttal négy kérdésre válaszolunk. 

tási jogszabályok szPnnt - el
tartott htizzátartozc"ija van '<>s az. 
adott naptári &vbPn az igazol
tan felmPrült gyógyszc•rköltsé
ge eléri az 500 fm·intot. Mint a 

. - Az utóbbi években min
den területen növekedett a rek
lám és propaganda szerepe. 
Hogyan tesz eleget a MA V 

ezeknek a követelményeknek? 

- A reklám- és propaganda
tevékenységre fordítható össze
gek az utóbbi három évben nö
vekedtek. A vasút presztízsé
nek megfelelő propagandatevé
kenység n_1egvalósítását szol
gálja a MAV Vezérigazgatósá
gon létrehozott Tájékoztatási 
Főosztály is. Hangsúlyozni kell 
azonban. hogy lényegesen más 
reklám- és propagandatevé
kenységet végezni egy kereske
delmi vállalatnak. mint a MÁV
nak. illetve a hozzá hasonló 
szolgáltató vállalatoknak. 
Őszintén meg kell mondani: 
gyakran okoz gondot a vasúti 
szolgáltatások alacsony szín
l)Onala, melyet a legjobb rek
lám, vagy propagandamunka 
sem képes ellensúlyozni. Meg
alapozatlan reklámtevékeny
ség. nem létező szolgáltatások 
ajánlása. vagy önmagunk elvte
len dicsérete pedig csak ellenér
zést. bizalmatlanságot váltana 
ki a közvéleményből. Éppen 
ezért meg kell értetni a vasuta
sokkal. hog:,-· minden MÁV-dol
gozó egyben a vasút propagan
distája is. Az. aki magatartásá
val. munkája. megbízatása jó. 
vagy kevésbé udvarias ellátásá

hiszen a 67 ezer kiszt'relt hamu- információs jPlPntt'sPkb<'n 1s 
tartó tárolása gondot okozott jelzik. az alapszPn'PZl'tPknPk az 

A dohánvzó utasok rész&ről alacsony n:ugdíjaknál tapasz
tapasztalt �eg nem értés. a do- talható feszültségPk rrnatt rrwg 
hánvzási tilalom be nem tartá- kell fontolni a jPlenleg1 gyógy
sa. �z ebből adódó \'iták. vcsze- szerseg{•ly-jogosultság1 határok 
kedések miatt 1983 májusában korlátozott kitPIJPsztí•s<'l. Az 
ismét elrendelték a kocsik do- osztály ennek figyPlcmbPvétl'
hányzásra engedél;vezett n'.szén lével dolgoz ki olyan javaslatot 
a hamutartók és piktogramok. és terjeszt a Vasutasok Szak
felszerelését. a kocsik külső ol- szervezete XI. kongresszusa 
daláról a szabván\'OS ncmdo- elé. amply lehetőv{, tPsz1 a 
hányzó képjelek · törlését. A gyó�yszerscgélyben részrsíthp
megmaradt hamutartókat visz- tő ÖTA-tagok körének b<'ívíté•
szaszerelték, a leselejtezett he- sét. 
lyett a Szarvasi Könnyűfém - Az alapszervezetekben 
KTSZ-től mintegy 10 ezer da- növekedett a szakszervezeti se
rab pótlását a MA l' megren- gél;\t igénylők száma. A g;\·a
delte. Ennek a mennyiségnek a korlat szerint egyes alapszerve
legyártása megfelelö kapacitás zetek a segélyt postán küldik ki 
hiányában lassan halad. Ezért az igénylőknek. A segélyek 
fordul elő. hogy a Bh típusú postázási költsége jelentős ösz
személykocsik közül a szolnoki szeggel csökkenti a segélykcre
és Landler járműjavító nem tet. Van-e lehetőség arra, hogy 
tudja minden főv1zsgázott ko- a segélyeket ne postán küldjék 
csiba visszaszerelm a hamutar- el a kérvényezőkhöz? 
tókat. - A szakszPrwzell bizottság 

- Van-e lehetőség a rend_ hatáskörébe tartozik. hogy a 
szeres gyógyszerellátásban ré- helyi sajátosságokat figye>lembP 

szesülők - főként nyugdíjasok véve válassza rnC'g a sPgély fizp
- körében a gyógyszersegé- tésének módját. Az MNB-posta
lyek bővítésére? utalvány a pénzkímélci forga-

- Az ÖTA-szabályzat és el- lom eg:,-1k formája. ha ez több
járási utasítás értelmében a letk1adást jelent és a pénztári 
gyógyszersegélyre az a rend- kifizetés megoldható. akkor ezt 
szeres gyógyszerellátásban ré- a fizetési módot 1s alkalmazhat
szesülő nyugdíjas tag jogosult. ják a vonatkozó pénzügyi sza
akinek - a társadalomb1ztosí- bályok bPtartásával. 

val egyben a vasútról alkotott . ...--------------------------
képet is alakítja. CIKKÜNK NYOMÁN 

-Decemberben már újra a 
vasútnál teljesítettem szolgála
tot. Természetesen a szolgálat 
az első időben a helyreállítási 
munkákból állt. A forgalom 
megindulása után a nyíregyhá
zi Déli deltánál úgy jártunk 
szolgálatba. hogy fejszét és fű
részt is vittünk magunkkal. 
ugyanis a tüzelőt mi biztosítot
tuk magunknak. A szolgálati 
helyiségnek beázott a teteje, 
padlása nem volt. de akkor az 
volt a legfontosabb, hogy meg
indult a forgalom. és ezzel 
együtt az élet is. 

A felszabadulás előtt nem is
merte egyetlenegy párt prog-

át, most nyugdíjazásáig. 
A közben eltelt három 

Április 4-e Érdemrendet. 
évti· 

- A dohányzó szakaszok � c1.• ef megszüntetése után a jegyvizs- egye I SS , 

zed alatt sem feledkezett meg Zsoldos Barnabás gálók és az utasok között gyak-
pe-. _.a-s bu··ntete-s ran kerül sor vitára. Várható-e •u1 

A záhonyi kollektívák sikere 
valamilyen intézkedés a2 
ellentmondásos helyzet meg
szüntetésére? 

A Magyar Vasutas 9. számában „Furcsa eset" címmel cikk 
jelent meg a május 7-én közlekedett 7027-es számú személyvona-
ton történt sajnálatos eseményről. 

Az 1984. évi munka alapján a A munka- és életkörülmé-
záhonyi üzemigazgatóság el- nyek javítását új tengelyátsze
nyerte a Közlekedési Miniszté- relő csarnokot. amellyel a régi 
Iium és a Vasutasok Szakszer- teljesítményét megduplázhat
vezete által adományozott K1- ják. Jó ütemben halad a záho
váló címet, a Nemzetközi M•m- nyi kézi átrakócsarnok építése. 
kaversenv Kiváló Kollektívája a Tuzsér- Záhony közötti pá
elismerés·t, valamint a MÁV Ve- lyarekonstrukció. Javult a kar
zérigazgatóság és a Vasutasok bantartás és a fényeslitkei ko
Szakszervezete elnöksége által csijavító munkája. 
adományozott Vörös Vándor-
zászlót. Mivel érdemelték ki a Az üzemigazgatóságon belül 

olyan szervezeti módosítást hajzáhonyiak e rangos elismerést? 
A múlt évben biztosították :i tottak végre. amellyel igazod

nak a változó körülményekhez. Szovjetunióból érkező áruk To"bb fi tal k b k "lt ··kk „ f d' 't 't a sza em er eru zo enomentes oga asa . a ra- fonto b t, b A , · .. zt" kását és továbbítását, maradék- · • s eosz as a.
, , 
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tal 1 t 1. 't tt'k , 'U' zorendszer k1alak1tasa eloseg1-anu e Jes1 e e az arusza 1- , , 
tási tervet. Eközben csökkentet- tette a hatekonyabb munkat. a 
ték a normál és idegen kocsik bérek megfelelő emelését. Kü
tartózkodási idejét, túlteljesí- lön kiemelt bérezésben része
tették a teherkocsik statikus sültek az átrakómunkások és a 
terhelésének tervét. növelték a kereskedelmi dolgozók. 
tehervonatok terhelését, csök
kentették a széles kocsik után 
fizetendő rubel-bér összegét. 

A szociális körülmények ja
vítására kilencmillió forint 
vállalati kamatmentes köl-Új feladat volt az átrakókör

·zetben (a fogadási nehézségek csönt adtak lakásvásárlásra és 
feloldására) a normálból a szé- családiház-építésére, 76-an vál
les kocsikba történő átrakás. Ez lala�1 bérlakást kaptak. Hozzá
a munka jelentős devizabevé- járultak a záhonyi 200 szemé
telt eredményezett. Jó eredmé- lyes óvoda építéséhez. az ara
nyek születtek a gazdálkodás- nyosapáti óvoda bővítéséhez. 
ban. A költségek csökkentésével 
és az energiatakarékossággal 
összesen mintegy 90 millió f o
rint a megtakarítás értéke. 
Szervezési mtézkedések sorá
val javították az átrakómunka 
hatékonyságát, további gépesí
téssel a kézzel átrakott áruk 
aránya a 15 százalék alá esett. 

Az eredmények eléréséhez 
nagyban hozzájárultak a szocia
list� brigádok. s a jó munkahe
lyi légkör. Ez is hozzájárult a 
létszám kismértékű bővülésé
hez. Ma mintegy hétezren dol
goznak az átrakókörzetben. A 

húsz éve folyó internacionalis-

Opera- és színházbérlet, 
vasutas teltház-akció 

Sajnos már elfogytak az Er
kel Színház 25. jubileumi vas
utas operabérletei. Több száz 
igényt nem lehetett kielégíteni. 
Szakszervezetünk kulturális, 
agitációs. propaganda- és sport
osztálya megállapodást kötött 
az Operaház igazgatóságával 
egy vasutas teltház-akció szer
vezésére. Az előadás december
ben. egy szombat délelőtt lesz a 
felújított Operaházban. A je
gyeket elsősorban azoknak 
szánják. akik most nem kaptak 

operabérletet. 
Az Erkel Színház vasutas

bérleteinek kiváltási határide
je: július 5. 

Jól sikerült évad után kere
settebbé váltak a vasutasok kö
rében a József Attila Színház 
bérletei is. Az 1985/86-os évad 
műsorában népszerű zenés mű
veket mutatnak be. Az új évad
ra bérletek - korlátozott szám
ban - még igényelhetők a te
rületi szakszervezeti bizottsá
goknál. A határidő: júliu� 22. 

ta határforgalmi munkai:er
seny pedig lehetőséget teremt a 
szovjet vasutasokkal i•aló szo
rosabb kapcsolatra. 

Az üzemigazgatóság szolgá
lati helyei közül Élenjáró Szol
gálati Hely címet a gépesített 
rakodási főnökség és .Eperjeske 
állomásfőnökség nyerte el. 
A dolgozók közül 13-an vezér-
1gazgató1 dicséretben rész_esül
tek. százan Kiváló. illetve Elen
járó Dolgozó kitüntet&st kap
tak. a legjobbak között több. 
mint egymíllió forint jutalmat 
osztottak szét. 

L. B. 

- Elsősorban az elővárosi és 
helyi forgalomban közlekedő 
Bh. Bhv, BDt és Bzx sorozatje
lű személykocsikban szüntették 
meg a dohányzó szakaszokat. 
Ezt az utazóközönség többsége 
támogatta. A járműjavító üze
mek és a műszaki kocsiszolgá
latl főnökségek az intézkedés 
után mintegy 1800 kocsiból sze
relték le a hamutartókat és a 
dohánvzó szakaszt jelképező 
piktog�amokat. Jóllehet ezek 
tárolását előírták 2 megmaradó 
dohánvzó szakaszok hamutar
tóinak· pótlására, nagyobb ré
szük mégis selejtezésre került. 

A MÁV Budapest-Nyugati 
Körzeti Üzemfőnökség 
felvételt hirdet 

anyaggazdálkodási vezető 

üzemgazdász 

forgalmi üzemmérnök és 

munkavédelmi ügyintéző 

munkakörökbe. 

A munkakörök betöltéséhez a 
103 944/1982. számú Vezérigazgatói Uta-

- sításban előírtak szükségesek. ( 1982. év 
30. sz. MÁV Értesítő) 

Bérezés: megegyezés szerint az iskolai 
végzettség, képzettség és gya
korlati idő figyelembe vételével. 

Jelentkezés: Budápest-Nyugati pályaud
varon a személyzeti és munka
ügyi vezetőnél, vagy a Központi 
Munkaerő Felvételi Irodán Bu
dapest Keleti pu. 
Telefon: 145-010 
Naponta 8-15 óráig. 

Az a tény. hogy egy személyvonat nem áll meg a menetrend 
szerint kijelölt állomáson. eleve elítélendő. különösen súlyos mu
lasztás következménye. amely visszatetszést kelt az utazóközon
ségben. és lejáratja a vasutasok munkáját. 

A hibát elkövető mozdonyvezetőt - aki egyébként régi dol
gozó és magatartása ellen kifogás eddig soha nem merült fel -
gyorsított fegyelmi eljárással felelősségre vontuk. a vontatási vo
natkísérő munkaszerződését pedig felbontottuk. 

Biztosak vagyunk abban. hogy hasonló eset nem fog ismét· 
lődni. Ezt nemcsak a súlyos elmarasztalás garantálja. hanem az 
is. hogy a mozdonyvezető-kollektíva elítéli a történteket. A szege
di körzeti üzemfőnökség eredményei, az azért kapott elismerése
ink bizonyítják. hogy személyszállítási tevékenységünk színvo
nalas, és a leírt mulasztás ritka. egyedi esetnek minősíthető: 

Fábián József 
műszaki üzemfönök-helyettes 

Szeged KÜF 

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, 
Mez6hegyesi u. 7 -15. szám alatt, 
ezenkívül az ország valamennyi 
megyeszékhelyi TÜZÉP-telepén. 
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Ha kiöregszik egy ifi brigád Gyermeknap 
a Gaja-völgyben 

MIT ÍRNAK RÓLUNK? 
Lesznek-e követőik? A székesfc>hr'·rvári körzc,t1 

ÜZt'm:őnökst'g KISZ-btzottságn 

Szobon és az oda tartozó stu
já. A mozdony talapzatra ke- rovói részlegben 35 szocialista 

rült. s azóta néma tanúként őrzi brigád dolgozik. Közülük a 

a Tiszai páh-audvar előtti teret Klagyivik József vezette 18 ta
Emberek e;rei haladnak el mel� gú k�llektíva az idén nyerte el 
lette. hogy néhány perc múlva 

-".1 MJ!. Y, Kiv�Hó Ifjúsági Brigád
elragadja őket a város, vagy a �a kituntetest. A brigádtagok 

pályaudvar forgataga. a�l�gos életko:� 29 év, és az ala-

az iden 1s nwgrPndPzte a már 
András, aki nemrég f('jezte be hagyományos gyPrmeknapot a 
tanulmányait a vasútforgalmi f Pstéíi szépségü Gaja-völgyben 
sz_akközép1skolában. ő egyéb- a járműjavító ÜZ('m turist�házá'. 
kent Li/.:mus Zoltánnal ban A gyerPkPk sport- é•s szPl
együtt - szakvonali teendőt l:�' vetf'lkedökon. ügy<·s,J•g1 
közben munkavédelmi őrként JatPkokon vch1·\1Pk részt. ÉtPl
is példásan helytáll. Két brigád- röl-1talról az Utas<'llátó Vállalat 
tag: Mixtay László és Márton :38-as üzemP gondoskodott 
Gyula önkéntes határőr: annak . :\ _szakszPrvPzcti bizottság 
az egységnek a tagja1. amelvik aJandPkcsomai.:gal kedvcskP
nemrég érdemelte kt a Kfrciló dt>tt a gyerekC'knck „ 

Vasutasok helytállásáról. pél
daadó szolgálatáról. társadalmi. 
közéleti munkájáról szólnak az 
itt következő írások. amelyeket 
megyei újságokból válogat
tunk. 

CSONGRÁD 
MEGYEI 
HÍRLAP 

Jól halad a szentesi vasútállo
más fűépületének rekonstruk
ciója. Az emeletes objektum két 
év múlva. 1987-ben lesz száz
esztendős. és valóban ráfér. 
hogy még jóval a jubileum előtt 
kívül-belül újjá varázsolják. 

A műszaki tervek igényesek 
a kivitelezés pedig elegáns össz'. 
képet eredményez. Különösen 

a márványpadlózatúra tervezett 
előcsarnokon látszik ez, ahol 

már nem sok van hátra. hogy a 

pénztárak és az egyéb kiszolgá
ló létesítmények elkészüljenek. 
Egyebek között a poggyászfel
adót sima felületű vörösréz le
mez borítja, megkönnyítve ez
zel a bőröndök és csomagok át
vételét. A korábbi szénfűtés he
lyett a főhomlokzat mögé rejt
ve, az épület tetején felszerelt 
gázkazán gondoskodik megfe
l�lő "hőmérsékletről és meleg 
v1zrol. Az emeleti folyosókon a 

szolgálati lakások is többé-ke
�ésbé már rendben vannak. 
Osszességében a teljes átalakí
tás több mint 24 millió forintba 

kerül. és ebből 11 milliós mun
kát teljesítettek a kivitelezők. 

SZOLNOK MEGYEI 
NÉPLAP 

Három évvel ezelőtt kezdő
dött a tanítás Jászapátiban, a 
vasútépítő gépészeti szakközép
iskolában. Most már harmadi
kosok az .. első fecskék". akik az 
országban egyedülálló képzés
ben vesznek részt. 

A három évfolyamon jelenleg 
176-an tanulnak, többségük a 

megyéből. pontosabban a Jász
ságból került ki. Ideális gyakor
lati lehetőséget nyújt a tanulók
nak a jászkiséri MÁV Építő
gépjavító Üzem. De a szakkö
zépiskolások nem csupán Jász
kiséren. hanem az iskolán belül 

épült tanműhelyekben is elsajá
títhatják a gyakorlati ismerete
ket. Miután a vasútépítő gépé
szeti szakma rendkívül össze
tett. kovácsolást, hegesztést 
forgácsolást is tanulnak a fiata'. 

lok, de fontos tantárgy az elek
tronikai vezérlés. vagy a vezér
gép szerszámszekrényének, a 

„mozdony lelkének"' szerelése 
1s. Az itt végzettek húszféle 

munkakör között válogathat
nak. 

KELET
MAGYARORSZÁG 

Kiváló Dolgozó kitüntetést 
kapott Ragány László villany
mozdony-vezető, szakszervezeti 
bizalmi. 

- Gyermekkoromban vas
utasok között forogtam 
mondja az atlétatermetű. erőtel
jes fiatalember. - Ajakon szü
lettem, ez amolyan vasutas
község. Sokan járnak onnan 
Záhonyba, Fényeslitkére Ko-

, 

' 

morora dolgozni.Elektrolaka-
tos szakmát tanultam, hogy 
e�yszer majd a mozdony köze
lebe kerülhessek. A szakmun
kásvizsga után én is Záhony
ban helyezkedtem el, villanyt 
szereltem a dízel-elektromos 
gépeken. Egyre jobban �egfo
gott a villanymozdony varázsa. 
Elvégeztem Miskolcon egy tan
folyamot, s hetvenhatban ide
jöttem Nyíregyházára. 

- Nehéz a mozdonyvezetés? 
- Tulajdonképpen igen. Mi 

nem állhatunk félre a parkoló
ban, mmt a kamionosok. ha 
úgy érezzük, fáradtak vagyunk. 
A vonatnak menni kell. Ne
künk állandó kondícióban kell 
lennünk. egészséges. jó idegek
kel. biztosan működő reflexek-

kel és ez életmód kérdése első
sorban. 

- Milyen vonalakon Jár? 
- Általában a Záhony-Bu-

dapest. Nyíregyháza-Mis
kolc-Füzesabony vonalon. 
Egy hónap tehervonat - e,,:t 
úgy hívjuk. hogy szakajtó forda 

-, és egy hónap személy. 
- Melyik a könnyebb? 
- A szakajtó. Nincs az a 

nagy ·sebesség, rövidebbek az 
utak is. 

- Mennyiben érzi, hogy 
hozzájárult az üzemfőnökség 
kiváló címéhez? 

- Ez csapatmunka 

mondja. Itt Nyíregyházán jó 
csapat volt mmdig. és most is 
jó. Reméljük, az is marad. 

SOMOGYI NÉPLAP 

A SEF AG csurgói gyáregysé
gében a MÁV-val kötött szerző
dés alapján vasúti váltótalpfá
kat készítenek. A termékek 
nemcsak abban újak, hogy im
port helyett hazai fafajokból -
tölgy helyett cserböl és akácból 
- gyártják, hanem abban is, 
hogy az elkészítési technológia 

eltér az eddigiektől. Nem egy 
tömbből, hanem ragasztott eljá
rással, szelvényekből készítik a 

szükséges méreteket. 

Az tdő. a korszerű technika 
pitok mmdnyaJan tehervonattal 

túllépte a páncélvonatok korát. utazó vonatkísérők. Ezenkívül 

A Tiszai pálvaudvar előtt álló van köztük több. különféle be
mozdony ma is emlékeztet: a di- osztású forgalmi, kereskedelmi, 
c:'ő csatákra, csapatokat mozga- a-��tmsztra�ív ,;I1u,nk8:k�rt be
to vasutasokra. páncélvonatok- tolto dolgozo, nok es ferfiak ve-
ra. kezelőikre. a Magyar Ta- gyesen .. 
nácsköztársaság 133 napjára. , - Mikor alakult a brigád? -

kerdeztem Kalmár János állo-
másfőnöktől. 

DUNÁNTÚLI NAPLÓ - Pontosan tizenkét évvel 
ezelőtt. 1973-ban. Tagjai az el-

Az elmúlt években újra kö- telt éve_� __ során mi�dig sokat 

zéppontba került a Mohács- te;t<;� kozo_s f:lada�mk megol

Bátaszék vasútvonal megépíté- dasaert. A Jubileumi munkaver

se - mondta a Baranya megvei sen� is, ők indították el 1983 

tudományos hetek keretén be- ok_�ober�b�n_, . a r�k�srendezöi 

lül tartott előadásában Mohá- K_UF bng�dJathoz mtezett felhí
cson Fényes József, a MÁV Pé- va_sukkal. illetve vállalásaikkal. 
csi Igazgatóságának igazgatója. Veg_ul ts nagyban hozzájárultak 

A Mohács-Bátaszék vasút- felaJánlásaik teljesítésével ah
vonal elkészítését indokolttá te- hoz, hogy Rákosrendező elnyer
szi. hogy a pécsi szénmedence, te_ a �iváló körzeti üzemfönök
a nagyharsányi mészkőbánya, seg ctmet. , 
a BCM. a mohácsi ipartelepek Elmondtak _ Szobo;1 azt is, 
és a környék mezőgazdasági hog� ko_mmumst_a musz�kok és 
nagyüzemeiből az áru minél egyeb társadalmi munkak szer
gyorsabban és rövidebb úton 

v�z�sé�en szintén élenjár ez a 

jusson el a Dél-Alföldre, Duna- kozosseg
_. 

Ren�sz7resen tanul
újvárosba, Budapestre. Negy- nak, mmt peldaul Veszelei 
ven-nyolcvan kilométerrel le-
rövidülnének a távolságok, a 

Határőrszakasz kitüntetést. Tuny
o
gi Tibor 

Hasonló módon dicsérhetnénk r------------. 
Solymosi Ferencné ruhaügves. 
Siklai IstL'ánné gt'•píró, Hén 
Gézáné teljesítményértékelő. 
S�abó Györgyné ktg-s. Nagy 
Sandorne kereskedelmi hiva
talnok vagy a Rákosrendezőn 
kirendelést \'állaló fE'.•rfiak -
például Giber János, Kovács 
L�szló,_ Vózner Isti-án. Klagyi
vik Jozsef - sokféleképpen 

megnyilvánuló szorgalmát. 
többre és jobbra törekvését. 

- Tervezzük. hog� a közel
jövőben megváltoztatjuk brigá
dunk nevét. mert lassan .. ki
öregszünk ·· az ifik közül -
mondja a brigádvezető. 
Ugyanakkor azt is szeretnénk. 
ha Szobon ismét alakulna eg\ 
ifjúsági szocialista brigád. Mi�
den jel arra mutat. hogy sike
rül majd egy új ifiközösségnek 
átadni a stafétabotot . . 

Radnai K. István 

Köszönet 

a menetrend 

szerkesztőinek 

Szeretnék köszönetet 
mondani a menetrend készí
tőinek azért. hogy több ész
s�erű változtatással segítet
tek a gyorsabb közlekedést. 
Júmus 2-án az első. Mis
kolc-Pécs között közlekedő 
gyorsvonattal utaztam Dom
bóvárra. Nem kellett kiszáll
ni a Keleti pályaudvaron. 
mmt régebben. és átmenni a 
Délibe. Végig kénvelmesen 
utaztunk. és 14,35-re már 
Dombóváron voltunk. Sok 
utas örül ennek a közvetlen 
gyorsvonatnak. 

Kondász Ferencné 

Dombóvár 

A hazai fafajok felhasználásá
val. az új eljárás alkalmazásá
nak lehetőségével két-három 
éve kezdtek el aktívan foglal
kozni a Faipari Kutató Intézet
ben. majd tapasztalataik nyo
mán a csurgói üzemben. A kí
sérlet eredményességét igazol
ja: a múlt év végén 16 millió fo
rintos beruházásba kezdtek a 
gyártók, hogy nagyüzemi mére
tekben először évi 1000-1500 
majd 2500 köbméter vasúti 
talpfát készítsenek a MÁV 
megrendelésére. 

vasút a közutakat is tehermen-
tesíthetné. Évente a közutakról Az országos versenyen 

VAS NÉPE 

Ezüst minősítést kapott 
a Búzavirág citeraegyüttes 

150-200 ezer tonna áru tevőd
hetne át a vasútra. A feltétele
zett vasútvonal áruszállítási 
igénybevétele több mint 3 mil
lió tonna lenne évente, minden
nek rendeltetési helyre juttatá
sa a fuvarozó vállalatok számá
ra a szállítási költségekben 
több millió forint megtakarítást Székesfehérváron júmus 
jelentene. Mindehhez azonban l-én tartották a IV. országos 
szükséges a Rétszilas-Báta- · " ' " mmosito versenyt, amelyet 
szék vonal teljes átépítése. a 
tengelyterhelés és a pályase-

népdalkörök, citerazenekarok 

besség növelése. és népi hangszeres együttesek 
Mohács város fejlődését is részére hirdetett a Fejér megyei 

A kőszegi MÁV Nevelőott- elősegítené, ha a következő Művelődési Központ és a KŐ
hon növendékeinek néhány év tervidőszakban elkészülhetné- TA megyei szervezete. 

múlva gőzmozdonyfütty fogja nek a tervek. és megkezdődhet- A székesfehérvári Vörös
jelezni a tanév megkezdését. il- ne az építkezés is. Az új vasút- marty Mihály vasutas Művelő
letve befejezését. Az mtéz- vonal elkészültével lehetőség dési Ház Búzavirág felnőtt cite
ményt ugyanis egy gőzmoz- lenne a Pécs-Szeged közötti ra együttese is benevezett a 
donnyal és egy vasúti kocsival utazási idő csökkentésére, a for- versenybe, és ezüst minősítést 
ajándékozta meg a MÁV Vezér- galom tudatos, tervszerű eltere- kapott. Az együttes hat éve mű
igazgatóság és a szombathelyi lésére baleset, elemi csapás, ködik. Vezetője Peczelák Jó-
igazgatóság. karbantartás esetén. zsef. A művészeti tanácsadó 

A kocsit a szombathelyi jár- Összeállitotta: 
Pribojszky Mátyrís citeramű-

műjavító üzem személykocsi-ja- vész, a Citerabarátok Klubjá-
vító részlege újította fel, a moz- Hegedűs Ferenc nak főtitkára volt. 
dony újjávarázsolására a gyere- Íl��������������������;;;����������;;�;;;;;;;;;;;;-:,-.-■-■-■-■-■-■-■:-■-■-■-■-■-■-■-■-■-p■-■r-

o
■'-l•l_a·■-l;a;z;<'■-�;-;u■·-•■•-e;,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

kek vállalkoztak. Egy későbbi 
időpontban pedig szakemberek 
a gőzt is bevezetik a mozdony-
ba. 

A játékon kívül milyen célo
kat szolgál a matuzsálem? 
Csöndes János igazgató szerint 
vasúttörténeti szempontból is 
érdemes megőrizni egy ilyen 

öreg gőzöst. Másrészt: szimbó
lum. Erkölcsi kötelessége az in
tézménynek, hogy a maga mód
ján - éppen a gőzmozdony fel
állításával is - népszerűsítse a 

vasúti tevékenységet a gyere
kek körében. S nem utolsósor
ban : a majdan fényesen ragyo
gó mozdony, valamint a mellet
te kialakítandó szabadtéri szín
pad és nézőtér méltó helyszíne 

legyen az intézmény fennállása 
75. évfordulója tiszteletére meg
rendezendő ünnepségnek, 
amelyre három év múlva kerül 
sor. 

ÉSZAK
MAGYARORSZÁG 

Amikor 1971-ben kétéves or
szágjáró körútját befejezte a fel
újított 12-es páncélvonat, olyan 
döntés született, hogy a szerel
vény maradjon Zánkán, az út
törővárosban, ott emlékeztes
sen a hősi múltra. a 376-os pán
célozott mozdony pedig kerül
jön vissza Miskolcra. A miskol
ci járműjavító dolgozói is ra
gaszkodtak ehhez, hiszen a vo
nat a miskolci csomópont fiatal 
szakembereinek lelkes munká
ja eredményeként született új-

UTAS TOURS 

az Utasellátó Vállalat 
Idegenforgalmi és 
Szolgáltató Irodája 

Új programok + Új szolgáltatások 

Legyen az útitársunk! 

UTAS TOURS 

1051 Budapest 
Münnich Ferenc út 19. 

10 ország 17 nagyvárosába 
közlekedő étkező-, bisztró- és 

hálókocsijain színvonalas 
szolgáltatást nyújt az 

'i;UTASELLITO;i' 

Korszerű táplálkozás! 

Tejtermékek az étrendben 

Az 1,5% zsírtartalmú tej mellett 
minden élelmiszerüzlet kínál Önnek 
újabb csökkentett zsírtartalmú tejet. 

A 2,2%-os tejben minden értékes 
alkotórész megtalálható, 

csupán zsírból van benne kevesebb. 

1 liter ára 7 Ft. 

.A Tejipari Vállalatok Trösztje 
a MAV egyik legnagyobb fuvaroztatója 
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Vitorlázórepülők vetélkedője 

uda est-baJnokság Farkas ,e 
Az MHSZ MÁV Repülő és 

Ejtőernyős Klub rendezésében 
a farkashegyi sportrepülőtéren 
került sor az idei Vitorlázó
repülő Budapest-bajnokságra. 
melyen az MHSZ 15 repülő
klubjából közel félszáz verseny
ző vett részt. 

értékelni az eredményeket. kö
zel egy hétig ők ketten voltak a 
legeredményesebb résztvevők. 

A következő fordulóban is
mét Szalai volt a MÁV-osok 
legjobbja. Bár a győzelemhez 
ez is kevésnek bizonyult - he
lyét megőrizte az élcsoportban. 
A Pirat kategó1ia harmadik 
versenvszámában aztán ismét 
MÁV-�s sportoló. Tihany'1 
László érte el a legmagasabb 
pontszámot. Kár. hogy az előző 
fordulóban hamar terepre 
kényszerült, s ezzel sok pontot • 
vesztett. akárcsak az e számban 

Anyaghiány. illetve a gyártó 
cég szállítási késése miatt a 
MÁV-klub Jantar típusú gépei 
egyelőre nem repülhetnek. így 
az idei első jelentős hazai vitor
lázórepülő-verseny házigazdái 
csupán a Pirat kategóriában in
díthatták sportolóikat. S bár a 
május eleji esős időjárás akadá
lvozta versenvzőik felkészülé
s
.
ét. Szabadi ·István (a MÁV 

dol�ozója) szakosztályvezető, 
aki ezúttal a Budapest-bajnok
ság versenyvezető tisztét látta 
el, mégis bízott a csapat jó sze
replésében. 

. .fotó-nullát„ vétő Szalai és Ist
vánfi. De még nem volt vége 1 

A Pirat kategória negyedik \ �;t>pmadár előké,-zíté,-<• Í<•l,-záJlá..,ra 
( \ ..,zerző felvétele) 

S mindjárt a legelső értékelt 
versenyszámban kettős MÁV
os siker született: Szalai 
György - élete első versenyén 
- győzött klubtársa. Tihanyi 
László előtt. Tekintve. hogy a 
szabad (műanyagépítésű gé
pek) kategóriában nem lehetett 

- s mmt később kiderült utolsó 
- versenyszámát ezúttal Ist-
vánfi Béla (MÁV) nyerte, még
hozzá igen jó teljesítménnyel. 
A 190 kilométeres huroktávol
ságot csaknem 60 kilométeres 
óránkénti átlagsebességgel 
nyerte. s eredményét a maxi
mális 1000 ponttal jutalmazták. 
Klubtársai szintén jó átlagse
bességgel repültek, valameny
nyien 870 pont körüli értékelést 
kaptak. 

Bár a tavalyi ezüstérem után 
reménykedtünk az újabb érem
szerzésben. mégis elégedettek 
lehetünk sportolóink össztelje
sítményével. Nemcsak azé1t. 
mert Pirat kategóriában az érté
kelt négy versenyszámból hár
mat a MÁV sportolója nyert. 
hanem azért is. mert többségük 
alig múlt húszéves. A kevés 
versenyzői rutinnal rendelkező 
Szalainak és Vargának ez volt 
az első jelentős versenye, s Ist-

nyével I. osztályú minősítést, 
valamint Aranyjelvényes ifjúsá
gi sporttoló címet szerzett. 

A XIII. Vitorlázórepülő Bu
dapest-baJnokság eredményei: 

-----------------------------, vánfi sem számít a gyakorlot

Pirat kaleg�ria: 1. Gulyás 
György (MALEV). 2. Gazsó Pál 
(Békéscsaba). 3. Nagy Sándor 
(Cs�pel) ... 5. Varga Zsigmond 
(MA V). í. Tihanyi László (II. 
osztályú minősítést szerzett), 9. 
Szalai György. 11. Istvánfi Béla 
(mindketten II. osztályú minő
sítést és Ezüstjelvényes ifjúsági 
sportoló címet érdemeltek ki). 

Június végén 

Debrecenben találkoznak 
a vasutas természetjárók 

A vasutas természetbarát
mozgalom nagy múltra tekint 
vissza. hiszen elsők között ala
kultak természetbarát-szakosz
tályaink. A budapesti 10 és a vi
déki 20 vasutas természetbarát
egyesületben. illetve szakosz
tályban 2932 tagot tartanak 
nvilván. ebből 1752 fő a tényle
ges MÁV-alkalmazott. ez a tag
létszám 62 százaléka. Legna
gyobb létszámmal a lvlÁVTI. a 
Debreceni MVSC. és a Loko
motív TE 1·endelkez1k. Egyesü
!PtPmkbPn 238 nzsgázott túra
,·ezető lP\"Pkenykedik. 658 ter
mPszetbarát szerzett MTSZ-mi
nősítést. 89 teljesítette az Or
szágos Kék Túra követelmé
nyeit. 

Az idén június 28. és július 1. 
között rendezik meg a XXXII. 

Országos Vasutas Természet
barát Találkozót Debrecenben. 
Ez alkalmat ad a vasutas termé
szetjáró mozgalom áttekintésé
i·e. A természetbarát-szakbizott
ság még számos érdekes ren
dezvényt bonyolít le. A hagyo
mányos tavaszi csillagtúrát a 
Belső-Somogyba vezették. az 

Vízszintes: 1. Az ilyen nemtörődöm
ség sok kellemetlenséget okoz. (Foly
tatása a 26. függőlegesben.) 13. Bont 
tk<.'rszava 14 Dalszínház. 15. Fűszer 
16 F1z1m1ska. 18. Menetrendi röV1dí
tés. 19. KP!kerekű kocsi. 20. Csámbo
rog. ténfereg. 22. A legfontosabb. 23. 
Angol iskolaváros. 24. Szaggatja. 25. 
lgevégződo;s. 27. Szénhidrogéng,·ök 
29. . . válás. rajzolat a bőr felületén 
31. Isteni erő (latin.) 33. Félig vattás. 
35. Félre lök. 37. Három. németül. 38 
N<•m inog. 40. Íróeszköz. 41. Konzum
ban van. 42. Török és perzsa uralko
dók címe volt. 44. Visszaáll. 45. Kicsi
n�·ítii képző. 46. Agyagműves. 48. Or
szágos T<•1vhivatal. 49. Figyelmeztetik. 
50 Ifjabb. kiskorú. latinul. 52. Egy bi
zonyos színűre. 55. Görög építészeti 
díszítőelem. 57. Betűpótlással kőszén
kátrány terméke. 58. Kutyája. 60. Pa
kolná. 61. Toka keverve. 62. Japán vá
ros. 64. Angol fé1irnév. 

Függőleges: 1 Ázsiai állam. 2. Ko
márom megyei helység. 3. A legkisebb 
magyar város. 4. Megállapításai. 5. 
Igás állat. 6. Végnélküli kepék. 7. Ne
mes szőrme. 8. Heves megyei község. 
9. A szamánum kémiai jele. 10. Vulka
nizált fekete kaucsukot. 11. ... Jenő, 
szobrász. több emlékű alkotója. 12. 
Ilyen g�·ümölcs is van. 17. Holt nvelv. 
19. Tarka folyóll'at. 21. Taszít. 22. Elet. 
27. Kern amaz. 28. Ázsiai folvó. 30. 
Fogktémmárka. 32. Hamvved�r. 33. 
A hinduk ősrégi szent könvvei (ék. hi
ány). 3-1 T,•stvérem. gyerekek között. 
36. Szabó szerszáma. 38. Idegen nót 
n;,,. 39. Túl erősen világít. 42. Neves 
íutballjátÉ>k-,·pzető volt (Sándor). 43. 
;\lagor testvére. 46. Vissza: torkos. na
)ly<•tkú 47. Ide kerül a fiatal férfi. -19. 
Trója. másképpen. 51 Budapestt kór
uiz neve. 53. Xeves. kihalt indián 

1<'1-zs. 5-1 A sétáló eszköz. 56. Inas be-

őszi csillagtúrát pedig a Vértes
ben rendezik meg. 

A dolgozók részére biztosított 
ingyenes. a családtagoknak 
nyújtott kedvezményes vasúti 
utazási lehetőségek hazánk leg
távolabbi pontjainak is kényel
mes és olcsó megközelítési le
hetőségét biztosítják. A Vasuta
sok Szaks7ervezete a szervezett 
természetjárás keretein túlme
nően abból indul ki, hogy a ter
mészetjárás rendkívül sokrétű 
és gazdag tevékenység. Az 
egyesületekbe tömörült termé
szetjárók mozgalmán túlme
nően támogatja a családi kirán
dulásokat, az üzemi kollektívák 
kisebb-nagyobb csoportjainak 
országjárását is. A szakszerve
zeti alapszeFVezetekben évente 
több mint ezer kirándulást bo
nyolítanak le, közel 20 OOO 
résztvevővel. 

Nagyon sok az egynapos ki
rándulások száma. Egyesülete
ink kulcsos turistaházain kívül 
számos vállalati hétvégi pihenő
ház áll a vasutasok rendelkezé
sére. 

Buskó András 

tűi. 58. Egy, németül 59. Baszk szepa
ratista szervezel. 62. Hangtalan kín. 
63. Tortadarab. 

Beküldendő: vízszintes 1. és folyta
tásaként a 26. függőleges. 

Beküldési határidő: július 10. A 
megfejtéseket a szerkesztőség címére 
kérjük küldeni. 

Az előző keresztrejtvény helyes 
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tabb pilóták közé. Ennek elle-
nére egyaránt megállták helyü
ket a mezőnyben. Külön elis
merést érdemel Varga Zsig
mond, aki ugyan egyetlen ver
senyszámot sem nyert - ellen
tétben három klubtársával -. 
de kiegyensúlyozott teljesítmé-

A szabad (műanyag) kategó
riában: 1. Gyöngyösi Gyula 
(Szeged). 2. Nagy Gyula 
(Győr). 3. Taglieber Miklós 
(MIVIRK). 

Büki Péter 

Magyar vasútmodellezök 
romániai sikere 

A Magyar Vasútmodellezők 
és Vasútbarátok Országos 
Egyesülete meghívást kapott a 
bukaresti A. S. AERONAUTI
KA „Mocanita ., kupáért kiírt 
nemzetközi versenyre. A kiállí
tás és verseny 1985. május 
11-15. között került megren
dezésre a bukaresti nemzetközi 
vasar egyik pavilonjában. 
A meghívás alapján egyesüle
tünket hárman képviselték. 
Küldöttségünket a pályaudva
ron az alelnök és a klub több 
vezetője fogadta. 

A verseny és kiállítás a mo
dellezés valamennyi ágát (hajó. 
repülő, autó, vasút) felölelte. 
Külföldi résztvevők a hajózási 
(Lengyelország) és a vasúti 
(MA VOE) ágazatban voltak. 
A magyar hajómodellezök saj-

megfejtése: A menetrend szerinti köz
lekedés növeli a vasút iránti bizalmat. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 10. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Kovács Jánosné, 
Celldömölk, Kossuth L. u 9 . Kádár 
Zoltánné, Mátészalka. Lakatos u. 42., 
Nagy Gábor, Csorna. Thököly u. 5 .. 
Kiss Miklós. Dunaújváros. Apáczai 
Cs. J u. 4 : Szalma Géza. Székesfehér
vár. Vörös Hadsereg út 1. 

nos nem jelentek meg. A hajó
modellek zsürijében egyébként 
részt vett dr. Biró József, a 
Közlekedési Múzeum főigazga
tó-helyettese. 

A vasútmodellek zsünjét az 
általunk megszokott - a MO
ROP-előírásoknak megfelelően 
- pontozással végezték. Mivel 
az amatőr vasútmodellezés Ro
mániában egyelőre még na
gyon kezdetleges. külön kate
góriában értékelték és díjazták 
az egyéni gyűjteményekből ösz
szeállított szerelvények stílu
sos. szakszerű megjelenését. 
A díjazást nem befolyásolták a 
modellek másutt már elért 
eredményei. 

Az általunk k1v1tt hét modell
ből 4. Békei László MÁV 335 
(1:20) gőzmozdony, R-R Gar
rat (Roddesian Railway) gőz
mozdony. Fekete Lajos MÁV 
325 gőzmozdony. MÁV 201 gőz
mozdony aranyérmet. Rudnai 
Béla három modellje, az FVV 
1065, FVV 2131, BKV 4055 
(T5C5) villamosok (1 :50) ezüst
érmet kapott. 

Békei László egyben elnyerte 
a „Mocanita" kupát 1s. (A helyi 
modellezők buzdítása céljából 
átmenetileg minden modell 
kaphat díjat. függetlenül attól. 
hogy egy alkotó hányat visz 
versenybe. de tudomásul vet
ték. hogy .. nálunk" - és a töb
bi szocialista országban meg
rendezett nemzetközi verse
nyen a pontszámoktól függetle
nül egy versenyző egy kategó
riában csak egy modelljével 
kaphat díjat). 

Igen széles körben volt mó
dunk ismertetni a nemzetközi 
versenyek lefolyását, a zsürizés 
módját stb. és - széles körű is
mertetés céljából - átadtuk 
egy korábbt nemzetközi kiállí
tás értékelőlapját. 

A megbeszéléseken szóba ke
rült a modellezésre alkalmas 
dokumentációk cseréje és a sze
mélyes kapcsolatok· kiépítésé
nek lehetősége 1s. 

Május 14-én este a meghívot
tak részére díszvacsorát adott a 
klub vezetősége. Ezen részt vet
tek a honvédelmi szövetség ma
gas rangú képviselői 1s, akik 
meleg szavakkal méltatták a 
külföldi és hazai résztvevők 
munkáját és további együttmű
ködésre buzdítottak. 

Dr. Phersy Ferenc 

1!185. JÚNIUS 27. 

1� 
- Kommunista műszak. A 

sátoraljaújhelyi pályafenntartá
si főnökség dolgozói a közel
múltban kommunista műszakot 
tartottak. amelyen 291-en ösz
szesen 2484 órát dolgoztak. 
Talpfákat, síneket cseréltek. 
szolgálati helyeket takarítottak. 
A müszakért járó több mint 57 
ezer forintot - a fiatalok kéré
sére - sportfelszerelések vá
sárlására fordítják. 

- Író-olvasó találkozó. 
Győrben. a vasutasok Arany 
János Művelődési Házának 
könyvtárában június 4-én Do
bai Péter író találkozott olvasói
val és válaszolt kérdéseikre. 

- Előadás. A tapolcai Batsá
nyi János Müvelődési Központ 
nyugdíjasklubjának tagjai ré
szére vetítettképes előadást tar
tott Fülöp László kertészmér
nök a virágok ültetéséről és 
gondozásáról. A nagy érdeklő
déssel kísért előadáson sok 
nyugdíjas vasutas is jelen volt. 

- Műsoros est. Június 12-én 
a Törekvés Művelődési Köz
pont népi zenekara Eltörött a 
hegedűm címmel adott nagy si
kerű műsort. Közremüködtek 
Hatvani Kiss Gyöngyi, Lovai 
László és a Törekvés táncegyüt
tes szólistái. 

- Jutalmazás. A Nyugati 

- Búcsú a vasúttól. A nal-{v
kanizsai Kodály Zoltán Műv;,_ 
lődési Ház nagytcrmc;b<'n az 
üzemfőnökség gazdasági é•s túr
sadalmi vezetői ünnepsPgPl 
rendeztek a közelmúltban 
nyugdíjba vonult 43 vasutas 
tiszteletére. Tóth János szb-llt
kár köszöntötte a megjPlent(•
ket. majd Szentes László üzc•m
főnök méltatta több t>vllze>dPs 
munkásságukat. vasutas hüsé·
güket. Ezután tárgyjutalmat {·s 
oklevelet adtak át a nyugdíja
soknak. 

- Véradás. A gyöngyösi Ki
térőgyártó Üzemben a Vöröske
reszt-szervezet rendszeres<'n 
szervez véradónapokat. Eg�·
egy alkalommal 110-en. 120-an 
vesznek részt az önkéntes akci
óban. Legutóbb ismét két alka
lommal járultak véradásra a do
norok. Három véradót. a 60-�zo
ros Zeltner Imrét. a 40-szen•s 
Földházi Jánost és a 30-szoros 
Szécsi Sándort külön 1s köszön
tötték. 

- Nyugdíjasok taggyűlése. 
A váci nyugdíjasok önálló cso
portja a közelmúltban tartotta 
első félévi taggyűlését. Boross 
Zsigmond elnök - a megjelent 
120 nyugdíjasnak - beszámolt 
az eredményekről és ismertette 
a legfontosabb tennivalókat, 
majd válaszolt a tizenkét hozzá
szóló kérdéseire. 

körzeti üzemfőnökség szakszer- ,-------------
vezeti bizottsága és gazdasági 
vezetői május 29-én megjutal
mazták a kongresszusi és fel
szabadulási munkaversenyben 
élenjáró dolgozókat, brigád
tagokat. 

- Béketalálkozó. A maJusi 
békehónap rendezvényei között 
háromnapos béketalálkozót 
rendeztek Nyíregyházán, ame
lyen a helyi és külföldi eszpe
rantisták vettek részt. A talál
kozó résztvevői május 31. és jú
nius 2. között a nemzetközi 
együttműködés, a béke, a ba
rátság kérdéseiről beszélgettek. 
Június l-én megrendezték a 
Szabolcs-Szatmár megyei esz
perantista úttörők vetélkedőjé
nek döntőjét. 

Elcserélném Szentgotthárd állomá
son lévő két és fél szobás. félkomfor
tos, alápincézett - udvar, kert, gyü
mölcsfák, gazdasági udvar, g�dasági 
épületek tartoznak hozzá - MAV-bér
lakásomat Budapesten vagy a Bala
ton-parton levő lakásra. Minden meg
oldás érdekel. Címem· Budai Gyula 
pályamester, Szentgotthárd, Malom 
utca 1. 

Elcserélném Bp-Kelet1 pályaudvar
nál a .,nyolcházban" lévő 3 szobás. 
teakonyhás, gázfűtéses, telefonos, 80 
négyzetméteres MÁV-bérlakásomat 
�ét kisebbre, az egyik tanácsi legyen. 
Erdeklődni lehet napközben a 131-212. 
vagy 11-93, este a 332-754-es telefon
számon. 

Elcserélném Budapest rv kerületi 
két plusz két félszobás, étkezős, IIL 
emeleti szövetkezeti lakásomat: két 
szoba, összkomfortos tanácsi vagy 
MÁV-bérlakásra, X .. XIX. kerületi 
előnyben: valamint egy szoba k9mfor
tos tanácsira Nyán költözés. Erdek
lődni lehet a 774-370-es telefonon hét
köznap, az esti órákban. 

Elcserélném Dombóváron lévő két 
szoba. komfortos. kertes, garázsos ta
nácsi lakásomat, plusz adok hozzá sző
lős birtokot hétvégi házzal, felszerelés
sel. Kérek Budapesten vagy 20 km-es 
körzetében hasonló nagyságú lakást. 
lehet tanácsi, honvédségi. MÁV-bérla
kás. Érdeklődni városi telefonon 
329-9601206, vasúti telefonon: 
10-74 206 m. 

Elcserélném szolnoki két és fél szo
bás MÁ '{-bérlakásomat _budapesti la
kásra MA V-dolgozóval. Erdeklődm le
het a 47--15. vagy a 44-83-as telefonszá
mon. Gregus Pál. 

Elcserélném Bp. XV., Rákos úti 
összkomfortos, 1.5 szobás 47 négyzet
méteres, telefonos MAV-bérlakásomat 
hasonló tanácsi lakásra. Érdeklődni le
het a 696-892 telefonszámon este 18 
órától. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaudvar
nál lévő kétszobás, külön bejáratú 
komfortos. u;ca1, napfényes. gázkon
vektoros MAV-bérlakásomat Buda
pest területén egyszobás komfortos ta
nácsi lakásra aktív MÁV-dolgozóval. 
A lakás megtekinthető 16 óra után Bu
dapest VIII. Kerepesi út 5 IV. ép. r. 
19 .. Ferenc Gábor 

Halálozás 

Május 30-án tragikus hirte
lenséggel, 69 éves korában 
meghalt Magyar Lajos, a Beb
rits Lajos Szakközépiskola kol
légiumának nevelő tanára. Fia
talon került a vasúthoz. Külön
böző beosztásokban dolgozott, 
majd 1956-tól a Vasútforgalmi 
Technikum, később a Bebrits 
Lajos Szakközépiskola szakok
tatója volt. Nyugdíjazása után 
lett a kollégium nevelő tanára. 
Nagy szaktudású, példamutató 
ember volt. Tanítványai ra
jongtak érte. Barátain, hozzá
tartozóin kívül szomorú szívvel 
gyászolja az 1958-ban végzett 
IV. D. osztály. 

Elcserélném balatonfenyvesi két 
szoba. komfortos. kertes lakásom bu
dapestire vagy gqdöllöir<' tényll'ges 
MA V-dolgozóval. Erdeklődm lehPL a 
499-702 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest XVIII. ker .. 
kétszobás, 57 négyze\mét<.'res. 1. eme· 
leti, gázfűtéses MAV-bérlakásomat 
hasonló komfortfokozatú kisebb taná
csi bérlakásra. MÁV-dolgozóval. XIV. 
kerületi előnyben. de minden mC'gol
dás érdekel. Érdeklődni lehet 15 -18 
óra között a 834-828 tell'fonszámon 

Elcserélném Szeged. Oldal u. 2. 11 
2. játszótér mellett levő két szoba. 
komfortos. 62 négyzC"tmét<.'re, MÁV
bérlakásomat hasonló budapesti ker
tes tanácsi vagy MÁV-9frlakásra. 
Minden megoldás érdekel. Erdeklödni 
lehet: Balogh Sándor. Budapest, Lt
liom u. 21.. 1204, este 17 óra után 

Elcserélném Abda vasútállomáson 
levő 64 négyzetméteres MÁV-bérlaká
somat (1. emelet) - a lakáshoz tarto
zik egy kis konyhaker1. vasútt föld. ál
lattartási lehetőség - pgy szoba. i>ssz· 
komfortos lakásra Győrben. ll'hNölc•g 
Szigetben vagy Kun Béla lakptekpi;E' 
tényleges MA V-dolgozóval. Erdrklod
ni lehet: özv. Rádai Sándorné Abda 
vasútállomás !Jl 51. csak IC'vélbt>n. 
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Vasutasnapi köszöntő 
Írta: Urbán Lajos 

közlekedési miniszter 

H 
armincöt éve, hogy pártunk és kormányunk lehető
séget biztosított arra, hogy a vasutasok munkája 
iránt megnyilvánuló fokozott megbecsülés jeleként 

a magyar társadalom külön napon köszönthesse a vasuta
sok sok tízezres táborát. 

Kiemelt jelentőséget ad ünnepünknek az, hogy ez évben 
emlékeztünk meg hazánk felszabadulásának 40. évforduló
járól. A négy évtized alatt elért eredményekhez az újjáépí
téstől, a gazdaság vérkeringésének megindításától kezdve, 
a modern ipar és mezőgazdaság megteremtéséig, áldozatos 
munkájával, mindennapi helytállással és kötelességtudat
tal a vasutasság is jelentősen hozzájárult. Az „Arccal a va
sút felé!" jelszó a közlekedés ügyének fontosságát jelentet
te. és az egész ország figyelte, segítette a forgalom megin
dítását. Ezen a bázison kezdődött el egy új korszerű vasút 
kiépítése. 

A mai vasút - számos meglévő gondunk ellenére - ter
mészetesen nem hasonlítható a 40 év előttihez. Napjaink 
vasútjának arculatát a szocialista népi hatalom. a dolgozók. 
a nép áldozatos munkája alakította ki. Számos. figyelemre 
méltó eredmény született az elmúlt években. és születik 
napjainkban is a vasutas dolgozók, kollektívák munkájá
nak eredményeként. 

A világgazdaságban zajló folyamatok, a magyar gazda
ság új növekedési pályára állításához kapcsolódó változá
sok nem könnyítették a vasút, a vasutasok helyzetét. Ezért 
a vasúti munka fokozott alkalmazkodást, a munkastílus, a 
gyakorlat megváltoztatását igényli szinte minden dolgozó
tól. A feladat ma is az elfogadott közlekedéspolitikai célki
tűzéssel jellemezhető: a társadalom és a gazdaság térben 
és időben folyamatosan változó személy- és áruszállítási 
igényét kell maradéktalanul, az eddiginél jobb minőség
ben, pontosabban, megbízhatóbban kielégíteni. Tudomá
sul kell azonban vennünk, és mint kiindulást kell elfogad
nunk azt a tényt, hogy a munka feltételei. több területen, a 
korábbinál kedvezőtlenebbek. 

Az MSZMP XIII. kongresszusa meghatározva a társada
lom és a gazdaság fejlesztésének fő irányait, kijelölte a köz
lekedés előtt álló alapvető feladatokat is. A VII. ötéves 
tervidőszakban - összhangban a várhatóan felmerülő igé
nyekkel - mintegy 3-6 százalékos teijesítménynöveke
déssel kell számolni. Ez a korábbi tervidőszakokhoz képest 
alacsonyabb teljesítménynövelés lehetővé teszi, hogy az 
előnytelenül alakuló műszaki feltételek mellett is nagyobb 
figyelmet fordítsunk a hatékonyság növelésére, a gazdasá
gosabb vasútüzem megvalósítására. Az eszközállomány ki
használásának javítása, a fokozott energiatakarékosság, a 
munka termelékenységének növelése mellett rendkívül 
fontos, és ezt külön ki kell hangsúlyoznom, szinte létkér
dés a közlekedési szolgáltatások színvonalának emelése; a 
személyforgalomban az utazás kulturáltságának növelése. 
illetve az áruszállításban a pontosabb, gyorsabb. verseny
képesebb árutovábbítás. 

A 
•n. ötéves tervidőszakban a közlekedési ágazat 

fejlesztési lehetőségei a népgazdaság teherbíró ké
pességével összhangban lényegében szinten ma

radnak. Ezen belül azonban éppen a vasút szerepének fon
tossága miatt, a vasúti közlekedésben mintegy 13 száza
lékkal több pénzt lehet majd fejlesztésre fordítani, mint a 
jelenlegi tervidőszakban. Tudjuk, hogy ez a kiemelt fej
lesztés sem teszi lehetővé, hogy számos gondot, többlet
költséget, nehezebb munkát okozó hiányosságot felszámol
junk, de a jelenlegi gazdasági helyzetben nagyobb lépést 
nem tehetünk. Ebből következik azonban az a követel
mény, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat a 
leghatékonyabban, a számos feszültségi pont között jól vá
lasztva kell elkölteni, olyan fejlesztésekre, amelyek a leg
nagyobb eredményt hozva teszik lehetővé a forgalombiz
tonság növelését, a termelékenység fokozását, a szállítóké
pesség megőrzését, a szolgáltatási színvonal emelését. 

A VII. ötéves tervidőszakban kiemelten kell kezelni a 
csomópontok rekonstrukcióját, a biztosítóberendezések 
fejlesztését, s folytatni kell a vasút-villamosítást. Ugyan
csak fontos feladat lesz az előttünk álló években a vasutas 
dolgozók szociális és munkakörülményeinek javítása. Fo
kozatosan olyan körülményeket kell teremteni, hogy a pá
lyakezdő fiatalok ismét nagyobb számban vállalják ezt a 
munkát, ezt a hivatást. 

A szűkös fejlesztési források miatt számos területen nem 
lesz előrelépés, egyes helyeken pedig a meglevő színvona
lat sem tudjuk tartani, de a jelenlegi gazdasági helyzetben 
ezt vállalnunk kell. 

A 
3�. v_�s��asnap al�almából azzal a �-eggyőződéssel 
koszontom a vasut mmden dolgozoJat, hogy össze
fogással és céltudatos munkával a vasút sikerrel 

tud megfelelni a növekvő feladatoknak. Biztos vagyok ab
ban, hogy a meglevő eszközök hatékonyabb üzemeltetésé
vel, a vasutasok helytállásával és áldozatvállalással a meg
levő gondok leküzdhetők. 

A vasút minden dolgozójának és családtagjának jó 
egészséget, boldogságot és sok sikert kívánok! 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXIX. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM ÁRA: 1,50 FORINT 1985. JÚLIUS 11. 

JUBILEUMI VETÉLKE-OÖ 

A döntóbe jutás volt a tét 
Az elmúlt napokban rendezték meg a jubileumi ve
télkedő területi és szakszolgálati döntőit. A műsza
ki főnökségek és a körzeti üzemfőnökségek 10-10 
tagú - első három helyezett - csapatai verseng- -.; 
tek az országos döntőbe való jutásért, amelyet júli
us 9-én és 10-én Budapesten rendeznek majd. Az 
izgalmas. színvonalas vetélkedőkről tudósítóink 
küldtek beszámolót. Az alábbiakban a lapzártáig 
szerkesztőségünkbe érkezett tudósításokat közöl
jük. 

Járműjavító üzemek 

,,Köszöntjük a szakszolgála
ti vetélkedő résztvevőit". Ez a 
felirat fogadta július 18-án Du
nakeszin, a József Attila Műve
lődési Központ színháztermé
ben a jubileumi vetélkedő or
szágos döntője előtti utolsó erő
próbára bejutott nyolc járműja
vító üzem és a Gépészeti Tech
nológia Anyagvizsgáló Üzem, 
valamint a Villamos Felsőveze
ték Építési Főnökség 10-10 tagú 
csapatait. 

másodperc állt rendelkezésük
re, hogy a vetített képekről fel
ismerhessék: milyen típusú 
mozdony, forgóváz, teherkocsi 
látható a képen. Az első aka
dályt legsikeresebben a Gépé
sze�_i Technológia Anyagvizsgá
ló Uzem csapata vette, amely a 
bemutatott 10 képről hetet he
lyesen ismert fel. Ezt követően 
a vetélkedő csapatok két öttagú 
csapattá „alakultak'' át. Az 
egyik versenyzőgárda a tesztla
pok kitöltésébe merült el, míg a 
másik megkezdte a bemutatko
zást. 

Csárádi Jáno& átadja az oklevelet a gy6ztes csapatnak 
(Fotó: L6rinczné) 

A zsúfolásig megtelt színház
teremben Csárádi János, a Gé
pészeti és Járműfenntartási Fő
osztály vezetője, a zsüri elnöke 
köszöntötte a versenyzőket és 
az őket szép számban elkísérő 
gazdasági és politikai vezető
ket, munkatársakat. Ezután 
méltatta a múlt évben útjára in
dított nagy sikerű jubileumi ve
télkedősorozat jelentőségét. Ki
emelte: a szakági döntőbe ju
tott csapatok nem kevesebb, 
mint 900 szocialista és mun
kabrigád közül jutottak be erre 
az újabb „megmérettetésre". 

A csapatoknak az első feladat 
megoldására mindössze tíz-tíz 

A szakmai és általános politi
kai kérdéskört színesítette, 
élénkítette az úgynevezett „licit'· 
játék, amelyben a csapatok tíz 
zsetonnal gazdálkodhattak. 
S nemcsak a zsetonokkal kellett 
jól bánniuk, hiszen a megnyert 
játéklehetőség esetén a tudo
mányos kutatás, a magyar
szovjet vasúti együttműködés 
eredményeiről, a magyar vasút 
jövőjéről, műszaki, technikai 
fejlődéséről is számot kellett ad
niuk a versenyzőknek. 

Az újabb feladat egy négy-

pontos kérdés megválaszolása 
volt. 

A délelőtti „nagyfutam" befe
jezésekor a Gépészeti Technoló
gia és a s.;:ombathelyi járműja
vító versenyzői boldogan indul
tak ebédelni, hiszen ekkor ők 
továbbjutók voltak. 

Ebéd után, amikor a zsűri is
mertette a korábban benyújtott 
szakdolgozatok eredményeit -
melyek közel azonos értékűek 
voltak - még jobban fokozód
tak az izgalmak. A dolgozatokat 
öt kérdésre adott válasszal lehe
tett megvédeni, melyre külön 
20 pont járt. Ez a bravúros telje
sítmény csak a házigazda duna
kesziek színeiben versenyző 
Szekér Lászlónak sikerült, de a 
többiek is jól állták a próbát. 

A vetélkedő végén az egész 
napos izgalmakat csak fokozta 
a zsüri bejelentése, hogy a ver
senyben elért eredményhez 
hozzászámítják a gazdasági 
egységek 1984-ben és az 1985. 

A vasút júniusi s!ríállitási teljesitniénye 

9 és fél millÍó tonna áru 
Bon,lottah a n,inőségi n,u.tat6h� csöhhent 

a dolgo•ó teherhocsiparh tern,eléhenysége 

Előzetes adatok szerint a vas
út júniusban 9 millió 556 ezer 
tonna árut szállított. Ezzel a 
bázishoz képest csupán 96,9, a 
tervet alapul véve pedig 95,4 
százalékos teljesítést ért el. 
A lemaradás abszolút értéke 
meghaladta a 300 ezer, illetve 
megközelítette a félmillió ton-

A júniusban elszállított mint
egy 7,5 millió kocsiigényes áru
tonna a blfzishoz képest 94,3, a 
tervhez viszonyítva pedig 95,2 
százalékos teljesítésnek felel 
meg. 

dig 0,5 százalékkal volt keve
sebb, mint egy évvel korábban. 

év I. negyedévben elért társa
dalmi, gazdasági tevékenységé
ért járó, központilag meghatá
rozott pontokat. 

Így a magas színvonalú ve
télkedőt a „hozott" pontok és a 
versenyen elért eredményük 
alapján az Északi Járműjavító 
Üzem csapata nyerte 563, 7 
ponttal, a szombathelyi jármű
javító 558,2 pontot elért csapa
ta előtt. Mindkét csapat jogot 
nyert arra, hogy július 9-10-én 
r�szt vegyen az országos dön
tan. 

A harmadik helyezést a Villa
mos Felsővezeték Építési Fő
nökség csapata érte el 530,8, a 
negyedik helyen a debreceni 
járműjavító csapata végzett 
526,9, ötödik helyezést ért el a 
Landler Jenő Járműjavító csa
pata 524,2 ponttal. 

Vetési Imre 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

Jó szívvel végzett munka 

a nöbizottságnál 

Ollhonról 

ai ollhon6a 

._ _________________________ u nát. Az árutonnakilométer-tel-

Az áruszállítás minőségét to
vábbra is visszaeső tendencia 
jellemezte. A gépre várási ese
tek száma 31,1 százalékkal, a 
belföldi vonatfeloszlatások 
mennyisége több mint nyolc
szorosára emelkedett 1984 azo
nos időszakához viszonyítva. 

Becsült adatok szerint a vas
út júniusban 20 millió utast 
szállított, s ezzel mind a bázis
hoz, mind pedig a tervhez ké
pest 101,5 százalékos teljesítést 
ért el. Az utaskilométerben ki
fejezett vasúti munka teljesíté
se várhatóan a bázishoz képest 
98, a tervet tekintve 99 százalé
kos lesz. 

A területi szakszervezeti bi
zottságoknak, illetve a mellet
tük működő nőbizottságoknak 
többek között az is célja, hogy 
nevelőotthoni elhelyezéssel se
gítsen az arra rászoruló vasutas 
csaladok anyagi és szociális 
helyzetén. Ebben közreműköd
hetnek a bizalmiak is, akik is
merik a csoportjukba tartozók 
családi körülményeit. 

A 35. vasutasnap 
központi rendezvényei 

Az idén a -�as�tasnap �özponti rendezvényeit a jubileumi 
�etélk!dó dont6Je vezet, be. A döntőbe került 19 csapat jú
l�us 9-en és 10-én a BVSC Szónyi úti klubházában méri 
ossze tudását. 

Az országos vasutas képzőművészeti kiállítás ünnepé
lyes megnyitója július 10-én 18 órakor lesz a Népszínház ut
ca 29. szám alatti kiállitóteremben. 

Július �1-én 1� ór!lkor vasutasnapi nagygyűlésre kerül sor 
az Északi Jármu1av1tóban. 
. A Kiváló Va�utas és a Kiváló Munkáért kitüntetéseket jú

hus 12-én 11 órakor a Pesti Vigadóban adják át. 
A hagyományos tisztavatást július 13-án, szombaton dél

előtt tartják a Nyugati pályaudvar érkezési oldalán. 

jesítmény a tavalyi értéket te
kintve 97,5, az előirányzathoz 
mérten 97 százalékra alakult. 

A bázishoz viszonyítva jú
niusban az export- és az import
forgalomban 2,4 illetve 2,8 szá
zalékos növekedés, míg a bel
földi szállításoknál 6,1, a tran
zitküldeményeknél pedig 0,8 
százalékos csökkenés követke
zett be. 

A tervet alapul véve vala
mennyi relációban lemaradás 
jelentkezett. A belföldi szállítá
soknál 4,8, az exportküldemé
nyeknél 3,8 az importforgalom
ban 1. míg a tranzitfuvarozá
soknál 8,8 százalékos a vissza-
esés mértéke. 

A teherkocsik kihasználását 
a minőségi romlás kedvezőtle
nül befolyásolta. Ezt tükrözi, 
hogy a vasút a tavalyinál 4,1 
százalékkal kisebb szállítási tel
jesítményhez 9,2 százalékkal 
több teherkocsit használt fel, és 
így a dolgozó teherkocsipark 
termelékenysége közel 10 szá
zalékkal csökkent. 

A korszerű tehervonati moz
donyok napi hasznos futástá
volsága a villamos vontatásnál 
3. a kis dízelmozdonyoknál 1,4, 
a nagy dízelmozdonyoknál pe-

A személyszállító vonatok 
menetrendszerűsége 97,1 száza
lék, amely megközelíti a tavaly 
júniusi értéket. A nemzetközi, 
valamint a belföldi forgalom
ban közlekedő expresszvonatok 
esetében 1, illetve 6,5 százalék
kal romlott, a távolsági sze
mélyvonatoknál viszont javult a 
menetrendszerűség. 

A késetten közlekedett vona

tok átlagos késési ideje hálózati 
szinten 0,5 perccel emelkedett, 
amely a nemzetközi vonatok 
fajlagos késési idejének bázis
hoz mért 6.8 percet kitevő növe
kedéséből adódik. 

Követendő példának tartjuk 
a szombathelyi nőbizottság ez 
irányú tevékenységét: védnök
séget vállalt a MÁV Kőszegi 
Nevelőotthonba gyermekeket 
irányító munka felett. Ismerte
tik az érdeklődőkkel a felvétel 
feltételeit, az elhelyezés körül
ményeit, az otthon nyújtotta ta
nulási és sportolási lehetősége
ket, s rendszeres kapcsolatot 
tartanak a munkahelyek szak
szervezeti bizalmijaival az ilyen 
ügyekben. 
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Hatvanéves 

a Kínai Szakszervezeti Szövetség 
„Jelentős évforduló a kínai 

szakszervezetek történelmé
ben" címmel jelent meg cikk a 
szovjet szakszervezetek lapjá
ban a„ Trud"-ban a Kínai Szak
szervezetek Szövetségének 
megalakulása 60. évfordulója 
alkalmából. A cikk felidézi a 60 
évvel ezelőtti időt, amikor a kí
nai szakszervezetek II. orszá
gos kongresszusa az ország dé
li részén fekvő Kwungw Zku 
városban ülésezett. A kongresz
szus határozatai között szere
pelt a Kínai Szakszervezetek 
Országos Szövetsége létrehozá
sára és a Szakszervezetek Vö
rös Internacionáléjához, a „Pro
fintern .

. -hez csatlakozásra vo
natkozó döntés. Ez a kongresz
szus figyelemre méltó állomást 
jelentett a kommunisták által 
vezetett proletárélcsapat tagjai 
közötti összetartó erő és egység 
megszilárdításában. 

A kongresszus több mint har
minc határozatot fogadott el a 
munkásosztályról. a politikai és 
a gazdasági harcról, valamint a 
munkások és parasztok szövet
ségéről stb. Ezek a dokumentu
mok aktív harcra hívják fel a 
kínai proletariátust a nemzeti 
forradalom érdekében, aláhúz
va a dolgozók gazdasági és poli
tikai követeléseinek elválaszt
hatatlanságát, valamint a pa
rasztság részvételének szüksé
gességét a forradalmi harcban. 
A szervezeti kérdésekre vonat
kozó határozat javasolja mun
kahelyi szakszervezetek létre
hozását, valamennyi vállalat át
alakítását a munkásmozgalom
mal összefüggő harci egységgé. 
A kongresszus elfogadta a szö
vetség alapszabályát és megvá
lasztotta a végrehajtó bizottsá
got. 

A „Profintern ---hez csatlako
zással kapcsolatban elfogadott 
kongresszusi kiáltvány kiemeli, 
hogy „a világ proletariátusával 
való egység a munkásosztály 
ügyéért folyó közös harcban

„ 

egyik fontos feltétele a kínai 
dolgozók felszabadulásának. 

A Kínai Szakszervezetek 
Szövetségének a megalakítása 
az „1925 május 30"-i sanghaji 
nagy antiimperialista megmoz
dulások előestéjén történt. Ez 
utóbbi események erjesztőleg 
hatottak az 1925-27-es forra
dalomra. A kommunisták ve
zette kínai munkásosztály je
lentős szerepet játszott ebben a 
forradalomban. 

A forradalom bukása 
1927-ben és a fékeveszett terror 
nagy csapást mért a munkás
osztály élcsapatára. A legális te
vékenység csak 1948-ban indult 
meg újra Karbinban, a man
dzsúriai forradalom központjá
ban. 1949 július-augusztusá
ban a forradalom győzelmének 
és a Kínai Népköztársaság 
megalakulásának az előestéjén 
összeültek az országos szak
szervezetek aktivistái és az or
szágban kialakult új körülmé
nyeknek megfelelően, megha
tározták a szakszervezeti tevé
kenység főbb irányait. Egy év
vel később, 1950-ben, a felsza
badult országban új, a szakszer
vezeti élet alapelveit meghatá
rozó szakszervezeti törvényt fo
gadtak el. 

Az ötvenes években a kínai 
szakszervezetek a párt vezeté
sével kiemelkedő szerepet ját
szottak a munkásosztály és va
lamennyi dolgozó mozgósításá
ban a háború által lerombolt 
gazdaság újjáépítésében és az 

ország későbbi, szocialista ipa
rosítása alapjainak a megte
remtésében. 

Az ötvenes években a Kínai 
Szakszervezeti Szövetség aktí
van részt vett a nemzetközi 
munkásmozgalom, az SZVSZ 
tevékenységében és óriási erő
feszítéseket tett, hogy megszi
lárdítsa az afroázsiai szakszer
vezeti szolidaritást. A nemzet
közi szakszervezeti mozgalom 
melegen üdvözölte a Kínai 
Nép köztársaság megalakulását 
és sikereit a szocialista építés 
területén. A kínai nép érdeké
ben határozottan fellépett az 
imperializmus agresszív fenye
getőzései ellen. 

A szakszervezeti szervezetek 
tevékenysége 1966-ban meg
szakadt a hírhedt „kulturális 
forradalom" következtében, 
amely valóságos csapás volt a 
munkásosztályra és a kínai 
népre. 

A szakszervezetek szövetsé
gének a tevékenysége csak ti
zenkét év elmúltával 1978-ban 
kezdődött meg újra. Folyamato
san újjáépültek a többi szak
szervezeti szervezetek is. Jelen
leg intenzív tevékenységet fej
tenek ki a munkavédelem, a 
szocialista munkaverseny 
szervezése, valamint az élet és 
munkakörülmények, a kultu
rális kérdések területén. 

A sajtó közlése szerint a kínai 
szakszervezetek tagsága több 
mint 70 millió munkást és alkal
mazottat tömörít soraiba. Ten
nivalójuk rendkívül sok, hogy 
legyűrjék a kulturális forrada
lom okozta káros következmé
nyeket. 

Baranyai Zoltán 

Irányvonatok Kínában 
Kínában az energiagazdálko

dás és a közlekedés elsőbbséget 
élvez. A jelenlegi ötéves terv 
előírja vasutak építését, a meg
lévő vasútvonalak fejlesztését, 
különös tekintettel a szénszállí
tást szolgáló kapacitások fej
lesztésére. 

A szénszállítás jelenti a kí
nai vasutak teljes áruszállítá
sának 39%-át, bevételeinek pe
dig 32%-át, és ezek az arányok 
a jövőben várhatóan tovább 
emelkednek. A legfontosabb 
szénbányakörzetek az ország 
belső részein vannak, a legna
gyobb felhasználó körzetek pe
dig a tengerparti vagy a keleti 
országrészben. A szénszállítás 
alapvetően északról délre, vagy 
nyugatról keletre irányul. Ez 
meghatározza nemcsak a rakott 
és üres szénszállító vonatok 
közlekedésének viszonylatait, 
hanem az ezzel kapcsolatos fel
adatok megoszlását is a 20 vas
út-igazgatóság között. Négy 
vasút-igazgatóságon keresztül 
bonyolódik le a szénszállítás 
60%-a. 

A szénszállítás szervezetének 
tökéletesítése és a műszaki esz
közök fejlesztése mellett alap
vető cél a vonatok súlyának és 
gyakoriságának, valamint az 
üzemi sebességnek az emelése. 

Az MSZBT jubileumán 

Jelenleg a hálózatnak mindösz
sze 16%-a kétvágányú. Az 
1981-1985 közötti időszakban 
1700 km hosszban épül máso
dik vágány és számos vonalon 
szerelnek fel automatikus tér
közbiztosító berendezést. A dí
zel- és villamos vontatást 
1990-ig több mint 6000 km-en 
kívánják bevezetni. A nagy 
szénszállítást lebonyolító vona
lak e téren elsőbbséget kapnak. 
Két fővonal villamosítása rész
ben befejeződött, folyamatban 
van egy 300 km hosszú új vonal 
építése - szénszállításra -
Belső-Mongólia és Kwinhuang
dao között, amely nélkülözhe
tetlen a nagy súlyú vonatok for
galmának fejlesztéséhez. 

A nagy raksúlyú szénszállító 
kocsik és a nagy súlyú vonatok 
forgalmának fejlesztése régóta 
napirenden van. A vonatok át
lagos súlya ma 2000 tonna, 
egyes fővonalakon azonban 
3500 tonnás szénszállító vona
tok is közlekednek. 

Koordinálják a be- és kiraká
si műveleteket is. A tapasztala
tok szerint a leghatékonyabb a 
szénbunkerekből való ömlesz
téssel történő berakás, amit az 
évi 600 OOO tonnánál nagyobb 
termelésű bányáknál alkalmaz-

Unnepi megemlékezés Szegeden 
A Magyar-Szovjet Baráti Társaság Csongrád megyei és 

Szeged városi munkabizottsága, június 14-én a MÁV Igazgatóság 
épületében, az MSZBT megalakulásának 40. évfordulója alkal
mából ünnepi ülést tartott. 

Balogh József, a szegedi vasúti MSZBT-tagcsoport ügyveze
tő elnöke köszöntötte az ülés résztvevőit, az elnökség tagjait, köz
tük Koncz Jánost, az MSZMP megyei és Schmidt Józsefet, a sze
gedi városi pártbizottság titkárát, Bozó Sándort, az MSZBT me
gyei munkabizottságának elnökét, Lovász Lázár vasútigazgatót. 

Dr. Szendrei János, az MSZBT Országos Elnökségének tag
ja. a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola főigazgatója be
szédében szólt az MSZBT elődje, a Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaság megalakulásáról és fejlődéséről. Beszélt arról is, hogy 
Szegeden az országban elsőként alakult meg - Szovjet Barátok 
Társasága elnevezéssel - olyan közösség, amely célul tűzte ki a 
testvéri kapcsolatok ápolását. Végezetül méltatta Csongrád me
gye szerepét népünk, magyar-szovjet barátságot erősítő mun
kájában. Többek között kiemelte, hogy az MSZBT a különböző 
területeken a jövőben is segíti gazdasági célkitűzéseink megvaló
sítását. 

Befejezésül kitüntetéseket, emléklapokat adtak át. 

nak. Kirakásnál leggazdaságo
sabb az ömlesztés a pálya alatti 
bunkerekbe, de sokfelé alkal
mazzák a némileg költségesebb 
kocsibuktató berendezéseket is. 

A szénszállító vonatok indu
lási és rendeltetési helyei elég
gé koncentráltak; a négy legna
gyobb szénforgalmú vasút-igaz
gatóság 26 olyan feladási hely
lyel rendelkezik, ahol naponta 
100 kocsinál többet raknak be. 
A forgalom havonta és deká
donként jól tervezhető. Jelenleg 
a szénszállítások 60%-át irány
vonatok bonyolítják le és ará
nyuk tovább nő. Az irányvona
tok aránya a teljes forgalmon 
belül 7%, ennek megkétszerezé
sével - ami naponta 180 új 
irányvonatot jelentene 
30 OOO kocsival lenne csökkent
hető a kocsirakomány-forgal
mat lebonyolító járműpark, ami 
nagy gazdasági megtakarítást 
eredményezne. 

Az irányvonatok közlekedési 
távolsága 200 és 700 km között 
változik. A szolgáltatások mi
nőségében és az üzemeltetés 
gazdaságosságában igen ked
vező eredményeket hoznak és 
szerepük mindinkább növeked
ni fog. 

Szakszervezeti nap 

Nagykanizsán 
A nagykanizsai körzeti üzem

főnökség szakszervezeti bizott
sága június 22-én szakszerveze
ti napot rendezett. A dolgozók 
délelőtt fórumon vettek részt. 
A kérdésekre Gyuricza Sándor 
üzemfőnök-helyettes, Vitári 
István, a csomópont párttitká
ra, Tóth János szb-titkár, Bene
dek József KISZ-titkár és Me
szes László vezető mérnök vá
laszolt. 

A fórum után sportversenyek 
kezdődtek. A programban kis
pályás labdarúgás, asztalite
nisz- és sakkverseny szerepelt. 
A legjobb eredményt elért csa
patok és egyéni győztesek okle
velet és tárgyjutalmat kaptak. 

Vendégek Franciaországból 

A Francia Vasutasok Szakszervezetének (GGT) kéttagú delegációja tett eleget szakszerve
Z!�nk meghfvásának június 17-22-e között. A delegáció tagjai: Claude Marache szövetsé
gi titkár és Marcel Almero, a marseille-i területi vasutas-szakszervezet főtitkára szakszerve
zetünk termelést és gazdálkodást segftő tevékenységét tanulmányozta. A program során 
vendégeink többek között meglátogatták a szolnoki járműjavitó üzemet, a szolnoki körzeti 
üzemfőnökséget, a Szolnoki MÁV-Kórházat, az Úttörővasutat, a balatonkenesei oktatási 
központot és a tapolcai művelődési központot. A küldöttséget fogadta Koszorus Ferenc, 
szakszervezetünk főtitkára is. 

Nyugállon,ánybavonuló 
vasutasok kitüntetése 

Nyugállományba vonulásuk alkal
mából több évtizeden át végzett mun
kájuk elismeréseként a Magyar Nép
köztársaság Elnöki Tanácsa 

Munka Érdemrend 
arany fokozata 

kitüntetésben részesítette: . Toppan tó 
Jenó titkárságvezetót, MÁV Vezér
igazgatóság. 

Munka Érdemrend 
ezüst fokozata 

kitüntetésben részesítette: Boér Béla 
sportelnököt, MÁV Északi JJ. ü., Fü
löp Ferenc oszt. vez .. Szolnok JJ Ü., 
Horváth László dízellakatost. Szom
bathely KUF., Pávlicz Ferenc munka
vezetót, Bp. MÁV Magasépítési Fón., 
Radmanics Károly mozdonyvez .. 
Nagykanizsa KÜF .. Szórád Antalné 
oszt. vez .. MÁV Vezérigazgatóság. 

Munka f:rdemrend 
bronz fokozata 

kitüntetésben részesítette: Bagó _C:::á
bor vonatvez., Rákosrendezó KUF., 
Borbély Lajos gépjav. lakatost, Bp. 
MA V Epítési Géptelep Főn., Kiss Fe
renc csop. vez., Budapesti Vasútig

„ 

Kismih§k Róbert üzemfón. h., Veszp
rém KUF., Máté József váltókezelót, 
Komáromi KÜF., Molnár Sándor dí
zellakatos csop. vez .. Szolnok JJ Ü ., 
Nagy István dízelmozdony-szerelót. 
Debrecen KÜF .. Pénzes Béla pálya
munkást, Békéscsaba Pfl. Fón., Simon 
János raktárvez., Közp. Orsz. Osztó
szertárfőn .. Tamás Ferenc vonatveze
tót, Pécs KÜF, Tenner Miklós üzemve
zetőt, Északi JJ Ü. 

A közlekedési mmiszter a 

Kiváló \ asutas 

kitüntető címet adományozta: Urbán 
Sárydor vezérigazgató-helyettesnek, 
MAV Vezérigazgatóság. 

Kiváló 1\1.unkáért 
kitüntetésben részesítette: Bá!Jnt Jó
zsef kocsirendezót, Hatvan KÜF .. Bod
nár László állomásfón., Békéscsaba 
KÜF., Bodrogi Ferenc szekrénylaka
tos csop. vez., Szombathely JJ. Ü., 
C�?PÓ János vonatvez .. Bp. Nyugati 
KUF , Csirmaz György pályamunkást. 
Miskolc Pft. Fón., Dr. ErdélY1 Józsefné 

ügymt., Budapest! Vasútig .. Garancsy 
Márta ügymt., MAV Vezérigazg .. Har
cos Péter forgalmi átmenesztót, Ka
posvár Üzemfón., Hegedüs Rafael f_el
�pítményi csop. vez.. Miskolc MA V 
Epítési Főn., Katona László telítési 
müvez .. Püspökladány MÁV Fatelítő 
Fón., Kiss Imre pályamunkást. Pápa 
Pft. Főn., �!Jng József munkavez., Ka
posvár MA V Epület és Híclfenntartó 
Főn., Korondán Gábor állomásfón. h., 
Nyíregyháza KÜF., Lukács 2. József 
féklakatost, Bp. Ferencváros K;ÜF., 
Lukácskó Sándor fómunkatársat, 
MÁV Vezéngazgatóság, Mezősi Bélá
né körzeti fuvarozásszervezőt, Sze
rencs KÜF., Miltényi Ferenc müszaki 
gazd. tanácsadót, Bp. MÁV Tervező 
Int., Morvai Má_�yás villanymozd. vez., 
Békéscsaba KUF., Dr. Nikodémusz 
István oszt. vez. fóorvost. Bp. MÁV 
Közeü. Int., Ötvös István vonatvez .. 
Püspökladány KÜF., Potos János tér
mestert, Záhony MAV Gépesített Ra
kodási Fón., Ratatlcs Kálmán pálya
munkást. Sopron Pft. Fón., Sáringer 
József lakatost, Bp. MÁV Jobb parti 
Bizt. ber. Fenntart. Főn , Svajcsik 
László csop. vez .. Vác Pft. fón., Szabó 
András előadót, Bp. MÁV Gépészeti, 
Technológiai és Anyagvizsgáló Ü., 
Szabó István földmunkagépkez., Cell
dömölk Építési Főn., Szomor János 
mozdonylakatost, Győr KÜF., Tolnai 
Lenke üg}'lnt. csop. vez,, MÁV Vezér· 
igazgatóság, Vá,nyolos Arpád lakatost, 
Dunakeszi JJ. U., Verbulecz István vo
natvez„ Gyékényes Ü .. Vin_cze Sándor 
vonatfékezót, Debrecen KUF , Zászló
si Kálmán lakatost, Landler Jenó JJ. 
Ü. 

Dicséretben 
részesítette Árok Ferenc lakatos szak
munkást, Bp. MÁV Gépjavító Ü., Bal
la Balázs müszerészt, Cegléd KÜF., 
B�yer János kocs1vizsgálót. Szentes 
KUF .. Dr Bánkúti Mihályné laborató
riumi asszisztenst, Bp. MÁV Tüdő
gyóg,;nt. és Tüdógondozó, Demeter 
Sándor újítási csop. vez., Északi JJ. Ü., 
Egedi Pál _1,1tazó mozdonyfelvigyázót, 
Szolnok KUF., Fekete János ügyint., 
Miskolc Vasútigazgatóság, Frint 
Györgyné raktárkezelót, Bp. Déli 
Szertárfón., Kovács Károly raktárno
kot, Füzesabony KÜF „ Nagy János 
váltókezelót, Tapolca KUF., Szabó Já
nos normatechnológust, Pécs KÜF., 
Szamosvári Tivadar állomásfón., Püs
pökladány KÜF., Tamásné Végh Ágo
ta ügyint., Budapesti Vasútigazgató
ság, Tengehcs Ernó lakatost. Szombat
hely MA V Távközl. és Biztber. Ép. 
Fón. 

A MÁV vezérigazgatója 

Dicséretben 
részesítette: Babaics Imre betanított 
munkást, Pécs MÁV Bizt. ber. Fenn
tart. Fón., Borics Ferenc pályamun
kást. Hatvan-Füzesabony Pft. Fón., 
Burai Istvánné ugyvite!J alkalm., 
MAV Vezérigazgatóság, Czeglédy Já
nos müszerészt, Miskolc MA V Bizt. 
ber. Fenntart. Fón., Czombos József 
akkumulátorkez., Kiskunhalas KÜF , 
D�_vid József vonatvez.. Veszprém 
KlJF., Guba László lakatost, Szolnok 
KUF., Hq_rváth Istvánné váltótisztitót, 
Záhony Uzemig., Horváth Lajos kéz
besítót, Rákosrendezó KÜF., Igali Já
r:ios forg. átmenesztót, Dombóvár 
Uzemfón., Juhos János portást, MÁV 
Tisztképzó és Továbbképzó Int. Ka
czur László pályamunkást. Záhony 
Pft. F�!l Kiss Károly müvezetöt, Sze
ged KUF., Kiss Zoltán főmüvez., Deb
recen JJ. Ü., Kocsis Józsefné raktár
vez., Szeged-Rókus Ig. Osztószert. 
fón., Kon9or Ignác váltókez., Máté
szalka KUF., Kovács Istvánné áru
pénztárost. Debrecen KÜF.. Kovács 
János diszpécsert, Pécs Pft. Fón., La
zák János kocsi takarítót. Mátészalka 
KÜF., M�nkó József vonatvez., Bp 
Keleti KUF., Molnár Mihályné sze
mélypénztárost, Bp. Kelenföld KÜF., 
Nagy Józsefné hivatalsegédet, Buda
pesti Vasútigazgatóság, Nemes László 
festó-mázoló_ csop. vez., Bp. MÁV 
Jobb parti Epületfenntartó Fón . Or
bán Péter motorszerelőt, Szolnok JJ 
Ü., Papp János portást, MÁV Ügyke
zelési és Gazdasági Hivatal. Patona 
István állomásfón., Székesfehérvár 
KÜF., Rozmán Imréné takarítónőt. 
Pápa Pft. Fón.. Simon_ Károly csop. 
vez., Szombathely MAV Bizt. ber 
Fenntart. Fón.. Szabados József esz
tergályos csop. vez., Debrecen JJ. Ü .  
Szabó György vontatási vonatkísérőt, 
Szeged KÜF., Szabó László személy
szállítási vezetőt. Záhony Üzemig .. 
Szegedi Miklós müs:zerészt, Bp. MA V 
Számítástechnikai Uz�m. SzekrénY.�S 
Sándorné takarítót. Eszaki JJ. U .. 
Szörcsök József vonalgondozót, Nagy
kanizsa Pft. Főn., Tóth József váltó
kez., Kazincbarcika KÜF., Tóth József 
gépkocsivez., Bp. MÁV Építési Gépte
lep Fón., Török Kálmán pályamestert, 
Zalaegerszeg Pft. Fón., Tózsér Ar,tal 
szakoktatót, Bp. MÁV Építési Fón„ 

Dr. Varga Gyuláné ügyviteli alkalma
zottat, MÁV Vezérigazgatóság, Ver�ss 
�ózsef pályamunkást. Debrecen MAV 
Epítési Fón., Vermes Lajos szert.árfón. 
h .. Hatvan Szert.árfón .. Zsilka Gvuláné 
ügyintézőt, Dombóvár MÁV Epítési 
Fón. 

Szemők Béla általános vezérigazgató-helyettes átnyújtja a vezérigazgatói dicséretet Papp Jánosnak 

(Laczkó Ildikó felvétele) 
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Kivívták a dolgozók bizalmát 

Kopogtathat bárki az ajtón 
A kollektív szerző dés módosítása ( 4.) 

■ ■ ■ 

A szegedi körzeti üzemfőnök
ség szakszervezeti bizottsága 
azzal dicsekedhet, hogy náluk a 
szervezettség foka 98,9, a tag
díjfizetésé pedig 100 százalékos. 
Pedig nem csekély létszámról 
van szó: az szb-hez 1589 tényle
ges dolgozó és 500 nyugdíjas 
tartozik. E több mint kétezer 
szakszervezeti tag mozgósítása 
bizony nem kevés gonddal jár. 
Az azonban. hogy Szegeden 

még sincs fennakadás a moz
galmi munkában. az itt dolgozó 
szakszervezeti munkások, akti
visták érdeme, akárcsak az. 
hogy ma már azok is kérik fel
vételüket a szakszervezetbe, 
akik korábban nemet mondtak. 

anyagi támogatásra. Hiszen ők 
ismerik a környezetükben élő 
embereket, azok gondját 
A módszer bevált. Ezt támaszt
ja alá a segéllyel kapcsolatos 

fellebbezések csökkenő száma. 
Amíg korábban 10 százalék 
volt a fellebbezések aránya. ad
dig ma szinte alig van észrevé
tel. 

az oktatási köröket. Időszerű 
kérdések című tanfolyamukat a 
területi elveket figyelembe vé
ve 33 oktatási körben tartották 
meg 510 résztvevővel. A megje
lenési arány és a tanfolyam le
bonyolítása Hódmezővásárhely 
állomáson. Szegeden az RKM
nél és a kocsiműszaknál volt a 
legjobb. Az egyes köröket jól 
felkészült propagandisták ve
zették. Közülük Farkas Cs. Im
rénét az SZMT eredményes 

propagandista munkájáért ok
levél elismerésben részesítette. 
Az oktatáshoz kapcsolódva a 
szakszervezeti bizottság tagjai 
szinte valamennyi területen tá
jékoztatást adtak a legutóbbi 
szb-ülésről, az ott hozott határo
zatokról, állásfoglalásokról. 
A tanfolyamok időpontját pedig 
a műhelyeligazításokkaL uta
zóknál a műszaki oktatásokkal 
kötötték össze, ezzel is biztosí
tották a részvétel lehetőségét. 

Bérpótlékok, szociálpolitika 

E változásban, úgy érzem, 
nagy része van Kiri Ferenc 
szb-t1tkár és Kenderesi Szabó 
Péter politikai munkatárs köz
vetlen emberi kapcsolatainak. Velük beszélgettem munkájuk
ról. eredményeikről. 

Elmondották. hogy területü
kön a szakszervezeti munkát 15 
tagú szb irányítja, 12 főbizalmi
csoportjuk és 88 bizalmijuk 
van. Az egyes feladatok elvég
zésében 10 munkabizottság és 6 
albizottság működik közre. 

A szakszervezeti bizottságok
nak általában a segélyezés és 

az üdültetés területén van a leg
több gondjuk, Szegeden az átla
gosnál jobb a helyzet e téren is. 
A segélyek reális elosztása ér
dekében azt a módszert vezet
ték be. hogy a főbizalmicsopor
tok létszámarányuknak megfe
lelően részesülnek a rendelke
zésre álló segélyből. A főbizal
miak aztán a bizalmiakkal kö
zösen döntik el, ki mennyi se
gélyt kap, kinek van szüksége 

Az üdülési beutalók elosztá
sára is ÚJ megoldást találtak. 
Minden év szeptemberében je
lentkezési lapokat küldenek 
szét a szakszervezeti tagoknak 
azzal. hogy arra a következő évi 
üdülési igényüket jegyezzék fel. 
A visszajuttatott lapokat aztán 
az üdültetési albizottság felül
vizsgálja és egyénenként bírál
ja el. Kimutatásukról bármi
kor leolvasható, hogy ki mikor, 
milyen beutalót kapott, illetve 

mire vár. Az üdülési lehetősé
geket a saját beutalóikon kívül 
- kapcsolataik révén - más 
szb-től, illetve más vállalatoktól 
átvett beutalókkal egészítik kí. 
Így érték el. hogy dolgozóik kö
zül az idén körülbelül 500-an 
mennek üdülni. Lényegében a 
kettő plusz kétfős beutaló kívé
telével kielégítetlen igényük 
nincs. Saját maguk 1s kezdemé
nyeznek utazásokat. A MÁV
TOURS közreműködésével há
rom csoportban százan utaz
nak Bulgáriába 8 napos üdü
lésre. De az szb segíti azzal is a 
tagokat. hogy különféle kem
pingfelszereléseket (sátor, asz
tal. szék stb.) szerzett be. ame
lyeket díjmentesen ad kölcsön. 

Az szb vezetői jónak értéke
lik a most véget ért oktatási 
évet. Az elmúlt évek gyakorla
tának megfelelően alakították 
ki az oktatási év tematikáját, és 

Az szb igen jó kapcsolatot 
alakított ki az elmúlt években 

az igazgatóság, a KÜF gazdasá
gi. párt- és KISZ-szervezetei
vel, s a tszb-vel. Ezenkívül jó a 
kapcsolatuk a területükhöz tar
tozó szolgálati helyek vezetőivel 
is. A kis állomásokra féléven
ként, a nagyobb szolgálati he
lyekre havonta kimennek, és el
beszélgetnek a vezetőkkel, a 
dolgozókkal. Ott vannak a ter
melési tanácskozásokon és min
denféle rendezvényen. Részben 
ennek köszönhető. hogy a dol
gozók bizalommal keresik fel az 
szb-irodát. mert tudják, hogy 
problémáikat nemcsak meg
hallgatják, hanem lehetőség 
szerint orvosolják is. 

Gellért József 

Tavaly a rendes évi módosí
táson túlmenően két ízben is 

sor került a MÁV Kollektív 
Szerződés módosítására, miál
tal emeltük az utazó személyzet 
műszakpótlékának mértékét, és 
új pótlékot rendszeresítettünk a 
melegüzemi körülmények kö
zött dolgozók részére. A módo
sításokat (40-50, 54, 57/A. 69. 
§ 14. sz. melléklet) a MÁV Érte
sítő 1984. évi 34. és 40. számá
ban közzétettük. A változások 
nagy terjedelme miatt külön 

fedvényt nem adtunk ki, ezért a 
gyakorlati munkához útmutató
nak az értesítőket kell felhasz
nálni. A felsorolt szabályok egy 
része az idén is változott, ezért 
az átvezetésükre gondosabb fi
gyelmet kell fordítani. 

Gyakorlati idő 
Az 1985. évi módosítás során 

korrigáltuk a bérbesoroláshoz 
szükséges gyakorlati idő minő
sítését, mert az új jogszabály 
(5/1983. ME sz. rendelet) az elő
zővel ellentétben teljesen a kol
lektív szerződésre bízta e sza
bályozást. 

Vannak 

kötelező 

előírások 

foglalkozunk. Elöljáróban el 
kell mondanunk, hogy a pótlé
kok körének kiterjesztése, ösz
szegük emelése alapvetően el
lentétes bérpolitikánkkal, 
amely most elsősorban az alap
bérek növelésére irányul. 
A pótlék állandó és kötelező jel
lege nem ösztönző, ugyanakkor 
számos visszaélésre is lehetősé
get ad. A bérrendszerről szóló 
jogszabály kötelezi a vállalato
kat a felesleges, rosszul funk
cionáló pótlékok megszünteté
sére. 

Új vonások 

A csornai vasutasok „védőszentje" 

Az új rendelkezés értelmé
ben ügyintézők és termelésirá
nyítók esetében teljes egészé
ben figyelembe kell venni vala
mennyi vasúti szolgálati időt, 
továbbá más vállalatnál az azo
nos munkakörben eltöltött időt. 
(Ha például valaki a Társada
lombiztosítási Főigazgatóságon 
ügyintézői munkakört töltött 
be, azt a MÁV-nál is tb-munka
körben töltött időnek kell tekin
teni.) Kedvezményképpen 
ugyancsak teljes mértékben be
számít a katonai szolgálati idő, 
valamint a társadalmi szervek
nél eltöltött idő is. Ilyenkor te
hát a betöltött munkakörre elő
írt gyakorlati időt vizsgálni nem 
kell. 

Ennek megfelelően kellett a 
munkahelyi pótlékot alapbére
síteni, mert ugyanazon célt -
nevezetesen a budapesti szolgá
lati helyek kulcsfontosságú 
munkaköreiben a munkaerő
gondok megoldását - jobban 

ösztönözte. A kétféle ösztönzés 
további fenntartása nem cél
szerű. 

Gitta mama, a főbizalmi 
Sohasem hittem volna, hogy 

a vasutasok népes táborában 
.. szentek·· 1s akadnak, ám a 
GvSEV csornai vasútállomásán 
m�ggyőztek: igenis vannak ... 
Maglai Sándorné a neve, illet
ve ahogyan mindenki ismeri: 
Gitta mama. 

Az állomás 127 dolgozójának 
mindennapi gondjait, örömeit 
senki sem ismeri jobban nála. 
Csorna és az ide tartozó két 
község - Rábatamási és Kóny 
- vasutasait mindig nyitott aj
tó várja. Ahogyan egyikük fo
galmazta: Gitta mama a mi vé
dőszentünk. Ha bárkinek gond
ja-baja támad, ő mindjárt taná
csot ad, magyaráz, intézkedik. 

- Pedig jószerint „új" dol
gozónak számítok, hiszen 
,,csak" tizenhat éve, hogy be
léptem a vasúthoz - mondja 
mosolyogva. - Korábban egé
szen más munkakörben, s nem 
is a közlekedésnél dolgoztam. 
Egyébként munkakörömnél 
fogva az állomás bér- és mun
kaügyi feladataival foglalkozom 
a segédhivatalban. 

- Miért éppen a vasutat vá-

Külön örülök annak, hogy a _ Például? Más vállalatnál hasonló mun-
GySEV-nél kiélhettem azt a tu- - Pillanatnyilag három stá- kakörben ténylegesen eltöltött 
lajdonságomat, amelyet kissé tusunk betöltetlen. Nem ka- munkaviszonyt csak fele mér
egyszerűsítve valahogy így punk embert, mert a szóban tékben, teljesen eltérő jellegű 
szoktak fogalmazni: közéleti- forgó adminisztratív állások �unkakörben eltöltött időt pe-
ség. Nem az a fajta ember va- nem járnak magas fizetéssel. l

uig 
b
egyáltalán nem lehet figye-

gyok, aki éppen hogy elvégzi a em e venni a gyakorlati idő 
- Közelednek a választá- áll 't' ' 'l rábízott munkát, azután pedig meg api asana -

sok. Mit vár ettől a főbizalmi? 
hazamegy és másnap reggelig Az ügyviteli alkalmazottak-- Szeretném, ha a fiatalok eszébe sem jut a munkahelye. aktívabbak lennének. Nem ta- nál minden munkaviszonyban 
Szeretem az embereket, szemé- - akár a MÁV-nál, akár más 
lyes problémáik nem hagynak gadom: kissé elfáradtam. Négy vállalatnál - eltöltött idő gya-évem van a nyugdíjig. Akkor k hidegen, ahol tudok, igyekszem . . . . orlati időnek minősül. E mun-
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t t · e uzeme ona osaga nove-
eg_Y-egy s�ak�zervezeti ,csopo;1. a m_

- . . . , . .. kedjék. A pótlék átlagos össze-
N alunk peldaul a tagd1jfizetesi G1tta mama aktivitásat k1tun- ge a módosítás után is dolgo
fegyelem témája szóba sem ke- tetések is bizonyítják. Kapott zónként és évenként 3400 Ft 
rül. JV1:!n�en�i !ize:i rendesen. már ?.�;velet szaksz�rvezeti maradt, ezt azonban a pótlék fi
Igaz: udulm vagyo dolgozóin- munkaJaert, s tavaly maJus el- zetésére felhatalmazott üzem a kat '";ég sohasem kellett vissza- s:jén :7ehet;e át a Kiváló Dolgo- dolgozók között kétféle módon 
utasitanunk. Gondjaink azért zo kitüntetest. differenciálhatja: 
vannak természetesen. Sárközi Gábor _ Az átlagos összeget 2400 

lasztotta? ,-------------------------
Ft és 4400 Ft között „egyéniesít
heti ··, azaz a dolgozók szolgálati 
idejétől és a munkakörtől füg
gően feloszthatja. Itt a meleg
üzemi munkakörben ténylege
sen eltöltött idő mellett a mun
kaviszony tartamát és a munka
kör nehézségi fokát kell figye
lembe venni. 

- Kislány korom óta tiszte
lem a vasutat. annak ellenére, 
hogy családunkban. ismerő
seink körében senki nem visel
te a vasutas-egyenruhát. Ez
előtt 30-40 évvel sokkal na
gyobb rangja, tekintélye, von
zereje volt a vasútnak. Bekerül
ni sem volt könnyű. Persze 
1969-ben már más volt a hely
zet. de bennem még élt ez a 
gyermekkoromból hozott rajon
gás. Természetesen nem utolsó 
szempont volt az is. hogy tud
tam: a vasút a múltban is, ma 
is biztos kenyeret ad. Nem is 
csalódtam. nem bántam meg. 
hogy a vasutat választottam. 

- Sokak szerint minden 
másnál előbbre való a pénz. 
Mondják is, hogy az a jó mun-

Klubdélután a Landlerhan 

kahely, ahol jó fizetést kap az .. 
ember. Mi erről a véleménye? A Landler Jenő Járműjavító Uzemben működő bizalmiak 

_ Nem hiszek a pénz min- klubja jól sikerült klubdélutánt rendezett a közelmúltban, a mű
denhatóságában, bár mmt két- velődési ház dísztermében. 
gyermekes anya - két asz- A klub vendége volt Tolnai lldikó a vasutas-szakszervezet 
szonylányom van! -. jól tu- titkára. A kötetlen beszélgetés során a bizalmiak és a megjelent dom. hogy mit Jelent. ME;h�t- vendégek tájékoztatást kaptak a szakszervezeti mozgalom aktuá•em volna magasabb berert lis kérdéseJről. a vasutas-szakszervezet munkájáról törekvései-máshová is. mégsem tettem. ről. · 

- Az előzőek szerint megál
lapított összeget a naptári év
ben melegüzemi munkakörben 

eltöltött idő arányában lehet fo
lyósítani. Teljes összegű pótlék 
annak a dolgozónak jár, aki 
egész évben a jogosító munka
körben dolgozott. Kivétel tehe
tő katonai szolgálat teljesítése, 
gyes, nyugdíjba vonulás ese
tén. 

Mindezeket a kollektív szer
ződés helyi függelékében kell 
rögzíteni. A módosítás nem je
lenti a pótlék emelését, azaz 
nem lehet egyöntetűen minden 
dolgozó esetén a felső határra 
ráállni, hiszen üzemi szinten az 
átlagos mérték nem léphető túl. 

A továbbiakban két tárgy
körrel - a különböző bérpótlé
kok, díjak módosításával és a 
szociálpolitika új vonásaival -

A térfelvigyázó munkakör
ben dolguzókat 1985. május 
1-től 1 00 %-kal megemelt f orgal
mi jutalék illeti meg a 61. §-ban 

felsorolt munkahelyeken. Mun
kájuk sok tekintetben azonos a 
velük dolgozó váltókezelőkével, 
ezenkívül egymás gyakori he
lyettesítése is indokolja az eme
lést. A kiemelt forgalmi jutalék 
annak a dolgozónak fizethető, 
aki a megnevezett munkakörbe 
van besorolva, és ténylegesen 
ebben a munkakörben dolgo
zik. 

A pénzkezelési pótlék mérté
két az emelkedő árszinthez kí
vántuk igazítani az 56. § módo
sításával. 

A pénzkezelési pótlék mérté
ke: 

házipénztár kezelőjének 
200,- Ft, 

pénztárosnak 
120,- Ft, 

egyéb pénzkezelést végző 
dolgozónak 

80,- Ft. 
A pótlék emelését önmagá

ban is jelentős intézkedésnek 
tartjuk, hiszen éves szinten 5 
millió forint többletköltség a ki
hatása. 

Aki tanul ... 

A továbbtanulás ösztönzése, 
az általános műveltség emelése 
érdekében az új 78. § kötelező 
jelleggel írta elő, hogy azt a dol
gozót, aki munka mellett esti 
vagy levelező tagozaton tanul
mányokat folytatott és a vasút
nál hasznosítható állami iskolai 
végzettséget szerzett - közép
fokú végzettségnél 1500, főisko
lai végzettségnél 2500, egyete
mi végzettségnél 3000 Ft juta
lomban kell részesíteni. Ez (ál
talában 4-6 évi tanulás után) a 
sikeres vizsga, végzettség köte
lező elismerése, amelynek lehe
tőségét a humánusan gondolko
dó vezetők eddig is megterem
tették, illetve alkalmazták. Ezt a 
jutalm::i.zási rendszert a máso
dik diploma megszerzésekor is 
alkalmazni kell. A vasútnál 
hasznosítható végzettség fogal
mát tágan kell értelmezni, nem 
lehet csupán az adott, szűk 
munkaterületre szorítani. A ju
y=1lmazásra külön keretet nem 

rendszeresítettünk, ezért az el
számolása is a többi jutalomhoz 
hasonlóan a 441.229 sz. számlán 
történik. 

Az általános műveltségi szín
vonal és a magasabb értékű 
szakmai munka érdekében elő
írtuk, hogy azokat a dolgozókat, 
akik orosz, német. francia vagy 
angol nyelvből vasúti szakmai 
anyaggal bővített állami közép
! okú nyelvvizsgát tettek 2000, 
felsőfokú vizsga esetén 3000, il

letve román, szerb-horvát, 
szlovák vagy cseh nyelvű kö
zépfoknál 1500, felsőfok esetén 
2500 Ft jutalomban kell része
síteni. Aki a felsorolt kiemelt 
nyelvtudás megszerzésén túl 
egyéb nyelvből is államvizsgát 
tesz. a külön utasításban előírt 
jutalmat (1000 Ft-ot) kapja. 

A középfokúnál alacsonyabb 
nyelvvizsga esetén fizethető 
összeg mértékét a jogszabály 
által megengedett felső határig 
(200 Ft) emeltük fel, egyúttal je
lentősen bővítettük ezen pótlék 
megállapításának lehetősé
gét is. 

Étkezés, utaztatás 

Az egyes szociális, kulturális 
juttatásokról szóló jogszabály a 
18/1979. (XII. 1.) MüM sz. ren
deletet a 44/1984. (XI. 16.) PM 
sz. rendelet teljes egészében ha
tályon kívül helyezte; ezért mó
dosítani kellett a MA V Kollek
tív Szerződés szociális kérdé
sekhez kapcsolódó szabályait 
is. A jogszabály kötelező ren
delkezéseit ugyanis nekünk is 
alkalmaznunk kell, ez alól a 
kollektív szerződés sem tehet 
kivételt. A kötelező rendelkezé
sek között szerepel az is, hogy a 
vállalat mekkora összeget for
díthat a dolgozók szociális szük
ségleteinek kielégítésére. Ez te
hát adott összeg, és csak ezt le
het felosztani a különféle jogcí
mek szerint. 

A munkáltató - amennyi
ben a feltételek biztosíthatók -
köteles a dolgozók munkahelyi 
étkeztetéséről gondoskodni. Az 
étkezés történhet saját üzemel
tetésű konyhán és étkezdében. 
másrészt vendéglátóipari és 

egyéb vállalattal kötött megál
lapodás alapján. Elsősorban a 
meleg étkeztetés megoldására 
kell törekedni, de ha saját vagy 
idegen konyhán ez nem oldható 
meg, egyes - speciális - mun
katerületen mód van a hideg 
élelem biztosítására is. Jelenleg 
hideg élelmet a változó munka
helyen dolgozó munkacsapa
tok részére lehet szervezett f or
mában, csoportosan kiszolgál
ni, ha az egészségügyi, pénz
ügyi és higiéniai követelmé
nyek már e forma esetén is biz
tosítva vannak. 

Kötelező . előírás az is, hogy 
csupán a ténylegesen igénybe 
vett étkezésekhez lehet mun
káltatói hozzájárulást fizetni. 
Nem lehet tehát hideg élelme
zés esetén sem a támogatás ösz
szegét a dolgozónak kifizetni, 
hanem azt természetben kell át
adni. A munkáltatói hozzájáru
lás mértéke egyébként azonos a 
meleg étkezéshez fizethető ki
egészítéssel. A hozzájárulás a 
MÁV-val munkaviszonyban ál
ló dolgozó és nyugdíjas vasutas 
részére adható. Ezen kívül a 
hozzátartozók is igénybe vehe
tik az üzemi étkezést, ha a ka
pacitás lehetővé teszi, azonban 
az étkezésért a teljes összeget 
kell megtéríteniük. A munkál
tató saját vagy bérelt járművén 
térítés ellenében gondoskodhat 
a dolgozóknak a lakóhelyről a 
munkahelyre és az onnan való 
hazaszállításáról. Ezért a szállí
tásért a dolgozóknak térítést 
kell fizetni, amely nem lehet ke
vesebb, mint a személyvonat II. 
kocsiosztályán azonos távolság
ra történő utazást1ál a dolgozót 
egyébként is terhelő útiköltség. 
A munkáltatást elősegítő szállí
tás azonban díjmentesen törté-
nik. Dr. Szabó László 

(Folytatjuk) 
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Komáromból Székesfehérvárra 

Jubileumi nosztalgiavonat 

A Komárom-Székesfehér
vár közötti vasútvonal az idén 
125 esztendős. Ebből az alka
lomból július l-én nosztalgia vo
natot indítottak Komáromból 
Székesfehérvárra kilenc óra 
harminc perckor. A meghívott 
vendégek és az utasok az indu
lás előtt megtekintették a ko
máromi felvételi épület közelé
ben rendezett gőzmozdony-ki
állítást. Négy öreg gőzös. és egy 
korabeli hómaró emlékeztetett 
a vasút hőskorára. A felvételi 
épület falán elhelyezett emlék
táblát Németh Józsefné, a váro
si tanács elnökhelyettese leplez
te le. 

A vonat személyzete monar-

chia korabeli ruhát viselt. A 
szerelvényt - az út első szaka
szán - egy 424-es sorozatú moz
dony vontatta. amelynek veze
tője. illetve fütője BagyuJ Attila 
és Lukács János volt. A vonat 
Nagyigmánd-Bábolnán állt 
meg először. Ott a mezőgazda
sági kombinát vezetői fogadták 
az utasokat akik . Bábolnán 
megtekintették a kombinát ér
dekes kiállítását. Móron a vonat 
utasait Káldi Béla tanácselnök 
fogadta. és méltatta a vasút sze
repét a város fejlődésében, 
majd leleplezte a felvételi épü
let falára helyezett emléktáblát. 
Itt a 424-est egy 335-ös sorozatú 
lokomotívra cserélték. amelyen 

Rend és tisztaság mindenütt 

Tan Sándor és Gregor István 
teljesített szolgálatot. 

A vonat Csókakőn 1s megállt, 
ahol az ország legrégibb felvé
teli épületét nézhették meg az 
utasok. Székesfehérvárra 13 
órakor futott be a nosztalgiavo
nat. Az állomáson Baracskai 
István, tanácselnök-helyettes fo
gadta az érkezőket. majd szin
tén emléktáblát leplezett le. Ez
után a vendégek megtekintet
ték a kultúrváróteremben kiál
lított vasúti témájú bélyegeket. 
a régi vasúti tárgyakat, szerszá
mokat. mozdonymaketteket. 

(séra) 

elye I lell.Pt1siilt._,/. 
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ri cs ya onara 
Két esztendeje magasított pe

ron könnyíti az utasok le- és fel
szállását Keszthely állomáson. 
A hálálkodó utazók nem is tud
ják milyen gondokkal jár ez a 
könnyítés a forgalmi szolgálat
tevőknek. Erről hallgattam az 
egyiket Zubonyi Józsefet: 

Nyáron reggel 8 órától este 
nyolcig egy szusszanásnyi 
időnk sincs. Van olyan időszak, 
hogy 20 percen belül 3 szerel
vényt kell fogadnunk. A négy 
fogadóvágány közül három 
mellett van magasított peron. 
Az egyiken 10, a másikon 8 és a 
harmadikon 6 kocsi számára 
van hely. Mivel az indítóállo
mások állandóan megváltoztat
ják a kocsik számát így néha 
csak nagy nehézségek árán 
tudjuk odajáratni a szerelvé
nyeket ahova kell. 

Előtérben 
a személyszállítás 

Márvány János állomásfő
nök kalauzolásával a nyári fő
idény kezdetén ismerkedem 

- Mi foglalkoztatja az itteni 
vasutas kommunistákat és pár
tonkívülieket a kongresszus 
után? 

- Bizakodóak vagyunk. 
A határozatokból eredően vár
juk, hogy több anyagi támoga
tást kapjon a MÁV. Ez vonatko
zik a műszaki fejlesztésre, a ko
csipark bővítésére és az embe
rek anyagi megbecsülésére. 

A várócsarnok pat1kaszerűen 
tiszta. Nem is rejtem a véka alá 
a véleményemet; 

Mindig ilyen tisztaság van 
itt? 

Csak azt ne mondja, 
hogy tudtunk a jöveteléről -
jegyezte meg az állomásfőnök. 
- Két esztendeje. miután át
vettem az állomás vezetését az 
első igazgatósági tisztasági el
lenőrzésen azzal gyanúsítottak, 
hogy tudtam az ellenőrzésről. 
Azóta két elismerő oklevelet 
kaptunk az állomás és környé
kének a tisztaságáért a Vörös
kereszttől .. . 

Ötletes megoldás 

Keszthely állomással, amely Minden pénztárablakban fel 
rendezett és gondozott. A vörös van tüntetve a szolgálatban lé
kavicsos állomáskörnyéket vi- vő dolgozó neve. 
rágok ékesítik, színesítik. _ Ilyet még nem láttam a 

Kiemelten kezeljük a sze- vasúton - fordulok Németh 
mélyszállítást - mondja. - Lászlóné kereskedelmi hivatal
Nyáron egész napos informá- nokhoz. ' 
ciós szolgálatot tartunk. Nappal _ A kereskedelemből vet-2-3, éjjel egy pénztár tart nyit- tük az ötletet. Brigádunk, mely va. Növelte bevételeinket. hogy a Zrinyi nona nevét viseli. már télen-nyáron van közvet- l983-ban határozott így. Palen kocsi a főváros és Keszthely nasz esetén az utas névszerint között. Áruszállításban a kap- meg tudja nevezni a hibát elköcsolatokat emelném ki. Ez vo- vetőt. Ez önfegyelemre is nenatkozik a partnerekre és a fel- vel ... 
sőbb vasúti szervekre is. Az 
utóbbiak segítségével vala- - Hány panaszos volt az 
mennyi fuvangényt kielégítet- utóbbi időben! - kérdezem. 
tük. 

Az állomásfőnök szavait 
megerősíti a 16 tagú vasutas 
pártalapszervezet titkára, Bog
nár István, forgalmi tartalékos: 

- A mai napon tartottunk 
taggyűlést. Egyetlen napirendi 
pontunk volt: a nyári személy
szállítás zavartalan lebonyolí
tását készítettük elő. 

- Két éve egyetlenegy sem, 
névre szóló köszönőlevelet már 
szinte mindenki kapott. 

Megtudom azt is, hogy nyá
ron 80-100 külföldi utas vált 
menetjegyet Keszthely állomá
son - valutáért. Valamennvi 
pénztáros tud bánni a külföl
diekkel és szolgáltat ki jegyet 
külföldi pénzért. 

-,--------

Márvány János büszkén mu
tatja az állomás és a város kö
zötti, egykor elhanyagolt terüle
tet. A törmelékes. gazos részt a 
szolgálati hely három szocialis
ta brigádjával az élen, a dolgo
zók hozták. illetve hozzák rend
be. Pénzbe ez ideig csak a kerí
tés építése került. Még a fuva
roztató partnere,k is segítettek 
fuvareszközeikkel. A partne
rekkel való jó kapcsolatot 
egyébként az 1s fémjelzi. hogy 
évek óta a másodikak a keszt
helyiek az igazgatósági MÁV -
Volán komplex brigádok verse
nyében. 

:\
1

incs létszámhiány 
Az idei tervteljesítésekről is 

megkérdeztem az állomásfőnö
köt: 

- Az utasforgalom csökke
nése megállt. Az év első öt hó
napjában és tavaly ugyancsak 
ebben az időszakban 3,8 millió 
forint volt a személyszállításból 
származó bevételünk. Tavaly 
ebben az időszakban 30 ezer. az 
idén 27 ezer tonna árut fuvaroz
tunk. Nem rossz, hiszen január
ban csak 2, februárban 1,5 ezer 
tonnát tudtunk továbbítani. 
Május hónapban már 10 ezer 
tonna volt a teljesítményünk. 

Az állomás gazdasági-, párt
és szakszervezeti vezetői fiata
lok. a főnök 41 éves ő a legidő
sebb ebben a garnitúrában. Azt 
1s megtudtam. hogy ezen a ba
latoni vasútállomá5on nincs lét
számhiány. Minek köszönhető? 

- Egyrészt jó a kapcsola
tunk a város. s a környékén le
vő települések vezetőivel. más
részt tudatos munkaerőpolitikát 
folytatunk. Minden jelentkezőt 
a legkisebb beosztásba veszünk 
fel. Utána becsületes munká
val, tanulással és szorgalmával 
léphet előre. Úgy mint régen 
volt a vasúton ... 

Keszthelyiek példája bizo
nyítja. hogy van eredménye en
nek a módszernek. 

Sz. Jakab 

i nincs a Inenetrendhen 
Június 2-án a MÁV Miskolci közlekedést biztosító MÁV -

Igazgatóság öt megyére kiterje- Volán személypályaudvart. Eh
dő vasútvonalain is életbe lé- hez a MÁV, a 3. sz. Volán, az 
pett az 1985-86. évi menet- Utasellátó, valamint a városi ta
rend. Ebben nincs semmi rend- nács adta össze a beruházáshoz 
kívüli, hiszen ugyanilyen fele- szükséges 100 millió forintot. A 
lősséggel készítették ezt el a patinás nevű város építészeti 
társigazgatóságokon is. · stílusába illő felvételi épül!:'tet 

A menetrendben lévő betű- és 
számrengeteg azonban semmit 
se árul el arról a kemény mun
káról, gyakori áldozatvállalás
ról, a több száz milliós beruhá
zásokról. fejlesztésekről, ame
lyek a forgalom gyorsítását, az 
emberi életek, nagy értékek vé
delmét, biztonságát szolgálják. 

A vasútigazgatóság célkitűzé
seinek megvalósulását nagy
mértékben elősegítette a kong
resszusi és a felszabadulási 
munkaverseny. Egyetlen példa. 
A múlt év júliusában a Nyék
ládháza-Miskolc közötti jobb 
vágány korszerűsítésével befe
jezték a másfél évtizeddel ez
előtt kezdett Hatvan-Mis
kolc-Mezőzombor közötti 
törzsvonal korszerűsítését, au
tomatizálását. Ma már mind
két vágányon 120 kilométeres 
sebességgel is roboghatnak a 
szerelvények. A verseny hatá
sát jól érzékelteti, hogy a mis
kolci építési főnökség dolgozói 
a befejező szakaszon a tervezett 
54 helyett 47 nap alatt végezték 
el a munkát, s a 100 milliós be
ruházásnál több mint 10 millió 
forintot takarítottak meg. 

alkottak. Ebben ott vannak a 
MÁV, a Volán utasforgalmi, hi
vatali és szociális helyiségei. Az 
utasok kényelmét szolgálja a 
felnőtt- s a diákváróterem, az 
étterem, a korszerű utastájékoz
tatási rendszer. s az egykori 
sártenger helyén a 12 állásos fe
dett peronos Volán pályaudvar. 
A felvételi épület előtt s mögött 
ülőpadokkal ellátott teret alakí
tottak ki, amelyet dísznövények 
szépítenek meg. Az új elképze
lés sze1int központi vezérlésű 
órákat is felszerelnek. 

Az igazgatósá� befejezte a 
Vámosgyörk és Ujszász közötti 
50 vágánykilométer hosszúságú 
vasúti pálya korszerűsítését. Itt 
korábban vicinális pályarend
szer volt. 24 helyett 48 kilo
grammos síneket fektettek. bőví
tették az állomási vágányháló
zatokat. Az állomásokon ID 55 
típusú biztosítóberendezéseket 
szereltek és szerelnek. Az út- és 
vasútkeresztezéseket automa
tikus f énysorompókkal látták 
el. Ezen a vonalon ma már az 
M62-es mozdonyok. s nagy te
herbírású kocsik is közleked
nek. Erre azért is szükség van. 
hogy részben tehermentesítsék 

Az országban elsőként Sáros- a hatvani pályaudvart. amely
patakon építették meg. s ez év nek korszerűsítését most vég
május l-én adták át a kulturált zik. 

,,Kevés ez a két százalék" 

Eger-Felnémet között má
jus 28-án helyezték üzembe a 
villamos felsővezetéket. Ez első
sorban a teherszerelvények 
közlekedését gyorsítja meg. 
Ugyancsak ez évben adták át 
az egn rendező pályaudvaron a 
háromszintes Integra-Dominó 
épületet a hozzátartozó vonali biz
tosító berendezésekkel együtt. 

A miskolci biztosítóberende
zési és fenntartási főnökség 
szakemberei 1983-ban meg
kezdték Pécel és Hatvan közöt
ti kétvágányú villamosított va
sútvonal térközeinek, útátjárót
nak és állomási berendezései
nek szerelését, korszerűsítését. 
Ezt az új menetrend életbelépé
se előtt két nappal fejezték be. 
Ez kétszeresen is növelte a biz
tonságot. Az új automata tér
közbiztosítók - tilos jelzés ese
tén - alkalmasak a vonatok 
automatikus megállítására is. 
(Jó lenne, ha a társigazgatóság 
Pécel és Rákos között is kiépíte
né e rendszert. Ebben az eset
ben Csm-es vonatokat Buda
pest és Miskolc között is lehet
ne közlekedtetni.) 

A beruházások, korszerűsíté
sek a gyorsaság, a biztonság, a 
kulturált utazás növelése mel
lett jelentős (60) létszámmegta
karitást is lehetővé tettek. Az 
igazgatóság munkaerőhiánnyal 
küzd. így az automatizálással 
felszabadult létszám más terü
leten fontosabb posztokat tölt 
be. 

Csorba Barnabás 

Konténer-pályaudvar Vácott 
Június 26-án avatták fel Vác 

állomáson a MÁV 31. konténer
pályaudvarát. Az eseményen -
szerte az országból - mintegy 
húsz fuvaroztató és vasutas 
szakember jelent meg. Az át
adást megelőzően tartott érte
kezletet Kucsera Károly, a Bu
dapesti Vasútigazgatóság ke
reskedelmi és szállítási osztá
lyának vezetőhelyettese nyitot
ta me�. majd Szatmári András, 
a MA V Vezérigazgatóság ke
reskedelmi főosztályának fő
munkatársa tájékoztatta a je
lenlévőket a szállítótartályos fu
varozás történetéről, az eddigi 
fejlődéséről, és külön kitért az 
előnyeire is. 

- Nálunk a vasúti fuvaro

zásban még mindössze 2 szá

zalékos a konténerizáció ará

nya. Most azonban már gyor-

Vendégségben 
Az Allami Dljjal kitüntetett 
ferencvárosi Béke MHSZ 
szocialista brigád Koszorus 
Ferenc f6titkár meghívására 
június 27-én a vasutas-szak
szervezetbe látogatott, ahol 
talélkoztak szakszerveze
tünk vezet6ivel. Koszorus 
Ferenc köszöntője után a bri
gád vezet6je és a tagok éle
tükr61. munkájukról. a brigád
életről adtak számot. 

(Laczkó Ildikó felvételei) 

sabb fejlődésre számíthatunk. 
A múlt évben például már 140 
ezer vasúti szállítótartály 
mozgott az országban, benne 
2,4 millió tonna áruval. Pest 
megyében elsőként Vácot kap
csolták be a konténerhálózatba. 
Ezután már nem a fővárosból, 
hanem az északi kisváros vasú
ti pályaudvaráról szolgálják ki 
közepes méretű, belföldi forga
lomra szánt óriás dobozokkal a 
helyi és a környékbeli vállalato
kat. Ezzel így jelentős (konténe
renként 340 forint) szállítási 
költséget takarítanak meg a 
partnerek. 

Szatmári András még azt is 
elmondta, hogy ezzel nem feje
ződött be a MA V konténerháló
zatának bővítése, fejlesztése. 
A további tervek szerint 1995-ig 
még 10 várost (Ceglédet, Pak-

sot, Pápát, Püspökladányt stb.) 
kapcsolnak be a forgalomba. 

- Mit jelent az új pályaud
var Vác állomás dolgozóinak és 
a környékbeli fuvaroztatóknak? 
- kérdeztük Molnár Ferdi
nánd kereskedelmi főnököt. 

- Ez a létesítmény minden
képpen emeli az állomás teher
szállítási színvonalát. Így 
ugyanis a környező nagyközsé
gekbe (Szobra, Nagymarosra. 
Drégelypalánkra stb.). de 40 ki
lométeres körzetben a kisebb 
falvakba is eljutnak a megbíz
hatóbb, gyorsabb konténerek, 
amelyekből egyelőre napi hú
szat mozgatunk meg. Ám ez a 
szám várhatóan nőni fog. A baj 
csupán az, hogy kevés az em
ber. már most is égetően nagy 
szükség volna egy konténerirá
nyítóra és egy raktárnokra. 

-S-
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(Folytatás az 1. oldalról.) 

Az építési szolgálathoz tarto
zó főnökségek és üzemek kö
zépdöntőjét Jászkiséren az Épí
tőgépjavító Üzem nagytermé
ben rendezték meg, 13 csapat 
részvételével. 

A versenyző egységek színes 
tablókon mutatták be történe-

, tük 30 évét. A videomagnó ope
ratőre a verseny minden moz
zanatát rögzítette, a színes tele
vízió képernyőin a csapatok jól 
követhették a vetélkedő esemé
nyeit. 

Az első témánál egymás után 
hangzottak el a jobbnál jobb 
válaszok a vasútépítésről és a 
hozzá kapcsolódó üzemi mun
kák területéről. A zsürinek csak 
az okozott gondot, hogy a 
90-100%-ot érő feleletek között 
hogy tegyen különbséget. 

A másik nagy témakör ha
zánk és a vasút 40 évének a tör
ténetét ölelte fel. A csapatok 
történelemből is jelesre vizsgáz
tak. 

A vetélkedő csúcspontja a 
munka színvonalának javításá
ra szóló kitűnő szakdolgozatok 
ismertetése volt, ezeket minden 
csapatnak szóban is meg kellett 
védenie. 

Az izgalom akkor hágott tető
fokára, amikor öt negyedév 
gazdasági, munkavédelmi és 
mozgalmi munkájának az ered
ményét hirdette ki a zsüri, 
amely a jászkiséri vetélkedőn 
szerzett pontokkal egészült ki. 

Legjobb eredménnyel a mis
kolci építési főnökség, második 
helyen a jászkiséri építőgépja
vító üzem végzett. Az ő csapa
taik fogják az országos döntő
ben képviselni az építési szak
szolgálatot. A harmadik helyet 
a MÁV Gyöngyösi Kitérő Üzem 
szerezte meg, aztán szorosan 
következett a szentesi építési 
főnökség, majd a MÁV Buda
pesti Építési Főnökség. 

Fogas Pál 

Szeged 

A dél-alföldi vasutasok jubi
leumi vetélkedőjének területi 
döntőjét Szegeden, a vasutasok 
Petőfi Sándor Művelődési Há
zában június 20-án és 21-én 
rendezték. 

A döntőn a szegedi igazgató
ság hat üzemfőnökségének és 
hét műszaki főnökségének 
10-10 tagú - első három helye
zett - csapatai mérték össze 
tudásukat. Az országos döntőbe 
jutásért versengő csapatok ala
pos felkészültségükkel bizonyí
tották, hogy a szakmai tudniva-

lókon kívül jól ismerik társadal
mi és állami életünk, valamint a 
vasút negyvenéves fejlődésé
nek történetét is. 

A két versenynapon a zsüri 
elnöki tisztét Lovász Lázár 
igazgató és Tóth Imre igazgató
helyettes töltötte be. 

A győzelmet és egyben az or
szágos döntőben való verseny
zés jogát a kecskeméti körzeti 
üzemfőnökség és a kiskunhala
si pálya/ enntartási főnökség 
csapatai szerezték meg. Máso
dik a s:.:C'gedi KÜF, illetve a 
Szeged-Rókus BFF. Harmadik 
lett a vész'.Öi KÜF és a kiskun
halasi villam:is vonalfőnökség. 

B. 

Miskolc 

A miskolci vasútiga:".g.1tóság 
területén tavaly a közel hétezer 
főt számláló 615 szocialista bri
gád vett részt a kongresszusi és 
felszabadulási munkaverseny
ben. Ezek közül 448 kollektíva 
kapcsolódott be a MÁV Vezér
igazgatóság és a Vasutasok 
Szakszervezete által meghirde
tett jubileumi vetélkedőbe. 

A 17 szolgálati főnökségen a 
448 brigád tagjai május végén 
mérték össze tudásukat. 
A szakszolgálati döntőre június 
21-22-én az igazgatóság szék
házában került sor. Ezen öt kör
zeti és nyolc fenntartási főnök
ség csapata vett részt. 

Az üzemviteli brigádok ver
senyében a miskolci körzeti 
üzem/ őnökség került első hely
re. Mindössze egy ponttal előz
ték meg a szerencsi körzeti 
üzemfőnökséget, amely a ter
melési mutató alapján 16 pont 
előnnyel indult. A harmadik a 
füzesabonyi körzeti üzemfőnök
ség lett. 

A műszaki szakterületen ki
emelkedő termelési tevékeny
sége, politikai és szakmai isme
retei szerint első lett a miskolci 
pft-főnökség. A sátoraljaújhe
lyi pft-főnökség került a máso
dik helyre. A miskolci BFF lett 
a harmadik. Cs. B. 

Budapest 

A budapesti vasútigazgatósá
gon a jubileumi vetélkedő terü
leti döntőjét június 24-én, illet
ve 28-án rendezték. Az igazga
tóság területén 989 szocialista 
brigád nevezett be a szellemi 
versenyre. A műszaki, illetve a 
fenntartási főnökségekről 14 
csapat került a központi szolgá
lati döntőbe. 

A Keleti pályaudvar kultúr
termében június 24-én tartott 
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selejtező nyolc óra harminc 
perckor kezdődött. A zsüri elnö
ke Nagy Lajos igazgatóhelyet
tes volt. 

A versenyzők szakmai és va
súttörténeti témákban mérték 
össze tudásukat. A zsüri érté
kelte az írásban benyújtott, a 
munka mmosege érdekében 
tett javaslatokat is. A munkatel
jesítmények alapján kapott 
pontszámok lényegesen meg
határozták a helyezések alaku
lását. 
A győzelmet a bal parti biz
tosítóberendezési fenntartási 
főnökség csapata szerezte meg. 
A második a ferencvárosi pft, a 
harmadik a jobb parti biztosító
berendezési fenntartási főnök
ség csapata lett. 

A második kategóriába sorolt 
tíz körzeti üzemfőnökség csapa
tai június 28-án versenyeztek, a 
Keleti pályaudvar kultúrtermé
ben. Első helyen a ferencvárosi 
KÜF csapata végzett. Második 
a Nyugati, harmadik pedig a 
komáromi üzemfőnökség csa
pata lett. Az országos döntőbe 
tehát a budapesti vasútigazga
tóság területéről a bal parti 
BFF és a ferencvárosi KÜF 
csapatai kerültek. 

Séra Sándor 

Szombathely 

A részt vevő csapatok nagy 
száma miatt két napon keresz
tül rendezték meg a szombathe
lyi vasútigazgatóság jubileumi 
vetélkedőjét. Június 25-26-án, 
az igazgatóság kultúrtermében 
mérté1

, össze tudásukat a leg
jobbak. Az első napon az üzem
viteliek szellemi tornáján az öt 
körzeti üzemfőnökség és a sop
roni vontatás legjobb 10-10 tag
ja ült az asztalnál és válaszolt 
írásban és szóban a feltett kér
désekre. Másnap, 26-án, az 
egyéb szolgálati helyek nyolc csa
pata hasonló létszámmal küz
dött a pontokért. A vetélkedő el
ső napján a zsüri elnöke Kap
ronczai János igazgató volt, 
másnap Szabó Zoltán igazgató
helyettes vezette a zsürit. 

Az első napon a szombathe
lyi KÜF nyert a tapolcaiak és a 
celldömölkiek előtt. Másnap a 
pályafennmtartásiak remekel
tek. Az első három helyezett: 
Pápa, Sopron és Tapolca volt. 

A szombathelyi igazgatóság 
területén egyébként az elődön
tők után 16 központi helyen tar
tottak vetélkedőt. A területen 
511 szocialista és munkabrigád 
5742 tagja vett részt a jubileumi 
vetélkedőn. Ez az összes lét-
szám 56%-a. Sz. J. 

A város és a vasút 
Beszélgetés Horváth Lajossal, a szombathelyi • 

városi pártbizottság első titkárával 

A vasi megyeszékhelyen ma 
is meghatározó a vasút. Itt ta
lálható a 11 ezer vasutast foglal
koztató, öt megyére kiterjedő 
vasútigazgatóság. A vasutas
szakszervezethez tartozó Utas
ellátó Vállalat Győr-Sopron, 
Vas és Zala megyei Igazgatósá
gának is itt van a központja. Itt 
található a Nyugat-Dunántúl 
vasúti javítóbázisa, a járműjaví
tó üzem. Szombathely állomá
son naponta 15 ezer utas fordul 
meg és a körzeti üzemfőnökség 
évente 1 millió tonna árut fuva
roz. Ezenkívül még számos 
szolgálati főnökség székhelye a 
város. 

A vasutasok közül sokan töl
tenek be valamilyen tisztséget a 
párt és társadalmi szervekben. 
Horváth Lajos, a Magyar Szo
cialista Munkáspárt Vas me
gyei párt-végrehajtób1zottsága 
tagja, a szombathelyi városi 
pártbizottság első titkára is vas
utas szülők gyermeke. A közel
gő vasutasnap előtt vele beszél
gettünk. 

- Édesapám 15 évig volt 
mozdonyvezető, majd sajnála
tos üzemi balesete után ne
gyedszázadon át az igazgató
ságban dolgozott. Öcsém is 
mozdonyvezető, a szombathelyi 
körzeti üzemfőnökségen, édes
anyám familiájából négyüknek 
a munkahelye a MÁV. Gyer
mekkori és mostani barátaim 
nagy része is vasutas, a vasútál
lcimás környékén közöttük nőt
tem fel. Ha jól emlékezem, gye
rekkoromban hét nyarat sara
boltam a vágányok között, 
hordtam az építőanyagot a kő
művesek után. Itt tanultam 
meg a munkát becsülni ... Em
beri és politikai indíttatásom 
gyökerei is a gyermekévekhez 
nyúlnak vissza. 

- Szinte valamennyi jelen
tősebb vasutasmegmozduláson, 
rendezvényen részt vesz. Hiva
talból vagy egy kicsit kötődés
ből van jelen? 

- Mindkettóöől. Politikai 
vezetőként ott a helyem a vas
utasok megmozdulásain, de el
ismerem és büszkén valLom, 
hogy egy kicsit a nosztalgia is 
a vasúthoz húz . . . 

- Az elmúlt év eredményei 
alapján a szombathelyi jármű
javító üzem a miniszteri elis
merés mellé vörös vándorzász
lót kapott. Élenjáró Igazgató
ság kitüntetésben részesült a 
szombathelyi vasútigazgatóság. 
Kiváló igazgatóság lett az Utas
ellátó. Miniszteri kitüntetést 

kapott az ÉHF. Igazgatói elis
merést érdemelt ki a BFF és a 
SzertArfőnökség. Melyik ün
nepségen vett részt? 

- A négy legmagasabb ki
tüntetés átadása közül három
nál ott voltam. A járműjavító 
ünnepségén más fontos hivatali 
elfoglaltságom miatt nem tud
tam jelen lenni ... 

- Hallottam, hogy a vasuta
sok kitettek magukért a városi 
pártértekezleten. 

- Így igaz. Mi is többet fog
lalkoztunk a közlekedéssel, 
ezen belül a vasúttal. Három 
küldöttnek adtunk szót a párt
értekezleten. Érdemes volt. 
Bátrak, őszinték, kritikusak és 
önkritikusak voltak ... Úgy ér
zem, hogy Szombathelyen a 
párt- és tanácsi testületekben 
megfelelő súlyú képviseletük 
van a vasutasoknak. 

- Érzékeli-e a városi pártbi
zottság, hogy Szombathelyen és 
környékén az utóbbi években 
núlyen erőfeszítések történtek 
a személyszállítás kulturáltsá
gának a javításáért? 

- Igen. Nem közömbös szá
munkra, hogy 15 ezer ember 
milyen hangulatban érkezik a 
munkahelyére és hogyan dol
gozza le a munkaidejét. Tisztáb
bak, pontosabban közlekednek 
a vonatok. A bejáróknak klubot 
létesítettek, udvariasabbak az 
utask1szolgálásban részt vevők. 

- Szombathely vasútállo
máson egy átlagos hétköznap 
50-60, szombaton 5-6, vasár
nap egyetlenegy kocsit sem 
raknak ki a vállalatok. Hogyan 
lehetne ezen javítani? 

- Párt-végrehajtóbizottsá
gunk a közelmúltban tárgyalta 
a szombathelyi vasútigazgató
ság áruszállítási helyzetét. Jó
nak értékelte. Itt évek óta nin
csen megtorpanás a szállítandó 
termékek volumenében. Ha a 

vállalatok folyamatosan ra
kodnának és a vagonrongálá
sokat csökkentenék, a jelenlegi 

kocsipark is elég lenne a szállí
tásokhoz. Felhívtuk a vasút
igazgatóság vezetőinek a figyel
mét, hogy a kocsirongálókkal 
szemben szigorúbban járjanak 
el. A hét végi rakodások érde
kében pedig valamennyi érin
tett vállalat pártszervét megke
ressük. s a gazdasági vezetők
kel is elbeszélgetünk ... 

- A szombathelyi járműja
vító üzem volt a város munkás
osztályának a bölcsője. A közel
múltban a városi párt-végre
hajtóbizottság a járműjavító 
munkájával is foglalkozott. 
Szóba került az is, hogy több 
üzem, vállalat bérszínvonala 
lényegesen magasabb, mint az 
övék. 

- Való igaz. Az új üzemek, a 
Rába, az ÉLGÉP jobban fizet. 
Nekünk ezzel kapcsolatosan az 
a véleményünk, politikánkban 
is azt hirdetjük, hogy a végzett 
munka arányában dotáljunk. 
A szombathelyi járműjavító 
évek óta eredményesen dolgo
zik, ezt az elvet velük szemben 
is jobban lehetne érvényesíteni. 

- Az országgyűlési válasz
tások előtt két gyűlés is volt a 
vasúton a megyében. Egy Cell
dömölkön és egy itt Szombat
helyen. Az utóbbi központi elő
adója Horváth elvtárs volt. Ho
gyan érté�eli a vasutasok akti
vitását? 

- Mi nemcsak a politikai, 
társadalmi események rendezé
sénél támaszkodhatunk a vas
utasokra, hanem a városépítő 
munkában, a lakásépítkezések 
támogatásában, a kommunális 
beruházásoknál is segítenek 
bennünket. 

- Szeptember l-től kezdőd
nek a szakszervezeti választá
sok. Hogyan segíti ezeket a vá
rosi pártbizottság? 

- Már a pártválasztások 
előkészítésekor komplexen 
gondolkodtunk. Nem arra töre
kedtünk, hogy a legjobbak vál
laljanak párttisztséget, a töb
biek tanácsit és aki marad, az 
legyen a szakszervezeté. Mi
ként eddig ezután is segítünk, 
úgy is, hogy kádereket adunk 
a szakszervezetnek és úgy 1s, 
hogy segítséget nyújtunk a vá
lasztások lebonyolításához. 

Végezetül engedjék meg, 
hogy a 35. vasutasnap alkal
mából ezúton is köszöntsem a 
város, a megye minden vasuta
sát. Felelősségteljes munkájuk
hoz sok sikert kívánok! 

Sz. Jakab István 

volt. Egy időben apja is szolgál
ta a vasutat. 

A vonalbiztos 

mást. Aztán Piliscsaba, Dorog, 
Tokod következett. Később 
Bebrits Lajos miniszter rende
letére a pályafenntartási és épí
tési szakszolgálatnál meg kel
lett szervezni a forgalmi-műsza
ki képzést - ezt a feladatot 
rám bízták. Így kerültem a 
tisztképzőre. Ezt követően he
lyeztek a budapesti igazgató
ságra, ahol feladatul kaptam, 
hogy szervezzem meg a pft-fö
nökségeknél az oktatótiszt1 
munkát. 

Manapság oly divatos a fe
gyelemről, a fegyelmezett mun
káról, a munkaidő jobb kihasz
nálásáról, a termelékenység fo
kozásáról beszélni. 

,,. . . az ember semmi 
más, mint amivé önma
gát teszi." 

(Sartre) 
Már csak két év, és a felsza

badulás előtti munkavállalók 
leteszik a zászlót mellyel adták 
a jelzést, hogy menjen a vasút. 
A maiak az előző rendszer vas
útjáról már csak leírásokból, 
beszélgetésekből szerezhetnek 
ismereteket. Ezért fontos, hogy 
a távozó „öregeket" még meg
hallgassuk. Üzenetük új életpá
lyák indításához elengedhetet
len! 

Egyenes tartás. Barna arc. 
Hosszú, gondosan fésült ősz 
haj. Nyílt tekintet. Megnyerő 
modor. Tömören fogalmazott 
mondatok. Ez jellemzi Sári An
tal műszaki főtanácsost, akivel 
irodájában beszélgetek. Az ab
lakon át felhallatszik a Népköz
társaság út robajló forgalma. 
A MÁV Vezérigazgatóság épü
letét állványerdő borítja, hogy 
majd megszépülve ékessége le
gyen a fővárosnak. 

- Most töltöm a 43. évet a 
vasúton - mondja. Így indul a 
vallomás, mely életéről szól. Az 
építési és pályafenntartási fő
osztály dolgozója immár 32 éve 
a pécsi igazgatóság vonalbiz
tosa. 

- Fűirtó gyermekként kezd
tem. Irtókapa, ötágú villa, csá
kány volt a szerszámunk. Ezzel 
tettük tisztába a pályát. Irtottuk 
a tarackot, a bojtorjánt. Egy óra 
alatt 18 fillért kerestem. Buda
pest Magdolnaváros legalacso
nyabb beosztású dolgozója vol
tam. Magdolnaváros. Milyen 
patinásan hangzik, és hogy el
tűnt a szép városrész neve a 
történelmi időben. 

Sári Antal meghamisította 
személyi adatait, hogy 1 7 éve
sen igazi pályamunkás lehes
sen a mezőkövesdi pályameste
ri szakaszon. Pályamunkásnak 
lenni a biztonságot jelentette. 

- Amikor a miskolci vonal 
felújítását végeztük, nagy él
mény volt számomra. 1941-et 
írtunk akkor. A háború szele 
megérintett bennünket. A pá
lyákat felkészítették a háború 
forgalmára. Kétezren dolgoz
tunk Füzesabony és Nyéklád
háza között. És amikor jöttek a 
vonatok, félreállva köszöntünk 
a mozdonyvezetőnek. Hosszú 
kilométereken elnyúló sorral 
álltunk, mint a katonák. 

Milyen volt akkor a pálya
munkássors? Mind kevesebben 
tudják. A 3 millió koldus orszá
gában a pályamunkássá válás a 
.,beérkezettséget" jelentette. 

Pedig ősszel mindig felmondták 
a szolgálatot. Nem kerülhettek 
többen a „téli keretbe··, mint 
négyen-öten. Különszerződéses 
pályamunkás volt a címük. Aki 
,,téli keretes" lett, annak meg
nőtt a tekintélye a többiek sze
mében. Mert ők csak akkor dol
gozhattak ismét, ha leesett az 
első hó. Belőlük lettek az első 
hómunkások. 

- A hadiforgalom alatt, 
1944-ben felvettek a dunakeszi 
főműhely pályamesteri szaka
szára, úgy éreztem sínre kerül
tem. Ebben az időben a fiatalok 
nagy része a Donnál vérzett el 
esztelen érdekekért. A felszaba
dulás Gödön ért. Szerencsém 
volt, hogy nem voltam katona. 

És jött a felszabadulás. Je
lentkeztem magántanulónak. 
Gerő Ernő írta alá az enge
délyt. Déli egy óráig dolgoztam, 
utána tanultam. 

Ekkor még két üzletvezető
ség volt Pesten. A déli üzletve
zetőségtől kérte, hogy forgalmi 
segédtiszti, pályamesteri vagy 
mozdonyvezetői tanfolyamra 
vigyék. Az élet válasza: elküld
ték mozdonyvezető-pályaőri 
tan/ olyamra. 

- Amikor Nagymaroson 
előmunkás lettem, azt hittem. a 
sors kegyeltje vagyok. Addigra 

-

me��ultam engedelmesked
ni. Ám ekkortól már mások haj
tották végre a kiadott munkát. 
Fegyelmet kellett tartatnom. 

Pályamunkások! Ősszel ver
te őket az eső. Télen nyakukba 
hordta a havat a szél. Nyáron 
szakadt róluk a verejték. 

- 1951-ben lettem pálya
mester. Végtelenül boldog vol
tam. Nem tudtam szebbet el
képzelni, mint hogy guruljon 
alattam a hajtóka, kiadjam és 
átvegyem a munkát. Az irányí
tás súlyát ekkor éreztem iga
zán. Kezdetben ízlelgettem a 
szó ízét: pályamester. 

(Ám az életet mások irányít
ják') Sári Antalt behelyezték az 
esztergomi osztálymérnökség
hez. 

- Óbudán önálló szakaszt 
kaptam, háromszáz munkatár
sammal építettük át az állo-

Ezúttal is eredménnyel tett 
eleget a megbízatásnak. 
1953-ban ugyanezt hálózati ará
nyokban szervezte a Vasúti Fő
osztály Építési és Pályafenntar
tási Szakosztályán. És amint ez 
a vasútnál természetes, külön
féle beosztásokat járt végig, mi
közben tanult. 1958-ban elvé
gezte a pályafenntartási techni
kumot, s vele egy időben a vo
naltisztviselői tanfolyamot is. 
Később pedig megkezdte tanul
mányait a Marxizmus-Le
ninizmus Esti Egyetemen. A 
lyon a pártalapszervezetének 
agitációs propagandatitkárává 
választották, s egyidejűleg a 
pártbizottságnak is tagja lett. 
1956-tól tíz éven át alapszervi 
párttitkár volt. 

Sári Antal vasutasdmasztia 
tagja. Felesége a ferencvárosi 
pft-főnökség munkaügyi ügy
mtézője; leánya a budapesti 
vasútigazgatóság műszaki osz
tályán mérnök. Két nővére kö
zül az egyiknek a férje vasutas 

- Nálunk a vasúton minden 
beosztásban meghatározó a fe
gyelem. Noha a fizikai munka 
terhei enyhülnek, a pályamun
kás-létszám minimális, a szer
vezett tevékenységet semmi 
nem pótolhatja. 

Negyvenhárom év hosszú 
idő. A pályamunkás szó új tar
talmat nyert. A vonalakon gép
láncok, aláverő és vágányfekte
tő gépek vették át az izmok ere
jét. Az embereket ehhez a tech
nikához és technológiához fel 
kellett készíteni. 

- Menne még a szabályozás 
a régi módon? 

- Természetesen I Csak a ré
gi társak kellenének hozzá. 

Sári Antal műszaki főtaná
csosnak hamarosan letelik a 
szolgálat. s 43 év után meg
kezdheti megérdemelt pihenő
jét. Eredményes munkáját 
többször is elismerték. Érdemes 
Vasutas, kétszeres Kiváló Vas
utas, megkapta a Munka Ér
demrend ezüst fokozatát. 

Ez év április 4-én pedig. a 
hosszú éveken keresztül vég
lett gazdasági. politikai fs köz
életi szerepléséért az Április 
Negyedike Érdemrenddel tün
tették ki. 

SZABÓ BÉLA 
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Bekriem a kalauzért? Budapesttől Szobig 
, 

Győrben rolaan,osan logy a r,onatlúséről, lét&sán,a 

Szinte fáradt a langymeleg 
vasárnap délután. A legtöbb 
helyen már elköltötték a vasár
napi ebédet, itt az ejtőzés idő
szaka. Vannak, akik cukrászdá
ba vonulnak fagylaltozni a gye
rekekkel, afféle vasárnapi szer
tartásként. Békés idő, most le
lassul a hétköznapok rohanó 
tempója. 

Allomásnézőben a Duna mentén 

Kivéve a vasútnál. A győri ál
lomáson ugyanúgy bedübörög
nek a szerelvények, érkeznek, 
indulnak újabb és újabb vona
tok. Az utazó személyzet tartóz
kodójában öt vonatvezető és ve
zető jegyvizsgáló készül a kö
vetkező útra. Öten az ötvenből. 

egy vonatot a határig, ott van ellenőrizni a határőrök. Köl-
négy óra ötvennégy perc kiesé- csönösen segítjük egymás 
se, amit nem díjaznak. Hét vé- munkáját. A Budapest-Szob közötti 
gén, éjjel, ott ez a kieső idő már Kétségtelenül igaz, hogy az vasútvonalon évente 15 millió 
hét óra ötvennégy perc. Szolgá- utazószolgálatnál - Győrben tonna áru gördül át. Ami talán 
latban vagyunk, de nem kere- - képtelenek megoldani a ve- még ennél is fontosabb: sok 

sünk. Semmit sem fizetnek a zénylés összevisszaságát. Kevés százezer külföldi utazik rajta. 
csaknem nyolc óra kiesésért' az ember, tűzoltó munka fo- hiszen az említett pálya mentén 

- Azért a tizenkét óra köte- lyik. terül el az ország egyik leg-
lező pihenőidő mindig megvan Mit fizet a vasút kalauzainak? szebb üdülőterülete, a Duna-
két szolgálat között, ugye? Vizsga után a kezdők éjszakai, kanyar. Ezen a vonalon sem 

- Tegnapelőtt 8 óra 25-kor vasárnapi munkával együtt, elég csupán a jól karbantartott, 
indultam, és tegnap hajnali úgy öt és fél ezer forintot vihet- erős pálya: a külcsín. a tiszta 
négykor értem haza. Ma reggel nek haza. környezet. a gondosan tataro-
négykor indultam újra. Több- - De azt is számítsuk hozzá zott épületek, a virágos parkok 
nyire így szokott lenni . . . - mondja Érsek József -, is hozzátartoznak az állomások-

- Akárhogy is, nem könnyű hogy én nem tizenkét forintért hoz. 
szolgálat. kapok ebédet, mint a vállalati A Budapesti Vasútigazgató-

- Nekem még megjárja, de dolgozók, vagy az állomásiak. ság ennél fogva megkülönböz
van aki Jánossomorján, Pá- A költségeink is sokkal maga- tetett figyelmet szentel - anya

Kevés a szahadido pán, vagy mint Éva, Dunaszi- sabbak. Van olyan /orda, mi- giakban is - a szobi vonalnak. 
kor az ember tizenhat órát tá- Legutóbb június 12-én is vá-

... 

geten lakik . . . , , k b , , 
_ Jó lenne, ha megnézné A J·egyvizsgálók úgy érzik, vol van otthonról, s ez bizony ganygep ocsis ejarast tartot-

sokba kerül tak az illetékes szakvezetők. valaki a mi helyzetünket - hogy nem elég körültekintő a · 
"-agymaro;, a Dunakanar egyik gyöngy;,zeme 

, h Miért nincs itt a kalauzoknak Domin Károlyt, az igazgatóság mondta múltkorában Nemet vezénylésük, ami a megbecsü-
László. _ Rövid idő alatt felére lés tükre. Érsek József elmond- bngádjuk? A brigád „érdekkép- építészmérnökét, Daczi László gad Szob felé haladva Vác kül
csökkent a létszámunk. Ez az ja, hogy prémiumosztáskor is viselet" 1s, jobban összehangol- vonalbiztost és Dávid Gézát, a városában a bal oldalon. 
állapot aligha tartható fenn so- valahogy elfeledkeznek róluk. hatná a munkát. váci pft. szakaszmérnökét mi is A jól karbantartott, tiszta, vi-
káig. Persze ő még kezdő a pályán, - Nagy volt itt a mozgás, de elkísértük, hogy számot adjunk rágosított, patinás kis felvételi 

- Milyen állapot? de kolléganője is elég kurtán el talán moSt alakul valami - a látottakról. épületek. viszont jó benyomást 
Kétségkívül igaz, hogy a tudta mondani, hogy huszon- mondja Pálfi László. (Hatodi- Nemrégen sokan arról pa- keltettek. Néhány helyen meg-

jegyvizsgálók helyzete nem ró- négy év alatt milyen elismeré- kán volt az alakuló ülés.) naszkodtak, hogy a pályák álltunk beszélgetni az ott dolgo-
zsás. Pontosabban az övék sem. seket kapott. A beszélgetésekből kiderült. mentén itt-ott szeméthalmok zó vasutasokkal. 

hogy az o··tJ·egyvizsgáló szereti a csúfítJ.ák az egyébként szép • 'Jd' 1 ·1 Aliaha van mostanában a - Egyszer voltam kiváló Verocemaroson pe au az a -P vasutat. környezetet. 1• b 'kb · MA V-nál olyan munkakör, dolgozó, és pontosan ötször lomás e otti etontarto an ar-
Amt.kor elmegyek szabad - Ennek megszüntetésére melynek betöltői maradéktala- kaptam háromszáz forint jutal- - -

vácskák pompáztak. Kru-sa'gra mondJ·a egy1·ku"k az idén áprilisban már beJ·á-nul elégedettek lehetnének. mat. - -, sinszky Kristófné állomásfőnök néhány nap múlva már hiány- rást tartottunk a váci tanács d , 1 k h, Vagy mégis? - Egy kalauznak nagy a fe- elmon ta, hogy na u arom zik az utazás. Visszavágyó- környezetvédelemmel is foglal- , K ff A d , · - Nézze, én nem mondom lelőssége mondJ·a Csapó nődolgozo, u ort n rasne 
dom a vonatra. kozó munkatársaival - tájékoz- , , meg a nevem, nem akarok sem- Zsolt. - Ismernie kell az embe- áru pénztáros, Kovács Jozsefne Elgondolkodtató, milyen fon- tatott Dávid Géza. - Az ellenőr- A 'l, , f 1 · mibe belekeveredni - mondja reket, olykor gyorsan és határa- és Darvas tti ane orga m1 tosnak tekintik, az anyagi meg- zések után több vállalatot szó- 1 ,1 "k f 1 ,1 t' egy asszonyka. - Különben is zottan kell döntenie, kényes szo ga attevo e va tva, arsa-becsülésnél is fontosabbnak, az lítottunk fel az általuk lerakott k'b 1 'k olyan 1·ó fordában vagyok, kérdésekben is. Az udvariasság dalmi mun a an ü teti . gon-
erkölcs1 elimerést. szemétkupacok eltávolítására. -

hogy nincs okom a panaszra. nálunk elsőrendű kötelesség. dozzák a virágokat. Ok ugyanis - Azelőtt nagyobb rangja Jó néhány intézmény rendet is 
k' k h t ·k Egvedül nevelem a gyermeke- Az utas sokféle. a kalauznak enyese arra, agy u asa1 J • volt a vasutasnapnak is - teremtett, ám ennek dacára l'k 'b k ll k' t met. nem akarom, hogy valami mindenkihez alkalmazkodnia em e ezete en e emes epe mondJ·a Pálfi László - mostan- akadnak még helyek, egyebek , ,11 , k baJ·om legyen. Inkább a fiatalo- kell. A vonaton ő képviseli a idezzen a omasu neve. ság onnan szoktuk észrevenni. között Dunakeszi határában kat kérdezze, övék a jövő, én MÁV-ot, az utas hozzá fordul hogy fellobogózzák az állomást, közvetlen a pálya mellett, egy Ugyanezt tapasztaltuk Nagy-

pár év múlva nyugdíjba me- bárminemű felvilágosításért. és nincs más ünneplés. Ezen is meglehetősen nagy halom épí- maroson is, Csenák Andráf ál-
gyek . Huszonnégy éve dolga- Ezért csodálkozom, hogy - fél- lomásfőnök arról tájékoztatott, változtatni kellene. tőanyag-törmelék csúfítja a kör-zom a vasútnál . reértés ne essék - de szinte 

Kádár Péter nyezetet. Ugyanez a látvány fo- hogy noha szolgálati helyükön 
Aztán kicsúszik a száján: mindenkit felvesznek és beisko- kevés a forgalmi szolgálattevő 
- Azért nem mindegy, hogy láznak. Tavaly augusztusban �---------------------------.. és a váltókezelő, környezetüket 

milyen közösségben dolgozik öten kezdtünk, és egyedül én mégsem hagyják rendezetlenül 
az ember. fejeztem be a tanfolyamot. Úgy Za' szlo' a legJ"obbaknak - a korr-nunista műszakokat 

Rossz a közösség? érzem semmiféle válogatás az állomás dolgozói környeze-
- Ne forgassa ki a szavai- nincs, és ez nagy baJ·. d h b k • 1, 'k tük szépítésére. rendben tartá-Köztu ott, agy a szom at- önnyuipar tanu oi nyerte a 

mat' Zsolt eredetileg növényter- helyi 405-ös számú Berzsenyi vasipar és az építfüpar tanulóit sára használják fel. 
Kiderül, hogy nem a közös- mesztő gépésznek készült. Két- Dániel Ipari Szakközépiskola és megelőzve. - Az igazgatóság mennyit 

ségről, hanem közérzetről van ezer-háromszáz forint kezdő fi- Szakmunkásképző Intézet ta- A tanévzárón Meiszner Fe- költ a vonalhoz tartozó épüle
szó. Mert a szolgálat bizonyos zetést kapott volna. Inkább pá- nulói tagjai a vasutas-szakszer- renc, a szombathelyi területi tek, műtárgyak fenntartására? 
kötöttségek után már-már lyát módosított. Szereti a válto- vezetnek. A szakszervezet irá- szakszervezeti bizottság szerve- - kérdeztem Domin Károlyt. 
gúzst jelenthet. zatosságot, az utazást. nyitásával ők is részt vettek a zési és káderbizottságának ve- - Tavaly 8 millió forintot 

- Azt sem tudjuk, ki mikor - Legénykorban még érde- párt XIII. kongresszusa és ha- zetője, a tanulói szakszervezeti szavaztak meg erre a célra. Eb-
ér haza - mondja Csapó Zsolt kes ... zánk felszabadulálának 40. év- alapszervezet által adománya- ből Rákosrendező felvételi épü
vezető jegyvizsgáló. Igaz 1s: az öt jegyvizsgáló, vo- fordulója tiszteletére indított zott emlékzászlót adott át Ma- letét festettük k1, Rákospalota-

- Dehogynem. kincsem - natvezető kivétel nélkül egye- szocialista munkaversenyben. mai Miklósnak, aki a 2/B. asz- Újpest állomáson általános épü-
szól közbe a társa. - Én most dül élő ember. nincs férje vagy A június 21-én megtartott ün- tály T-20-as termelési csoport- letjavításokat végeztünk. Du-
megyek Komáromba, aztán jö- felesége. nepélyes tanévzárón a kong- jának bizalmija. Ez a csoport nakeszin átalakítottuk a pénz-
vök vissza Hegyeshalomba, on- resszusi és felszabadulási mun- 144,6 ponttal nyerte meg a ver- tárat, Vác állomá-,épületeit kor-
nan Győrbe és újra Rajkára. kaversenyt is értékelte Simon senyt. A munkaversenyben ki- szerű gázfűtéssel szereltük fel. 
Utána majd kiderül, hogy mi Tűzoltó munka István igazgató. Elmondotta, magasló teljesítményt nyújtó és kijavítottuk az ottani vasu-
következik • • • hogy 97 csoportban 1170 tanuló tanulókat bel- és külföldi üdü- tassportkör csónakházát. Verő-

- Igaza van Zsoltnak - A •·d··i· • b t 'bb versengett. A szakmánkénti léssel J·utalmazzák. cemaroson új pénztárhelyisé-. .. , , ,  . z u u es1 szezon an ova 
�ond}a, Foldes Eva vezeto J;gy- nőttek a feladatok. Most hét vé- versenyt a szolgáltató- és a Sz. J. I. get alakítottunk ki. Nagyma-
v12sgalo - Nagyon keves a • • k b d .d „ k J, h k

, t geken a Balatonra 1s vJSzne sza a t �n . o, a e�- e vonatokat. 

ros-Visegrád állomás felvételi 
épületét teljesen felújítottuk. 
Szobon pedig k1festettünk. 

- Ebben az esztendőben 
mit kell még elvégezniük? 

- Mindenekelőtt Sződ-
Sződliget felvételi épületén tel
jes főjavítást és korszerűsítést 
kell végrehajtanunk. főzőfülkét. 
kézmosó helyiséget és öltözőt is 
építünk. Gödön már elkezdtük 

a raktárépület tetejének felújí
tását. Zebegényben már tata
rozzuk a felvételi épületet, Vá
cott pedig ősszel megkezdjük a 
vonatkíséreti laktanya teljes fel
újítását. Ezeken kívül természe
tesen akad még számos kisebb 
feladat. amelyeket az év végéig 
szeretnénk elvégezni. 

- Milyen fenntartási mun
kálatokat kíván meg ez a pálya? 

- Az eddigi terv szerint a 
legnagyobb feladatunk 116 ki
térő cseréje különböző helye
ken - válaszolja Dacz László. 
- Ezen kívül 24 kilométer al
építmény rostálását kell elvé
geznünk Verőcemaros és 
Nagymaros között. Május ele
jén 16 kilométer hosszú sínt 
cseréltünk ki. Szeptemberben 
megkezdjük a Zebegény-Szob 
közötti szakasz alépítményének 

rostálását. Az év elejétől folya
matosan cseréljük az útátjárók
ban az úgynevezett Bodan 
(osztrák) szabadalom alapján 
gyártott betonelemek lerakását. 
Ezt a munkát terv szerint az év 
végére fejezzük be. 

A Budapest-Szob közötti 
vonalat végigjárva azt tapasz
taltuk. hogy sem a pálya. sem 
az egyéb létesítmények állapo
ta miatt _nincs oka szégyenkez
nie a MA V-nak. sem a belföldi. 
sem a külföldi utasok előtt. 

Séra Sándor 

nappal �ora�ban, 
megkapJuk a - A megbecsüléshez az is vezenylest. Altalaban ?zt se� hozzátartozna - mondja CsatudJuk. hogy h,olnaputan hova pó Zsolt -, hogy legalább az 

Építkezők figyelmébe! 
kell menn1. Meg az 1s lehetet- ll, t, k f l l" l , , e a asun meg e e o egyen. len, hogy harom nappal korab- Naponta járok a ruharaktár-ban

t 
megvegyek egy mozije- ba, de nincs ruha. Itt van ez a gye · . . , ? lyukasztó. Lassan már nem tu-- Mindig 1g_Y volt. 

, dom használni, olyan gyenge a Egybehangzo a nem. A re- minősége. gebbiek még emlékeznek arra, _ Egy hónap alatt ez már a amikor pontos és rendszeres harmadik, s ezt is protekcióval volt a forda. Akkor volt is elég 
kaptam _ erősíti meg Éva. _ ember. Alaposabb lehetett az Az osztrákoknál például bélye

ellenőrzés, jobban fel tudták gez a kalauz. Nem kerülhet osztani a területet, s a vonatve- olyan tenger sokba, hogy názetőknek sem kellett egyben lunk ne lehetne bevezetni. jegyvizsgálónak is lennie. Földes Éva kereskedelmi - Sok a túlóra? szakközépiskolába járt. Sok is-- Meglehetősen - mondja merőse volt a vasútnál, vonzot-Pál/i László. - Húsz túlóráig ta is, jelentkezett. Áprilisban huszonöt, utána ötven százalék tett vizsgát - négy hónap után. t.öbbletet kapunk bérben. Nem V k. , 1 h, 
b . - an, a 1 mar nyo c o-1s ez a aJ. Erdekes, hogy _mo�t napja jár tanfolyamra _ mondmagasabb az alapom, a fizete- • , k, t I l · g' · 

sem · g  •tt 
„ kv" Ja -, es ep e en eVIzs azm. 

, me sem �o , a nove o _ Húsz éve még azt mond-tulmunka ellenere. Ha mmdent t'k k " k h ki k 't h, 
b l , ·t k , 300 

, , a ne un , agy a e onap e eszam1 un . ugy orat I d , · k l , l tb h , a att nem tesz ere menyes VIZS-vagyun szo ga a an egy o- gát, az fogja meg a munkaköny-na
E
pban. 

h 
. 

b , , vét - toldja meg idősebb társ-z a „ a mindent eleszam1- nője. tunk"" kulcsfontosságú mellék- _ Nőiesedik a vonatkísérő-mondat. szakma? 
- Igen - mondja Éva -, 

de nem biztos, hogy nekünk ta-
A megbecsülés tükre lálták ki. Egy nőnek kisebb a 

Csapó Zsolt előveszi a me
netrendet. 

- Itt lehet látni, hogy ha 
hétköznap végigvisz az ember 

tekintélye, pedig néha arra is 
szükség van. Az éjjelezés, a 
sok-sok utazás, talpalás se:n ki
mondottan nőknek való. Na
gyon jó, hogy erre/elé járnak 

Korszerű táplálkozás! 

Tejtermékek az étrendben 

Az 1,5% zsírtartalmú tej me!/ett 
minden élelmiszerüzlet kínál Onnek 
újabb csökkentett zsírtartalmú tejet. 

A 2,2%-os tejben minden értékes 
alkotórész megtalálható, 

csupán zsírból van benne kevesebb. 

1 liter ára 7 Ft. 

A Tejipari Vállalatok Trösztje 
a MÁV egyik legnagyobb fuvaroztatója 

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 viszontagságaínak. 

GYÁRTJA: 
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. 
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Folytatjuh 
a versenyt 1 Vár a vasút 

Radnóti Istt-án 
Beszélgetés négy végzős győri főiskolással 

Brigádunk. a Dr. Salvador 
Allende szocialista brigád 
1973-ban alakult a MÁV 
Anyagvizsgáló Főnökségen. El
határoztuk, hogy a chilei mene
kültekkel kapcsolatot tartunk. 
Már több kulturális és baráti ta
lálkozót rendeztünk. Így pél
dául a nőnapi rendezvényünkre 
chilei vendégeket hívtunk. az 
Úttörővasúton magyar-chilei 
kirándulást tettünk szülőkkel 
és gyermekekkel. 

Brigádunk tagjai az öt évvel 
ezelőtt alakult MÁV Gépészeti 
Technológ1a1 és Anya(5Yizsgáló 
Üzem - a volt JUMTI és 
Anyagvizsgáló Főnökség 
műszaki átvevői közül kerültek 
ki. Mind az új gyártású mozdo
nyok, mind a különböző alkat
részek átvételénél a minőség 
fontosságát tartjuk szem előtt. 
Ennek érdekében a Ganz Villa
mossági Művekben a Kandó 
Kálmán és a Jedlik Ányos bri
gádokkal. a Ganz-MÁVAG-ban 
a Szputnyik brigáddal kötöttünk 
szocialista szerződést, ami nem
csak munkakapcsolatot, hanem 
kulturális és sportjellegű 
együttműködést 1s jelent. Köz
ben patronáljuk a gödöllői isko
la egyik osztályát. a Móra Fe
renc raj úttörőit. 

Az idei május elsejére bngá
dunkat a MÁV Kiváló Brigádja 
címmel tüntették ki. Több mint 
tízévi munkánk eredményeit 
értékelték így a vasút vezetői. 
Azóta üzemünk jubileumi vetél
kedőjén az első és a harmadik 
helyezett csapat tagjai brigá
dunk soraiból kerültek ki. 
Mindez kötelez bennünket a 
XIII. pártkongresszus és ha
zánk felszabadulásának 40. év
fordulója alkalmából indított 
munkaverseny folytatására -
egészen év végéig. 

A brigád nevében 
Molnár Sándor 

Kitüntetések 
pedagógusnap 

alkalmából 
A pedagógusnap alkalmából -

a szocialista nevelés és oktatás ér
dekében kifejtett eredményes 
munkájuk elismeréseként - a 
művelődési miniszter a 

Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet 

VASÚT 

A város felett nap ragyog, 
Vészkii.rt jelekkel messze zengenek 
zúgó dübörgő mozdonyok. 
. . . Rohannak, visznek távoli tájra! 

Kocsisorok alatt a föld remeg 
riadt kis fecskék jajjongva szállnak 
utasok jönnek, utasok mennek, 
áruk halomban vonatra várnak 

Ha nyikorgással zárul a fék 
és nagy robajjal megáll a gép 
kik felkapaszkodnak, kik leszállnak 
Kiabálás, hangos beszéd 
míg kicsinyek nagyok elvonulnak 
egymáson csüngve szerteszét . . . 

Még másodpercek se telnek múlnak 
miQlatt fürge szorgalmas kezek 
figyelve minden fellazult fékre 
rákoppintanak egy-egy kerékre. 
Új árut visznek, árut hoznak 
és csapágyakat olajoznak! 

Vasút! 
A nap ma rád ragyog! 
Vészkürt jelekkel messze zengjetek 
zúgó dübörgő mozdonyok! 
Kocsik fussatok távoli tájra! 
Köszöntünk Vasút és Vasutasok! 
Szárnyaskerekek hősi világa! 

A 102. születésnap 
Özv. Ferencz Gáspárné mezőtárkányi lakos június 21-én ün

nepelte 102. születésnapját. A vasutasözvegyet otthonában kö
szöntötték a vasutas-szakszervezet, a községi tanács, a Hazafias 
Népfront és_ a területi szakszervezeti bizottság képviselői is. 
Kukovicza Arpád, a vasutas-szakszervezet nyugdíjas-szakbizott
ságának titkára pénzjutalmat adott át a jó egészségnek örvendő 
idős asszonynak. A MÁV vezérigazgatója levélben köszöntötte 
özv. Ferencz Gáspárnét. 

Képzőművészeti kiállítás 

A folyosón vibrál az izgalom. 
Mindez jelzi: vizsga van min
denütt. Az idegen is látja: ,,hol 
szenved az ajtó mögött a 
diák". A kis csoportok ott álldo
gálnak az ajtók közelében. 
A legkisebb zajra is odafigyel
nek, nem nyílik-e az ajtó, nem 
szólítják-e őket, hogy legyen 
már vége ennek a félévnek, és 
hadd jöjjenek a vakációs örö
mök ... 

A csendet vidám szóváltás 
váltja fel: 

- Szia vasutas! - mondja 
egy nyulánk fiatalember, aki
nek kezében egy fehér telefon 
fityeg. Akire ráköszönt. egy kék 
pulóveres lány. Az visszakö
szön: 

Szia postás! 
- Végeztél? 
- Végre! Mindenen túl va-

gyok. Csak még az államvizs
ga! 

Szabad az út 

Dehogy kérdezik egymástól, 
hogy milyen jegyek állnak az 
indexben. Az a fontos, hogy áll
nak és így már szabad az út, 
mehetnek tovább az államvízs-
gára. 

- Hova mész? 
- A szakszervezeti titkár-

hoz ... 
Dr. Szente Béla, a Győri Köz

lekedési és Távközlési Műszaki 
Főiskola docense, a szakszer
vezeti bizottság titkára sok hall
gatót ismer. Azt mondják róla: 
eggyel többet, mint az, aki a 
legtöbbet. 

- A hallgatók izgulnak, de 
izgulnak velük együtt az okta
tók is - mondja az szb-titkár. 
- Én is, hiszen hogy a hallgató 
mit tud, az azért egy kicsit a mi 
bizonyítványunk is. Jelzi; ho
gyan tudtuk ráhangolni őket ar
ra, hogy tanuljanak. Jelzi azt is, 
hogy miként tudtuk velük meg
értetni az egyes témákat. Sokat 
és sokszor izgulhat minden ok
tató, hiszen több mint kétezer 
hallgatónk van és bízunk ab-

A Landler Jenő Járműjavító 
Üzem kocsijavító gyáregységé
nek Hámán Kató női szocialista 
brigádja volt a házigazdája an
nak a kiállításnak, amelyet jú
nius 4-én rendeztek a művelő
dési házban. Szabados István 
festő és Vaday Béla faszobrász 
mutatta be itt alkotásait. 

Szabados István sokáig 
üzem dolgozója volt. 

az ban; sikerrel vizsgázik vala
mennyi. 

Cséke Lajosné brigádvezető 
üdvözlő szavai után dr. Domon
kos Imre művészettörténész ér
tékelte és méltatta a két művész 
eddigi munkásságát. alkotásait. 

Beszélgetésünk véget ér. 
A megnyitó után a házigazda A szakszervezeti irodán adtunk szocialista brigád vendégül lát- randevút néhány végzős fiatal

ta a művészeket és az üzem nak, mondanák el: hova mengazdaságf, P<":litikai, v_e�ető�t, és nek, ha a várva várt diploma a felelevemtettek a regi elmenye- kezükben lesz a hároméves kek:t._ Szabados Istvár:1 a művel�- mény munka, a sok izgalmas d;s1„ házn8;k , adom_8;n�o
,
zta _ _T�l vizsga, és végül a nagybetűs álc1mu �lkotasat. A 1?all1tást Jur;i1- lamvizsga után? us 1 �-1� tekinthettek meg az er- Kungl Mónika Veszprémben deklodok. lakik. Három éve kollégista. 

Zsitva József A közlekedés-automatika szak 

egyetlen leány hallgatója ezt 
mondja: 

- Jól és boldogan élek, de 
most nagyon izgatott vagyok, 
mert negyven perc múlva belé
pek a terembe, ahol vizsgázom 
vasúti távbeszélő-technikából. 
Ez lesz az utolsó vizsgám és 
aztán már csak az államvizsga 
van hátra. Tanultam, készül
tem. szeretem ezt a tárgyat, 
mint ahogyan szeretem mind
egyiket, hiszen én soha, sehova 
máshova nem készültem, nem 
jelentkeztem a gimnázium el
végzése �tán, csak ide a győri 
műszaki főiskolára, úgymond 
,,vasutasnak". Mi a csoporttár
saimmal együtt három éven át 
a vonatok technikai biztosításá
val foglalkoztunk és majd ez 
lesz a feladatunk az életben is: 
a lámpák, a jelzések és minden 
ami ezzel kapcsolatos, végső so
ron a vonatok biztonságos köz
lekedtetése. 

- Mi a véleménye a sok so
rompóbalesetről? 

- Rettenetesek. Nem a 
MÁV a hibás, hanem a figyel
metlen közúti gépjárműveze
tők és azoknak okoznak gon
dot, bajt, bánatot, gyászt, akik 
vétlenek. A közúti forgalom fe
gyelmezetlensége sajnos nem 
használ a MÁV jó hírének. 

- Van már állása? 
- Csak amolyan népmese-

béli. Van is, meg nincs is. Buda
pesten a MÁV Tervező Intézet
ben lenne állásom, viszont 
nincs lakásom. Az albérlet túl 
sokba kerülne. Nem is tudom, 
hogy mit tegyek ... ? A döntésig 
még van két hónapom és hogy 
ne lopjam az időmet, egyelőre 
angolul tanulok. 

Szerencsés ember 

Sziklai Judit háromszorosan 
szerencsés hallgató. Győri la
kos, így a szüleinél, a saját ott
honában élhet. Másfél éve ösz
töndíjas éc már állása is van. 

- Én boldog vagyok, hiszen 
az lehettem, ami mindig is akar
tam lenni: vasutas - mondja. 
- Bár azt azért meg kell valla
nom, hogy én eredetileg nem a 
győri főiskolára, hanem Buda
pestre, a Műegyetemre jelent
keztem, persze ott is közleke
désépítőnek. Nem bánkódtam 
amiatt, hogy Győrbe kerültem. 
Ez sokszorosan előnyös volt 
számomra. Az állásom is itt lesz 
a megyében, még közelebbről 
Sopronban, a MÁV-pályafenn
tartásnál. Örömmel gondolok a 
munkára, mert igazán sok szé-

-----------------------------------------, pet és jót hallottam a soproni le-
adományozta: Horváth Dezső_né hetőségekről. A vasútépítési és 
nevelőtanárnak, Szeged MAV 

K
is írásomnak adhattam 

O CA 
anyagellátása érdekében in- -fenntartási szakon végzek. Szép 

Nevelőotthon, Kleininger Józ§ef volna drámai címet - RAK N kább saját kamiont küld a meg- és fontos munka. Rajtunk mú-
nevelőtanárnak, Kőszeg MA V Új mohácsi vész rendelt áruért. De így esik el a lik majd, hogy biztonsággal 
Nevelőotthon, Kovács Viktor ne- vagy lírai csengésűt: Hol a ra- magyar vasút a biztos fuvartól közlekedhetnek-e a szerelvé-velőtanárnak, Kőszeg MÁV Ne- konca mostanában? Mert jelen íratják a feladóval-átvevővel. és a valutabevételtől. ,,Új mohá- nyek. Nekünk kell kideríte-velőotthon. esetben nagy szükségünk lenne Így tanítják ezt legalábbis az · , •• · , b ·11 

„ k 'k - • 1 ,1 t A közlekedési miniszter a cs1 vesz ez a Java o . nun ; m1 or en e a pa ya az 
a figyelemfelhívó cím adta lehe- ,,ifjú Jánosnak", amikor a rak- S hogy Hol a rakonca mos- az állapotot, amikor még biz-

Kiváló Munkáért 

kitüntetésben részesítette: Hajdú 
Béláné intézetvezetőt, Debrecen 
MÁV Napköziotthonos Óvoda . 
Kiss János nevelőtanárt, Kőszeg 
MÁV Nevelőotthon , dr. Radnai 
Jenőné igazgatót. Kaposvár MÁV 
Nevelőotthon. Szilágyi Béla gaz
da�ági vezetőt. Bodrogolaszi 
MA V Nevelőotthon, Szugyiczki 
Pál vezetőoktató-tisztet, Békés
csaba KÜF., Urai Jánosné óvó
nőt, Budapest MÁV Napköziott
honos Óvoda. 

tőségre, az országos méretű ol- tárnoki tudományból vizsgát tanában? Erre a kérdésre az tonságos rajta közlekedni 
vasottságra, de még inkább az tesz. Aztán, hogy az idő múlik, egyik szolgálatvezető igen el- ugyan, de már megérett a fel-
országos méretű segítségre. becsúszik az első hanyagság: a mésen válszolt: újításra. 

Idézek egy angol gyermek- kocsit nem a helyszínen adják - Ha a jövendő korok ku- - A gyakorlat megszerzésé-
t A · tt tk' át s veszik vissza. Nem kerül , x , d k' l k, verse : - szeg mia a pa o tatoja a X . szaza is a as- vel egy időben majd tanulnom 

elveszett/ a patkó miatt a ló el- sor tehát a kocsitartozékok el- építését tanulmányozza, biza- is kell. Különféle forgalmi szak
veszett I a ló miatt a lovas elve- lenőrzésére, csak írják rutinból, nyára eltűnődik, hogy a vizsgákat kell tennem, utána 
szett I a lovas miatt a csata el- hogy rendben legyen az admi- nyi1ászárók áthidalóit miért pedig szakaszmérnökiből vizs
veszett - hát máskor verd be nisztráció. A beírás megszokot- számozták meg? gázom. Jó helyem lesz bizonyo
jól a patkószeget. tá válik, később fölöslegesnek Fuvarozásszervező vagyok, san, mert már jártam ott, és aki-

Ez a néhány sor - ha a ítéltetik, végül el is marad. Hi- tudom tehát, hogy a fuvarozás- vel csak beszéltem, úgy érez
gyermek jól megtanulja - fel- szen ami nincs is meg, azon mit hoz nemcsak áru, hanem meg- tem, csupa jó szándék és segítő
nőttkorban a munka pontos, kell írogatni? felelő szállítóeszköz is kell. Hi-
felelősségteljes végzésének A pécsi körzeti üzemfőnök- szem, hogy állomási nagytaka-

készség volt. Akkoriban készül
tem egy geotecnnikai szakmai 
előadásra és minden segítséget 
megadtak hozzá. Nekem ez na
gyon jólesett. Így aztán teljes 
mélységig megismerhettem a 
Győr-Sopron közötti pálya át
építési és felújítási tervét. 

Reisinger Győző boldog ösz
töndíjas. Ő is ismeri már leendő 
munkahelyét. Veszprémbe ke
rül. Ott dolgozik majd mint 
,,forgalmista": 

- Jaj, de jó, hogy itt ülhetek 
végre! - mondja lihegve. -
Végre túljutottam az utolsó 
vizsgán is. VasútC.zemi szakon 
végzek és ha kicsit nagyképű 
akarok lenni, akkor azt mon
dom: ma lettem üzemmérnök! 
No persze nem okleveles, mert 
az oklevél csakis és kizárólag az 
államvizsga után jár. Az még 
hátravan. Három tárgyból lesz 
júliusban: vasúti üzemszerve
zéstanból, rendszer- és gazda
ságtanból, valamint informati
ka, illetve fuvarjogból. Amit mi 
tanulunk. az a vasúton - ahogy 
mondani szokták - karmester 
szak. A mi feladatunk lesz a for
galom szervezése: a menetrend 
szerkesztése, összeállítása. Mi 
szervezzük a pályaudvari folya
matokat, a személy- és a teher
forgalmat, mi készítjük a pálya
udvarokon az információs rend
szert és még nagyon sok min
dent. 

- Nekem ahhoz, hogy teljes 
értékű munkaerő lehessek, 
előbb sokféle tanfolyamot kell 
elvégeznem. Ha majd elvégez
tem azokat, amelyeket rám ró a 
kötelesség, elkezdem további 
tanulmányaimat. Én ugyanis 
közlekedési közgazdász szeret
nék lenni. Minden tanulási le
hetőséget kihasználok. 

Nem adta fel 

Gonda Imre Miskolcon lakik, 
közlekedési szakközépiskolá
ban érettségizett, a győri főisko
lán a v&sútüzemi szakra jár. Ezt 
mondja: 

- Nagy vargabetűvel kerül
tem a győri műszaki főiskolá
ra, és jutok majd el a végcélom
hoz. Másodéves voltam, amikor 
a francia nyelvvizsgán megvág
tak. Ez a Budapesti Műegyete
men volt, a közlekedésmérnöki 
karon, még közelebbről a közle
kedés-rendszerszervező szakon. 
Én akkor úgy döntöttem, hogy 
nem adom fel. Ott hagytam a 
műegyetemet és Győrbe jöttem 
tanulni. Itt újra kellett kezde
nem a második évet. Nem bán
tam meg. Így - igaz, hogy hat 
és fél évet kellett tanulnom -
legalább két diplomám lesz. 
Ha Győrött végzek, viszame
gyek a Műegyetemre levelező 
hallgatónak. Erre én is kötele
zem magam, meg a szerződé
sem is. Még a Műegyetemen 
szerződést kötöttem a MÁV
val, pontosabban a MÁV buda
pesti számítástechnikai üzemé
vel. Ha a győri diploma a ke
zemben lesz, a szerződés értel
mében Záhonyba kerülök, gya
korlati munkára. Ezután folyta
tom a tanulmányaimat a közle
kedés-rendszerszervező szakon 
és csak utána kerülök a számí
tástechnikai üzemhez. 

Sindulár Anna 

Dicséretben 

részesítette: Annus Béláné vezető 
óvónőt. Szolnok MÁV Járműjaví
tó Ü .. Fülöp Gyuláné nevelő-óvó
nőt, Kaposvár MÁV Nevelőott
hon. Gyuns János nevelőtanárt. 
Szeged MÁV Nevelőotthon. 
A MÁV vezérigazgatója 

mottója lehet. Mi magyarok ség ma már ott tart, hogy egy rításkor sok helyen előjöhet 
úgy mondjuk: - Amit nem ta- exportképes - rakoncával ellá- még a raktárak ltjgazolt oldalá
nul meg Jancsi, nem tudja azt tott - KS-kocsira egy hétig is ból egy-egy kincs, s remélem, a 
János. elvadászgatnak a ktg-s tisztek. megtalálónak eszébe jut ez a 

Nyári programok 

Dicséretben 

részesítette: Berczeli Lászlóné 
bölcsődevezetőt. Budapest MÁV 
Rákospalota Óvoda-bölcsőde. 
Horváthné Körmöczi Eleonóra 
óvónőt, Pécs MÁV Napköziottho
nos Óvoda, Matyelka Is�vánné 
szakácsnőt, Békéscsaba MAV Ne
velőotthon. Seller Andrásné ne
velőtanárt, Szeged MÁV Nevelő
otthon. Szalai Ferenc nevelőta
nárt, Kőszeg MÁV Nevelőotthon, 
Wéber Tamásné óvodavezetőt. 
Budapest MÁV Rákospalota Óvo
da-bölcsőde 

Ebben az írásban - vasúti- A rakoncahiány miatt a fel- ,,mohácsi" gond. ami nem kije-
történet lévén - a „szeg" a KS adó a szállítási határidő köze- jezetten egy állomás gondja, 

a Balaton északi partján 
sorozatú kocsik homlokrakon- ledtével szomngatott helyzetbe hanem az egész vasúté. De azt Ismét gazdag programot állí
cája. A KS-kocs1 különösen az kerül, s fából pótolja azt. Ez bel- már remélni is alig merem, tottak össze a nyári hónapokra 
Erdészet és a Fafeldolgozó Vál- földre megfelel, sőt a jugoszláv hogy országos kezdeményezés a Balaton északi partján. 
lalatok keresett exportszállító vasút is elfogadja saját rendel- szülessék a hiányzó darabok - Veszprém megye kulturális 
vagontípusa. E pőrekocsi oldal- tetési állomására, de nyugati akár járműjavítóban készített programjában megyebeli és or
rakoncáit rakodás közben - exporthoz. tranzitküldeménye- _ pótlására: vagy hogy az ok- szágos hírű együttesek biztosít
vagy használaton kivül - ol- hez szabályosan rakottnak kell tatótisztek felelevenítsék-szá- ják a nyaralók ezreinek a kikap
dalra lehet fektetni. míg a hom- lennie a küldeménynek. monkérjék a kereskedelmi szol- csolódást, a szórakozást. Így 
lokrész két-két rakoncája kive- Erre az évre a Mohácsi Fa- gálat bizonylatainak és gyakor- lesz bábszínházi előadás és 38 
hető. A rakémcák a kocsi tarto- rostlemezgyár kitűnő megren- lati tevékenységének utasítá- kiállítás, nemcsak városokban, 
zékát képezik, s ezekre a jármű deléseket kapott, de a szállítást sokkal szabályozott formáit; hanem a jelentős idegenforga-
12 jelből álló számcsoportját is nem feltétlenül vasúton bonyo- esetleg azt, hogy egy emlékez- lommal rendelkező parti közsé
felfestik, hogy el ne keveredje- lítja le, mert a MÁV készletéből tető „rakonca" szó felérjen egy gekben is. Ismét megrendezik 
nek tőle. lassan elfogynak a vashomlok- szakmai megmozdulással. Nagyvázsonyban a történelmi 

A vasúti kocsi rendelkezés- rakoncák. A feladó nem károso- s végezetül még egy kérdés: !ovasjátékokat, mégpedig au-
re bocsátásakor - a kocsiáta- dik. mert az idegen átvevő - _ ugye nem az a huncut, gusztus 9, 10.és 11-én. Bemutat-
dó könyvben - feltüntetik a ha nem tapasztal egyenletes aki a jelenséget szóvá teszi? kozik Zala és Somogy megye az 
rakoncák meglétét is, sőt alá is szállítást - üzeme folyamatos Klencz Tiborné északi parton és könnyűzenei 

rendezvények várják elsősor
ban a fiatalokat. 

Az egyik kiállítás címe: ,, 75 
éves az észak-balaton-parti 
vasútvonal". A gazdag és érde
kes anyagot júliusban Bada
csonytomajon, augusztusban 
Révfülöpön mutatják be a kö
zönségnek. 

A térzenék egész sora ad szó
rakoztató műsort, általában dél
előttönként. A pécsi vasutas fú
vószenekar Tapolcán, Balaton
edericsen, Szigligeten és Bada
csonyban lépnek fel gazdag re
pertoárjukkal augusztus 3. és 
11. között. 

gáldonyi 
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LÖVÉSZKUPA ŐRSÉGVÁLTÁS „CSALÁDI ALAPON" 

Vasútigazgatóságok Két fiú [ép ania örökébe 
a vándorserlegért r J 

A hagyományokhoz híven 
nemrég Budapesten. a Zágrábi 
úti lőtéren rendezték a vasút
igazgatóságok közötti, felszaba
dulási vándorserleg elnyerésére 
kiírt lövészkupa-versenj1. 
A kispuskával. fekvőhelyzetből 
végzett 20 lövéses versenyen 
4-4 tagú csapatokkal vettek 
részt a hat igazgatóság. illetve a 
vezérigazgatóság. és egy üzemi 
igazgatóság honvédelmi 
klubjainak legjobbjai. 

Eredmények: 1. a miskolci 
igazgatóság 719. 2. a MÁV Ve
zérigazgatóság 712. 3. a debre
ceni igazgatóság 698 köregy
séggel. 

A miskolci győztes csapat 
most már 12. alkalommal nyer
te el a vándorserleget. 

1 

Egyéni eredmények: Nőknél 
1. Tóth Lajosné (Debrecen). 2. 
Szalontai Zsuzsanna (Buda
pest). 3. Rigó Zoltánné (Zá
hony). Férfiaknál 1. Szabó Béla 
(Miskolc). 2. Lipcsei József 
(Debrecen). 3. Tómadi Mihály 
(Budapest). 

A helyezettek kristályvázákat 
és okleveleket kaptak. 

Tiszántúli kupa 
Nyolcadszor rendezték meg a 

tiszántúli építési főnökségek és 
üzemek tömegsport vándorku
paversenyét. a házigazda a jász
kisén Építőgépjavító üzem volt. 
A versenyeket négy sportágbart 
bonyolították. 

Meghitt, családias hangulatú őrségváltásnak voltam 
a tanúja április 25-én a debreceni MÁV Igazgatóság 
katonai csoportjánál, ahol szűk munkatársi körben 
Semjén József két fiának képletesen átadta szakmai 
és MHSZ-s,zakosztályi feladatkörét. Családjában 
nevelte ki az -'ütánpótlást: szakmai feladatait fia, Já

nos vette át, a lövész- és tömegsport-szakosztály veze
tését pedig József fiának hagyta „örökségül". 

A kedves elismerő szavakban 
nem volt hiány. Pálfalvi Csaba, 
a katonai csoport vezetője kö
szönte meg Semjén Józsefnek 
37 évi munkáját. és pénzjutal
mat adott át neki. Nagy Imre, 
az MHSZ városi titkára pedig 
az MHSZ Kiváló Munkáért 
arany fokozatát és a vele járó 
anyagi elismerést nyújtotta át. 
megköszönve a szövetségnél ta
núsított önzetlen helytállását. il
letve az MHSZ-ben eltöltött, 
szmtén 37 éves tevékenységét. 

Az elismerések átadása után 
Semjén József meghatottan kö
szönte meg a tiszteletére rende
zett házi ünneplést. és ígéretet 
tett, hogy nyugdíjasként is segí
ti a lövészszakosztály munká
ját. és természetesen fiait. 

Ez alkalommal arra is jutott 
idő. hogy néhány kérdésemre 
feleljen Semjén József, főleg az 
MHSZ tevékenységét illetően. 

sport-szakosztály vezetője let
tem. 

- Milyen anyagi eszközök
kel. felszereléssel indultak. és a 
stafétabot átadásakor hogyan 
vonja meg a elmúlt évtizedek 
mérlegét? 

- Kapásból elég nehéz pon
tos adatokat mondanom. de re
mélem. nem fogok tévedni a 
számszerűségéber-1. Amikor az 
igazgatóságon megalakultunk. 
talán 25-30-an voltunk. A fel
szerelésünk négy darab 48-as 
mintájú kispuska volt. valamint 
négy SCHULL-típusú kispus
ka. Jelenleg 120 tagja van szak
osztályunknak, s rendelkezünk 
15 darab TOZ-8 típusú szovjet 

kispuskával. de még megvan a 
négy SCHULL kispuskánk, 
ezenkívül 8 DRULOV sport
pisztolyun k. 6 légpisztolyunk és 
16 légpuskánk van. Különféle 
oktatási taneszközökkel 1s ren
delkezünk. mint például diave
títő. célzókészülék stb. Azt hi
szem, elégedettek lehetünk 
eredményeinkkel és f elszerelé
sünkkel egyaránt. 

- Akarva, akaratlanul elér
kezett az .. őrségváltás·· pillana
ta. Milyen érzésssel adja át fiai
nak a képzeletbeli stafétabotot? 

- Tiszta szívvel mondha
tom. nagyon jó érzéssel. Bízom 
benne. hogy fiaim megállják 
majd helyüket, sőt remélem azt 
1s, hogy jobban mint én. Szak
mai vezetőim viccesen megje
gyezték: ha valamelyik fiam
mal baj lesz, akkor nekem szól
nak. Azt gondolom. erre nem 
fog sor kerülm. hiszen felnőtt 
fejjel, jobb felkészültséggel ön
ként vállalták azt. ami egyikő
jüknek sem volt kötelező. Ha 
igénylik, most majd én fogok 
nekik segíteni. mint ahogy ad
dig ők támogatták az én mun
kámat .. . 

Éles Árpád 

- Ötvenkettőben kerültem 
az igazgatóságra - mondja. -
Akkor már négy éve aktív lö
vészként vettem részt a Sza
badságharcos Szövetség mun
kájában. A következő évben 
igazgatóságunkon is megala
kult a lövészszakkör. és annak 
lettem a vezetője. 1957-ben 
klubbá fejlődtünk, és klubveze
tőként tevékenykedtem 1982-ig, 
amikor is a lövész- és tömeg-

Semjén József átarlja fiának a fegyvert 

(Berki István felvétele) 

- Kommunista műszak. A 
hatvan-salgótarjáni pálya
fenntartási főnökség nyolc szol
gálati helyén a közelmúltban 
kommunista műszakot tartot
tak. amelyen 19 szocialista bri
gád 224 dolgozója vett részt. 
A brigádok többek között fel
építmény-fenntartási munkála
tokat végeztek. A műszakért já
ró több mint 35 ezer formtot 
szociális célokra fordítják. 

- Kirándulás. A tapolcai 
Batsányi János Művelődési 
Központ nyugdíjas-klubja a kö
zelmúltban a Tapolca közelé
ben lévő Feszenkó parkerdöbe 
szervezett kirándulást. A par
kot Szergej Petrovics Feszenkó 
szovjet hadnagyról nevezték el. 
aki a felszabadító harcokban 
esett el. 

- Gyermeknap. Ötödik al
kalommal rendezett gyermek
napot a GYSEV soprom igazga
tóságának szakszervezeti bi
zottsága az SVSE-pályán. 
A gyerekek gazdag programok
ban vehettek részt. Rajz-, ének
és különféle ügyességi verse
nyeket rendeztek részükre. 

- Nyugdíjasok búcsúztatá
sa. A Miskolc-Tiszai pályaud
var új szociális helyiségében a 
közelmúltban négy nyugdíjba 
vonult vasutas tiszteletére ren
deztek ünnepséget. Tóth Mária 
kereskedelmi üzemfönök-he
lyettes méltatta több évtizedes 
helytállásukat, vasutas hűségü
ket. A búcsúzó Fehér János ra
kodási részlegvezető. Tószegi 
Mihály és Kui István brigádve
zető, valamint Krucsai Tibor 
összesen 150 évet dolgozott a 
MÁV-nál. 

- Ernst Thli.lmann centená
rium. A budapesti NDK Kultu
rális és Tájékoztatási Központ 

19ss. JúLn;s 11. 

KRESZ-táblák ovisok-
nak. A hatvam vasúti tanmű
hely tanulói a MÁV-óvoda ré
szére társadalmi munkában 
KRESZ-táblákat készítettek. 
A táblákat az óvoda parkjában 
- szintén társadalmi munká 
ban - a Gagarm szocialista 
brigád he_lyezte el. 

- Kirándult a brigád. A sá
toraljaújhelyi pft. főnökség II. 
Rákóczi Ferenc szocialista bri
gádja a családtagokkal együtt 
kirándulást szervezett. Megte
kintették Tokaj nevezetessé
geit. a pincemúzeumot. majd 
Monok községbe látogattak 
Kossuth Lajos szülőházához. 

- Tanfolyam fiatalok-
nak. A Törekvés Művelődési 
Központ ősztől művészi torna. 
jazzbalett-, nép1tánc-. társas
tánc- és gyógytorna-tanfolya-, 
mok indítását tervezi. A vas
utas szülök gyermekei fizetési 
kedvezményben részesülnek. 
Jelentkezni lehet a művelődési 
központban. Budapest. Köny
ves Kálmán krt. 25. 

- Tanulók a vasúton. A hat
van-salgótarjám pft-főnöksfg 
személyzeti csoportjának, vala
mint szakszervezeti bizottságá
nak képviselői Heves. Nógrád 
és Pest megyék iskoláiba láto
gattak. és elbeszélgettek a ta
nulmányaikat befejező fiatalok
kal. A nyári szünidőre munka
lehetőséget ajánlottak fel. A cél 
az. hogy a fiatalokkal ily módon 
is megkedveltessék a vasutat. 

- Véradás. A hatvani cso
móponton az idén három alka
lommal rendeztek térítésmen
tes véradónapot, amelyeken 
240 vasutas több mint száz liter 
vért adott. A legutóbbi. júmus 
19-1 véradáson is a szocialista 
brigádok és a fiatalok jártak 
élen. 

Kispályás labdarúgásban a 
MÁV Gyöngyösi K.itérőgyártó 
Üzem lett az első. A lövészetet. 
a sakkversenyt és az asztalite
niszt a jászkisériek nyerték. Ez 
számukra az első helyet is je
lentette, és így 1985-ben a ván
dorkupát 1s megszerezték. 
A versenyzőket sok munkatárs 
és családtag is elkísérte Jászki
sérre. 

A következő alkalommal, 
1986-ban, Debrecenben talál
koznak a főnökségek és üze
mek dolgozói. 

Vasutas birl.ósósil.er 
as IJSIC-bajnol.ságon 

Ernst Thalmann centenáriumá- .-------------

Modellezés 

Sikerrel zárták a MÁV Mo
dellező Klub versenyzői az első 
félévet. Egy I. osztályú, hét II. 
osztályú mmösítést és négy ifjú
sági aranyjelvényt szereztek a 
különböző versenyeken. Ezek
ből kiemelkedik Angel Tamás
nak a .. Debrecen Nagydíj'"-on 
elért 72 körös rádióirányítású 
sebességi hajó eredménye, 
amely egyben I. osztályú minő
sítést jelentett. valammt Fe
rencz Jánosnak a .. Szeged Ku
pán·· elért I. helyezése a rádió
irányítású elektromos meghaj
tású kategóriában. 

Nem várt. nagyszerű ered
ményekkel rukkoltak ki vas
utas birkózóink a franciaországi 
Tourcoinkban megrendezett 
IX. Nemzetközi Vasutas kötött
fogású birkózóbajnokságon. 

Az USIC elnöksége nevében 
Anatolij Zarik köszöntötte a 
bajnokságon megjelent tizen
egy ország versenyzőit és veze
tőit, közöttük India vasutas bir
kózóit is. akik egyre több alka
lommal jelennek meg különbö
ző európai versenyeken. 

A verseny hivatalos megnyi
tása előtt tíz súlycsoportban 91 
versenyző mérlegelt, hogy utá
na a részt vevő nemzetek 
zászlóival díszített impozáns 

városi sportcsarnokban két sző
nyegen megkezdődjenek a küz
delmek. 

Marosvölgyi János, a Hala
dás VSE versenyzője 48 kg-ban 
nyolcadmagával küzdött a he
lyezésekért. Végül bronzérmes 
lett. 52 kg-ban a debreceni Tóth 
Ferenc imponáló versenyzéssel 
jutott el az ezüstéremig. 57 kg
ban a szegedi Kiss János min
denkit maga mögé utasítva 
aranyérmet szerzett A szegedi 
Bárkányi Zoltánt 62 kg-ban bí
rói tévedés állította meg. hogy a 
legjobb legyen súlycsoportjá
ban. 68 kg-ban az ugyancsak 
szegedi Rakusz Sándort a ver
seny közben hirtelen fellépő 
gyomorbántalmak akadályoz-
ták meg a jobb helyezés eléré--------------------------� sében. Az ugyancsak szegedi 

Vasutas súlyemelő-bajnokság 
és IBV-válogató Szombathelyen 

Péter István 74 kg-ban viszony
lag simán jutott el a döntőig, 
ahol szovjet ellenfelével hatal
mas küzdelmet vívott és ezüst
érmes lett. 

Június 21-én. Hajas Endre, a 
szom bathely1 területi szakszer
vezeti bizottság titkára nyitotta 
meg a IX. Országos Vasutas 
Súlyemelő-Bajnokságot és az 
Ifjúsági Barátság Verseny válo
gatóját. 

Ifjúságiak, II. korcsoport: 52 A BVSC kiválósága, Erdélyi 
kg: Papp (Nagykanizsa) 160 kg, Gyula 82 kg-ban a vártnál 
56 kg: Lukács (Szolnok) 255 kg, gyengébben szerepelt. Igaz, 
60 kg: Lentulóy (Szolnok) 195 hogy ehhez egy korábbi sérülé
kg, 67,5 kg: Szerdahelyi sének kiújulása is nagyban köz-
(CVSE) 242,5 kg, 75 kg: Eger- rejáts�olt. , 
vári (Szolnok) 250 kg, 82,5 kg: 90 es 100 kg-ban Kiss Istvan 
Tóth (Haladás) 290 kg. (SZVSE), illetve fllés István 

(BVSC) felrúgva a papírformát. 
Felnőttek: 60 kg: Mészáros a szovjet birkózókat is megelőz-(Nyíregyháza) 245 kg. 67,5 kg: ve súlycsoportjuk legjobbjai letRomhányi (CVSE) 295 kg, 75 

kg: Posztos (Kisújszállás) 230 te� 
+ 100 k b · d l' , 

kg, 82,5 kg: Oszkó (Haladás) t , k 
g-, a�, 1� u t �a_r 

320 kg, 90 kg: Rehus Uzor (Ha- ve 
f
era

(
n
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n
V
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s
)
zam1 o ar

„

as o-
1 d, ) 342 5 k 100 k . C . , zse nagyszeru vera as . g. g. s1szar 
(Haladás) 375 kg. ll0 kg: Nagy 
K. (Haladás) 340 kg. 

senyzéssel a dobogó harmadik 
fokáig jutott el. 

A jól rendezett, zökkenőmen
tesen lebonyolított versenyt 
nagy szovjet fölény jellemezte. is. 
Ezt. nagy örömünkre csak a 
magyarok tudták megtörni. 
Csapatban ugyanis a második 
helyen végzett válogatottunk. 
Ezzel olyan nagy birkózó ha
gyományokkal rendelkező 
nemzeteket előztek meg, mint 
Bulgária, Lengyelország és In
dia. A vasutas válogatott vezető 
edzője Benkő Gyula, a Szegedi 
VSE birkózóinak mestere volt. 

Elcserélném szoba-konyhás. fél
komfortos, 32 négyzetrnét�res, I eme
leti tanácsi lakásomat MA V-bérlakás
ra, másfél. kétszobásig. Érdeklödni le
het: Budapest, VIII. Dobozi u. 43 I. 9. 
Kantáné. 

ra készülve tanácskozásra hívta 
a magyarországi Ernst Tha.1-
mann nevét viselő szocialista 
brigádok kéviselőit. A tanács
kozáson részt vett az Északi 
Járműjavító Üzem szocialista 
brigádvezetője, Szántó Imre és 
Székelyhídi Ferenc, a Törekvés 
Művelődési Központ igazgatója 

Eredmények: 48 kg: 1. Simi
nian (Szu). 2. Atanaszov (Bul
gária). 3. Marosvölgyi János. 52 

kg: 1. Novikov (Szu). 2. Tóth 
Ferenc. 3. Ivanov (Bulgária). 57 
kg: 1. Kiss János. 2. Zimmer
mann (NDK). 3. Babalarian 
(Szu). 62 kg: 1. Patapov (Szu). 
2. Bárkányi Zoltán. 3. Sztoja
nov (Bulgária). 68 kg: 1. Turu
szov (Szu). 2. Kolditz (NDK). 3. 
Sztojanov (Bulgária). 5. Rakusz 
Sándor. 74 kg: 1. Latarija 
(Szu). 2. Péter István. 3. Hartel 
(NDK). 82 kg: 1. Kubusidze 
(Szu). 2. Rolleczed (NDK). 3. 
Riemer (Franciaország). 9. Er
délyi Gyula. 90 kg: 1 Kiss Ist
ván. 2. Vagner (NDK). 3. Ko
lesnyik (Szu). + 100 kg: 1. Za
luszki (Szu). 2. Luberda (Cseh
szlovák). 3. Farkas József. 

Csapatban: 1. SzoVJetunió 59 
pont, 2. Magyarország 46 pont, 
3. NDK 36 pont. 4. Bulgária 27 
pont, 5. Franciaország 16 pont. 

Elcserélném Budapest, XVII. kerü
letben lévó 3 szoba étkezös, erkélyes, 
73 négyzetméteres. tanácsi bérlaká
som két szoba, komfortos MÁV-bérla
kásra. _Budapesttöl 60 kilom_éteng ker
tes MA V-lakás is érdekel. Erdeklödm 
lehet 7-16 óráig a 19-24-es üzemi tele
fonszámon. Szalontai Jánosné 

Elcserélném Szentgotthárd állomá
son lévó két és fél szobás, félkomfor
tos, alápincézett - udvar, kert, gyü
mölcsfák. gazdasági udvar, ga�dasági 
épületek tartoznak hozzá - MA V-bér
lakásomat Budapesten vagy a Bala
ton-parton levö lakásra. Minden meg
oldás érdekel. Címem: Budai Gyula 
pályamester, Szentgotthárd, Malom 
utca l 

Elcserélném Bp-Keleti pályaudvar
nál a „nyolcházban" lévó 3 szobás, 
teakonyhás, gázfűtéses, telefonos, 80 
négyzetméteres MÁV-bérlakásomat 
½ét kisebbre, az egyik tanácsi legyen. 
Erdeklödni lehet napközben a 131-212. 
vagy 11-93, este a 332-754-es telefon
számon. 

A küzdelmekbe bevont 10 va
sutascsapat mellett egy katona
csapat. a Lörmcz SE is indult. 
Az utóbbiak 1s kötődnek a va
súthoz. hiszen edzőjük Nagy 
Róbert. az egykori olimpiai do
bogós. a szombathelyi BFF ve
zetője. Nagy Róbert készítette 
el azt a számítógépprogramot, 
amely a verseny színhelyén, a 
Haladás új csarnokában első
ként szolgáltatott eredménye
ket. 

IBV-válogató: 52 kg: Berényi 
(Szolnok) 215 kg. 56 kg: Lukács 
(Szolnok) 225 kg, 60 kg: Balogh 
(Szekszárd) 215 kg, 67,5 kg: Mi
ke (Csepel) 142,5 kg, 75 kg: Mé
száros (Bp. Honvéd) 302.5 kg. 
82,5 kg: Tóth (Haladás) 290 kg. 
90 kg: Horváth (Haladás) 325 

kg, 100 kg: Csató (TAG) 327,5 

Sonioshőújlalun a Polónia hupa 

Elcserélném Budapest rv. kerületi 
két plusz két félszobás, étkezös, III. 
emeleti szövetkezeti lakásomat: két 
szoba, összkomfortos tanácsi vagy 
MÁV-bérlakásra. X., XIX. kerületi 
elónyben; valamint egy szoba komfor
tos tanácsira. N yán költözés. Érdek
lódm lehet a 774-370-es telefonon hét
köznap, az esti órákban. 

Elcserélném szolnoki két és fél szo
bás MÁV-bérlakásomat budapesti la
kásra MÁV-dolgozóval. Érdeklödm le
het a 47-45, vagy a 44-83-as telefonszá
mon, Gregus Pál. 

Győztesek, ifjúságiak, I. kor
csoport: 52 kg: Palócz (Hala
dás) 162.5 kg. 60 kg: Nádudvari 
(Nagykamzsa) 205 kg. 75 kg: 
Lakatos (Testvériség) 235 kg. 
82.5: Mészáros (CVSE) 290 kg. 
90 kg: Schleisz (Testvénség) 
287.5 kg. kg. ' 

Nyolcadik alkalommal ren
dezték a közelmúltban Somos
kőújfalu sporttelepén a Polónia 
nemzetközi kupa labdarúgó 
mérkőzéssorozatot. A mezőny
ben a lengyel. csehszlovák és 
magyar vasutas fiatalok vettek 
részt. 

Tavaly a mérkőzést Zebrzy
doviceben (lengyel pályán) ját
szották. A győztes akkor a CSD 
Petrovice Karvine lett. Az idén 
a házigazdák bizonyultak jobb
nak, és egy évig őrizhetik a 
vándorkupát. 

Elcserélném Bp. XV., Rákos úti 
összkomfortos. 1,5 sz9bás 47 négyzet
méteres, telefonos MA V-bérlakásomat 
hasonló tanácsi lakásra. Érdeklödm le
het a 696-892 telefonszámon este 18 
órától. 

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton mondunk köszönetet mind

azoknak, akik a drága férj, édesapa, fiú 
és jó munkatárs: Horváth Gyula temeté
sén megjelentek, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek és mély gyászunkban öszínte 
szívvel osztoztak. 

A gyászoló család 

A döntóöe 
jutottak 

A jubileumi vetélkedő orszá
gos döntőjébe a körzeti üzemfő
nökségek, a fenntartási -főnök
ségek. az üzemek és építési fő
nökségek képviseletében 20 
csapat jutott. Ezek az alábbiak: 

Ferencváros, Miskolc, Debre
cen, Kecskemét, Dombóvár és 
Szombathely körzeti üzemfő
nökség, a budapesti balparti 
biztosítóberendezési, a pécsi 
biztosítóberendezési és fenntar
tási főnökség; a miskolci, a kis
kunhalasi, kisújszállási, a pá
pai pályafenntartási főnökség, 
az ebesi villamos vonalfőnök
ség, a záhonyi és a pécsi igazga
tósági szertárak; az Északi és a 
szombathelyi járműjavító, a 
jászkiséri építő gépjavító üzem, 
a miskolci építési főnökség, a 
MÁV Számítástechnikai üzem. 
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a Vasutasok Szak,;wrvezetének lapJa 
Szerkeszti a su-rkesztő bizottság 
Felelós szerkeszt<>: Vist Ferenc 

S.erkesztóség: 
1068 Budapest VI Benczúr u 41 

Telefon, város,· 229-872 
üzemi: 19-77 

Kiadja �, tel)eszti 
a Népsza,·a Lap- és Könyvkiadó 

1964 Bp. Vll .Rákóczi út 54 
Telefon 224-810 

Levélcím. 1964 Bp. Pf 32. 
Felelős kiadó: 

Kiss J enó I Razgató 
Előfizetés, dfi egy évre: 42. - fonni 

Egyszámlaszám· MNB - 11 850 
85-7211. Szikra Lapnyomda. 

Buda!)<'st 
Felelós vezetö: 

Csöndes Zoltán vezéngazgató 
ISSN 0460-6000 



' 

' ! : 1 
f 1 fl'trL • 11 

� 

��m!�� 
ff 
•• 

Vasúti tiszteket avattak a Nyugati pályaudvaron. (Tudósításunk a 9. oldalon.) (Laczkó Ildikó felvételei) 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXIX. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM ÁRA: 2 FORINT 1985. JÚLIUS 25. 

Kitüntetési ünnepség 
a Pesti Vigadóban 

A 35. vasutasnap alkalmából a Kiváló Vasutas és a 
Kiváló Munkáért kitüntetéseket a Pesti Vigadóban 
július 12-én adták át. Az ünnepségen megjelent és 
az elnökségben foglalt helyet Grósz Károly, az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a budapesti 
pártbizottság első titkára. Czinege Lajos, az MSZMP 
KB tagja, miniszterelnök-helyettes, Ballai László, az 
MSZMP KB gazdaságpolitikai osztályának vezetője, 
Urbán Lajos közlekedési miniszter, Gál László, a 
SZOT titkára, Koszorus Ferenc, a vasutas-szakszer
vezet főtitkára, Darányi Miklós vezérőrnagy, dr. 
Kecsmár Ilona, a ,VI. kerületi pártbizottság titkára, 
Nagy Károly, a MAV Vezérigazgatóság pártbizottsá
gának titkára. 

Az ünnepséget Szemők Béla 
általános vezérigazgató-helyet
tes nyitotta meg, majd dr. Ba
jusz Rezső, a MÁV vezérigaz
gatója mondott beszédet. Beve
zetőjében visszatekintett a fel
szabadulás óta eltelt negyven 
év alatt megtett útra. Ismertette 
a vasút fejlesztésének jelentő
sebb állomásait, majd napjaink 
gondjairól beszélt. 

- A kemény tél, az első ne
gyedévi árualaphiány, a fuva
roztatók rakodási készségének 
átmeneti romlása, egyes szom
szédos vasutak elégtelen vonat
fogadása, valamint a gördülő 
eszközállomány üzemkészségé
nek romlása és más összetevők 
miatt az első félévi belföldi. va
lamint tranzit áruszállítási ter
vünket nem tudtuk teljesíteni 
- mondotta. A feszült üzemvi
teli munkát nehezítették a bal
esetek. a személyi mulasztások 
is. Ezek miatt a kocsiforduló
idő és más üzemviteli mutató 

romlott. Megnőtt a kért napon 
ki nem állított kocsik aránya. 

Az utóbbi hónapokban tett 
átgondolt, határozott szervezési 
és más intézkedések, ötvöződve 
a vasutasnapi műszakok mun
kalendületével, jelentősen meg
javították az üzemviteli mun
kát. Ismét bebizonyosodott, 
hogy az anyagi-műszaki ellátás
ban fokozódó gondok és más, a 
munkát nehezítő külső körül
mények ellenére a vezetés, irá
nyítás színvonalának, a munka 
szervezettségének fokozásával 
a gondok egy részén úrrá tu
dunk lenni. 

Az utóbbi hetekben kibonta
kozó színvonalas, szervezett, 
hatékony munka nélkül azon
ban nem leszünk képesek meg
birkózni az őszi csúcsforgalom 
várható nagy feladataival. 

A fuvaroztatóinkkal tartott 
kapcsolatokból tudjuk, hogy a 
termelés számos területén 
rendkívül nagy erőfeszítéseket 

Dr. Bajusz Rezső beszédét mondja 

tesznek az év eleji lemaradá
sok pótlására. Számolni lehet 
azzal, hogy jó termés lesz a ka
lászos és a kapás növényekben. 
Nagy a valószínűsége annak, 
hogy a tranzitforgalom is erő
södni fog. Ezért a vasút dolgo
zóinak és vezetőinek nem egy
szerűen vállalati érdeke, ha
nem hazafias kötelessége, hogy 
a szállítási igények maradék
talan kielégítésével segítsék a 
népgazdasági tervcélok teljesí
tését. 

Az eddigi munka alapján úgy 
vélem, a párt és a kormány szá
míthat arra, hogy mindent 
megteszünk a ránk háruló fel
adatok végrehajtása érdeké
ben. Ehhez azonban szüksé
günk van partnereink és a társ 
közlekedési vállalatok aktív se
gítségére, közreműködésére. 

A hátralévő hónapokban a 
fuvaroztatók és a társvállalatok 
szoros, jól szervezett együttmű
ködésével kell biztosítani szállí
tási kapacitásunk gazdaságos 
kihasználását; felkészült árufo
gadással, folyamatos, jól szer
vezett be- és kirakodással fel 
kell gyorsítani a kocsi- s a vo
nóerőmozgást a hálózaton, le
rövidíteni a kocsiforduló-időt, 
nehogy a szállítás akadályozza 
népgazdaságunk fejlődését, tár
sadalmi céljaink megvalósí
tását. 

- A vasút feladatait eddig is 
a társadalmi és mozgalmi szer
vezetek, a pártban, az állam-

(Folytatás a 4. oldalon) 

(Laczkó Ildikó felvétele) 
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IJnnepÍ munkásgyűlés 
C§inege La/os niinissterelnöh-h�lyettes 

besséde as Essahi Járniűjavitó IJseniben 

A 35. vasutasnap tiszteletére 
ünnepi munkásgyűlést tartot- l. tak július 11-én 14 órakor az t 
Északi Járműjavító Üzem nagy- '.

' 
csarnokában. Dr. Bajusz Re- r 
zső, a MÁV vezérigazgatója ' 
köszöntötte a nagygyűlés több 
mint 4000 részvevőjét, közöttük 
Urbán Lajos közlekedési mi
nisztert és Koszorus Ferencet, 
a vasutas-szakszervezet főtitká
rát. 

A munkásgyűlésen Czinege 
Lajos, az MSZMP KB tagja, a 
Minisztertanács elnökhelyette
se mondott ünnepi beszédet. 
Elöljáróban tolmácsolta az 
MSZMP Központi Bizottsága, a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsa, valamint a kormány üd
vözletét a magyar vasút több 
mint 130 ezer dolgozójának. Ki
emelte, hogy az ünnep alkalmá
ból a magyar dolgozók sok mil
liós tábora tisztelettel és megbe-

Czinege Lajos, a munkásnagygyűlés szónoka 

csüléssel köszönti mindazon A kormány elnökhelyettese 
társait, akik a vasútnál és az or- az ország gazdasági helyzetét 
szág vérkeringése szempontjá- értékelve rámutatott: az idei 

ból ugyancsak fontos, más köz- tervcélok elérése rendkívül fon

lekedési vállalatoknál a min- tos gazdasági stabilitásunk 

dennapi életben nélkülözhetet- megőrzése, az életszínvonal

len szállításban becsülettel vég- politikai célok teljesítése és a 

zik munkájukat. VII. ötéves terv megalapozq,sa 

Az egész közlekedés szállítás szempontjábói egyaránt. Ep
egyre nagyobb szere�et játszó . P';n �zért sajnálatos, hogy -
népgazdasági ágazat. Ha pedig bar tobb vállalatnál dicséretes 
ez így van, akkor helyzetének és eredményes kezdeményezé
megítélésekor figyelembe kell sek történtek - még nem sike
venni a népgazdasági környe- rült pótolni az év eleji termelés
zetet és országunk egész politi- és eredménykieséseket. Az idei 
kai, társadalmi helyzetét terv maradéktalan teljesítése az 
mondta Czinege Lajos. eddiginél szervezettebb, fegyel-

Az első fél évi gyorsmérleg szerint 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

mezettebb, minőségileg jobb és 
mennyiségében is több munkát 
kíván. A népgazdaság külső és 
belső gazdasági egyensúlyának 
fenntartása csak további feszí
tett munkával érhető el. A rá
fordítások csökkentésével, a 
tartalékok ésszerű kihasználá
sával, a jövedelemtermelő ké
pesség fokozásával tudunk 
olyan stabil növekedést elérni, 
amely lehetővé teszi a népgaz
daság anyagi, műszaki bázisá
nak folyamatos fejlesztését, az 
életszínvonal fokozatos emelé
séhez szükséges források előte-

(Folytatás a 2. oidalon) 

Lemaradás jellemzi a vasút 
áruszállítási teljesítményét 

A vasúti áruszállítás az év el
ső félévében ismét csökkenő 
tendenciát mutatott. Hatására a 
MÁV a második negyedévtől 
tervcsökkentést hajtott végre, 
de a kedvezőtlen körülmények 
következtében így sem sikerült 
az áruszállítási tervet teljesí te
ni. Az első félévben elszállított 
54 millió 24 ezer tonna a bázis
érték 93,5 százaléka, a terve
zettnek pedig 99,1 százaléka. 

A belföldi forgalomban 31 
millió 941 ezer tonna áru került 
vasúti feladásra. Ez a meglehe
tősen alacsony mennyiség a bá
zishoz képest 90,6, a tervezett 
értékhez viszonyítva 97,4 száza
léknak felel meg. A belföldi 
áruszállítást egyébként az jel
lemzi, hogy a fuvaroztatók áru
szállítási igénye nőtt, a vasút 
azonban a kocsiigényeket nem 
tudta maradéktalanul kielégí
teni. 

Jóval kedvezőbb az export
és az l'mport-áruforgalom ala
kulása. Ebben sikerült a nép
gazdaság által támasztott áru
szállítási követelményeknek 
eleget tennünk. Kiviteli forga
lomban az elszállított áruk 
mennyisége a tavalyi év első 
feléhez viszonyítva 109,3, a 

tervhez képest pedig 103,8 szá
zalékos volt. Az országba vas
úton érkezett importáruk 
mennyisége is 5,4 százalékkal 
haladta meg a tervezett meny
nyiséget. A tranzit ár-uszállítá
soknál viszont tovább érvénye
sült a már hosszú idő óta ta
pasztalt csökkenő tendencia. A 
MÁV több intézkedést próbált 
tenni a tranzitforgalom növelé
se érdekében, de ezek nem hoz
ták meg a várt eredményt, ho
lott a nemzetközi statisztikai 
adatokból egyértelműen kide
rül, hogy a szomszédos vasutak 
(Jugoszlávia, Ausztria) tranzit
forgalma az elmúlt évek folya
mán nőtt. ('.Körülbelül annyi
val

i 
amennyivel csökkent a 

MA V tranzitforgalmi teljesít
ménye!?) 

A vasúti áruszállítás minő
sége sem javult az első félév
ben. A hálózaton nagy meny
nyiségű - főleg rakott - vas
úti teherkocsi halmozódott fel, 
s ezek mozgatásával a vasút 
igen nehezen birkózik meg. 
Lassult az elegymozgás, növe
kedett a kocsiforduló-idő, sok a 
feloszlatott vonat. Ennek kö
vetkeztében a ki nem állított 
üres kocsik száma 64,1 száza-

lékkal lett magasabb, mint ta
valy az első félévben. 

A korszerű, nagy teljesítmé
nyű mozdonyok kihasználása 
sem érte el a kívánt szintet. 
A napi hasznosítási teljesít
mény a villamos mozdonyok 
esetében a bázishoz, illetve 
tervhez viszonyítva 97,1 és 98,9, 
a nagy teljesítményű dízelmoz
donyok esetében 95,8, illetve 
98,9 százalékra alakult. 

A vasút az első félévben 115 
millió 883 ezer utast szállított, 
ami 100,8 százalékos tervteljesí
tésnek felel meg. Az utaskilo
méter-teljesítmény 99 százalé
kos. főleg az átlagos utazási tá
volság csökkenése miatt. A sze
mélyszállítás minősége - a 
menetrendszerűséget alapul vé
ve - nem érte el 1984 első fél
évi szintjét. 

A menetrendszerűség átlago
san 0,6 százalékkal csökkent, az 
egy késetten közlekedett sze
mélyszállító vonatra jutó fajla
gos késési idő 3 perccel növeke
dett. Még rosszabb az arány a 
nemzetközi, valamint a belföldi 
exresszvonatok közlekedését 
tekintve. ami elsősorban a 
nagyarányú pályarekonstruk
ciók miatti vágányzárak követ
kezménye. 
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IJnnepi munkásgyűlés 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

remtését. Mindehhez a társa
dalmi és tömegszervezetek -
elsősorban a szakszervezetek 

- hatékony mozgósító erejére 

is szükség van. 
Czinege Lajos ezután arról a 

megkülönböztetett szerepről 
beszélt. amelyet a vasút tölt be 

a népgazdaság életében. A2 el
múlt évtizedek gazdasági növe
kedése a szállítással szemben is 
egyre nagyobb igényeket tá
masztott. A növekvő termék
mennyiség továbbítása és az 
utasszállítás kielégítése azon
ban egyre több gondot okozott, 
hiszen a szocialista építőmunka 
kezdeti szakaszában az ország 
anyagi lehetőségeiből kevés ju
tott arra, hogy a vasutat korsze
rűsítsük. Az 1960-as évek elejé
re a vasúti közlekedés már nem 
tudta maradéktalanul kielégíte
ni a szállítási igényeket. A vas
úti közlekedés átfogó korszerű
sítése az 1968-ban elfogadott 
közlekedéspolitikai koncepció 
alapján indult meg. 

A felszabadulás utáni állapot
hoz képest a mai magyar vasút 
korszerű üzemmé vált. de tech
nikai színvonalában még nem 

érte el a szükség mértéket. 
A népgazdaság IV. és V. ötéves 
tervének időszakában mód 
nyílt a vasúti közlekedés na
gyobb mértékű fejlesztésére. A 
fejlesztés ütemét azonban a VI. 
ötéves tervidőszakban a korlá
tozott beruházási lehetőségek 

miatt csökkenteni kellett. En
nek ellenére a MÁV a háború 
előtti teljesítményeit a személy
szállításban több mint három
szorosára emelte. az áruszállí
tás teljesítményeit pedig megöt
szörözte. 

A miniszterelnök-helyettes a 
vasút technikai fejlődéséről 
szólva kiemelte: a technikai fej
lesztés eredménye a beruházá
si feszültségek ellenére is ked
vező. A villamosított vonalak 

részaránya az összhálózat ne
gyedét teszi ki, az 1937. évi 
3%-:,,al szemben. A nagy sebes
,;égr2 alkalmas pályák hossza 
az összhálózatnak majdnem 

fele a korábbi 10%-hoz képest. 
A biztosított állomások száma 
jelenleg 60% fölött van a hábo
rú előtti 25%-hoz viszonyítva. 
A vontatás korszerűsítése foly
tán a villamos és dízelvontatás 
csaknem 100%-os, a gőzmozdo
nyok pedig már csak kisegítő 
szerepet végeznek. 

A gazdasági élet változásai a 
MÁV-ot sem kerülték el. a vas
útnál is érezhetőek voltak az 
utóbbi években a kedvező és 
kedvezőtlen hatások egyaránt. 
Jó dolog - húzta alá a minisz
terelnök-helyettes -, hogy az 
utóbbi években több nagy je
lentőségű új létesítményt adtak 
át, mint például a záhonyi, a ke
lenföldi, a kő bánya-kispesti 
pályaudvarok fejlesztését szol
gáló beruházásokat. amelyek 

javították mind a fuvaroztatók, 
mind a vasutasok munkáját. 
Ugyanakkor az egész "közleke
dési ágazat, s egyben a vasuta
sok nagy gondja, hogy a MÁV 
eszközparkja, illetve annak je
lentős része nem felel meg a 
növekvő igénybevételnek, a 
korszerűség követelményeinek. 

Társadalmilag is számottevő 
és példamutató a Magyar Ál
lamvasutaknak több eredmé
nyes kezdeményezése, amellyel 
ellensúlyozza a kedvezőtlen 
gazdasági feltételeket. Korsze
rűsítették például az energiafel
használás szerkezetét, szigorí
tották a költséggazdálkodást, 
javították az üzem- és munka
szervezést. tökéletesítették a 
szervezeti és az érdekeltségi 
rendszert. A helytállásra to
vábbra is szükség van, hiszen a 
vasút fejlesztésének lépést kell 

tartania a termelés növekedésé
vel, a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok bővülésével, a la
kosság utazási szükségleteivel. 
Vannak feladatok a szolgálta
tások színvonalának emelésé
ben is. 

Az Állami Tervbizottság fog
lalkozott a MÁV helyzetével, és 
állásfoglalást hozott a gondok 

fokozatos megoldására. Ennek 

keretében már 1984-ben és 
1985-ben 400 millió forint beru
házási támogatást kapott a 
MÁV. A gazdálkodási nehézsé
gek enyhítésére az idén valami
vel kedvezőbb közgazdasági 
feltételrendszer mellett dolgoz
hat. Ugyanakkor az Állami 
Tervbizottság megszabta a vas
út részéről szükséges intézke
déseket a szállítóképesség javí
tása érdekében. 

A szállítás gazdaságosságá
nak növelése. a szervezettség 
fokozásával, fejlett technológiai 
módszerek alkalmazásával, a 
közlekedési ágak közötti opti
mális munkamegosztással és 
még takarékosabb energiafel
hasznalással érhető el - hang
súlyozta Czinege Lajos. Rend
kívül fontos, hogy az ésszerű 
anyag- és energiagazdálkodás 
- amely elsősorban az üzem
és munkaszervezés eredmé
nyeitől függ - a vasút egész 
munkáját jellemezze. Ezért a 
szervezés egyik legfontosabb 
céljává kell tenni a működési és 
irányítási feltételeknek az ered
ményérdekeltségre alapozott 
továbbfejlesztését. A kormány 
jelentős eredményeket vár az 
országos munkaversenytől is, 
amely az elmúlt időszakban a 
vasutasok olyan széles tömegét 
mozgatta meg, amire eddi� 
még nem volt példa. 

Az elmúlt időszak keresetsza
bályozását sok jogos kritika ér
te. Számos területen jelentős 
arányeltolódások következtek 
be. Igy a vasutasok jövedelem
színvonala is - az utóbbi né-

Számadásra készülünk 
Helyzetkép a debreceni területi szb előkészítő munkájáról 

A debreceni területi szakszer
vezeti bizottság irányítása alá 
tartozó 21 alapszervezetnél is a 
szakszervezeti választások első 
és legfontosabb feladata a 725 
bizalmi, 117 f óöizalmi és he
lyetteseik megválasztása. A vá
lasztással egy időben elemez-

mezését-, a helyi körülményekre 
történő alkalmazását. A debre
ceni, a szolnoki, és püspökla
dányi szakszervezeti napokon 

több mint 500 bizalmi vett 
részt. 

masztott követelmények növe
kedését. 

- zük, értékeljük az elmúlt öt év 
munkáját, meghatározzuk a jö
vő tennivalóit. 

Az agitációs-propaganda és 
felvilágosító munka azonban 

csak akkor hozza meg az ered
ményét, ha a tagság teljes mér
tékben él azzal a jogával, hogy 
olyanoknak szavaz bizalmat, 
akik a kollektíva érdekében 

többet akarnak tenni. Arra tö
rekszünk, hogy minden munka
területen megfelelő bizalmit 
válasszon a tagság. Olyan bizal
miakat, akik a viták során képe
sek alakítani, formáim a külön
böző álláspontokat, a tagságot 
be tudják vonni a döntések elő
készítésébe, képesek érzékelni 
a különböző rétegérdekeket, 
tudják képviselni a többségi ál
láspontot. A bizalmiaknak a 
partner gazdasági vezetővel 
egyenrangúnak kell lenniük, 
jól kell tudni tárgyalni, érvel
ni, formálni a tagság hangula
tát, részt kell vállalni az érde
kek érvényesítésében, a törvé
nyesség betartásában és nem 

utolsósorban a termelési, gaz
dasági tennivalók szervezésé
ben. Ezért az előkészítő munka 
során mindenhol hangsúlyoz
zuk a bizalmiakkal szemben tá-

Területi szakszervezeti bizott
ságunk bízik abban, hogy a tag
ság a feladatok ismerete birto
kában tudatos és aktív résztve
vője lesz a választásoknak, tá
mogatja a kitűzött célok megva
lósítását. 

A várható őszi forgalomra va
ló tekintettel az üzemfőnöksé
geink területén működő alap
szervezeteinknél már augusz
tus 15-én megkezdjük a bizal
miválasztásokat. A jelenlegi bi
zalmiak. főbizalmiak készülnek 
a számadásra. A választással 
kapcsolatos első csoporttaggyű
lések többsége lezajlott. Ezeken 
a taggyűléseken döntött a tag• 
ság arról is, hogy nyílt, vagy tit
kos szavazással kívánja bizal• 
miját megválasztani. Megvá• 
lasztották a jelölést előkészítő 
tagokat, és meghatározták an
nak a csopottaggyűlésnek 1s az 
időpontját, amelyen beszámo
lásra és a választásra kerül sor. 

hány évben - elmaradt a 
munkájuk alapján őket megil
lető mértéktó1. Az átlagkerese
tek növekedése az ipari átlag
nál alacsonyabb ütemben való
sult meg. Az elmaradás fokoza
tos behozása központi kereset
szabályozással már ebben az 
évben megkezdődött, és a kö
vetkező években lehetőségeink
hez mérten folytatni akarjuk az 
életszínvonal emelését a nép
gazdaságnál és a vasútnál egy
aránt. 

A vasutasok szociális ellátása 
nem a legkedvezőbb ugyan, de 
azért említésre méltó annak ja
vítására való törekvés. A jóléti 
és az egészségügyi intézmé
nyek hálózata például a vasút 
területén jól funkcionál. 

A vasúti létszámhiány enyhí
téséről szólva a kormány elnök
helyettese utalt arra, hogy a 
központi támogatás mellett 
szükség van arra is, hogy a 
vasút fokozza munkaerőmeg
tartó és toborzó tevékenységét, 
s még jobban törődjön a szoci
ális és jóléti ellátás színvonalá
nak emelésével. 

Czmege Lajos végezetül ki
emelte: pártunk, kormányunk, 
társadalmunk elismeri a vas
útnál és a többi szállítási, köz
lekedési ágazatban dolgozók 
becsületes helytállását, és szá
mít erre a jövőben is. A felada
tok nem könnyűek, mert a je
lenlegi és a várható gazdasági 
feltételek a vasúttal szemben is 
egyre nagyobb követelménye
ket támasztanak. A vasút dol
gozóinak azonban úgy kell te
vékenykedniük, hogy a tőlük 
megszokott felelősségteljes, lel
kiismeretes. szorgalmas mun
kával maradéktalanul eleget te
gyenek a követelményeknek. 
Nép gazdasági érdek, hogy a 
gazdaságosan vasúton szállít
ható áruk tömege minél na
gyobb legyen. Ehhez megfelelő 
partnerkapcsolat kiépítésére 
van szükség mind a fuvarozta
tók, mind a népgazdaságban je
lentős szerepet betöltő más 
szállítási ágazatokkal. Közös 
céljaink elérésében az egységes 
szemléletnek, az ezen alapuló 
kezdeményező cselekvésnek, a 
felelősségvállalásnak. a fegye
lemre való törekvésnek megha
tározó szerepe van. Biztos va
gyok abban, hogy a vasutasok 
nagy tábora ezeknek a követel
ményeknek eleget tud tenni. 

(Kaszala) 

A legutóbbi, 1980. éVI válasz
táskor változott az alapszerve
zetek szervezeti rendszere. Lét
rejött a bizalmiak testülete, 
mely vezető-irányító testület
ként működik. Ezzel a 
bizalmiak résztvevői lettek az 
alapszervezetek irányításának, 
és gyakorolják az üzemi demok
ratikus jogokat is. Az alapszer
vezeti munka tartalmi színvo
nala és fejlődése az elmúlt öt 
évben jelentős mértékben a bi
zalmiak és főbizalmiak testüle
tén múlott, a választás központi 
kérdése a tervszerű előkészítés, 
a SZOT választási határozatá
nak és központi vezetőségünk 
választási feladattervének vég
rehajtása, a tagság teljes körű 
bevonása. A nagyobb vasúti 
csomópontokon összevont szak
szervezeti napok keretében 

igyekszünk ismertetni, egyér
telművé tenni a választási hatá
rozatok és szabályzatok érte!-

Szakszervezeti bizalmiak 

A pártszervezetek mindenhol 
segítik, figyelemmel kísérik a 
szakszervezeti választások elő
készítését. 

Volosinovszki János, 
a debreceni területi 

szakszervezeti bizottság 
titkára 

Két nemzedék azonos célokért 
Amikor Csikász József elha

tározta, hogy életét a vasútnak 

szenteli, 1951-et írtak. Ugyan
ebben az időben egy Fehérvár
hoz közeli kis faluban, Sárke
resztesen a Boza családban 

megszületett a várva várt fiú, 
akit Istvánnak neveztek. Apja 
és nagyapja bizonyára már ak
kor tudta: vasutas lesz a fiú
ból ... 

- Más, mint vasutas. való
ban nem lehettem volna -
mondja nevetve Boza István -, 
nálunk akkoriban mindenki a 
vasútbói élt. 

A szavuknak 
súlya van 

tam . .. Aztán a szakma iránti 
elkötelezettség folytán a szak
szervezetben is különféle funk
ciókat vállaltam. Most már ép
pen negyed százada vagyok 
csoportbizalmi. 

Ahol lehet, 
ott segítenek 

- Én afféle „segédbizalmi
ként" kezdtem - veszik át a 
szót Boza István -, az elődöm 

gyakran megbízott kisebb fel
adatokkal, tagdíjbeszedéssel 
például. Azután szmte észrevét
lenül minden feladatból kivet
tem a részem . . . Végül a tár
saim engem választottak bizal
minak. Csoportomban tizenné-

- Emlékszem Pistára gyen vannak, valamennyiük 
szól közbe Csikász József. gondját-baját jól ismerem. Ahol 

Édesapja, aki nagyon jó bará- tudok, segítek . . . 
tom volt, hozta be ezelőtt vagy - Szeretni kell az embere
húsz évvel. Akkoriban én már ket - egészíti ki Pista szavait 

Józsi bácsi. - Aki szakszerve-réges-régen mozdonyvezető 
voltam. Szerénytelenség nélkül zeti funkciót vállal, annak nyi-
mondhatom: a székesfehérvári tott embernek kell lennie. A2 

, t · denki ·smert évtizedek során persze jócskán csomopon on mm 1 . 
Volt és talán van is súlya a sza- akadtak „meleg" helyzetek. Va-
vamnak. Abban biztos voltam, lamikor még a tagdíjbeszedés 
hogy Boza Pistával csak nyer a sem volt egyszerű. Olykor való-

ságos „művészet" volt utolérni vasút · · · 
egy-egy kollégát a bélyeggel. Pista szerényen hallgat, vé- Amióta a kollégák határozott gül mégiscsak megszólal. Kicsit kívánságára a havi bérfizetésakadozva beszél, azután egyre nél levonják a tagdíjat, már jobban „kinyílik". Szavaiból nincsenek ilyen gondjaink. árad a vasút szeretete. Nem _ Őszintén szólva _ mondhallgatja el pedig a gondokat ja Pista -, először ez nem min

sem. denkinek tetszett, annak ellené-

megemlítem, hogy a KÜF-hez 
tartozó csaknem 2000 dolgozó 
közül akadnak néhányan, akik 
nem egyeztek bele a „levonás
ba", ezért ők a hagyományos 
formában fizetik a tagdíjat. Sie
tek hozzátenni: pontosan és 
rendszeresen. 

- Bizalminak lenni - szól 
közbe ismét Józsi bácsi - nem 

mindig hálás feladat. Mert 
mondjuk ki őszintén: a legegy
szerűbb a szakszervezetet szid
ni. ha valami nem „stimmel", 
különösen a bérügyek körül. 
Aki azonban a munkája mellett 
társadalmi megbízatást is vál
lal, egyúttal vállalja azt is, 
hogy esetenként görbe szemmel 
néznek rá. 

Mindig előbbre 

- Viszont, ha valamit sike
rül elintéznünk - mondja Boza 
István -, az emberek hálásak, 
és egészen más hangon beszél
nek a szakszervezetről. Itt emlí
tem meg, hogy hosszú harc 
eredményeként a szerelők az 
évi egy munkaruha helyett 
most már kettőt kapnak. Lehet, 
hogy ez más munkahelyen nem 

számítana nagy dolognak, ná
lunk azonban ezt is igen nagy 
sikernek könyvelték el. 

- A mi munkánk - mondja 
befejezésül Csikász József -
csupa ilyen apró, kis „sike
rek"-bó1 áll. Ezért csinálom 
szívesen - és gondolom, hogy 
Pista is . . .  

A két csoportbizalm1 - két 
nemzedék - egymásra kacsint, 
jelezve, hogy értik egymást. 

- Rajongok a szakmámért. re, hogy hangsúlyozták veze
Ha újra kellene kezdenem, ak- töink: az új forma nem kötele
kor is dízelszerelő lennék. ző. Jómagam például attól fél
De ... ! Szinte inaskoromtól tem, hogy a kapcsolat lazulni 
kezdve a jobb munkakörülmé- fog a tagokkal. Elismerem: nem 
nyekért emelek szót minden f ó- lett igazam. Mint érdekességet, 
rumon. Mert anélkül, hogy tú- ..--------------------------

Sárközi Gábor 

loznék : gyalázatosak . . . A 
szerelőaknában nem folyik le a 
víz. Hideg, huzatos ... 

Csikász József arca elkomo
rul, azután ő is megszólal. 

- Bizony igaza van Pistá
nak. Megértem az indulatait, de 

nem árt tudni, hogy korábban, 
a mi korosztályunknak sokkal 
nehezebb körülmények köze
pette is helyt kellett állniuk. 
Csak egyet mondok: öt évig 
voltam mozdonyvezető-tanonc, 
és csak hosszas könyörgésre 
szállhattam fel a 411-es gőzös
re. Vékony alkatú srác voltam, 
a főnökeim féltettek, azt hitték, 
nem fogom bírni a hajtást. Bír-

Vakáció a gyermeküdülőkben 
Megkezdődött a vasutasgye

rekek nyári üdültetése. Bala
tonkenesén június 17-én 440 
lány és fiú vette birtokba a 
pompás „nyaralóparadicso
mot", ahol ezen a nyáron - az 
augusztus 21-ig tartó öt turnus
ban - összesen 2200 gyermek 

fog eltölteni 10-12 napot. . 
A bodrogolaszi és a kőszegi 

MÁV Nevelőotthonban sem 

szűnt meg a gyermekzsivaj, hi
szen június 20. óta az előbbi he
lyen száz, Kőszegen pedig 250 

kisdiák tölti nyári szünidejének 
egy részét. 

Tatán a Fényesfürdő mellett 
négy turnusban 800 iskolást fo
gad a vasutasüdülő. 

Olaszországból 60, az NDK

ból 96, Lengyelországból 55, a 
Szovjetunióból 22, Ausztriából 
25 a nálunk üdülő vasutasgye
rekek száma. Ezzel szemben 
263 magyar gyerek nyaral cse
reként a felsorolt országokban, 
valamint Dániában, a testvér
szervezetekkel kötött megálla
podások értelmében. 
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Soroinpógyár volt a neve 
Új szociális épületet kapott egy régi üzem 

A 35. vasutasnap alkalmából 
Szemők Béla, a MÁV általános 
vezérigazgató-helyettese átadta 
a budapesti gépjavító üzem sze
gedi üzemegységének új szociá
lis épületét, Szeged-Tisza pálya
udvaron. Alig több mint egyévi 
beruházási átfutással, a DÉLÉP 
építette fel 15 millió forintért. 
A létesítmény 220 személy ellá
tására alkalmas, és a társszol
gálatok dolgozói is használhat
ják. Az ebédlőben egyszerre 80 
személy étkezhet. 

Az építés kivitelezéséért di
cséretet kapott a DÉLÉP építés
vezetője, Vörös Imre és műve
zetője, Tölgyesi Sándor. A gép
javító 12 dolgozóját is jutalmaz
ták, akik kiemelkedően segítet
ték a gyors beruházást. 

Kétszeres öröm 

Fenyvesi Jenő, az üzemegy
ség vezetője örömmel mutatta 
meg a helyiségeket. 

- Ezt is megértem! Jóleső 
érz,Ls, hogy a dolgozókkul 
együtt még egyszer ilyen nagy 
örömnek lehetek részese. Két
szeres az örömünk, mert tud
juk, hogy manapság ritkábban 
lehet ilyen nagyszerű létesít
m-ényhez jutni. Jókedvünk 
azonban nem oszlatta el ar
cunkon gondjaink mély rán
cait. De jöjjenek, megmutatom: 
hol és milyen körülmények kö
zött dolgozunk. 

A 65 éves üzem dolgozói vas
úti kisgépeket készítenek és ja
vítanak, öntvények gyártását 
végzik. A létszámhiány pótlásá
ra 15 nyugdíjas visszajár az 
üzembe. Ők még ragaszkodnak 
a régi névhez, és azt mondják: 
megyünk dolgozni a sorompó
gyárba. 

Szűk területen járunk. A mű
helycsarnokok is már régen 
,,nyugdíjaskorban" vannak. 
A munkagépek és berendezé
sek ugyan korszerűbbek, de az 
öreg falak között soha nem le
het modern üzemet kialakítani. 

A kovácsműhelyben valami
kor 20 mester dolgozott, sínsze-

A szociális létesítmény 

Poór József, a Gépjavító igazgatója ünnepi megemlékezését 
mondja 

gecseket kovácsoltak, kézzel. 
Azóta hiába javultak a munka
körülmények, itt a munka 
most is nehéz. Ma mindössze 
két kovácsa van az üzemnek. 

Helytállnak 
az asszonyok 

Az öntödében három mű
szakban dolgoznak, ami a mun
kafolyamat kényszerítő körül

forintos órabérével elégedett. és 
sokra értékeli, hogy az idén 1,50 
forintos óra béremelést kapott. 
Erre a nehéz munkára már 
nem tolonganak az emberek, de 
a megbecsülésnek és a jó mun
kahelyi légkörnek mégis meg
kötő ereje van. 

Megérdemlik 
a gondoskodást 

ménye. Nem lehet leállni. A ka- Fontos szerepet tölt be ez az 
pacitás legalább 40 embert igé- üzemegység. Adottságaikat jól 
nyel, de nincs ennyi munkás. A kihasználják. Kis sorozatban is 
hiányzó munkaerőt gazdasági gyártanak alkatrészeket, olya
munkaközösségben végzett nokat, amelyeket a nagyüze
munkával pótolják. Gmk nél- mek nem készíthetnek. Sőt 
kül csak kétnaponként tudná- egyedi öntvényeket is gyárta
nak önteni, és akkor a csökkent nak itt, és ezzel évente 7-8 mil
hatékonyság miatt lényegesen lió forintot hoznak idegen felek
romlana a gazdaságosság. től a vasútnak. Rugalmas, jó 

- Különös dolgokat produ-. munkaszervezéssel soron kívüli 
kál az élet - mondja Fenyvesi munkák végzésére is készek. 
Jenő üzemegységvezető. Most éppen a Rákosrendező ré
Egy kiváló öntő szakmunká- szére gyártott váltóállítók vár
sunk itthagyott bennünket, a nak elszállításra, odébb féktus
nehéz fizikai munkát köny- kók tornyosulnak garmadában. 
nyebbre váltotta. Most a fürdő- Az átadási ünnepségen Kis
ben kabinos, és ott a borravaló- péter Lajos, Vajay Rezső, Na
val megtalálja számítását. csa Imre és Kolonics István 
Ugyanakkor egy textiles nő jött hosszú szolgálatukért és jó 
hozzánk, és jó betanított mun- munkájukért a törzsgárda szol-
kás lett belőle. gálati emlékérmét kapták. 

Az öntés előkészítő munkáin Az öreg üzem kollektívája 
öt magkészítő asszony dolgozik. megérdemelte az új szociális lé
Bartyik Mihályné már tizenöt tesítményt, amely a munkakö
éve végzi ezt a munkát, és azt rülmények lényeges javítását 
mondja: azért dolgozik jó kedv- szolgálja. 
vel, mert jó a közösség. A 22,90 Fogas Pál 

A vasút vezetői új 'egyenruhában jelentek meg az idei vasutasnap központi ünnepségein. 
Felvételünk a tisztavatás előtt készült (Laczkó Ildikó felvétele) 

A kollektív szerződés módosítása (5.) 

Elutasított javaslatok 
A dolgozók aktív részvételé

vel lezajlott év eleji tanácskozá
sokon sok olyan javaslat szüle
tett, amelyet sikerült beépíteni 
a kollektív szerződésbe. Termé
szetesen ezúttal is érkeztek 
olyan javaslatok is, amelyek a 
jogszabályok rendelkezéseinek 
megváltoztatására irányultak. 
Az első cikkünkben ismertet
tük, hogy a kollektív szerződé
sek nagyobb hatáskört kaptak 
a munkához kapcsolódó jogok 
és kötelezettségek szabályozá
sában. Ezzel kapcsolatban 
olyan kérdésekről is rendelkez
hetnek, amelyeket a jogszabá
lyok nem rendeznek. 

A jogszabályok kötelező jelle
gű rendelkezéseit azonban a 
kollektív szerződések sem tehe
tik félre, nem szabályozhatnak 
azzal ellentétesen. Amennyiben 
a pótlék mértékét a jogszabály 
már állandó összegben megál
lapította, akkor ugyanezen a 
jogcímen magasabb összeg 
nem folyósítható. Ezért az ilyen 
pótlékok emelésére vonatkozó 
javaslatokat - ilyen a kikülde
tési, különélési díj - vállalati 
szinten nem lehetett megvalósí
tani. 

Mérlegelni kell 

Külön kell vizsgálni a jelen
tős bérkihatással járó javaslato
kat, az emelés indokoltságát és 
azt is, hogy a kialakult bérará
nyokat mennyiben változtatja 
meg. 

Többen javasolták a kollektív 
szerződés 33. §-ában meghatá
rozott ügyeleti díj felemelését. 
Az elmúlt évi módosítás során 
lehetővé vált, hogy a díjazás 
mértékét 15-20 Ft/óra határon 
belül a helyi függelékek ön
állóan állapíthatták meg. Ta
pasztalataink szerint a legtöbb 
helyen azonnal a felső határra 
álltak rá. 

Ezzel kapcsolatban jó tudni, 
hogy ügyeleti szolgálatot az 
ügyintézők, illetve ennél maga
sabb beosztású dolgozók részé
re lehet elrendelni és azt a 
munkaidő után a munkahelyen 
kell megtartani. 

Az ügyeleti szolgálat tehát az 
általánostól eltérő jellegű kü
lönleges munkavégzés, amely 
azonban a MÁV-nál a túlmun
kához hasonlóan mindennapos 
gyakorlattá vált. Az ügyeleti 
szolgálat alatt csupán kisebb 
munkák elvégzését lehet meg
követelni, nagyobb részét a je
lenlét tölti ki. Mindezek az in
dokok az ügyeleti díjazás továb
bi emelését nem teszik lehető
vé. Bérpolitikánk célja tovább
ra is az ilyen improduktív jelle
gű jelenléti szolgálatok optimá
lis szintre történő csökkentése. 
A díjazás emelése e céllal ellen
tétes folyamatot erősítené. 

A 68. §-ban meghatározott 
különleges szállítmányokat és 
szerelvényeket kísérő és fel
ügyeletüket ellátó dolgozók dí
jazását javasolta felemelni a 
miskolci és a budapesti területi 
szakszervezeti bizottság. 

Az ilyen jellegű !Tiunkát alap
vetően nem tekinthetjük azonos 
leterheltségűnek a rendes mun
kával, inkább minősül az elő
zőekben ismertetett ügyeleti 
szolgálatnak, ezért a jelenlegi 
díjazás, a 15-20 Ft/óra megfe
lelő. 

A szombathelyi igazgatóság 
az éjszakai pótlék mértékét ja
vasolta azonosan megállapítani 
az esetenként felmerülő és a 
huzamosabb időn át tartó éjsza
kai munkánál. Indokolásuk sze
rint az eseti éjszakázás fárasz
tóbb, mint a huzamosabb időn 
át végzett éjszakai munka, mert 
a szervezet alkalmazkodik a 
munka jellegéhez. 

Anélkül, hogy az éjszakai 
munka egészségi következmé
nyeit tudományos módszerek
kel vizsgálnánk. megállapíthat
juk, hogy a huzamosabb ideig 
tartó éjszakázás a szervezetet 
jobban igénybe veszi. E kérdés-

nél azonban azt is figyelembe 
kell venni, hogy az éjszakai 
munka nem csupán egészségi 
károsodást okozhat, hanem az 
általánosnál nehezebbé teszi a 
dolgozó egyéni, családi körül
ményeit is, és kiemeli a megszo
kott társadalmi környezetéből. 
Ezért nem indokolt a különbség 
megszüntetése' 

Az éjszakai pótlék esetenként 
végzett munkánál az alapbér 15 

százaléka, a huzamosabb időn 
át, 5 napnál folyamatosan vég
zett munka esetén 30 százalék. 
Ez a szabályozás azonos a jog
szabály előírásával, amely sze
rint különösen huzamosabb éj
szakai szolgálat esetén állapít
ható meg 10 százaléknál maga
sabb pótlék. 

Rendelet írja elő 

Minden évben, így most is ér
keztek javaslatok a 61. §-ban 
meghatározott kiemelt forgalmi 
jutalékra jogosító munkakörök 
bővítésére. A budapesti tszb ja
vasolta a pótlékra a kocsiszol
gálati reszortvezető és műveze
tő munkaköröket, kérte továb
bá a jutalék megállapításának 
lehetőségét évközi helyettesíté
sek esetére. 

A kiemelt forgalmi jutalék 
funkciója, hogy hosszabb távon 
- legalább egy évre - biztosít
son megfelelő létszámú dolgo
zót a különlegesen nagy leter
heltségű munkaterületeken. 
A kiemelt forgalmi jutalékot a 
forgalommal közvetlenül össze
függő munkakörökben rend
szeresítették, távolabbi munka
területre történő kiterjesztése 
nem szerepel a MÁV tervei kö
zött, de a jelenlegi bér- és mun
kaerőhelyzet sem indokolja. 
A munkakörön kívül történő 
helyettesítésre vonatkozó sza
bályokat a 1711979. (XII. 1.) 
MüM. sz. rendelet 51. §-a álla
pította meg, ezeket csupán 
megfelelően alkalmazni kell. 

A 41. § kiegészítéseként java
solta a miskolci tszb, hogy a 
mozdonyvezetői díjtételt diffe
renciáltan állapítsák meg, vo
natvezetővel, illetve vontatási 
vonatkísérővel történő továbbí
tás esetén, kérte továbbá a for
galmi okból „készenlétben" tar
tott személyzet díjazásának a 
pontosítását. 

A vonatkísérővel, illetőleg 
vonatvezetővel történő továbbí
tás esetében leterhelési különb
ség nem mutatható ki. Az uta
zószemélyzet, így a vonatvezető 
teljesítmény-bértételét is 25 
százalékkal megemelték, a to
vábbi emelés a kialakult ará
nyokat változtatná meg. 

Az egyes nagyállomásokon 
forgalmi okból „készenlétben" 
tartott személyzet készenléti 
órái, valamint a járműkísérés 
miatt felmerülő órákat az aláb
biak szerint kell elszámolni: 

- mozdonyvezetőknél 3,50 
Ft tétellel, 

- /orgalmi személyzet ese
tében az egyéb bértétellel. 

Az ipari üzemek szakszerve
zeti bizottsága javasolta az 50. 
§-nál a járműjavító üzemek tör
lését. 

Ebben a paragrafusban meg
határozott bérformák nem köte
lező jelleggel, csupán ajánlás
ként lettek felsorolva az egyes 
ipari üzemek részére. Az üzem 
a kollektív szerződés helyi füg
gelékében, a gazdasági szem
pontok figyelembevételével et
től eltérő módon is meghatároz
hatja az alkalmazásra kerülő 
bérformát. 

A módosítás 
nem indokolt 

A miskolci tszb javasolta a 
villamos vonalfőnökségek jár
műszerelői részére történő ve
szélyességi pótlék megállapítá
sát az 58. §-hoz hasonlóan. 

A javaslatot nem fogadták 
el, mert az 58. § előírása szerint 
a 20 méteren felüli magasság-

ban építő- vagy szerelőmunkát 
végző dolgozók részére jár 20 
százalék veszélyességi pótlék. 
A villamos vonalfőnökség jár
műszerelői legfeljebb 6 méter 
magasságban dolgoznak, ezért 
nem indokolt a pótlék kiterjesz
tése. 

Szinte valamennyi szakszer
vezeti bizottság javasolta a 
törzsgárdaszabályzat módosítá
sát. Legtöbben azt kérték, hogy 
45 éves szolgálat elismeréséül 
alapított „Szolgálati Emlékér
met" nyugdíjba vonulás eseté
ben már 42-43 éves szolgálat 
alapján is megkapják az érin
tett dolgozók. 

Ugyanez megfogalmazódott 
a „Szolgálati Emlékérem" ala
csonyabb, 35 és 40 éves fokoza
tainál is. Felvetették, hogy a 
„törzsgárda" szempontjából 
valamennyi állami oktatási for
mában végzett dolgozó tanul
mányi ideje kerüljön beszámí
tásra, amennyiben munkaviszo
nya a MÁV-nál kezdődik. 

A javaslatok a kollektív szer
ződés módosítását nem teszik 
szükségessé, mert a 72. §-ban 
csak az összegek kerültek rög
zítésre, melyek változatlanul 
maradnak. A „ törzsgárda-sza
bályzatot" pedig úgy módosí
tották, hogy a „Szolgálati Em
lékérem" 45 éves fokozatának 
adományozásánál bizonyos en
gedményeket tesz lehetővé a 
nyugállományba vonuló hosszú 
szolgálati idővel rendelkező dol
gozó esetében (férfiaknál 43, 
nőknél 38 év). 

Amire nincs 
anyagi fedezet 

Az ipari üzemek szakszerve
zeti bizott'sága javasolta, hogy a 
különféle munkagépkezelők 
munkaruha-ellátását 6 hónapra 
csökkentsék. Javasolták továb
bá a bakancs 24 hónapos viselé
si idejének 18 hónapra történő 
csökkentését is. 

A jelenlegi szabályozás 
12-18 hónapot ír elő, figyelem
be véve a téli védőfelszerelési 
juttatás évi viselési idejét, a 
megállapított kihordási idő 
megfelelőnek látszik. 

A másik kérés jogosságát 
nem lehet vitatni, azonban a 
módosításban érintettek széles 
köre miatt ez jelentős anyagi 
kihatással járna. Erre az 1984. 
január 1-gyel életbe lépett sza
bályzat ez évben jelentkező 
többletkiadása miatt jelenleg 
nincs mód. 

Érkezett javaslat a 13. sz. 
melléklet módosí1;ására is, éspe
dig, hogy a földmunkagép-ke
zelők részére is biztosítsunk 
4/4-es báránybőr béléses kabá
tot. 

E munkakörben dolgozók téli 
védőfelszerelés-ellátásban ré
szesülnek, ezért „báránybőr" 
béléses kabáttal ellátni a más 
szakszolgálatok gépkezelőihez 
hasonlóan őket sem lehet. 

Jutalmazni 
helyben is lehet 

Több szakszervezeti bizott
ság is javasolta, hogy az új 78/A 
§-ban meghatározott jutalmat 
nemcsak az állami iskola elvég
zése, hanem tanfolyamok, illet
ve vasúti szakvizsgák elvégzése 
esetében írják elő. 

A MÁV jelentős összeget for
dít a különböző tanfolyamok és 
az ezzel járó szakvizsgák meg
szerzésére. A jutalmazás anyagi 
fedezetét egyelőre csak a terve
zetben felsorolt állami iskolák 
esetében tudja a MÁV biztosí
tani. Ez természetesen nem zár
ja ki annak lehetőségét, hogy a 
szolgálati főnök a sikeresen 
vizsgazo dolgozót megfelelő 
módon honorálja. 

Dr. Szabó László 

(Folytatjuk.) 
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a 35. vasutasnap alkalmából 
(Folytatás az 1. oldalról) 

igazgatásban dolgozó munka
társak, vezetők és a társvállala
tok aktív segítségével tudta tel
jesíteni. 

Kérem, tisztelt vendégeinket, 
fogadják ezért a segítségért az 
egész vasutasság köszönetét. 
Egyben kérem, segítsenek ben
nünket továbbra is munkánk
ban aktív közreműködéssel és 
- ha kell - tárgyilagos bírála
tukkal. 

A vezérigazgató beszéde 
után a kitüntetéseket Urbán 
Lajos közlekedési miniszter ad
ta át. (A kitüntetettek névsorát 
lapunk 4. oldalán közöljük.) 

Ezután Grósz Károly a Politi
kai Bizottság megbízásából, a 
Központi Bizottság nevében 
köszöntötte az ünnepség rész
vevőit, s a Magyar Allamvasu
tak nagy családjának minden 
tagját. Gratulált a kitüntetettek-
nek, majd így folytatta: 

- Bizonyára sokan vannak, 
akik a 132 ezer fős nagy közös
ségben kitűnően dolgoznak. De 
önök azon belül is a legjobbak 

mindazt a szépséget, mindazt 
az örömet, amit a vasutasok 
nagy családja eddig nyújtott 
Önöknek, és mely emberi fel
emelkedést jelent kedves mind
nyájuknak, de ennek az or
szágnak is, a Magyar Népköz
társaságnak. 

Az ünnepség után a MÁV 
Debreceni Filharmonikus Ze
nekar adott hangversenyt. 
A műsorban fellépett: Gregor 
József Liszt-díjas, kiváló mű
vész, a Magyar Állami Opera
ház és a Szegedi Nemzeti Szín
ház magánénekese, Martin Já
nos, a Magyar Operaház tagja 
és Pelle Erzsébet, a Debreceni 
Csokonai Színház művésze. Ve
zényelt Szabó László karnagy. 
Konferált László Zsuzsa. 

A 35 vasutasnap alkalmából ki
emelkedő munkájuk elismeréseként a 
közlekedési miniszter 

KIVÁLÓ VASUTAS 

közé tartoznak. Viseljék büsz- k1tüntető címet adományozott: Aszódi kén ezt a kitüntetést, mint G�_bor vez. váltókezelőnek, Bp. Kelrti 
ahogy mi büszkék vagyunk ar- KUF; Árva Kálmán főoszt. vez., MAV 
ra, hogy önökkel együtt emlé- Vezérig.; Bellény János váltókez., Ka-

k zincbarcika KÜF: Beregszászi Nagy kezhetünk meg a vasutaso Qyörgy üzemegység-vez.. Bp. MAV kedves és szép. hagyományos Epítési Géptelep Főn.; Bodor Iv1:1klós 
ünnepén a dolgozó emberről. üzemgazd. csop. vez .. Záhony Uzem-

Az elnöki megnuitó nagyon 1g._; Bödő István mozd. vez .. Szeged 
J• KUF; Fenyvest Jenő üzemegység-szép gondolatot fogalmazott vez., Bp. MÁV Gépjavító ü., Grécz1 

meg: a szolgálatot. Sokan szol- Ferencné ügyint.. Bp. Vasútig.; He
gálnak ebben az országban. resznyei Jenő szolg. főn. Győr Pft. 

Főn,; Hidas János lakatosnak, Eszaki Szolgáljuk ezt a hazát, szolgál- Jj. u .. Horváth János menebrányító-
juk a népet, szolgáljuk eszmei nak. Bp. Vasútig. Üzemirányító Közp .. 
törekvéseinket, a szocializmus Ki�telek1 Mihály üg),int. csop. vez .. 

' 1 'l b MAV Vezéng.; Kovács Gusztáv pft. ügyet. A szo ga at azon an nem főnöknek. Mátészalka Pft. Főn.; Ko-mindenütt egyforma terheket vács Tivadar műszerésznek, Szolnok 
jelent. Önök olyan területen MÁV BBFF; Minor István _gépl.§lkatos 
szolgálnak, ahol igen nagy ál- csop. vez., Dombóvár MAV Epítés1 

Főn.; Ma11inka István pol. munkatársdozatokat kell hozni azért, nak. Vasutasok Szakszervezete; Magyi 
hogy az ország vérkeringése, Sándor motorszerelőnek, Debrecen Jj 
az ország gazdasága jól mű- Ü .. Nikula György vez. váltókez .• Bé
ködjék. Aki a magyar vasútnál késcsaba KÜF; N),trat Károly villany-

�zerelő szakmunkásnak. Bp. MÁV szolgál, annak sok mindenró1 Epületfenntartó Főn.; Oros János 
le kell mondania. Aki a ma- műsz. igazgatónak, Szolnok Jj. ü .. 
gyar vasútnál szolgál, annak Papp Béla olajkútkez., Bp. Ferencvá-
szeretnie kell hivatását, mert ros Szertárfőn.; Petrák M1hálv üzem

főnöknek, Kecskemét KÜF; - Pilbart 
másképp nem tud helytállni. Sándor targoncavez .. Bp. MÁV Északi 
Pártunk Központi Bizottsága Orsz. Osztószertárfőn.;. Révész Gyula 
nagyra értékeli, nagyra becsüli asztalosnak. Záhony Uzemig .. Róna
azt a szolgálatot, amit önök na- földi Zoltán vont. felelősnek. Miskolc 

KÜF; Sass Imre kitérőlakatosnak, Bp. 
ponta vállalnak télen és nyá- Ferencváro� Pft. Főn.; Sárdi Jenő oszt. 
ron, mindnyájunk javára, a ma- vez. h., Pécs Vasútig.; Soós Jenő dízel-
gyar népgazdaság, a magyar mozd. vez„ Székesfehérvár KÜF; Sza

kács Sá.ndor kazánkovácsnak, Dunaújhaza fejlődése érdekében. város Uzemfőn.; Szok_ola Mit,ály laka-
A vasutat nem lehet, vagy tos csop. vez .. Bp. MAV TBEF; Török 

legalábbis azt hiszem, nem le- Ferenc raktárnoknak, Szolnok KÜF; 
k b "k d Szőke Jenő oszt. vez. h .. Szombathely het gm - an mu Ö tetni. Vasútig.; Uhmá1�r Antal fóV1zsgáló-A vasutat nem lehet társadalmi nak. Szerencs KUF. Vigh János dízel-

munkában fegyelmezetlenül mozd. vez . Szombathely KÜF. 
működtetni. A vasutat csak fe-
gyelmezett, elkötelezett, köte-
lességtudó vezetó?c és beosztot-
tak együttes munkájával lehet 

KIVÁLÓ ilf[,"7\KÁÉRT az ország javára használni. Ez 
a fegyelmezettség - úgy is fo-
galmazhatnánk - egy kicsit le-
gendás fegyelmezettség, amely 
a vasúti szolgálathoz fűződik. 
nagyon sok területen szolgála
tot teljesítők számára példakép 
lehet. Kérem és kívánom, őriz
zék meg ezeket az értékeket, és 
fejlesszék tovább azokban az új 
munkatársakban, akik az élet 
rendje szerint bekapcsolódnak 
a vasút mindennapi életébe. 

Szeretném megragadni az al
kalmat, hogy külön köszönetet 
mondjak a vasútnál szolgálatot 
teljesítő kommunistáknak, akik 
hiszem, hogy kiemelkedő szak
mai munkájuk mellett nagy 
részt vállalnak a közösségi élet 
formálásából, a gondok megér
téséből, az áldozat�észség gaz
dagításából. Pártunk a jövőben 
is számít a vasútnál dolgozó 
kommunisták fegyelmezett, 
példamutató munkájára, és 
hangsúlyozni szeretném, köz
életi tevékenységére. Hisszük. 
hogy a mostani nehéz viszo
nyok között, amelyről oly szé
pen beszélt tegnap Czinege elv
társ a munkásgyűlésen és olyan 
sokoldalúan, hogy a nehezebb 
viszonyok között is számítha
tunk a vasutasok elkötelezettsé
gére, fegyelmére és szolgála
tára. 

Kívánok kedves mindnyá
juknak családi életükben na
gyon sok boldogságot, kívá
nom, hogy önként vállalt, fele
lősséggel teljesített hivatásuk
ban találják meg továbbra is 

kitüntetésben részesítette: Apáti Fe
renc tolatásvez .. Dombóvár Üzemfőn .. 
dr. Ábel Aladár oszt. vez. főorvost, 
Szolnoki MÁV Kórház és Rend Int.; 
Bakó AMbrus raktárnokot, Kecskemét 
KÜF; Barkóczt Ferenc előmunkást, 
Szekszárd Pft. Főn., Bordás Béla gép
láncvez .. Jászkisér MÁV Építőgépjav. 
Ü.; Buder Károlyrié forg. szolg. tevőt, 
Kazincbarcika KUF; Csernák Lajos 
előmunkást. Terézvárosi Pft. Főn.; Dé
zsi Zoltán főépítésvez.. Debrecen 
MÁV Építési Főn.; Dobos István mun
kavez .. Békéscsaba Pft. Főn.; Elmer 
László betan. pályamunkást, Celldö
mölk MÁV Építési Főn.; Er�s György 
tolatásvez .. Szombathely KUF; Farkas 
Sándor ügyint.. Bp. Vasútig.;_ Frank 
János tolatásvez .. Miskolc KUF: Ha
lász Gyula főmunkatársat, MÁV Ve
zérig.; Hárfás István állomásirányítót, 
Záhony Üzemig.; H9rváth Alfréd 
csop. vez., Miskolc Jj. U.; dr. Hunyady 
László 1g. főorvost. Szombathely Ter. 
Egészségügyi Közp._; dr. Jávor Antal
rié oszt. vez„ Bp. MAV Számítástechn. 
U.: Kicsák János mozd. vez., Mátészal
ka KÜF, Kocsis András előmunkást. 
Nyíregyháza Pft. Főn.. Kolozsvári 
Györgyné váltótisztítót. Füzesabony 
KUF: Kormos Erzsébet oszt. vez., Bp. 
MÁV Kórház és Közp. Rend. Int .. �o
vács Imre kőművest, Debrecen MAV 
Épület- és Hídfenntartó Főn.; Lajkó 
Gábor e_�ztergályos csop. vez .. Debre
cen Jj. U .. Lakatos József ügyvez. el
nökh .. Vasutasok Általános Biztosító 
Egyesülete; Lant�s Pkter főnökségve
zetőt. Szeged MA V Epület- és Híd
fenntartó Főn.: László Géza művez., 
Debrecen MÁV Oktatási Főn., Mártha 
István rakományigazítót. Záhony 
Üzemig.; Mérnyei Károly föpályames
tert. Tapolca Pft. Főn.; dr. Nagy Győző 
szertárfőn„ Nagykanizsa Szertárfőn.; 
Orbán József vonalgondozót. Sopron 
Pft. Főn .. Or:l:>án Mihály üzemfön. h .. 
Komárom KUF: Osváth József tolatás
vez.. Ceglédi KÜF_; dr. Pál Zoltán 
üzemfön .. Vésztő KUF; Pável Sándor· 
né rakt. kez„ Székesfehérvár Szertár-

Urbán Lajos közlekedési miniszter átadja a kitüntetést 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

főn .. Persa Jenő villanymozd. vez„ Rá
kosrendező KÜF. Pénzes Istvánné 
rakt. kez.. Zalaegerszeg Szertárfőn .. 
Podhorszky Zoltán ügyin!.. Miskolc 
Vasútig.; Porkoláb Sándor raktárost, 
Debrecen MÁV Építést Főn .. Révész 
János vonalgond .. Záhony Üzemig .. 
Szabó Báltnt vonalgond .. Miskolc Pft. 
Főn., Szabó László váltókez .. Komá
rom KÜF; Szalma László műszerészt, 
Szeged-Rókus MÁV BBFF; Takács 
László csop. vez., Szombathely MÁV 
BBFF; Tischler József hegesztőt. 
Szombathely Jj. Ü .. Tóth Béla távköz
lési hálózatszerelőt. Bp. MÁV Jobb
parti BBFF; Tóth József fizikai cs9p. 
vez .. Gyöngyös MÁV Kitérögyártó U.; 
Tóth Mihály saruzó csop. vez.; Nyír
egyháza KUF; Jrója János vonatvez .. 
Kiskunhalas KUF: yágvölgyi Mátyás 
ügyvez. elnökh .. MA V Alkalmazottak 
Első Biztosító és Segélyegyesülete, 
Vereb János mozd. vez„ Dunaújváros 
Üzemfőn.; Wojtekovits Ferencné pol 
főmunkatársat, Vasutasok Szakszerve
zete; Záborszki János lakatos csop. 
vez .. Miskolc MÁV BBFF; Zsamai De· 
zső csop. vez .. MÁV Vezérig. 

MINISZTERI 
DICSÉRET 

kitüntetésben részesültek. Babka Ti
bor tolatásvez., Szentes KÜF; Balogh 
Barnabás teljesítménykiértékelő. Zá
hony Üzemig .. Cserhalmi István ügy
int., Debrecen Vasútig.; Darabos Ist
ván músz. csop. vez .. MÁV ÜGH; De
tári Sándor vont. előrendező. Debre
cen KÜF; Dzsuptn József vasútépítő
karbantartó munkavez.. Sátoraljaúj
hely Pft. Fón .. Fehér József csop. vez„ 
Szolnok Jj. Ü.: Gál János csop. vez„ 
Pécs Vasútig.; Hajtó György lakatos 
csop. vez., Landler Jenő Jj. U.; HalJsz 
Ferenc dízelmozd. vez .. Szentes KUF; 
Hantó László ügyin!.. Szombathely 
Vasútig.. Hartyányi Lajos i,egesztő 
csop. vez., Székesfehérvár Jj. U.; Hódt
né Hnczu Erzsébet gyors- és gépíró. 
Miskolc Vasútig .. Kézdy Gyula csop. 
vez .. Bp. Vasútig.; Korsós Lajosné 
rakt. kez.. Bp. Nyugati Sze11árfőn • 
Kovács János asztalos, Hatvan-Fü
zesabony Pft. Főn.: Kovács .. J ózsef vál
tókez„ Püspökladány KUF: Lencz 
Henrik csapatvez. elómunkás. Dombó
vár Pft. Fön.; Molnár Béla rakt. kez .. 
Záhony Üzemig .. Nag), ;Antal térfelvi
gyázó. Bp. Kelenföld KUF. Na_gy An
tal vonatvez., Celldömölk KUF; dr. 
Nagy István oszt. vez. h., MÁV Vezé
ng.; Nagyft József kocstmester. Bp. 
Nyugati KÜF; �emes Lajos fizikai 
csop. vez .. Bp. MAV Szak- és Szerelői· 
pari Főn., Nun Ferencné váltótisztító. 
Kaposvár Üzemfön, .. Szabó Imre állo
másfön., Szeged KUF: Szekerezés Já
nosné ügyin!.. Vasutasok Szakszerve
zete; Tihovszky Istvánné ügyint.. Bp. 
MÁV Hídépítési Főn.; Tóth Lajos 
munkavez., Bp. MÁV Építési Főn .. 
Varga János csop. vez., Bp. MÁV Be
vételellenőrzési Ig., Vámos András f_el
sővezeték-karbantartó, Bp. MA V 
Landler Jenő Vill. Vonalfőn. 

VEZÉRIGAZGATÓI 
DICSÉRET 

kitüntetésben részesítette: Abért Jó
zsef csop. vez .. Szombathely MÁV 
TBÉF; Adamkó István felsővezeték
karbantartót, Hatvan MÁV Vill. Vo
nalfőn.; Antal Gyula tolatásvez. kocsi
mestert, Hatvan KQF; Ági Gyula tola
tásvez .• Tapolca KUF; Bacsa Tiborné 
pénztárost. MÁV Alkalmazottak Első 
Biztosító és Segélyegyesülete; Bencze 
János szertán munkást, Miskolc Szer
tárfőn.; Btró Ferenc menetirányítót, 
Debrecen Vasútig. Üzemirányító 
Közp.; Brezma Lajosné szárnfejtőt, 
Vasutasok Általános Biztosító Egyesü
lete; Budai Sándor pályamunkást, 
Szentes MÁV Építési Főn.; Bukovics 
István előmunkást, Nagykanizsa Pft. 
Főn.; Czibere Bálint ügyint. Debrecen 
MÁV Számviteli Főn.; Csányi István 
vonatvez., Záhony Üzemig.; Cserve
ná_k János tolatásvez., Balassagyarmat 
KUF; Csóka János felsővezeték-szere
lőt. Nyíregyháza MÁV Vili. Vonalfőn.; 
Csorba István csapatvez. előmunkást, 
Dombóvár Pft. Főn.; Domonkos Ist
ván kocsilakatost, Szeged KÜF; Fehér 
László ügyint., Záhony Üzemigaz_g.; 
Füleki Miklós vill. szerelőt, Ebes MAV 
Vill. Vonalfőn.; dr. Gaál Alajosné ügy-

int .. Bp. MÁV Bevételellenorzési lg .. 
Gerencsér László11é szállítmányozási 
vez .. Gyékényes Uzernfőn.: Gubánné 
Sirály Erzsébet ügyint.. Bp. Vasútig : 
Gyergyá� Ferenc mozd vez„ Nagyka
nizsa KUF; Halász Józ�ef személy
száll. vez .. Füzesabony KUF; Hett Ilo
na csop. vez., Vasutas Társadalomb1_zt. 
lg.; Heller Gusztávné Üg)fal.. MAV 
Vezérig .. Horváth Imre gépkez„ Kecs
kemét Szertárfőn.. Horváth István 
rakt. ke2., Szombathely MÁV Osztó· 
szertárfőn., _Ignácz László kocsirende
zőt, Pécs KÜF; Karác_sony Géza csop. 
vez., Szombathely MAV BBFF; Ka\os 
János anyagelszámolót, Pécs MA V 
Számvit. Főn.; Kecskés Péter elektro
műszerészt, Bp. MÁV GéP.�szeti. 
Technológiai és Anyagvizsgáló U.; �e
rényi Sándor zenekari tagot Bp. MAV 
Szimfonikusok Zenekari Főn.; Kerti 
Gergelyné varrónő szakmunkást. 
Szolnok MÁV Kórház és Rendelótnt., 
Kiss József csop. vez., Debrecen MÁV 
Építési Főn., K9cs1s Ferencné ügyint.. 
Dunakeszi Jj. U.; dr. Korcsmár Jó�ef 
belgyógyász szakorvost, Pécs MA V 
Ter. Egészségügyi Közp.; Kovács 
András forg. szolg. tevőt, Kiskunhalas 
KÜF; Kovács Antal szertárfőn., Sze
ged-Rókus MÁV lg. Osztószertár
főn.; Kovács Béláné fúróst. Debrecen 
Jj. Ü.; Kovács Józsefné ügyinl., Mis
kolc Vasútig .• Kőpataki István forg. 
szolg. tevőt, Veszprém KUf'.; Lengyel 
Imre kőművest, Eszaki Jj. U._; Lippai 
Emilné óvodavez .• Záhony Uzemig .. 
Losó Béla kőműves csop. vez., Miskolc 
MÁV Épület- és Hídfenntartó Főn., 
Maka János előmunkást, Szolnok Pft. 
Fön.; Makn Sándor felsővezeték-sze
relő csop. vez., Bp. MÁV Vili. Felsóve
zeték Építési Főn.; MarJsovics József 
épületlakatost, Bp. MA V Bal parti 
Épületfenntartó Főn .. Mihály _József 
lakatos csop. vez., Miskolc Jj. U . Mi
sinszki György pályarnestert, Hat
van-Salgótarjáni Pf!. Főn.; Mo1szeje
va Emma üg:i,fot.. MAV Vezéng.; Mol
nár István raktárkez., Balassagyarmat 
Szertárfőn.; Molnárné Szlávik Györ
gyi ügyint.. Vasutasok Szakszervezete; 
dr. Nagy Józsefné titkárnőt. Bp. MÁV 
Tervező Int.; Nagy Tibor ügyint. csop. 
vez .. MÁV Vezérig., Orbán Ferenc la
katos csop. vez .• Dombóvár Uzemfőn .. 
Orbán József ács-állványozó bngád
vez .. Bp. MÁV Magasépít�si Főn.: Qr· 
vos Mátyás üzemvezetőt. Eszak1 Jj. U .. 
Oskó György munkavez , Szentes 
MÁV Építési Főn .• dr. Papp Dezső 
jogsegélyszolg. vez .. Vasutasok Szak
szervezete Debreceni Ter. Szakszerv. 
Bízott.s.; Pfeiffer Oszkárné munkást. 
Kaposvár MÁV Épület- és Hídfenntar· 
tó Főn.; Plangár István rakt. munkást. 
Cegléd Szertárfőn .. Ratkat Ferenc vo
nalgond., Békéscsaba Pft. Főn.; Sasvá
ri Sándor építést főmérnököt. Miskolc 
MÁV Építést Főn.; Schmidt Józ�ef 
műsz. részlegvezetőt, Rákos MAV 
Orsz. Osztószertárfőn.; Somogyi Elek 
vonalkez.; Pápa Pft. Főn.; Somoskői 
János ügyint., Szeged Vasútig.; Só\y
mos Gyuláné raktárost, Vasutasok Al
talános Biztosító Egyesülete; Sz�bó 
János kocsivizsgálót, Hatvan KUF; 
Szabó János targoncavez., Debrecen 
MÁV Ig. Osztószertárfőn .. Szabó Jó
zsef bérellenőrt, Székesfehérvár Pft. 
Főn.; Szabó József raktárnokot, Bp. 
Ferencvárosi KÜF. Szabó Józsefné ta
karítónőt, Debrecen MÁV Gondnok
ság; Szabó Miklós pályamunkást. 
Debrecen Pft. Főn.; Szücs Imre gép
kez., Győr Pft. F§n .. Takács J�nos 
málházót, Győr KUF: Tasnác;b Denes 
építési vez. mérnököt, Bp. MAV Jobb
parti BBFF; Tivadar Jenő oszt,_ vez. h .. 
Jászkisér MAV Építőgépjav. U.; Tóth 
Dezső ügyint.. Debrecen Vasútig.; 
Tóth Endre munkavez .. Szombathely 
MÁV Épület- és Hídfenntartó Főn.: 
Tóth Gizella forg. szolg. tevőt, Vésztő 
KÜF; T9th János geó-ml!-.róst, Gyön
gyös MAV Kitérógyártó U.: Tóth„La
josné konyhaleányt, Bp. Vasútig. Uze
mi konyha; Tóth László szerelő-laka
tost. Gyöngyös MAV Kitérőgyártó U : 
Székely József Műszerészt, Miskolc 
MÁV BBFF; Turcsik János darukeze
lőt, Záhon_y Üzemig., Záhonyi Elek 
ügyint. MAV Vezérig.; Zsólyomt Lász
ló rend. forg. szolg. tevőt, Dombóván 
Üzemfőn 

* 

A Semmelweis-emlékünnepség al
kalmából az egészségügyi miniszter 

KIVÁLÓ ORVOS 

kitüntető címet adományozott: dr. Tu
róczy Zsuzsanna oszt. vez. főorvosnak. 
Bp. MÁV Kórház és Közp. Rendelőin
tézet. 

1985. JÚLIUS 25. 

Így ünnepeltél. 
a 35. vasutasnapot 

Celldömölkön 

A 35. vasutasnap alkalmából 
július 12-én a celldömölki Ke
menesalji Művelődési Központ 
adott helyet a szombathelyi 
vasútigazgatóság központi ren
dezvényének. Az ünnepség 
előtt - a művelődési központ 
ifjú fúvósainak pattogó ütemű 
dallamai között - indították az 
M 62 135 számú dízelmozdony
nyal vontatott Ferencvárosba 
tartó irányvonatot. Az 526 mé
ter hosszú, 1487 tonna súlyú 
szerelvényt az állomás Berzse
nyi Dániel II. szocialista bri
gádja állította össze, és a Szé
chenyi István kollektívájának 
az egyik tagja továbbította. 

A központi ünnepségen el
nöklő Hajas Endre, a szombat
helyi területi szakszervezeti bi
zottság titkára köszöntötte a 
megjelenteket. Külön üdvözölte 
Tolnai lldikót, a vasutas-szak
szervezet központi vezetőségé
nek a titkárát, Nagy Károlyt, a 
MÁV Vezérigazgatóság pártbi
zottsága titkárát és Artner Ti
bornét, a megyei tanács elnök
helyettesét. 

Tóth József, a városi tanács 
elnöke elmondotta, hogy büsz
ke a város vasutasaira. A körze
ti üzemfőnökség az elmúlt évi 
eredményei alapján kiváló lett. 
Szép eredményekkel büszkél
kedhetnek az építési főnökség 
dolgozói is. A 13 ezer lakosú vá
ros és környékének fele kötődik 
valamilyen formában a MÁV
hoz. Büszkén vállalja a város a 
vasutat. Az országban egyetlen 
egy város címerében van szár
nyaskerék, és ez Celldömölk. 

A megyei szervek nevében 
Takács László, a vezérigazga
tóság gazdasági vezetése és a 
vasutas-szakszervezet elnöksé
ge nevében Nagy Károly kö
szöntötte az ünnepség részve
vőit. Ezek után Kapronczai Já
nos, vasútigazgató és Szigeti 
Sándor, az építési főnökség 
igazgatója kitüntetéseket és ju
talmakat adott át. 

Sz.Jakab 

NagykanÍzsán 

Július 11-én délelőtt kezdőd
tek a vasutasnapi ünnepségek 
Nagykamzsán. A vontatási 
üzemegységen a felszabadulás 
óta hivatásuk teljesítése közben 
elhunyt vasutasok emlékművé
nél helyezték el a kegyelet ko
szorúit a párt, szakszervezet és 
a KISZ képviselÖi. valamint a 
gazdasági vezetők. 

Az ünnepségre a Kodály Zol
tán Művelődési Házban került 
sor. A vasutas-néptáncegyüttes 
adott műsort, majd Tóth János 
szb-titkár üdvözölte a megje
lenteket, köztük Ladeczki Ist
vánt, a városi pártbizottság tit
kárát és Mersics Ferencet, az 
szmt titkárát. Temesvári An
dor, a Hazafias Népfront városi 
titkára mondott ünnepi beszé
det. Utána kitüntetéseket, jutal
makat adtak át. Összesen 1,3 
millió forintot osztottak ki a 
nagykanizsai vasutasok között. 

(Győri) 

Budapesten 

A budapesti vasútigazgató
ság a központi vasutasnapi ün
nepséget július 10-én a MÁV 
Bevételellenőrzési Igazgatóság 
konferenciatermében tartotta. 
Az ünnepségen megjelent Ko
szorús Ferenc, a vasutas-szak
szervezet főtitkára, dr. Bajusz 
Rezső, a MÁV vezérigazgatója, 
Kurucz Tamás, az MSZMP VI. 
kerületi Bizottságának titkára. 
A pozsonyi vasútigazgatóságot 
Ignac Zvonar, a drezdait Rolf 
Dieter képviselte. 

Az ünnepséget Mészöly Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
budapesti területi szakszerveze
ti bizottságának titkára nyitotta 
meg, majd Tongori Imre vasút
igazgató mondott beszédet. Is
mertette az első félévben elért 
eredményeket és az év hátrale
vő részében várható s1emély
és áruszállítási feladatokat. 

Az igazgató ünnepi beszéde 
után a külföldi vendégek mél
tatták a magyar vasutasokkal 
kialakult korrekt, szocialista 
partneri kapcsolatokat, és to
vábbra is a jó együttműködés-

ről biztosították a magyar kollé
gákat. 

Ezután felolvasták Urbán La
jos közlekedési miniszternek a 
levelét. amelyben megköszönte 
az igazgatóság vasutasainak ed
dig végzett munkáját, és sok si
kert kívánt a további feladatok 
ellátásához. 

Az ünnepség végén dr. Ba
jusz Rezső átadta a vezérigaz
gatói dicséret, Tongori Imre pe
dig az igazgatói dicséret el
ismeréseket. Végezetül Sinko
vits Imre, Gombos Kati és Vi
tay lldikó színvonalas kultúr
műsorral szórakoztatták az ün
nepség résztvevőit. 

(Séra) 

He'7es és 
Nógrád 

megyében 

Heves és Nógrád megye va
sutasai is jó hangulatban ünne
pelték a 35. vasutasnapot. 
A hatvani sportcsarnokban jú
lius ll-én rendezett ünnepsé
gen Kassa vasútállomás meghí
vott dolgozói is részt vettek. 
A megjelenteket a Liszt Ferenc 
Művelődési Ház citerazenekara 
és a MÁV-óvodások színvona
las műsorral szórakoztatták. Ez
után Bocsi László áfész-elnök, 
a hatvani városi párt-végrehaj
tóbizottság tagja mondott ünne
pi beszédet. 

Gyöngyös állomás dolgozói a 
vasutasnapot a festői környe
zetben lévő Lajosházán ünne
pelték. Reggel kisvonattal utaz
tak oda. A felnőttek szalonna
sütéssel kezdték a napot. 
A gyerekek vetélkedőkön vet
tek részt. 

Somoskőújfalu állomás vasu
tasai a község sportklubjában 
rendezték ünnepségüket. ame
lyen részt vettek a magyar
csehszlovák határőrség és vám
őrség tagjai. valamint verseny
társuk, Fülek állomás dolgozói 
is. A salgótarjáni ünnepségen 
a testvérváros, Besztercebánya 
vasutasa1 voltak jelen. Kistere
nyén, Nagybátonyban is ha
sonlóképpen rendezték az ün
nepséget. 

Pásztón, az Ágasvári Étte
remben került sor az ünnepség
re, amelyre a közelmúltban 
nyugdíjba vonult dolgozókat 1s 
meghívták. Pásztó 12-es sz. épí
tésvezetőségének dolgozói a kö
zeli Mátrában, Zsiló környékén 
ünnepelték meg az idei vasu
tasnapot. 

Szücs Ferenc 

Békés�sabán 

A békéscsabai körzeti üzem
főnökség dolgozói a 35. vasutas
nap alkalmából július 12-én, 
délután 15 órakor a vasutas 
művelődési házban tartották 
meg ünnepségüket. Velük 
együtt ünnepeltek a pályafenn
tartási főnökség, a szertárfő
nökség és az Északi Járműjaví
tó békéscsabai üzemének dol
gozói is. 

Az ünnepség részvevőit Vaj
da János, az üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottságának 
titkára köszöntötte, aki a jelen· 
lévők nevében külön is üdvö
zölte az elnökségben helyet fog
laló Pintér Lajost, a megyei 
pártbizottság munkatársát, Bla
hut Lajost, a Békéscsaba városi 
Tanács elnökhelyettesét és 
Spró'ber Józsefet, a megyei ta· 
nács közlekedési osztályának 
vezetőjét, az ünnepség szóno
kát. 

Sprőber József ünnepi kö
szöntőjében szólt a vasutasok 
felelősségteljes munkájáról, 
azokról az erőfeszítésekről, 
amelyeket a zord tél! időjárás
ban és nyári hőségben tesznek 
az utazóközönségért és a fuva
roztatókért. Idézte a múltat. a 
már nyugdíjas vasutasok érték
teremtő munkáját, s szólt a je
lenről a ma is aktív dolgozók
ról, a�ok szociális és egészséf 
ügyi ellátásáról, a vasút szolga· 
latának hűség�ről. a törzsgár
datagok helytállásáról. 

Az ünnepi köszöntő után a 
vasutasnap alkalmából kitünte· 
tések. jutalmak átadására ke
rült sor. 

Zacharidesz Jánosné 
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Nyári forgalom a vasúton Dobogós 
helyezés 

Az elmúlt évtizedben az ide
genforgalom az egyik legfonto
sabb „iparággá„ vált szerte a 
világon. Ez a modern népván
dorlás nem kerülte el hazánkat 
sem. Határainkat évente tízmil
liónál több turista lépi át. Az 
idegenforgalom fejlődése egy
úttal piaci tényező a vasúti sze
mélyközlekedésben is, mivel a 
turisták egy része éppen a vas
utat választja utazásához. A la
kosság és a hazánkba látogató 
külföldiek fő úticélja: Buda
pest, a Balaton, a Velencei-tó, 
a Mátra, a Bükk és a gyógyfür
dők. A Velencei-tó iránti érdek
lődés Budapesthez való közel
sége miatt állandóan nő. 

Első a biztonság 

Közismert, hogy a menet
rendszerű közlekedés a gép
ember-idő tényezők jó össze
hangolásától függ. melyben a 
meghatározó szerep természe
tesen az emberé. Arra kell te
hát törekednünk, hogy meg/ e
leljünk menetrendi garanciá
inknak. Mert az utasok szeretik 
tudni, hogy vonataik az ígért 
időpontban valóban megérkez
nek a célállomásra. Ha ez nem 
így történik, akkor csatlakozást 
mulasztanak, késve érkeznek 
az üdülőbe, illetve otthonukba, 
s ez végső soron hatással van 
egész üdülésükre, közérze
tükre. 

A feladatok részletes elemzé
se nélkül is állítjuk. hogy a 
megnövekedett nyári forgalom 
sikeres megvalósításához meg
győződésen alapuló elhatáro
zásra, erőfeszítésre, találékony
ságra és nemegyszer lelemény
re van szükség. Ez pedig már 
maga is vállalkozás a jó gazdál
kodás érdekében mindannyi
unk részéről. 

ge, a sebességtartomány külön
bözősége. a biztosított térközök 
változó hossza eltérő követési 
időkkel jár. ami megbonthatja 
az egyenletes követési ütemet. 

A Balatonról és a Velencei
tótól a vasárnapi visszaáramlás 
Burlapest felé: egyirányú köz
lekedéssel is lehetséges, ami azt 
jelenti, hogy fokozni kell a két
vágányú pálya kapacitásának 
kihasználását. 

A Szovjet Kultúra és Tudo
mány Házában működő szo
cialista brigádok klubja, a 
ház igazgatósága, a Szak
szervezetek Budapesti Taná
csa hazánk felszabadulása 
és a Szovjetuniónak a Nagy 
Honvédő Háborúban aratott 
győzelme 40. évfordulója al
kalmából „Felszabadítók út
ján" címmel országos vetél
kedőt hirdetett. 

A vetélkedőre 85 brigád 
nevezését fogadták el az or
szág különböző vállalataitól, 
köztük a MÁV Budapesti 
Igazgatóság „Tyereskova" 
néven indult brigádjáét. Az 
i>ttagú brigádnak a vetélke
dősorozat három fordulójá
ban kellett helytállnia, hogy 
a döntő győztesei között le
hessenek. 

A csapat tagjainak (Kafer
né Gosztonyi Mónika, Szabó 
Csilla, dr. Szilárd Ferenc, 
Szukk Ferenc, Tóthné Síkföi 

· Krisztina) felkészültségét bi
zonyította a döntőn elért má
sodik hely. 

A MÁVTOURS-ról írták 
Az NSZK állampolgárai szívesen töltik nyári szabadsá

gukat külföldön, és sokan választják úticélul hazánkat is. 
A nyugatnémet turistákat informáló hetilap, a Touristik 
Ak;uell június 11-i számában képes beszámolót közöl a 
MA VTOURS-ról. A cikket az alábbiakban közöljük. 

A legnagyobb magyar utazási iroda, az IBUSZ mellett 
immár a Magyar Államvasutak (MÁV) is utazások szerve
zőj�ként lép fel külföldön. E cél_ból Budapesten létrejött a 
MA VTOURS iroda. A Magyar Allamvasutak új utazási le
ányvállalata erőteljesen a jövedelmező üzletek felé kíván 
fordulni és népszerűvé kívánja tenni a vasúti utazást Ma
gyarországon. 

Mindemellett a MÁ VTOURS nem az IBUSZ konkurren
ciájaként kíván fellépni, sokkal inkább annak Európa-szer
te kifejtett idegenforgalmi tevékenységét kívánja kiegészí
teni. Ez egyértelműen kifejeződik a kizárólag vasúthoz kö
tött ajánlataiban, amelyekben felismerhető a törekvés, 
hogy a jól működő MÁV-vonalhálózatot, előnyösen meg
erősítve, a turizmus területén is kihasználják. A MÁV
TOURS marketingtevékenysége elsősorban az NSZK va
súti utazási szervezetek felé irányul, hogy ezek számára 
megkönnyítse új vasúti utazási ajánlatok kidolgozását 
Magyarországra. 

A DB frankfurti utazási irodájával, az AMEROPA-val 
már létrejöttek az első kapcsolatok. A vasút kedvelői szá
mára magyar vonalakon gőzössel vontatott vonatokkal tör
ténő utazás mellett tartalmazzák az ajánlatok kiszélesítését 
a nemzetközi kapcsolatokban is. Az idegenforgalmi kíná
latba a gőzvontatású turistavasutakat is (pl. a Széchenyi 
Múzeum-vasút) be kívánják kapcsolni. 

A MÁVT_OURS tevékenységének eg�. súlypontjaként 
kezeli a MAV-szalonkocsik bérbeadását. Osszesen öt sza
lonkocsi áll a MÁVTOURS rendelkezésére, amelyek legfel
jebb 15 tagú csoportok számára teszik lehetővé Magyaror
szág vasúton történő, szórakozást biztosító beutazását. 

A MÁVTOURS a napokban bemutatta egyik szalonko
csiját a budapesti Keleti pályaudvaron. Ez a korábban az 
Államvasutaknak fenntartott kocsi a nagy konferenciate
rem mellett hálófülkékkel és egy kis konyhával felszerelt 
kiszolgálófülkével is rendelkezik. (hc) 
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Hazánk idegenforgalmának 
sajátossága az idényszerűség. 
Ez azt jelenti, hogy az évi forga
lom 50 százaléka a három nyári 
hónapra esik. A jelentősen 
megnőtt utastömegek szállítá
sát a vasút csak úgy tudja kielé
gíteni. ha a nyán forgalomra 
gondosan felkészül. Ez koránt
sem jelentheti csak az eszköz
rendszer átcsoportosítását, ha
nem szükseg van a vasutasok 
felkészítésére is. 

A távolsági utazási igényeket 
kiszolgáló gyors- és expresszvo
natok az idén már több helyen 
megállnak. Az így bekövetkező 
időveszteség azonban látszóla
gos csak. hisz a megállítás 
előnyhöz juttatja az utasokat, 
akiknek korábban fel- és elhor
dó vonatokkal kellett az utazást 
megkezdeni, illetve befejezni. 

Ezúttal - évek óta először -
már nem kell számolni a Buda
pest-Kelenföld átépítése okozta 
hátrányokkal. Az állomás vo
natfogadó és -indító készségé
nek jelentős növelése. az egy
idejű menetek zavartalan for
galma. a szerelvények gyors 
ürítése, az aluljárók megnyitá
sa, a tájékoztató rendszer teljes
sége az idei nyári forgalmat 
már érdemben segíti. A vona
tok kevesebb feltartással foly
tathatják útjukat keresztül az 
állomáson. A kedvezően válto
zott technikai és technológiai 
feltételrendszer a zavartala
nabb üzemvitelben érzékelhe
tő. Kell, hogy következménye a 
teljesítmények javulása legyen. 

Ami rajtunk múlik 

Határidő előtt 

Konténer-pályaudvart 
Ma az idegenforgalmi keres

lettel minden eddiginél jobban 
számolunk. Ennek jegyében 
kezdte meg tevékenységét az 
Idegenforgalmi és Szállítmá
nyozási Igazgatóság is. Vendég
váró, vendégfogadó képessé
günk kibővült. Már nemcsak 
menet- és helyjegyek, ruhatári 
befizetések, útipoggyász- és 
expresszárudí3ak szerepelnek 
bevételeink között, hanem nép
szerű idegenforgalmi kínála
tunk is. 

Az ÚJ menetrend alkalmazko
dik a hét vége forgalmához, és 
képes zavarmentesen levezetni 
a nemzetközi és országon belüli 
utasáramlatokat. Ezt szolgálja a 
regionális és a távolsági forga
lom szétválasztása. A vonatok 
mennyisége elégséges a szerve
zett csoportos üdülő- és kirán
dulóforgalomhoz. 

Számolnunk kell azzal, hogy 
mind a szocialista, mind a tőkés 
országokból több látogató érke
zik hozzánk. Emiatt mérsékel
ten emelkedik a távolsági uta
zások száma, amely elsősorban 
az utaskilométer növekedésével 
mérhető. Az egyéni ut,azással 
szemben a családi utazás kezd 
mindjobban terjedni. 

Következésképpen a nyári 
forgalom alatt változik szolgál
tatásunk rendje és értéke is. 

Az utasvédelemnek és bal
eset-megelőzésnek mindenkor 
az első helyen kell állnia azzal 
együtt. hogy az utazóközönség 
kiszolgálásánál fontos szerepet 
tölt be a pontos közlekedés. 

--
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Feszített ütemben 

A nyári / orgalom feszített 
munkaütemet kíván minden 
vasutastól, a tervezéstől a meg
valósításig. Csak ennek felis
merése és elfogadása segíthet 
abban. hogy a dolgozók értsék 
sajátos többletfeladatuk lénye
gét. Ennek során a legnehe
zebb feladat a budapesti fejpá
lyaudvarokra, továbbá a nagy
kanizsai, a tapolcai. a kelenföldi 
és a rákosrendező1 üzemfőnök
ségekre hárul. A gyakorlat kö
veteli meg azt is, hogy a több 
igazgatóság területét érintő vo
natok menetrendszerű közleke
dését feltétlenül biztosítani kell. 
A Nyíregyházáról Fonyódra 
menő, továbbá a Miskolcról. 
Szegedről, Pécsről és Szombat
helyről induló vonatoknál is 
pontossággal kell az utasok ké
nyelmét fokozni. Bár ezeknek a 
vonatoknak a kényelme, tiszta
sága kedvezőbb más vonatoké
nál, pontosságuk még sok kí
vánnivalót hagy maga után. 
Különösen a Miskolc-Tiszai pá
lyaudvarról és Nyíregyházáról 
induló vonatokra volt jellemző 
az elmúlt időszakban a közleke
dés késett. Ezért ezekre a vo
natokra már a Budapest előtti 
vonalszakaszon kell nagyobb 
gondot fordítani. 

A nyári forgalomban a vona
tok gyakorisága, más-más jelle-

Térjünk vissza az idegenfor
galomhoz. amely a nyári forga
lom kiemelkedő jellemzője: 

Az országban futó 1 millió 
344 ezer személygépkocsi, to
vábbá a VOLÁN járatsűrűsége 
erős fuvarpiaci konkurrenciát 
jelent a vasúti utasszállításban, 
amit nem szabad lebecsülni. 
Ennek ellenére· a vasúti sze
mélyfuvarozás biztonságának 
magas értéke, a gyorsaság, a jó 
csatlakozás, a vasutasok udva
riassága ma is vonzó a lakos
ság, az utazóközönség szemé
ben. 

Nem szabad azonban elfe
lednünk, hogy nyáron a sze
mélyforgalom főleg hét végén 
olyan terhelés alá kerül, hogy 
egyensúlyi helyzetéből a legki
sebb zavaró hatásra kibillen
het. Ez pedig a szolgáltatás mi
nőségét érintené. Emiatt a tel
jesítményeket naponta nyo
mon kell követni, az eseti vagy 
rendszerbeli hiá?iyosságokat 
fel kell tárni és meg kell szün
tetni. 

Összegezve: a r..yári forga
lom zavartalan lebonyolítása 
elsősorban a vasutasok helyt
állásán múlik, azzal együtt, 
hogy a MÁV még a visszafogott 
fejlesztések ellenére is javította 
az utazási körülményeket. Az 
egyéni és csoportteljesítmé
nyek feleljenek meg a követel
ményeknek. s akkor kiérdemel
jük szolgáltatásainkkal a társa
dalom fokozott megbecsülését 
és elismerését. 

Szabó Béla 

Vonatra várva a Déli pályaudvaron (Laczkó Ildikó felvétele) 

és kocsijavítót avattak Pécsett 

Pécsett. a 35 vasutasnap ren
dezvénysorozata két fontos léte
sítmény átadásával vette kezde
tét július 8-án. Ezen a napon 
helyezték üzembe a Pécs állo
máson épült konténer-pályaud
vart és Pécsbánya-rendező ko
csijavító csarnokát. Először a 
konténer-pályaudvar átadására 
került sor, amelyen Fényes Jó
zsef vasútigazgató mondott ün
nepi beszédet. 

Kiemelte, hogy a konténer
pályaudvar üzemeltetéséhez 
szükséges valamennyi létesít
mény a tervezett határidő előtt 
hat hónappal, június 30-ra elké
szült. A konténeremelő bak
daru átadására a későbbiekben 
kerül sor. 

A pályaudvar Dél-Dunántúl 
teljes konténerforgalmának / el
vételére lesz képes. E korszerű 
áruszállítás révén csökkennek 
majd a raktározási gondok, lé
nyegesen kevesebb lesz & rako
dási idő és a járművek álláside
je. A 89 millió forint értékű be
ruházás kiviteli terveit az Út
Vasútépítő Vállalat készítette. 
A munkálatokat 1983 szeptem
berében a Dél-Dunántúli Melio
rációs Társaság kezdte el. és 
még abban az évben befejezte a 
földmunkálatokat. A kivitelezés 
során az építők 60 ezer m3 föl
det mozgattak meg. 

A darupálya hossza 230 mé
ter. A létesítményhez egy kilo
méter hosszúságú vasúthálóza
tot építettek négy csoportkitérő
vel. Az elkészített beton- és asz
faltburkolat megközelíti a 15 
ezer m2-t. A csapadékvíz elve
zetésére és az üzemi épület ki-

iifidiili Jii'lth. 
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Az új üzemcsarnok 

szolgálására készült szennyvíz
csatornák és vízvezetékek hosz
sza három kilométer. Az itt dol
gozó vasutasok részére 200 
négyzetméter alapterületű üze
mi épületet építettek. 

A pályaudvaron évente 16 
ezer közepes és 1600 nagykon
ténert mozgatnak meg. A 
bakdaru üzembe helyezése 
után a pályaudvar kapacitása a 
jelenlegi forgalom kétszerese 
lesz. 

Az igazgató ezután köszöne
tet mondott az építőknek, majd 
felkérte Mester Alajos vezér
igazgató-helyettest a létesít
mény üzembe helyezésére. 
A vezérigazgató-helyettes a 
konténer-pályaudvart ezután 
üzemeltetésre átadta Mosoni 
Zoltánnak, a pécsi üzemfőnök
ség vezetőjének. 

Pécsbánya-rendezőn is ün
nepélyes külsőségek között ad
ták át a június 30-ra elkészült 
kocsijavító csarnokot. Fényes 
József vasútigazgató beszédé
ben kiemelte, hogy a csarnok 
határidő előtt hat hónappal ké
szült el, amely a tervezők és 
kivítelezők összehangolt, jó 
munkáját dicséri. A létesítmény 
generáltervezője a Baranya
terv, kivitelezője pedig a Tolna 
megyei Állami Építő1pan Válla
lat. 

A kivitelezés 1982 októberé
ben kezdődött. A kocsijavító 
műhelynek kiemelkedő jelentő
sége van a MÁV üzemviteli 
munkájában, ezért az Állami 
Tervbizottság 1984-ben 15 mil
lió forintot adott·a MÁV-nak az
zal a feltétellel, hogy a létesít-

,,, " 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

mény a tervezettnél hat hónap
pal előbb elkészüljön. A beru
házás kivitelezésén dolgozó vál
lalatok, üzemek és főnökségek 
munkaverseny-felajánlást tet
tek. Valamennyi érdekelt vál
lalta, hogy munkájukat úgy 
végzik, hogy a csarnok műszaki 
átadása 1985. június 30-ig meg
történhessen. A szocialista és 
munkabrigádok teljesítették a 
vállalást, kitűnő munkát végez
tek. 

A kocsijavító területén az 
építők 50 ezer köbméter földet 
mozgattak meg. Elkészült 3185 
négyzetméter alapterületű javí
tócsarnok 778 négyzetméter 
alapterületű segédműhelysor
ral. A vágányhálózat hossza 
1257 vgfm. A csarnok területén 
6500 négyzetméter út- és tér
burkolat készült. A jobb mun
kakörülményeket korszerű tér
világítás, emelő és anyagmoz
gató gépek sora szolgálja. Októ
berig elkészülnek a szociális 
épület öltözői, mosdói, a melegí
tőkonyha, valamint a szertári és 
a raktári helyiségek. 

A korszerű csarnokban éven
te húszezer teherkocsit javíta
nak majd. 

Mester Alajos vezérigazgató
helyettes ezután üzembe he
lyezte a csarnokot, □ajd átadta 
azt Hetesi Józsefnek, az üzem
főnökség vontatási főmérnöké
nek. 

Az ünnepségeken a kivitele
zésben élen járó dolgozóknak 
jutalmakat, kitüntetéseket ad
tak át. 

- ar -
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roszóNJJOK A JUBILEUMI VETELKED i 

_ _ HSUJOZEMI ORSZAGOS DÖNTŐJÉNEK 1 
, 

az Eszaki Járműjavító csapata 
� RtSZTVEVÖIT � 

Július 11-én befejeződött a 
vasutasok egy évig tartó jubi
leumi vetélkedője. 1984. július 
l-én indult ugyanis - a kong
resszusi és felszabadulási mun
kaverseny részeként - a gaz
dasági verseny a MÁV-nál. 
amelybe mintegy 150 szolgálati 
hely hatezer szocialista brigád
ja nevezett be. 

A verseny célja az volt. hogy 
a brigádok jobban végezzék 
mindennapi munkájukat, és 
eredményesebben tudjanak 
hozzájárulni a tervek teljesíté
séhez. Az értékelésben is a gaz
dasági eredményesség volt a fő 
szempont. A vasutasok - több 
mint hatvanezren - a vetélke
dők során számot adtak szak
mai felkészültségükről, politi
kai. történelmi ismereteikről. 

pápai pályafenntartási főnök
ség, az ebesi villamos vonalfő
nökség, a záhonyi és a pécsi 
i9azgatósági szertárak; az 
Eszaki és a Szombathelyi Jár
műjavító; a Jászkiséri Építő
gép-javító Üzem; a Miskolci 
Építési Főnökség és a MÁV 
Számítástechnikai Üzem. 

Az elődöntőt Szemők Béla ál
talános vezérigazgató-helyettes 
nyitotta meg. Méltatta a döntő
be jutott csapatok eddigi ered
ményeit, a jubileumi vetélkedő
sorozaton részt vett szocialista 
brigádok szorgalmát, felké
szültségét, szakmai-politikai tá
jékozottságát. Ezután a döntő 
játékvezetője, Rap csányi 
László, a Magyar Rádió főmun
katársa ismertette az elődöntő 
szabályait, a feladatokat. 

Az írásbeli feladat megoldása közben 

A v�télkedőt kezdettől nagy 
érdeklődés, megkülönböztetett 
figyelem kísérte. amelynek 
egyik oka a szinte szenzáció
számba menő díjak, jutalmak 
adományozása volt. A MÁV 
történetében ilyen nagy töme
geket mozgósító, jelentős erköl
<'Si. anyagi" megbecsülést adó 
i,er.wmgésre még nem került 
sor. 

A MÁV Vezéngazgatósága a 
Vasutasok Szakszervezetével 
együttesen meghirdetett terme
lési-szakmai vetélkedősorozatá
nak első ütemében a szocialista 
brigádok a munkahelyeken 
ven,enyeztek. és ez májusban 
fejeződött be. A második fordu
lóban a szolgálati helyek (fő
nökségek. üzemek. hivatalok) 
versengtek. s az értékelésre az 
úgynevezett szakszolgálati dön
tőkön került sor. A szolgálati 
helyeket ezeken a döntőkön 
10-10 személyből álló csapatok 
képviselték. A szakszolgálati 
döntó?cön összesen 140 szolgá
lati hely képviseltette magát. 
Az országos döntőbe végül 20 
szolgálati hely legjobb teljesít
ményt nyújtó (tíz-tíz tagú) csa
pata jutott be. 

Az országos döntőt - a 35. 
vasutasnap eseménysorozatá
nak nyitányaként - július 9-én 
és 10-én a BVSC Szőnyi úti 
székházában rendezték. Az első 
napon. a 11 órakor kezdődött 
elődöntőn a következő húsz 
szolgálati hely tíztagú csapatai 
foglaltak helyet az asztaloknál. 
Ferencváros, Miskolc, Debre
cen, Kecskemét, Dombóvár és 
Szombathely körzeti üzemfő
nökség; a budapesti bal parti 
biztosítóberendezési, a pécsi 
biztosítóberendezési és fenn
tartási főnökség; a miskolci, a 
kiskunhalasi, a kisújszállási, a 

A csapatok maximálisan 500 
pontot szerezhettek a szolgálati 
helyükön 1984. július és 1985. 
június 30. között elért gazdasági 
eredményeik alapján. A főnök
ségek által a vetélkedőre készí
tett 125 x 200 cm-es tablóért 
maximum 20 pontot kaphattak. 
Az elődöntőn a tíztagú csapatok 
az írásbeli kérdésekre adott vá
laszok alapján 100 pontot sze
rezhettek. 

A csapatok tagjainak a vetél
kedőn száz kérdést tartalmazó 
tesztlapot kellett kitölteni 1-2-X 

rendszerű totó formájában. 
A kérdések ötven százaléka 
szakszolgálati jellegű volt. Har
minc százaléka a magyar vasút 
40 éves történetével, fejlődésé
vel, húsz százaléka pedig ha
zánk szocialista fejlődésével, a 
fontosabb társadalmi, politikai 
eseményeivel volt kapcsolatos. 

Az értékelést a munkaügyi és 
szociálpolitikai főosztály és a 
vasutas-szakszervezet közgaz
dasági osztálya által összeállí
tott bizottság végezte. A szolgá
lati hely termelési eredményeit 
a Vezérigazgatóságon erre a 
célra létrehozott bizottság vizs
gálta felül, és határozta meg a 
pontértéket, amelyet a vezér
igazgató és a szakszervezet fő
titkára hagyott jóvá. 

A játékvezető 14 órakor hir
dette ki a csapatok eredmé
nyeit, a helyezéseket. Az eljárá
si szabályzat szerint az első 
nyolc helyezett csapat jutott to
vább a másnap tartott nyilvá
nos döntőbe, ahová a termelési 
eredményekért kapott pontokat 
magukkal vitték. Tizenkét csa
pat tehát befejezte a vetélkedőt 
és átvehette a meghirdetett sze
mélyi jutalmakat, valamint a 
szolgálati hely részére kiírt szo
ciális, munkavédelmi és kultu-

Az Északi Járműjavító csapata a zsűri értékelését hallgatja 
(Tüttő Tibor felvétele) 

rális célokra felhasználható ösz
szegről szóló értesítést. A cs� 
pat jutalmát a csapat vezetője. a 
szolgálati hely által elnyert 
pénzügyi keretről szóló értesí
tést pedig a szolgálati hely ve
zetője vette át dr. Bajusz Rezső 
vezérigazgatótól, illetve Koszo
rus Ferenc főtitkártól. 

A másnap. július 10-én, tíz 
órakor kezdődött döntőbe a kö
vetkező nyolc csapat jutott: a 

záhonyi szertárfőnökség, az 
Északi Járműjavító Üzem, a 
Miskolci Építési Főnökség, a 
Dombóvári Körzeti Üzemfő
nökség, a Szombathelyi Jármű
javító, a MÁV Számítástechni
kai Üzem, a Miskolci Pft. Fő
nökség és a Jászkiséri Építő
gép-javító Üzem csapata. 

Az országos döntő zsűrijét 
Rapcsányi László mutatta be a 
jelenlevőknek. A zsüri elnöke 
dr. Bajusz Rezső, a MÁV vezér
igazgatója volt. A társelnökök: 
Koszorus Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára és 
Győrfi József, a Közlekedési 
Minisztérium személyzeti és ok
tatási főosztályának vezetője. 
A zsűri tagjai: Szemó?c Béla ál
talános vezérigazgató-helyettes, 
Nagy Károly, a Vezérigazgató
ság pártbizottságának titkára, 
dr. Szabó Miklós, a vasutas
szakszervezet közgazdasági 
osztályának vezetője, Pál Jó
zsef, építési és pályafenntartási 
főosztályvezető, Csárádi János 
gépészeti és járműfenntartási 
főosztályvezető, Egri István 
üzemviteli főosztályvezető és 
Mandala István, a biztosítóbe-
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A zsűri elnöke értékeli az országos vetélkedő eredményét 

járások ismerete volt. Az ezzel Izgalmas, érdekes része volt Ezután kiosztották a díjakat. 
kapcsolatos kérdésekre a csa- a vetélkedőnek a harmadik té
patokból öt versenyző írásban, makör. A versenyzők tájéko
öt pedig szóban válaszolt. Az zottságát, rögtönző készségét 
írásban válaszolóknak egyszer- értékelhette a zsüri. A Magyar 
re osztották ki a tesztlapokat, Rádió hangarchívumából az el
amelyeken tíz kérdés szerepelt, múlt négy évtized 3-4 közleke
és 1-2-X bejegyzéssel lehetett dési miniszterének beszédeiből 
válaszolni. A szóban válaszoló hangzottak el részletek. A csa
csapattagok egy-egy kérdést pataknak néhány kérdésre kel
húztak, és öt perc eltelte után lett válaszolniuk. Például, ki 
meg kellett kezdeni a válasz- volt az illető, miről beszélt, mi
adást, amely nem lehetett több lyen jelentősebb intézkedései 
két percnél. A zsün tagjai a vá- voltak? A játékosok a kérdések
laszokat O-tól 5 pontig értékel- re írásban válaszoltak. és he
ték. A tíztagú zsűritől egy csa- lyes megfejtés esetén húsz pon-
pat 50 pontot kaphatott. tot szerezhettek. 

Az írásbeli kérdéseket tartal- A negyedik témakörben a 
mazó lapokat 15 perc eltelte csapatok tagjainak az előzete

Az első helyen az Északi Jár
műjavító csapata végzett. Ju
talmuk személyenként 30 ezer 
forint. Az üzem 20 millió forin
tot kapott a szociális célok meg
valósítására. 

Második a Dombóvári Kör
zeti Üzemfőnökség. Jutalmuk 
személyenként 25 ezer fonnt és 
tízmillió fonnt szoc1áhs célokra. 

Harmadik a Záhonyi Üzem
igazgatóság szertárfőnökségé
nek csapata. A versenyzők 20 
ezer forintot, a szolgálati hely 
nyolcmilliót kapott. 

Negyedik a MÁV Számítás
technikai Üzem lett. (15 ezer 
Ft/személy, 6 millió Ft a szolgá
lati helynek.) Ötödik a Szom
bathelyi Járműjavító. (10 ezer 
Ft/személy; 5 millió forint. a 
szolg. helynek.) Hatodik a Mis
kolci Pft. Főnökség. (8 ezer Ft/ 
személy; 3 millió Ft szolg. hely
nek.) Hetedik a Miskolci Építé
si Főnökség. (7 ezer Ft/személy; 
2 millió Ft szolg. helynek.) 
Nyolcadik a Jászkiséri Építő
gép-javító Üzem. (6 ezer Ft/sze
mély; 1 millió Ft a szolg. hely
nek.) 

A versenyzők a szünetben izgatottan latolgatják az esélyeket 
(Tüttő Tibor felvétele) 

sen írásban leadott új munka
módszereket, ésszerűsítéseket 
tartalmazó javaslatokat kellett 
megvédem. Az értékelő bizott
ság a dolgozatokat előzetesen 
áttanulmányozta, pontozta. 
A játékvezető közölte ezeket a 
pontszámokat. majd a zsüri kér
dései alapján, a konkrét témá
val kapcsolatban válaszoltak a 
versenyzők, megvédték éssze
rűsítési javaslataikat, amelyet 
szintén pontoztak. A zsüri érté
kelte a csapattevékenységet. 
azt a törekvést, hogy valameny
nyien közre tudnak-e működni 
a javaslatok megvalósításában. 
Egy csapat 30, 40, vagy 50 pon
tot kaphatott, attól függően, 
hogy milyen volt a válasz, hány 
versenyző kapcsolódott be a té
ma megvédésébe. 

A díjátadás után a gratulálók 
gyűrűjéből sikerült néhány 
percre .,kiszabadítani" Horváth 
Lászlót, a győztes csapat kapi
tányát és Balogh Sándort, az 
Északi Járműjavító igazgatóját. rendezési és automatizálási fő

osztály helyettes vezetője. 
Dr. Bajusz Rezső üdvözölte a 

zsűriben részt vevő társadalmi 
és politikai vezetőket, a döntőbe 
jutott csapatokat és szolgálati 
helyeik vezetőit, a :,zurkolók tá
borát, majd értékelte a vetélke
dő eddigi tapasztalatait, méltat
ta a kongresszusi munkaver
senyben született eredménye
ket, a szocialista brigádok 
helytállását, szakmai-politikai 
felkészültségét. Kiemelte, hogy 
az eddigi vetélkedők során a 
vasutasok nagy tábora bizonyí
totta, hogy kiválóan értik szak
májukat. 

Az üdvözlő szavak után a já
tékvezető ismertette a vetélke
dő menetét, a kérdések körét, a 
pontozás és értékelés rendsze
rét, a szóbeli és írásbeli felada
tok megválaszolásának formá
ját. 

A döntőben részt vevő csapa
toknak négy témakörben kel
lett szerepelniök, bizonyítani 
felkészültségüket. Az első a 
munkahelyi technológiai isme
retek, utasítások, gyakorlati el-

után összeszedték, és az értéke
lő bizottság minden helyes 
megfejtésre egy pontot adha
tott. A csapat maximum ötven 
pontot gyújthetett. A szóbeli és 
írásbeli válaszok után az egyes 
témakörben a csapatok maxi
mum 100 pontot szerezhettek. 

A csapatok jó felkészültségét 
a szoros eredmények 1s bizonyí
tották. Ekkor még sejteni sem 
lehetett, hogy melyik csapat 
lesz a győztes. A második téma
kör címe Hazánk szocialista 
fejlődésének négy évtizede és a 
magyar vasút 40 éve volt. 
A csapatoknak azok a tagjai, 
akik az előző témakörnél írás
ban válaszoltak. most helyet 
cseréltek a szóban válaszolók
kal. A kérdésekre adott válaszo
kat egy perc alatt kellett megf o
galmazni. A zsün tagonként 
O-tól 3 pontig értékelte az öt fő 
együttesen adott válaszát, az el
ső és a második menetben kü
lön-külön. A szóbeli válaszokra 
így maximum 60 pontot kapha
tott egy csapat. Az írásbeli vála
szokat tíz perc alatt kellett elké
szíteni. 

A dombóváriak csapata 

Délután három óra után - a 
teremben elhelyezett értékelő
táblán - már kialakult a végső 
sorrend. Összesítették az ered
ményeket és a játékvezető is
mertette a helyezéseket, majd 
felkérte dr. Bajusz Rezső vezér
igazgatót és Koszorus Ferenc 
főtitkárt a díjak átadására. 

A zsüri elnöke a díjkiosztás 
előtt a következőket mondotta: 

- Befejeződött az egy éve 
tartó vetélkedősorozat, amely
nek hasznát, eredményeit nem 
lehet kétségbe vonni. A vasuta
sok, szocialista brigádok bebi
zonyították, hogy tudnak, 
akarnak, szeretnek dolgozni, 
jól ismerik és nagy odaadással, 
hivatástudattal látják el min
dennapi feladataikat. Ehhez 
magas szintű szakmai, politi
kai felkészültséggel rendelkez
nek. Büszke vagyok rájuk. 
A zsüri úgy határozott, hogy 
az 1986-os vasutasnapra ismét 
megrendezi a brigádok ( a mos
taninál lényegesen egysze
rűbb) vetélkedősorozatát. 

- Mondanom sem kell, 
hogy nagyon örülünk a győze
lemnek - nyilatkozta sugárzó 
arccal a kapitány. - Nem fe
ledkezünk azonban meg arról 
sem, hogy ilyen eredményt az 
üzem kollektíváinak önzetlen 
segítsége nélkül nem érhettünk 
volna el. Velünk izgultak, lelke
sítettek, bátorítottak. A csapat 
valamennyi tagja sokat tanult, 
feláldoztuk a hétvégeket. az es
téket. 

- Életem legnagyobb öröme 
ez a siker - veszi át a szót az 
igazgató. - Büszke vagyok a 
csapatra, az üzem brigádjaira. 

- Mire használják fel a 
húszmillió forintot? 

- Erről majd kollektíven 
döntünk, de természetesen nem 
okoz gondot az elköltése. Szóba 
került egy új étkezde és orvosi 
rendelő építése, a zamárdi üdü
lő fejlesztése. Szeretnénk a leg
célszerűbben gazdálkodni ezzel 
a húszmillióval. 

K. s. 

A záhonyi csapat tagjai 
(Laczkó Ildikó felvételei) 
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Interjú Szemők Béla általános -vezérigazgató-helyettessel 

V sut 
Néhány évvel ezelőtt még csak a fővárosi rendező 

pályaudvarokon, a kµlcsfontosságú munkakörökben 

jelentkezett munkaerőhiány. Ma pedig már vidéken 

is egyre több helyen panaszkodnak a vezetők: kevés 

a kocsirendező, a sarus, a váltókezelő. S ritkulnak 

már a sorok a forgalmi és vontatási utazóknál is. 

A személyszállító vonatokon évek óta kevés a jegy

vizsgáló, a fővizsgáló pedig olyan mint a fehér holló: 

ritkán látható. A MÁV egyre szorítóbb létszámhely

zetéről Szemők Béla általános vezérigazgató-helye

tessel beszélgettünk. 

- Ma már szinte közhely
nek számít, ha valaki arról be-
szél, hogy a MÁV a felszabadu
lás előtt állam volt az állam
ban, mert olyan kiváltságokkal 
rendelkezett, amelyek vonzot
ták a munkaerőt. Meddig tar
tott ez a folyamat? Mikor kez
dődött a létszám nem kívánt 
mértékű csökkenése? 

- A múlt évben készült egy 
tanulmány a vasút munkaerő
helyzetéről. Eszerint a MÁV 
1964-ben rendelkezett a legma
gasabb létszámmal: 167 887 
dolgozója volt. Ez több mint 
háromszorosa az 1937. évinek, 
melyet az utolsó békeévnek ne
vezünk. Abban az évben 53 672 
volt az /jsszes foglalkoztatottak 
száma. 1949-ben a népszámlá
lás idején már 104 065. tizenegy 
évvel később 1960-ban pedig 
159 809 vasutast tartottak nyil
ván. 

A vasútra ebbe az időszak
ban ugyanaz volt jellemző, mint 
a népgazdaság egyéb területé
re. a növekvő feladatokat exten
zív módon. a létszám növekedé
sével oldotta meg. A munkaerő
szükséglet pedig elsősorban a 
mezőgazdaságból átáramló 
munkaerő fedezte. A vasutat a 
helyreállítás időszakában első
ként állították talpra, így 
1949-re az ipar és a mezőgaz
daság után a szállítás volt a 
legnagyobb foglalkoztató a ter
melő szférában. Jellemző adat 
például. hogy amíg 1949-ben az 
iparban 100 kereső közül 32 
volt mezőgazdasági származá
sú, addig a közlekedésben 39. 
Ugyanebben az évben a vasút 
foglalkoztatottjai a közlekedés
ben összesen foglalkoztatottak
nak az 52,1 százalékát tette ki. 

A mezőgazdaságból átáram
lott munkaerőn kivül jelentős 
volt. mint munkaerőforrás az 
ipari munkások gyermekeinek 
száma. Ezen túlmenően 22,6 
százalékos arányt képviseltek 
az önálló foglalkozásúak gyer
mekei. Jellemző volt erre az 
időszakra a foglalkozás generá
ciós továbbélése. Ez azt jelen
tette, hogy apáról fiúra szállt a 
vasúti munka továbbfolytatá
sa. 

A hatvanas években - bár 
még jelentős volt a mezőgazda
ság, mint munkaerőforrás - a 
munkaerőmozgás meggyorsult. 
Ebben az időben már nem volt 
lényeges eltérés az ipar és a 
szállítás között. Az 1s érzékelhe
tő változás volt, hogy a vasutas 
szakmák már nem öröklődtek. 
A vasút régi dolgozói között 
végzett reprezentatív fel mérés 
szerint gyermekeiknek csupán 
8, 1 százaléka választotta a 
vasutat élethivatásának. 

Ezekben az években az átré
tegződés már lelassult, melyet 
elsősorban a mezőgazdasági 
munkaerő átáramlásának befe
jeződése idézett elő. Ez egyben 
azt 1s jelentette. hogy a vasút 
létszáma folyamatosan és ará
nyait tekintve jelentősen csök
kent. 1983-ban az átlagos sta
tisztikai létszám 132 229, mely 
az 1964. évihez viszonyítva 
35 568 fő csökkenést jelent. 
A nagyarányú létszámcsökke
nés sajnos évről évre nagyobb 
gondot okoz a MÁV-nak. Annál 
is inkább. mivel csökkenés el
sősorban azokon a területeken 
jelentkezik, mely�k alapvetően 
befolyásolják a vasúti munkát, 
az elegyfeldolgozást és továbbí
tást. 

- Vizsgálták-e mi ennek az 
oka? Ha igen, milyen tapaszta
latokat szereztek? 

- Vizsgáltuk. A tanulmány 
egyébként erre is kitér. Hosszú 

lenne felsorolni a létszámcsök
kenés okait. Néhányat azonban 
szeretnék ismertetni. Ilyen a 
MÁV műszaki fejlesztése, 
amely számús területen csökke
nő élőmunka ráfordítást ered
ményezett. A munkaerő-szük
séglet fokozatos csökkenését 
eredményezték a MÁV vezetői 
által kezdeményezett üzem- és 
munkaszervezési intézkedések, 
valamint a közlekedéspolitikai 
koncepció fokozatos megvalósí
tása. De talán ezeknél is nyo
mósabb ok a népgazdaság egé
szében jelentkező munkaerő
hiány. 

Mindezek hatásait értékelve 
a műszaki fejlesztések, szerve
zési intézkedések és a közleke
dési koncepció megvalósítása a 
számítások szerint mintegy 
25 OOO fővel csökkentették a 
munkaerőszükségletet. Jelen
leg - a törvényes munkaidő
ben történő túlóra nélküli fQg
lalkoztatást figyelembe véve -
10 OOO főt meghaladó mértékű 
hiányzó létszámmal kell szá
molni. Tehát a létszámcsökke
nés meghaladta a műszaki fej
lesztés, a szervezési és egyéb 
intézkedések által lehetővé tett 
mértéket. 

- Melyek azok a területek, 
ahol ma legkritikusabb a mun
kaerőhiány? 

- A jobbára nehéz fizikai 
munkának számító kulcsfon
tosságú munkakörökben. A 
MÁV tevékenységének ellátása 
szempontjából kulcsfontossá
gúnak minősítette a személy- és 
áruszállítás, a vasúti forgalom 
(elegyrendezés és továbbítás) 
lebonyolításában közvetlenül 
részt vevő fizikai beosztásokat. 
Közös jellemzője még ezeknek 
a munkaköröknek, hogy az itt 
dolgozók megfelelő vagy elég
telen létszáma alapvetően befo
lyásolja a vasútra háruló szállí
tási feladatok teljesítését, a 
nagyértékű állóeszközök (von
tató és vontatott járművek stb.) 
kihasználását. Az e munkakö
rökben foglalkoztatottak mun
kakörülményei a legkedvezőtle
nebbek. Közös jellemzőjük a 
folytonos munkarend és a foko
zott baleseti veszély. 

E közös jellemzők alapján a 
MÁV kulcsfontosságúnak mi
nősítette: 

- a kocsi/ el író, forgalmi át
menesztő, vonat/elvevő, 

- a tolatásvezető, kocsiren-
dező, gépkísérő, 

a saruzó, 
a váltókezelő, 
a térközőr, 
a kocsivizsgáló és f ékla

katos, 
- a vontatási és a forgalmi 

utazó (mozdonyvezető, vonat
vezető, jegyvizsgáló, vonat/ é
kező) munkaköröket. 

Ezekben a munkakörökben a 
MÁV jelenleg 23 980 főt foglal
koztat. Ez az összlétszámnak 18 
százaléka. Az elmúlt 10 év alatt 
létszámuk 7200-zal csökkent, 
munkakörönként eltérő mér
tékben. Ugyanezen időszak 
alatt az összes létszám 9 száza
lékkal csökkent, tehát a kulcs
fontosságú munkakörök lét
számcsökkenése mintegy két és 
félszerese a MÁV egészére jel
lemző értéknek. 

A felsorolt munkakörökben 
mintegy 8000 vasutasra lenne 
szükség. Természetesen ez a 
technológia szerinti munkavég
zéshez és a túlóra nélküli foglal
koztatáshoz szükséges létszám
hoz viszonyított hiány. Ez alatt 
azt kell értem, hogy a kocsiren
dező csapat ne egy főből álljon, 
hanem a helyt végrehajtási uta-
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sításban kidolgozott technoló
giának megfelelően 1 + 2, eset
leg 1 + 3 főből. hogy egy sarus
nak ne 5. esetleg 6 vágányt kell
jen felügyelnie, hanem csak a 
biztosági követelményeknek 
megfelelően kettőt vagy hár
mat, hogy egy 10 kocsis sze
mélyszállító vonaton ne egy 
jegyvizsgáló teljesítsen szolgá
latot. 

- Milyen intézkedések tör
téntek a hiányzó létszám pótlá
sára, a munkaerőhelyzet továb
bi romlásának megállítására? 

- A munkaerőhelyzet átfo
gó ismeretében, a külső feltéte
lek romlásával párhuzamosan, 
a MÁV vezetése eddig is meg
különböztetett figyelmet fordí
tott a kulcsfontosságú munka
körök létszámának biztosításá
ra. Az intézkedéseket a létszám
ellátottság szintje. illetve maga 
a létszámhiány határozta meg. 
Ezért az intézkedések a buda
pesti vasútigazgatóság, illetve a 
budapesti rendező-pályaudva
rok létszámgondjainak megol
dása köré csoportosultak. Ezek 
közül legjelentősebbek a folya
matos, illetve a kedvezőtlen 
munkakörülményekkel arány
ban álló olyan kereseti szintek 
kialakítása, melyek a kereseti 
oldalról vonzóvá teszik a kulcs
fontosságú munkaköröket. Ilye
nek: 

a kiemelt forgalmi juta-
lék, 

a többszöri rendkívüli 
béremelés, 

- a műszakpótlék, hogy 
csak néhányat említsek. 

A budapesti pályaudvarokon 
a sarus, a kocsirendező munka
körökben nem ritka a havi 
10-12 ezer forint kereset, mégis 
krónikus a létszámhiány. Ezen 
eddig úgy próbáltunk segíteni, 
hogy az elegyrendezési és vo
nat-összeállítás feladatainak fo
lyamatos ellátása érdekében 
bevezettük a kirendelést. 

- Csakhogy ezt az érintet
tek egy része nem szívesen vál
lalja. A tartós távollét a csalá
dokra nézve sem kedvező, nem 
beszélve az egyéb, negatív ha
tásokról. 

- Ezzel mi is tisztában va
gyunk. Éppen ezért a kirende
lést, ideiglenesnek tekintjúk. 
Sajnos azonban a jelenlegi 
helyzetben nem tehetünk mást. 
A munkaerőt technikával még 
nem tudtuk kiváltam. Vendég
munkások foglalkoztatására is 
gondoltunk. A legkritikusabb 
helyzetben levő Ferencváros
ban 150 lengyel vasutas már 

beilleszkedéséért a munkahelyi 
kollektívák is sokat tehetnek. 
Erre is van példa: jó is, rossz is. 
Ahol azzal fogadják az újfelvé
telest, hogy a vasútról csak 
rosszat mondanak neki, hamar 
veszi a kalapját és odébb áll. 

Munkaerő-utánpótlásunkban 
elsősorban az iskoláikat befeje
zett, első munkahelyes pálya
kezdő fiatalokra számítunk. 
Rendkívül fontos, hogy a fiata
lok már a vasúti munkával va
ló első találkozáskor kedvező 
benyomást szerezzenek. Ebben 
meghatározó a vasúti képzést 
folytató iskolák nyári üzemi 
gyakorlaton lévő tanulóival, va
lamint a szakmunkástanulók
kal való foglalkozás. A forgalmi 
és kereskedelmi szakember
utánpótlás széles bázisa lehet 
az általános iskola befejezése 
után továbbtanulni nem szán
dékozó fiatalkorúak felvétele, 
szervezett felkészítése. 

Az önálló vállalati gazdálko
dás, a vasút fokozatos műszaki 
fejlődése magasan képzett gaz
dasági és műszaki szakemberek 
munkába állítását kívánja. 
Minden tekintetben kedvezőbb 
körülményeket kell teremteni 
az egyetemet és főiskolát vég
zett pályakezdő szakemberek 
nagyobb számú jelentkezése ér
dekében. Korszerűsíteni kíván
juk a vasúti tisztképzést is. Fő 
cél: átfogó szakmai ismeretek
kel rendelkező középvezetők 
képzése a vasút valamennyi 
szakterületére. 

- Van-e remény arra, hogy 
belátható időn belül javul a 
munkaerőhelyzet és mérsékel
ni lehet a kirendeléseket? 

- A reményt nem adtuk fel. 
Miként eddig, a jövőben is min
dent elkövetünk azért, hogy a 
legégetőbb munkaerő gondjain
kon enyhítsünk. Ez valameny
nyiünk érdeke. Már megfogal
maztuk a VII. ötéves tervidő
szakra vonatkozó stratégiai el
képzeléseinket. 

- Hallhatnák erről részlete-
sebben? 

- Három változatot dolgoz
tunk ki. Az egyes változatok fi
gyelembe veszik a demográfiai 
előrejelzéseket, az új szabályo
zó rendszer várható hatásait és 
számolnak a MÁV részére 
nyújtandó központi támogatás
sal. Alapvető cékitűzés a lét
számcsökkenés megállítása, a 
létszámhelyzet stabilizálása és 
javítása. Ez vállalati érdek, de 
egybeesik a népgazdaság érde
kével is. Amennyiben kedvező-

metéről 

en alakítható a MÁV bérhelyze
te és jelentősen javíthatók a 
dolgozók élet- és munkakörül
ményei és szociális ellátásuk, 
akkor a vezényelt honvédségi 
létszámnövekedéssel együtt 
1985 és 1990 között várhatóan 
mintegy 6500-zal növelhető a 
MÁV teljes munkaidóöen fog
lalkoztatott dolgozóinak lét
száma. Ez lehetőséget ad a 
szállítási teljesítmények növe
kedését tartalmazó változat 
megvalósítására a 40 órás mun
kahétre történő egyidejű átállás 
mellett. Stagnáló szállítási telje
sítmények és műszaki színvo
nal esetén minimális mértékű 
(évenként 500 fős) létszámnöve
kedést vettünk figyelembe. 

Ha a létszámcsökkenés to
vább folytatódik, a rendező-pá
lyaudvarokon helyenként a fo
lyamatos munkarendről át kell 
térni a kétműszakos munkálta
tásra, mert a kulcsfontosságú 
munkakörökben (tolatásvezető, 
kocsirendező, kocsifelíró, váltó
kezelő, saruzó, kocsivizsgáló 
stb.) a kialakuló létszámhelyzet 
mellett csak így biztosítható 
műszakonként a technológiai
lag szükséges létszám. Ez a 
helyzet évente - szélsőséges 
esetben - mintegy 15-20 mil
lió tonnával mérsékelné a vas
út szállítóképességét. Ilyen vál
tozattal terveink nem számol
nak. A legkedvezőtlenebb vál
tozat szerint a létszámcsökke
nés évente 200 fő. 

Amikor a munkaerőhelyzet 
javításáról beszélünk, nem sza
bad megfeledkezni azokról az 
intézkedésekről, melyek a mun
kaidő jobb kihasználását, az 
üzemviteli folyamatok - külö
nösen az egyedtovábbítás -
szervezettségének a növelését 
eredményezik. Ezt a célt szol
gálják a munkaidőn belül csu
pán jelenléttel eltöltött idők, a 
szervezes1, anyagellátási hiá
nyosságok miatti kieső idők 

csökkentésére, a dolgozók i:Ss a 
MÁV részére egyaránt kedvező 
munkaidő rendszerek bevezeté
sére vonatkozó intézkedések. 
Jelentős munkaidő - és ezen 
keresztül létszám - tartalékok 
felszabadítását eredményezhe
tik a jelenleginél racionálisabb 
vezénylési rendszerek, a f ordu
lók kidolgozása és gyakorlat
ban történő szigorú betartása, 
a technológiai fegyelem meg
szilárdítása. 

A munkaerőhelyzet javítása 
érdekében a munkáltatási ren
det is korszerűsítjük. Áttérünk 
a 40 órás munkahétre, szorgal
mazzuk a vállalati gazdasági 
munkaközösségek létrehozását, 
ezáltal is növelve a vasút vonz
erejét. A vasutasok szociális 
helyzetét átfogóan tervezzük 
javítani, amit speciális differen
ciálással kell egybekötnünk. 
A nehéz, balesetveszélyes fizi
kai munkákat, amelyek a tech
nika fejlődése mellett is meg
maradnak, anyagilag és társa
dalmi megítélés szempontjából 
preferálnunk kell. 

A vasút veszélyes üzem, a 
balesetek igen jelentős emberi, 
anyagi károkat okozhatnak. 
A legelmaradottabb munkaesz
közök mellett megtalálhatók a 
legkorszerűbbek. A dolgozó 
embernek mindkettőhöz alkal
mazkodnia kell. Nehezíti a 
helyzetet az, hogy a munkaerő 
nagy része az idősebb korosz
tályhoz tartozik, ezáltal alkal
mazkodó képessége - reflexei
nek beidegződöttsége miatt ki
sebb. Mindezek szükségessé te
szik a munkavédelemnek beru
házásokkal és szervezési intéz
kedésekkel történő fejlesztését, 
a fokozottan balesetveszélyes 
munkahelyek felszámolását, 
gépesítés, illetve automatizálás 
útján a biztonságosabb munka
feltételek megteremtését. 

Visi Ferenc 

dolgozik. Ezenkívül különböző r---------------------------------------

létszámpótló akciókat is kezde
ményeztünk, de ezek eddig 
nem sok eredménnyel jártak. 

- Miért? Talán nem elég 
meggyőző a vasúti munkát 
népszerűsítő propagandánk? 
Vagy túlzottan magas követel
ményeket állítunk az újfelvéte-
lesek elé? 

- Mindkét kérdésre az a 
válaszom, hogy amit és aho
gyan csináltunk az ma nem 
elég. Amikor a vasúti munkát 
népszerűsítjük, a kereseti lehe
tőségek mellett többet kell a hi
vatás szépségéről, a családtago
kat is megillető utazási kedvez
ményekről s az egészségügyi el
látásról beszélni. Szorosan ide 
kapcsolódik az új felvételesek 
fogadása, beilleszkedésének se
gítése. A felvétellel járó hosszú, 
bürokratikus folyamat, beleért
ve a vasútegészségi orvosi vizs
gálatot is, nem egy fiatalt 
riasztott már vissza a munka
vállalástól. S mert ezek a jelen
ségek elég gyakran ismétlőd
nek, oda kell figyelni. Köztu
dott, hogy a munkaköri alkal
massági vizsgálat elvi szem
pontjait és gyakorlati menetét a 
MÁV hosszú évtizedek óta kü
lön utasításban szabályozza. 
Ennek ellenére itt is lehet kor
szerűsíteni. Az alkalmasság el
bírálásában néha ugyanis túl
zott az óvatosság. 

A vasúti munka megismerte
téséért, a hivatás megszerette
téséért, az új felvételesek gyors 

A rangban néhány éve előre
lépett Bonyhád a Dél-Dunántúl 
leghangulatosabb kisvárosai 
közé tartozik. A Völgység „fő
városa" fontos ipari központtá 
nőtte ki magát. Országos jelen
tőségű üzemei a cipőgyár, az 
edénygyár, a késgyár, de mező
gazdasági téren is van mivel 
büszkélkednie. Bonyhád közle
kedését nagyban meghatározza 
a területén áthaladó hatos fő
közlekedési út, de azért érde
mes elnézni a bizony jókora 
távolságra fekvő vasútállomás
ra is. 

Soha rosszabbkor nem érkez
hettem volna. A pályafenntar
tás dolgozni szeretne a vonalon, 
persze a vonatoknak is men
niök kellene - szokványeset a 
vasúton - és kétpercenként 
csörög a telefon. Horváth János 
szolgálattevő a rövid szünetek
ben válaszolgat kérdéseimre. 

- A teherforgalmunk min
denképpen jelentősnek mond
ható. Legnagyobb szállíttató 
partnereink a Zománcgyár, a 
Cipőgyár, a Pannónia termelő
szövetkezet, a Gabonaforgalmi 
Vállalat és a Vasipari Ktsz. Föl
adásban és leadásban egyaránt 
ezek a cégek viszik a prímet, le
adásban legfeljebb a TÜZÉP-et 
említeném még. A forgalmi ösz
szesítés szerint májusban pél
dául 539 kocsi érkezett és 
ugyanennyi ment el rakottan. 
Bonyhádra három és fél kilo
méteres iparvágány vezet, a 

VASÚT 

A VÁROS 

SZÉLÉN 

ki- és 1:,erakások túlnyomó 
részt ott történnek. A kiszolgá
lást menetrendszerű iparvá
gánymenetek végzik. 

- Személyforgalom tekinte
tében nem túlságosan hátrá
nyos a város és az állomás kö
zötti nagy távolság? 

- Bizonyára ez is közreját
szik abban, hogy személyfor
galmunk csak a közepes szintet 
éri el, bár az autóbusz-összeköt
tetés Bonyhád és Hidas felé is 
jó. Az utasszám télen és nyá
ron nagyjából azonos, legfel
jebb a balatoni fürdővonatok 
beindulásakor emelkedik vala
melyest. Hivatásforgalmunk 
minimális, a munkások inkább 
autóbuszokkal utaznak, a vona
tok nem is alkalmazkodnak a 
két és három műszakos üze
mekhez. Este például huszon
egy-ötvenegykor elmegy az 
utolsó vonat, a következő csak 
reggel jön. 

Időközben megérkezik a tola
tós, Horváth János a csapatnak 
ad utasításokat, addig a háttér
ben csendesen .. füstölgő" kis
lányhoz fordulok, aki nyári gya
korlati idejét tölti. 

- Krecsmer Zsuzsanna va
gyok, a dombóvári Apáczai 
Csere János Szakközépiskola 
vasútforgalmi szakának másod
éves tanulója. Ha végzek én is 
forgalmi szolgálattevő szeret
nék lenni, itt Bonyhádon. 

- Hogyan jutott eszedbe a 
vasút? Családi hagyomány ta
lán? 

- Nem, nálunk senki nem 
volt vasutas. A barátnőm édes
anyja forgalmista, tőle hallot
tam, láttam egyet s mást, végül 
megtetszett. 

Horváth János közben visz
szatért, a tolatós átállt a negye
dikre. 

- Bonyhádon mennyit dol
goznak a vasutasok? 

- Nem sokat túlórázunk, ez 
azt jelenti, hogy itt nincs mun
kaerőhiány. Azt tudjuk, hogy a 
sok szabad idő és a sok pénz 
együtt nemigen le},etséges, de 
azért az utóbbi időben nincs kü
lönösebb panasz a fizetésekre. 

- Mit lehet még elmondani 
az állomásról? 

- Mit lehetne? Vasutasok 
vagyunk, dolgozunk . . 

Gerecsei Zoltán 
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A tovább anuló dolgozók kedvez én ei KISZ-vezetők Tokajban 
A munka melletti továbbtanuláshoz társadalmi és 
egyéni érdek egyaránt fűződik. Ennek figyelembevéte
lével a szocialista állam a továbbtanuló dolgozókat 
sokoldalú és jelentős kedvezményekben részesíti, 
emellett a továbbtanulás egyéni áldozatvállalással is 
jár. A vasutasok is élnek a továbbtanulás lehetőségével 
és jelentős számban tanulnak különböző állami taninté
zetekben. Ezúttal azokat a kedvezményeket ismertet
jük, amelyek a továbbtanuló dolgozókat megilletik. 

nulmányi szabadság illeti meg. 
Ebből az következik, ha például 
a dolgozó egy naptári év alatt 
kettő osztályt, illetve tanévet 
végez, a két tanulmányi évre 
előírt tanulmányi szabadságra 
jogosult. 

Előfordul az is, hogy a dolgo
zó tanévet ismétel. Általános 
szabály, hogy tanévismétlés 
esetén tanulmányi szabadság 
nem jár. Ha azonban a dolgozó 

az előző tanévre járó teljes ta
nulmányi szabadságot nem vet
te igénybe, kérésére a fennma
radó részt ki kell adni. 

Ha a dolgozó a tanévet beteg
ség, katonai szolgálat vagy más 
hasonló fontos ok miatt ismétli, 
a szolgálati vezető egyéni elbí
rálás alapján mérlegelési jog
körben az ismételt tanévre is 
biztosíthat teljes tanulmányi 
szabadságot. 

A debrecem üzemi KISZ-bi
zottság és a MÁV Vezérigazga
tóság KISZ-bizottsága június 
20-21-én együttes ülést tartott 
Tokajban. Az elhelyezkedést 
követően sportversenyekre, va
csora után pedig vetélkedőre és 
diszkóra került sor. 

Másnap az együttes ülésen 
Kulcsár József vasútigazgató 
és Harangi Bertalan, a vasút
üzemi pártbizottság titkára is 
részt vett. Először Tóth Ferenc, 
a MÁV debreceni üzemi KISZ
bizottságának titkára adott rö
vid tájékoztatót a debreceni fia
talok életéről, munkájáról, az 
eredményekről és a tervekről. 
Három évvel ezelőtt még csak 
hétszázötven, ma 31 alapszerve· 
zetben több mint ezer KISZ-tag 
tevékenykedik. Irányításukat a 
31 tagú KISZ-bizottság és öt 
munkabizottság végzi. Munká
jukat dicséri, hogy szervezettsé
gük meghaladja az 50 százalé
kot. A szocialista brigádmoz
galomban a fiatalok 80 száza
léka vesz részt és 18 ifjúsági 
brigáddal is büszkélkedhetnek. 

jára a MÁV gazdasági vezetői 1s 
nagy súlyt helyeznek. 

A KISZ-koordináció legfőbb 
célja a hatékonyabb gazdasági 
munka és a vasutas fiatalok 
egységének, egységes érdekvé
delmi rendszerének megterem
tése. Ennek érdekében dolgoz
ták ki a KISZ-szervezetek 
munkaprogramjukat, amely lé
nyegében a következő közös 
feladatokat tartalmazza: Munkaidő-kedvezmény 

Ki részesül átlagkeresetben - ,, versenyzünk a millió
kért" akció, Általános iskola esti és leve

lező tagozatán, valamint általá
nos iskolai tanfolyamon tanuló 
dolgozónak - abból a célból. 
hogy a kötelező foglaikozásra 
az iskolába érkezhessék - en
gedélyezni kell, hogy a napi 
munkaidő befejezése előtt ab
bahagyhassa a munkát. Ez a 
munkaidő-kedvezmény tanítási 
naponként legfeljebb egy óra 
lehet. 

A továbbtamlló dolgozót ez a 
kedvezmény nem illeti meg, ha 
számára olyan munkaidő-be
osztást biztosítanak, amely le
hetővé teszi a kötelező foglalko
zásokon való megjelenését, 

vagy eleve ilyen a munkaidő
beosztása. A munkaidőalap vé
delme kívánatossá teszi az 

utóbbi megoldást. Ezt a célt 
szolgálja az is. ha az iskola sza
bad időre teszi a kötelező foglal
kozást. Ugyanez a munkaidő
kedvezmény illeti meg 
ugyanezen feltételek szerint -
a felsőfokú oktatási intézmény 
esti tagozatán továbbtanuló 
dolgozót, azzal az eltéréssel, 
hogy a munkaidő-kedvezmény 
mértéke hetenként legfeljebb 
nyolc óra lehet. 

Középfokú tanintézetben 
való továbbtanulás esetére a 
jogszabály munkaidő-kedvez-
ményt nem biztosított. 

· 

A továbbtanuló dolgozót a lönböző tanfolyamon vesznek 
tanulmányi kedvezmények tar- részt. Ilyenkor felmerül, hogy 
tamára megilleti-e átlagkere- őket milyen kedvezmény illeti 
set? Ezt a képzési fok szerint meg? 
szükséges megvizsgálni. Ha a dolgozó a munkáltató, Általános iskolai, középisko- illetőleg hozzájárulásával társalai (gimnázium, szakközépisko- dalmi szerv kötelező kijelölése la) szinten, továbbá szakmun· alapján vesz részt a tanfolyakásképző tanfolyamon (vagy mon, a belföldi kiküldetésre voegyéni tanulás útján való felké- natkozó rendelkezések szerint szülésnél) történő továbbtanu- jogosult élelmezési és szálláslás esetén a tanulmányi kedvez- (esetleg utazási) költségének mények tartamára a dolgozót megtérítésére, ha azt természet-
átlagkeresete illeti meg. ben nem biztosítják részére. Felsőfokú oktatási intéz

- az úttörővasutak patro
nálása, 

- ,,a vonalban vagyunk" -
telefonos vetélkedő, 

- autószerelők 
versenye. 

országos 

Kulcsár József, a Debreceni 
Vasútigazgatóság vezetője tájé
koztatta a résztvevőket munká
jukról, elért eredményeikről. 
Amint ismeretes. a debreceniek 
egymás után háromszor nyer
ték el a Kiváló Vasútigazgató
ság címet, ami a fiatalok érde
me is. 

Szabadnap-járandóság 

ményben továbbtanuló dolga- A tanfolyamra küldött dolgo
zót a tanulmányi kedvezmé- zónak a tanfolyam miatt mun
nyek tartamára ,átlagkeresete kából távol töltött időre átlag
akkor illeti meg, ha a tovább ta- keresete jár. Ha azonban tanul
nulás során munkakörére jog- mányi kötelezettségének nem 
szabály vagy kollektív szerző- tesz eleget - bentlakásos tan
dés által előírt szakképzettséget folyam esetében - az átlagke
szerzi meg (1982. évi 30. sz. reset 60 százalékát vissza kell 

Vizsy Ferenc, a MÁV Vezér
igazgatóság KISZ-bizottságá
nak titkára a sajátos helyzetük
ből fakadó kettős feladatról be
szélt. A márciusban átalakult 9 
tagú KISZ-bizottság azt a fel
adatot kapta a pártbizottságtól, 
hogy a mozgalmi munka szín
vonalas irányítása mellett a 
vasutas KISZ-szervezetek 
együttműködésének szervezé
sét is vegye kézbe. A vasutas 
KISZ-szervezetek koordináció-

Harangi Bertalan a pártbi
zottság koordinációs szerepéről 
beszélt. Mint mondotta: ezeken 
a fórumokon a KISZ-vezetők 
rendszeresen részt vesznek. A 
KISZ-bizottság titkára tagja a 
vasútüzemi párt végrehajtó bi
zottságának is. 

A szabadnapkedvezmény 
csak felsőfokú tanintézet levele
ző tagozatán történő továbbta
nulás esetén jár. Esti tagozaton 
tanulókat ez a kedvezmény 
nem illeti meg. A felsőfokú ok
tatási intézmény levelező tago
zatán tanulók számára az okta
tási intézmény által előírt köte
lező foglalkozásokon való rész
vételre szabadnap jár. Ennek 
mértéke műszaki, természettu
dományi és idegen nyelvű szak
képzés esetén tanévenként 
nem haladhatja meg a huszon
öt, egyéb szakképzés esetén a 
négy évet el nem érő tanidejű 
képzésnél a tizenöt, négyéves 
és azt meghaladó tanidejű kép
zésnél a huszonöt munkana
rot. 

Az ismertetett szabadnap
kedvezmény a tanulmányi sza-

badságon felül illeti meg a to
vábbtanuló dolgozót. Lénye
ges, hogy céljellege van: a köte
lező foglalkozásokon való rész
vételre jár, tehát erre kell fordí
tani, más célból kiadni nem sza
bad. A kötelező foglalkozás, il
letve azon való részvétel igazo
lására a vezető a dolgozót fel
szólíthatja. 

A jogszabályban meghatáro
zott szabadnap felső határa 
nem léphető túl. Szabadnap 
csak abban az esetben illeti 
meg a dolgozót, ha a tanintézet 
által szervezett kötelező foglal
kozás munkanapjára esik. Ha a 
kötelező foglalkozás a dolgozó 
szabad idejére esik, vagyis 
olyan napra, amelyen munka
rend szennt nem kell dolgoz
nia, szabadnap kiadására nincs 
szükség, e címen részére mun
kaidőt elszámolni nem szabad. 

MÁV Hivatalos Lap). követelni. 
A továbbtanuló dolgozót P. különböző tanfolyamokon 

mindenképpen megilleti átlag- tanulók gyakran teszik fel a 
keresete, ha a munkáltatóval kérdést: tanfolyamhallgatónak 
tanulmányi szerződést kötött. jár-e tanulmányi szabadság? 
Ha a tovább tanuló dolgozó át- A továbbtanuló dolgozók 

A kétnapos program végén 
az ezüstfenyőkkel övezett toka11 
üdülő faházaitól, sportpályá1tól 
és egymástól így búcsúztak a 
KISZ-vezetők: ,, Viszontlátás
ra!" 

lagkeresetre nem jogosult, a kedvezményeiről szóló 6/1981. , __________________________ _ 
jogszabályban előírt tanulmá- (XII. 29.) ABMH sz. rendelke-
nyi kedvezményeket nem fize- zés tanfolyamhallgatók részére 
tett szabad időként kell részére tanulmányi szabadságot nem 
biztosítani. rendszeresített. A 111 092/1984. 

Páratlanul gazdag képanyag 

Vontatójárművek története Vannak esetek, amikor a dol- sz. vezérigazgatói utasítás (l. 

gozó az igénybe vett tanulmá- 1984. évi 8. sz. MÁV Értesítő) 
nyi kedvezmények idejére kifi. azonban előírja, hogy nem 
zetett átlagkeresetet köteles bentlakásos tanfolyamok eseté-
visszafizetni a munkáltatónak. ben a MÁV mint munkáltató A nagy érdeklődésre való te- járműgyárak termékei kerültek a 
Ezek az esetek a következők: (akkor is, ha a tanfolyamot nem kintettel második, javított kiadás- hazai vonalakra, de 1873-tól már 

_ tanulmányi kötelezettsé- a MÁV rendezi), tanulmányi ban jelent meg a Közlekedési hazánk is belépett a gőzmozdo
. k · l tl l t tt szerződés alapJ'án, támogatás- Múzeum gondozásában a #Nagy nyakat gyártók sorába és nemgeine igazo a anu nem e vasúti vontatójármúvek Magyar- zetközi vonatkozásban is magas eleget (pl. vizsgán, beszámolón ként rendkívüli fizetett sza- országon# c. szakkönyv, amely- műszaki szintet ért el. A kezdeti 

nem jelent meg) és emiatt ta- badságot ad. A rendkívüli sza- nek szerkesztői dr. Czére Béla és évek kis teljesítményű mozdo
nulmányait nem folytathatja, badság mértéke: ha a tanfo- dr. Vaszkó Akos. nyait fokozatosan nagyobb, fej-

Szabadidő-kedvezmény - tanulmányait saját hibá- lyam felsőfokú, tíz nap; ha kö- A kötet előszavában Urbán La- lettebb technikai megoldásokat 
jából abbahagyja, anélkül, zépfokú, öt nap; a tisztképző és jos közlekedési miniszter utal ar- alkalmazó gépek váltották fel. 
hogy az oktatási intézménytó1 a technikusminősítő tanfolyam· ra, hogy 1846-ban indult meg a Már az első világháború előtt ellás útján megszerző dolgozók- évkihagyásra, illetőleg a mun- ra öt nap. E kedvezményre te- Pest-Vác közötti vonalszaka- érte a gőzmozdonyos vontatás nak is. káltatótól a tanulmányok ab- hát a dolgozó csak akkor tart- szon a gőzüzemű forgalom, és fejlődése a csúcsot és mindenütt 

A jogszabály szabadidő-ked
vezményt a továbbtanuló dol
gozó részére vizsgán való meg
jelenés céljából rendszeresített. 
Az általános iskola esti és leve
lező tagozatán, illetve általános 
iskolai tanfolyamon, a gimnázi
um és a szakközépiskola esti, il
letve levelező tagozatán, vala
mint a felsőfokú oktatási intéz
ményben tanulókat a vizsgákon 
való részvétel céljából olyan 
mértékű szabad idő illeti meg, 
hogy a vizsga időpontjára az 
oktatási intézményhez beér
kezhessenek és a vizsgán részt 
vehessenek. Ugyanez a kedvez
mény jár a szakmunkás-bizo
nyítványt szakmunkásképző 
tanfolyamon vagy egyéni tanu-

A szabadidő-kedvezménynek bahagyására engedélyt kapott hat igényt, ha tanulmányi szer- azóta a vontatójárművek számos megtették az első lépéseket a 
is feltétele, hogy a vizsga mun- volna. ződést kötött. generációja lépett szolgálatba. korszerűbb, gazdaságosabb von-
kaidőre essék. Ellenkező eset- Gyakori, hogy a dolgozók kü- Dr. Garabon Sándor Az első évtizedekben külföldi tatási módok: a villamos és moto-

ros üzem bevezetésére. A maben e címen kedvezmény nem .-----------------------------------------, gyar műszaki alkotók és gyáraink jár. Ha a vizsga nem igényel ezeken a területeken is nemzet-teljes munkanapot, vizsga után 
SZENTESI RANDEVÚ közi hírnevet szereztek. Az eltelt a munkát folytatni kell. fél évszázadot az energiatakaré-

Gyakran felmerülő kérdés, Érte 'mes dol' u.ok·r� kos villamosítás és dízelesítés jel-
hogy felvételi vizsgára jár-e '.l. 1!,, i u lemezte, és nincs messze az az 
kedvezmény? Ennek csak egy idő, amikor a gőzmozdonyok már 

' 'th t 'k �• t J k 
csak a múzeumok megcsodált esetét ismeri a jogszabály. 

filQZ,O'QSJ a Q a .1Ja a O rekvizitumai lesznek. 
Szakmunkások részére, felsőfo- /!, ' Bebizonyosodott, hogy a tudo-kú oktatási intézményben szer- Kik ezek a „surdasapkások" Az üzemfőnök: - Mit tenne, rongálásáról, a fiatalok bérezé- mány és a technika új vívmányai-vezett előkészítőt végzett dolga- - kérdezték Szentesen a járó- Józsi bácsi, ha dolgaink végzé- séről és jutalmazásáról. nak felhasználásával megújuló 
zóknak egyetemi vagy főiskolai kelők. - Vasutasfiatalok hord- sében már minden lehetséges Tóth Imre a szegedi igazgató- vasút nélkülözhetetlen eszköze a 
felvételi vizsgára szabadidő- ták a divatos viseletet. eszközünk kifogy? ságra háruló feladatokról tájé- modern közlekedés rendszeré-
kedvezmény jár. A szegedi igazgatóság fiatal- István, a királyból szólt a vá- koztatta a fiatalokat. nek. Ha voltak is évek, amikor a 

Tanulmányi szabadság 
]a1 vasutasnapi előzetesként lasz. ,,Hallgasd meg könyörgé- vasút iránti érdeklődés megcsap-

h 11 d . t „ Az esti tábortűz mellett min- pant, ez már a múlté. Ma éppen 
Szentesen gyülekeztek a 6. te- sem, a gas meg is enem. •1 , k O 1 k Az szb-titkár: - Mi a véle- denki jo szora ozott. tt vo ta az ellenkezőjét tapasztalhatjuk: rületi ifjúsági találkozóra. A ba- •17 azok is, akik az első találkozók amilyen mértékben modernizáló-A munka mellett továbbta

nuló dolgozókat a vizsgára való 
felkészülés céljából tanulmányi 
szabadság illeti meg. A tanul
mányi szabadság a dolgozónak 
az őt megillető rendes szabad
ságon felül jár. E kedvezmény 
rendeltetésével áll összhangban 
az a tiltó szabály, melynek ér
telmében nem adható ki utólag 

Általános iskola esetén 
szakmunkásvizsgára 

a tanulmányi szabadságnak az 
a része, amelyet a dolgozó a ta
névre vonatkozó vizsgái sikeres 
letételéhez nem vett igénybe. 

A tanulmányi szabadság esti 
és levelező tagozaton egyaránt 
megilleti a továbbtanuló dolgo
zót. A tanulmányi szabadság 
tanévenként jár, mértéke az 

alábbi: 

gimnázium és szakközépiskola esetén 
érettségi vizsgára való felkészüléshez 

5 munkanap 
5 munkanap 

10 munkanap 
5 munkanap 

15 munkanap 
18 munkanap 

főiskolai képzés esetén 
egyetemi képzés esetén 
diplomaterv elkészítéséhez, államvizsgára 
(csak felsőfokú oktatási intézményben) 
felsőfokú tanintézet felvételi vizsgájára való 
felkészüléshez, csak SZET-eseknek 
felsőfokú iskolai végzettségű dolgozó 

20 munkanap 

5 munkanap 

iskolarendszerű továbbképzése esetén 10 munkanap 

A felsőfokú iskolai végzettsé- vizsgára, diplomatervre tanul
gű dolgozót, ha ismét iskola- mányi szabadság) ugyanolyan 
rendszerű továbbképzésben mértékben illeti meg, mint a 
vesz részt, például szakmérnöki többi, továbbtanuló dolgozót. 
tagozatra, másik egyetemre jár, 
egységesen 10 nap - tehát 
csökkentett mértékű tanulmá
nyi szabadság illeti meg. A töb

Ha a dolgozó a tanév vizsgáit 
előzetes engedély alapján egy 
tanévnél rövidebb idő alatt te-

bi kedvezmény (pl. munkaidő-, szi le, a rövidített tanulmányi 
szabadidő-kedvezmény, állam- időre is a teljes tanévre járó ta-

ráti összejövetelt először hat év- ménye a szakszervezetro . szervezői voltak. dik a mai vasút, úgy nő az érdek-vel ezelőtt a szentesiek kezde- ,,Ringasd el magad." 
A kiskunhalasl.ak egy KISZ- A zárónap fénypontja a politi- lődés e nagy múltú közlekedési 

ményezték. A siker nyomán k" .. · · · t h 'k" · 1 k b 'f ' kai fórum volt, amelyen kötetle- esz oz tortenete, reg1 ec ni a1a 
évenként más-más helyen meg- tagfelvete t mutatta e tre as . . ... 

kb nül beszélgettek a fiatalok Kon- és erogepe1 irant. 
rendezésre kerül a találkozó, keretjáté an. A 1· · .. k • k"t t 

A Vasutas kultu, rha' zban ze- dor Katalinnal és Sándor Ist- te 1essegre tore vo o e 
most másodszor Szentes volt a t" bb f · t t o· d1'k· gőz 1 · · vánnal, a tv A Hét műsorának O eieze re agoz · -
házigazda. nés, táncos mulatságga ert ve- mozdonyok, motormozdonyok, 

Az érkezéskor a vendégek get az első nap programja. riportereivél. villamos mozdonyok, gőz- és be/-
kaptak egy surdasapkát, ami a Másnap gazdaságpolitikai fó- Az ifjúsági találkozó prog- só égésú motorkocsik, villamos 
hagyományossá alakult találka- rum volt, amelyen a válaszokat ramjába tartoztak a tömeg- motorkocsik. Bemutatja a vasút 
zó nagyon jó hangulati indítása Kisbalázs Péter, a MÁV Vezér- sportversenyek, a kispályás műszaki fejlődésének leglátvá
volt. igazgatóság pénzügyi főosztály- labdarúgás, az asztalitenisz, a nyosabb területét, a vontatójár-

vezető1·e, dr. Szabó Miklós, a tollaslabdázás. művek időről időre történt kor-Péntek délután Békéscsabá-
,, S „ K Vasutasok Szakszervezete köz- Arni'kor a találkozo' ve'get e'rt szerűsödését, ismertetve a lénye-

ról, Vésztőrol, zegedrol, is- · · • k' d t gazdasági osztályvezetője és 1 , k 1 ges törteneti es musza I a a o-
kunhalasról, Kecskemétről és , 'h és az uto so csoporto is e utaz-

kat. Páratlanul gazdag képanya-
K k f 'l h, , 'l 160 , Tóth Imre vasut-igazgato e- tak, a szentesi· u"zernfo"no"kse'g . is un e egy azaro -an er- t k" "I k" · erint 
keztek a városba, akikhez 90 lyettes adta meg a válaszokat. KISZ-vezetői értékelték a talál· go ozo a onyv, szam sz 

A vasút helyzetéről és gond- 551-et. Az orosz, német, angol és 
szentesi vasutasfiatal csatlako- kozót. Balogh Tibor KISZ-tit- francia nyelvű összefoglaló bizo-jairól a főosztályvezető nyíltan k ,  , f 1 lta ·· ta zott ar igy og a ossze a pasz- nyára felkelti a külföldiek érdeklő-. tájékoztatott, amelyből négy al k A vidám nyüzsgésben egy gondolatot különösen vissza- t ta at. dé

ö
sét is. . 

résztvevő bolondozva szimatolt. • - A találkozó szervezése, römmel fogadjuk és tanulma-idézgettek a résztvevok a kis- k ',Itt valami van a levegőben." bonyolítása és színvonala volt nyozásra ajánljuk a neves sza -csoportos beszélgetéseken. 
e • L · Ha't volt 1·s. A vende'gla'to'k ko" - , 1 , az első nagy erőpróbánk. Na- emberek - Lányi crno, ovasz „A vasút volt, van es esz, es · I · s t h "l f' t 1 b "lt " "tt „ 

gyon készültünk, eze' rt m1'ndent István, Mohay Lasz(), zon ag zu egy 1a a eo ozo oreg ez biztonságot ad. Számítunk, G, · ,,.llá · G .. · ekig k k. ' t tt k Ő beleadtunk. Sikerélmény szá- aspar, vl ny, yorgy - ev vasutasna , a 1t ugy mu a a építünk a fiatalokra. k a mai végzett kutatómunkája eredmé-be, hogy ő a 81 éves „Szép és holnapi gondolkodással job- munkra, hogy 250 fiatal vett nyeként elkészült, a Közlekedési 
Szentesi Józsi bácsi", ő a bölcs ban tudnak azonosulni." részt rendezvényünkön, s pél- Dokumentációs Vállalat kiadásákádi, aki minden kérdésre igaz Szó volt a fórumon a lengyel damutatóan fegyelmezettek ban megjelent könyvet. amelyn�k 
feleletet ad hozzá illő dalszö- vendégmunkások foglalkozta- voltak. Bizonyítottuk, hogy ér- illusztrációit a múzeum laborato
veggel, magnóról. tásáról, az anyaggazdálkodás telmes dolgokra mozgósífüatók riumában Wahr János és Szabó 

- Tessék, tessék, üzernfő- nehézségeiről és a takarékos· a fiatalok. Mihály dolgozta ki. 
nökségi vezetők kérdezzenek! ságról, a vasúti berendezések Fogas Pál H.K. 
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A vasút fejlesztése töretlen 

Harmincöt éwel ezelőtt az 
első vasutasnapon a Vasas 
Sportklub népligeti sta
dionjában rendezték a 
tisztavatást. Az eltelt há
rom és fél évtized alatt 
nagyon sok helyszíne volt 
ennek a mindig látványos 
eseménynek. Emlékezte
tőül néhány helyszín: a 
BVSC Szőnyi úti stadion
ja, a Keleti pu. érkezési 
oldal, a Déli pu. kerengő
je, a Szolnok, Győr és 
most a 35. vasutasnapon, 
július 13-án, szombaton 
délelőtt 11 órakor a Nyu
gati pu. érkezési oldala 
volt az avatás színhelye. 

A Himnusz eljátszása után 
dr. Kun Dezső, a MÁV Tiszt
képző és Továbbképző Intézet 
igazgatója köszöntötte a téren 
avatásra felsorakozott tisztjelöl
teket. hozzátartozóikat és a ven
dégeket. 

A díszemelvényen helyet fog
lalt Ballai László, az MSZMP 
KB gazdaságpolitikai osztályá
nak vezetője, Urbán Lajos köz
lekedési miniszter, Koszorús 
Ferenc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára, Gál János, az 
MSZMP VIII. kerületi Pártbi
zottságának első titkára, Ku
rucz Tamás, a VI. kerületi Párt
bizottság titkára, dr. Bajusz Re
zső, a MÁV vezérigazgatója. 
Részt vettek az ünnepségen 
vendégeink, a görög vasutas
szakszervezet vezetői, Kotsias 
Spryros elnök és Politis Dimit
ris főtitkárhelyettes. 

Kun Dezső, a vendégek üd
vözlése. után így folytatta: 

- A vasutasna.pok ünnepi 
eseményeinek kedlves .színfoltja 
c:.; Z.;;,nulmán'yaikat befejezett 
fiatd vasúti tisztek felavatásG.. 
Intézetünk 1887 óta áll a vas
úti szakoktatás szolgálatában. 

Az 1984/85-ös tanévben az 
évfolyam hallgatósága három 
tagozaton tanult. A forgalmi-ke
reskedelmi szakon 99-en végez
tek. Összevont tanulmányi át
lageredményünk: 17 tárgyból 
3,44. A kereskedelmi tagozatról 
65-en kerültek ki, 3,56-os átlag
eredménnyel. Itt végzett kitűnő 
eredménnyel évfolyamelsőként 
Lakatos Mária Rita, a GySEV 
dolgozója. 

Avatásra kerül a BKV-HÉV 
forgalmi-kereskedelmi tagozat 
1 7 hallgatója, közöttük Nitsch 
Györgyné, a Metró forgalmi el
lenőre, szintén tiszta kitűnő osz
tályzatokkal. Ez a tagozat 
3,84-es átlaggal fejezte be a tan
évet. 

Az eredményesen végzett 
hallgatók közül, a MÁV vezér
igazgatója 1000/1985. sz. utasí
tásával egyet főintézővé, kilen
cet intézővé, harminckettőt fő. 
tisztté és harminchetet vasúti 
tisztté minősített át. 

A GySEV vezérigazgatója 
2344/1985. sz. utasításával 
egyet főintézővé, négyet intéző
vé, kettőt vasúti főtisztté és 
egyet vasúti tisztté nevezett ki. 

A jó tanulmányi eredmények 
mellett, a társadalmi munká
ban való helytállásuk is dicsére
tet érdemel. Ezért, mint az inté
zet igazgatója, felkérem minisz
ter elvtársat, hogy az évfolyam 
végzett növendékeit avassa 
vasúti tisztekké. 

- A vasutas tisztképzésnek 
nagy hagyományai vannak. 
Az intézmény közel 100 éve 
működik, és azóta több mint 
100 ezer jól felkészített közép
vezetőt bocsátott közlekedési 
rendszerünk szolgálatába. Kü
lön érdeme ennek az intéz
ménynek, hogy azok, akik a 
tisztképző fa lai közé kerülnek, 
a vasút különböző területein 

már több éve pontos, lelkiisme
retes szolgálatot végeztek, hi
szen a szakmai rátermettségen 
túl az intézmény falai közé ke
rülésnek másik elő/ eltétele a 
lelkesedés, a hivatástudat, a 
vasút szeretete - mondotta be-

Urbán Lajos kiJzlekedési miniszter 
Unnepi beszéde a tisztavatáson 

Urbán Lajos közlekedési miniszter avató beszédét mondja 

vezetőjében a miniszter, majd 
így folytatta: 

- Ez az ünnepnap alkalmat 
és lehetőséget ad arra, hogy ne 
csak az önök számára foglaljuk 
össze az eredményeket. gondo
kat és villantsuk fel a távolabbi 
jövő lehetőségeit, hanem a köz
lekedés ügyében fáradozók 
egésze számára adjunk rövid 
értékelést közös munkánkról. 
Erről a helyró1 is megerősíthe
tem azt, hogy a magyar közle
kedési rendszer egyik legfonto
sabb alágazata miként a múlt
ban, a jövőben is a vasúti köz
lekedés volt és lesz. Ez a tény 
természetesen csak növeli az 
értékét azoknak a közlekedési 
tevékenységeknek, amelyeket a 
közúti közlekedésben, a hajó
zásban, a repülésben összehan
golt, helyes munkamegosztás
ban végeznek a közlekedést irá
nyítók és végrehajtók. 

Visszatekintve az elmúlt 40 
évre, megállapíthatjuk, hogy 
kozlekedési rendszerünk, ha 
nem is mindig töretlenül, de fo
kozatosan fejlődött. Négy évti
zed alatt megteremtettünk egy 
olyan vasutat, amely ha nem is 
tartozik a legkorszerűbbek kö
zé, de biztonságosan és javuló 
hatékonysággal képes ellátni az 
ország, a gazdaság részéről év
ről évre jelentkező áru- és sze
mélyszállítási feladatokat. 

Vasúti közlekedésünk fontos
ságát pártunk és kormányza
tunk ismeri, annak fejlesztését 
még nehezebb gazdasági hely
zetben is kiemelten fontosnak 
tartja. Közlekedési rendsze
rünknek ez a része folyamatos 
fejlesztést igényel még akkor is, 
ha a feladatok mennyisége -
mint azt ebben az évben is ta
pasztaljuk - nem a korábbi 
időszakhoz hasonlóan nő. 

A vasutasok hasznos tevé
kenységének, a vasút és a vas
utasság munkájának ez az is
merete, elismerése lehet a bi,.
tosíték valamennyi vasutas szá
mára arra, hogy mind anyagi, 
mind erkölcsi megbecsülésük, 
éppúgy mint az elmúlt évtize
dekben, a jövőben is megma
rad. 

- Közlekedésünk egészére, 
és ezen belül kiemelten a vasút
ra vonatkozó néhány gondolat 
mellett kötelességünk a mun
kánkban még meglévő hiányos
ságokról is úgy szót ejteni, hogy 
a megállapítások egyben a ki
bontakozás útját is megjelöljék. 
Ebben a nem túl kedvező gaz
dasági helyzetben is a legfonto
sabb, mindent háttérbe szorító 
feladatunknak keU tekinte
nünk azt, hogy a már feltárt 
tartalékok kihasználása mel
lett a technikai eszközeinkben, 
az emberi munkában, de talán 
leginkább a szervezési lehető
ségekben rejlő további tartalé
kokat feltárjuk és hasznosít
suk. Ha igaz, márpedig széles 
körben elismert az, hogy a köz
lekedés - hiányosságai ellené
re is - országos méretekben az 
egyik legegységesebben szer
vezett nagyüzem, akkor el kell 
fogadnunk és fő feladatunknak 
kell tekintenünk, hogy e szerve
zettséget korszerű módszerek
kel a dolgozók aktív közremű-

ködésével fokozzuk, hogy az át- lesztése és legalább az elmúlt öt 
menetileg szerényebb fejleszté- évben megvalósított mértékben 
si erőforrások mellett a vasút tovább folytatódik a pályare
képes legyen eredményes gaz- konstrukció, a biztosítóberen
dasági munkára. dezési és forgalmi berendezé-

Feltétlenül el kell ismerni a sek építése. 
vasutat irányítóknak azt a tö- A miniszter a tisztjelöltekhez 
rekvését, hogy mernek és tud- fordulva befejezésül a követke
nak a szükséges fejlesztések- zőket mondotta: 
ben, forgalomszervezési és gaz- - Gratulálok önöknek tadasági intézkedéseikben olyan 

nulmányaik eredményes befefontossági sorrendet megállapí- jezéséhez, kívánom és kérem, tani, amellyel ezt a hatalmas hogy illeszkedjenek be ne csak gépezetet gyorsan változó gaz- a vasutasok nagy családjába, dasági környezetben is eredmé- hanem egyre szélesebb körűen nyesen tudják működtetni. Ez "k"d• k "tt k" z k d, · , 
. 1 

. mu o Jene egyu az e e esi termeszetesen nem Je enti azt, d „ k , h l , h - d , t • d k" ren szerun mas, ason oan ogy mm a vasu , mm a az- f "l , d l 'kk l · 1 k d, t, l 't , ontos teru eten o gaza a is. e e es veze ese nem a na E 
- .. , t , 
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A fogadalomtétel 

A közlekedési rendszerünk
ben elért eredményeket és a 
gondokat azért vázoltam, hogy 
ezek ismeretében a várhatóan 
nem könnyebbedő munkafelté
telek mellett is kérni tudjam az 
előttünk álló feladatok ellátásá
hoz az önök példamutató, pon
tos, lelkiismeretes munkáját. 

Igaz, hogy a VII. ötéves terv
időszak fejlesztési lehetőségei 
még nem véglegesek, de azért 
már most biztosíthatom önöket 
arról, hogy töretlen a vasút fej-

Kérem, hogy a Magyar Ál
lamvasút, a Budapesti Közleke
dési Vállalat és a Győr-Sop
ron Ebenfurti Vasút tisztjelölt
jei tisztté avatásuk hivatalos ak
tusaként tegyék le az esküt. 

A miniszter ünnepi beszéde 
után az újdonsült tisztek foga
dalomtétele következett. Meg
ható pillanatok voltak ezek. 
A zenekar a Szózatot játszotta. 
S a téren 164 torokból hangzott 
az ismert szöveg: 

. . . vasúti tisztté avatásom 
alkalmából fogadom, hogy a 
Magyar Népköztársaság dol
gozó népéhez, az alkotmány
hoz, a szolgálati esküben vál
lalt kötelezettségeimhez hű le
szek . . .  

A fogadalomtétel után a sza
lagozás következett. A forgal
mi-kereskedelmi tagozat képvi
seletében Gerencsér László in
téző, a kereskedelmi tagozat ré
széről Lakatos Mária Rita inté
ző, a BKV-HÉV forgalmi-keres
kedelmi tagozat képviseletében 
Nitsch Györgyné tiszt, a 40 éve 
végzettek nevében pedig Git
tinger Tibor főfelügyelő kötött 
szalagot az intézet zászlajára. 

Az ünnepség az Internacio
nálé hangjaival, majd a tiszti 
egységek elvonulásával ért vé
get. 

(Visi) 

Szalagozás (Laczkó Ildikó felvételei) 
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VASUTASNAPRA 

Megfiatalodott a 103 éves 
kalocsai vasútállomás 

A kulturált utazás lemérhető 
abban is, hogy a vasútállomáso
kon milyen körülmények fo
gadják az utazót. Aki a Dél-Al
földön a vasutat választja, útja 
során egyre gyakrabban talál
kozik felújított, újjáépített állo
másokkal. A szegedi igazgató
ság a VI. ötéves tervben eddig 
58 állomásépületet újított fel 
132 millió forint értékben. 
Egyedül Bács-Kiskun megyé
ben 22 állomásra, közel 68 mil
lió forintot költöttek. 

A vasútigazgatóság épületfel
újítási programja során külön 
figyelmet fordít a műemlék jel
legű, városképi jelentőségű 
épületek hangulatának a meg
őrzésére, eredeti állapotukba 
történő felújítására. Ilyen szem
pontok alapján újították fel ko
rábban Pörböly és Nagylak ál
lomásokat, most pedig az 
1882-ben épült Kalocsa állo
mást. 

Kalocsa felvételi épületének 
kiviteli terveit a Szegedi Terve
ző Szövetkezet készítette el, a 
kivitelezési munkát pedig a BÁ
CSÉPSZER Vállalat kalocsai 
építésvezetősége végezte. 
A munkát 1983 nyarán kezdték 
el, eredeti állapotába állították 

helyre a felvételi épületet, 
amelyhez hasonló jellegű, úgy
nevezett „népies" stílusú léte
sítmény a MÁV területén más
hol nem található. Az épületen 
számtalan jelét találhatjuk a né
pi fafaragásnak, a belső (váró
terem) és külső (perontető 
egyik része) falfelületek virág
díszítésű, virágmintázatú „pin
gálásának". Az utóbbiak Vén 
Lajosné és Szvétok Antalné 
népművészek kezemunkáját di
csérik. 

Eredetileg csupán a felvételi 
épület felújítását tervezték, de a 
munka előrehaladtával mindin
kább követelményként fogal
mazódott meg a környezet 
rendbetétele is. Ezért aztán ta
tarozták az áruraktárt és a szo
ciális épületet, felújították az ál
lomás elektromosenergia-ellá
tását. 

Az állomásépület felújításá
val párhuzamosan Kalocsa vá
ros Tanácsa rendezte az állo
más előterét, ezzel kellemes 
összhangot teremtettek a város 
jellegzetes hangulatával. Az át
adási ünnepséget a 35. vasutas
nap jegyében július 9-én tartot
ták. 

Pályázati felhívás 
A Közlekedési Minisztérium és a Magyar Államvasutak or

szágos nyilvános és titkos pályázatot hirdet a „Mellékvonali vasúti 
közlekedés gazdaságos és komplex mintarendszereinek megoldása" 
címmel. 

Az 1960-as évek közlekedéspolitikai elképzelése szerint a drá
ga üzemi vasúti mellékvonalak helyett a közúthálózatot kellett fej
leszteni. A megváltozott gazdasági feltételek hatására a mellékvo
nali vasúti szállítások jelentősége megnőtt és szükségessé vált egy 
versenyképes mellékvonali közlekedési rendszer kialakítása. 

A pályázat célja egy olyan mellékvonali közlekedési rendszer 
kidolgozása, amely a rendelkezésre álló korlátozott mennyiségű 
eszközt és munkaerőt veszi számításba és a versenyképességet el
sősorban a lebonyolítás rendjének egyszerűsítésével biztosítja. 

, A pályázat kiírási anyagát 1985. július 31-tó1 lehet átvenni a 
MA V Vezérigazgatóságon (Budape�t VI., Népköztársaság_,At;ia 
73-75. fsz. 14.) munkanapokon 9-15 óra között. A pályázattal 
kapcsolatos kérdéseket 1985. augusztus 30-ig kéri a bíráló bi-
zottság. 

A pályaművek leadási határideje 1985. november 10. 
A pályaművek díjazására és a megvételére 460 OOO Ft áll ren

delkezésre. 

MI LESZ AZ UTASSAL? 

Vonalok, ha lalálkoinak. • • 
Jobb félni, mint megijedni? 

Változtassák meg a bejárat irányát! 
Ű rszelvényben batyuval ... 

Előrebocsátom, hogy nem va
gyok forgalmi szakember. De 
utastársaimmal együtt megkér
dőjelezem azok hozzáértését, 
akik a Rákospalota-Újpest
Veresegyháza közötti vonal for
galmának szabályozását az író
asztal mellől vélték elintézni. 
Addig kellene meggyőződni a 
jelenlegi forgalomszabályozás 
tarthatatlanságáról, az utasok 
felháborodásáról, kétségbeesé
séről, amíg áldozatot nem köve
tel ez az áldatlan állapot. 

A forgalom sűrűsége miatt 
alig akad olyan vonatpár, ame
lyik Fóton vagy Csomádon ne 
keresztezne, azaz ne találkozna 
szembejövő szerelvénnyel. 
A közpon'd forgalomirányítás 
szerint az előbb érkező vonat 
minden esetben az I. vágányra 
jár. A leszállóknak, illetve az ez
zel utazni szándékozóknak ter
mészetszerűen nincs semmi 
problémájuk. Annál kritiku
sabb a helyzetük azoknak, akik 
majd a II. vágányra bejáró el
lenvonattal akarnak utazni. 

Mit tehetnek? Soha nem tud
va, hogy melyik vonat érkezik 
előbb, amikor feltűnik a nem az 
úticéljuknak megfelelő szerel
vény, gyorsan átfutnak az I. vá
gányon, s megállnak a bejáró 
vonat és a II. vágány között. 
Félve, reszketve! (Az igazság
hoz tartozik, hogy a mozdony
vezető mindenkor hangjelzést 
ad, figyelmeztetve a vágányon 
áthaladókat.) 

Ha nem mernek, vagy nem 
akarnak átfutni a bejáró vonat 
előtt, akkor marad az a variáció, 
hogy átmásznak az I. vágányon 

álló szerelvényen, s csak ekkor 
kezdődik az ő reszketésük. 
A két vágány között nagyon vi
gyá'zva bemérik a távolságot, 
hogy pontosan középen állja
nak, mert attól kell most már 
tartaniuk, hogy „az ő vonatjuk" 
sodorja el őket, amikor bejár. 
Ennek veszélyét gyakorta fo
kozza a piacozó asszonyok há
tára kötött hatalmas batyu. 

Aki ezzel a vonattal érkezett, 
az már nem mer keresztülmen
ni az előtte álló szerelvényen, 
hiszen az minden pillanatban 
indulhat. Megvárja tehát, amíg 
- szinte egy időben - mind a 
két szerelvény elmegy, attól fél
ve, hogy nem sodorja-e el vala
melyik. 

Nem hiszi el senki, hogy mű
szakilag ne lenne megoldás a 
baleseti veszélyt nullára csök
kentő forgalomszabályozásra. 
Hogyan? Az előbb érkező vonat 
járjon mindig a II. vágányra. 
A leszállás és a felszállás így 
gondtalan, hiszen a biztosítóbe
rendezés szerkezeti függése 
miatt csak néhány perc múlva 
tud bejönni az ellenvonat, még
pedig az I. vágányra. A leszál
lás és a felszállás tehát itt sem 
okozhat problémát, ugyanak
kor elmaradna a vonat előtti ro
hangálás, a szerelvényen ke
resztül járás, a vágányok, illet
ve a két mozgó szerelvény kö
zötti idegeskedés. S nem utolsó
sorban: a vasút illetékeseinek 
mindennapos „finom" elma
rasztalása. 

Addig kellene intézkedni, 
amíg nem késő . . 

-G-
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Az egészségnevelés része (1.) 

Nem hivatalnoki szemlélettel • • • 
A szexuális műveltség 

A Központi Hivatalok és In
tézmények szakszervezeti bi
zottsága különösen az elmúlt 
két év során érzékenyen reagált 
azokra a jelzésekre, amelyek 
azoktól a dolgozóktól érkeztek, 
akik kifogásolták a kedvezőtlen 
munkafeltételeket, a munkahe
lyi szociális ellátás hiányossá
gait. 

A kívülállók számára esetleg 
megtévesztő lehet ez az elneve
zés. hogy Központi Hivatalok 
és Intézmények. Bizonyára so
kan vannak, akik e cím mögött 
kényelmes hivatalokban és in
tézményekben ténykedő tisztvi
selők népes seregét képviselő 
szakszervezeti bizottságot kép
zelnek el. A valóság azonban 
egészen más. Ehhez a közép
szervi jogkörrel felruházott 
szakszervezeti bizottsághoz ille
tékességi körében nemcsak hi
vatalok és intézmények tartoz
nak. hanem a nyomdaüzemtől 
kezdve az építőipari tevékeny
séget folytató főnökségekig 
még sok egyéb szervezet is. 
Függetlenül attól, hogy hivatal
ról. intézményről vagy építési 
főnökségről van szó, a munka
körülményeket sehol nem lehet 
a „kényelmes" jelzővel illetni. 
Ezért nem véletlen, hogy e sok
arcú együttesben a munkavé
delemmel való törődés a moz
galom fontos tennivalói közé 
tartozik. 

Vizsgálat 
tíz főnökségnél 

Hogyan tesz eleget ez irányú 
feladatának a Központi Hiva
talok és Intézmények szakszer
vezeti bizottsága? 

Erre kerestük a választ azon 
a szakszervezeti bizottsági ülé
sén, ahol a munkavédelmi bi
zottság számolt be tevékenysé
géről, a munkavédelmi aktivis
ták ellenőrzési tapasztalatairól. 

A munkavédelmi aktivisták 
rendszerint négy fontos teriile
tet vizsgáltak. Az üzemi balese
ti helyzet alakulását, a munka
védelmi szemlék során feltárt 
hiányosságok felszámolását, a 
munkavédelmi oktatások ered
ményességét, s nem utolsósor
ban a munkahelyek biztonsá
gát, veszélyes és ártalmas ter
melési tényezők megszünteté
sének folyamatát, a különösen 
kedvezőtlen munkaköriilmé
nyek között dolgozók helyzetét. 

A munkavédelmi aktivisták 
legutóbb tíz szolgálati főnök
ségnél tartottak munkavédelmi 
ellenőrzést. Segítő szándékkal 
végezték ezt a munkát. Azzal a 
céllal, hogy feltárják a munka
védelmi hiányosságokat, és en
nek ismeretében ellenőrök és 

ellenőrizettek közösen keressék 
megszüntetésük módját és esz
közeit. A MÁV Tisztképző és 
Továbbképző Intézet igazgatója 
szerint nagy meglepetés volt 
számára ez az ellenőrzés, mert 
első esetben fordult elő, hogy 
munkavédelmi társadalmi akti
visták jelentek meg az intézet
ben és vizsgálták a munkavé
delmi helyzetet. 

Hogy mennyire hasznosak az 
ilyen indíttatású szakszervezeti 
ellenőrzések, szolgáljon például 
az szb által tárgyalt, az ellenőr
zések tapasztalatairól készült 
jelentés. Annál is inkább, mivel 
a társadalmi aktivisták kritiku
san vizsgálódtak. Sok esetben a 
vizsgált helyen tapasztalt mun
kavédelmi hiányosságok láttán 
jöttek rá, hogy hasonló problé
mákkal találkozhatnak saját 
munkahelyükön is, ami mellett 
naponta szótlanul elmennek. 

Mit is láttak és tapasztaltak a 
szakszervezet munkavédelmi
társadalmi ellenőrei a vizsgála
tok során, és milyen következ
tetésre jutottak? 

A javulás 
gyorsabb lehetne 

Megállapították, hogy az üze
mi balesetek jelentős részénél a 
baleseti okok között visszaté
rően mutatkozik meg a mun
kafegyelem laz�ága, a mun
kavédelmi előírások mellőzése. 
Kevés bé találták hatásosnak a 
megelőzés érdekében foganato
sított szankciókat, ellenőrzése
ket, a munkavédelmi oktatást. 
Megítélésük szerint a munka
védelmi oktatás jelentőségét -
fontosságát a baleset-elhárítás
ban - vezetők és beosztottak 
egyaránt lebecsülik. Ebben sze
repet játszik az oktatások for
malitása, az oktatott anyagok 
tartalmi szegénysége, amelyek 
az esetek nagy részében nin
csenek kapcsolatban a tényle
ges munkabiztonsági problé
mákkal. 

Az előadások rendszerint ala
csony színvonalúak. Több vo
natkozásban eredményesnek 
ítélték meg viszont a munkavé
delmi szemléket; hatásukat a 
munkabiztonságra pozitívan ér
tékelték. Javulást tapasztaltak 
az előző évekhez viszonyítva a 
helyi hatáskörben felszámolha
tó hiányosságok megszüntetése 
körül. Továbbra is gondot lát
nak azonban a nagyobb kapaci
tást igénylő, főleg épületfenn
tartási állaghiányok pótlásánál. 

Az ellenőrök pozitívan érté
kelték azt, hogy a munkavédel
mi szemlék állandó résztvevői 
az üzemorvosok, a szakszerve
zeti munkavédelmi-társadalmi 

Építkez6k 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. 

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

KAPHATOK: 
a l')elyszínen 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. 

ellenőrök. Jelenlétük, aktív 
közreműködésük nélkülözhe
tetlen, mert észrevételeikkel 
elősegítik a szemlék eredmé
nyességét. A szemlék haté
konyságát csökkenti (annak el
lenére, hogy a vezetők megtart
ják a munkavédelmi szemlé
ket), hogy ezek sok esetben 
nem terjednek ki a gépek-. be
rendezések üzemkészségének, a 
technológiai folyamatok mun
kabiztonsági követelményeinek 
ellenőrzésére. Összességében 
azt a következtetést vonták le. 
hogy e területen a javulás fo
lyamatos, és az elért eredmé
nyek biztatóak. 

Már a Magyar Vasutasban 
is!? Mit hallunk az idősebbek
től? Régen sem voltak szexoló
gusok, az emberiség mégis sza
porodott. Ma pedig, már az is
kolában is tanítják, hogyan 
kell . . . és itt az eredmény. 
A fiatalság az utcán csókolózik. 
Régen volt szemérem bennük, 
de ma? 

Hányszor hallani ilyen véle
kedéseket? Sokszor' Tudni kell 
azonban. hogy nem ezt a mai 
szexuális magatartást akartuk 
elterjeszteni' Nem ez a cél! Az 

igazság, hogy ma még szexuális 
szabadosságot látunk, és nem 
szexuális műveltséget, jó mo
dort. Sajnos, még nincsenek 
egységes elvek, módszerek eh
hez a célhoz. Nem tudtuk el
dönteni, hol, mikor és hogyan 
tanítsuk a szexuális műveltsé
get. Az iskola lenne erre a legal
kalmasabb szervezet, a pedagó
gia keretén belül kell hogy he
lyet kapjon ez a feladat. Ezenkí
vül ma még szükség van isko
lán kívüli szexuális nevelésre 
is, melyet a sajtóval közösen tu
dunk csinálni. Az útkeresés idő
szakát éljük, látjuk, melynek 
ma még inkább a rosszabbik 
megnyilvánulásai vannak túl
súlyban. A körülmények azon

Nem technikára! A szexuális 
kultúrára való nevelést soha 
nem szabad leszűkíteni a sze
retkezés technikájának ismere
tére. Ezt valóban mindenki 
előbb-utóbb megtanulja, bár 
ezt is jobb, ha hivatalosan, meg
felelő biológiai ismeretekkel 
rendelkező szakemberektől ta
nulja meg! Az is nagy problé
mánk ezzel a csak részterület
tel. hogy az egyénben, a társa
dalomban sincsenek meg azok 
az írott és megkövetelt viselke
dési normák. melyek garantál
nák a szexuális kulturáltságot 
is! Felbomlóban van a család. 
megváltozott a nő-férfi társadal
mi viszonya. Nem követeljük 
meg, nincsenek nyilvánosan el
várható viselkedési normák -
közéletünkben sem. Nem a for
mák határozzák meg a tartal
mat, de a tartalomhoz kellenek 
a formák is! Megkérdeztem a 
minap egy 16 éves fiatalt, hogy 
miért jár templomba? Mert tet
szik nekem az a szép szertar
tás, és az a rend, ami a templo
mokban van - válaszolta. 

Igen, az emberekben, a fiatal
ságban is benne van a rend és a 
szépség utáni vágy, s ezeknek 
az igénye. Kordában csak a 

rendetlenkedőket kell tartani, 
de a szépet szeretőknek meg 
kell adni mind a feltételeket, 
mind a lehetőségeket vágyaik 
kielégítésére. Talán ez nincsen 
meg a mai fiatalság szexuális 
viselkedésében. 

Saját testünket is meg kell is
mernünk, mert értelmesen csak 
így tudunk vele harmonikus 
kapcsolatot kialakítani. A kul
turált élet része - nem célja -
testünk biológiai működésének 
ismerete, legalább általános
ságban, alapfokon. A nemi 
szervek és azok működése is ré
sze testünknek. az ilyen szem
lélethez kell az a bizonyos •so
kat emlegetett szexuális kultu
ráltság, tágabb értelemben az 
egészségtudat. Az orvosi isme
retek még nem szexuális kultu
ráltsággal egyenlő ismeretek 1 

Ez is alapja a magasabb emberi 
kultúrának. de nem célja! Az 

orvosoknak ezen a területen be
határolt feladata van, az egész
ségnevelés még nem fejeződött 
be a kulturált szexuális neve
léssel. Szerelem, megbecsülés, 
család. az utódokért érzett fele
lősség, mind ide és ebbe a té
mába tartozik. 

Dr. Veress Sándor 

Korántsem találták ilyen 
megnyugtatónak a helyzetet 
néhány olyan tevékenységi kör
ben, ahol már korábban feltár
ták az emberi szervezetet mun
ka közben károsító hatásokat. 
Ezeknek a felszámolása vonta
tottan halad. Különösen a fate
lítő üzemekben jellemző fenol
és benzolártalom. valamint a fa
ipan gépek üzemeltetése során 
keletkező magas zajszint okoz 
gondot. A zajártalomnak az em
beri szervezetre gyakorolt ká
ros hatását elsősorban egyéni 
zajvédő eszközök viselésével 
igyekeznek mérsékelni, ezenkí
vül a műszaki megelőzést sem 
hanyagolják el. Néhol már sike
rült a fűrészcsarnokokban zaj
elnyelő álmennyezetet is felsze
relni, amely lényegesen csök
kentette a munkaterem zaj
szintjét. 

ban arra kényszerítenek ben- .-
------------------------

A közös erőfeszítések ered
ményeként a felhalmozódott 
gondok ugyan csökkentek, de 
gyorsabb előrehaladásra lenne 
szükség ahhoz, hogy a munka
körülmények elvárható szintet 
érjenek el a vizsgált h!,!lyeken. 

Következetesen! 
A szakszervezeti ellenőrzések 

elsősorban a veszélyek és ártal
mak egy részének időbeni feltá
rását és felszámolását segítet
ték elő. Az szb az érdekelteknél 
minden esetben kezdeménye
zőleg lépett fel a munkakörül
mények javítása, a munka biz
tonságos végzése érdekében. 
Ezt a mozgalom politikai eszkö
zökkel, elsősorban nevelő és 
felvilágosító munkával segítette 
elő. Eredménye az üzemi bal
esetek számának folyamatos 
csökkenésével is lemérhetők. 

Mindezek a szakszervezeti bi
zottságot megerősítették abban 
az elhatározásában, hogy ered
ményt, kedvező változást a 
munkavédelemben csak céltu
datos munkával, kellő előrelá
tással lehet elérni. 

Pisku Jenő 

nünket, hogy ezt a kérdést már 
sem megkerülni, sem továbbra 
is „tabutémaként" kezelni, 
nem lehet. 

Miért kell? Mi van most, ami 
nem volt régen? Nem volt, mert 
nem kellett a családokat „meg
tervezni". Ez gazdasági kény
szere korunknak. Van egy bio
lógiai is. A mai fiatalok gyor
sabban „érnek". Természete
sen nemileg is. Ennek bizonyí
téka, hogy a lányoknál az első 
menstruáció egyre korábban je
lentkezik. A nemi érettséggel a 
fiatalságban az önállóságra 
való igény is felerősödik, de 
még tanulók, a szüleikkel „egy 
fedél alatt élnek", ami egyben 
függőségi viszonyt is jelent szá
mukra. Odahaza „még" gyer
mekként kezelik őket. A kitörés 
egyik jelensége a mai „erkölcs
telenségük"! És van egy mód
szer, amit használva már nem 
kell félniük a teherbe eséstől. 
Ez a fogamzásgátlás lehetősé
ge. Régen a megesett lány -
társadalmilag elítéltetett, szé
gyen volt házasságon kívül te
herbe esni. A fogamzásgátlók 
felszabadították a lappangó er
kölcsi szabadosságokat az em
berekben. Házasság előtti nemi 
kapcsolatokat nagyszüleink is 
folytattak, de ehhez akkor az in
timitást megkövetelték. És ezt 
meg is tartották. Új erkölcsi 
mechanizmus is kellene, és eb
ben új szexuális etika is! 

Korszerű táplálkozás! 

Tejtermékek az étrendben 

Az 1,5% zsírtartalmú tej mellett 
minden élelmiszerüzlet kínál önnek 

újabb csökkentett zsírtartalmú tejet. 
A 2,2%-os tejben minden értékes 

alkotórész megtalálhat.ó, 
csupán zsírból van benne kevesebb. 

1 liter ára 7 Ft. 

.A Tejipari Vállalatok Trösztje 
a MAV egyik legnagyobb fuvaroztatója 

Munl.avédelnii l.iállítás 

A 35. vasutasnap alkalmából 
a nagykanizsai csomóponton 
mozgó munkavédelmi kiállítást 
rendeztek: Egy vasúti kocsiban 
tablókon mutatták be a leggya
koribb baleseti forrásokat és 
azok megelőzését. A kiállítást 
kt>t hétig Nagykanizsán tekint
hetik meg az érdeklődők. Utána 
a kocsi a pécsi vasútigazgató-

ság nagyobb csomópontjait lá
togatja meg. 

A kocsijavító műhely Lenin 
szocialista brigádja 1892-ben 
készült két tengelyes tartályko
csit újított fel, amit a nagykani
zsai közlekedési parkban he
lyeztek el. 

gy. a. 

Állomási WC üzemen kívül 
A felújítás után szemre is tetszetősebb lett a vecsési állo

más. Szükség is volt rá, mert hiszen a háborús károk hely
reállítása óta ilyen nagyobb renoválást nem kapott. Ennek 
most egyaránt örül az állomáson naponta megforduló 5-6 
ezer utas és a helyi vasutaskollektíva. Az örömbe azonban 
egy kis üröm is keveredik. 

A minap a jegypénztáros panaszkodott, hogy az utasok 
őt, vagy az éppen szolgálatos forgalmistát szidják, mert az 
állomási vécé hónapok óta le van zárva. Közben télen az 
aprócska építmény vízrendszere teljesen elfagyott. Amióta 
a vécét zárva tartják, az utasok s az állomási személyzet a 
szomszédos Lokomotív vendéglőbe jár. Csakhogy a szerző
déses üzlet dolgozói nem nézik jó szemmel ezt a szomszé
dolást. 

Az állomáson elmondták, hogy - alig több mint két hó
napja - amikor igazgatósági szemle volt az állomáson, a 
régi, rossz ajtókat újra cserélték. Csakhogy amint a bizott
ság tavozott, egy arra illetékes szakember gyorsan ráfes
tette az új ajtókra: .,felújítás alatt". Hogy közérthetőbb le
gyen, még azt is rápíngálta: ,.üzemen kívül". 

Az ajtók azóta is zárva vannak. 
Orosz Károly 

UTAS TOURS 

az Utasellátó Vállalat 
Idegenforgalmi és 
Szolgáltató Irodája 

Új programok + Új szolgáltatások 

Legyen az útitársunk! 

UTAS TOURS 

1051 Budapest 
Münnich Ferenc út 19. 

10 ország 17 nagyvárosába 
közlekedő étkező-, bisztró- és 

hálókocsijain színvonalas 
szolgáltatást nyújt az 

'i;UTAS E LLITO:;,' 
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A jubileumi évhez méltó Vasutas énekkarok Szolnokon 

Színvonalas alkotások 
a Népszínház utcai tárlaton 

A vasutas-szakszervezet im
már harmincötödik alkalommal 
rendezte meg a vasutas képző
művészek országos kiállítását. 
Az idei sikeres bemutatkozás
ban nem kis szerepe volt a Kép
zőművészeti Kör két tanárának, 
Kirchmayer Károly SZOT-dí
jas szobrászművésznek és Be
nedek György, Munkácsy-díjas 
festőművésznek. Odaadó mun
kájuk eredménye. hogy tanítvá
nyaik színvonalas alkotásokkal 
jelentkeztek ebben az esztendő
ben 1s. Kirchmayer Károly 
szobrászművész már több mint 
harmmcöt éve vezeti a képző
művészeti kört. 

- Amatőr mozgalom a mi
énk, de elmondhatom, hogy a 
legjobbak között t�rtanak szá
mon bennünket. Evek óta a 
nemzetközi kiállításokon is si
kerrel szerepelünk, és számos 
díjat nyertek tanítványaink. 
Százhatvan tagunk van. Na
ponta 40-50-en fordulnak mea 
műtermünkben. Szívesen jár
nak ide fiatalok és idősebbek 
egyaránt. Van akinek csak kel
lemes időtöltést jelent a rajzol
gatás, szobrászkodás. Akadnak 
olyan fiatalok, akik a Képzőmű
vészeti Főiskolai felvételhez sze
retnék megszerezni a kellő tu
dást. És rajtuk kívül természe
tesen ellátogatnak még hoz
zánk a hivatásos szobrászok és 
festők is, jól lehet ők már a klál
lításainkra nem hozhatják el a 
munkáikat. 

- Mi nem akarunk minden
áron művészeket képezni, de az 
természetes, hogy mindenütt 
találkozhatunk tehetségekkel, 
akikből ismert festők és szobrá
szok váltak - folytatta Kirch
mayer Károly. - A mi körünk
ből került ki Janzer Frigyes, 
akt ma már Munkácsy-díjas 
szobrászművész. Említhetném 
Cs. Kovács Lászlót, Sz(mtó 
Margitot, Krajcsovics Evát, 
Halácsi Máriát és még hossza
san sorolhatnám a neveket. 

Koszorús Ferenc főtitkár átadja a díjat Jóba Évának 
(Laczkó Ildikó felvételei) 

Dr. Pogány Ö. Gábor, a Ma
gyar Nemzeti Galéria nyugal
mazott főigazgatója a kiállítás 
ünnepélyes megnyitásán mon
dott beszédében hangsúlyozta: 
„A kiállítók egy része kinőtte 
azokat a kereteket, amelyeket 
a képzőművészet iskolázott 
propagandistáinak szabtak 
meg a főállású népművelők." 
Külön értékelte, hogy az iskola 
egyéniségeket nevel és ez a 
mesterek munkáját is dicséri. 
A vasutas képzőművészeti kör 
kiválóan dolgozik, nem véletle
nül nyerte el négyszer a Kiváló 
Képzőművészeti Kör címet. 

A mostam kiállításon bemu
tatkozó alkotások színvonala 
már korántsem amatőr. Akt 
megnézi a Népszínház utcában 
a július 10-én megnyílt kiállí
tást. remek képeket, szobrokat, 
grafikákat láthat. 

A bíráló bizottság 88 fest
ményt, 28 grafikát, 3 fotót, 34 
szobrot. 1 domborművet és 11 
plakettet javasolt kiállításra. 
Ezek közül kerültek ki a díja
zott alkotások. 

A szobrászat kategóriában: 
Herbály Lajos első, Czinege 
István, Nagy Sándor második 

Orosz István, Csorba Katalin 
(érmész) harmadik díjat nyert. 

Festészetben az első díjat Jó
ba Éva nyerte, Klimaj György 
és Szabadi Sándorné második 
díjat, Csüllög Júlia, Szabó 
László és Csabonyi Klára har
madik díjban részesült. 

Grafikában Hoppné Göcze 
Judit első, Telkes Tamás máso
dik, Gere Mihály és Varga Edit 
harmadík díjat kapott. 

A vasutas-szakszervezet el
nökségének különdíját a szob
rászat kategóriában Szommer 
József, grafikában Telkes Ta
más, festészetben Pálfi József 
kapta. A MEDOSZ különdíját 
Jóba Éva és H erbály Lajos ér
demel te ki. 

A díjakat Koszorús Ferenc, a 
vasutas-szakszervezet főtitkára 
és Varga György, a MEDOSZ 
titkára adta át. Az ünnepélyes 
megnyitón jelen volt Sólyom 
Ferenc, a SZOT titkára, dr. 
Nagy Ervin közlekedési minisz
terhelyettes, dr. Bajusz Rezső, 
a MÁV 'vezérigazgatója. A ven
dégeket Pallos György, a vasu
tas-szakszervezet kulturális. 
agitációs, propaganda- és sport
osztály vezetője köszöntötte. 

- esik -

A MÁVTOURS volt a házigazda 

Országos esemény színhelye 
volt Szolnokon. a járműjavító 
művelődési központja. A 35. va
sutasnap alkalmából negyed
szer talákoztak itt a vasutas
énekkarok. 

A június 29-30-án megren
dezett programon 11 kórus -
köztük az NSZK-beli Neu-Isen- ., 
burg kórus -, közel 600 fővel 
vett részt. 

Az ünnepélyes megnyitóra 
szombaton délelőtt került sor. 
Dr. Juhász Zoltán, a vasutas
szakszervezet központi vezető
ségének titkára köszöntötte a 
találkozó résztvevőit. Méltatta a 
vasutas kórusmozgalom jelen
tőségét, eddigi eredményeit, 
szerepét a vasutasok művészeti 
nevelésében. Szólt a kórusmoz
galom továbbfejlesztésének 
fontosságáról, a szakemberek. 
népművelők elismerésre méltó 
erőfeszítéseiről. 

A vasutasénekkari találkozó résztvevői 

A hangversenyt a szolnoki 
járműjavító férfikara nyitotta 
meg. Ezt követően a ceglédi 

Pataki Mihály értékelte a 
vasutas dalostalálkozó kulturá
lis jelentőségét. A hagyomány
őrző házigazdák nevében meg
köszönte a résztvevő kórusok 
közreműködését, és annak a re
ményének adott kifejezést, 

hogy a következő énekkari ta
lálkozón a jelenlevő együttese
ket ismét Szolnok városában 
üdvözölheti. 

Az ünnepség és ezzel együtt 
a kétnapos találkozó az Interna
cionálé hangjaival ért véget. 

Krizsán Sándorné 
vasutas vegyes kar, a dunake- .--------------------------
szi járműjavító férfikara, a ceg
lédberceli Dózsa György Műve
lődési Ház vasutas vegyes kara, 
a debreceni járműjavító férfika
ra, a szombathelyi Haladás fér
fikara, a gyékényesi MÁV ve
gyes kar, a Neu-Isenburg kóru
sa, a záhonyi vasutas művelő
dési ház vegyes kara, a szegedi 
Hazánk munkáskórus és a mis
kolci Erkel Ferenc férfikar mu
tatta be műsorát. 

A hangversenyen magyar és 
nemzetközi zeneszerzők művei 
szerepeltek. Többek között Ko
dály, Bárdos, Karai, Novikov, 
Bach, Verdi művei hangzottak 
el. 

A hangverseny után szakmai 
megbeszélésre gyűltek_ össze a 
karnagyok. Fasang A rpád, a 
zsüri elnöke, valamint Tóth Mi
hály és Nógrádi László a zsüri 
tagjai értékelték a kórusok által 
bemutatott műsorszámokat. Ja

Százéves férfikórus 
Ebben az évben ünnepli 

megalakulásának 100. évfordu
lóját a MÁV Miskolci Járműja
vító Üzem férfikórusa. A kórust 
1885-ben alapította Csima Bé
la, őutána három olyan neves 
zenei közéleti személyiség állt 
az élén, akiknek nevét az egész 
ország ismerte: Ruttkay Meny
hért, Beregszászy Károly és 
Kiss Dénes. 

H omródiné Engi Zsuzsa kö
zépiskolai ének- és zenetanár, 
városi és megyei középiskolai 
zene-szakfelügyelő 1973-ban 
vette át a karnagyi pálcát, és 
már több mint 12 éve vezeti a 
35 tagú férfimunkáskórust, 
melynek néhány évig édesapja, 
Engi István is volt karnagya. 
A kórus 1970-ben és 1972-ben 

az országos minősítő hangver
senyen megkapta az Aranyko
szorú fokozatot. 

Homródiné Engi Zsuzsa szí
vós következetességgel, nagy 
szakértelemmel, türelemmel, 
szeretettel végzi ezt a munkát, 
ennek köszönhetően a kórus 
egyre-másra ér el sikereket. 
1974-ben Szolnokon kaptak 
Aranykoszorú Diploma minő
sítést, 1975-ben elnyerték a 
Borsod megye által alapított kó
rusdíjat. Legnagyobb sikerüket 
az 1977-ben Leninvárosban 
megrendezett VII. országos 
énekkari minősítésen érték el, 
ahol az Általános Kórus kategó
riában Fesztivál fokozatot kap
tak. 

vaslatokat, hasznos tanácsokat 1--------------------------
adtak a további munkához. 
Úgy ítélték meg, hogy a IV. or
szágos vasutasénekkari találko
zó a kórusok fejlődéséről, a mű
vészi színvonal emeléséről, a 
műsorpolitika gazdagodásról 
adott számot. 

A szakmai tanácskozás után 
baráti találkozóra jöttek össze 
az énekkarok. A jó hangulatú 
baráti esten dr. Juhász Zoltán 
emléktárgyat, egy-egy vázát és 
oklevelet adott át a kórusok 
képviselőinek. 

Másnap, június 30-án a vas
útállomás előtti Jubileumi em
lékműhöz vonultak fel az ének
karok, ahol a dalostalálkozó zá
róünnepségére került sor. 
A Himnusz elhangzása után az 
összkar Borgulya-Rossa: Há
laének c. dalát adta elő, Buday 
Péter karnagy vezényletével. 
Majd D. Nagy János, a járműja
vító művelődési központjának 
igazgatója köszöntötte a záró
ünnepség résztvevőit és felkér
te dr. Pataki Mihályt, a városi 
tanács vb művelődési osztályá
nak vezetőjét a záró beszéd 
megtartására. 

Vasutas eszperantisták 
találkozója Székesfehérváron 
A Magyar Eszperantó Szö

vetség vasutas szakosztálya a 
székesfehérvári vasutas eszpe
rantó szakcsoporttal közösen 
rendezte meg a hagyományos 
vasutasnapi baráti találkozóját. 
A találkozóra július 6-7-én 
Székesfehérváron került sor. 
A meghívott vendégek közül az 
osztrák, a csehszlovák, az 
NDK, az NSZK és a jugoszláv 
vasutas eszperantó szövetség 
képveseltette magát. 

A találkozóra érkező vendé
gek csoportos városnezesen 
vettek részt a helyi eszperantis
ták vezetésével. Délután meg
koszorúzták az Eszperantó té
ren lévő emléktáblát. 

Az ünnepség előtt a vasutas 
eszperantó szakosztály vezető
sége fogadást adott a meghívott 
vendégek részére, ahol dr. 
Bácskai István, a szakosztály 
elnöke meleg szavakkal kö-

szöntötte a résztvevőket. A ven
dégek nevében Elfriede Kruse 
asszony mondott köszönetet a 
meghívásért. 

Az ünnepségre a vasutas mű
velődési házban került sor. 
A szakosztály alelnöke, Gulyás 
István ünnepi beszédében elő
ször a vasút 40 éves fejlődésé
ről, majd az elmúlt évi eredmé
nyeiről, gondjairól szólt rövi
den, ismertetve az 1985. évi ter
veket is. Részletesen beszélt a 
magyarországi vasutas eszpe
rantó mozgalomról és a helyi 
vasutas eszperantó szakcso
portról. Az ünnepség részvevőit 
üdvözölte dr. Pethes Imre, a 
Magyar Eszperantó Szövetség 
alelnöke, az Eszperantó Világ
béke Mozgalom elnöke. Ezt kö
vetően a művelődési ház citera
zenekara, ének és népi tánc
együttese adott kultúrműsort. 

A másik mester, Benedek 
György festőművész 13 éve 
vesz részt az irányító munká
ban. Őt kértem meg, hogy érté
kelje az idei kiállítás alkotóinak 
teljesítményét. 

- A kiállítás anyaga sok
színű és színvonalas, a téma
választás változatos, sokoldalú 
- mondja Benedek György. -
Természetesen a vasutasok vi
lágát, munkáját, hétköznapjait 
bemutató művek sem hiányoz
nak. Az idősebb korosztály in
kább a hagyományos stílusban, 
naiv formában láttatja ezt a vi
lágot, a fiatalabbak többnyire 
modern felfogású képeket. 
szobrokat küldtek. 

Vidám műsor a Szőnyi úton 

Gyermekműsor, divatbemutató, vetélkedő, diszkó 

Rádiórendszerek kialakítása, 
(térerómérés-telepítés) egyéb 

távközlési feladatok megoldása 
Audió-Video rendszerek 

kialakítása, üzemeltetése 
(felvételek-műsorkészítés) 

Magas színvonalú elektrotechnikai 
mérések végzése 

Ezen a kiállításon az érdeklő
dők láthatják azoknak a mun
káit is, akik éveken át díjakat 
nyertek, ám most nem értek el 
helyezést. Ennek ellenére elis
merésre érdemesek. Köztük 
említeném Prax Ágnest, Gomo
la Józsefet, Bottyán Jánost. 

Az áldozatos munka mindig 
meghozza a gyümölcsét. Az 

idei, 35. vasutas képzőművésze
ti kiállítás anyagára méltán le
hetnek büszkék a mesterek. 

A vasutasnap központi kultu
rális rendezvényét Budapesten 
a MÁV Idegenforgalmi és 
Szállítmányozási Igazgatóság 
(MÁVTOURS) vállalta magára. 
A szervezet első ízben próbál
kozott meg ezzel a feladattal. 
Mint a programokból kiderült, 
hozzáértő szakemberek vették 
kézbe ennek a cseppet sem 
könnyű pogramnak a megszer
vezését. illetve lebonyolítását. 

A MÁVTOURS a BVSC-vel 
kooperálva, a vasutasok sport
telepét jelölte ki erre a célra. Ez 
alkalomból a közönség rendel
kezésére bocsátották az évek 
óta használaton kívül álló für
dőmedencét, amely kellemes 
szórakozást nyújtott, főleg a né
pes gyerekseregnek. 

Mint Gubányi Gábor, a 
MÁ VTOURS igazgatóhelyette-

se elmondta: a program össze
állításánál az a gondolat vezé
relte a szervezőket, hogy az ott 
szórakozni vágyóknak semmi
vel se kelljen törődniük a vasu
tasnapi rendezvényen. Ezért 
mind a felnőtteknek, mind a 
gyerekeknek a belépők árába 
belekalkulálták az ebédet és a 
hozzá való ital árát. 

A rendezvénysorozat 10 óra
kor színes gyermekműsorral 
kezdődött, és egy óráig tartott. 
Eközben búvészmutatványok
ban és különböző művészek 
előadásaiban gyönyörködhet
tek a legfiatalabbak. 

Délután öt csinos manöken 
ruhabemutatóval szórakoztatta 
a hölgy-, no meg a férfi vendé
geket. Közben játékos vetélke
dőt is tartottak; s a kitűzött díja-

kért a vasút és a BVSC történe
tével kapcsolatos kérdésekre 
kellett felelni a versenyben sze
replőknek. Az ilyen helyen el
maradhatatlan zenei műsort a 
,,diszkó királynak" ismert Dévé
nyi Tibor vezette. A közönség 
részére természetesen rendel
kezésre álltak édességeket, ita
lokat, csecsebecséket árusító 
sátrak, sőt a Népszava Könyv
kiadó jóvoltából könyveket is 
lehetett kapni. 

Az alapos szervezés, a szín
vonalas programok és a kelle
mes idő dacára mégis kevesen, 
mindössze két-háromszázan le
hettek a sporttelepen. Pedig 
akik szeretik a mozgalmas, sok
rétű szórakozást, sajnálhatják, 
hogy nem voltak ott. 

(séra) 

MÁV Távközlő 
és Biztosítóberendezési 

Központi Főnökség 

EMC84 

Vállalati gazdasági 
munkaközössége 
Budapest VI., 
Kmety u. 3. 
Telefon: 36-36 

HÍRHÁLÓ 
Vállalati gazdasági 
munkaközössége 

Telefon: 30-18 
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Debrecenbe kellett me 
• 

n1 
Honr,édeln,i 

sportnap 

Jól sikerült a vasutas természetbarátok 32. országos találkozója A 35. vasutasnap tiszteletére 
első ízben szerveztek honvédel-Vasárnap a vasutas termé-

szetbarátok egész napos kirán- mi sportnapot a szombathelyi 
duláson vehettek részt Debre- igazgatóság személyzeti és 
cen környékén. A három nehéz- munkaügyi osztályának a szo-

cialista brigádjai. Az osztály ségi fokozatú (7.16 és 24 km-es) dolgozói július 4-én, a városi túrákon mintegy százan indul- parkerdőben találkoztak. tak. A Hármashegy-Haláp-
Bodzás-tó-Fancsika-víztáro- A résztvevők, a nők és a férfiak 
ló-Veken-tó útvonalon veze- lövészetben, gránátdobásban 
tett túrák során megismerked- és célbadobásban mérték össze 
tek a bihari táj szépségeivel, képességeiket. 
sásborította tavaival, elszórt ta- A versenyt az összevont 
nyáival. Este tábortűz mellett pontszámok alapján értékelték. 
zárult a rendezvénysorozat. A nőknél Ács Csabáné, Pálóczi 

Az 1952 óta minden évben Lászlóné és Funtek Jánosné, a 
megrendezésre kerülő tenné- férfiaknál Nagy Ottó, Gergely 
szetbarát talákozók igazolják, János és Kiss Árpád volt a legMásnap autóbuszos túrát Nagykállóban - amely 1875-ig hogy a Vasutasok Szakszerve-

szerveztek Hajdú-Bihar és Sza- Szabolcs megye székhelye volt zete és a vasutas természetba- jobb. 

Debrecen adott otthont a június 28. és július 1. 
között megrendezett XXXII. országos vasutas 
természetbarát-találkozónak. Az országos ren
dezvényt a Vasutasok Szakszervezete és a deb
receni területi szakszervezeti bizottság támo
gatáúval a Debreceni MVSC és a Debreceni 
MAV Igazgatóság természetjáró szakosztályai 
készítették el6. A találkozó ünnepi megnyitójá
ra Debrecen nagyállomási oktatótermében ke
rült sor. Erd6hegyi György igazgatóhelyettes -
a találkozó védnöke - nyitotta meg a három
napos rendezvényt, majd a Debreceni MAV 
Szimfonikusok fúvósötöse adott műsort. 

- Nyugdíjasok búcsúztatá
sa. Jászboldogházán, az V. fő
pályamesteri szakaszon ünnep
séget rendeztek a közelmúltban 
nyugdíjba vonult Tóth Mihály 
főpályamester tiszteletére. 
A salgótarjáni főpályamesteri 
szakaszon Tamás Ferenc he
gesztőtől búcsúztak nyugdíjba 
vonulása alkalmából a helyi 
gazdasági vezetők és a munka
társak, Mindkét helyen méltat
ták a tapasztalt vasutasok több 
évtizedes munkásságát, és át
adták a kollektívák ajándékát. 

bolcs-Szatmár megyébe. A 25 - a Korányi Frigyes Emlékmú- rát-mozgalom célkitűzései he- A honvédelmi sportnap vi-
vasutas egyesületből közel 350 zeumot és a XVIII. századi re- lyesek, és figyelembe veszik a dám, hangulatos közös szalon- - Bőrdíszműves szakkör. A 

természetJ.áró ismerkedett a formátus templomot tekinte, tték d 1 'k · · · , ' · · nasütéssel zárult. Törekvés Művelődési Központ 
0 gozo ez iranyu igenyeit is. bőrdíszműves szakkört szervez, környék nevezetességeivel. meg. Hajdúböszörmény jelleg- Buskó András . I. amelyre várják az amatőr bőr-

A találkozó résztvevői elláto- zetes, körkörös településű haj ,----------------------------. díszműves vasutasok jelentke-
gattak Máriapócs 1731-ben dúváros. Itt a Hajdúsági Múze- zését. Cím: Törekvés Művelő-
épült, barokk stílusú görög ka- um kiállításának és a modern 

E k d 11 d 
dési Központ, Budapest, X., 

tolikus templomához; Nyírbá- építésű Sillye Gábor Művelődé- gyu•• ÍÍffiŰ Ö ési megá apO ás Könyves Kálmán krt. 25. Tele-
tor XV. századi - a Báthoryak si Központ megtekintése gazda- fon: 138-211. 
által alapított - templomaihoz gította a programot. 
és a XVIII. századbeli zsinde- Este vetélkedőn kellett szá
lyes, fából épített harangto- mot adni a Hajdú-Bihar megyé
ronyhoz. Megnézték a vajai, ben látottakról. A szellemi ve
XVI. századi, reneszánsz stílu- télkedőn 1. helyezett lett a 
sú Vay-várkastélyt, melynek MÁVTI I. csapata, 2. a MÁVTI 
neve, történelme összefonódik a II., 3. pedig a LOKOMOTIV TE 
Rákóczi-szabadságharccal. csapata, 

Vasútegés�ségügyi. 
kulturális és sportnapok 

A Vasútegészségügyi Szolgá
lat szakszervezeti bizottságá
nak sportbizottsága a pécsi 
TEK szb-vel közösen június 
14-16. között Pécsett rendezte 
meg a 35. vasutasnap jegyében 
az országos vasútegészségügyi 
sport- és kulturális napokat. 

A részvevők öt sportágban -
labdarúgás, tenisz, úszás, aszta
litenisz, sakk - mérhették ösz
sze tudásukat. A 13 szb terüle
téről mintegy 120-an vetélked

dr. Sallay Mária, a pécsi TEK 
szb-titkára. 

A vándorserleget, amelyet az 
összesített pontversenyben a 
legtöbb pontot elért csapat kap
ta, a budapesti MÁV Kórház és 
Központi Rendelőintézet csa
patkapitánya vehette át dr. Ta
ri Endrétől, a vasútegészség
ügyi főosztály vezetőjétől. Má
sodik a szolnoki MÁV Kórház, 
harmadik a Közegészségügyi 
Intézet csapata lett. 

.,. 

,,f 
A Szakszervezetek Országos Tanácsa a dolgozók és család

tagjaik tömegsportjának fejlesztése érdekében együttműködési 
megállapodást kötött a Budapesti Vasutas Sport Clubbal. Az 
együttműködési megállapodást a BVSC székházában Déry Ernő
né, a SZOT szb-titkára és dr. Balázs Ákos, a BVSC ügyvezető el
nöke írta alá. 

- Véradás. A debreceni kör
zeti üzemfőnökségen a közel
múltban térítésmentes véradó
napokat szerveztek, amelyeken 
részt vettek a szertárfőnökség, 
valamint a biztosítóberendezési 
és fenntartási főnökség dolgo
zói is. A két nap alatt 82 vasutas 
összesen harminc liter vért 
adott. 

- Ünnepség a véradók tisz
teletére. A dombóvári körzeti 
üzemfőnökségen a közelmúlt
ban ünnepséget rendeztek a 
véradók tiszteletére. Vértesi Já
nosné, a csomópont Vöröske
reszt-szervezetének titkára mél
tatta a véradás szerepét, és kö
szöntötte, a többszörös vasutas 
véradókat, akiknek pénz- és 
tárgyjutalmat adtak át. 

tek. A háromnapos versenyso- .----------------------------------------

- Kirándulás. A kazincbar
cikai körzeti üzemfőnökség 
nyugdíjascsoportja kirándulást 
szervezett Debrecenbe. Megte
kintették a város nevezetessé
geit, m�jd ellátogattak a Jármű
javító Uzembe. Jártak a Déri 
Ferenc Múzeumban és a Nagy
erdőben is. 

rozatnak a pécsi Hullámfürdő, 
a városi teniszpálya, a PVSK 
labdarúgópálya és tornacsar
nok adott otthont. Esténként 
színvonalas kulturális rendezvé
nyek (szellemi vetélkedő, tánc
verseny, diszkó) frissítették és 
szórakoztatták a részvevőket. 
A versenysordzat utolsó napján 
került sor az ünnepélyes díjki
osztásra, amelyen részt vett 
Prókay Sándorné, a vasút
egészségügyi szolgálat szb-tit
kára, dr. Hámori Károly, a pé
csi TEK igazgató főorvosa és 

Vízszintes: 1. Megkönnyítik a rako
dást. 13. Hátsó-indiai folyó. 14. Csül
kösujjú rágcsáló Dél-Amerikában. 15. 
Albán közigazgatási terület. 16. Saj
nálja a másik embertől. 17, Lágy páros 
betűi. 18. Neves író, publicista családi 
neve. 19. Remek, nagyszerű (olasz). 
20. Végtag. 21. Helyhatározó�zó. 22, 
Női név. 23. Tengeri állat. 24, Kubai, 
norv�g. osztrák autójelzés. 25. Ez nem 
valóság. 26. Spanyolországi arab hódí
tók. 27. A szamárium vegyjele, 28. Cir
kuszi porond. küzdőtér. 29, Stílus
irán;:zat. 30. Kézi fegyver. névelővel. 
31 Otkrajcáros váltópénz volt. 32 . .  , 
Jean Baptiste (1639-1699) francia tra
&édiaköltő. 34. Vas megyei község. 35. 
Asás közepe. 36. Nem a háta mögé. 37, 
Ókon nép. 38. Szovjet hírügynökség 
névbetűi. 39. Kolostoráról híres hely
ség Bulgáriában, 40. Harcias indián 
törzs .. 41. Neves színművész volt (Tiva
dar). 42. Magtárban van. 43. Szájaszé
le. 44. A_ létező. 45. Kicsinyítő képző. 
46, . .  , Adám, a Lánchíd építője. 47. 
A burnót (ék. hiány). 48. Az USA 
egyik állama, 49. Könyvelési forma. 

Függőleges: 1. Neves olasz labdarú
gó, 2. Dunántúli áruház. 3. Régi bünte
tőeszköz. szégyenpad, 4. Gyermekin
tézmény. 5. Becézett férfinév. 6. Költe
mény. 7. Római 51. 8. Dél-amerikru fo
lyó. 9. Mértani fogalom. 10. Színházi 
alkalmazott. 11. Ketyegésben meglel
hető. 12. Gigantikus kezdet. 16. Hiva
tal. 17, Lakásbérlők. 19. Szőke, néme
tül. 20. Érák. 22. Francia folvó. 23. 
A lépcső áll. 24. Gyorsítja a szállítást. 
25. . . Walter (1845-1915) angol fes
tő. iparművész. 26. Gépszerkezet. 28. 
. .  Josef ben (50-133) palesztinai zsi
dó törvénytudós. 29. Eldöntetlen játsz
ma. 30. Vasfajta, tárgyraggal. 31. Kis 
bot 33. Balatoni üdülőhely. 34. Bér
tapsolók csapata. 35. Jugoszláv város 
régi neve. 37. Mesterember,38. Egy ke
leti nvelven 40. Vissza: fohászkodása. 
41. Nyelvcsap (latin), 43. Erre épül a 
ház. 44. Kissé kevert tóga. 46. Skála-

• •  

Okölvívó OB Nyíregyházán 
Az országos vasutas ökölví

vó-bajnokság négynapos ese
ménysorozata július 4-én kez
dődött Nyíregyházán. A kilenc 
vasutas sportegyesület több 
mint 100 versenyzőt nevezett. 

Ez volt az előzetes nevezés. 
A helyszínre sokkal keveseb
ben érkeztek. A Pécsi VSK és a 
Szombathelyi Haladás VSE 
12-12, a Szolnoki MÁV-MTE 8, 

hangok. 47. Osztrák, vatikáni és ro
mán autójelzés, 48. Római 49. 49. E. 0, 

Beküldendő: vízszintes 1. és a füg
gőleges 24. 

Beküldési határidő: augusztus 12. 
A megfejtéseket a szerkesztőség címé
re kérjük küldeni. 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Ideiglenes sebességkorlá
tozás indokolatlan fenntartása. 

a Nagykanizsai VSC 6, a Deb
receni VSC 3, a házigazdák 20 
versenyzővel kezdték a „családi 
ünnepséget". Összesen tehát 61 
versenyző mérlegelt. A szerve
zők döntöttek, háromnapos lesz 
az országos bajnokság. A fel
nőttek közül Váradi, Csabán, 
Zsigó és Tóth, valamint a ser
dülő Bán Győző így sem léptek 
szorítóba, mivel csak ők nevez-

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 12. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Puskás István
né, Mátészalka, Ifjúság tér 6., Magyar 
János, Zákány, Május 1. u, 82., özv. 
Palotai Lászlóné, Békéscsaba, 
1919-esek tere MÁV ép., Boros Fe
renc Budapest, Pál u. 6., Szilvássy 
László, Kemecse, Vörös Hadsereg u. 
49, 

tek súlycsoportjukban. Így nem 
kaphattak érmet sem. Olyan 
patinás egyesületek, mint a 
Miskolci VSC, a Törekvés, a - Konténerpályaudvar. A 

Ceglédi VSE és a Hatvani VSC 
békéscsabai vasúti csomópon-
ton a közelmúltban helyezték nem jelent meg a bajnokságon. üzembe a húsztonnás konténe-A bajnokság színvonalát 

nagyban befolyásolta a ver- reket fogadó és továbbító pá-
senyzők felkészültsége, illetve lyaudvart, amely a jelenlegi 

felkészületlensége. Gyakran az technikai felszer:eltséggel na
első menetben repültek a törül- P?n,ta 8-

k
�O kontener forgalma-

k.. "k A J, · (PVSK) 0 , zasara epes. Az építkezést ozo . om - rsos f lytatj , k (NVSC), a Lovas (NYVSSC) - 0 a · 
Habda (Haladás) és a Sulyok 
(Haladás) - Szemán (DMVSC) 
mérkőzésen hozta igazán lázba 
a nézőket. 

A felnőttek mezőnyében baj
nokok: 60 kg. Zámbó (Haladás 
VSE); 63,5 kg, Sulyok (Haladás 
VSE); 71 kg. Gondon, +91 kg. 
File mindkettő NYVSSC. 

Ifjúságiak: 51 kg. Ákos 
(NYVSSC); 54 kg. Bognár 
(Szolnok); 57 kg. Dinya 
(PVSK); 60 kg. Kardos (Szol-
nok); 63,5 kg. Jónis (PVSK); 67 
kg. Urszuly (NYVSSC); 71 kg. 
Lovas,15kg. Varga(mindkettő 
NYVSSC); 81 kg. Hart 
(PVSK); 91 kg. Horváth (Hala
dás VSE) és a +91 kg. Werb 
(PVSK). 

Serdülők: 48 kg, Kővári, 60 
kg. Papp mind NYVSSC. 

A versenybíróság a legtech
nikásabb címet a serdülő Papp 
Zoltánnak, az ifjúsági Ákos Ist
vánnak és a felnőtt Zámbó Gá
bornak ítélte oda. A legküzdő
képesebb versenyzők a serdülő 
Kővári János, az ifjúsági Jóni 
József és a felnőtt Szemán Fe
renc ökölvívók lettek. 

Különdíjat kapott a pécsi Hu
nor kesztyűgyártól - egy pár 
kesztyűt - Hart Péter PVSK 
és a Szabolcs-Szatmár me�ei 
Tanács sportosztályától Akos 
István NYVSSC. 

A pontversenyt 125 ponttal a 
NYVSSC nyerte. Edző: Szántó 
József. 2. a 66 pontos PVSK. 
Edző: Horváth Géza. 3. a Szom
bathelyi Haladás VSE 65 pont

LAKÁSCSERE 

Elcserélném szoba-konyhás, fél
komfortos, 32 négyzetméteres, I. eme
leti tanácsi lakásomat MÁV-bérlakás
ra, másfél, kétszobásig. Érdeklődni le
het: Budapest, VIII, Dobozi u. 43, I. 9. 
Kantáné. 

Elcserélném Budapest, XV1I. kerü
letben lévő 3 szoba-étkezős, erkélyes, 
73 nég-Jzetméteres, tanácsi bérlaká
som kétszobás, komfortos MÁV-bérla
kásra. _Budapesttől 60 kilométerig ker
tes MAV-lakás is érdekel. Érdeklődni 
lehet 7-16 óráig a 19-24-es üzemi tele
fonszámon: Szalontai Jánosné. 

Elcserélném Szentgotthárd állomá
son lévő két és fél szobás, félkomfor
tos, alápincézett - udvar, kert, gyü
mölcsfák, gazdasági udvar, gazdasági 
épületek tartoznak hozzá - MÁV-bér
lakásomat Budapesten vagy a Bala
ton-parton levő lakásra. Minden meg
oldás érdekel. Címem: Budai Gyula 
pályamester, Szentgotthárd, 
Malom u. L 

Elcserélném Bp. Keleti pályaudvar
nál a „nyolc házban" lévő 3 s:c.obás, 
teakonyhás, gázfűtéses, telefonos, 80 
négyzetméteres MÁV-bérlakásomat 
l_!:ét kisebbre, az egyik tanácsi legyen. 
Erdeklődni lehet napközben a 131-212, 
vagy 11-93, este a 332-754-es telefon
számon. 

Elcserélném Budapest IV. kerületi 
két- plusz két félszobás, étkezős, III. 
emeleti szövetkezeti lakásomat: két
szo_bás, összkomfortos tanácsi vagy 
MAV-bérlakásra, X., XIX. kerületi 
előnyben. valamint egyszoba-komfor
tos tanácsira. Nyán költözés. Érdek
lődni lehet a 17-48 vasúti telefonon 
hétköznap munkaidőben. 

=====:::::!::=======:!::===::::!::=!::====..!::a=!::=:::::::!:=:::!::===1.1 tal. Edző: Szakács Imre. 

Elcserélném szolnoki két és fél szo
b�s MÁ'{-bérlakásomat budapesti la
kasra MAV-dolgozóval. Érdeklődni le
het a 47-45, vagy a 44-83-as telefonszá
mon, Gregus Pál. 

1985. JÚLIUS 25. 

VaButaBnapi 
ajándéla 

A vasutas-szakszervezet a 35. 
vasutasnapra színes tévét aján
dékozott az úttörővasutasok
nak. A készüléket július 11-én 
Koszorús Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára és Tol
nai Ildikó titkár adta át Sásdi 
Zoltán üzemfőnöknek. 

- Segít a brigád. A tapolcai 
szertárfőnökség Béke és Batsá
nyi János szocialista brigádja 
rendszeresen segíti az idős vas
utas nyugdíjasokat. Legutóbb 
egy 80 éves nyugdíjasnak dara
bolták fel a barackfáját, ame
lyet a szélvihar döntött ki. 

- Búcsú a vasúttól. A győri 
körzeti üzemfőnökség szakszer
vezeti bizottsága július 5-én ün
nepséget rendezett annak a ti
zenhét dolgozónak a tiszteleté
re, akik ebben az évben mond
tak búcsút a vasútnak. A nyug
díjba vonulók érdemeit. több 
évtizedes helytállásukat Hor
nyán Sándor megbízott üzem
főnök méltatta. 

- Találkozó. A hatvan-sal
gótarjáni pályafenntartási fő
nökség szakszervezeti bizottsá
ga vasutasnapi ünnepséggel 
összekötött találkozót rendezett 
Isaszegen. Az ünnepségen 
megjelent aktív és nyugdíjas 
vasutasokat Juhász Imre, a 
pártalapszervezet titkára üdvö
zölte, majd Nagy Alfréd, a mis
kolci igazgatóság műszaki osz
tályának vezetője mondott ün
nepi beszédet. Utána vendégül 
látták a megjelenteket. 

- Százhúsz tonnás mérleg. 
A székesfehérvári pályaudva
ron elkezdték egy 120 tonnás 
vagonmérleg építését. Alkatré
szei, melyeket a Szolnoki Jár
műjavító készített - már a 
helyszínen vannak. Ezzel a 
több mint kétmillió forintos be
ruházással a teherforgalom és a 
vagonkihasználás szempontjá
ból fontos gondot orvosolnak a 
nagy forgalmú pályaudvaron. 
Jelenleg ugyanis a négytenge
lyes vagonok mérlegelésére 
nincs lehetőség. A mérleget 
még ebben az évben üzembe 
helyezik. 

- Kihelyzett ülés. A hatvani 
körzeti üzemfőnökség szakszer
vezeti bizottsága június 25-én 
kihelyezett szb- és főbizalmi 
ülést tartott Szolnokon, Az ülé
sen megvitatták az 1984. évi ke
resetnövekedés tapasztalatait, 
valamint a szakszervezeti vá
lasztások előkészületeit. 

IIAIÁI,OZÁS 

Július 6-án, 72 éves korában 
meghalt dr. Völgyi Kálmán, nyu
galmazott főiskolai docens, a 
MÁV Tisztképző Intézet nyelvta
nára. Sok éven át tanította fran
cia, német és orosz nyelvre a va
sutasokat. Emlékét kegyelettel 
megőrizzük. 

MAGYAR VASUTAS 
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Alapterülete hét és fél ezer négyzetméter 

Záhonyban ell.éssült 
a fedett átral.ócsarnol. 

A 35. vasutasnap alkalmából 
egy újabb létesítményt vehet
tek birtokukba a záhonyi vas
utasok. Elkészült a fedett kézi 
átrakócsarnpk, s már a vasutas
napi ünnepségeket itt tartották 
meg. Ünnepi beszédet dr. Gyu
ricsku Kálmán, a megyei párt
bizottság titkára tartott. 

A MÁV Tervező Intézet el
képzelései alapján a �elet-ma
gyarországi Allami Epítőipari 
Vállalat 1983 végén kezdett a 
mintegy 130 millió forintos be
ruházás kivitelezéséhez. A 24 
méter széles csarnokban kétol-

dalt két-két széles és normál 
nyomtávú vágány húzódik, az 
egymás mellé állított kocsikból 
közvetlenül lehet átrakni az 
árukat. Többek között műszaki 
cikkek, cement, forgácslap és 
más darabszámos áruk átraká
sára épült a csarnok. Ezzel több 
évtizedes gond oldódott meg: 
az átrakómunkásokat megvédi 
az időjárás viszontagságaitól, 
a csarnokban nyugodt körül
mények között dolgozhatnak. 

A hét és fél ezer négyzetméter 
alapterületű csarnokban mű
szakonként 30 széles nyomtávú 
kocsi átrakását tudják elvégez-

ni, mintegy 70 dolgozó közre
működésével. A dolgozóknak a 
közelben épült kisgépes fedett 
átrakóhoz kapcsolódó szociális 
létesítmények állnak rendelke
zésre. Itt korszerű öltözők és 
fürdők találhatók, megoldott az 

üzemi étkezésük is. 
Ezután a záhonyi körzetben 

csak nagyobb árubeérkezés 
esetén, vagy a veszélyes, zárt 
térben nem rakható vegyi 
anyagok átrakásánál szorulnak 
a szabadba a kézi átrakómun
kások. 

L. B. 

A júliusi adatok tükrében 

Szervezettebb, üte111esebb 
a vasúti áruszállítás 

Előzetes adatok szerint júli
usban javult a vasút áruszállítá
si tevékenysége. Az elszállított 
árumennyiség 10 millió 250 
ezer tonna volt. Ez az elmúlt év 
hasonló időszakának 100,2, a 
tervezett értéknek pedig 99,6 
százaléka. 

a műtrágya szállítása, a k,ő- és Az áruszállítás minőségét jel
mészáruk volumene a bázis- lemző mutatók júliusban köze
szinten volt. Kavicsból, homok- pesen alakultak. Az időben ki 
ból, tégla- és cserépáruból, ce- nem állított teherkocsik száma 
mentből és cementgyártmá- növekedett, viszont csökkent a 
nyokból az elszállított áru- feloszlatott vonatok mennyisé
mennyiség nem érte el az előző � ge, ezen belül 55,8 százalékkal ·a 
évi szintet. kilépő feloszlatásoké. 

Az elmúlt év hasonló idősza- ki-A teherkocsik statikus kához képest csökkent a meg- használása a bázisszinttel azo-rakott teherkocsikban kifejezett . , � 
T' '11 t k„ld , k 1 nos, illetve a tervezettnel ;i,4 e oa a - u emenye. , vo ume- százalékkal magasabb volt. Az ne. A tavalyi mennyisegnek 98 . -dnb li k"h 'l' · 11 " 
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Köszönet é.s elismerés 
AZ ÜZEMVITELI SZAKSZOLGÁLAT 

SZOCIALISTA BRIGÁDJA/NAK 
Kedves Munkatársaink! 
Mindnyájuk előtt ismertek azok a gon

dok, amelyek nehezítik a Magyar 
Államvasutak munkáját. Az év elején be
következett rendkívüli időjárás okozta za
varokon a legnagyobb erőfeszítések elle
nére sem tudtunk teljes mértékig úrrá len
ni. A teljesítmény várt növekedése elma
radt, lassult az elegymozgás, s a fuvaroz
tatók igényeit sem tudtuk maradéktalanul 
kielégíteni. 

Az elmúlt évben meghirdetett kongresz
szusi és felszabadulási munkaversenyben 
elért sikerek, a szocialista brigádok több
lettevékenysége a lemaradást, a kedve
zőtlen hatásokat csak kismértékben tudta 
csökkenteni. Ebben a nehéz helyzetben 
jelentkezett a Budapest-Ferencváros ál
lomásfőnökségén szolgálatot teljesítő 
Clara Zetkin szocialista brigád, s tett válla
lást a kedvezőtlen üzemviteli helyzet fel
számolására. A MÁV Kiváló Brigádja cím
mel kitüntetett kollektíva csatlakozásra -
a 35. vasutasnap méltó megünnepléséhez 
- vasutasnapi műszakok szervezésére 
hívta fel a körzeti üzemfőnökség vala
mennyi szocialista brigádját. Az üzemfő
nökség vezetésével egyetértve a Clara 
Zetkin szocialista brigád felhívását a MÁV 
Vezérigazgatóság haladéktalanul közzé
tette, s csatlakozásra szólította fel az 
üzemviteli szakszolgálat szocialista bri
gádjait. 

A felhívás a vártnál nagyobb visszhangra 
talált. Csaknem ezer szocialista brigád vállal
ta, hogy a 35. vasutasnap tiszteletére jobban, 
körültekintőbben dolgozik, erőfeszítést tesz 
a nehéz üzemviteli helyzet felszámolására. 

Saját generálkivitelezésben 

A felhívás nyomán kibontakozott moz
galom kivívta őszinte elismerésünket. Ko
csirendezők, váltókezelők, forgalmi szol
gálattevők, a vonatok és mozdonyok sze
mélyzete, a szakszolgálat egésze tett ta
núbizonyságot arról, hogy tud és akar is 
fegyelmezetten dolgozni, ha a feltételeket 
biztosítjuk számára. 

A kezdeményező Clara Zetkin szocialis
ta brigádon és Ferencváros Körzeti Üzem
főnökség szocialista brigádjain kívül 
őszinte köszönetünket fejezzük ki a szak
szolgálat valamennyi dolgozójának. Példa
mutató helytállásukért, áldozatos munká
jukért ezúton is tolmácsoljuk a Magyar Ál
lamvasutak vezetésének és a vasutas
szakszervezet elnökségének elismerését. 

Kérjük, hogy a vasutasünnep elmúltával, 
az év minden hátralévő napján töretlen 
lendülettel és figyelemmel végezzék fele
lősségteljes munkájukat, mutassanak pél
dát, öregbítsék e nagy múltú szakma jó 
hírnevét. 

Kívánjuk, hogy érjenek el újabb nagy
szerű munkasikereket az év végéig meg
hirdetett kongresszusi és felszabadulási 
munkaversenyben, s legyen részük az ér
telmes, alkotó munka örömében. Mind
ezekhez tiszta szívl;>ől kívánunk valameny
nyiüknek erőt és egészséget. 

Koszorus Ferenc, 
a Vasutasok Szakszervezete 

főtitkára 

Dr. Bajusz Rezső, 
a MÁV vezérigazgatója 

Műhelycsarnok a Köér utcában 
Műhelycsarnokot avattak jú

lius 23-án a budapesti Kőér ut
cában, a MÁV Építési Géptelep 
Főnökségénél, amelynek állo
mányába körülbelül egymilli
árd forint értékű vasútépítő és 
karbantartó gépek, valamint 
közúti járművek tartoznak. Mi
vel ezek javításához eléggé 
mostohák voltak a körülmé
nyek, több kisebb, nagyobb fej
lesztés megvalósítása után 1982 
márciusában hozzákezdhettek 
itt a régi műhelycsarnok bővíté
séhez, valamint egy új oktató
bázis megépítéséhez. A beruhá
zás kivitelezéséhez a vasút 182 
millió forintot irányzott elő. 

Bár a munkálatok előkészíté
se évekkel korábban megin-

dult, a kijelölt generálkivitele
zők később visszaléptek, s vég
ső soron a főnökségnek kellett 
ezt a szerepet is betöltenie. Az 
építésben egyébként 27 alvál
lalkozó vett részt, s munkájukat 
az Építési Géptelep Főnökség 
hangolta össze. A hozzáértést a 
költségek alakulása is bizonyít
ja, hiszen a teljes befejezésig a 

tervezett 182 millió forint he
lyett csak 160 millió forintot 
kellett felhasználni. 

A felépített új műhelycsar
nok alapterülete 4320 négyzet
méter, amely magába foglal 
egy 800 m2-es raktárt, két szere
lőcsarnokot szerelőaknákkal és 
önjáró darukkal, egy akkumu
látorműhelyt, valamint nyolc 

egyéb műhelyt, gyártás-előké
szítő részleget, hőközpontot, 
több egészségügyi helyiséget, 
irodákat, elektromos elosztóhá
zat stb. Az épületből még a te
herhordó lift sem hiányzik. 
A szerelőcsarnokhoz ezenkívül 
csatlakozik a korszerű, nagy 
teljesítményű, önjáró tolópad, 
mely a vasúti járművek műhe
lyi mozgatására alkalmas. 

Az avatóünnepséget Geiger 
Péter szb-titkár nyitotta meg, 
majd Róza Sándor igazgató 
méltatta a létesítmény jelentő
ségét. A műhelycsarnokot Pál 
József, az építési és pályafenn
tartási főosztály vezetője adta át 
rendeltetésének. 
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A vasúti áruszállítás teljesít
ményt kifejező árutonna-kilo
méter százalékos teljesítése a 
bázishoz képest 102,8, a tervhez 
103,7 százalék. Az összes elszál
lított tonnán belül a belföldi for
galom a múlt év azonos idősza
kához viszonyítva 3, a tranzit
szállítás 4,7 százalékkal csök
kent. Ezzel szemben az export
és importáruk mennyisége 6,7, 
illetve 11,7 százalékkal növeke
dett. 

A belföldi forgalomban júli
usban a vártnál jobban megerő
södött a fuvarigény. Ez - a fu
varoztatók által jelzettnél na
gyobb mérvű kereslet - ese
tenként fennakadást jelentett a 
fuvareszköz-ellátásban. Ennek 
ellenére az áruk döntő többsé
gét sikerült a vasútnak elszállí
tania. A tervet alapul véve júli
usban a belföldi forgalom á ki
tűzött szintet megközelítően 
(99,6 százalék) alakult, az ex
port- és importküldemények 
volumenét 6,5 és 7,4 százalékos 
túlteljesítés, míg a tranzitszállí
tásokét 14,5 százalékos lemara
dás jellemezte. 

kent. 
A gyümölcsszezon beindulá

sával jelentősen nőtt - az 
ugyancsak megrakott teherko
csiban kifejezett - vasúton fel
adott, gyorsan romló áruk 
mennyisége. Az összes elszállí
tott mennyiség 16, 7 százalék
kal volt több az elmúlt évinél. 
Ezen belül az exportra feladott 
mennyiség 1,4, a belföldi szállí
tás 38,8-százalékkal emelkedett. 

A korszerű tehervonati moz
donyok napi futástervét a villa
mos vontatásnál 101,9, a nagy 
dízelmozdonyoknál 101,1 száza
lékra teljesítette a vasút. A te
hervonatok menetrendszerűsé
génél 1,7 százalékos javulás kö
vetkezett be az elmúlt év azo

A vasút kocsiigényes áruszál
lítása 1984 júliusához viszonyít
va 98, az előirányzathoz képest 
100 százalékos teljesítést ért el. 
Ezen belül 2,1 százalékkal nőtt 

A záhonyi átrakótérség belé
pő forgalmában az elmúlt év 
hasonló időszakához képest 7, 7 

százalékos csökkenés tapasz
talható. Ennek ellenére a kiürí
tetlen maradvány napi átlagos 
38,7 százalékkal volt több mint 
1984 júliusában. Kismértékben 
csökkent az átrakótérség kilépő 
normál nyomtávú rakott teher
kocsi forgalma. Kedvező, hogy 
a kilépésre váró maradvány na
pi átlaga jelentősen csökkent, 
ami az SZD fogadási készségé
nek javulására utal. 

nos időszakához képest. 
Előzetes információk szerint 

a vasút júliusban 19 millió 500 
ezer utast szállított. Ez a 
mennyiség mind a bázis, mind 
pedig a tervezett érték 99 száza
lékának felel meg. Az utaskilo
méterben kifejezett vasúti sze
mélyszállítási teljesítmény vár
hatóan 95,1, illetve 95,8 száza
lék körül fog alakulni. 

A személyszállító vonatok 
menetrend szerinti közlekedése 
0,2 százalékkal romlott, az egy 
késetten közlekedett személy
szállító vonatra jutó átlagos ké
sési idő a bázisbeli 28,9 percről 
29,6 percre növekedett. 

Geiger Péter megnyitja az ünnepséget 
(Zelman Ferenc felvétele) 

A hagyományokhoz híven az 
idén is megrendezték a debre
ceni járműjavító üzemben az if
jú szakmunkások avatását. Az 
ünnepségen jelen volt Szilágyi 
Dezső, a Landler Jenő Szakkö
zépiskola, Domokos Zsigmond, 
a 127. sz. Szakmunkásképző In
tézet igazgatója és Csató Sán
dor, a 109. sz. Szakmunkáskép
ző Intézet gyakorlati oktató ve
zetője. 

Széles Jenő tanműhelyvezető 
nyitotta meg az ünnepséget, 

Szakmunkásavató 
majd Kerékgyártó Imre főmér
nök avató beszédében méltatta 
az ünnepség jelentőségét. Ezt 
követően Szilágyi Dezső átadta 
a szakmunkás-bizonyítványo
kat az 56 végzős tanulónak. Eb
ből 8 főnek első alkalommal a 
szakmunkás-bizonyítvány mel
lett érettségi bizonyítványt is. 

Korponai Lajos, a szakszer
vezeti bizottság titkára és Ke
rékgyártó Imre a tanulóévek 

során kifejtett eredményes 
munkájukért a fiatal szakmun
kásoknak, s az őket oktató ne
velőknek jutalmat adott át. 

A fiatal szakmunkások nevé
ben, a kitűnően végzett Petrus 
István vasúti járműszerelő kö
szönte meg a velük való foglal
kozást és tett ígéretet a további 
jó munkára. 

Az ünnepség eseménysoroza
tát a Debreceni Ruhagyár első, 
másodéves tanulóival együtt 
tartott diszkóműsor fejezte be. 

[ Éljen augusstus 20.� alhotnaányunl. ünnepe! 
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Augus�tus 4-e, a s�ovjet vasutasok napja 

Egy szerelvény ot lllozdonnyal 

Megszámolni is nehéz lenne, 
hány utat tett meg több mint 
húsz évi munka alatt Vjacsesz
lav Petrovics Timcsenko, az 
osznovai mozdonydepó moz
donyvezetője. A maga módján 
mindegyik út emlékezetes. De 
van egy, amelyre joggal büszke 
a veterán vasutas. A nevezetes 
út alkalmával A. Sztreleccel, N. 
Kusnarjovval, V. Zsdanovval 
és N. Batujcsukkal együtt egy 
abszolút rekordot állítottak fel. 
Az osznova-gotnya-szumi
baszi szakaszop, ,,zöld úton" 
egy 38,5 ezer tonna súlyú sze
relvényt vezettek végig. Ez re
kordnak számít. A 418 kocsiban 
Belorussziába és a Baltikumba 
irányuló áru volt. 

Pjotr Krivonosz 

nyomdokain 

A szerelvényt öt mozdonnyal 

továbbították, amelyek elöl, -kö
zépen és a szerelvény végén 
voltak. Az egész úton szinkron
ban kellett teljesíteni minden 
parancsot. Arra különösen fi-

• 

nalán, egy fiatal mozdonyveze- akadt. A túlsúlyos szerelvények 
tő a szlavjanszki depóból vezetőinek mozgalma ebben az 
(Donbaszban van, ott, ahol évben vált tömegessé, amikor a 
Alekszej Sztahanov bányász a szlavjanszkiak � Krivonosz föl
rekordját felállította), Pjotr Kri- dijei - felhívására a vasutasok 
vonosz mozdonyával egy, a ma- között szocialista munk'aver
ga idejében szintén rekordsú- seny bontakozott ki - a vas
lyú, 1750 tonnás szerelvényt utasnap és a sztahanovi-krivo
vontatott. Bátor kihívás volt ez, noszi mozgalom ötvenedik év
bizonyítéka annak, hogy a szo- fordulójának méltó megünnep
cializmus tág teret nyitott min- lésére. 
denki számára a kezdeménye- A Moszkva-Szortyirovocs
zésre és az alkotásra. A szlav- naja depó mozdonyvezetői az 
janszki mozdonyvezető eredmé- első tízezer tonna súlyú szerel
nye az ország mozdonyvezető vényeket a viszonylag rövid, 
brigádjának ezrei számára a Perovo-Ribnaja szakaszon ve
munkában való helytállás mér- zették. Kollégáik pedig a Celin
céje lett. naja vasútvonalról ezer kilomé-

Ötven év telt el azóta, de Kri- terre, sőt még hosszabb szaka-
szokon továbbítják a túlsúlyos vonoszov és a követői által meg- vonatokat. A „tízezresekkel" honosodott jelszó - ,,Ami teg-

nap rekord, az mára norma" kezdték, majd jöttek a 16, a 20, 
a 25 és a 30 ezer tonna súlyú - a mai napra sem veszített ak-
szerelvények. Ma már zöld úton tualitásából. Az új technikával futnak a „szupemehézsúlyú" gyökeresen megváltoztak a 

d t" b . 'd k szerelvények a transzszibériai moz onyveze o- nga o mun- , . 
k k .... 1 , . , . .1, vasutvonalon 1s. a oru menyei, es m1 a vi ag 1 
legerősebb villanymozdonyai- A mozdonyvezető-brigádok 
val rendelkezünk. Változatlan segítségére siettek a tudósok. 
maradt viszont a feladat: több Ma már minden vonalon a moz
árut szállítani, gyorsabban, ki- donyvezetők elsajátították a 
sebb ráfordításokkal. megkétszerezett, meghárom-

szorozott szerelvények vezeté
sét. A Moszkva melletti, scser
binkai kísérleti pályaszakaszon 
már a rádióelektronikával fel
szerelt mozdonyok kísérleteit is 
végrehajtották. A 2-2,5 kilo
méter hosszú, három villany
mozdonnyal ellátott (elöl, közé
pen és hátul) szerelvényeket 
ma egy mozdonyvezető-brigád 
irányítja. Az utasítások pedig 
automatikusan rádión keresztül 
kerülnek továbbadásra a többi 
villanymozdonyra. 

Túlsúlyos 
expresszvonatok 

A munkatársak gratulálnak a hosszú szerelvényt eredményesen 
továbbító vasutasoknak 

A teherszállító szerelvények 
után elkezdődött a hosszú sze
relvényű személyszállító vona
tok rendszeres közlekedése is. 
A 24-28 kocsiból álló expressz
vonatolf.at a mozdonyvezetők a 
testvén Csehszlovákiában ké
szített, kényelmes, CSSZ-7 tí
pusú villanymozdonyokkal ve
zetik. 

gyelni kellett, hogy pontosan 
betartsák a megadott sebessé
get - 90 kilométert óránként. 
A bonyolult munka „karmeste
re" Vjacseszlav Petrovics Tim
csenko volt. 

- A kísérlet sikerült - von
ta meg elégedetten az emléke
zetes út eredményét Vjacsesz
lav Petrovics. - Különösen 
nagy öröm volt, hogy rekordun
kat azokban a napokban állítot
tuk fel, amikor az egész ország 
egy nevezetes évforduló meg
ünneplésére - a sztahanovi
krivonoszovi mozgalom ötvene
dik évfordulójára készült. Szá
munkra, vasutasok számára, 
pedig nincs nagyobb megtisz
teltetés, minthogy krivonoszovi 
módon dolgozzunk. 

Fél évszázaddal ezelőtt, az el
ső szovjet ötéves tervek idején, 
a sztahanovista mozgalom haj-

A moszkvaiak 
kezdeményezésére 

A normát két-háromszorosan 
meghaladó, nehézsúlyú és 
hosszú vonatok vezetését első
ként a Moszkvai rendezőpálya
udvar (Moszkva-Szortirovocs
naja) híres depójának villany
mozdony-vezetői sajátították el. 
Ebből a depóból indult el az el
ső lenini kommunista szombat. 
A kollektíva egyik tagja V Szo
kolov, a Szocialista Munka két
szeres hőse. A moszkvaiak kez
deményezésére, amelyet a 
SZKP Központi Bizottsága is 
jóváhagyott, lehetővé teszi, 
hogy ugyanazzal a mozdony
parkkal több árut szállítsanak, 
megnöveljék a vasút áteresztő 
képességét. És mint hajdanán 
Pjotr Krivonosznak, a moszk
vaiaknak is ezernyi követője 

t. 

A vonalhálózatban már nem 
kevés depó van, ahol minden 
mozdonyvezető-brigád elsajátí
totta a hosszú szerelvényű vo
natok vezetésének technológiá
ját, és ahol a krivonoszi hagyo
mányok szerint dolgoznak. 
A vasutasnap előestéjén kihir
detik a szahanovi-krivonoszi 
mozgalom ötvenedik évforduló
ja alkalmából meghirdetett 
munkaverseny győzteseinek 
nevét. Ez a mozgalom segítsé
gére van a vasutasoknak a te
her- és személyszállítások ál
landóan növekvő mennyiségé
nek sikeres lebonyolításában. 

V. Csisztov 

Mint óriáskígyó kanyarog a szerelvény 

., 

Koszorus Ferenc főtitkár és a görög vendégek 

A vasutasnap hetében, július 
11-15-ig a görög Panhallen 
vasutas szakszervezet két veze
tője, Kotsias Spyros elnök és 
Politis Dimitris főtitkárhelyet
tes öt napot töltött hazánkban. 
A vendégek Koszorus Ferenc 
főtitkár májusi görögországi lá
togatását viszonozták. Itt je
gyezzük meg, hogy a két szak
szervezet között eddig nem volt 
kapcsolat. A vezetőszintű dele
gációcserére az idén első ízben 
került sor. 

Görög vendégeinknek az öt 
nap alatt gazdag programban, 
sok élményben volt részük. 
A 35. vasutasnapi rendezvé
nyek közül részt vettek a vas
utas-szakszervezet házi ünnep
ségén, a Pesti Vigadóban ren
dezett kitüntetési ünnepségen, 
a Landler járműjavító ünnepsé
gén és a tisztavatáson. Ezenkí
vül jártak az Északi járműjaví
tóban, az Úttörővasúton s a 
Közlekedési Múzeumban. Meg
tekintették a boglárlellei vas
utasüdülőt és a kenesei gyer
meküdülőt. Találkoztak a vasút 
vezetőivel és szakszervezetünk 
vezető beosztású dolgozóival 

A látogatás tapasztalatairól 
Kotsias Spyros elnök lapunk 
munkatársának a következőket 
mondotta: 

A szovjet vasutasok 

- Azzal szeretném kezdeni, 
hogy végtelenül örülünk ennek 
a látogatásnak, amely minden 
várakozásunkat felülmúlta. 
Sok érdekes eseményen, nagy
szabású vasutasnapi ünnepsé
gen vettünk részt. Nagyon tet
szett a tisztavatás. Megismer
kedtünk néhány vasúti munka
hellyel. Betekintést nyerhet
tünk olyan szociális létesítmé
nyekbe, amelyek a vasutasok 
pihenését szolgálják. 

- Amikor Magyarországra 
érkeztünk, csak Koszorus Fe
renc főtitkárt ismertük - foly
tatta az elnök. - Az öt nap 
alatt sok ismerősre, barátra 
tettünk szert. Igazán kellemes 
napokat töltöttünk Budapes
ten. Köszönet érte mindazok
nak, akik ezt lehetővé tették, 
akik a programban közremű
ködtek. 

- Másodszor járok Magyar
országon - vette át a szót Poli
tis Dimitris. - Hat év távlatá
ban sok változás történt. A fej
lődés városon és falun egyaránt 
lemérhető. 

- Hogyan értékelik a két 
szakszervezet kapcsolatát, és 
milyen lehetőséget látnak az 
együttműködés szélesítésében? 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

- Örülünk, hogy a kapcso
latfelvétel sikerült - válszolta 
az elnök -, s most azon fára
dozunk, hogy tartós legyen. 
Ennek érdekében tárgyaltunk a 
gyereküdültetés cseréjéről. Szó
ba került a felnőttek csereüdül
tetésének lehetősége is. Hiszen 
nekünk is vannak üdülőink, 
ahol fogadhatjuk a magyar kol
légákat. 

Beszélgetés közben szóba ke
rült a görög vasutak helyzete is. 
Mint megtudtuk, Görögország
ban a vasútvonalak hossza 2500 
kilométer. A nyomtáv kétféle: 
normál és keskeny. A normál 
egyharmada kettős vágányú . 
Villamosított vonaluk nincs. 
A vontatást dízelmozdonyokkal 
és motorvonatokkal végzik. 
A göröt vasút létszáma 15 ezer. 
A dízelmozdonyokat Kanadá
ból. az NSZK-ból és Romániá
ból szerezték be. A motorvona
tokat a Ganz-MÁV AG szállítja. 

A görög vasutas-szakszerve
zet 1920-ban alakult, és tagja a 
Görög Általános Munkásszö
vetségnek. A szervezettség 100 
százalékos, vagyis valamennyi 
vasutas tagja a szakszervezet
nek. 

Visi Ferenc 

Több árut raktak a vagonokba, 
így pótolták a lemaradást 

Az elmúlt tél a Szovjetunió 
majdnem egész területén zord 
volt. Ez megnehezítette a vasút 
munkáját. Sok áru, főleg a szén, 
útközben összefagyott, és így a 
kirakás sok időt vett igénybe. 
A zord tél és más okokból a 
közlekedés képtelen volt meg
birkózni a megtermelt áru
mennyiség szállításával. Az el
maradás áprilisig tovább nőtt. 

Tavasszal a következő felada
tot tűzték a vasutasok elé; rövid 
határidőn belül elszállítani a 
vállalatok raktáraiban felhal
mozódott árumennyiségeket, 
alapanyagokat és tartalékokat 
felhalmozni az erőművekben. 

Hogyan lehet ezt megvalósí
tani? A szerelvények áthaladá-

vet. Ráadásul minden vasútvo
nal megbirkózott a kitűzött fel
adatokkal, a déli, a donyecki és 
a celinnaja1 vonalon pedig min
den vasúti kocsi 2000 vagy több 
kilogrammal lett nehezebb. 
A pridnyeprovszkajai vonalon 
már megdőlt a háromezres ha
tár is. 

A sikerhez jelentős mérték
ben hozzájárult egy speciális 
csoport, amelyet a Közlekedési 
Miniszténumnál alakítottak 
meg. A csoport tagjai a minisz
térium főigazgatóságának kép
viselőiből és tudományos mun
katársaiból, közöttük 13 kandi
dátusból áll. A feladatok ellen
őrzésén kívül a csoportot meg
bízták azzal a feladattal 1s, hogy 
naponta elemezze a vasúti ko-

esik terhelését a vonalakon és a 
szakaszokon, és konkrét javas
latokat tegyen. A csoport közre
működésével csak májusban 
177 élenjáró terhelési eljárást 
vezettek be. Például a dél-urali 
vonalon és a Cseljabinszki Ko
hászati Üzemben egy négyten
gelyes kocsiba most öt cső he
lyett hatot raknak. A Novoli
pecki Kohászati Üzemben pe
dig közel 75 tonna fémet rak
nak egy kocsiba. 

A statikus terhelés növelésé
nek eredményeként májusban 
9 millió 670 ezer tonna árut 
szállítottak terven felül, június
ban több mint 10 milliót. 

V. Logunov 
sának meggyorsításával? Ta- --------------------------vasszal elkezdődtek a pályaja-
vítási munkálatok és ez érthető
en lassította a szerelvények át
haladását. Ráadásul május vé
gén elkezdődött a nyári szabad
ságolások ideje, az iskolai szün
idő. Hirtelen megnőtt a sze
mélyszállítás volumene. A sze
mélyvonatok százait kellett pót
lólag menetrendbe iktatni. 

Ekkor figyeltek fel a statikus 
terhelésre. A Közlekedési Mi
nisztérium elemezte a vasúti 
kocsik terhelését, és arra a kö
vetkeztetésre jutott, hogy eb
ben jelentős tartalékok rejle
nek. Az igazodási pont a bűvös 
300 kilogramm lett. Átlagosan 
ennyivel kellett, hogy nehezebb 
legyen minden kocsi. 

Ma már elmondhatjuk, hogy 
az áruszállítás meggyorsításá
nak módját jól választották 
meg. Ezt a módszert követi 
most már minden vonal kollek
tívája. Májusban a szovjet vasu
tasok rekorderedményt értek 
el: 1520 kilogrammal teljesítet
ték túl a statikai terhelési ter-

Felhívás 
A 8/1983. (Vl. 29.) EüM-PM együttes rendelete - a meg

változott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásával és szociá
lis ellátásával, valamint a keresetkiegészítés, átmeneti járadék 
rendszeres szociális járadék megállapításáról, folyósításáról szóló 
szabályok módosítása - igényként és követelményként veti fel a 
rehabilitációs bizottságok vezetői és tagjai képzését. 

A SZOT Balatonfüredi Oktatási Intézete az Egészségügyi 
Minisztérium és a Társadalombiztosítási Főigazgatóság közre
működésével a rendeletek egységes értelmezése és alkalmazása 
- rehabilitációs tevékenység színvonalának javítása érdekében 
a vállalati. intézményi rehabilitációs bizottsági vezetők és tagok 
részére tanfolyamot hirdet. 

Az ötnapos tanfolyamról. annak elvégzéséről a meghirdető 
szervezetek közös igazolást adnak ki. 
A tanfolyam helye: SZOT Oktatási Intézet 

Időpontja: 
Részvételi díja: 

Jelentkezés: 

Balatonfüred, Széchenyi út 20. 8230 
1985. december 2-6. (5 nap) 
Bentlakással: 2400 Ft/fő 
Bejárás esetén: 1400 Ft/fő 
SZOT Oktatási Intézet címén, vagy 
telefonon: 40-820 tanulmányi 
osztály 
Telexen: 32-622 

Jelentkezési határidő: 1985. november l-ig 
Kérjük a vállalatok, üzemek, intézmények vezetőit, hogy a 

jelentkezők tanfolyami képzését támogassák. 
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Az állomásfőnök-helyettes 

Szb-elnök a GySEV-nél 
A kollektív szerződés módosítása (6.) 

Kiss M. Sándor határozott 
egyéniség. Magas, vállas, jó ki
állású férfi. Ha nem vasutas
egyenruhában lenne, inkább 
profi sportolónak nézném. Az
után hamarosan kiderül, hogy 
nem is tévedtem olyan na
gyot ... 

- Szerintem a kettő elvá
laszthatatlan. A kollektíva 
vagy jó vagy rossz, akármilyen 
nézőpontból vizsgáljuk a kér
dést. A lelkiismeretesen dolgo
zó emberek rendszerint aktív 
szakszervezeti tagok 1s. Itt Jegy
zem meg, hogy a pálykezdés 
éveiben nagyon erősen hatott 
rám, hogy a GySEV-nél min
denki természetesnek tartotta, 
hogy a vasútnál töltött legelső 
naptól kezdve belépjen a szak
szervezetbe. Magam is így tet
tem, hamarosan pedig tisztsé
get 1s vállaltam. Előbb csoport
bizalmmak választottak meg, 
azután gazdasági felelős lettem, 
1980-tól az szb elnöke vagyok. 
Pillanatnyilag a választási elő
készületek folynak nálunk. 
szeptember közepéig lesz még 
az ezzel kapcsolatos tenniva
lónk. Új szervezeti felállásban 
fogunk dolgozni, amelynek az a 
lényege. hogy a vonal egyes 
szakszervezeti csoportjai között 
szorosabb lesz a kapcsolat. 

Munkaidő-csökkentés, 
csak saját eró'bó1 

- A foci régi szerelmem. 
A soproni vasutasok csapatá
ban, az S VSE-ben kezdtem, de 
egy súlyos porcsérülés után 
nem léphettem pályára többé 
játékosként. A ' szenvedély 
azonban megmaradt, jelenleg 
a kapuvári futballisták vezető
je vagyok. 

- A foci révén került a vas
úthoz? 

- Nem egészen. bár volt an
nak is szerepe. Autószerelő 
akartam lenni, mint annyi más 
fiú abban az időben. Nem vet
tek fel, erre a családi tanács 
úgy döntött, járjak gimnázium
ba, mégpedig Sopronba. Korán 
keltem nap mint nap, rohantam 
a vonatra, és ez a folytonos 
utazás döntötte el végül is, 
hogy a vasutat választottam. A 
négy évig tartó bejárás alatt bő
ven volt alkalmam megismerni 
a vasutasok munkáját, így 
érettségi után nem volt gond a 
pályaválasztás. Éreztem, hogy 
nekem a vasútnál. pontosab
ban: a GySEV-nél a helyem, hi
szen kapuván vagyok. 

- Azóta eltelt jó néhány 
év ... 

- Bizony el, már a huszon
hatodik szolgálati évemet töl
töm. Lent kezdtem, és ez ter
mésztes. A vasutasok fegyel
mét, szervezettségét csodáltam, 

ám lényeges ismereteim nem 
voltak; nem sokkal tudtam töb
bet, mmt egy átlagos utas. Vol
tam távírász, majd sokáig for
galmista, most már évek óta 
állomás/ őnök-helyettes va
gyok. Az első évek nehezek vol
tak. Akkoriban, a hatvanas 
évek elején nem volt ritka a 24 
órás szolgálat, a helyzet azóta 
alaposan megváltozott, bár a fe
lelősség nem lett kisebb. Kapu
vár állomás - finoman kifejez
ve - nem éppen a legkorsze
rűbb berendezésekkel van fel
szerelve, az úgynevezett emberi 
tényező itt fontosabb, mint egy 
olyan állomáson, ahol a forgal
mi szolgálattevő az Integra-do
minó berendezést kezeli. Ne
künk nincsenek ilyen modern 
berendezéseink, viszont igen jó 
kollektívával dicsekedhetünk. 

- Mint szolgálati főnök 
mondja ezt vagy mint szakszer
vezeti vezető? 

Beszélgetésünk itt egy pilla
natra megszakadt, mert Kiss 
M. Sándort a kapuvári sport
egyesület kereste telefonon. Be
fejezve a telefonálást, ismét a 
foci került szóba. 

- Sok mindent köszönhetek 

A MÁ V kollektív szerződés 
ez évi módosításával kapcsolat
ban számos javaslat érkezett a 
heti 40 órás munkahét beveze
tésére. A dolgozók joggal vetet
ték fel további munkaidő-csök
kentés megvalósításának igé
nyét, hisz az ipari és építőipari 
vállalatok az elmúlt évben fo
lyamatosan áttértek a heti 40 
órás munkahétre. Cikkünkben 
az áttérés feltételeiről, lehetősé
geiről és a munkaidő-csökken
tés bevezetéséhez szükséges 
vállalati intézkedésekről tájé
koztatjuk olvasóinkat. 

A vasutasok heti kötelező 
munkaideje 1982. január l-től 
- az egészségre ártalmas mun
kakörökben, valamint az ipan 
üzemekben három műszakban 
foglalkoztatottak kivételével -
42 óra. A havi munkaidőkeret
ben foglalkoztatott fordulószol
gálatos és utazó dolgozóknak 
ennek megfelelően havonta át
lagosan 182 órát kell teljesíteni
ük. 

a focinak. Talán furcsán hang-
A zik, de még abban is segített, 

hogy jó vasutas legyek. Az egy
másrautaltságra gondolok. Ar-

belső tartalékok 
feltárásával 

ra, hogy a foci és végered
ményben a vasút is csapatjá
ték ... 

Sárközi Gábor 

Az 1982. éVJ munkaidő-csök
kentést a MÁV központi támo
gatás nélkül, önerőből oldotta 
meg. 'A kieső munkaidőt -
mely dolgozónként 9 órát tett ki 

Az egy műszakos munka
rendben foglalkoztatottaknál 
tehát még jelenleg is jogszabá
lyi akadálya van a 40 órás mun
kahét bevezetésének. A MÁV 
vezetése a Vasutasok Szakszer
vezetével együttesen kezdemé
nyezte a jogszabály módosítá
sát, kérte a MÁV-nak az ipari és 
építőipari vállalatokhoz hasonló 
elbírálását, a módosításra azon
ban ez ideig nem került sor. 

A több műszakos munka
rendben, fordulószolgálatban 
és utazó munkakörökben a jog
szabály engedi ugyan a 40 órás 
munkahét bevezetését, hogy er
re mégsem kerülhetett sor, en
nek elsősorban szervezési, gaz
dálkodási okai vannak. 

Fő szabály ugyanis, hogy a 
munkaidő-csökkentést önerő
ből, a saját belső források éssze
rűbb felhasználásával kell meg
oldani úgy, hogy emiatt a válla
lat gazdálkodási helyzete nem 
romolhat. 

Megbízatás az üzemi kollektívától 

-, túlnyómórészt üzem- és 
munkaszervezési intézkedések
kel pótoltuk. A MÁV ipan és 

Az utazó- és fordulószolgála
tot ellátó munkaterületeken a 
munkaidő-csökkentés bevezeté
se - a heti 40 órás munkahét
nek megfelelő havi 173 órás kö
telező alkalmazása - évente 
5.5 millió órával csökkenti a 
rendelkezésre álló munkaidőt. 
A mintegy 2500 dolgozó éves 
munkaidejének megfelelő kieső 
munkaidőalapot elsősorban 
üzem- és munkaszervezési in
tézkedésekkel, esetleg többlet
létszám beállításával pótolni 
kell. Ezek hiányában az üzem
VJtel folyamatos fenntartásának 
követelményei miatt a kieső 
munkaidőt óhatatlanul túlórá
val kell visszapótolni. 

Felelős tisztségben 
építési szolgálatánál, valamint 
mindazon munkaterületen, 
ahol az egy műszakos foglal
koztatás a jellemző a teljesít
ménykövetelmények fokozásá
val. a belső tartalékok feltárásá
val biztosítottuk a termelési fel-

Pontosan a megbeszélt idő
ben érkezett, mégis mentege
tőzve mondja: 

- Ma igencsak szállt a por 
körülöttünk, így a műszak utá
ni fürdés a szokásosnál kicsit 
hosszabbra sikerült. 

Szőke Ferencet évek óta is
merem. Munkatársaihoz hason
lóan tudom róla, hogy amit vál
lal. azt igyekszik becsülettel tel
jesíteni. Igy természetes, hogy 
a fiatal lakatost tavasszal újabb 
öt évre megválasztották a Pest 
megyei pártbizottság tagjává. 

- Jóleső érzés volt és örülök 

- Több testületnek is vá
lasztott tagja vagy, ami bizo
nyára nem kevés elfoglaltság
gal jár. Közéleti szereplésedet 
hogyan segíti elő a munkahelyi 
környezeted és a családod? 

- Örülök, hogy szóba hoz
tad ezt a fontos kérdést, mert 
így módom van arra, hogy ez
úton is megköszönjem munka
társaim és nem utolsósorban a 
feleségem segítő támogatását. 
Politikai tevékenységemet 
igyekszem úgy végezni, hogy 
minimális legyen a munkahelyi 
távollét. Ha azonban ez mégis 
elkerülhetetlen, társaim biztat-

nak: képviseljem érdekeiket, 
helytállnak ők a munkában he
lyettem is. A családban hasonló 
a helyzet. mert feleségem belát
ja, hogy a szabad időben vég
zett társadalmi munka az egész 
közösség, talán még a 9 éves 
kisfiam érdekeit is szolgálja ... 

- A legközelebbi tervek? 
- Az MSZMP XIII. kong-

resszusa határozatainak helyi 
megvalósítása közben készü
lünk a közeljövő kiemelkedő 
politikai eseményeire. köztük a 
szakszervezeti választásokra. 

Vetési Imre 

adatok változatlan szintű ellátá- A halasztás indokai 
sát a munkaidő-csökkentés be-
vezetése után is. Az 1985. évi vállalati terv ké-

a megtiszteltetésnek, de ez a..--------------------------

Nem mondható el ez az állan- szítésének időszakában végzett 
dó dolgozói jelenlétet igénylő Vizsgálat szerint a vasútigazga
fordulószolgálatos és utazó tóságok - ezen belül az üzem
munkakörökről. E munkaterü- főnökségek - a kieső munka
leteken a kieső munkaidőt pótló időnek csupán 30%-át képesek 
műszaki fejlesztések és szerve- pótolni szervezési intézkedések
zési intézkedések, valamint kel. A fennmaradó közel 4 mil
többletlétszám hiányában a hó óra, túlóra-növekedésként je
munka1dő-csökkentés éves lentkezne. A túlóra-növekedés 
szinten 3 millió órával növelte bérköltsége - éves viszonylat
a túlórák számát és 90 millió ban mintegy 200 millió - a 
forinttal a MÁV 1982. évi bér- MÁV 1985. évi bérfejlesztését 
fejlesztési keretét. A túlórafel- terhelte volna. 
használás napjainkra minimális Ilyen körülmények között a 
mértékben csökkent ugyan. a MÁV vezetése a Vasutasok 
fordulószolgálatos és utazó dol- Szakszervezetével egyetértés
gozók tényleges igénybevétele ben elállt a 40 órás munkahét 
azonban nem változott a mun- 1985. évi általános és kötelező 

Dunakeszi Járműjavító kollek
tívájának a megbecsülését is je
lenti. Ennek a tudatában szeret
nék kétszeresen is megfelelni a 
bizalomnak - mondja. 

- A megyei pártbizottság 
ülésein milyen témákban tol
mácsoltad az üzemi vasutasok 
véleményét? - kérdezem. 

- Ennyire nem szabad a 
kérdést leszűkíteni - válaszol
ja. - A megyei politikai testü
letben Dunakeszi és vonzáskör
zete - Göd, Fót nagyközség 
kommunistáit, és mintegy 60 
ezer állampolgárát - Rónai 
Árpáddal, a városi pártbizott
ság első titkárával ketten kép
viseljük. Ezt mmdig figyelembe 
kell venni a kérdések, javasla
tok felvetésénél, ami persze 
nem veti el annak a lehetősé
gét, hogy én inkább a vasuta
sok gondjairól. eredményeiről 
szóljak. Legutóbb például az 
üzem termelési tevékenységé
ről tájákoztattam a testület 
tagjait. 

Szőke Ferenc 1971-ben a 
szakmunkásvizsga letétele után 
jött a járműjavítóba dolgozni. A. 
MÁ V Kiváló Brigádja címmel 
kitüntetett Béke szocialista bn
gádnak is azóta tagja. A sze
mélykocsik főjavítását végzik. 
Személy szerint ő roncsvágó la
katos, aki egyebek között az el
használódott, az alvázat borító 
hullámlemezt távolítja el a jár
művekről. 

Nyolcvan éve született 
dr. Csanádi György kaidő-csökkentéssel arányos bevezetésétől. 

mértékben. A bevezetés elhalasztását 
Július 26-án, a Mező Imre úti 

temetőben és a XV . kerületi 
Csanádi György utcai emlék
táblánál, koszorúk elhelyezésé
vel emlékeztek meg Csanádi 
György, volt közlekedés- és 
postaügyi miniszterről. születé
sének 80. évfodulóján_ 

A kegyelet virágait a Közle
kedési Miniszténum, a Művelő
désügyi Minisztérium, a Ma
gyar Posta, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia, a MÁ V V ezér
igazgatóság és a társadalmi 
szervezetek képviselői, vala
mint a volt miniszter özvegye, 
barátai, tisztelői helyezték el. 

* 

Csanádi György 1905. július 
28-án Laibachban született. 
A vasutascsalád érdeklődő, ta
nulni vágyó gyermeke megőnz
te édesapja vonzódását a vasút
hoz, annak szeretete, fejlesztése 
végig kísérte egész életét. Az 
érettségi után a budapesti mű
egyetemen szerzett mérnöki 
diplomát. Két év múlva a máso
dik diplomát is kézbe kapta, 
közgazdász végzettséggel páro
sította mérnöki képzettségét. 
A műegyetemen tanársegédes
kedett, szenvedélyesen érdeklő
dött a közlekedés kérdései 
iránt, és elmélyülten foglalko
zott a vasút problémáival, an-

Mindezek ellenére a MÁV ve- egyrészt az indokolta, hogy a nak jelenével és jövőbeni fejlő- zetése az 1985. évi vállalati terv d • · l fordulószolgálatot és utazó eseve · előkészítésekor számolt a 40 
A vasút minden szmtü mun

káját belülről is megisme11e. 
Dolgozott a pályafenntartásnál, 
a pécsi vasútigazgatóságon, a 
MA V V ezérigazgatóságon, a 
Közlekedés- és Postaügyi Mi
nisztériumban. 

Az egykori tanársegéd elmé
leti ismeretekben és gyakorlati 
tapasztalatokban gazdagodva a 
Budapesti Műszaki Egyetemre 
professzorként került vissza. 
Hosszú ideig az egyetem vasút
építési és üzemtani tanszéké
nek a vezetője volt. 

Tudományos eredményeinek 
elismerését jelzi, hogy a műsza
ki tudományok doktora volt, a 
Magyar Tudományos Akadé
mia levelező tagja. majd akadé
mikus. Több külföldi egyetem 
díszdoktorává fogadta. Olyan 
időszakban volt miniszter, ami
kor a közlekedésben. a vasútnál 
is korszakváltás zajlott le. Érde
meit hirdetik kitüntetései: a 
Munka Vörös Zászló Érdem
rend, a Kossuth-díj, az Állami 
Díj első fokozata. 

Szenvedélyes igényességgel 
kísérte figyelemmel az irodal
mat és a művészetet. Rajongott 
a zenéért. 1945-ben lett a párt 
tagja. 1974. április 24-én halt 
meg. 

órás munkahét bevezetésével. 
Ugyanis a dolgozói igények ki
elégítésén túlmenően fontos 
vállalati érdek is fűződik a 
munkaidő-csökkentés mielőbbi 
megvalósításához. Különösen a 
munkaerő megtartása és a 
munkaerő tervszerű utánpótlá
sa terén jelent előnyt, illetve 
hátrányt a kötelező munkaidő 
mértéke, hisz munkahelyvá
lasztáskor ez nem elhanyagol
ható szempont. 

A vállalati terv kialakítása so
rán azonban nyilvánvalóvá 
vált, hogy a feltétel hiánya 
miatt a MÁV teljes létszámmal 
1985. évben nem állhat át a 40 
órás munkahétre. 

A munkaidő-csökkentés 
megvalósításához eltérő feltéte
lek hiányoznak az egy műsza
kos (nappalos) és a két vagy 
több műszakos, valamint a foly
tonos és folyamatos munka
rendben foglalkoztatottaknál. 

A Munka Törvénykönyve a 
heti munkaidőt általánosan 42 
órában állapítja meg. Kivételes 
szabálvozást alkalmaz viszont a 
folvto�os és folvamatos. illető
leg a két vagy több műszakban 
foglalkoztatott dolgozók köré
ben, akiknek munkaideje heti 
negyven-negyvenkét óra lehet. 

munkaköröket ellátó dolgozók 
körében a munkaidő-csökken
tés sem jelentette volna egyben 
a ténylegesen teljesített munka
idő csökkenését is. A munka
idő-csökkentés a vasutas dolgo
zók élet- és munkakörülmé
nyeit befolyásoló nagy jelentősé
gű intézkedés. Nem fogadható 
el csupán „papíron" történő 
végrehajtása. Cél, a sok esetben 
240-260 órát is elérő havi mun
kaidő arányos csökkentése, a 
keresetek változatlan szinten 
tartása mellett. Másrészt a 
munkaidő-csökkentés miatti 
túlóra-növekedés tudomásulvé
tele esetén a szükséges bérfede
zet az 1985. évi bérfejlesztési 
keretet terhelte volna, erősen 
korlátozva a teljesítményektől 
függő bérfelhasználás erősíté
sére vonatkozó elképzelések 
megvalósítását. 

Az elhalasztás azonban nem 
jelenti és nem is jelenti a hely
zet tudomásulvételét. Az üzem
viteli szakszolgálat területén -
ahol a munkaidő tényleges 
csökkentése a legnagyobb fel
adatot jelenti - vezérigazgatói 
utasításra végzik az alkalma
zott munkarendek f elülvizsgá
latát. A felülvizsgálat célja a 
dolgozók és a vasút érdekeit 
egyaránt szolgáló új, korszerű 

munkarendek bevezetése, 
melynek a hozzájuk kapcsolódó 
szervezési intézkedésekkel biz
tosítják a személy- és áruszálli
tás1 feladatok maradéktalan el
látását, csökkenő munkaidő-rá
fordítás mellett. 

Az új munkarendek beveze
tésének a ténylegesen teljesített 
munkaidő csökkenését kell 
eredményezni. Hangsúlyozzuk 
azonban, hogy változatlan szin
tű feladatellátás esetén a teljesí
tett munkaidő csökkenése nem 
eredményezheti az érintett dol
gozók keresetének csökkenését. 
A foglalkoztatás hatékonyságá
nak növelése alapot teremthet a 
40 órás munkahét bevezetésére 
is. A munkarendek korszerűsí
tésével elérheto munkaidő
megtakarítás pótolhatja a mun
kaidő-csökkenés miatt kieső 
munkaidőt. 

Kísérleti jeHeggel 

A munkarendek felülvizsgá
lata során szerzett tapasztala
tokra támaszkodva a MÁV ve
zetése a Vasutasok Szakszerve
zetével egyetértésben 1985. jú
lius 1. hatállyal lehetővé tette a 
40 órás munkahét kísérleti be
vezetését azokon a munkateru
leteken, ahol a bevezetés min
den feltétele adott. Az intézke
dés lehetővé teszi a dolgozók el
várásainak legalább részbeni 
kielégítését és egyben felkészü
lést, tapasztalatszerzést jelent a 
teljes körű munkaidő-csökken
tés megvalósításához. 

A heti 40. havi 173 órás mun
kaidő kísérleti jelleggel, főnök
ségi hatáskörben vezethető be a 
fordulószolgálatban és utazó 
munkakörökben foglalkoztatot
taknál. A jogszabály - az elő
zőek szennt - csak e körben 
biztosítja a munkaidő-csökken
tés lehetőségét. A kísérleti be
vezetés további feltétele a tény
legesen teljesített munkaidő 
arányos, havonta legalább 9 

órával történő csökkentése. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a 
munkaidő-csökkentés nem 
okozhatja a túlórák számának 
növekedését. A kieső munka
időalapot üzemi és munkaszer
vezési intézkedésekkel, a mun
karendek korszerűsítésével és a 
belső tartalékok mozgósításával 
kell ellensúlyozni. 

A kísérleti bevezetés tervezé
sekor figyelemmel kell lenni ar
ra, hogy ezt 

- a főnökségeknek önerőből 
kell megvalósítani, a központi 
támogatás igénybevételére 
nincs mód, 

- a munkaidő-csökkentés 
nem vonhatja maga után a 
személy- és áruszállítás meny
nyiségi élj minőségi színvona
lának romlását, 

- a 40 órás munkahét beve
zetésével az érintett dolgozók 
bére nem csökkenhet. 

A szolgálati főnökségeknek a 
munkaidő-csökkentéssel kap•
csolatos feladatok elvégzésére 
fel kell készülniük. Meg kell ha
tározni azokat a munkaköröket, 
ahol a 40 órás munkahét beve
zetésének feltételei adottak. Ki 
kell dolgozni a feladatellátás 
színvonalának megőrzésére, a 
kieső munkaidő ellensúlvozásá
ra vonatkozó intézkedés;ket, és 
a havi 1 73 órás munkaidőhöz 
kapcsolódó munkarendeket. 

A főnökségeknek, különösen 
az üzemfőnökségeknek messze
menően élni kell a 40 órás mun
kahét kísérleti bevezetésére biz
tosított lehetőséggel. Azon túl
menően, hogy a munkáidő
csökkentéssel elősegíthetik 
munkaerőhelyzetük stabilizálá
sát, megalapozhatják a jövő 
évi teljes körű áttérést is. 

A teljes körű áttérést azon
ban a jövőben is saját erőből 
kell megoldani. 

Seuschl Gyula 
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Válogatás a szakszerYezeti bizottságok informá�iójából 

A MÁV első félévi eredményeinek ismeretében a 
szakszervezeti bizottságok egyre gyakrabban jelez
nek olyan észrevételeket, amelyek a vasúti üzemmel 
kapcsolatosak. Ezúttal elsősorban az utazószemély
zet munkaidejének kihasználásával és a géphiányok
kal kapcsolatos jelzésekből válogattunk egy csokor
ra valót. 

A rákosrendezői körzeti 
üzemfőnökség szakszervezeti 
bizottságának júniusi informá
ciójában írták: 

,,A dolgozóknak az a vélemé
nye, hogy a gépre várások szá
ma megközelítőleg sem akkora, 
mint azt a hivatalos kimutatá
sok tükrözik. Saját tapasztala
taink szerint a vonatindító ál
lomások sok esetben még az in
dítandó elegy összeállítása 
előtt kérik a vonatgépeket. 
Amennyiben a mozdony azon
nal nem áll rendelkezésre, úgy 
a vonatot indokolatlanul gépre 
várónak tüntetik fel. Ha viszont 
a kért mozdony időben kijár, 
sok esetben több órás vonatra 
várás keletkezik. Az indokolat
lan vonatravárások pedig ront
ják a vonóerő jobb kihasználá
sát és a valós géphiányok okoz
ta nehézségeket fokozzák. 

A jelenlegi helyzetben nagy
mértékben növeli a gépellátási 
problémákat az, hogy a CsM
szolgálatnál 12 órás szolgálat 
után akár a közbeeső állomá
sokon is lezárják a mozdonyo
kat. A következő váltás olykor 
három-négy óra múlva érkezik. 
Abban az esetben, ha a szabad 
tehervillanygép fordulóban, 
vontatási kísérővel közlekedő 
mozdonyon - amelyen a szol
gálat 16 óráig terjedhet - a kö
vetkező személyzet CsM-szol
gálatos lenne, a feljelentkezési 
idők módosításával csökkenne 
a lezárt gépek száma." 

A békéscsabai körzeti üzem
főnökség szakszervezeti bizott
ságának információjából: 

,.A gépellátási problémákat a 
meglevő alkatrészellátási gon
dok mellett a menetrend betar
tása körüli káros jelenségek is 
nehezítik. Ne legyen elismerhe
tő ok az, hogy kocsi visszaha
gyása miatt a vonat, illetve a 
mozdony több órát vár, mert 
így a fordavonat már bizonyo-

san gépre fog várni. Ha a me
netrendszerűség megvalósul, 
van mód a kapcsolódó teendők 
felzárkóztatására, mert a kocsi
kiállítás és a rakodás is a me
netrend szerinti közlekedés 
függvénye kell, hogy legyen! 
A vonatokba sorolt kocsik sorsa 
legyen biztos: rákészítéssel, 
menetrend szerinti indítással, 
egységes rendeleti szabályo
zással stb. Ha ez megvalósulna, 
szigorú szankciók alkalmazásá
val, következetes irányítással 
javítható lenne a munka. Jelen
leg ugyanis nem tudni, hogy a 
vonatkésésbó1 ered-e a gép
hiány, vagy a géphiányból a 
vonatkésés?" 

A székesfehérvári körzeti 
üzemfőnökség szakszervezeti 
bizottságának információjából: 
(Hasonló észrevétel több infor
mációs jelentésben található). 

,,A gyakran nem kielégítő m
formációs kapcsolat is kapko
dást eredményez. Előfordul, 
hogy a leváltó mozdonysze
mélyzetet nem oda kérik, ahol a 
gép valójában tartózkodik. A 

személyzet vagy megy a gépe 
után, vagy nemritkán 100-150 

km-t is önköltségben utazik 
honállomásáig. Előfordult. 
hogy a nagykanizsai felvigyázó 
megkérte a személyzetet Fehér
várról, és közben a gépet dom
bóvári személyzettel benépesí
tették. Így a fehérvári személy
zet önköltségben utazhatott 
vissza." 

A kecskeméti körzeti üzem
főnökség szakszervezeti bizott
ságának információjában ír
ják: 

„Az új menetrendben a 2821 
számú Lajosmizse-Kóöánya
Kispest viszonylatú személyvo
natot továbbító forgalmi utazók 
improduktív ideje nőtt. Ez a vo
nat ugyanis úgy érkezik Kis
pestre, hogy csak a 233-2 sz. 
Puskin expresszel térhetnek 
haza önköltségben. Budapesten 

Vastörvény-e még? 

négy óra az improduktív ide
jük. s haza 1 óra 11 perckor ér
keznek. Tehát az aznapi ve
zénylésnél már nem számolha
tunk velük." 

A nyíregyházi körzeti üzem
főnökség szakszervezeti bizott
ságának információjából: 

,,A 609 sz. gyorsvonat koráb
ban Nyíregyházáról, most Deb
recenből indul, de továbbra is 
Nyíregyháza biztosít hozzá sze
mélyzetet. A személy::.et előző 
este önköltségben utazik Deb
recenbe, mert az 5 óra tízperces 
indulást és a feljelentkezési időt 
is figyelembe véve reggel nincs 
megfelelő vonat az odautazás
hoz." 

A dombóvári körzeti üzemfő
nökség szakszervezeti bizottsá
gának információjából: 

.. A több napos mozdonyfor
dulókból leggyakrabban csak 
egy-egy fordulópár realizálódik. 
A tehervonati g{>pek foglalkoz
tatásában teljes mértékben az 
operatív · irányítás érvényesül 
az irányítók képességétől, sze
mélyi adottságától függően. Az 
ilyen irányítás pedig pillanatnyi 
előnyökért arra is képes, hogy a 
fordulótervet felborítva gépme
netek, keresztgépmenetek köz
lekedtetésével fejezze be azt a 
folyamatot, amit gyors döntésé
vel megindított.·· 

A miskolci körzeti üzemfő
nökség szakszervezeti bizottsá
gának információjából: 

.. A javított mozdonyfődara
bokból csökkent a vontatási te
lep készlete. Így a revízióra vá
ró gépekb51 szerelünk k1 pél
dául vontatómotorokat. Ezzel 
azonban a javítás ideje növek
szik. Az M 47-es sorozatú moz
donyoknál a főtengely- és a 
csapágy-meghibásodás miatt 
nagymértékben csökken az 
üzemkészség. Az M 62-es és M 
47-es sorozatú gépek üzemkész
ségét a kihelyezésen levő moz
donyok körül uralkodó szerve
zetlenség is kedvezőtlenül befo
lyásolja. Az üzemkészség rom
lását azonban az alkatrész és fő
darabok hiánya, a meglévő 
mozdonyok egyre rosszabb mű
szaki állapota. s így a járműja
vító! javítások elhúzódása ered
ményez1. 

Menetrend - a mozdonyról nézve 
Mozdonyvezetőként általá-

ban azt tapasztalom, hogy a 
vasút szakemberei minden me
netrendváltozáskor néhány 
perccel csökkentik a vonatok 
menettartamát. Ez önmagában 
dicséretes törekvés, ha meg
vannak hozzá az egyéb feltéte
lek is. Enélkül bosszankodunk 
miatta, az utasokkal együtt. 

Ebből a szempontból rendkí
vül elhibázták a 117-es szolgá
lati menetrendkönyvben sze
replő 36429. számú vonat útjára 
kiszabott adatokat, nélkülözve 
minden szakszerűséget és logi
kát. De lássuk csak! 

Amikor a menetrendet meg
kaptuk, döbbenten állapítottuk 
meg, hogy ez a vonat a legtöbb 
felszálló utassal rendelkező há
rom megállóhelyen - Bashal
mon, Kisfástanyán és Hajna
loson - áthalad. Szerencsére 
rájöttek a hibára illetékes he
lyen is, ezért a menetrend
könyv érvénybe lépésével egy 
időben kiadtak egy helyesbí
tést. No, de milyet? 

Mindhárom megálló tartóz
kodási rovatába fekete három
szöget kellett írnunk, aminek 
az a jelentése, hogy az egy perc
nél rövidebb ideig tartó megál
lás semmit sem változtat a vo
nat eredeti menettartamán. Így 
aztán Nyíregyháza és Tiszalök 

között az utasforgalom miatti 
tartózkodás összesen két perc, 
amit lehetetlensé9 betartani. 
Ugyanakkor az Eszaki-kitérő
ben három percig kell várakoz
ni forgalmi okból, az ellenkező 
irányból érkező 36410-es sze
mélyvonatra! Mindehhez tudni 
kell, hogy a vonat előírt sebes
sége Görögszállás-Tiszalök 
között 55 km/ó, s ehhez képest 
a menetidők rendkívül rövidek. 

Például Bashalom-Tiszaesz
lár között a 2,4 kilométerre 3 és 
fél perc jut. Tiszaeszlár és Kis
fástanya között az 5 ezrelékes 
emelkedőben négy perc alatt 
kell megtenni a gyenge, lassan 
haladó, nehezen gyorsuló Bz
motorral a 3,3 kilométeres tá
volságot! Több más, páratlan 
vonatnál ugyanerre a szakaszra 
csak három és fél percet szab
tak, szintén háromszöges meg
állásokkal. A mozdonyvezető 
így két eshetőség közül választ
hat: vagy alkalmazkodik az ér

kezési és indulási idó?chöz, 
hogy „rendes" legyen a vonat, 
s jócskán túllépi az engedélye
zett sebességet, vagy betartja 
az 55 kilométeres sebességet. 
Ám akkor elkerülhetetlen a ké
sés. Ez azonban mindenképpen 
anarchiához vezet a vasúti köz
lekedésben. 

S mit szólhat ezek után a 
36413-as, illetve a 36417-es szá-

mú vonatok személyzete. mikor 
Nyíregyháza és Ohatpuszta
kócs között összesen 19 helyen 
kell menetrend szerint megáll
niuk. kilenc háromszöges tar
tózkodással? Még cifrább adat a 
szolgálati menetrendkönyvben. 
hogy a 66050 számú tolató te
hervonat is háromszöge! Nyí
regyháza külsőn. Ennek vajon 
mi az értelme? 

Ezeket a problémákat végül 
is azért teszem szóvá, hogy a 
menetrend szerkesztői a jövő
ben legyenek körültekintőbbek 
az előkészítő munka során. Fel
hívom a figyelmüket arra 1s. 
hogy más vonatoknál és nem
csak ezen a vonalon sokszor 
akár 10-20 kilométerrel is las
sabban kell vinni a vonatokat 
az előírtnál. csak azért. hogy ne 
érkezzünk a kelleténél koráb
ban a közbeeső állomásokra. Ez 
különösen a Nagykálló-Nyír
adony és a Fehérgyarmat
Zajta közötti vonatok továbbí
tásánál van így. 

Nem ártana egyébként az or
szág többi részén dolgozó moz
donyvezető kollégák tapasztala
tait 1s meghallgatni, ugyanakor 
részletesebben is tájékoztatni 
bennünket a menetrendszer
kesztés kulisszatitkairól. 

Némedi Varga Gyula 
Nyíregyháza 

Val 
" 

ma a hiv 
Egy kitüntetett mozdonyvezető emlékezése 

Valljuk be férfiasan: ember
társaink között szép számmal 
akadnak olyanok, akiket irigye
lünk, mert életük úgy alakult, 
ahogyan azt elképzelték ifjú ko
rukban. Mivel nem mindenki
nek sikerül kamaszkon álmait 
megvalósítani. 

Soós Jenő, a székesfehérvári 
körzeti üzernfőnökség dízel
mozdony-vezetője irigylésre 
méltó ember. Az alábbiakból 
kiderül, hogy miért . .. 

„Srác koromban, az általános 
iskola befejezése után édes
apám nem akart inasnak adni, 
ugyanis vékonydongájú ka
masz voltam. s az „öreg" féltett 
a nehéz fizikai munkától. Akko
riban Balatonlellén éltünk. 
apám a közeli állami gazdaság
ban dolgozott napszámosként. 
Munkalehetőség alig volt, így 
kerültem apám mellé a gazda
ságba. Szégyen ide, szégyen 
oda: nem nagyon tetszett a do
log, azután meg féltem is a lo
vaktól ... Aztán egy véletlenül 
kezembe akadt hirdetés alapo
san megmozgatta a fantáziá
mat. A hirdetésben az állt, hogy 
mozdonyvezető-gyakornoko

kat keresnek. Ettől kezdve nem 
hagyott nyugodni a dolog: min
denáron a vasúthoz akartam 
kerülni. 

Ha nem is rögtön. de eljött 

ennek is az ideje. Néhány évet 
különféle beosztásokban dol
goztam. a létra alsó fokán kezd
ve természetesen. Az ötvenes 
évek közepén kerültem először 
mozdonyra. Fűtő lettem. Ke
mény fizikai munka volt. Nem 
tagadom, azokban az években 
majdnem hűtlen lettem a vasút
hoz. Többször eszembe jutott, 
hogy jó lenne valami könnyebb 
munka után nézni. Mégis ma
radtam. mert a vágy, hogy fűtő
bői mozdonyvezető lehessek, 
erősebb volt mindennél. 1958 
nyarán, a sikeresen elvégzett 
tanfolyam után végre moz
donyvezető lettem. Sokféle tí
pusú gőzöst vezettem, kismoz
dopyt, tolatósat; a nagymozdo
nyok közül 411-essel kezdtem, 
és eljutottam a 424-esig. Ez 
utóbbit igen nagy megtisztelte
tés volt vezetni. csak a legjob
bak kerülhettek rá . . . 

Néhány év után, 1965-ben 
lettem dízelmozdony-vezető. 
A gőzösök kora lejárt, de így 
van ez rendjén. Szép emlékeim 
vannak abból a korszakból. hi
szen akkor voltam fiatal, bár 
őszintén szólva nem sírom visz
sza az akkori technikát. A 
munka most lényegesen köny
nyebb, mint akkor volt, persze 
a felelősség legalább ugyanak
kora. 

Vasutas szülők figyelmébe! 

A fiaim is a vasutat választot
ták. de a kisebbik .. hűtlen„ lett: 
miután kitanulta a villamosjár
mű-szerelő szakmát, elment a 
Köfémbe dolgozni. A nagyob
bik dízelmozdony-szerelő, ö 
szereti a vasutat, éppen úgy, 
mint én. Szeretet, pontosab
ban: hwatásérzet nélkül nem is 
lehet ezt a szakmát csinálni. 
Az „1gaz1 ·• vasutas tudja. m1 a 

lemondás, s nem lázadozik sor
sa ellen, ha éppenséggel kará
csonykor vagy sz!lveszterkor 
kell az M 41-es fülkéjébe ül
ni ... Nem kétséges: sok min
dent elmulasztottam a hivatá
som miatt. Alig ismerem az or
szágot például, de beszélhetnék 
arról 1s, hogy mennyi-mennyi 
könyvet nem olvastam idő hiá
nyában. MaJd pótolom nyugdí
jas koromban. Még talán kettő, 
vagy három év, most számolga
tom a szolgálati éveket. Min
denesetre: nem leszek „keserű" 
nyugdíjas, hiszen életem na
gyobbik részében azt csinál
tam, amit szerettem . . . " 

Soós Jenő, aki mmdezt el
mondta. eddig háromszor része
sült Kiváló Dolgozó kitüntetés
ben. Az idei vasutasnapon a Ki

váló Vasutas kitüntetést vehet
te át a közlekedési minisztertől. 

Sárközi Gábor 

Szabad a pálya a gyerek érvényesüléséhez 
A Magyar Államvasutak az 

országban öt helyen - Bodrog
olasziban, Békéscsabán, Ka

posvárott, Kőszegen és Szege
den - tart fenn diákotthont és 
kollégium jellegű nevelőott
hont, a vasutasok 3-18 éves 
korú gyermekei részére. A fel
vételt szociális helyzetük, illet
ve a szülők szolgálati beosztása 
vagy továbbtanulás esetén a la
kóheh- és az iskola közötti tá
volság mdokolhatja, ami meg
nehezíti á gyermek ellátását. 
felügyeletét és taníttatását. 

Hol, milyen körülmények 
várják a gyerekeket. és az 
egyes városokban milyenek a 
továbbtanulás lehetőségei? 

Az említett intézményekre 
köztudottan a nyugodt életkö
rülmények. a teljes ellátás fo
galmánál is szélesebb értelmű 
gondoskodás - orvosi felügye
let. az egészséges életmódhoz 
tartozó művelődési és sportolási 
lehetőség. különböző szakmai 

képzettség elsajátíttatása stb. 
- jellemző. Bodrogolasziban 
például eszményi környezetben 
általános iskolás fiúk találnak 
meghitt otthonra, Kőszegen 
óvodás és általános iskolás fiú
kat is fogadnak, míg Kaposvá
rott az óvodás korú leánykákon 
kívül általános és középiskolás 
lányok és fiúk egyaránt elérhe
tik választott hivatásukat. 

A növendékek és a szülők 
tetszés szerint dönthetnek a pá
lyaválasztásról. Így például Bé
késcsabán gimnázium, egész
ségúgyi, kereskedelrrn és köz
gazdasági. nyomdaipari. út-. 
híd- és vízügyi. zeneművészeti. 
autóforgalmi szakközépiskola 
áll a vasutas nevelőotthon ta
nulómak rendelkezésére Ka
posvárott a gimnáziumon. az 
egészségügyi. kereskedelmi és 
közgazdasági iskolákon kívül a 
mezőgazdasági. élelm1szenpari 
és egyéb szakközépiskolák kö
zött válogathatnak a növendé-

Meghitt, családias ünnep
ség színhelye volt július 
16-án a ferencvárosi körzeti 
üzemf6nökség üzem, étkez
déje. Az állami díjas Béke 
MHSZ szocialista brigád két 
nyugalomba vonuló tagjától, 
Angyalosi Gyul6tól és Bagi 
Sándortól köszöntek el a 
kollég6k, s az üzemf6nökség 
vezetői. A rendezvényen 
részt vett Koszonis Ferenc, a 
vasutas-szakszervezet f6tit
kára, dr. Bajusz Rezsó, a 
MÁV vezérigazgatója, Ton
gori Imre, a budapesti vasút
igazgatóság vezet6je Is. 

K6peinken Koszorus Fe
renc f6titkár köszönti a bri
gádot, dr. Bajusz Rezsó pe
dig elismer6 sorokat fr a bri
gádnaplóba. 

kek. nem is szólva arról. hogy a 
városi szakmunkásképző inté
zetekben a kerámiaformázó. fo
nalgyártó, férfi- és nőiruha-ké
szítő, fodrász. kárpitos. fényké
pész. marós. műszerész, eszter
gályos, húsfeldolgozó. szakács 
és más szakmákra is képeznek 
ki fiatalokat. Szegeden sem ki
sebb a választási lehetőség, 
ahol óvónŐI, képző- és 1parmű
vészet1, színházi táncművészeti 
vagy erdészeti. textilipari kép
zés is folyik. azonkívül. hogy ott 
vasútközlekedés1, gépészPt1. 
erősáramú. valamint autófor
galm1 szakképzettséget ugyan
így szerezhetnek. 

E röVJd tájékoztatás nyomán 
bővebb felvilágosítás kérhető a 

gyermekek elhelyezése, illetve 
felvétele ügyében a MÁV-neve
lőotthonok és a vasútigazgató
ságok személyzeti és munka
ügyi osztályain. 
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A százhuszadik avatás után: 

épz'' - iváló ímme 

ÉVENTE KÉTEZREN TANULNAK AZ INTÉZETBEN 

A vasutasnapi tisztavatás után a Skála Metró 
éttermében rendezett dlszebéden dr. Bajusz 
Rezső, a MÁV vezérigazgatója bejelentette, 
hogy a Tisztképző és Továbbképző Intézet -
oktató és nevelő tevékenységének elismerése
ként - elnyerte a Kiváló Intézet címet. A beje
lentést a résztvevők tapsa fogadta. Két nap 
múlva, július 15-én, dr. Kun Dezs6, a tisztképz6 
és meghlvott vendégei jelenlétében átvette a 
megtiszteI6 elismerést Szem6k Béla általános 
vezérigazgató-helyetteat6I. 

- Hosszú évtizedek követ
kezetes munkája után intéze
tünknek ez az eLső kitüntetése. 
Bízunk benne, hogy nem 1s az 
utolsó, hiszen „nem középisko
lás fokon" oktatjuk, neveljük 
vasúti tisztté a hallgatókat -
mondotta dr. Kun Dezső, aki 
igazgatóként huszonhárom éve 
vezeti az intézetet, ahol évente 
mintegy kétezer vasutas szerzi 
meg a munkájához szükséges 
magasabb szakmai és politikai 
ismereteket. A nappali (bentla
kásos) képzésben résztvevők 
száma azonban csak kétszáz. 
Valamennyi képzési formára 
érvényes ugyanakkor, hogy a 
zavartalan tanítás, nevelés tár
gyi és személyi feltételei jók, 
rendezettek. A tantermek szá
ma tizenkettő. 

- A számítástechnikai te
remmel együtt - ahol már 11 
személyi számítógép is üzemel 
- tizenhárom. Így a most vég
zettek már megtanulhatták a le
sic és a basic nyelvezetet, és 
alapfokú ismereteket szerezhet
tek a gépek használatához. 
A jövő ugyanis elképzelhetetlen 
a számítógépek rendszeres al
kalmazása nélkül - toldotta 
meg dr. Kun Dezső. 

Elismeréssel beszél az mtézet 
tanárairól és alkalmazottairól 
1s, akik közül harminchárman 
főállásúak. 

- De összességében mint
egy kétszáz kitűnő tanárunk 
van - magyarázza -, akiknek 
többsége a MÁV Vezérigazga
tóság vagy más szervek kvalifi
kált dolgozója, így országos 
szintű áttekintéssel és nagy 
gyakorlattal is rendelkeznek. 
Közülük többen főiskolai és 
egyetemi tanárok, vagyis az 
adott terület igazi szaktekinté
lyei. 

A tisztképző az 1887-ben kelt 
alapítólevél kiállítása óta min
den tekintetben sokat fejlődött. 
Az évek, évtizedek során mégis 
történelmi pillanat volt, amikor 
a felszabadulás után bejutot
tak a Luther utca 3. számú ház 
falai közé az eLső munkások, 
vagy az 1949150-es tanévben az 
el,ső női hallgatók. A levelező 
képzés 1952-ben indult meg. Az 
ötvenes évek végén kezdődött a 
pályafenntartási, a távközlő és 
biztosítóberendezési, valamint 
az adminisztratív feladatot vég
zők általános képzése is, majd 
1964-ben a vontatási szakosz
tály négy tagozaton szervezte 
meg a vezetőképzést. 

- Igyekeztünk egyre többet 
és többet vállalni. Az állomásfő
nöki és oktatótiszti továbbkép
zéssel együtt munkaerő-elemző, 
munkaszervező, felsőfokú mun
kaügyi tanfolyamok sorát indí
tottuk el, majd a nyolcvanas 

SÁTORALJAÚJHELY 

évektől a vasúti mérnökök to
vábbképzése is a hatáskörünk
be került. S immár tízéves ná
lunk az idegen nyelvű képzés, 
így azóta angol, orosz, francia 
és német szavak törik meg 
gyakran a folyosók csendjét. 
A középfokú állami nyelvvizs
gára heti négy órában - négy
éves tanulással - készülnek fel 
a többre vállalkozók. A sikeres 
nyelvvizsgát tevők száma az 
idén már elérte a háromszázat. 
Az idén ismét új színnel bővült 
a képzés: az idegenforgalmi és 
a szállítmányozási tanfolyamok 
mellett öt üzemfőnöki és üzem
főnök-helyettesi továbbképző 
tanfolyamot szerveztünk. 

Az intézet igazgatója - mint 
megfigyeltem - mindig többes 
számban beszél, szerényen el
hallgatva a saját, egyéni érde
meit. Pedig maga is sokat tett 
az elért eredményekért. Vala
mikor Orosházán volt forgalmi 
szolgálattevő, ezenkívül dolgo
zott 24/24-es fordulóban Kecs
keméten és Gádoroson. 

A felszabadulás évében lé
pett be a kommunisták soraiba, 
majd pártfőiskolát, közgazdasá
gi egyetemet végzett. Szüntele
nül tanult, hogy taníthasson. 
Így lett és maradt mindmáig a 
Győri Távközlési és Műszaki 
Főiskolának is tanára, miköz
ben igazgatói hivatásának is 
maradéktalanul eleget tett. 

- Az idei volt az utolsó 
tisztavatásom - jegyzi meg 
csendesen, aztán felidézi a júni
us 15-én lezajlott találkozó meg
hitt, bensőséges pillanatait, 
amelyre 35 év múltán azok is 
eljöttek, akik 1949/50-ben vé
gezték el a tisztképzőt. Munká
juk, helytállásuk is igazolja a 
,,Kiváló Intézet" cím odaítélésé
nek jogosságát. 

Szabó Béla 

Olyan vasútállon,ás� 
ahol van utánpótlás 

Sátoraljaújhely állomás vala
mikor az ország vasúthálózatá
nak egyik fontos csomópontja 
volt. Ma csak egy szárnyvonal 
vége, de ha nem is bonyolít ak
kora forgalmat, mint régen, itt 
is pezseg az élet, s több mint 
kétszáz vasutas teljesít szolgá
latot. 

- A Bodrog- és hegyközi 
emberek tudatában - mondja 
Mezőssy Károly állomásfőnök
helyettes - m3. is olyan tekin
télye, vonzása van a vasútnak, 
mint régen. Ennek az a magya
rázata, hogy Sátoraljaújhely 
környékét igen szorgalmas nép 
lakja. Kollégáink javarészt a 
falvakban élnek - ahonnan jó 
az autóbuszközlekedés - és 
mindnek virágzó háztáji gazda
sága van. Jelentős keresetki
egészítő tevékenység, amit a 
szolgálat után szabad idejük
ben el tudnak látm. 

- És akiket Budapest ren
dező pályaudvaraira vezényel
nek kisegítőnek? 

- Hát ... az igazság az, 
hogy ezt a szolgálatot, a kiren
delést nemigen szívlelik. Igyek
szünk is oda olyan kollégákat 
küldeni, akiknek nincs háztáji 
gazdaságuk. Jelenleg tizenket
ten - főleg kocsirendezők -
szolgálnak tőlünk a Keletiben 
és Rákosrendezőn. 

- Ezek szerint a sátoraljaúj
helyi állomáson nem ismerik a 
munkaerőgondokat? 

- Szerencsére nem. Tegnap 
is felvettünk három fiatalem
bert, ők már el is kezdték a 
tanfolyamat. Váltókezelők sze
retnének lenni. 

- Gondolom, hogy itt régi, 
példamutató vasutasokból 
nmcs hiány. 

- Nincs - mondja maga
biztosan az állomásfőnök-he
lyettes - csak néhány nevet 
hadd említsek. A kiváló dolgozó
ink közül: Tóth Gyula forgalmi 
szolgálattevő, Kozma György, 
tolatásvezető, Orosz József és 
Petró András, kocsirendezők, 
Bérces Gusztáv raktárnok, 
Bodnár György átmeneti pénz
táros, Iván Ernő árupénztáros, 
Csukás Ferenc vonatvezető, 
Petróczi Pál és Simon József 
jegyvizsgálók. És a szorgos asz
szonyok közül is egy: Kucsinka 
Jánosné takarítónő. 

Mezőssy Károly elmondta azt 
1s, hogy a gazdasági vezetők a 
párt és a szakszervezet jó össz
munkája eredményeként nem
régen adták át az állomás felújí
tott szociális létesítményét, 
melyről a többi üzemfőnökség
ről itt megforduló kollégák is 
azt mondják, hogy ilyen kevés 
van az országban. A dolgozók
nak napi 13 forintért biztosíta
nak főtt ételt. Akik szombaton 
és vasárnap is szolgálatot telje
sítenek, azok számára 
ugyancsak 13 forintért - a res
ti ad ebédet. Vannak kultúr-, és 
sportlétesítményeik is, de saj
nos - különösen az utóbbit -
kevesen veszik igénybe. Egy
szerűen azért, mert sok a szol
gálat, pihenőidőben meg min
denki a háztájijában tevékeny
kedik. Még az Újhelyen lakók 
is. Mert itt mindenkinek van 
egy kis szőlője. 

- Ez, illetve az italozás nem 
okoz-e problémát? 

- Régebben előfordult, 
hogy egy-egy kolléga pityóká
san jelentkezett szolgálatra, de 
most kitűnő műszerünk van, 
amellyel öt perc alatt akár 
száz embert is ellenőrizhetünk. 
A kollégák viccesen „léhűtő 
mumuskának" hívják, és rop
pant tartanak tőle. Illetve min
denki belátta, hogy a vasút bal
esetveszélyes üzem, itt csak jó
zan fejjel lehet dolgozm. 

- Végül szóljunk most már 
konkrétabban az állomás tevé
kenységéről is. 

- Éves tervünk - sorolja 
Mezőssy Károly - 80-90 ezer 
tonna áruszállítás. Mi bonyo
lítjuk le a pálházi perlitüzem, a 
füzérkomlósi kaolinbánya és az 
erdészet termékeinek a szállítá
sát. Ehhez jön a mezőgazdasági 
üzemek, elsősorban a Tokaj 
Hegyaljai Borkombinát kiszol
gálása. Az ÁFOR-nak itt van a 
térség legnagyobb lerakata. 24 

óra alatt 17 személyvonatpár 
fordul meg az állomásunkon, 
és három tehervonatpárt foga
dunk, illetve menesztünk. 
Mindezeken kívül kisegítjük a 
hidasnémeti áteresztő állomást, 
ha a nyírábrányi tranzit túlter
heli. 

Az állomásfőnök-helyettes 
mosolyogva teszi hozzá: 

- Úgy igyekszünk és dolgo
zunk ezen a pályán, ahogy azt 
apáinktól tanultuk. 

Mezőssy Károlynak nemcsak 
az édesapja szolgált a MÁV-nál, 
hanem már a nagyapja is. Ilyen 
vasutasdinasztia sok van Sátor
aljaújhelyen. 

Dávid József 

Vasúti Múzeum Pakson 
Urbán Lajos közlekedési miniszter mondott megnyitó beszédet 

A múzeum létesítésének gon
dolata akkor vetődött fel, ami
kor Paks területrendezése új 
vasútállomás építését írta elő. 
Az ópaksi állomás felvételi épü
lete és fűtőháza lebontásra volt 
ítélve. Időközben Pécsett egyre 
több helyet követelt magának 
az a.gyűjtemény, amely elsősor
ban a pályafenntartásnál hasz
nált munkaeszközökből és kü
lönböző tárgyakból állt össze. 
Az a javaslat, hogy Pakson léte
sítsenek vasúti múzeumot és 
skanzent, 1982-ben vetődött fel. 
Szerencsére a javaslatot a Köz
lekedési Múzeumon kívül még 
sokan támogatták, így hamar 
„sínre" került a paksi vasúti 
múzeum ügye. 

A pécsi patrónusok, a mun
káskezek előteremtéséhez az 

Lrbán Lajos beszédét mondja 

igazgatósági szakszervezeti bi
zottság segítségét kérték. 
A gyűjtőmunka érdekében pe
dig felhívással fordultak az 

Nosztalgiautazás 

üzemfőnökök műszaki helyette
seihez is, vontatási-íri'.Ísos és tár
gyi eszközökért. A szervezőket 
is meglepte az a

r 
nagyarányú 

megmozdulás, amelyet a körle
vél nyomán tapasztaltak. A fel
kínált anyag olyan nagy terje
delmű volt, hogy válogatni 1s 
tudtak. Így a l,egalkitlmasabb, 
legjellegzetesebb hiányzó dara
bok kerültek Dunaújvárosba, 
ahol a beérkezett írásos anya
got és a munkaeszközöket tárol-
ták. " :;, 

A brigádok al- és felépítmé
nyi munkát végeztek, segítsé
gükkel felújították az állomás 
és fűtőház épületét, az elhasz
nálódott raktárhelyiséget le
bontották és újraépítették, fel
építettek egy őrházat, eredeti 
állapotába visszaállították az 
élőrakodót, a fűtőháznál kézi 
meghajtású fordítókorongot he
lyeztek el, a teljes körletet meg
tisztították az építési törmelék
től, szeméttől, dudvától. A Du
naújvárosban felgyűlt anyagot 
még egyszer átválogatták, fel
újították, s kiállításra alkalmas
sá tették. 

A múzeum ünnepélyes meg
nyitását július 24-én tartották. 
Ebből az alkalomból Dunaúj
városból nosztalgiavonatot in
dítottak Paksra. Az öreg gőzös 
vontatta szerelvény a pécsi vas
utas fúvószenekar pattogó in
dulójának hangjára, méltóság
teljesen gördült be az ópaksi ál
lomásra. 

A múzeum ünnepélyes meg
nyitójára délután 3 órakor ke
rült sor. Dr. Bajusz Rezső, a 
MÁV vezérigazgatójának meg
nyitója után Urbán Lajos közle
kedési miniszter mondott be
szédet. Bevezetőjében a ma
gyar vasút közel 140 éves törté
netéről beszélt, majd a paksi 
vasúti múzeum létrehozásának 
körülményeinek · ismertetése 
után így folytatta: 

- Bízom abban, hogy a 
Közlekedési Múzeumnak - az 
országban m.űkö(i,ő többi egy-

A szabadtéri múzeum egy részlete 

ségével és a közlekedés több te
rületén kihelyezett skanzenjé
vel együtt -. e kiállítás is jól 
fogja szolgálni a agyar köz
lekedés ügyét, a magyar vasút 
történelmi fejlődésének bemu
tatását, hirdeti elődeink mun
kájának megbecsülését és ifjú
ságunk körében a vasútj mun• 
ka szeretetét. 

Külön örömmel \ölt el hogy 
e múzeumot fiatal várósunk
ban, Pakson tudtuk megva ósí
tani, elősegítve ezzel is e szépen 
gyarapodó város és környéke 
közművelődésének fe}lődl>.sét. 
Köszönetet mondok a múzeum 
létrehozásában közreműködő 
valamennyi intézménynek vál
lalatnak. Külön elismerésemet 
fejezem ki a MÁV Vezérigazga
tóság, a pécsi vasútigazgatóság. 
a Közlekedési Múzeum és a du
naújvárosi pályaépítési szolgá
lat munkatársainak, a szabad
napjaikat is feláldozó szocialista 
brigádoknak és vasutas dolgo
zóknak, akik a kötelező, hivata
los gondoskodást messze meg
haladó tevékenységet fejtettek 
ki. 

Kérem a város vezetését és 
lakóit, fogadják szeretettel e 
múzeumot kulturális intézmé
nyeik sorába. A Közlekedési 
Múzeumtól és a MÁV üzemei
tői pedig azt kérem, hogy a 
megvalósításban kifejtett akti
vitásuk, ügyszeretetük marad
jon ébren a működtetésben is. 

A vasúti múzeumot és skan
zent ezennel megnyitom, át
adom a városnak és az ország 
lakosságának. Kérem fogadják 
olyan szeretettel, mint amilyen 
örömmel a készítők, a sok tár
sadalmi munkás az elődök 
tiszteletére és mindannyiunk 
örömére elkészítették - fejezte 
be beszédét a m1mszter, tnajd 
átvágta a felvételi épület bejá
ratánál elhelyezett nemzeti szí
nű szalagot és a meghívott ven
dégek kíséretében megtekintet
te a múzeumot. 

Megy a gőzös Pécsváradra! 
Nem kis izgalmat okozott a 

pécsváradi vasutasoknak a 
MÁ VTOURS új szolgáltatása. a 
Pécsi Ipan Vásár tíz napja alatt 
Pécsról Pécsváradra közlekedő 
nosztalgiavonat fogadása. 
A délutáni háromórás program 
látványos volt. Az ipari vásárra 
látogatók is szívesen vették 
igénybe a városban töltött órák 
után az utazás kínálta enyhü
lést a gyönyörű keleti Mecsek
vonulat tájain. Az egyórás vo
natozást egyórás program kö
vette. Amíg a pécsváradi vas
útállomás várótermében rende
zett szőttes-cserépedény kiállí
táson-vásáron időztek a felnőtt 
utasok, addig a gyermekek a 
gőzöst vették birtokba - rajta 
maradhattak. amíg az vizet 
vett. 

Az állomásépület megszépült 
a vendéglátás kezdetére. Szo
cialista brigádok segítségével 
nagytakarításon. festésen-má
zoláson esett át, parkosítottak, 
virágvályúkat bárdoltak, kaspó
kat helyeztek el, ÚJ fácskákat 
ültettek az öreg hársak közé. 
Ferenc József állomásfőnök -
a kezdeti munkasikereket ki
használva - további terveket 

. kovácsol. Tárgyalt a helyi ta-

náccsal, költségvetési üzemmel, 
vízügyi felügyelettel az állomás 
község felőli oldalának rendezé
séről. Autóbusz-állomást. par
kolót lehetne kialakítani s e 
munkák velejárójaként újrabe
tonozni az átereszt, feltölteni és 
oldal fogó rézsűvel látni el a 
vasúti pályával párhuzamos ká
tyús. elhan�agolt országúti sza
kaszt. A kulturált vasútkörnyék 
a községnek is előnyére válik. 
A nosztalgiavonat nyán prog
ramja adta az ötletet egy őszi
hez, melyet „gesztenyesütés" 
idején szerveznének meg. 

A pécsváradi vár - melynek 
régészeti feltárása folyamatban 
van -, a Domba1-tó strandolási 
lehetőségei már eddig is von
zották a turistákat, Lehet. hogy 
a jövőben sikk lesz Pécsváradra 
kirándulni? 

A pécsi utazóközönség nagy 
sikert aratott kirándulóvonata 
- a Vasárnapi Dunántúli Nap
ló és a MÁVTOURS szervezé
sében a nyári szombatokon -
az idén is nagy látogatottság
nak örvend. Nem egy alkalom
mal adták hírül a lap pénteki 
számában: minden hely elkelt! 
A VDN-vonat nosztalgiautazá
sai kelleme-s kikapcsolódást és 

olcsó programokat biztosít a 
közkedvelt dél-dunántúli kirán• 
dulóhelyekre. Útiaélként szere
pel Dombóvár-Gunaras, Fo-
nyód-Badacsony, Mohács, 
Keszthely-Hévíz, Balaton-
fenyves és Harkány. A kirán
dulóvonatok romantikáját a 
424-es gőzös biztosítja. 

A program minden alkalom
mal változatos � a környék 
megismerése, múzeumlátoga
tás, strandolás. borkóstolás -
szórakozás és pihenés egyaránt 
belefér, a reggeltől estig tartó 
,.műsorba" 

A részvétel feltétele. hogy az 
utas jegyváltáskor felmutassa a 
Dunántúli Naplóban megjelenő 
VDN-VONATOI(} 1985. feliratú 
szelvényt, amel)' a vásárolt 
részvételi jeggyel együtt jogosít 
- a program szennt - vona
ton, buszon, hajón való utazás
ra, strandbelépésre, kedvezmé
nyes étkezésre. A programok 
150 Ft összegbe kerülnek, nyug
díjasok és 10 éven aluh gyerme
kek ennek 20%•o� kedv�zmé
nyéért vehetik igénybe. Annak, 
aki idejében meg\·áltotta je
gyét . .  

Klenczné 
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Arriikor a rossz idő volt 
. , 

a JO 
Az egészségnevelés része (2.) 

Földváron a hét végén is megfordul négy-ötezer utas Tudnivalók a női neiniségrol 
A Balatonföldvárra vasúton 

érkezők figyelmét mindenek
előtt az 1923-ban épült és 
1985-ben felújított állomásépü
let köti le. Az emeletes, két 
nagy terasszal kiképzett épület 
parkosított környezetével a Ba
laton-part legszebb állomásai 
közé tartozik, forgalma pedig 
ugyancsak arányban áll szépsé
gével. 

- A júniusi hideg napok, 
hetek miként befolyásolták a 
menetdíjbevételeket? - kérde
zem a szolgálatban lévő Kre
zinger Mártonné jegykiadótól. 

- Nekünk kedvez a hűvö
sebb idő. ilyenkor strandolási, 
napozási lehetőség híján a.z 
emberek inkább utazással töl
tötték el az idejüket. Ennek kö
szönhetően nagyobb bevételre 
tettünk szert. A húszszázalékos 
balatoni kedvezmény a jelek 
szerint bevált, kis és nagycsalá
dosok egyaránt élnek a megta
karítást jelentő olcsóbb utazás 
lehetőségével. Hétköznapokon 
Fonyódon és Siófokon piacot 
tartanak. Ma Fonyódra adtam 
el a legtöbb jegyet. Sokan kérik 
a csoportos űrjegyet, amely 
húsz fő esetén húsz-, ötvenen 
felül pedig ötvemzázalékos 

kedvezményt ad. Ilyen jegyet 
éppen az imént kért egy ötven
hét tagú társaság. 

- Jönnek-e külföldi vendé
gek? 

- Megszámlálhatatlan kül
földi utasunk van, főleg néme
tek. Ezzel kapcsolatban hadd 
említsem meg a mi nagy prob
lémánkat. Szombati napon, 
mint ma is, csak egy pénztár 
tart nyitva. Nekem a jegyki
adás mellett fel kell emelnem 
az engedélykérő telefont, be 
kell mon'danom az érkező vona
tokat, emellett az információ
adás is az én kötelességem. 
A postai telefon sűrűn cseng, 
gyakran kérnek olyan tájékoz
tatást, hogy például soroljam 
fel a déltől estig közlekedő ösz
szes vonatot Budapest, vagy 
Balatonszentgyörgy felé. Mind
ezt akkor, amikor a sor vége 
odakint már az ajtónál áll. Szó
val nyáron elkelne Balaton
földváron egy külön inf ormá
ció. 

- Ilyen körülmények között 
hogy bírja az utasok rohamát? 

- Tessék elképzelni mi van, 
ha csúcsforgalomban egy húsz
harminc tagú csoport helyje
gyet kér a Balaton expresszre. 
Ilyenkor az ülőhelyeket le kell 

Közös vagyonunk védelmében 

kérni a fonyódi központtól, az
tán kézzel megírni a jegyeket, 
rávezetni a vonat nevét, a ko
csi- és az ülésszámot. Láttam 
már, hogy máshol csak rára
gasztanak egy bélyeget, pilla
nat műve az egész, ahogy mi 
csináljuk körülményes, időt 
rabló munka. Közben az uta
sok ingerültek, mert félnek, 
hogy lemaradnak. 

- Nemzetközi vonatokra is 
adnak ki jegyet? 

- Papíron igen, a valóság
ban nem. Amikor a vonatok tíz
tizenöt perces időközben köve
tik egymást, egyszerűen nem 
tehetem meg, hogy behúzom a 
függönyt és nekiállok átszámí
tani a hetenként változó valuta
értékeket. Ezért a külföldre uta
zóknak vagy Budapestig adunk 
jegyet, vagy ha úgyis arra jár
nak, akkor javasoljuk, hogy Fo
nyódon, Siófokon váltsák meg 
jegyüket, ott külön nemzetközi 
pénztár működik és a zsúfolt
_ság is kisebb. 

Balatonföldváron a hétvégi 
napokon is megfordul négy-öt
ezer fizető utas, éppen ezért el
gondolkoztató: miért csak 
egyetlen pénztár tart nyitva. 

Gerecsei Zoltán 

A női nemi szervek biológiai 
ismerete a szaporodás szem
pontjából kiemelt jelentőségű. 
A harmonikus nő-férfi kapcso
lat egyik tényezője, hogy a 
mindkét nembeli egyaránt is
merje azokat az élettani funk
ciókat, melyek az utódok létre
hozásában nagy szerepet ját
szanak. 

A méh. A magzat kihordásá
ra szolgáló szerv. A nemi érett
ségtől a havivérzés megszűné
séig nyálkahártyája állandó rit
mikus változásban van. A havi
vérzés után az ösztrogén hor
mon hat rá a 14. napig, majd a 
sárgatest hormon veszi át a sze
repet. Rendkívül bonyolult hor
monális és egyéb élettani sza
bályozásról van szó, melyben 
több szerv is részt vesz. Ha a 
petesejt nem termékenyül meg, 
a méh nyálkahártyája 28 na
ponként lelökődik. Ez a menst
ruáció. 

A petevezető. Az egyik vége 
beletorkollik a méh be, a másik 
szabadon nyitott a hasüreg felé. 
A petefészekből belekerült pe
tesejt továbbítására szolgál. 
A megtermékenyülés is a pete
vezetőben történik meg. 

Ne vigye tolvaj� kerülje tűs 

A petefészek. Kettő van min
den nőnél. Ezekben vannak a 
tüszők. A nemi érettségtől 
kezdve havonta egy petesejt 
érik meg a két menstruáció kö
zött a 14. napon. Ezt az idősza
kot sok nő megérzi, az iroda
lomban a „középidős fájdalom" 
névvel illetik. A petesejt a pete
fészekből kiszabadulva a pete
vezetőn keresztül a méhbe ván
dorol, ahol ha megtermékenyül, 
bekövetkezik a terhesség. Ha 
nem, a menstruációval kilökő
dik. 

A budapesti igazgatóság ka
tonai és polgári védelmi önálló 
csoportja a közelmúltban veze
tői értekezletet tartott a Keleti 
KÜF kultúrtermében. A napi
rend az igazgatóság 1984. évi 
tűz- és vagyonvédelmi helyzeté
nek értékelése volt. 

Az értekezletet Nagy Lajos, a 
budapesti igazgatóság vezetőjé
nek helyettese nyitotta meg, 
majd Budai Józsefnek, az igaz
gatós�g katonai és polgári vé
delmi csoportvezetőjének be
számolója következett. Többek 
között elmondta, hogy a társa
dalmi tulajdon védelmében a 
rendészeti szervek kármegelőző 
munkával vesznek részt. Mun
kájuk nemcsak abból áll, hogy 
elvégzik a szükséges ellenőrzé
seket, jegyzőkönyvezik a ta
pasztalt rendellenességeket, ha
nem azonnal intézkednek is a 
hibák kijavítása érdekében, 
kezdeményezik a vétkesek fele
lősségre vonását, különös tekin
tettel a lopásokra, dézsmálások
ra. Ennek ellenére a károkozás 
gyakorisága, a károk nagysága 
emelkedik, mert a területek ál-

landó ellenőrzése a nagy távol
ságok miatt a megállapított ren
dészeti létszámmal is nehezen 
oldható meg, nincs is minden 
álláshely betöltve. A létszám 
feltöltésére és a létszámkeret 
növelésére jelentkezők hiányá
ban nincs lehetőség, főleg az 
alacsony bérezés miatt. 

Az igazgatóság területén tar
tott ellenőrzések megállapítot
ták, hogy a hiányosságok nagy
fokú közömbösségre, felületes
ségre és felelőtlenségre vezet
hetők vissza. Például az állomá
sok a megállapított zárhiányo
kat nem pótolják. A feloszlatott 
vonatok t�rtózkodási ideje ma
gas. A KUF középvezetői nem 
végeznek elegendő ellenőrzést 
éjszaka és ünnepnapokon. 

A tűzvédelem területén a 
múlt évben az élet és a testi ép
ség védelme, az anyagi javak
ban keletkezett károknak, illet
ve a tűzesetek számának csök
kentése, a tűzvédelmi ellenőrzé
sek szakszerűségének növelésé
vel a tűzesetek megelőzése volt 
a cél. 

Építkez6k figyelmébe/ 
Akarta ·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 Ország·os Érc- és 
Ásványbányák 
pilisvörösvári üzeme. 

KAPHATÓK: 
a �elyszínen 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. 

Az ellenőrzések során ta
pasztaltuk, hogy a vontató és 
vontatott járművek tűzbizton
sága nem kielégítő. E hiányos
ságok következménye, hogy a 
tavalyi 60 tűzesetből 37 a vonta
tó és vontatott járművekben ke
letkezett. A járműtüzek megelő
zése érdekében az év során is 
történtek intézkedések. 

Az olajsárosodás szempontjá
ból kritikus Dunai Finomító ál
lomás közlekedő sávjainak 
ágyazatcseréje megtörtént. Az 
olajszennyezett területek men
tesítését a továbbiakban is szor
galmazzuk. 

Vas megyei 
levéltári napok 

Hazánk felszabadulásának 
40. évfordulójának a jegyében 
rendezték meg az idei Vas me
gyei levéltári napokat Szombat
helyen. A vasi megyeszékhely 
művelődési és ifjúsági központ-

A kéménykataszterek felül- jában két nap alatt nyolc elő
vizsgálatát a kéményseprő vál- adás hangzott el. 
lalatok nem végezték el. A tudományos szakemberek 

A tűzvédelmi előírások meg
szegőivel szemben tavaly 34 
esetben jártak el. A tűzkárhely
zet az igazgatóság területén 
tovább romlott. 1984-ben 60 
tűzeset volt, ebből 4 gyújtoga
tásból eredt és különösen nagy 
anyagkárt okozott. 

Kertész István 

az egyik legjobb előadásnak 
minősítették dr. Kövér István
nak, a szombathelyi vasútigaz
gatóság igazgatási és jogi osz
tályvezetőjének az értekezését. 
Az osztályvezető a „ Vas megyei 
vasút 40 éves változásai" cím
mel tartotta meg érdekes elő
adását. 

(jakab) 

Korszerű táplálkozás! 

Tejtermékek az étrendben 

Az 1,5% zsírtartalmú tej mellett 
minden élelmiszerüzlet' kínál önnek 

újabb csökkentett zsírtartalmú tejet. 
A 2,2%-os tejben minden értékes 

alkotórész megtalálható, 
csupán zsírból van benne kevesebb. 

1 liter ára 7 Ft. 

A Tejipari Vállalatok Trösztje 
a MÁV egyik legnagyobb fuvaroztatója 

.. 

A hüvely. A szülési „csator
na" része. Nyálkahártyája szin
tén ciklusos jelenséget mutat. 
A hüvelyben a mindig jelenlevő 
Dőderlein „pálcikák" - valójá
ban mikroorganizmusok - a 
glykogénból tejsavat termel
nek. Ennek koncentrációja védi 
a női hüvelyt a külső fertőzések 
ellen. Egészséges nő hüvelyé
nek biológiai miliőjét semmiféle 
irrigáló szerrel ne változtassa 
meg. A külső nemi szerveknek 
is a meleg szappanos vízzel va
ló lemosása a legjobb tisztálko
dási módszer, csak gyakran 
kell vele élni! Ha már valami
lyen „tünetet" észlel magán a 
nő, először az okot kell felderí
teni és annak megfelelően be
avatkozni. 

Azonos tüneteket, például fo
lyást, különböző okok is elő
idézhetnek. Amit a szomszéd
asszonynak írtak fel hasonló 
„tünetre", az nem biztos, hogy 
nekem is jó! Fontos alapsza
bály: a nő szaporodást szolgáló 
szerveinek normális működését 
az egészséges életmód garan
tálja! A nőnek az egészségéért 
kettős a felelőssége: egyrészt a 
saját testéért, másrészt a mag
zat egészségéért is felenie kell! 

Életkor és nemiség. Hazánk
ban a lányok 60 százalékának 
az első havivérzése a 12-13. 
életévben jelentkezik. A mens
truáció megjelenése még nem 
azonos a nemi érettséggel, de a 
18. életév alatti „fejlett" lány 
sem biztos, hogy funkcionálisan 
már nemileg érett. A 18. év sta
tisztikailag az a választó év, 
amely alatt nem ajánlható a ne
mi élet' A nő nemileg a 18. éle
téve felett „érik be" a házasé
letre! 

Hjgiénia és divat. Sajnos, 

nem mindig egymást segítő 
testvérek. Ha mindenki hüvely
tampont használ, akkor mit ér
het el az orvosi tanács? Le kell 
beszélni a nőket a hüvelytam
pon használatáról. A hüvelyt 
tampont a hüvelyváladék átitat
ja, ez azután kitűnő táptalajjá 
válik a különböző kórokozók, 
baktériumok számára. Megta
padnak, szaporodnak, hüvely-, 
petevezető-, petefészekgyulla
dást idézhetnek elő. Használják 
az egyszerű vattát és gyakran 
cseréljék. A szeméremtest elé 
tett vatta a lehető legjobb mód
szer a fertőzések ellen, a leghi
giénikusabb módszer a havivér
zés problémáinak megoldására. 

Görcsös menstruáció. Azért 
itt említjük meg, mert ez nem 
élettani ugyan, de kimondott 
betegségnek sem tekinthető. 
Elég gyakori panaszt okozó 
probléma. Mindenképpen or
vosi vizsgálatot igényel, mert 
,,kézzelfogható" okai is lehet
nek, például fejletlen méh, hát
rahajlott méh, hormonzavar 
stb. Ha elváltozást nem talá
lunk, az egyszerű görcsoldók is 
jó megoldást hoznak. Statiszti
kailag alátámasztható, hogy a 
rendszeres házasélet, ami nem 
egyenlő a rendszertelen nemi 
élettel, valamint a szülés, a gör
csös menstruációt megszünteti 
és panaszmentessé válnak a 
vérzések. Sokszor az anya 
,,plántálja" bele a lányába a fáj
dalmat azzal, hogy elmeséli, mi
szerint „neki is" görcsökkel volt 
a havivérzése. A „havibaj" sem 
szerencsés elnevezés I Élettani 
folyamatról és nem ,.bajról" 
van szó. 

Dr. Veress Sándor 

1- -���-------=-_.«---------. 

Színes tv a kórháznak 
Bensőséges ünnepség keretében adták át július 16-án a 

MÁV Kórház péceli részlegének a Nyugati csomópont szo
cialista brigádjainak ajándékát, egy színes televíziót. A tár
salgóban elhelyezett tv az idős betegeknek nyújt szórako
zást, kikapcsolódást. 

A színes tévét a kommunista műszakok bevételéből, az 
ÖTA támogatásával vásárolták. A készüléket a vasutas
szakszervezet ÖT A osztályának vezetője, a brigádok nevé
ben a Nyugati pártbizottságának helyettes titkára és a 
KISZ-bizottság titkára adta át. 

_____ _J 

Önkéntes véradók 
Valamikor úgy terjedt el a 

köztudatban, hogy rendész, 
portás a vasúton többnyire 
azokból a dolgozókból kerül ki, 
akik már egyéb munkára 
egészségi állapotuk miatt nem 
alkalmasak. Ma már ez a tévhit 
túlhaladott, rendész, portás is 
csak az lehet, aki egészsége tel
jes birtokában van. Ezt tá
masztja alá az is. hogy a leg
utóbbi kiszállásos véradáson a 
szombathelyi járműjavító üzem 
24 tagú rendészeti csoportjából. 
a tizenhárom órás szolgálat 
után kilencen adtak vért. 
Ugyanezen napon az üzem fizi
kai állományának mintegy 20 
százaléka nyújtotta oda karját, 
hogy önként adja bajba szorult 
embertársainak azt, ami az élet 
fenntartásához a legdrágább, a 
vért. Vezetői példamutatásban 

sem volt hiány, mert a műveze
tők. főművezetők is ott sorakoz
tak sorukra várva. 

Visszatérve a rendészcsoport 
teljesítményére, amiért fontos
nak tartjuk ezt a gesztust ismer
tetni: az elmúlt években na
gyon ritkán fordult elő, hogy 
egy brigád, vagy csoport több 
mint 30%-os részvétellel képvi
selje magát ilyen eseményen. 
Az sem mellékes, hogy ez a ki
lenc ember rendszeres véradó, 
évente két alkalommal adnak 
vért, egyrészt a lakóhelyükön, 
másrészt munkahelyükön. 
A képen láthatók a rendészcso
port önkéntes véradói, akik kö
zül öten a „Kiváló Véradásért" 
ezüst és bronz fokozatú kitünte
téssel is büszkélkedhetnek. 

Sátori Vilmosné 

A rendészcsoport önkéntes véradói 



1985. AUGt:SZTüS 15. M A G \ \ R \ .\ S L T \ S 

Főidényben a Balatonnál 

7 

Telt ház az üdülőkben 

Kj..,.., \ttila: l\.etten a mólónál 

Fazekas Lajos 

Augusztusi utazás 

LobogásáL•al perzsel a nyár, 
s etfogy majd a tüze, akár 
szivemé; - addig hadd lobogJon 
a fény, a virág, az élet a lombon! 

A vasút mellett zúgó, sárga 
mezők; úgy nézek e tájra, 
mint ha álmaim szép szőttesében 
meglelem a valót, gyönyörüségem. 

Vigyázzatok hát emberi, szép 
utamra lombok s messze tornyok. 
S én megőrzöm lobogástok szinét, 
mint egy szerelmet ifjúságomból. 

Találkozó a Tisza-parton 
Záhonyban a Gépesített Ra

kodási Főnökség szakszervezeti 
bizottsága felmérte a főnökség
től nyugállományban lévő dol
gozók helyzetét, majd elhatá
rozta, hogy ismét találkozóra 
hívja meg őket, bemutatva egy
kon munkahelyük fc.>jlődését. 

A szakszen:ezet1 bizottság 
kezdeményezésével egyetértett 
a bizalmi testület. majd a szoc1-
ahsta brigádvezetők tanácsko
zása 1s. Az anyagi költségek 
előteremtésére a brigádok tár-

sadalmi munkát ajánlottak fel. 
Ilyen előzmények után július 
26-án délelőtt került sor a talál
kozóra Záhonyban. a Tisza
menti parkban. 

A kiküldött 472 meghívót 338 
nyugdíjas „ igazolta vissza", 
majd személyesen 1s megkö
szönték. hogy a főnökség kol
lektívája az idén sem feledke
zett meg róluk. 

Földvári Lajos 
szb-htkár 

A MÁVfOURS szervezésében 

Hajókirándulás a Tiszán 

Az idén SZOT- és vállalati beutalóval összesen 

29 300 vasutas üdülhet. Balatonkenesén, .a gye

rekek nyaralóparadicsomában június 17-től au

gusztus 21-ig öt turnusban 2200 gyerek tölthet 

el 10-12 napot. Július 23-án a boglárlellei csalá

dos és a kenesei gyereküdül6be látogattunk. 

Boglárlellén egy turnusban 290 vendég élvezhe

ti a nyár örömeit, a Balaton hűsítő hullámait. 

Lapozgatom a vasutasok ba
latonboglán üdülőjének ven
dégkönyvét. Csupa elismerő 
szó magyar és idegen nyelven. 
Sokan dicsérik az üdülő kony
háján dolgozók murkáját: a 
magyaros ízeket, a finom falato
kat. 

Igazi nyán kánikula van, kü
lönösen a konyhán. Bertalan 
Istvánné főszakáccsal ebéd 
után találkoztam. 

- Nem könnvű munka a mi
énk, nagy a feleiösség - mond
ja. - Változatosan igyekszünk 
főzni. hogy minden vendég 
megtalálja a kedvére való ételt. 
Az itt nyaraló külföldiek nem
csak a magyar konyháról alkot
nak véleményt. hanem a vas
utas-szakszervezet szociálpoliti
kájának hírét 1s elviszik. Mi 
minden vendég részére szeret
nénk munkánkkal örömet sze
rezni. Ez pedig csak úgy sike
rülhet, ha mindannyian a maxi
mumot nyújtjuk. Előfordul, 
hogy naponta 450 ebédet is fő
zünk. A berendezések moder
nek, az idén újították fel a 
konyha szellőzését. 

- Hol tanulta a szakácsmű
vészetet? 

- Mosogató lányként kezd
tem a pályát ebben az üdülő
ben. Innen küldtek iskolába. s 
lettem szal:munkás. Hét éve va
gyok főszakács. Örülök. hogy 
azóta a KÖJÁL - az egyre szi
gorúbb követelmények ellenére 
is - csak dicsérő sorokat í1t a 
konyhánkról. 

Beszélgetésünket vidám gye
rekcsapat szakítja meg. Egy kö
zépkorú férfit kísérnek. aki mű
anyag vödröt tart a kezében. 
Jókora ponty ficánkol benne. 

- Pár perce akadt a horogra 
- magyarázza a főszakácsnak. 
- Szeretném ha megsütnék. 
A gyerekeket akarom megör
vendeztetni vele. 

nemet mondani? - kérdezi tő
lem mosolyogva. 

Csere Antalné üdülővezető
nek is sok gondja van ilyenkor 
főszezonban. Telefonál. intézke
dik. Az irodában arról beszélge
tünk. hogy mivel gazdagodott 
az idén az üdülő. 

- Az idén két szörf öt kap
tunk - válaszolja pillanatnyi 
szünet után. - A vendégek 
óránként 30 forintért vehetik 
igénybe Két vízibiciklit is igé
nyeltünk, de arra sajnos még 
várni kell. mert sok a megren
delő. Megnyílt a hangulatos 
parti büfénk is, ahol tájJellegü 
borokat, üdítő italokat vásá
rolhatnak vendégeink bolti 
áron. Az üdülő régi büféjét is 
mi üzemeltetjük. A korábbi II. 
osztályú árak helyett IV. osztá
lyú árakon forgalmazunk. 

- Vannak-e beszerzési gon
dok? 

- Beszerzési gondjaink 
nincsenek. Hetente kétszer a 
Bosnyák piacra járunk gyümöl
csért, zöldségért és egyéb 
nyersanyagért. Megéri a fárad
ságot. mert július elején például 
egy kiló papnka ára a budapes
ti piacon húsz forinttal volt ol
csóbb. mint Bogláron. Sajnos 
halászlét ritkán tudunk főzni. 

Délután a "izparton 

mert itt a Balaton mellett nem 
kapunk halat. A maszek halsü
tők is a Tisza környékéről ho
zatják a nyersanyagot. Az üdü
lő épületeit hamarosan tataroz
ni kell, mert sok helyen beáz
nak. A vendégek elégedettek a 
szórakozási és sportolási lehető
ségekkel is. De ha olyan jó az 
idő mint most, a legszívesebben 
fürödnek és napoznak. 

Boglárlelléről ebéd után in
dultunk Balatonkenesére. Az 
akarattyai hegy tövében csend 
honolt. A gyerekeknek ebéd 
után kötelező a pihenő. Ezt az 
időt használtuk ki arra, hogy a 
tábor vezetőjével, dr. Radnai 
Jenőnével, a MÁV Kaposvári 
Nevelőotthon igazgatójával szót 
váltsunk. 

- Az idén ót turnusban 
nyaraltatunk - mondotta. -
Ez a harmadik turnus. A ma
gyar vasutasgyerekeken kívül 
osztrák és NDK-beli csopor
tunk van. A két hét kellemesen 

telt. Ragyogó időt fogtunk ki. 
Ma este ünnepélyesen zárjuk a 
tábort, s holnap hazautaznak 
a gyerekek. 

- Milyen volt az ellátás? 
- Nem panaszkodhatunk. 

A külföldiek is elégedettek min
dennel. Mi kell a gyerekeknek 
a Balatonnál? Jó idő és változa
tos étkezés. Mivel mindkettő 
megvolt, jól érezték magukat. 

Délután három órakor meg
élénkült az élet az üdülőben. 
A gyerekek, nevelőik irányítá
sával csoportosan érkeztek az 
étkezdébe az uzsonna elfo• 
gyasztására. Ezúttal kakaóste
kercset, teát és tejeskávét kap
tak. S ahogy elfogyasztották. fe
gyelmezetten elvonultak a Ba
laton-parti fövenyre. Követke
zett a fürdés, a napozás. a vi
dám hancúrozás. 

Amíg a gyerekek a vízben lu
bickoltak. Horváth Ferenc üdü
lőgondnokkal beszélgettünk. 

- Az idén napi negyven f o
rint ötven fillérből négy étke
zést, reggelit, ebédet, uzsonnát 
és vacsorát biztosítunk a gye
rekeknek - táJékoztatott. - A 

zöldség- és gyümölcsellátás jó. 
A húsellátás sajnos néha aka
dozik, de szerencsére még na
gyobb probléma nem adódott. 
A tejeskocsi nem tud hozzánk 
bejönni. így a m1 részünket a 
kenesei családos üdülőben 
hagyJák. Mivel ez az üdülő is 
hozzánk tartozik, gyorsan meg
történik az 1deszállítás. 

- Pucolják meg és tegyék a 
hűtőbe. Most nem tudunk vele 
foglalkozni, de vacsora után 
megsütjük - intézkedik Berta
lan Istvánné. Ízlik a finom uzsonna 

A fürdés befejezése után a 
gyerekek a táborzárásra készü
lődtek. Izgatottan várták a tá
borvezető értékelését, s a kü
lönböző versenyek győztesei
nek a díjak - csokoládé és tor
ta - átadását. A külföldi cso
portok tagjai magyaros emlék
tárgyakat kaptak ajándékba 

Hát lehet ilyen kérésre 

Két hét Szász-Svájcban 
A vasutas-szakszervezet és a Az üdülőben rajtunk kívül 

lnduJá.., t>lőll a Jé�irág fV. motoro"'hajó 
(Z'-oldos Barnabái, felvételt>) 

MÁV Vezéngazgatóság. vala- 10-14 é\'es korú német gyer
mint a Karl-Marx-Stadti Jár- mekek üdültek. A tábor vezetői 
műjavító Szakszervezeti Bizott- - az 1dőJárástól függően -
sága között létrejött. és közel gazdag programot szerveztek. 
másfél évtizede tartó csereüdül- Megismerkedhettünk Frauen-

Hajókirándulást szervezett a tak, a legtöbben a hajó tatján tetés keretében az idén 1s 45 stein várossal és hegyes-völ
MÁVTOURS a Tiszán. A Tisza- napfürdőztek. A hajó a tivadari vasutas gyermeke üdülhetett gyes, festői szépségű környéké
virág-II . tanyahajó társalgqjá- hídon túl, a strand közelében két hétig Szász-Svájc egyik vel. Jártunk Seifenben is, ahol a 
ban Hepp Pálné, a MAV- kötött ki. Sokan a hajón marad- gyönyörű kis városában, világhírű kézműipari játékgyár 
TOURS debreceni kirendeltsé- tak, és az ott főzött ínycsiklandó Frauensteinben. található. A gyerekek megis-gének vezetője adott rövid tájé- tiszai halászlét és túróscsuszát Budapesttől Drezdá1g fekvő- merkedhettek a diótörő babák koztatást. kóstolgatták. helyes kocsiban, Drezdától az és egyéb játékok készítésével. 

- Az út teljes ellátással sem A Jégvirág-IV. visszafelé üdülőig autóbusszal utaztak a A szomszéd községben stran-
kerül többe 150-200 forintnál 1 d , gyerekek. Az üdülő 665 méter dola's1· lehetowse'get 1s biztosítot-már gyorsabban ha a t a viz , - mondta. - A J'övőre is gon- magas sziklás hegy tetejen tak re'szu"nkre. A vendéglátók sodrását kihasználva. Gergelyi- , 

k" dolva. a tanyahajón való üdül- épült. A vadregenyes ornye- autóbuszkirándulásokat is szer-ugornya kikötőjében a Kmetty b · d ki · 'l · t tetés ügyében is tárgyalunk a zet en mm en JO erez e ma- veztek. Jártunk a Karl-Marx-Pál .kapitány vezette hajót leg- · t A 11 't ' 1 h t tt Felső-Tiszai Vízügyi Igazgató- ga · z e a asra sem e e e Stadti JárműJ·avítóban, az au-, 
g l Eg hetes 1·11etve 2 3 na alább ötezer strandoló fogadta. panasz. A konyha bőséges és sag a • Y , · · 

gustusburgi várban és az oede-, t ktwl · ·g Zs B változatos menüt kínált. pos - pen e o vasarnapi · · rani m1niországban. Tréfás ver-turnusokra gondolunk. ----------------------------,-senyek, sportprogram, virslisü-
Az első, kísérleti útvonalra tés, kultúrest tette emlékezetes-

100 felnőtt és több mint 20 Bemutatkozó kiállítás sé a két hetet. A magyar és né-gyermek érkezett Debrecenből met gyermekek között barátság és Nyíregyházáról a vásárosna- A miskolci vasutasok Vörös- tanár vezetőjét. valamint a leg- szövődött. mény1 állomásra. Rovid buszo- marty Művelődési Háza művé- aktívabb tagokat. A tábor vezetője, Günter zás után a kirándulók a JégL'i- szeti körének tagjai bemutatko- A művelődési ház vezetőjé- Eckhardt és helyettese. Günter rág-IV. motoroshajóra száll- . 
áll ' , d t k . , li nek, Daragó Károlynak üdvöz- Patn'ck mindent megtett a zo ki itast ren ez e JU us tak Gergely1ugornyánál. , .. . , ló szavai után �adványi Géza, gondtalan üdülés érdekében. A ··bb há · · h · · · t 19-en a kozeli Bogacson. az MSZMP MAV M1'skol.ci B1·-to mint romoras aJou A német nevelők és az üdülő alatt a kellemes hangulatról a A bogácsi művelődési ház ki- zottságána� , t_itkára , nyitotta személyzete nagy szeretettel Cseppentő fivérek megyeszerte állítótermében a helyi iskola ta- meg
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a , a foglalkozott a magyar gyere-híres tánczenekara gondosko- , . al k 1 k „ t- sza . or s1 eres teve enys get. , .. 1 • nul01ból a u t a.maraegyu A kiállítók nevében megkö- kekkel. Mindannyian egészsé-dott. ( Cseppentő Sandort )O is-

k" .. .. k 1 gesen. gazdag élményekkel tér-menk a vasutasok. ő a MA V fú- tes oszontotte a mis 0 ci ama- szönte Bogács község vezetŐl-
vós zenekar vezetője') Voltak. tőr művészeket, köztük Zsig- nek. hogy lehetőséget adtak a tek haza szüleikhez. 
akik táncoltak, mások dalolgat- nár Istt>ánt, a kör festőművész- bemutatkozásra. Dr. Keresztes István 

(\'ii,i F ert>ne Ít>hétt>lei) O.K.-V.F. 

Az EBSE-üdülőben 

Tíz nap Hajdúszoboszlón 
Akik már üdültek a MÁV Al

kalmazottak Első Biztosító és 
Segélyegyesülete Hajdúszo
boszló Lenin út 23. szám alatti 
üdülőházában, azok tudják, 
hogy a vendégek 1-2-3 ágyas 
szobákban nyernek elhelyezést. 
Az emeleti elhelyezés még a be
tegeknek sem jelent gondot. 
mert hívós rendszeru felvonó 
áll rendelkezésükre. A szobák 
berendezése kényelmes, min
den szoba erkélyes, a napozás
hoz nyugágyakkal ellátva. 
A földszinti közös helyiségek
ben színestv-készülékek. 500 
kötetes könyvtár. különböző já
tékok, sportszerek szolgálják a 
szabad idő hasznos eltöltését. 
A beutalt vendégek kultúr- és 
sportprogramját az üdülő veze
tői szervezik és bonyolítják le. 
melyben a városnéző sétától a 
sportprogramokon át autóbusz
kirándulások és zenés-táncos 
est is megtalálható. 

Több alkalommal üdültem 
már ebben az üdülőben. Mm
dig megelégedéssel nyugtáz
tam beutalt társaimmal 
együtt - a rendkívüli tisztasá
got, a választékos és ízletes éte
leket, az udvarias felszolgá
lást, egyszóval a magas szintű 

vendéglátást. Ebben az üdülő
ben a vendégek problémáit 
azonnal megoldják. És teszik 
ezt észrevétlenül, csendben és 
természetükből adódó szorga
lommal. 

Ehhez a mmőségí munkához 
teremtette meg az egyesület a 
megfelelő munkakörülménye
ket azzal, hogy közel 8 millió 
forintos beruházással ÚJ, kor
szerű konyhát épített, bővítette 
a már meglévő éttermet. Ennek 
eredményeként 130 beutalt 
vendég egy turnusban étkez
het. Kialakították az új büfét, 
amely ma már alapvető igénye
ket elégít ki. 

Ebben az üdülőben télen
nyáron kellemes napokat tölt
het a vendég. A még aktív dol
gozók évi fáradtságukat kipi
henve. új erővel feltöltődve tér
hetnek meg otthonukba. a bete
gek Hajdúszoboszló áldásos 
gyógyvizének hatását vihetik 
magukkal. 

Az üdülő és 31 fqny1 személy
zete a legteljesebb mért�kben 
teljesíti hivatását, a munkában 
elfáradt vasutasok és családtag
jaik megelégedésére. 

Pintér Lajos 
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Vakáció Dunakeszin Lövészverseny 
a vasutas

kupáért 
• 

NapkiJzis tábor a DVSE sporttelepén 

Igazi nyári kánikulai meleg 
van. A kora délutáni órában a 
Dunakeszi Vasutas SE sportte
lepe is békésen szunnyadna, ha 
a tenisz szerelmesei hangos já
tékukkal nem törnék meg ezt a 
nyári idillt. A labdamenetek 
közben egy-egy bemondással a 
wimbledoni bajnokságot idézik. 
A játékuk azonban még ... 

Alig száz méterre a teniszpá
lyáktól a futófolyosó hűsében 
sziesztáznak az atlétikai napkö
zis tábor résztvevői. A majd 
kétszáz méteres folyosót kelle
mes zene tölti be. Három asztal
nál tizenéves srácok vívnak 
ádáz pingpongcsatát. Az edzői 
szoba előtt néhányan beszélget
nek, tréfálkoi;nak. A szobában 
Maracskó Pál edző a délutáni 
edzéstervvel foglalatoskodik. 

Kint ugyancsak vidámak a 
gyerekek. 

- Talán elmarad a délutáni 
edzés? 

- No, erró1 szó sincs, há
romkor kezdünk. Én is hallom, 
hogy jó ked.irük van és örülök 
annak, hogy ennyire felszaba
dultak. 

- Tudják már, hogy most 
mi vár rájuk? 

- Igen. Az edzéstervet úgy 
dolgoztuk ki, hogy a terhelés fo
kozatos legyen. Délelőtt erősen 
megdolgoztattam őket, most 
majd könnyed átmoz_gató gya
korlatokat végeznek. Ev közben 
heti 2-3 alkalommal edzenek, itt 
a táborban pedig naponta eny
nyiszer. Így különösen vigyázni 
kell, hogy ettől a zsúfolt, szokat
lan edzésadagtól nehogy sérü
lést szenvedjen a fiatal szerve
zet. 

A fiatal edző - aki aktív má
sodosztályú hármasugró 
büszkén mondja, hogy a Kőrösi 
Csoma Sándor és a 3. számú Ál

talános Iskolával kiépített jó 
együttműködés révén az egye
sületben még soha nem spor
tolt ennyi serdülő fiatal, mint je
lenleg. Ezért is örülnek annak, 
hogy az idén is meg tudták hir-

FILATÉLIA 

detni ezt a tábort. A gyerekek 
jobban megismerhetik egy
mást, meg az egyesületet is, és 
nem utolsósorban jó feltételek 
között készülhetnek a verse
nyekre. 

Az egyesület és a Kőrösi Cso
ma Sándor iskolában működő 
sporttagozatos osztályok közös 
munkájának eredményeiről be
szélgettünk, amikor a kinti zsi
bongás elcsendesedett. 

- Mit sejtet ez a hirtelen 
csend? Csak nem valami tréfá
ra készülnek a gyerekek? 

Á, dehogy. Hány óra van? 
- Három múlt öt perccel. 
- Akkor már kimentek 

bemelegíteni. 
A futófolyosó végében a rög

tönzött súlyemelőteremben há
rom dobóatléta a nehéz tárcsák
kal gyűrkőzik. A Bak fivérek 
közül Zoli az öccsének - Sán
dornak - a gyakorlatát figyeli. 

- Mennyi annak a súlya, 
amit Sanyi emelget? 

- Száztíz - mondja a szál
fatermetű Zoli. 

- Ilyen melegben nem vol
na jobb strandolni? 

- Majd arra is találunk al
kalmat, hogy lu b1ckoljunk a 
vízben. 

A futófolyosó kellemes klí
mája után szinte fojtogató a kin
ti hőség. A futók azonban mit 
sem törődve ezzel az .,apróság
gal", jókedvűen végzik a beme
legítést. 

- Valaki mindig középre áll, 
s irányítja a többieket. Most 
Bárdfalvi Tamásé a „segéd
edzői" szerep - tájékoztat Ma
racskó Pál. S azt is megtudom, 
hogy néhány ígéretes atléta 
bontogatja szárnyait a Vasutas 
Sportegyesületben. A tizenöt 
éves magasugró, Farkas Rita 
tavaly lett aranyjelvényes. Tóth 
András 100 m-en 11.2-es idejé
vel egy tizedre van az aranyjel
vénytől. A két tizennégy éves
nek, Czibere Anikónak 400 mé
teren 60 mp, Sánta Péternek 
magasugrásban 165 cm a leg
jobb eredménye. 

m1 bélye iá lít s 

- Mikor lesz legközelebb 
verseny, ahol lemérhetik a mos
tani munka eredményét? 

- Július 12-én Vácott, ahol 
valamennyien indulnak a ser
dülő B, A és az ifjúságiak részé
re kiírt versenyen. 

- És azt követően? 
- Továbbra ismét heti 2-3 

alkalommal edzünk, majd 
augusztusban a közép- és hosz
szútávfutókkal a Börzsönybe 
megyünk edzőtáborozm. És ter
mészetesen indulunk a közbe
eső versenyeken is. 

Jó húszpercnyi ráhangolás 
után a 23 tagú társaság Maracs
kó Pál irányításával megkezdi a 
11api penzum teljesítését. Ár
nyékba húzódom, a labdarúgók 
kispadjáról figyelem, hogy a 
vasutas atléták minden erőlkö
dés nélkül futják a kijelölt távo
kat, ugranak távolba. Közben a 
legfiatalabb atlétapalántának, a 
tizenegy éves Vonczem Ger
gelynek az édesapja telepszik 
mellém. 

- Mi, szülők is örülünk az 
egyesület kezdeményezésének 
- mondja. - Nyugodtan dol
gozhatunk, tudjuk, hogy a gye
rekek jó helyen, felügyelettel 
töltik a vakációt. A járműjaví
tóban ebédelnek, itt pedig 
edzenek, s közben még progra
mokat is szerveznek számukra. 

Vetési Imre 

A debreceni építési főnökség 
honvédelmi klubja már ötödik 
alkalommal rendezte meg az 
üzemi MHSZ-vezetőséghez tar
tozó klubok részére alapított 
vasutaskupáért folyó légpuska
lövészversenyt. 

A csapatverseny győztese a 
debreceni körzeti üzemfőnök
ség tartalékos szakosztályának 
csapata lett. Az egyéni versenyt 
Tóth József, az építési főnökség 
honvédelmi klubjának verseny
zője nyerte. 

MHSZ-lövészverseny 

A hatvaniak MÁV -MHSZ 
Honvédelmi Klubja a közel
múltban a HKVSC lőtéren kis
puska-, és légfegyveres szá
mokban versenyt rendezett, 
melyen a KISZ-alapszerveze
tek, a szocialista brigádok, a 
Volán és az ÁFOR-vállalatok 
versenyzői vettek részt. 

A felnőtt férfiaknál Balázs 
Béla 92, a nőknél Geiger Mária 
82 köregységgel első lett. Mind
ketten a MÁV versenyzői. Az if
júsági fiú és lány korcsoportnál 
is a vasutasok lettek az elsők. 

A verseny első, második és 
harmadik helyezettjei oklevél
és tárgyjutalomban részesültek. 

Jubilál a halasi 

vas uta s-fúvószenekar 

' 

1-11 
- Kivágták a fákat. Tapol

cán a Magashegyi úton 17 el
öregedett, jórészt kiszáradt je
genyefa lehulló, letöredezett 
ágaival veszélyeztette a gyalo
gos- és járműforgalmat, az alat
ta húzódó villanyvezetéket. 
A városi tanács nemrégiben ki
vágatta a fákat, megszüntette a 
balesetveszélyt. Ősszel a kivá
gott fákat új telepítésű cseme
tékkel pótolják. 

- Nyári olvasótábor. A Hat
van környéki vasutasgyerme
kek részére tíznapos olvasótá
bort szerveztek a Nagyköké
nyesi Általános Iskolában. 
A gyermekeket megismertették 
többek között a vasutasmunka 
sokrétűségével, e hivatás szép
ségeivel. A program bélapátfal
vai-szilvásváradi kirándulás
sal zárult. 

- Értékes vállalás. A győri 
körzeti üzemfőnökségnél meg
alakult VIT '85 nevű munkabri
gád társadalmi vállalásként le
bontotta a régi fűtőházat, a vas
utasnapra rendbe tette a győn 
állomás peronjait. 

- Táncszakkör-tábor. Négy
napos táncszakkör-tábor nyíUk 
augusztus 29-e és szeptember 
2-a között a győn vasutasok 
Arany János Művelődési Házá
ban. A vasutasgyermekek ré
szére szervezett programot ne
ves művészek szervezik, illetve 
vezetik. 

- Szentendrei nyár. Siker
rel mutatkozott be a szentend
rei városházudvari játékokon a 
győn vasutas Alfa Színház 
amatőr együttese. A Babik cí
mű művet adták elő. 

- Kihelyezett értekezlet. A 
hatvan-salgótarjám pálya
fenntartási főnökség szakszer
vezeti bizottsága a közelmúlt
ban kihelyezett szb-értekezletet 
tartott a mezőkövesdi hőfürdő 
üdülőjében. A résztvevők érté
kelték többek között a szocialis
ta bngádvetélkedők eredmé
nyeit. és beszámolót hallgattak 
meg az aszódi II-es főpályames
teri szakasz gazdasági tevé
kenységéről. 

1985. AUGUSZTUS 15. 

- Élménydús kirándulás. A 
monori nyudíjasklub tagjai az 
albertirsai társcsoporttal együtt 

mintegy nyolcvanan 
Egerbe látogattak. Megtekintet
ték a város nevezetességeit, 
majd a Szépasszony-völgybe 
sétáltak ki egy kis borkóstolóra. 
Az egész napos program jó al
kalom volt a társcsoporttagok 
összeismerkedésére. 

- Kézimunka-kiállítás. A 
közelmúltban amatőr kézimun
ka-kiállítás nyílt Pécs állomás 
kultúrvárótermében. A látoga
tók megismerkedhettek többek 
között a kalocsai, a matyó, a bu
zsáki és a sváb hímzésminták
kal, öltésekkel. A kultúrváróte
remben ősszel ismét rendeznek 
hasonló bep1.utatót. 

- Tűzoltási gyakorlat. A ba
lassagyarmati csomóponton 
tűzoltási gyakorlatot tartottak. 
A városi tűzoltó-parancsnok
sággal közösen szervezett gya
korlat célj{l a feladatok össze
hangolása, a kiképzés során ta
nultak elmélyítése, alkalmazása 
volt. 

Tapolca régen és most. 
Ezzel a címmel nyílt fotókiállí
tás nemrég a város Batsányi Já
nos Művelődési Központjának 
aulájában. A fotók bemutatták 
a már lebontott, régi épületeket 
és a helyükbe épített újakat. 
A város fejlődését reprezentáló 
kiállítást dr. Mozsdényi László, 
a városi tanács elnökhelyettese 
nyitotta meg, amelyen jelen 
volt Sebők János vezérőrnagy 
országgyűlési képviselő 1s. 

- Üdülő gyerekek. Vasutas 
gyerekek üdültek Bodrogolaszi
ban, a MÁV Nevelőotthonban 
június 19-től július 17-ig, két 
turnusban. A gazdag kulturális 
és sportprogramot a miskolci 
Vörösmarty Művelődési Ház 
vezetősége és a nevelőotthon 
pedagógusai együtt szervezték. 
A gyerekek kirándulások kere
tében ismerkedtek Sárospatak. 
Tokaj és Miskolc műemlékei
vel, nevezetességeivel. Estén
ként budapesti és miskolci mű
vészek szórakoztatták őket. 

A vasutas-szakszervezet sop
roni bélyeggyűjtő köre a 35. 
vasutasnaphoz kapcsolódva 
rendezte meg jubileumi bélyeg
kiállítását a Sopron-szálló 
kongresszusi termében. 

ban részesült. Még négy gyűjte
ményt érdemesített a zsűri arra, 
hogy a MABÉOSZ emlékpla
kettje mellett különdíjban ré
szesüljön. Megyik Ferenc a 
GySEV igazgatója különdíját 
Schöberl Frigyes, a vállalati 
szakszervezeti bizottság külön
díját Oltráczi Ferenc és Király 
Tibor, a Sopron-szálló igazgató
jának különdíját Dióssy László 
vehette át. A zsűri hét kiállítót 
kis ezüstérem, négy gyűjtőt -
köztük egy ifjúságit - ezüstö
zött bronzérem, három gyűjtőt 
bronzérem rangú oklevélben, 
három kiállítót pedig oklevél
ben részesített. 

Harmincöt évvel ezelőtt, 
1950-ben alakult meg Kiskun
halason a vasutas művelődési 
ház fúvószenekara. A megala
kulást követő években egyenle
tesen fejlődött zenei tevékeny
ségük, melyet a helyi honvéd 
zenekar megszűnése is segített. 
Ebben az időszakban Nagy Gé
za nyugalmazott honvéd kar
nagy irányításával működtek. 
Később, 1964-ben Katanics 
Gyula karnagy vette át a zene
kar irányítását. Vezetésével me
gyeszerte ismertté váltak, egyre 
több városba kaptak meghí
vást. 1974-ben Lajosmizsén 
megtartott minősítő versenyen 
,,Ezüstlant" díjat nyertek. 

A jubileum alkalmával a 35. 
vasutasnap tiszteletére Kiskun
halason a Lenin téren rendez
ték meg a dél-alföldi vasutas fú
vószenekarok találkozóját. 

A békéscsaba.1, szegedi, szente
si és kiskunhalasi zenekarokat 
Szabó Károly, a városi tanács 
elnöke köszöntötte. majd több 
mint kétórás színvonalas hang
versenyben gyönyörködhetett a 
nagyszámú közönség. A hang
verseny után a vasutas művelő
dési házban folytatódott az ün
nepség, ahol a Vasutasok Szak
szervezete elnöksége nevében 
Hegedüs Károly, a kulturális. 
agitációs, propaganda- és sport
osztály helyettes vezetője mél
tatta a jubiláló zenekar műkö
dését, majd átadta az elnökség 
ajándékát. Gulyás Ferenc, a 
szegedi területi szakszervezeti 
bizottság munkatársa pedig 
Szakszervezeti Munkáért Okle
velet adott át az alapító tagok 
közül Burányi Lászlónak és 
Huff Miklósnak. 

Lakás�sere 

A kör fennállásának 25 éves 
jubileumát méltó környezetben, 
nagyszámú érdeklődő jelenlété
ben Idei Miklós, a MABÉOSZ 
alelnöke nyitotta meg és méltat
ta a vasutas kör negyedszáza
dos fennállásának fontosabb ál
lomásait. Szólt az alapítás utáni 
időszak szervezési és filatéliai 
tevékenységéről, amely meg
alapozta, megteremtette a kör 
fennállásának jelenlegi, leg
újabb szakaszának eredmé
nyes, kiemelkedő működéséhez 
a lehetőségeket. Ezt fémjelzi az 
1983-ban elnyert Gazda Gyu
la-vándordíj. 

A 24 kiállfió közül ifj. Király 
Tibor „Céglyukasztásos bélye
gek" című gyűjteményét és 
Franz Wollansky osztrák kiállí
tó „A vasút világa" c. anyagát 
értékelte a legmagasabbra. 
Mindketten kis aranyérem ran
gú oklevélben és tiszteletdíjban 
részesültek. Az osztrák gyűjtő a 
MABÉOSZ főtitkárának, ifj. Ki
rály Tibor pedig a GySEV ve
zérigazgatójának a különdíjá-

A kör fennállásának jubileu
ma mellett több egyéb kerek 
évfordulóról is megemlékez
tünk. Így, 50 éve - 1935-ben 
- rendeztek először bélyegki
állítást Sopronban (az alkalmi 
bélyegző erre utal), 60 éve -
1925-ben - alkalmaztak elő
ször Sopronban alkalmi emlék
bélyegzést, a Soproni Ipar Kiál
lítás alkalmából. Körünk által 
rendezett kiállítás - reméljük 
- további lendületet ad a sop
roni filatéliai életnek. 

Király Tibor 
köri elnök 

Pályázati felhívás 
A MÁV Tisztképző és Továbbképz6 Intézet pályázatot hirdet 

egy pályafenntartási (oktatás-szervezés, tanulmányi ügyek) szak
oktatói munkakör 1985. szeptember 30-tól történő betöltésére. 

Feltételek: szakirányú felsőfokú vasúti szakképzettség, kö
zépfokú politikai végzettség. 
Legalább 5 évi külszolgálati szakmai gyakorlat. (Lakást nem tu
dunk biztosítani.) 
Egyetemi, főiskolai végzettségnél rövidebb gyakorlati idő is ele
gendő. 

Bérezés a kollektív' szerződés szerint. 
A pályázatokat 1985. szeptember 15-ig, ajánlott levélben, 

részletes önéletrajz kíséretében kell beküldeni az intézet címére: 
1087 Bp. VIII., Luther u. 3. sz. 

G. J. 

Elcserélném rákospalotai 50 négy
zetméteres. kétszobás, fózófülkés. 
komfortos (külön kert. padlás. pince, 
garázslehetóséggel) MAV-bérlakáso
mat tanácsi komfortosra, esetleg gar
zonra, lehetóleg Újpalo!án, vagy Y.e

lenföldön. kizárólag MAV-dolgozóval. 
Érdeklódni lehet este a 252-134-es tele
fonszámon 

Elcserélném Budapest XV .. Rákos 
úti összkomfortos, másfél szobás 47 
négyzetméteres. erkélyes. telefonos 
MAV-bérlakásomat hasonló vagy ki
sebb tanácsi lakásra. Érdeklódni lehet 
napközben a 30-17. este 18 órától a 
698-714-es telefonszámon. 

Elcserélnénk Budapest X. kerúlet 
Maláta út 13 szám alatti másfél szo

,.. bás. komfortos tanácsi lakásunkat Bu
dapest bármely kerületében kétszo
básra. megegyezéssel, Gondnoki be
osztást 1s vállalnánk. Erdeklódni lehet 
minden másnap az 55-06-os üzemi te
lefonon. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaudvar
nál lévó komfortos kétszobás. 54 négy
zetméteres. gázfútéses MÁV-bérlaká
somat nagyobbra. Zöldövez�ti vagy V1-

Hangversenyt ad a zenekar dék1 megoldás 1s érdekel. Erdeklódm 
lehet a 114-625-ös telefonszámon Koz
ma Imrénél. vagy 10-28 üzemi. illetve 
a 330-992-es telefonszámon Kozma 
Imrénénél. Cím: Budapest VIII .. Kere
pesi út 1. VIII ép. I. em 30. Szombathely 

Napközis tábor 
a művelődési házban 

Minden esztendőben gondot 
okoz a szülőknek az iskolaév 
befejezése és a július elsejei tá
bornyitás között a gyermekek 
elhelyezése. Ebben segített 
Szombathelyen a vasutasok 
Haladás Művelődési Háza. Jú

nius 17-től 28-ig napközis tá
bort szervezett és indítótt. A 
beíratottak 75 százaléka vas
utas szülők gyereke volt. 

Az alsó tagozatos tanulók ré
szére kezdő és haladó fokon né
met nyelvtanfolyamot indítot
tak. Az V -VIII. osztályosok 

tégy HT-1080 Z típusú számí-

tógépen a számítógépes progra
mozással ismerkedtek. 

A tanulás mellett a délutáno
kat egyéb programokkal töltöt
ték. Megismerkedtek a szom
bathelyi járműjavító üzemmel. 
a MÁV Igazgatóságon lévő vas
úttörténeti kiállítással. Jártak a 
Forradalmi Múzeumban és a 
csillagvizsgálóban. Több film
vetítést és sportdélutánt is beik
tattak a programba. Voltak egy 
kőszegi kiránduláson és diszkó
val zárták a napközis tábort. 

Sz. J. I. 

Elcserélném budapesti kétszobás. 
külön étkezós. erkélyes, II. emeleti. 
komfortos. telefonos (zártkertes) 
MÁV-bérlakásomat: Miskolc-Selyem
réti. egy szoba, konyhás komfortos, 
gázkar.vektoros, földszinti vagy I. 
emeleti kifogástalan állagú tanácsi la
kásra MÁV-dolgozóval. Cím: Hidasi 
Jenó, 1155 Budapest. Lenin útja 16, D. 
Telefon 643-128. 

Elcserélném Budapest. Landler-la
kótelep1. 52 négyzetméteres. másfél 
szobás. komfortos. félemeleti. kertes 
MÁV-bérlakásom 2 és fél szobásra. 
szintén a Landler lakótelepen vagy a 
XV. kerületben. Érdeklódni lehet: a 
35-91, vagy 128-545 telefonszámon 
8-tól 16 óráig. Adámné. 

Elcserélném szoba-konyhás, fél
komfortos, 32 négyzetmét!!res, I. eme
leti tanácsi lakásomat MA V-bérlakás
ra, másfél-. kétszobás1g. Érdeklódni le
het: Budapest VIII., Dobozi u. 43. I. 9. 
Kantáné. 

Elcserélném Budapest XVII kerü
letben lévó 3 szobás. étkezós. erkélyes. 
73 négyzetméteres, tanácsi • bérlaká
som kétszobás. komfortos MAV-bérla
kásra. Budapesttól 60 kilométeng ker
tes MÁV-lakás 1s érdekel. Érdeklódni 
lehet 7 -16 óráig a 19-24-es üzemi tele
fonszámon: Szalonta1 Jánosné. 

Elcserélném Szentgotthárd állomá
son lévó két és fél szobás, félkomfor
tos. alápincézett - udvar, kert. gyü
mölcsfák. gazdasági udvar. ga?daság1 
épületek tartoznak hozzá - MAV-bér• 
lakásomat Budapesten vagy a Bala· 
ton-parton levó lakásra. Mmden meg
oldás érdekel. Címem: Budai Gyula 
pályamester, Szentgotthárd. Malom u. 
1 

Elcserélném Bp. Keleti pályaudvar
nál a .. nyolc házban·· lévó 3 szobás. 
teakonyhás. gázfütéses. telefonos, 80 
négyzetméteres MÁV-bérlakásomat 
�ét kisebbre. az egyik tanácsi legyen. 
Erdeklódm lehet napközben a 131-212. 
vagy 11-93. este a 332-754-es telefon· 
számon. 

Elcserélném Budapest, IV kerületi 
két. plusz k&t félszobás. étkezós. III. 
emeleti szövetkezeti lakásomat: két
szobás, összkomfortos tanácsi vagy 
MÁV-bérlakásra, X .. XIX. kerületi 
elónyben, valamint egyszoba. komfor
tos tanácsira. Nyári költözés. Érdek· 
lódm lehet a 17-48 üzemi telefonszá· 
mon munka1dóben. 
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' VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

Ha jó a fuwarszerzés� 
nöwekszÍk a forgalom 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

A motorvonat gőzösidőkre 
emlékeztető bodor füstfelhőket 
eregetve robog az alföldi róna
ságban. Jobbról, balról búza
táblák. Távolabb kukorica zöl
dell. Azután változik a kép. Le
gelő legelőt követ, kócos kutyák 
teheneket, birkákat terelget
nek. XXIX. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM ÁRA: 2 FORINT 

Aki kapja, nem haragszik 

1985. AUGUSZTUS 29. 
Biharnagybajom állomásfő

nöke Tóth Endre szabadságon 
van, azonban vállalkozott arra, 
hogy megismertet az állomás 
munkájával. 

Teljesítménybérezés 
tanulságokkal 

- A körzesítés folytán négy 
község szállít az állomásra, Sár
rétudvari, Nagyrábé, Bihartor
da és Szerep. Az ÁFÉSZ körze
ti TÜZÉP-telepe - külön ipar
vágányuk van - leadásban lát
ja el ugyanezeket községeket 
építő- és tüzelőanyaggal - so
rolja. - A feladási kocsiforgal
munk az utóbbi években 
egyenletesen növekszik. Én 
nyolcvan óta vagyok állomásfő
nök Biharnagybajomban Felfo
gásom szerint az állomásfőnök 
nem csupán az állomás vezető
je, hanem minden szempontból 
gazdája is kell, hogy legyen. 
Gondoskodnia kell a megélhe
tésről, vagyis a minél nagyobb 
forgalom eléréséről. Igyekszem 
ebben a szellemben dolgozni. 

A MÁV-nál ebben az évben a 
kísérletek kedvező tapasztalatai 
után valamennyi üzemfőnöksé
gen új prémiumszabályzatot 
készítettek, bevezették az egy
séges anyagi ösztönző rend
szert, s a szállítási teljesítmé
nyek alakításában leginkább 
szerepet játszó - elegyrende
zéssel összefüggő - munkakö
rökben bevezették a teljesít
ménybérezést. A közelmúltban 
Nyíregyházán a vasút frekven
tált területein dolgozó vasuta
sokkal, tisztségviselőkkel töb
bek között ezekről a kérdések
ről beszélgettünk: 

- A körzeti üzemfőnökség 
átlagosan 358 Ft bérfejlesztési 
lehetőséget kapott minden dol
gozóra - kezdi a beszélgetést 
Vigyik László utazó főbizalmi. 
- Ezt a tisztségviselők bevoná
sával 50 és 600 Ft között diffe
renciálták. Főként az utazók -
akik a több túlóra miatt keve
sebb béremelést kaptak - nem 
fogadták nagy lelkesedéssel a 
differenciálást. Mindenki várta 
nem lesz-e keretcsökkenés. Ja
vasoltam is az szb-nek, hogy 
még ebben az évben térjünk 
vissza a bérrendezés tapasztala
taira. Ugyanis a dízelmozdo
nyon szolgáló személyzetnek 
növekedett a túlóraszáma, de a 
villanymozdonyokon nem. El
sősorban azért, mert e géptípu
sokból két tucatnál is több vár 
javításra, tehát emiatt sem le
het túlórázni. Pedig kellene a 
mozdony, mert sok a gépre vá
rás. Ez a szituáció több utazót 
anyagilag hátrányosan érintett. 
Nehéz volt megértetni a nyolc
százalékos béremelés lényegét 
is, hiszen azt nem tették hozzá 
az illetékesek, hogy ebből csak 
a kollektív szerződésben rögzí
tett különféle járulékokkal 
csökkentett összeget lehet diffe
renciáltan szétosztani. Sokat 

.. 

kellett a csoportban emiatt 
utólag magyarázkodni. Ezt 
megfontoltabb nyilatkozatokkal 
el lehetett volna, kerülni, és ak
kor az emberek nem cinikus 
kézlegyintéssel mondják el vé
leményüket a szakszervezetről. 

A legnagyobb gondot még
sem ez okozta Nyíregyházán. 
Felsőbb utasítások figyelembe
vételével - az egységes anyagi 
érdekeltségi rendszer részeként 
- kidolgozták az új prémium
szabályzatot. Akinek a munka
körét az egységes ösztönző 
rendszer kimunkálásánál nem 
vették figyelembe, az nemtet
szését nyilvánította. Ennek az 
lett az eredménye, hogy az e té
mában készült bizalmi testületi 
előterjesztést a meglehetősen 
éles vita után se fogadta el a 
testület. 

- A határidők torlódása 
miatt az előterjesztést nem tud
tuk a tisztségviselőkkel, sőt 
még a közgazdasági bizottság
gal sem megbeszélni - magya
rázza Csujna János szb-titkár. 
- Nem volt munkakörökre le
bontva a tervezet, s akiket -
vagy akinek a csoportját - hát
rányosan érintette a tervezett 
intézkedés, az kifejtette vélemé
nyét a testület előtt. A bizalmi 
testület végül úgy döntött, hogy 
az új, konkretizált előterjesztést 
ismét vigyék szb-ülés elé. Így is 
történt. Ebből mindenesetre 
okultunk. Ilyen munkamód
szerbeli hibát még egyszer nem 
követhetünk el, különösen nem 
a választások előtt. 

Dáka Vidor üzemfőnök-he
lyettes arról tájékoztatott, hogy 
a vasúti szállításban érdekelt 
szakemberek között (100 száza
lékos tervteljesítés esetén) 925 

ezer forint prémiumot oszthat
nak szét Nyíregyházán. Ered
ményeik azonban 'lényegesen 
kedvezőbbek. Az elosztásnál a 

Debreceni TSZB-nek a szolnoki 
kísérlet során szerzett tapaszta
latait is hasznosították. Ezért 
döntött úgy a körzeti üzemfő
nökség szb-je, hogy a prémium 
több mint kétharmad részét ki
mondottan az A, B, C, D kate
góriákba sorolt üzemviteli mun
kakörökben, differenciáltan 
osztják szét, s a megmaradó 
részből az egyéb, kapcsolódó 
munkaterületen dolgozókat is 
jutalmazzák. 

Kezdetben többen szóvá tet
ték, hogy ők is becsülettel ellát
ják feladatukat, s munkájuk 
nélkül az üzemfőnökségi ered
mények mérsékeltebbek lenné
nek. Mégsem kapnak semmi 
plusz juttatást. Ezért döntött 
úgy az szb, hogy a megmaradó 
25-30 százalékból az úgyneve
zett kapcsolódó munkakörök
ben dolgozók, mint pl. oktató
tiszt, kocsi-villanyszerelő, teher
átmenesztő, munkaügyi vezető, 
a kocsivizsgálók egy része, 
üzemgazdászok stb. negyed
évenként 400-2200 Ft-ig jutal
mazhatók legyenek. A nem 
kapcsolódó munkakörökben 
300-800 Ft közötti jutalmazá
si lehetőséget szavazott meg a 
testület. Természetesen minden 
esetben úgy kell a feladataikat 
kijelölni, hogy a vasúti és egyé
ni érdekek összhangja biztosí
tott legyen, s a szállítási ered
mények által behatárolt pré
miumkeretet ne lépjék túl. Első 
ízben augusztusban fizettek eb
ből a prémiumból a II. negyed
évi eredmények alapján. 

- Tapasztalataim szerint a 
doigozók elégedettek voltak a 
borítékkal, és a valóban demok
ratikusabb keretek között el
végzett differenciálással is -
szögezte le az üzemfőnök-he
lyettes. 

(Folytatás a 4. oldalon.) 

- Mi várható az idei évtó'l? 
- Az első félév mindig 

gyöngébb válaszol Tóth 
Endre. - A nagyobb árutömeg 
aratás után, illetve a cukorrépa
szezonban jelentkezik majd. 
Májusig föladtunk 225 kocsit, 
5130 tonnát. Az éves tervünk 38 
ezer tonna, biztos, hogy teljesít
jük. Amit nehezebb tartani az a 
kocsitartózkodási idő, bár ta
valy ez is terven alul volt. 

- Hogyan tudnak üres ko
csikat biztosítani? 

- Ez nálunk is nehéz ügy, 
akár a vasút egyéb területein. 
Talán mióta a szegedi igazgató
sághoz került a •püspökladány
szeghalmi vonal, valamelyest 
javult a helyzet. Szerencsés 
helyzetben vagyunk annyiban, 
hogy a kirakott kocsikat oda 
tudjuk adni a föladásnak. 

- Miből ndják föl a legtöbb 
árut? 

- Első helyen a cukorrépa 
áll. A hosszúháti állomás vala
ha kétvágányú volt, az egyik 
vágányt használatra átvette a 
kabai gyár, rakterületet is épí
tett mellé. Azóta évente mint
egy huszonötezer tonna répa 
kerül vasúti kocsikban feldolgo
zásra, mégpedig irányvonatok
kal. A Gabonaforgalmi Vállalat 
az utóbbi időkben olyan meny
nyiséget indított útnak, mint 
eddig még soha. A többi árut a 
téeszek hozzák. 

- A személyforgalomban 
van-e hagyománya az egykori 
piacozásoknak? 

Készül az integra-dominó 

Győrszentiván állomáson hamarosan elkészül az integra-do
rninó berendezés, amely biztonságosabbá teszi a vonatközle
kedést. A kivitelező szombathelyi távközlő és biztosítóberen
dezési építési főnökség dolgozói (képeinken) a kánikulai hő
ségben is derekasan helytálltak. Telepítették a váltóhajtómű
veket, kábelt fektettek, elosztókat szereltek. Már elkészült a 
biztosítóberendezés panelépülete is. 

(Tenta György felvételei) 

Biharnagybajom állomáson a személyforgalomból származó bevétel 
az idén is megközelíti az egymillió forintot 

(A szerző felvételr) 

A piacozás megszűnt. A mun- Van-e létszámhiány az ál-
kába járó forgalom viszont je-/lomáson? 
lentős. Annak idején a falu la- E , d k bl, El kosságának a fele a MASZ- :-- z er e es pro ema. -
OLAJ-nak dolgozott, a központ- meletben megv�n a létsz�m, a 
juk itt volt a faluban. Ahogyan gyakorlatban nmcs. A negyes 
a kőolaj- és földgázkészlet ki- turt, csak ideig óráig tudom biz
merült, a központ átköltözött tosítani, az év nyolcvan százalé
Szeghalomba, de a régi dolgo- kában hármas turban dolgo
zók többsége követte a kutató zunk. A tavalyi szabadságokat 
és kitermelő bázisokat. A sze- még most sem tudtam kiadni 
mélyszállítási bevételeink holott már az idei is esedéke� 
egyébként évi 950 ezer forint lenne körül mozognak, azt hiszem ez 
az idén sem lesz kevesebb. Gerecsei Zoltán 

SZEPTEMBER 1. 

A háborúellenes küzdelem 
nemzetközi szakszervezeti akciónapja 
A magyar szakszervezeti 

mozgalom legnemesebb hagyo
mányaihoz híven, ma is felelős
ségteljes feladatának tekinti, 
hogy hozzájáruljon kontinen
sünk és az egész világ békéjé
nek megóvásához, a háborús 
veszély elhárításához. 

Amikor a X. Szakszervezeti 
Világkongresszus küldöttei 
1982 februárjában Havannában 
azt javasolták, hogy szeptem
ber elsejét tegyük minden esz
tendőben a háborúellenes küz
delem szakszervezeti akciónap
jává, teljes egyetértésünkkel 
tették ezt. 

Szeptember elseje, a második 
világháború kirobbanásának 
évfordulója, örök mementó az 
emberiség számára. Ennek a 
háborúnak a sebei mindmáig 
nem hegedtek be, ott élnek az 
emberek szívében, lelkében, 
emlékeiben. 

A világ szakszervezeti moz
galma a második világháború 
végén, a hősök és áldozatok 
emléke előtt tisztelegve bizo
nyította be, hogy lehetséges az 
egység, a közös út megteremté
se. Megszületett a Szakszerve
zeti Világszövetség. Létrehozói-

nak első közös fogalma volt, 
hogy: ,,Soha többé!" ne nyu
godjanak bele, hogy földünkön 
eluralkodjék a fenyegetettség 
és a veszélyeztetettség légköre. 

Békénk ma ismét veszélyben 
forog! A nukleáris veszély és 
háborús fenyegetés ma na
gyobb, mint amilyeneket az 
emberiség eddigi története so
rán bármikor is megélt vagy is
mert. -Nem hallgathatunk és 
nem maradhatunk tétlenek! 

Szeptember elsején a magyar 
dolgozók is vegyenek részt 
azokban a hazai akciókban, 
amelyeket valamennyi konti
nensen minden olyan szakszer
vezet megszervez, amely tevé
kenysége középpontjába a dol
gozók, a munkásemberek érde
keinek képviseletét, védelmét 
állítja. 

A veszély elhárítható! Bé
kénk megóvható! Szeptember 
elsején is számít a magyar dol
gozók csatlakozására a nemzet
közi szakszervezeti mozgalom. 

Hallassuk hangunkat: a hol
napért, gyermekeinkért és uno
káinkért, a jövő nemzedékért, 
önmagunkért! 
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REFLEKTORFÉNYBEN 

Az európai közlekedés� 
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet belföldi szállítási 
bizottságának 11. ülésén az európai közlekedés helyze
tét elemezték. A testület elé terjesztett általános jelen
tés bevezetője emlékeztetett arra, hogy az előző nem
zedékek dolgozóinak a vasúti munkahely irigyelt élet
pályát jelentett, mivel foglalkoztatásuk biztonsága ga
rantálva volt. Később a kamionvezetői beosztás jelen
tett gond nélküli jövőt. Úgy tűnik, hogy ezek az idők 
már elmúltak. 

Német Szövetségi Köztársaság
ban 54 900, Spanyolországban 
52 500, Belgiumban 13 900 és 
Svédországban 8000 munkahe
lyet szüntettek meg. 

Egyetlen ország kivétel ez 
alól: Ausztrália, ahol ebben az 
ágazatban 14 százalékkal csök
kent a munkanélküliség ugyan
ezen időszak alatt. 

Az elhúzódó gazdasági re
cesszió, a gyors technikai fejdő
dés, a hatékonyságra törekvés 
a költségek és a versenyképes
ség tekintetében a legtöbb piac
gazdálkodású ország belföldi 
közlekedésében és szállitásá
ban, a munkahelyek számának 
csökkenésében nyilvánul meg. 

A vasúti szállításban azon
ban még súlyosabb a helyzet, 
mint a közúti szállításnál. Az 
egyes országok vasútjai gadasá
gi kényszer alatt állnak a kor
mányok részéről, amelyek a 
közkiadások csökkentésével 
akarják megállítani az inflációt. 
Ez a helyzet például a Német 
Szövetségi Köztársaságban, az 
Egyesült Államokban, Japán
ban és az Egyesült Királyság
ban. 

Az állami szubvenciók meg
szüntetésének és a szolgáltatá
sok iránti kereslet mérséklésé
nek a kereszttüzében „ a vasút
társaságok csak olyan költség
elemek iránt érdeklődnek, 
amelyre még befolyást tudnak 
gyakorolni, vagyis a munka
erőre. Ezért kétirányú politi
kát fogadtak el, amely egyrészt 
a gyenge hatékonyságú mun
kaerővel működtetett technoló
giában történő beruházásból, 
másrészt az állományi létszá
mok befagyasztásából vagy 
csökkentéséből áll." - húzza 
alá a jelentés. 

A számítógépek alkalmazá
sa már elterjedt a vasúti veze
tés minden területén, beleértve 
még a rendező-pályaudvarok 
automatizálását is. Egyes, a 
gördülőanyag karbantartását 
végző műhelyekben már robo
tok dolgoznak. 

Tapolcai vasutas 

A központi tervgazdálkodású 
A közúti szállítás jobban el- országokban a belföldi szállítás 

lenállt a gazdasági recesszió területén a foglalkoztatást alig 
okozta nehézségeknek, amely a érintette a gazdasági recesszió. 
kis vállalatok sokoldalúságá- Sőt, az utóbbi években még nö
nak és az üzemeltető tulajdo- vekedett is a foglalkoztatottak 
nosok nagy részarányának kö- száma, például Bulgáriában és 
szönhető. Ezek több rugalmas- a Német Demokratikus Köz
ságot és nagyobb alkalmazko- társaságban, míg Magyaror
dóképességet tanúsítottak a szágon kismértékben csökkent. 
változásokkal szemben. Növekedett a munkanélküli-

A két közlekedési ágazatban ség Kamerunban 43, a Koreai 
a foglalkoztatás fenntartására Köztársaságban 70, és Vene
irányuló erőfeszítések ellenére zuelában 85 százakékkal. 
számos munkahely megszűnt. A fejlődő országok legtöbbjé
A helyzetet nagyon jól tükrözi a ben azonban a technológia las
N emzetközi Munkaügyi Szer- san fejlődik, a szolgáltatások 
vezet statisztikája a szállítás, iránti kereslet viszont fokozó
raktározás és távközlés terüle- dik, különösen az áru- és utas
tén tapasztalható munkanél- szállításban. Ez a helyzet ked
küliségről. Tekintettel arra, vező a foglalkoztatás szempont
hogy a postai és távközlési al- jából a vasutaknál, többek kö
kalmazottak mint közhivatalno- zött Algériában, Ghanában, 
kok, viszonylagos biztonságot Indiában, Kenyában, Marok
élveznek munkahelyük meg- kóban, Szíriában, Tunéziában 
maradása szempontjából, a sta- és Uruguayban. 
tisztikai adatok főleg a belföldi A gazdasági recesszió össze
közlekedésben meglévő tényle- tett hatása és a közúti szállítás
ges munkanélküliséget mutat- ban jelentkező kapacitásfeles
ják. Így 1977 és 1982 között a leg a fejlett piacgazdálkodású 
szektoriális munkanélküliség országokban bizonytalanná te
emelkedésének átlagos aránya szi a közeli jövőben a munkahe
meglehetősen magas, 44 száza- lyek számának jelentősebb nö
lék volt 24 piacgazdálkodású vekedését a közlekedési ágazat
országban. A legnagyobb ará- ban - állapítja meg a jelentés. 
nyú Spanyolországban volt A foglalkoztatás kilátásai a 
( + 305), ezután következik a vasúti szállításban még komo
Német Szövetségi Köztársaság rabbak, tekintettel a deficitre, 
( + 119), az Egyesült Királyság amellyel számos vasúttársaság 
( + 115), Belgium ( + 107), az küszködik. 
Egyesült Államok ( + 67), Nor- A vörös fény „csak nagyon 
végia és Svédország ( + 50) és lassan, és azzal a feltétellel vált
Kanada (45). hat át zöldre, ha a vállalatok ál-

Az alkalmazottak számának talános pénzügyi helyzete 
a csökkenő tendenciája egészségessé válik'" - vonta le 
1983-ban folytatódott. Ily mó- a következtetést az előterjesz
don az Egyesült Államokban tés. 
429 OOO, Kanadában 70 OOO, a Baranyai Zoltán 

Küldöttként a kongresszuson 
A tapolcai városi pártbizott

ságon hallottam, hogy a telepü
lésnek és környékének párt
kongresszusi küldöttjei közül a 
legtöbb élménybeszámolót -
eddig több mint tizet - Tompa 
Károly, a vasútüzemi pártveze
tőség titkára tartotta. 

Tompa Károlyt, a 42 éves, 
160 párttag vezetésével megbí
zott titkárt harmadmagával 
küldte a kongresszusra a 4000 
párttagot számláló Tapolca és 
környéke. 

- Milyen érzés volt? - kí
váncsiskodom. 

- Felejthetetlen marad szá
momra az idei év március 9-e. 
A megyei párté'rtekezleten gra
tuláltak, hogy tagja leszek an
nak a 26 tagú küldöttségnek, 
amely Veszprém megye kom
munistáit fogja képviselni a 
párt legmagasabb fórumán. 
Veszprém megye küldöttségé
ben én voltam az egyetlen vas
utas ... Jogos várakozás előzte 
meg a XIII. pártkongresszust, 
hiszen a legfontosabb politikai, 
gazdasági és társadalmi kérdé
sekben kellett állást foglalnia. 

- Találkozott-e vasutas kül
döttekkel? 

A MÁV Pécsi Körzeti Üzem
főnökség gazdasági és társadal
mi vezetői bensőséges ünnep-

. ség keretében köszöntötték öt 
dolgozójukat. Népi ülnöki mu�
kájuk elismeréséül oklevél ki
tüntetést és tárgyjutalmat ad
tak át nekik. 

Kósa Józsefné, Keserü Ár
pád, Tóth Sándor, Könczöl Ist
ván és Bartos József több vá
lasztási cikluson keresztül vett 
részt a bíróság munkájában. 
A következő időszakra két hely
lyel bővítették az ülnöki létszá
mot, s ezekre is vasutas dolga-

- Sajnos nem, bár tudom. 
8-9 vasutas volt ott rajtam kí
vül. Egy fontos vasutas vonat
kozású emlékem azért maradt; 
elsőként tudtam gratulálni Ko
szorús Ferencnek, a vasutas
szakszervezet főtitkárának ah
hoz, hogy újraválasztották a 
párt központi ellenőrző bizott
ságába ... 

- Hogyan értékelték a kör
nyezetében a párt legmagasabb 
fórumán elhangzottakat? 

- Kicsit fájlalták, hogy ke
vés szerepet kapott a közleke
dés, és ezen belül a vasút. En
nek ellenére úgy érzi mindenki. 
hogy jó határozatok születtek, 
és ezek meg-valósítása során 
több jut a MA V-nak is. A hatá
rozatok végrehajtása mindany
nyiunk feladata. 

- Mit tesznek ezért a tapol
caiak? 

- Tudjuk, hogy a vasút 
munkájának az elismerését 
nem a felső fórumoktól kell vár
nunk. Csak mi tehetünk azért, 
hogy az utasok elismerjék a 
közlekedés színvonalának a ja
vulását, a szállíttatók a teher
szállítások megbízhatóságát és, 
hogy csökkenjen a balesetek 

száma. Ezért minden vasutas
nak a maga munkahelyén kell 
eleget tennie a kötelezettségei
nek ... 

- Legemlékezetesebb élmé
nyei? 

- Beszélgethettem Berecz 
Jánossal, akit a Központi Bi
zottság titkárává választottak, 
és Várkonyi Péter külügymi
niszterrel. Sokat voltam együtt 
a kongresszus egyik legnépsze
rűbb emberével, Farkas Berta
lannal, akivel az ismerettségem 
nem volt újkeletű. Az ország el
ső űrhajósától közben sokan 
kértek autogramot. A legna
gyobb meglepetést a pártkong
resszus harmadik napja hozta a 
számomra. Ez volt az ifjúság 
napja. Ebből az alkalomból 
dísztáviratot kapott, amelyet a 
bevonuló úttörők jelzésére bon
tottunk fel. Amikor feltéptem a 
borítékot, a táviratban a tapol
cai 4. sz. általános iskola Simon 
István rajának kézzel írott üd
vözlő sorait olvashattam. Meg 
kell mondanom. hazatérésem 
után az első utam hozzájuk ve
zetett ... 

Sz. Jakab István 

aki immár 22 éves népi ülnök 
is. 

- Az egész napos tárgyalás 
kimerítő idegmunka. Nincs két 
egyforma eset, nincs két azono

zókat választottak, Szokol lm- san reagáló ember sem. A bíró
rét és Gájer Józsefnét. ság tudja, hogy részvételünk a 

- A társadalom számít a né- döntéshozatalban nagy felelős
pi ülnökök tevékenységére, s séggel jár. Mi, vasutasok utasí
úgy tetszik, a bíróság szívesen tásokkal szabályozott üzemvi
támaszkodik vasutasok közre- telhez szoktunk, így jól kiismer
működésére. Hogyan egyeztet- jük magunkat a jogszabályok 
hető össze ez a kétféle „munka- szövegében. Döntéseink nem
kör"? - kérdezem Keserü Ár- csak reálisak, de humánusak is. 
pádtól, a pécsi körzeti üzemfő- Ezért szeretnek velünk dolgoz

Népi 
ülnökök 

nökség szakszervezeti bizottsá- ni. 
gának politikai munkatársától, Klencz Tiborné 

, 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK 

Angol szakszervezeti vezetők 
magyarországi látogatása 

Az angol mozdonyvezetők szakszervezetének delegációját Koszorús Ferenc főtitkár fogadta szakszerve
zetünk székházában 

Szakszervezetünk meghívá
sára július 29-től augusztus 3-ig 
R. W. Buckton főtitkár vezeté
sével hat napot töltött hazánk
ban az angol mozdonyvezetők 
szakszervezetének háromtagú, 
vezetőszintű delegációja. A két 
szakszervezet között hosszú 
évek óta jó a kapcsolat. példás 
az együttműködés. A kétoldalú 
kapcsolatok. keretében - ezt 
megelőzően hat éve, 
1979-ben járt Magyarországon 
az angol mozdonyvezetők szak
szervezetének négytagú, veze
tőszintű delegációja. S miként 
most, akkor is Buckton főtitkár 
volt a delegáció vezetője. Ezút
tal T. Clark és W. L. Rees sze
mélyében két végrehajtó bizott
sági tag kísérte el Budapestre. 

Az angol mozdonyvezetők 
szakszervezetének 23 ezer tag
ja van. Létszáma tehát nem 
nagy, ám a szervezet annál har
cosabb. Ennek már sokszor ad
ták tanújelét. Évekkel ezelőtt 
például vezető szerepet játszot
tak a vasutassztrájk szervezésé
ben. Legutóbb pedig a sztráJ
koló bányászok követelését tá
mogatták. 

R. W. Buckton ezekről, pon
tosabban fogalmazva. az angol 
szakszervezetek helyzetéről be-

szélt, amikor a delegáció a vas
utas-szakszervezet vezető mun
katársaival találkozott. Mint 
mondotta: a konzervatív kor
mány alaposan megnyirbálta 
a szakszervezetek jogait. Az a 
tendencia. hogy újra magán
kézbe adják az állami vállalato
kat, része a szakszervezetek el
leni támadásoknak, mert előbb
utóbb szakadáshoz vezet. Erre 
nemcsak az iparban. hanem 
már a vasútnál is van példa. 
A Vasútigazgatóság például 
olyan taktikai lépéseket tesz. 
amire korábban nem volt pél
da. Egyre gyakrabban hagynak 
el olyan hagyományos tárgyalá
si formákat. amelyeken mindig 
ott volta)< a szakszervezet kép
viselői. Azokat a szakszerveze
teket vonják csak be az 11yen 
tárgyalásokba. amelyek elfo
gadják a kormány feltételeit. 

Ma Angliában olyan törvény 
van érvényben. amely lehetővé 
teszi. hogy bíróság elé vigyék a 
szakszervezeti ügyeket. S. ha a 
szakszervezet nem tartja be a 
bíróság vé€;zését. lefoglalJák a 
vagyonát. Igy tettek a bányá
szokkal is. Olyan szankciók 
ezek, amelyekre Viktória ki
rályné uralkodása óta nem 
volt példa. 

Szakszervezeti szeminárium Moszkvában 

Nők a közlekedésben 
A közlekedés területén dolga- nyeire. a tőkés kormányok köz

zó nők problémáival foglalko- lekedéspolitikájára, a közleke
zott júniusban Moszkvában a dési ipar magánkézbe adásával 
nemzetközi szakszervezeti sze- járó problémákra több kap1ta
minárium. A tanácskozáson a lista országban. 
19 ország közlekedési és vas- Megállapították, hogy rom
utas szakszervezeteinek képvi- lottak a dolgozó nők munkafel
selőin kívül részt vett az tételei és fokozódott a kizsák
SZVSZ-hez tartozó Közlekedési mányolás, amelynek elsősor
és Szállítási Szakszervezetek ban ők az áldozatai. Ebben a te
Nemzetközi Szövetségének kintetben hangsúlyozták a 
(UIS-Transports) és a Nemzet- munkabiztonság gondjainak 
közi Demokratikus N őszövet- megoldásáért folytatott erőtel
ségnek a delegációja is. jes akciók szükségességét, a 

Az UIS-Transports Nőbizott- nők, de különösen a terhes nők 
ságának felkérésére a Szovjet és kiskorú gyermekeiket gon
Közlekedési Szakszervezet ren- dozó anyákra vonatkozó mun
dezte a szemináriumot. A sze- kavédelmi és egyéb előírások 
minárium napirendjén a követ- · szigorú betartását. 
kező témák szerepeltek: a nők A tőkés országokban működő 
helye és szerepe a közlekedés- szakszervezetek képviselői 
ben, a nők a szakszervezeti ecsetelték a fegyverkezési ver
mozgalomban, a nőket és az senyből és a gazdasági bizony
anyákat védő törvények a köz- talanság által kiváltott feszült 
lekedésben. Ennek a tanácsko- légkört, az állandóan növekvő 
zásnak a célja egyrészt az volt, munkanélküliséget és inflációt. 
hogy az ENSZ által meghirde- aminek az eredménye a nők 
tett nők évtizedének megvonja hátrányos megkülönböztetése a 
a mérlegét, másrészt a dolgozó munkában és a társadalomban. 
nők gazdasági és társadalmi jel- A szeminárium a nők növekvő 
!egű jogainak és követeléseinek részvételét állapította meg a 
érvényesítése érdekében újabb szakszervezeti munkában, a 
szakszervezeti akciókat sürges- speciális problémáikért folyta
sen. tott harcokban és azon kérdé-

A szemináriumon lezajlott vi- sek megoldásában, amelyek az 
ta lehetővé tette, a közlekedés- egész munkásosztály számára 
ben foglalkoztatott nők helyze- fontosak. A tanácskozás részt
tének mélyreható elemzését a vevői békefelhívást fogadtak el, 
társadalomban, a munkában és felszólítva a közlekedés terüle
a szakszervezetekben, továbbá tén dolgozó nőket a béke meg
részvételüket a gazdaság és a védéséért. a fegyverkezési ver
társadalom fejlesztésében és a seny megszüntetéséért, a lesze
békéért folyó küzdelemben. relésért, az enyhülésért és a 
A résztvevők rendkívül nagy fi- nemzetközi együttműködésért 
gyelmet fordítottak a tőkés kor- folyó harcban való részvételre. 
szerűsítés negatív következmé- B. Z. 

(Horváth Péter felvétele) 

Ilyen körülmények között 
különösen fontos a szakszerve
zetek közötti együttműködés 
erősítése, a kapcsolatok bővíté
se - hangsúlyozta. - Nálunk 
is elindult ez a folyamat a m1 
szakszervezetünk és a forgalmi 
utazók szakszervezete között. 
Ugyanilyen fontosnak tartjuk a 
kapcsolatok ápolását más or
szágok vasutas-szakszervezetei
vel is. 

Ezzel kapcsolatban elmon
dotta, hogy ez a látogatás is jól 
példázza a két szakszervezet tö
rekvéseit. A kétoldalú kapcsola
tokra és az információcserére 
szükség van. Éppen ezért dön
tött úgy szakszervezetük végre
hajtó bizottsága. hogy ilyen ne
héz helyzetben is utazzanak 
Magyarországra. 

Arra a kérdésre. hogyan 
érezték magukat hazánkban. 
tömören így hangzott a válasz: 

- Amit láttunk. tapasztal
tunk nagyon hasznos volt. Ez a 
találkozás 1s megerősítette: a 

két szakszervezet között nincs 
nézetkülönbség. Koszorús Fe
renc főtitkárral a nemzetközi ta
nácskozásokon is jól együtt dol
gozunk. 

V. F. 

Nemes cselekedet 
A pécsi biztosítóberendezési 

fenntartó főnökség felszabadu
lási házi vetélkedőjén 25 csapat 
indult. Az első három helyen 
végzettekből állították össze a 
10 tagú csapatot, amely bejutott 
az igazgatósági középdöntőbe. 
A csapatkapitány Feisz Jakab, 
a dombóvári biztosítóberende
zési fenntartá&i üzem vezetője 
volt. A csapat tagjai: Komáro
mi Ferenc üzemvezető-helyet
tes, Bíró István sorompóirányí
tó, Szekeres Róbert egységjaví
tó, Szalai Attila áramellátási 
csoportvezető, Ferencz Gábor 
körzetfelügyeletes a dom bóvá
riak brigádjaiból; Szabó István 
és Rózsás Sándor távközlőmű
szerészek a nagykanizsai brigá
dokból; Móró Alfonz üzemelte
tési csoportvezető, Németh Ist
ván hálózat és berendezésfel
ügyelőség-vezető, valamint 
Balla László műszerész-ügyin
téző a pécsi brigádból. 

A dombóvári, nagykanizsai 
és pécsi brigádok korábbi fel
ajánlásaikban gyermekintéz
ményeket támogattak társadal
mi munkájuk értékének pénz
beli átutalásával. Most is már 
előre elhatározták, versenydí
juk felét odaajándékozzák egy 
gyermekközösségnek. Mivel a 
három különböző városból 
származó csapattagok saját vá
rosukban külön-külön már jóté
konykodtak, ezúttal a MÁV Ka
posvári Nevelőotthonra esett a 
választásuk. 

Bármilyen magyarázatot is 
talál a tízezer forint első díjat 
nyert brigád „tettének'' indoko
lására, s a kiválasztott közös
ségre, cselekedetük nemes 
gesztus volt. 

Klenczné 
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A SZAKSZERVEZETI 
VÁLASZTÁSO·K ELŐTT 

A vasutas alapszervezeteknél, az Utasellátó Vál

lalatnál, valamint a GYSEV-nél már korábban 

tisztázódott, hogy szervezeti rendszerükben, mű

ködésükben alapvető változtatásra nincs szükség. 

Ugyanakkor nyitott kérdés még, hogy az alap

szervezetek irányítása milyen módon változzon, 

miképpen alakuljon a központ és a hálózat között 

a munkamegosztás, a hatáskörök gyakorlása. 

A szakszervezet törekvése az, hogy a feladat- és 

felelősségvállalásban növekedjen az alapszerve

zetek önállósága: a helyi kérdések kezelése min

denütt feleljen meg a tagság elvárásának. A kö

zelgő alapszervezeti választások és a szakszerve

zet XI. kongresszusa alkalmából beszélgetett e 

kérdéskörben Koszorús Ferenccel, a Vasutasok 

Szakszen•ezetének főtitkárával Kárpáti Tamás. 

- A \.álasztások előkészíté
se során miképp értékelték a 
szakszervezeti központ és az 
alapszervezetek viszonyát? Ar
ra kérem, foglalja össze e kap
csolat legfontosabb tényezőit. 

- Napjainkban mindennél 
fontosabb. hogy nőjjön a tagság 
bizalma a helyi szervekkel 
szemben. Hog)- ez milyen lé
nyeges, mutatJa az 1s, hogy a 
dolgozók gyakran a felsőbb 
szervekht>z fordulnak helvben 
intézhető problémáikkal. Mun
kaüg),, elszámolási, segélyezé
si, illetőleg Jogsegélynyújtás kö
rébe ta1tozó témák futnak be a 
központi vezetőséghez, a 
SZOT-hoz, a rádióhoz és más 
szervt>khez. Sem mi, sem má
sok - az alapszervezetek nél
kül - nem tudják e kérdéseket 
megoldani. A dolgozó okkal 
vagy ok nélkül azt hiszi, csakis 
így kaphat orvoslást a panasz
ra. Pedig ez csak lassítja az 
ugyintézést. 

Nagyobb bizalomra van 

ban biztató elgondolások tör
nek a felszínre. Például - ter
veink szerint - az egyes szb
titkárok képviselik majd egysé
güket az intéző bizottságban. 
A kicsiket 1s, a nagyokat 1s. Mó
dosulnak a létszámarányok. Mi 
a kisebb egységeket sem hagy
hatjuk figyelmen kívül. Vállal
juk, hogy a jötJőben még több 
konfliktussal kell szembenéz
nünk. Az érdekellentétek felol
dására is van módszer. 

, szükség a tagság és az alapszer
vezeti hsztség\,selők viszonyá
ban. Ennek érdekében változ
tattunk az irányításon. A jövő- se 
ben kozwtlenebb módon irá
nyítjuk alapszervezeteinket. Je
lenleg sokkal több információ

Az előbb vázolt rendszer 
ezért demokratikusabbnak. 
operatívabbnak és szaksze
rűbbnek tekinthető. Mmden 
nem centralizálható. A vasút 
irányítása is folyamatosan kor
szerűbbé válik. Ahogy ebben 
partnerünk előrehalad, úgy lép
het tovább a mozgalom is. Pél
dául a döntés-előkészítésben 
már eddig is nagyobb térhez ju
tott a szakszervezet. Ily módon 
szerzünk érvényt a tagság jogos 
érdekeinek. A vasút most kezd 
igazán vállalattá válni. Ezért 1s 
fontos feladat a választás, a be
számolás és a kollektív vezetés 
demokratizmusának elmélyíté-

A két kongresszus között 
mit igazolt vissza másképpen 
az élet? val kell rendelkezni nekünk és 

a tagoknak 1s, mert a tagság 
sem csupán „fogyasztója" az in
formációnak, hanem „termelő
je„ is. Ezt felismerve rövidebb
re zártuk a kommunikációs lán
cot. A középszerveknél a bizal
mi testület helvett intézőbizott
ság lesz a terul�t szb-titkáraiból 
és az őket segítő apparátusból. 
A változtatást a központi veze
tőség jóváhagyta. 

- A vasút centralizált válla
lat. Lehetségesnek tartja, hogy 
a vasutas-szakszervezet decent
ralizáltabb működése mintául 
szolgál a gazdasági irányítás 
reformjánál? 

- Erről korai még beszélni. 
Igaz ugyan, hogy a mozgalom-

- Ha fellapozzuk az előző 
kongresszus határozatát, kide
rül. azok többségét teljesítet
tük. Állást foglaltunk a vasút 
vállalati szerepköre erősítése 
mellett: szorgalmaztuk, hogy a 
vasút helyzete a kormány elé 
kerulJön, s hogy a teljesítmény
visszaesést meg kell állítani. hi
szen a dolgozói jövedelmek ala
kulása nagyrészt ettől függ. 

Amikor azt mondom, jól ha
tároztuk meg a tennivalókat, 
nem a problémákat akarom ta
kargatni. Mert ebből 1s kijutott. 
A vasutasok életszínvonala 
1983-84-ben jelentősen rom
lott; nyomasztó maradt a túlóra 
és a túlóra-érdekeltség: más
képpen alakult a munkaerő
helyzet, mint ahogyan gondol-
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A tisztségviselők f elelösségéröl 

tuk. Bár ebben a szakszervezet 
óvatosságra intett: a mobilitás a 
népgazdaságban nem lett gyor
sabb, és az emberek sem oda 
mentek dolgozni, ahol a legna
gyobb szükség lenne rájuk. A 

kedvező V. ötéves terv után to
vábbra is gond a vasút műsza
ki állapota. Nem sikerült előre
lépni a műszaki fejlesztés, a 
vasút ipari háttere kialakítása 
tekintetében. Az egészségügy
nél a VI ötéves terv fejlesztései 
jelentősen elmaradtak célkitű
zéseinktől, s ez újabb vesztesé
gekkel jár. 

Egy-egy intézkedéssel nem 
lehet megoldottnak tekinteni a 
vasutasok jövedelmi helyzetét. 
Ezzel kapcsolatban az elmúlt 
évek során rendkívül sok fe
szültség keletkezett. Emiatt a 
tagság egy része úgy gondolja. 
hogy a szakszervezet nem tölti 
be a bér-érdekvédelmi funkció
ját. Az elmúlt ot év mozgalmi 
tapasztalatai rávilágítottak ar
ra, hogy egyes bérintézkedé
seknél helytelen csupán az elő
nyöket hangsúlyozni. A hátrá
nyokról 1s szólni kell. 

- Hogyan értelmezi azt az 
elvet, hogy növekszik a tagság 
meghatározó szerepe a célok ki
jelölésében, illetve a tisztségvi
selők kiválasztásában? 

- A mostam választások 
kulcskérdése. hogy a tagság 
azokat a társakat válassza meg 
képviselőjének, akik képesek a 
dolgozókat foglalkoztató gondo
kat összegyűjteni, megfogal
mazni és megoldásukért küzde
ni. Erre ma lehetőséget ad a 
szakszervezetek választási 
rendszere. A testületek és a bi
zottságok tagjainak mi olyan 
aktivistákat képzelünk, akik a 
szolgálati helyért, illetve a vál
lalatért akarnak közéleti szere
pet vállalni. Akik ismerik a köz
hangulatot, de a munkahely. a 
vasút soron levő feladatait és a 
népgazdaság cél3a1t és lehetősé
geit is. s ennek tudatában kí
vánnak fellépni, segítem. Tehát 
annak a bonyolultabb érdek
képviseleti szereplésnek 1s han
got kell kapnia. amely a többfé
le igénynek, a szélesebb ér
dekstruktúrának 1s meg tud fe
lelni. 

Alapszervezetemknél terv
szerűen készülnek a választá
sokra. Derűlátóan, bizakodva 
kísérjük figyelemmel. hogy a 
tagság milyen feladatokat hatá
roz meg, és ezekhez kiket vá
laszt képv1selőül. A vasutasok 
úgy fogalmaznak. hogy aki ma 
társadalmi munkát vállal. nagy 
elhivatottsággal tegyen annak 
eleget. 

- Lesz-e kellő számú jelölt 
a káderkiválasztás időszaká
ban? 

- A vasutasmozgalom tag
sága jól felkészült. Bizonyára 
sok kiváló aktivistát választa
nak újból. Mindemellett számí-

Beszélgetés Koszorús Ferenc főtitkáffal 

tunk arra 1s, hogy számos fiatal 
kerül be a tisztségv1selŐI háló
zatba: olyan mértékben, ami
képp az élet követeli. Kétségte
len, hogy a jelölő bizottságok
nak nagy felelősséggel kell el
járniuk, hiszen egész tevékeny
ségük lényege nem más, mint a 
választás káderelőkészítése. Bí
zunk abban, hogy a vasutasok 
mmden tisztségre ajánlott tár
suk tulajdonságait, képességeit 
reálisan értékelik. és felelősség
gel döntenek majd. 

- Sokat hallani arról, hogy 
a szakszervezeti választások 
hátráltatják majd a termelő
szolgáltató tevékenységet. Mi 
az igazság ebben? 

- Az őszi csúcsforgalom és 
a választás egybeesik. Arra biz
tatjuk a szolgálati helyek dolgo
zóit, hogy ők állapítsák meg a 
választás optimális időpontját 
Véleményem szerint alapszer
vezeteinknek nem jelent nagy 
gondot a két esemény össze
hangolása. Az aggodalom fölös
leges. A választás polit1ka1 segí
tése, irányítása figyelmünk kö
zéppont3ában áll. 

- A soron következő kong
resszuson milyen fontosabb té
mákkal foglalkozik majd a 
szakszervezet? 

- Alapvető kérdés a MÁV 
helyzete. a szállítási kapacitás 
növelése és a műszaki állapot 
romlásának fokozatos enyhíté
se. Meggyőződésem, hogy a 

belső tartalékokra, es nem a 

dolgozók további áldozatválla
lására kell alapozni. Fogal
mazhatok úgy 1s, hogy javítani 
kell a vasút szervezettségét, de 
nem általában, hanem munka
helyenként, területenként, 
szakáganként. N i>m nyugodha
tunk bele abba. hogy a vasút
nál csökken az utasok száma. 
\·agy hogy kevesebb árut szállí
tunk. hiszen ez a dolgozók érde
keivel is ellentétes. 

A kongresszuson ezen kívül 
időt akarunk szentelni az élet
és munkakörülmények fokoza
tos javítását szolgáló lehetősé
gek tárgyalásának. Cél az, 
hogy a tagság kevesebb túl
munkával szerezze meg a meg
élhetéshez szükséges jövedel
met. Ez növelné a vasút mun
kaerő-megtartó képességét és 
társadalmi presztízsét 1s. Elke
rülhetetlennek tartJuk az ösz
tönzőbb bérrendszer bevezeté
sét. egyszersmind a szociális el
látottság javítását. Illetékesnek 
tartjuk a szakszervezetet továb
bá abban. hogy szorgalmazza a 
rendeletek. utasítások mennyi
ségének csökkentését, mert 
azokat már szinte lehetetlen be
tartani. 

A kongresszuson az Utasellá
tó Vállalat helyzetével 1s foglal
kozni kell. Bár van olyan felfo
gás. mely szerint az utasok 
színvonalas ellátása k1fejezet-

ten belkereskedelmi kategória, 
s így a közlekedéshez csak tá
volabbról kapcsolódik, határo
zottan állítom, hogy az Utasel
látó szolgáltatásaival kapcsola
tos tapasztalatok összefüggnek 
az utazás során szerzett benyo
másokkal. élményekkel, s így 
bizonyos szempontból magát a 
közlekedést is minősítik. Az 
Utasellátó Vállalat - más ven
déglátó vállalatokkal összeha
sonlítva - nehezebb körülmé
nyek között dolgozik, nehezebb 
feltételek mellett kell eredmé
nyesnek lennie. Nagy problé
mának tartom a vállalat tőke
hiányát. Bár a MÁV, s más vál
lalatok számos vonatkozásban 
támogatást nyújtanak számára. 
de a lényeges változáshoz alig
ha elégséges. Hozzáteszem. 
hogy nem az árak emelése a 
megoldás. 

A Győr-Sopron-Ebenfurti 
Vasút egyenletesen fejlődő vál
lalat. Számára - az elért szín
vonalat figyelembe véve - el
sősorban különleges adottsá
gainak még jobb kihasználása. 
belső irányításának és működé
sének a meglévő lehetőségek
hez való még teljesebb közelíté
se Jelölhető meg feladatként. Ez 
azért is különösen fontos. mert 
e vállalat nemzetközi. sőt politi
kai súlya az általa képviselt 
gazdasági jelentőségnél lénye
gesen nagyobb. 

- A szervezett dolgozók ak
tivizálódása mennyiben befo
lyásolja a szakszervezet egész 
tevékenységét? 

- Gondolkodnunk kell a 
legalkalmasabb szervezeti. mű
ködési, illetve módszerbeli ke
reteken. Számunkra a segítés 
és az irányítás valósága nem 
más. mint az. hogy elősegítsük 
tagságunk részvételét minden 
olyan döntésben. amely érinti. 
m1 több meghatározza létfelté
teleit. Véleményem szerint a 
tagság egyre kevésbé tűri a 

szakszervezetben a burokrati
kus, merev, életidegen ugymté
zést. 

Napjainkban még sok apró 
kérdés is magasabb vezetői 
szinteken dől el, ami aligha 
kedvez az irányítók és az irá
nyítottak közeledésének. Ezzel 
kapcsolatban meggyőződésem. 
hogy a szakszervezeti t1sztség
v1selők hozzájárulhatnak a „ve
zetési lépcsők" által mutatkozó 
távolságok leküzdéséhez. előse
gíthetik. hogy az elzárkózáson 
vagy tájékozatlanságon alapu
ló, önmagára maradt ítéletalko
tást együttgondolkodás, a szigo
rúan elhatárolt vezető-beosztott 
viszonyt a legjobb értelemben 
vett munkatársi kapcsolat vált
sa fel. A tisztségviselők közvetí
tő szerepe elengedhetetlen ah
hoz. hogy a kollektívák minél 
többet ismerjenek meg az őket 
irányítók törekvéseiből. más
részről pedig szükséges ahhoz, 

hogy a döntést hozók e felada
tuknak az irányítottak szPm
pontja1t 1s figyelembe vévP tc>
hessenek eleget. A szakszef\·<·
zetl munkában korszerű és ko
vetésrf> méltó mmden. ami az 
ebben a szellemben fejlödő 
munkatársi. emberi kapcsolato
kat segíti. E kapcsolatok alaku
lása nagy mé1tékben a szak
szervezeti tisztségviselők hozzá
állásán és aktivitásán 1s múhk. 

Befejezésül még eg} kér
dés: milyen útravalót ad a ha
marosan megválasztásra kerü
lő tisztségviselők számára? 

- Folytatnunk kell tevé
kenységünk korszerűsítését. 
mert ha nem tartunk ki kovet
kezetesen a megújulás poht1ká
Ja mellett. akkor nem leszünk 
képesek arra. hogy tagságunk 
érdekeit és a szocialista tár:-,a
dalm1 rendszerünk célk1tuzésP,t 
eredményesen teljesítsük Ter
mészetesen a korszerűsítés so
rán keletkezhetnek ellentmon
dások. feszültségek. Olyan 
módszereket kell tehát alkal
maznunk. amelvek lehető\'é te
szik azok orvosiását. 

Egy, a mainál dinamikusabb, 
célirányosabb, a tagság. a réte
gek és az egyén érdekeit job
ban kifejező offenzív szakszer
vezeti mozgalmat kell kialakíta
ni, hogy gyorsabbá váljon a tár
sadalmi és gazdasági élet szo
c1ahsta fejlődése és szélesedjen 
a demokrácia. Fontos a többség 
és a kisebbség érdekeinek 
egyeztetése. figyelembevétele 
1s. A mainál egészségesebb, 
egymás iránt toleránsabb szak
szervezeti mozgalomra van 
szükség. Minden tisztségviselő
nek abban a tudatban kell dol
goznia, hogy a szakszen:ezeti 
mozgalom társadalmat, politt
kat, gazdaságot formáló erő. 
Tudatában kell lennunk. hog� 
a koz bizalmából. a közösségért 
dolgozunk. és ez nem kis fel
adatot jelent. A tisztségmselők 
munkája annyit ér, amennyit 
a köz érdekében tesznek. Arra 
kell törekedni. hogy a közössé
g1. a politikai gondolkodás fejlő
déséhez mindenki hozzájárul
jon. Nehéz feladatok előtt ál
lunk. azért a t1sztségv1selőknek 
sem lett könnyebb a dolguk. hi
szen a közéleti szereplés áldo
zatvállalással jár. 

Minden \·asutas t1sztségv1se
lő úgy kezdje el munkáJát, ab
ban a tudatban lásson hozzá, 
hog:'; a vasutasságban van erő 
és képesség ahhoz, hogy a ma
gyar vasút túljusson útjának 
ma1. nagyon nehéz szakaszán. 
Bízom benne. hogy a vasú:nak, 
a vasutasoknak hamarosan is
mét lesz presztízse A magyar 
szakszervezeti mozgalom tevé
kenységének elvei tiszták. egy
értelműek. Ezeket megerősítet
ték pártunk központi bizottsá
gának 1983. októberi és a XIII 
kongresszuson hozott határoza
tai IS 

A bizalom jegyében 
bólintok. Az 1de1 hideg télen 
erélyesebben kellett mtézkedm 
tüzelőügyben. A fatelítő dolgo
zói már évek óta kaptak 20 má
zsa fahulladékot kedvezménves 
áron. A télen takarékoss.ág1 

okok miatt csökkenteni akarták 
a mennyiséget. Az árát pedig 87 
Ft-ra emelték mázsánként. 
Kérdezgették tőlem az embe
rek, hogy hol van a szakszerve
zet? Mit tesz értünk? Utána
néztem a dolognak. Az egység
árat már nem lehetett mérsé
kelni, de a tűzifa mennyiségét 
nem csökkentették. 

A vasút szolgálatában 

„ A Puspokladányi Fatelítő ben. A bizalmiak többségének 
Uzemben korábban egy mű- munkájával elégedett a tagság. 
helyb1zottság működött. A vas- Egy bizalmicsoportban a jelölt 
utas-szakszervezet területén személyt nem fogadták el, he
végrehajtott szervezeti változta- lyette új jelöltet javasoltak. To
tások után a fatelítő kollektívá- vábbt változások várhatók 
ja a MÁV Anyagellátási Igazga- azokon a területeken, ahol a 
tóság alapszervezetének egy fő- bizalmiak más munkaterület
b1zalmicsoportja lett. 1982 óta re, a csoport tagságától távo
kooptálás révén Vajda József a labbi územrészbe kerültek. A 
püspökladán),ak főbizalmija. tagok elmondták, hogy kapcso-

Kétkez1 munkásokkal. alkal- latunk ezeken a helyeken a bi
mazottakkal találkoztam a fate- zalm1val alkalomszerű. Ez pe
lítöben. Valamennvien elísme- dig hátráltatja az érdekvédelmi, 
roen szóltak a főb1�alm1 segítő- érdekképviseleti munkát. Eze
kész, kO\ etkczetes munkájáról. ket a jogos érveket el kellett fo
A fob17.alm1val a \·álasztások gadm. s ennek megfelelően új 
előkészítésérol beszélgettem jelölteket állítottunk. 

- Az anyr gellátás1 igazgató- - Hogyan értékeli a két vá-
ságon JÚiiusban szóbeli eligazí- lasztás között végzett munkát? 
lást kaptunk a választás lebo- - A két választás közötti 
nyolításáról. majd írásos válasz- időszakban részben újítások. 
tás1 ütemterv 15 készült. Eddig részben technológiai fejleszté
az ütemtPrvnek megfelelően sek révén könnyítettük az itt 
végeztük a munkát. Tizennégy dolgozók fiz1ka1 munkáját. Ked
b1zalmicsopo1t van az üzem- vezően változott a kollektív 

szerződés néhány ránk vonat
kozó előírása. Gondok voltak a 
védőruházattal. Számos mun
kakör kimaradt az új munkakö
ri felsorolásból. Többen szóvá 
tették, hogy a lista teljesebb lett 
volna, ha az összeállításban 
érintettek gyakrabban megfor
dulnának a vasút s a fatelítő 
munkaterületem. Várható, 
hogy ez a gond a választások 
idején is vita tárgya lesz. 

Üzemünkben kísérleti telje
sítménybérezést dolgoztak ki. 
Lényege, hogy néhány üzem
részben a munkacsoportok tag
jai nem egyéni, hanem a bri
gád. kollektíva teljesítménye 
alapján kapják majd fizetésü
ket. Ennek kimunkálásához 
kérték a véleményemet, segít
ségemet. 

- Milyen a kapcsolat a gaz
dasági vezetőkkel? 

- Jó a kapcsolat, de ez nem 
azt jelenti, hogy mindenre csak 

Vajda József főbizalmi a vá
rosi jogú nagyközség: Püspök
ladány szakmaközi bizottságá
nak is elnöke. A község lakos
sága előtt számos esetben bizo
nyította lokálpatriotizmusát. 
Két év múlva nyugdíjba megy 
Helyette majd olyan főbizalmit 
szeretnének választani, aki leg
alább olyan lelkiismeretesen 
képviseli a szakszervezeti tagok 
érdekeit, mint ő. 

Orosz 

Három és fél évtizednyi 
vasúti szolgálat után, au
gusztus elsején nyugdíjba 
vonult Juhász Etelka ceglé
di szertárfőnök. 

Vasutascsaládból szárma
zik: nagyapja pályaőr, édes
apja fűtőházi dolgozó volt. 

A vasúthoz 1950-ben ke
rült. A pályafenntartásnál 
kezdte, onnan a ceglédi szer
tárhoz került gyakornoknak. 
Később raktárkezelő. majd 
számadó lett. Az akkori szer
tárfőnöknek, Széll Sándor
nak sokat köszönhet, az in
dulás éveiben alapvető volt 
a segítsége. 

A érettségi bizonyítvány 
mellett ügyviteli. anyagszer
kezelési vizsgát tett, 1970-
ben pedig levelező tagoza
ton elvégezte a tisztképző ál
talános tagozatát. Vala-

mennyi vizsgáját kitűnő 
eredménnyel tette le 

1 

1967-től párttag, a csomó-
ponti pártvezetőség tagja. 
A szakszervezetben 1951 óta 
tevékenykedik. Előbb kul
túrfelelős. majd gazdasági 
ügyintéző. Elvégezte a Mar
xista Egyetem hároméves 
tagozatát is. Szertárfőnök
nek 1969. április l-én nevez
ték ki. 

A ceglédi szertárfőnökség 
vezetése alatt elnverte az 
Élenjáró Szolgálat; Fönök
ség kitüntető címet. 

Juhász Etelka most már 
több időt szentelhet az uta
zásokra és kirándulásokra, 
amelyeket kedvenc időtölté
sei között elsőként emle
get ... 

R. K.J. 



4 MAGYAR VASUTAS 

Jobb f e1ni, mint megijedni 

Börgöndöt (sajnos) látni kell! 

Sárközi Imre állomásfőnök átkozza azt 

a napot, amikor engedett a rábeszélésnek 

és elfoglalta hivatalát a kisállomáson. Az 

alacsony, köpcös vasúti tiszt legszíveseb

ben visszaf orgatná az idő kerekét. Belefá

radt a szélmalomharcba, az örökös kérege

tésbe. Mert egy állomásfőnöknek manap

ság nem sok szava van. Kérhet, jelenthet, 

érvelhet. Annyit ér mindez, mint a falra 

hányt borsó. Még az elégedetlenség és a 

túlzott igényesség bélyegét is rásütötték. 

De beszéljenek most már a tények. 

Nem segít senki . . .  

Vágányzár miatt Sárbogárd
ról autóbusszal utazom Bör
göndre. Sárközi Imre végső el
keseredésében fordult a Ma
gyar Vasutashoz, mert hiába ki
lincselt igazgatóságtól a vezér
igazgatóságig, csak ígéreteket 
kapott. Abból pedig tele van a 
padlás. Tehetetlenül őrlődik, 
már nincs ereje vitatkozni, ha
dakozni. Menjek és győződjek 
meg saját szememmel az áldat
lan állapotokról. Börgöndöt lát
ni kell! 

Suhan velem a busz, négyen
öten ülünk a járművön. Mint 
később megtudom, Börgönd 
nem település. Csak az állomá
son lakik néhány vasutas csa
lád. A legközelebbi lakott hely
ség az onnan öt kilométerre 
fekvő Börgöndpuszta, de annak 
nincs vasútállomása. Fordul a 
busz. Nyárfákkal, akácokkal 
szegélyezett utakon haladunk 
tovább. Körülöttünk gabona és 
kukoricatáblák. Előttünk, a sű
rű bokrok és fák közül hirtelen 
előbukkan egy szürke épület. 
Megérkeztünk. 

A felvételi épület előtt meg
pillantom a forgalmistát. Egy 
férfivel beszélget. 

- Az állomásfőnököt kere
sem - mondom neki bemutat
kozás után. 

A közelben játszadozó, tíz év 
körüli kislánynak kiált: 

- Szólj édesapádnak, hogy 
jöjjön azonnal! Várják. 

neveztek ki állomásfőnöknek 
- tájékoztat kísérőm. - A régi 
főnök nyugdíjba vonulása után 
két évig nem volt itt főnök. Sen
ki sem vállalta. 

A felvételi épület első emele
tén üres lett egy szolgálati la
kás. Én Sárbogárdon szolgál
tam, ahol saját lakásom van. 
Későn nősültem. A feleségem a 
székesfehérvári kórházban dol
gozik három műszakban. A be
járás nagyon megviselte. Ajánl
koztam, hogy eljönnék ide szol
gálattevőnek, mert innen a pá
romnak kényelmesebb bejárni 
Fehérvárra. Azt javasolták, 
hogy inkább főnöknek jöjjek, 
arra nagyobb szükség van. 
Majd segítenek, ne törődjek 
semmivel. 

- Csalódott? 
- Finoman fogalmazva, 

igen. A jobbparti épület-fenn
tartási főnökség keseríti meg 
az életemet. Az ő hatáskörükbe 
tartozik ugyanis az épületfenn
tartás, javítás, szerelés, felújí
tás. Az indokaik közismertek: 
nincs munkaerő, pénz, anyag 
és a jó isten tudja, hogy még mi 
minden gátolja őket az érdemi 
munkában?! 

Megkerüljük az épületet. 
A szél émelyítő csatornabűzt 
lebbent az orrunk alá. 

- Nézze! Két hónapja bon
tották fel a szennyvízfordító ak
nát. Azóta is így van. Szagol
hatjuk a bűzt. 

Az út túloldalán, az akácfák 
árnyékában hatalmas szemét
domb magasodik. A szél már 
szétterítette a papír- és mű
anyaghulladékot a környéken. 

szem az üzemszemlékről ké- jok és verebek keringnek a le
szült feljegyzéseket. 1983-tól vegőben. A tartály tetejét fóliá
napjainkig ismétlődnek a kriti- val fedték be, de alatta beszivá
kán aluli szociális körülmé- roghat a por, ha elszakad, bele
nyekre, balesetveszélyre utaló hullhatnak a verebek. 
megállapítások a határidők és - A feleségem nem iszik eb-
a felelősök megjelölésével. ből a vízből, mert hasmenést 

- Minek az üzemszemle, a okoz - jegyzi meg. - Mások is 
sok feljegyzés, ha úgy sem tör- panaszkodtak már. A legna
ténik semmi? - szegezi nekem gyobb baj azonban az, hogy 
a kérdést a főnök. - Olyan ez, ide bárki bejöhet. De nem aka
mint halottnak a szentelt víz. rom falra festeni az ördögöt. 
A bizottság kifogásol, megálla- Mégis jobb lenne félni, mint ké
pít, feljegyzést készít, aztán el- sőbb megijedni. Hiába követel
megy. De én itt maradok a gon- tem, kértem, hogy tegyék zár
dokkal együtt. hatóvá az ajtót. Allandóan ret-

Bizonyítékként egy hivatalos tegek, nehogy történjen vala
levelet tesz elém. Tavaly, októ- mi . . . 
ber 23-án a körzeti üzemfőnök- A II-es torony előtt, a sínek
ség vezetőjének címezte a Szé- től pár centire elhasznált talp
kesfehérvári Városi Közegész- fák hevernek hónapok óta. Hiá
ségügyi és Járványügyi szolgá- ba sürgette az állomásfőnök el
lat ellenőre. Többek között az szállításukat, süket fülekre ta
alábbi megállapításokat rögzí- lált. Vasútbiztonsági érdeket 
tette: sértő felelőtlenség ez! A kato-

,,Az állomás épületének álla- nai főosztály illetékesei tudná
ga nem megfelelő, a belső he- nak arról beszélni, hogy milyen 
lyiségek tisztasága, rendje kifo- veszélyt jelentenek a sínek kö
gásolható. A forgalmi iroda fa- zelében hagyott idegen tár
lai rendkívül szennyezettek, a gyak. 
jegykiadó helyiség zsúfolt, pa- A torony mellett hatalmas 
dozata megsüllyedt. A dolga- szénkupac. Kérdőn nézek a fő
zóknak nincs öltözője, mosdója, nökre. 
WC-je. Az illemhelyek állapota _ Ezzel tüzelnek a torony
közegészségügyi szempontból ban. A pincébe nem rakhattuk, 
kifogásolható, a kagylók töröt- mert összedőlne az épület. Nem 
tek, mocskosak, nem öblíthe- bírják a falak _ magyarázza. 
tők. A szennyvízcsatorna eldu- A toronyban Eke József vál
gult. A WC-helyiség fűtetlen, tókezelő üdvözöl bennünket. Ti
ezért a vízvezeték télen elfagy. zenöt éve dolgozik itt, negyven A WC tetőszerkezetének javítá- éve vasutas. Az innen öt kilo
sát sem fejezté�_be." , . méterre fekvő Börgöndpusztán 

(E megallap1tások utan az Il- lakik A száz lakosú kis faluba 
lemhelyet novemberben bezár- télen:nyáron motorral jár. 
ták. �ót� se1;1 -�ehet hasz:1álni. _ Hogy érzi itt magát? A k�zegeszse�gyi ellenor�ek kérdezem. legkozelebb mar nem kell resz- B 'lh t k b't  ? 1 t . ki, b , d't, t, k t - esze e e a ran. e ezme a a ran 1 o enye e . k, d • f" .. k "l Az illetékesek sajátos módon er ez, a ono to · 
intézkedtek!) - Azt mond amit akar Józsi 

A főnök egy újabb feljegyzést bácsi. Mintha itt sem lennék. 
tesz elém, amelyben ismét - Tudja, itt a szimpla ablak
azonnali intézkedéseket sürget. üvegek mellett télen nem 
A június 4-én keltezett levélben leányálom dolgozni. Dupla ru
leírja többek között, hogy a fő- hát, két zoknit húzunk magunk
nöki irodából tavaly februárban ra, de akkor is fázunk. Kilenc 
elvitték a kályhát, és azóta sem vonóvezetékes váltót kezelek 
vitték vissza. innen. A sorompót is én zárom, 

nyitom. Ezenkívül húsz váltó 
petróleumos lámpáját kezelem, 

Keserű tapautalatok tisztítom a váltókat. Á legjob-
ban az keserít bennünket, hogy 
pár éve a négyes csoportba so
rolták Börgönd állomást is, 
mint Seregélyest és Zicsi-Újfa
lut. Pedig azokon az állomáso
kon csak két vágány van, nincs 
ennyi munka. A lecsoportosítás 
miatt kevesebb a fizetésünk is. 
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Aki kapja, nem haragszik 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

Az szb által elfogadott máso
dik előterjesztés gyakorlati 
megvalósítása után eddig mind
össze három panasz érkezett a 
szakszervezeti titkárhoz. A vé
lemények, bírálatok az szb és a 
gazdasági vezetők számára 
hasznosak. 

- Valóban így van - helye
sel Csujna János titkár. - Tes
tületünk az objektív tényezők 
alapján igyekszik dönteni. Az 
egységes anyagi ösztönzőrend
szer helyi alkalmazásának ta
pasztalatai alapján tovább kell 
finomítani a különböző kategó
riák prémiumsávját, s olyan 
konkrét célokat kell meghatá
rozni, amik az üzemfőnökségi 
és a vasúti szállítási eredmé
nyeket egyaránt szolgálják. Ez 
az ösztönzési rendszer az embe
rek számára szigorúbbnak tű
nik az eddigieknél, mégis támo
gatják. Korábban sok vasutas 
nem is tudta miért volt pár 
száz forinttal több a boríték
ban. Most a saját érdeke is ar
ra serkenti a dolgozót, hogy 
konkrétan járuljon hozzá a 
gazdaságosabb szállításhoz. 
Kétségtelenül vannak objektív 
akadályok is. A minap, amikor 
az egyik forgalmista prémiumát 
(indokolatlan jelző előtti vonat
feltartásért) 50 forinttal akarta 
felettese csökkenteni, a szolgá
lattevő szóvá tette, hogy menet
irányított vonalon nem minden 
feltartás az ő hibája. Ezért is 
szükséges a gyakorlati tapasz
talatok alapján az ösztönző
rendszert tovább finomítani. 

Az elegyrendezői teljesít
ménybérezés bevezetésénél 
gondot okozott az, hogy milyen 
munkakörökre terjesszék ki. 
Aztán a 102 566/1985. MüSz. 
számú ellentmondásos utasítás 
felkavarta a kedélyeket. Esze
rint ugyanis a távgépíró-keze
lők közül nem mindenki kaphat 
elegyrendezői teljesítménybért. 
Amikor erről beszélgettünk, az 
szb-irodán Kaposvári Károly, 
a távgépíró-kezelők bizalmija 
indulatosan fejtette ki vélemé
nyét Olsavszky Lászlónak, a 
debrecen igazgatóság jelenlevő 
előadójának. 

- Nehéz helyzetbe kerültem 
a csoportban, mert a Kollektív 
Szerződés 41. A. paragrafusa 
szerint az elegyrendezéssel 
kapcsolatos munkát végző táv
gépíró-kezelők jogosultak a tel
jesítménybérre, de közülük ed
dig senki sem kapott. Többször 
elmondtam már az igazgatóság 
illetékeseinek, hogy a teherpá
lyaudvari távgépíró-kezelők vo
natelemzést, illetve a gurítási. 
tolatási jegyzékhez nélkülözhe
tetlen adatokat összesítik. Erre 

azt válaszolták, hogy mi gya
korlatilag adminisztratív 
adatösszegzést végzünk, s a te
hervonatokat nem is látjuk. 
Valóban előfordul, de ha nincs 
kész időben a mi összesítésünk 
a tehervonat-vezetők mindig 
morognak. Az én bizalmi cso
portom tagjai úgy vélekednek, 
hogy ha az ellentmondásos· 
utasítás miatt ők nem kapnak 
teljesítménybért, akkor én mi
nek járok bizalmi értekezletek
re' Csak azért, hogy lengessem 
a kezem a szavazásnál? Amikor 
megkérdeztük az igazgatósá
got, hogy más állomásokon 
miért kapnak a távgépíró-keze
lők teljesítménybért, azt a vá
laszt kaptuk, hogy azok rádiót 
is használnak az adatösszesítés
hez. Ez a magyarázat logikát
lan és elfogadhatatlan. 

Az elegyrendezői teljesít
ménybérezésben érdekelt mun
kakörökben dolgozók többsége 
kedvezően vélekedett az új sza
bályozásról. Pozsonyi Tibor ko
csivizsgáló csoportvezető és 
Venczel András sarus szerint 
az elmúlt három évtizedben ez 
a legigazságosabb bérszabályo
zás. 

- A hatvanas években 300 
forint jutalmat adtak eseten
ként - mondja a csoportveze
tő. - Sajnos ez az összeg a 
múlt évben is csak ennyi volt. 
Most az egységes szabályozás 
alapján nemcsak adható, ha
nem a megfelelő teljesítmény 
esetén a teljesítménybér-pótlé
kot havonta ki kell fizetni. Má
ris kevesebb lett a táppénzes 
napok száma, pontosabb a 
munka. Egy kis probléma is 
akadt azért! A 24 tagú brigád
ból 13 ember kap teljesítmény
bért. A többiek, mivel a rétközi 
kisvasúton kocsivizsgálók, illet
ve a hőnfutásjelző készülék fel
ügyeletét látják el, sajnos nem 
kaphatnak. Ezt elfogadhatóan 
megmagyarázni nagyon nehéz. 
Ha valakit helyettesíteni kell, s 
emiatt nem kaphat teljesít
ménybért, még nagyobb a baj. 
Most sokan büntetésnek tekin
tik. ha a kisvasútra helyezik, 
pedig régen ez jutalomnak szá
mított. Az egyik helyettesítő 
dolgozó például 390 forinttal 
kapott így kevesebbet, de a fő
bizalmi közbenjárására a főnök
ség végül kompenzálta a kere
setveszteséget. 

- Amennyi elegyet dolgo
zunk fel, úgy változik a teljesít
ménybérünk is - vélekedik 
Venczel András sarus. - Baj 
csak akkor lenne, ha nem volna 
mit szállítani. De reméljük, 
hogy nem lesz mindig ilyen ne
héz helyzetben a vasút. 

Orosz Károly 

Amíg megérkezik, nézelő
döm az állomáson. A málló va
kolatú felvételi épület körül 
mindent felvert a gaz. Oldalt, a 
terméskóöó1 épített vezetékes 
kút mögött fűvel benőtt virágá
gyások mutatják, hogy nem 
egészen elhagyott ez a terület. 
Hátul az út mentén kupacba 
hordott lim-lom, törmelék, sze
mét riogatja az idetévedő ide
gent. A vasúti síneken megra
kott szerelvények vesztegelnek. 
Tájba illő, hangulatos kis állo
más lehetne Börgönd, ha nem 
kísértene Pató Pál úr szelleme. 
Sárközi Imre több mint fél éve 
igyekszik elűzni ezt a szellemet. 
Mosolyogva nyújtja a kezét: 

- Már többször kértem, 
hogy küldjenek ide szeméttáro
ló konténert, vagy készítsenek 
egy tárolót téglából, de azt a vá
laszt kaptam, hogy húsz évig 
nem volt rá szükség, akkor 
most miért ilyen sürgős?! - ke
sereg a főnök. 

Börgönd elágazó állomás 
Szabadbattyán, Székesfehér
vár, Sárbogárd és Pusztasza
bolcs felé. Hat vágányán bo
nyolítják a személy- és teherfor
galmat. A hétvégén 40-50, hét
közben 10-15 utas száll itt vo
natra. A legszámottevőbb az át
menő teherforgalom. A Kohá
szati Alapanyag-előkészítő Kö
zös Vállalat naponta tíz kocsit 
igényel. A Kossuth téesznek 

Én már innen megyek nyugdíj-
1 
__________________________ _ 

ba, de ki lesz az utódom? Mert 
fiatal vasutas ilyen körülmé
nyek közé nem szívesen jön. 

- Örülök, hogy eljött. Én te
lefonáltam. Már nem sokáig bí
rom idegekkel. Jöjjön, nézzünk 
körül! 

- Mi aggasztja ennyire? 
- Szemétdomb ez az állo-

más kérem. Nem segítenek raj
tunk. Hiába az üzemszemlék, a 
levelezés, nem történik semmi. 
Azt vetik a szememre, hogy én 
követelőzöm. Ha tíz évig jó volt 
így minden Börgöndön, akkor 
nekem miért nem jó? 

Tényleg, miért nem jó? -
lobban bennem a gondolat, de 
nem mondom hangosan, hiszen 
sejtem már, miről lesz szó. 

Mások helyett 
uégyenke:iik 

Szemlélődü;-ik az épületben. 
A rideg, kopár várótermet pár 
hónapja festették, de a két fa
pad kopottan árválkodik a fal 
mellett. A sarokban egy rozs
dás vaskályha ajtónyílása ásít a 
levegőbe. 

- Tavaly, november 15-én 

Az itt szolgálatot teljesítő vas
utasok a legfelháborítóbbnak 
azt tartják, hogy javítás miatt 
az állomáson tavaly november
ben lezárták a férfi és a női 
WC-t. Azóta sem lehet egyiket 
sem használni. Megnézzük az 
állomás szomszédságában a 
téglából épült mellékhelyisége
ket. A cserepeket tartó tetőszer
kezet megroggyant, a zöld aj
tókból hiányzik az üveg. A fal
ból különféle csövek merednek. 
Az öblítő víztartályt felszerel
ték, de kagyló nincs a pici helyi
ségben. Az épület körül derékig 
ér a gaz. 

- A férfiak még csak elinté
zik valahogy a dolgukat, sok itt 
a fa meg a bokor, de a nőknek 
már nehezebb - magyarázza a 
kényes szituációt Sárközi Imre. 
- Az utasokat gyakran a szol
gálatban lévő vasutasok kísé
rik saját lakásukra, hogy ott 
könnyítsenek magukon. Leg
utóbb egy terhes asszonyt 
kalauzolt a lakására hasonló 
okok miatt a szolgálatban lévő 
forgalmista. Mondanom sem 
kell, hogy az utasok szidják a 
vasutat, meg engem. De mit te
hetek én? Csak pirulok. Mások 
helyett szégyenlem magam. 

A főnök bekísér az irodájába. 
A szobában kályha nincs, az 
ablak alatt a beszivárgó víztől 
felgyűrődött a vakolat. Vastag 
iratcsomót tesz elém. Böngé-

négy-öt vagon áru érkezik. Senkivel se hadako:ini A létszámhiány is aggasztó. 
Börgöndön három forgalmista 
teljesít szolgálatot, de négy kel
lene. A szükséges nyolc helyett 
három váltókezelő és egy ólmo
zó-bárcázó dolgozik még itt. 
A málházó gyesen van, helyette 
nem küldtek senkit. Takarítónő 
sincs. A váltókezelők és forgal
misták havonta átlag száz túló
rát teljesítenek. Az állomáson 
vonóvezetékes váltók üzemel-

Sárközi Imre május 3-án köl
tözött a felvételi épületben lévő 
szolgálati lakásba. Hosszas hu
zavona után kifestették, de a fő
nök egyéb kéréseit nem teljesí
tették. Az ablakok mellett ujj
nyi rések, kályhákat még nem 
kapott, és az ócskavasnak szá
mító fürdőkádját sem cserélték 
ki. 

nek. - Majd ha felsérti a feneke-

- Néhány hónapja eljött det, kicseréljük - jópofásko
hozzám egy fiatal forgalmista dott vele az épületfenntartó fő
azzal a szándékkal, hogy ide nökség egyik embere. 
jön dolgozni, de amikor körül- - Én legszívesebben rögtön 
nézett az állomáson, kezet fo- visszaköltöznék Sárbogárdra, 
gott velem, és elment. Csak csak a feleségem miatt nem te
annyit mondott, hogy nem szem. De ha nyugdíjba vonul 
irigylem magát! - idézi a ke- két év múlva, elmegyünk in
serű emléket a főnök. Invitál, nen. Szolgálattevő leszek, töb
hogy nézzem még meg a II-es bet keresek, és nem kell senki
tornyot, jobb ha mindenről a vel hadakoznom. Pedig szere
saját szememmel győződöm tem az itt dolgozó vasutasokat. 
meg. Útközben bemegyünk Ők is kedvelnek engem. Hűsé
még az állomást és a szolgálati ges, rendes emberek. Csak az a 
lakásokat ellátó öreg víztorony baj, hogy nem törődnek velük! 
épületébe is. Ne haragudjon, hogy ide hív-

Betaszítjuk az elvetemedett tam! 
nagy faajtót, amit kulcsra zárni Nem haragszom. Érdemes 
természetesen nem lehet. Ebbe volt oda utazni. Javaslom az il
az egészségügyileg fontos ob- letékeseknek is, hogy tekintsék 
jektumba bárki bármikor be- meg ezt az állomást, hiszen 
juthat. A látvány letaglóz. nincs a világ végén. Börgöndöt 
Deszkahulladék és piszokhe- látni kell, és főként tenni vala
gyek közül vezet fel a vaslépcső mit' 
az ivóvíztartályhoz. Galambra- Kaszala Sándor 

Üdülés Zamárdiban 

1 zamárdi vasutas ü_dülőt április l-én kapta meg üzemeltetésre az 
Eszaki Járműjavító Üzem. Május 29-től szeptember 3-ig pihenhetett 
itt turnusonként 96 vasutas. A beutaltak (képeink) jól érezték magu-

kat a vállalati üdülőben 
(Tüttő Tibor felvételei) 
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Napirenden az oktatás fejlesztése 

A vasutasnap utáni hetekben a szolgálati helyeken. tes
tületi üléseken, üdülőben sok vasutassal beszélgettem. 
Voltak közöttük a végrehajtó szolgálatnál, a vasút irányítá
sában tevékenykedők és szakszervezeti tisztségviselők 
egyaránt. Valamennyien azt hiányolták, hogy nagyon ke
vés prémiumot, jutalmat osztottak a vasútnál. Arról vi
szont nem ejtettek szót, hogy a teljesítmények az első fél
évben csökkentek, pedig hát nagyobb prémiumra. több ju
talomra aligha lehet számítani a MÁV eredményeitől füg
getlenül. Bizony, olyan egyszerű ez, mint a kétszer kettő s 
mégis: helyenként a jelét sem véltem felismerni annak. 
hogy beszélgető partnereim a jelenlegi realitások alapján 
szemlélnék a vasút helyzetét. 

A technikai fejlődés szükség
szerűen megköveteli, hogy a 
vasutasok is egyre magasabb 
általános és szakmai művelt
séggel, szakképzettséggel ren
delkezzenek. A vasút felső- és 
középfokú végzettségű szakem
ber-utánpótlásának bázisai a jö
vőben is elsősorban a vasútirá
nyú képzettséget adó felsőfokú 
oktatási intézmények és szak
középiskolák: A szakmunkások 
és munkások utánpótlását rész
ben az állami intézményekben, 
részben a vasútüzemekben 
képzett fiatal szakmunkásokkal 
kell megoldani. 

Korszerűbb 
képzés 

A VI. ötéves tervidőszakra 
előirányzott oktatási feladato
kat időarányosan végrehajtot
tuk. Lemaradás csak azokon a 
területeken van, ahol az éven
ként jóváhagyott vállalatfejlesz
tési tervekben csökkentés, illet
ve az adott beruházások átme
neti szüneteltetése vált szüksé
gessé. Az eredmények közül ki 
kell emelni, hogy többek között 
korszerűsítettük a szakmunkás
képzést szolgáló tanműhelyein
ket és kiépítettük az oktatási fő
nökségek hálózatát. Folyamato
san végezzük a végrehajtó szol
gálatnál foglalkoztatott több 
mint 60 OOO dolgozó ismeretei
nek szintentartását a szükség
szerű bővítést szolgáló gócrend
szer továbbfejlesztésével,_ új 
tanműhelyek létesítésével. Új 
oktatási utasításokat, működési 
szabályzatokat adtunk ki. Elé
gedettek lehetünk a szakmun
kás- és tanfolyami képzés kor
szerűsítésével. Továbbfejlesz
tettük a vasútirányú képzést 
nyújtó szakközépiskolák háló
zatát. 

A társadalmi ösztöndíj-ado
mányozás új, a vasútnál is be
vezetett rendszere kedvező ha
tással volt a vasút munkaerő
helyzetére. Figyelemreméltó 
eredményt értünk el a nyelvok
tatás területén. Növekedett az 
állami nyelvvizsgával rendelke
zők száma. A közgazdasági is
meretek bővítése érdekében öt 
vasútigazgatósági székhelyen 
- a KM-mel együttműködve 
- közlekedési jellegű közgaz-
dasági szakközépiskolai osz
tályt indítottunk. 

Szorosabbá vált a kapcsola
tunk a vasútirányú képzést 
nyújtó főiskolákkal és szakkö
zépiskolákkal. A tervidőszak 
második felében ez a kapcsolat 
az egyetemekkel is bővült. 

A VII. ötéves oktatáspolitikai 
tervet alapvetően a vasút válla
lati célkitűzéseiből adódó fel
adatok hatámzzák meg. Ebben 
olyan feladatokat határoztunk 
meg, melyek során fel kell ké-

Az elmúlt öt év eredményei 

szülni a munkaerő több irányú 
átrendeződésére, a munkaerő 
struktúrához alkalmazkodó, a 
szervezeti változásokat rugal
masan követő oktatási feltéte
lek biztosítására, a közgazdasá
gi és kereskedelmi szemlélet 
erősítését szolgáló ismeretanya
gok oktatásának továbbfejlesz
tésére, a többszakmás képzési 
formák vasúti rendszerének ki
alakítására, a nyelvtanulási fel
tételek továbbfejlesztésére, a 
vasút iránti érdeklődés felkelté
sére, az oktatási célokat szol
gáló beruházások és eszközállo
mányok fejlesztésére. 

A felsőfokú közlekedés, illet
ve vasútirányú képzést nyújtó 
oktatás a Budapesti Műszaki 
Egyetem és a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egye
tem keretében folyik. Külön fi
gyelmet kell fordítani a közle
kedésépítő mérnök és a közgaz
dasági egyetemi végzettséggel 
rendelkezők vasút felé történő 
orientálására, mivel az e terüle
ten végzettek közül kevesen 
jönnek a MÁV-hoz. 

A vasútirányú képzést nyújtó 
oktatás a Győri Közlekedési és 
Távközlési Műszaki Főiskola 
keretében történik, négy vasúti 
szakon, évente 100-110 fős lét
számmal. A MÁV a főiskolával 

középtávú tervidőszakon
ként - együttműködési szerző
dést köt. A KTMF-fel való jó 
együttműködés eredménye, 
hogy az 1985/86-os tanévben öt 
szakon kezdetét veszi a vasúti 
szaküzemmérnök-képzés is. 

Több száz 
hallgató 

A célok, a feladatok helyes 
meghatározása, a tantervek, 
programok szakszerű kimunká
lása a MÁV és a főiskola egyre 
szorosabb együttműködését 
igényli. 

A vasúti munkaerő-utánpót
lás folyamatos biztosítása és az 
új szakmai igények kielégítése 
céljából több helyen új vasúti 
szakközépiskolai osztályok indí
tását kezdeményeztük. Az új 
szakok közül a jászapáti, a mis
kolci, a székesfehérvári már 
megkezdte működését, a többi 
- Újszász, Tapolca, Pécs, Sze
ged - előkészítés alatt van, il
letve indítását a VII. ötéves 
tervidőszakra tervezzük. Vizs
gáljuk Debrecen, Békéscsaba, 
Balassagyarmat, Dombóvár 
székhellyel új vasútirányú szak
középiskolai szakok indítását is. 
A vasútirányú képzést nyújtó 
szakközépiskolákban évente 
mintegy 580-600 hallgató végez, 
és a tovább nem tanulók mint
egy 75 százaléka helyezkedik el 
a MÁV területén. 

csolatának fenntartása érdeké
ben együttműködési szerződé
sek keretében gondoskodunk 
az oktatási feltételek kölcsönös 
biztosításáról. Az együttműkö
dés kiterjed az elméleti és gya
korlati oktatás segítésén kívül a 
tanulmányutak, a szakmai ki
rándulások szervezésére, illetve 
a feltételek biztosítására. 

Az iskolarendszerű techni
kusképzés előkészítő munkála
tait a határozatban foglalt elő
írásoknak megfelelően végez
zük. Az 1985/86-os tanévvel in
dítjuk a vasútgépészeti, vasút
építési és pályafenntartási és a 
vasútüzemi szakokat. Az 
1986/87-es tanévben az anyag
mozgató-gépész, a távközlő és 
biztosítóberendezési szakon is 
megkezdődik a képzés. 

Oktatási 
főnökségek 

A vasút területén mintegy 22 
szakmában vált általánossá a 
szakmunkásképzés. A beiskolá
zási keret és annak realizálása 
évi 950-1 OOO fiatal bevonását 
tette eddig lehetővé. A VII. öt
éves tervidőszakban gondos
kodni kell a növekvő igények 
kielégítéséről. Ehhez segítséget 
adnak a szakmunkásképzési 
céllal működő szakközépisko
lák is. Széles területet ölel fel a 
vállalati ágazati szakmunkás
képzés. Ez ideig a vasútüzemvi
tel-ellátó és vasútépítő-karban
tartó szakon folyik ilyen kép
zés. 

A vállalati képzés feladata, 
hogy a vasútüzemvitel szaksze
rű és biztonságos ellátásához 
szükséges szakembereket fo
lyamatosan biztosítsa. E célki
tűzés eredményes megvalósítá
sa érdekében az elavult, oktatá-
8i célra alkalmatlan épületeket 
fokozatosan új, korszerű oktatá
si létesítményekkel váltottuk 
fel. Így jöttek létre a jelenleg 
már rendeltetésszerűen műkö
dő oktatási főnökségek és okta
tási gócok. 

A vasút felsőfokú tanfolyami 
képzését, továbbképzését, a 
vasút középkáder-utánpótlását 
az átszervezett MÁV Tisztkép
ző és Továbbképző Intézet kö
zel 100 éve szolgálja. Tevékeny
sége kiterjed a tanfolyami kép
zésen kívül a mérnöktovább
képzésre, nyelvoktatásra, veze
tőképzésre is. A nyelvoktatás 
területén jelentős intézkedés
nek számít, hogy 1975-ben a 
MÁV Tisztképző és Tovább
képző Intézetben létrehoztuk a 
16 tanulóhelyes audiovizuális 
nyelvlaboratóriumot. 

A szaktanfolyami képzésben 
évente részesített mintegy 
8600-8800 fős létszám a termé-

A vasúti munka megismeré- szetes utánpótlási, valamint a 
se, a vasút és az iskolák jó kap- műszaki-gazdasági fejlesztésből 

adódó igényeket képes kielégí
teni. 

Az ösztöndíj-adományozás a 
vasúton kiterjed a felső-, a kö
zépfokú oktatás és a szakmun
kásképzés ti=rületére. A leg
utóbbi szabályozást a 18/1983. 
(VII. 28.) MM. számú rendelet
tel hajtottuk végre, amely a 
szakmunkások és a szakmun
kásképzési célú szakközépisko
lásoknak adományozható keret 
növelésére terjedhet ki. Ennek 
az intézkedésnek a hatására az 
1983/84-es tanévben 300-zal nö
vekedett a MÁV-nál tanulmá
nyi szerződést kötők száma. 

Az igények meghatározása
kor arra törekedtünk, hogy a 
MÁV felsőfokú szakemberszük
ségletének a kielégítése leg
alább 50-60 százalékban ösztön
díjszerződés útján történjék. 
A társadalmi tanulmányi ösz
töndíj mellett olyan szakterüle
tekre, ahol hazai viszonylatban 
nincs képzés. állami ösztöndíj 
útján gondoskodunk. Ilyen kép
zés a Szovjetunióban és az 
NDK-ban folyik. Az ösztöndíja
sok száma mintegy 25-30. 

A hálózaton jelenleg 38 okta
tási gócon és 55 algócon folyik 
rendszeres oktatás. A gócokon 
az oktatást főhivatású (249 fő) 
és részfoglalkozású (244 fő) ok
tatók látják el. 

A jövő feladatai 

A VII. ötéves terv legfonto
sabb célkitűzései: 
1. törekedni kell a munkaerő

struktúrához alkalmazkodó, 
a szervezeti változásokat ru
galmasan követő oktatási for
mák létrehozására. korszerű
sítésére mind az állami, mind 
pedig a szakoktatás terüle
tén. 

2. Fel kell készülni a demográ
fiai hullám növekedéséből 
várható létszám fogadására, 
új szakközépiskolai osztályok 
indítására. 

3. A vasúti szakemberszükség
let biztosítása érdekében 
gondoskodni kell a szakmun
kásigények kielégítéséről, a 
tanfolyami képzéshez szüksé
ges létszám biztosításáról. 

Bosszantott közömbösségük s az, hogy ilyen torz az em
berek szemlélete az egyéni és közösségi érdekek, eredmé
nyek számbavételénél. 

Kétségtelen, hogy a vasút első félévi több mint 3 millió 
tonnás szállítási elmaradásában közrejátszott a szokatlanul 
hideg tél, az akadozó alkatrészellátás, a szállítási igények 
változása, vagy a hétvégi ki- és berakodás közismerten sok 
gondja-baja. Hiba lenne azonban mindemellett saját mun
kánk fogyatékosságairól - a lassú elegyáramlásról, a 
hosszú kocsiforduló-időkről, a vonatfelosztásokról, a gép
re várás okról, a pontatlan vezénylésekről, a sokszor f e
gyelmezetlenül, lélektelenül végzett munkáról - megfe
ledkezni. A tárgyilagossághoz. az önkritikus értékeléshez 
ez is hozzátartozna. 

Lehetne persze azon is polemizálni, hogy a beszélgető 
partnerek által elmondott, s az szb-k információs jelenté
seiben is gyakran ismétlődő. a felelősséget másokra hárító. 
tehát a hibákért mindig valaki mást okoló „érvek" mennyi
re helytállóak. Úgy vélem, helyesebb, ha észrevesszük. 
hogy saját környezetünkben is vannak hanyagul dolgozók, 
akiket a közösség fegyelmező erejével. az erkölcsi és anya
gi elismerés megvonásával is rá kell hangolni a becsülete
sebb munkára. Mert kétségtelen, hogy az eddigi beidegző
dések után már szinte szokatlan számunkra, ha elmarad 
a negyedévi prémium, csökken a jutalom. Korábban -
mondjuk meg őszintén - olykor sokan nem mindig tud
ták, miért volt a borítékban alkalmanként pár száz forint
tal több. Ez a gyakorlat azonban már a múlté. 

A gazdálkodási körülmények változása, a feltételek szi
gorítása, a tagság és a felső szervek részéről egyaránt he
lyeselt differenciálás igénye is azt sugallja, hogy a MÁV 
eredményeit munkájukkal kedvezően bej olyásolni tudók 
valóban a teljesítményeik alapján kapják fizetésüket. De 
a prémiumot és jutalmat is! Dolgozzanak akár forgalmis
taként, akár az utazószemélyzet tagjaként vagy más frek
ventált munkakörben, a kocsiszolgálatnál. a BFF-nél. a 
pft-nél és egyéb szolgálati helyeken. 

Közös feladatunk. hogy a vasút minden dolgozójával 
megértessük: a MÁV eredményeinek javítása nélkül el
képzelhetetlen a vastagabb boríték, a nagyobb prémium, 
a vasutasnapi vagy őszi forgalmi jutalom. A második fél
évben a népgazdaság jelenlegi helyzetéből, a jónak ígérke
ző mezőgazdasági termésből bizonyosra vehető a szállítási 
igények növekedése. Valamennyiünk érdeke. hogy az első 
félévben tapasztaltnál szervezettebben. eredményesebben 
tegyünk eleget a vasútra és a vasutasokra háruló felada
toknak. 

A szakszervezeti bizalmiaktól. a függetlenített politikai 
munkatársaktól és a gazdasági vezetőktől joggal elvárja a 
kollektíva, hogy - a Vasutasok Szakszervezete XI. kong
resszusára készülve - elsősorban a gazdálkodás eredmé
nyeinek javítására mozgósítsák a tagságot. s ezen keresz
tül is erősítsék szakszervezetünk érdekvédelmi és érdek
képviseleti munkáját. 

o. K. 

ÉRDEKES OLVASMÁNY 

A magyar közlekedés története 
4. El kell érni, hogy a vasútirá- A közlekedési szakirodalom a 

nyú állami és szakmai okta- magyar vasútépítés hőskorá
tás keretében az eddiginél lé- nak az 1845-1873 közötti éve
nyegesen nagyobb helyet ket tekinti. Az úttörő elődök 
kapjanak a közgazdasági és valóban elismerésre méltó tevé
k_e:eskedelmi szemléletet erő- kenysége mellett azonban nem 
s1to ismeretanyagok. feledkezhetünk meg a felszaba-

5. A vasút nemzetközi tevé- dulás évében megindult odaadó 
kenységének segítése, az ide- munkáról, annak jelentőségé
genforgalmi és szállítmánya- ről a vasút helyreállításáról. 
zási feladatok ellátása érde- Nyilvánvalóan ennek felismeré
kében növelni kell a nyelvta- se inspirálta az Új Magyar Köz
nulást szolgáló feltételeket. ponti Levéltárat és a közlekedé-

A kötet a tudományos jellegű 
forráskiadvány igényével ké
szült. Felöleli a témára vonatko
zó fontos, legjellemzőbb doku
mentumokat. ,,Az anyaggyűjtés 
során valóságos kincsesbányá
nak bizonyult a MÁV Vezér
igazgatóság központi irattárá
ban őrzött ... anyag, amely a 
vasutakon kívül a vasúti hidak
ra és az Államvasutak érdekkö
rébe tartozó MÁVAUT, illetve a 
BHRT (Balatoni Hajózási Rész
vénytársaság) történetére vo
natkozó dokumentumok töme
gének is lelőhelye." 

6. Meg kell teremteni az anyagi si tárcát, hogy megjelentessék 
feltételeket a tervezett oktatá- - a Források a magyar népi 
sí beruházások megvalósítá- demokrácia történetéhez című 
sához. sorozat V. köteteként - a Do-

kumentumok a magyar közle
kedés történetéből (1945-
1949.) című munkát. Főszer
kesztője Verő Gábor. A kötetet 
összeállította és az előszót írta 
Pálmány Béla, kiadta a Közle
kedési Dokumentációs Vállalat. 

A kiadvány 11 fejezetet ölel 
fel, amelyeket érdemesnek tar
tunk felsorolni, a közlekedési 
ágak fontossága szempontjá
ból: A vasúti közlekedés megin
dulása. Arccal a vasút felé! 
A vasutak a stabilizáció idején. 
A vasúti közlekedés fejlesztése 
a hároméves terv időszakában. 
A gazdasági vasutak helyreállí
tása. A hidak újjáépítése. 
A közúti hálózat helyreállítása. 
A gépjármű-közlekedés megin
dulása. A közlekedési ágazatok 
tervszerű együttműködésének 
megteremtése. 

A miskolci járműjavítóban júliusban új üzemcsarnokot adtak át ren
deltetésének. Képeinken: az automatikus vagonmosó és az új csar

nok látható 

A könyv a bevezetőben idézi 
Széchenyi Istvánt, a korszerű 
magyar közlekedés széles látó
körű tervezőjét és szervezőjét: 
„Közlekedés nélküli ország 
sinylő test, mely méhében 
hordja a nyavalyák minden ne
mét." Ezek a szavak nemcsak 
azért kívánkoznak ide mottó
ként, mert fájdalmasan idősze
rűek voltak a második világhá
borút követő években, hanem 
azért is, mert a „legnagyobb 
magyar'' dolgozta ki azt a közle
kedéspolitikai koncepciót, 
amely több mint egy évszáza
don át alapvetően határozta 
meg hazánk közlekedési rend

Rendkívül hasznos, hogy a 
könyv a bevezető után techni
kai tájékoztatást nyújt, amely 
felsorolja a gyűjteményben köz
zétett történeti jelentőséggel bí
ró okmányokat és azok lelőhe
lyeit. 

(MTI Fotó: Kozma István) szerét. H. K. 
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Az Eötvös-díjas kutatómérnök 
Hetvennégy évesen is energikusan dolgozik 

MÁR CSAK EGY VÁGÁNYON 

Fővonal a Bodrog mentén 
Névjegyén ez olvasható: 
„Dr. techn. Unyi Béla Tibor 

okl. mérnök, c. egyetemi do
cens, a műsz. tud. kandidátu
sa, MÁV mérnök-főtanácsos." 
A szöveg ma már nem teljes, 
mert április 4-én felszabadulá
sunk 40. évfordulója alkalmá
ból dr. Unyi Bélát, a kiemelke
dő műszaki alkotómunka elis
merésére szolgáló Eötvös Lo
ránd-díjjal tüntették ki. 

Teljesült az álma 

Unyi Béla a magyar vasút 
műszaki korszerűsítésének út
törői közé tartozik és egyebek 
között nagy érdemei vannak a 

hézag nélküli felépítmény al
kalmazásában, a MÁV hálóza
tán. Jelenleg 1984 decembere 
óta mint kutató munkálkodik a 

Vasúti Tudományos Kutató In
tézetben. Itt kerestük fel, hogy 
beszélgessünk vele munkájá
ról, gazdag életpályájáról. 

- Mikor és hogyan kezdő
dött vonzalma a mérnöki foglal
kozás és a vasút iránt? 

- Talán különösen hangzik, 
már gyermekkoromban nem 
akartam más lenni, mint mér
nök vagy vasutas - feleli csön
des mosollyal. - Ez pedig úgy 
kezdődött, hogy mint hatéves 

kisfiú, megismerkedtem egy 
Wondra nevű világlátott mér
nökkel, akinek meseszerű elbe
széléseit áhítattal hallgattam. Ő 
vezetett be a bélyeggyűjtésbe, 
majd pedig az országokat, föld
részeket átszelő vasút iránti ér
deklődést oltotta belém. Ettó1 
kezdve sokat tusakodtam :ma
gamban, mi legyek, ha nagy le
szek: a vasutas, vagy a mérnöki 
pályát válasszam. Tizenegy 
éves koromra megérlelődött 
bennem az elhatározás : mind
kettő, azaz vasúti mérnök. 
Szándékomat otthon is támo
gatták. Ennek megfelelően a 

Reáltanoda utcai iskolába írat
tak be, hogy már ott alkalmassá 
tegyem magam a műszaki pá
lyára. Valami azonban azt súg
ta, hogy a reál tantárgyak mel
lett latint is tanuljak. Így 18 
évesen ebből a nyelvből is 
érettségiztem, mégpedig jele
sen. Most már jöhetett a mű
egyetem. 

Igen ám, csakhogy abban az 
időben ez nem volt olcsó tanu
lási lehetőség a fővárosi kis
tisztviselő gyermekének. Hosz

Szakaszmérnökként a pécsi 
igazgatóság területén számos 

munkahelyen megfordult és ha
mar rájött, hogy ez az igazi vas
útépítő iskola, és sokat kell még 
tanulni, hogy vasutasmérnök 
lehessen. Amikor aztán az osz
tálymérnökségre került, sok ta
pasztalattal bíró vasútépítő 
volt. Nyilván felettesei is így ta
lálták, mert a zilahi osztálymér
nökség vezetőjévé nevezték ki. 
Innen a bajai osztálymérnök
ségre került, majd rövid idő 
után a pécsi üzletvezetőségre 
nevezték ki. 

Tanulmányok, 
könyvek 

- Negyvenötben, az újjáépí
tési korszakban jószerivel végig 
kellett ismételni mindazt a fel
építményi munkát, amit mint 
kezdő mérnök egyszer már vé
gigcsináltam - mondja. - Az
zal a különbséggel, hogy ezút
tal összehasonlíthatatlanul ne
hezebb körülmények között. S 
amikor némileg normalizáló
dott a helyzet, a vasúti főosz
tályra szólított a szolgálat. A 
háborús pusztulásból magához 
térő vasút újjáélesztésében 
szakosztályvezetőm, Papp Ká
roly oldalán dolgoztam. Ebben 
az időben szinte a főosztályon 
éltem, úgy éreztem magam, 
mint az egykori ifjú mérnök, 
akinek a tettvágy töltötte be 
egész valóját. Tizenegy eszten
deig, 1957-től 71-ig szolgáltam a 

főosztályon. Azt hiszem, ez volt 
életem legtermékenyebb része. 

Amikor napirendre került a 

hézag nélküli pályák építése. 
fontos feladatokat kapott a fő
osztályon, amiket 71-ben már a 

VATUKI-ban folytatott. Ez a 

munka több publikáció közre
adásával járt. Így jelent meg 
például a hézag nélküli pá
lyák hőmérséklet-ingadozásáról 
szerzett hazai tapasztalatokról 
szóló tanulmánya a Közlekedé
si Szemlében. Előzőleg már 
Kerkápoly professzorral közö
sen írt dolgozatukban ismertet
ték a hézag nélküli vágányok 
behegesztését a kitérőkbe. Szá
mos más kutatással és eredmé
nyeik publikálásával igyekezett 
előmozdítani, figyelemmel kí
sérni a magyar hézagmentes 

vágányhálózat fejlesztését. 
Az energikusan munkálkodó, 

tavaly december óta nyugdíjas, 
74 éves Unyi Béla eddig össze
sen 100 szakcikket, kisebb-na-

. 

gyobb tanulmányt, tudomá
nyos értekezést írt, köztük a 

Pályamesterek szakkönyvét há
rom kötetben. Jelenleg Czére 
Bélával, a Közlekedési Mú
zeum nyugalmazott főigazgató
jával együtt a magyar vasút 
tisztképzésének történetét írja. 
A közlekedés történetéről ké
szülő könyv vasúti felépítményi 
részének megírására is őt kér
ték fel. 

Kevesebb utas, nagyobb áruforgalom 

Ötven év után 
arany diploma 

A miskolc-nyíregyházi vonal 
Mezőzombor állomásából ága
zik ki az egykor szebb időket 
megért sátoraljaújhelyi fővonal. 
A hajdan volt forgalom nagysá
gát érzékelteti, hogy lebonyolí
tására egy vágány kevésnek bi
zonyult. De azóta már más a 

helyzet. A Magyarország terü
letén áthaladó nemzetközi for-

Elégedett-e eddigi életmű- g�lo� szer}<ezete,. átrendező-
vével? dott, 1gy a satoralJuJhelyi vonal 

0,, . t, d veszített jelentőségéből. Az - szm en mon om, nem k · b 1 , , t d l' d tt 1 h k egy on a vaganyt csendesen u_ om, e ege e e ete -�e. eszegeti a rozsda, az állomások Mmdenesetre nyugodt a lelki1s- t, f"ldk, , · 1 t , bb . u an o up zar:ia e a ova -meretem, mert a�it tettem, haladás lehetőségét. mmt mmden becsuletes vas-
utas, legjobb tudásommal, szol-
gálatként tettem. 

- Mégis mire büszke ennyi 
munka után? 

- Arra, hogy mindig pontos 
voltam, sose késtem el szolgá-

Nem könnyű 

konkurrálni 

latból, vonatról sem maradtam ,, , , 
le soha. Jó érzés az is, hogy ta- Az , els1 :-�lo1;1as f0:;:;·og{e� 
valy még aktív dolgozóként ve� resztu�. ozseg a o ene ,,r1:11 
hettem át a Műszaki Egyete- bo��ekhez

t �artoz�k. A 
d
mu�t 

men 50 évi munkám.ért az n:en _en � o aJJ orgaz asag 
arany diplomát. Akik velem pmce1 nyllnak. 
együtt jutottak akkor ehhez a - Az igaz, hogy az állomás 
megtiszteltetéshez, már vala- borvidéken fekszik, teherforgal
mennyien nyugdíjban voltak. munkat mégsem ez határozza 
Büszkeséggel tölt el az is, hogy meg - oszlatja sz.§t hiedelmei
feletteseim mindenütt, mindig met Bokor György állomásfő
elismerték törekvéseim ered- nök. - A tömeges feladást a 
ményét. Ennek jeleként tekin- közelben lévő Vasbetonipari 
tem, hogy annak idején, 39 éves Művek készítményei. falazó
koromra viszonylag fiatalon ér- blokkok, áthidaló szerkezetek 
tem el a főtanácsosi rendfokoza- és egyebek képezik. Az állomás 
tot. A felszabadulás után az el- páros végén lévő iparvágányon 
sők _között kaptam meg a Mun- a kőbánya rakodik, a rendelke
ka Erdemrendet, aminek akkor zésünk alá tartozó Szegi meg
még csak egy fokozata volt. álló-rakodó helyen pedig ex
Ezenkívül sokféle vasutas-ki- portrendeltetésű kovaföld kerül 
tüntetésben részesültem. Mind- a vagonokba. Leadásban is 
ezek betetőzéseként talán sze- meglehetősen sok áru érkezik. 
rénytelenség nélkül hivatkoz- elsősorban a TÜZÉP-nek, a be
hatom arra is, hogy műegyete- tongyárnak. ezenkívül bérelt 
mi óraadóként dolgozom jelen- r:akt�rülete van a sárospataki 
leg is, tagja vagyok az állam- EMASZ-nak is. Az első félévi 
vizsga-bizottságnak, az idén forgalmunk biztatóan alakult. 
pedig átvehettem az Eötvös-dí- hiszen csak májusig föladásban 
jat. elment 32 ezer tonna áru. míg 

- Ennyiféle munka hogyan leadásban 27 ezer tonna érke-
fér bele 24 órába? zett. 

- Reggel háromnegyed hét- - Mennyire kihasznált az 
kor már íróasztalomnál ülök a állomás kapacitása? Lehetne-e 
VATUKI-ban. Ott dolgozom növelni a forgalmat és milyen 
délután 2-ig, néha ebéd után formában? 
felmegyek a Várba a Széchényi - Az állomási kapacitás ki
Könyvtárba kutatni, adatokat használtsága körülbelül arány
gyűjteni megírandó munkáim- ban áll az egész vonal kihasz
hoz. Szász Ferenc náltságával vagy kihasználat-

lanságával. Olykor lökéssze
rűen érkeznek a Sátoraljaújhe
lyen belépő, Nyírábrányban ki
lépő szerelvények, de az év túl
nyomó részében a forgalom ki
csi. Természetesen lehetne nö
velni az állomás forgalmát, de 
például legnagyobb fuvarozta
tónk, a betongyár tekintélyes 
mennyiséget szállít közúton. 
Ennek is megvan a maga ma
gyarázata. Sok az olyan meg
rendelő. aki a betonárut a saját 
kapujáig viteti. Az ő számára a 

gyorsaság a legfőbb követel
mény. Gépkocsival mindez né
hány óra alatt végbemegy, 
megtakarítva a vasúti be- és ki
rakodás költségeit. Rövid távol
ságokra ez lényegesen gazdasá
gosabb. Sok esetben lassítja a 
szállítások ütemét a kocsi
hiány. A beton. mint „holt 
elegy·· a kocsibiztosítás szem
pontjából u$yancsak a rangsor 
végén áll. Igy a fuvaroztatók 
csak az ország déli részébe, a 
Balaton környékére szállított 
betonáruhoz veszik igénybe a 
vasutat. 

Szerény bevétel 

- Miként alakult ebben az 
évben a személyforgalom? 

- Akárcsak az elmúlt évek
ben, most is sokan utaztak vo
naton. Errefelé nem csökkent a 
vasút népszerűsége, de a máju
sig eladott menetjegyekből 
származó bevétel csak 577 ezer 
fonnt volt. Lehetne ez is több. 
de az idegenforgalmi neveze
tességek könnyebben elérhetők 
a közútról, mint a vasútállo
másokról. A hivatásforgalom
ban a Szerencs-Miskolc út
irány a jellemző. de akadnak 
szép számmal hétvégi budapes
ti mgázómk is. M1 itt Keresztú
ron rendszeresen tapasztaljuk. 
hogy az utasok milyen élénken 
érdeklődnek a különböző ked
vezmények iránt. ennek alap
ján valószínűnek tartom. hogy 
a jövőben emelkedni fog a vas
úton utazók száma. 

Bodrogkeresztúr állomási be
rendezése - mint ahogy az 
egész vonal - nem tartozik a 
legkorszerűbbek közé. A váltók 

helyszíní állítással működnek, 
és a biztosítóberendezést ősrégi 
kulcsazonosító berendezés je
lenti. Az állomáson tizenkilenc 
dolgozó szolgál, Szegiben és a 
három térközőri helyen további 
tizenhatnak kellene lenni, de 
csak tizenkettő van. Ebből lát
ható, hogy a létszámhiány er
re/ elé nem ismeretlen fogalom. 
Ennek ellenére két dolgozójuk 
állandó ferencvárosi kirendelt
ségben van. 

Vasutassors ... 

Bodrogolaszi gesztenyefák
kal körbevett árnyas megálló
hely. A „felvételi épületet" 
nemrég tatarozták. A tűzoltás
ra szolgáló betontartályok víz 
helyett sittel, meg másféle hul
ladékkal vannak teli. 

Filep József a sátoraljaújhe
lyi állomás vonali tartalékosa 
most éppen Bodrogolasziban 
szolgált 

- Előny, vagy hátrány a 
vonali tartalékosság? 

- Részben előny, mert így 
jobb a fizetési besorolás, más
részt hátrány, mert sohasem tu
dom, hogy a következő szolgá
latot hol kell megkezdenem, 
Olasziban, vagy éppen Erdőbé
nyén. 

- Mióta vasutas? 
- Ötvenkilencben kocsiren-

dezőként kezdtem Budapest-Vi
zafogón. Aztán Berente követ
kezett, majd a Bodrogközi Kis
vasút Sárospatak állomásán let
tem forgalmi szolgálattevő. 
Amikor nyolcvanban megszün
tették a kisvasutat, Sátoraljaúj
helyre helyeztek el vonali tarta
lékosnak. 

- Most dél van. Ma hány je
gyet adott el. és milyen távolsá
gokra? 

- Körülbelül ötven jegyet 
adtam ki, zömében rövid távol
ságokra. Sárospatakra, Újhely
re. illetve Szerencsre. Hárman 
vettek retúrt Budapestre. Eb
ből látható. hogy Bodrogolaszi 
lakossága inkább csak a kör
nyező falvakat, városokat kere
si föl vasúton. 

Gerecsei Zoltán 

szas töprengés után úgy döntöt- ,------------------------------------------------------------------
tűnk anyámmal, aki ekkor 
egyedül nevelt: ösztöndíjért fo. 
lyamodom a MÁV-hoz. Szeren
csém volt, és persze a jeles 

érettségi is „protezsált". Így 
történt, hogy 1929-ben, 18 éves 
koromban évi 816 pengő MÁV
viszontszolgálati ösztöndíjjal 
műszaki egyetemi hallgató let
tem és ezzel elköteleztem ma
gam, hogy az egyetem elvégzé
se után vasúti szolgálatba lé
pek. Boldog voltam, hogy végre 
teljesülhet gyermekkori ál
mom. A havonként kiutalt 81 
pengő 81 fillérnek nagyon örül
tem, mert még ruházkodásra is 

tellett belőle. Abban az időben 
a Váci utcábi:in 80 pengőért öl
tönyt lehetett rendelni. 

- Persze nekem ilyen ele
ganciára nemigen futotta -
folytatta. - Takarékosan éltem 
és mohón vetettem magam a ta
nulásba. A tanulmányi időt ép
pen akkor emelték fel 8-ról 9 
félévre, de ezen se bánkódtam 
és 22 éves koromban okleveles 
mérnök lettem. Szeptemberben 
bevonultattak gyakorlati időre 
a szentendrei vasútépítő ezred
be. Ma is hálával gondolok 
tisztjeinkre, akik keményen, 
teljes szigorral bántak velünk, 
hogy megismertessenek ben
nünket a pályaépítéssel. Bizony 
végig kellett csinálnunk min
den felépítményi munkát az 
aláveréstől a legbonyolultabb 
feladatokig, mintha csak újfel
vételes kezdő pályamunkások 
lettünk volna. Amikor az a ke
serves időszak eltelt és felve
hettem a vasutas egyenruhát, 
mondhatom, nagyon boldog 
voltam, pedig az igazi komoly 
tanulás ezután következett. 
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„Az élet azt az egyet 
követeli, hogy 
mindannyian tegyük 
meg, ami kötelessé
günk." 

(Lev Tolsztoj) 

Kecskemét! A Budapest
Cegléd-Szeged fővonal pati
nás, nagy forgalmú állomása. 
Forgalma Kőbánya-Kispest
Lajosmizse-Kunszentmárton 
közlekedésével egészül ki. 
Mind személy-, mind áruszállí
tása erőteljes. A megyeszékhely 
jellege, lakóinak száma ezt ter
mészetes módon indokolja. Ez
úttal mégsem barackpálinkájá
ról (ami nevéhez kötődött), ha
nem körzeti üzemfőnökségéről 
lesz szó. A vasúti forgalmat ösz
szefogó, irányító és lebonyolító 
központról. 

Apja nyomdokain 

A Duna-Tisza közén gyöke
ret vert ipar megváltoztatta az 
életet. Ha arra gondolunk, hogy 
a Kecskeméti Baromfifeldolgo
zó Vállalat maga exportál évi 
kétmilliárd forint értékű termé
ket, akkor képet alkothatunk a 
vasút feladatairól is. 

A munkát Kecskemétró1 irá
nyítják. A felügyeletet a körzeti 
üzemfőnökség látja el. Vezetője 
Petrák Mihály, noha nagy terü
letet tart irányítása alatt 47 éves 

életkora fiatalnak számít. Az 
üzemfőnök egyike annak a 38 
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vasutasnak, aki a 35. vasutas
napon, a Vigadóban Kiváló 
Vasutas kitüntetésben része
sült. 

Petrák Mihály Nagykőrösön 
született. Középiskolai tanul
mányait a Kecskeméti Katona 

József Gimnáziumban végezte. 
1956-ban érettségizett. A pálya
választás nem jelentett gondot 
Apja nyomdokába lépett. Az 
idősebb Petrák pályaőrként jár
ta a vonalat, kereste a pályahi
bát, a laza csavart. Mesterségét 
semmiért fel nem adta. De fiát 
ösztönözte: ,,Légy vasutas, 
fiam! Kövesd apádat!" 

Így lett a kecskeméti építő
pályamesteri szakaszon segéd
munkás. Igen! Segédmunkás. 
Mert nem is volt az rossz, ha a 

pályakezdők felvettek egy kis 
,,malterszagot". A munka meg
ismerése, megszeretése és a fe
gyelem megszokása így vált 
természetessé. Aztán átkerült a 

forgalomhoz. A szokásos lép
csők: kocsifelíró, távírász, for
galmi szolgálattevő. Alkalmas
sá vált valamennyi beosztás el
látására. Kecskemét, Kecske
mét-Alsó, Katonatelep, Kerek
egyháza egy-egy motívum 
munkája palettáján. Ahány 
ház, annyi szokás. Így lehet a 

szakmát jól elsajátítani. Később 
tartalékos lett. Kevesen tudják, 
még kevesebben ismerik fel, 
hogy az feltételezi a mindenhez 
való értést. Tartalékos volt 
1960-ig, amikor Tisztképző Inté
zetbe rendelték. 

1-\ 

Kecskemétre visszakerülve 
ismét szolgálattevő. De maga
sabb igényekkel, nagyobb rá
termettséggel folytatta a mun
kát. Tizenkét vágány, három 
tartalék mozdony, üzemi tech
nológia, szervezés. A feladatok 
végzése immár többet jelentett. 
Ismerte, hogy a tolatómozdo
nyok mikor, hol, mit végeznek. 
A váltók kézi állításúak. Egy 
hosszabb vágányút beállítása 

13 perc volt. Ezt kellett kalku
lálni időben, térben és emberi 
teljesítőképességben egyaránt. 

Felelős poszton 

Kecskeméten 1963 óta domi
nó üzemel. Könnyebb a forgal
misták és tolatók élete. A biz
tonság megnőtt. Megszűnt a fi. 
zikai munka terhe. Közben for
galmi hivatalnok lett és tovább
tanult. 1973-ban elvégezte a 
Távközlési Műszaki Főiskolát. 
Üzemmérnöki diplomát szer
zett. 

- A főiskola elvégzése után 
Lőrincz Antal vett maga mellé 
vezető mérnöknek. Áldom sor
somat, hogy így alakult. Elő
döm 25 évig vezette az állo
mást, melyet valamikor Kodály 
·Zoltán apja is igazgatott. Tisz
tességet, szorgalmat, kapcsolat
ápolást és emberszeretetet ta
nulhattam tőle. 

1978-ban állomásfőnök -he
lyettes lett, mígnem 1980-ban 
megbízták az üzemfőnökség ve
zetésével. 

- Negyvenkét évesen ért a 
megtiszteltetés ! Közel négyszáz 
kilométer vonalhossz és negy
ven állomás 1300 dolgozója tar
tozik hozzánk. A halasi vonalat 
közben leadtuk és megkaptuk 
helyette a lajosmizseit I Kevés 
emberrel - mondja. 

- Hogyan lehetett a forgal
mat fenntartani? 

- Kirendeléssel. Tartaléko
sokkal. Helyettesítéssel. Túl
munkával. Ma csak 150 embe
rünk (így mondja emberünk) 
hiányzik. A kocsirendezői gon
dokat már megoldottuk. 

A körzeti üzemfőnökség sze
mélyzeti és munkaügyi csoport
ja feladatul kapta a létszám
hiány fokozatos megszünteté
sét. Hozzátok ismerőseiteket, 
barátaitokat, adták ki a jelszót. 
Menjetek az iskolákhoz. Hívjá
tok a fiatalokat. Írjatok minden 
iskolának. Ez lett a főnökség 
szakmai és társadalmi vezetésé
nek közös nagy programja. S az 
eredmény? Mindenütt lett állo
másfőnök! Az ellenőrzés is ja
vult. 

Szerződést kötöttünk az 
emberekkel. Vállaljanak túl
munkát. Mi csak annyit kér
tünk, amennyire képesek. Meg
értettek bennünket. A közös 
munkánkért öt év alatt négy
szer kaptunk kitüntetést. Há
romszor a Kiváló Üzemfőnök
ség. egyszer Élenjáró szolgálati 
hely elismerésben részesül
tünk. 

Kiváló eredmények 

A folytatás is biztató. A 970 
ezer tonnás áruszállítási tervet 
az első félévben 104 százalékra 
teljesítették. A gyümölcs, a bor. 
a drága italok, a húsáruk me
netrend szerint indulnak ex
portra. 

- A gondos partneri kap
csolatra mindannyian törek
szünk. Ebből élünk jelenti 
ki. 

Kiskunfélegyháza az elegy
rendezésnél gurítómunkával 
segíti a Kelebia-Záhony, a 
Szolnok-Dombóvár forgalmat, 
ott 800-900 kocsi gurul napon· 
ta. Kecskemét-Alsó a 19 ipar
vágányával maga az áruszálli· 
tás koncentrációja ' Innét látják 
el a 90 ezres megyeszékhelyet. 
Nagykőrös (mindig virágos ál
lomás), Lajosmizse a Pestre 
utazók óriási forgalmával, sze· 
mélykocsi-tisztító bázisával 
mind-mind egy lényeges eleme 
a körzeti munkának. 

Egy kitüntetett fiatal vezető 
munkájára voltunk kíváncsiak. 
Íme a példa. Az egykori segéd
munkás ma mérnök-főtaná-
csos. 

Szabó Béla 
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Utazunk, szemetelünk ... 
Rászántam egy vasárnapot: 

lássam, ki, hogy és mint uta
zik? Van-e oka, joga, hogy 
bosszankodjék? Ki, hogy és 
mint viselkedik Győrtől Buda
pestig a vonaton? 

Nagy a nyüzsgés a győri pá
lyaudvaron. Sorban állás a 
pénztárnál, az automatáknál. 
Szendvicset, süteményt, üdítőt 
kérnek a „gépembertől" az uta
sok. Utazásnál mindég megéhe
zik az ember. A csarnokban 
minden rendben. Az automata 
kiszolgált mindenkit, de az 
egyik peronon csak ital kapha
tó. A pavilon, amelyik csokit, 
könyvet, virslit, debrecenit, 
zsemlét, netán tejet árulhatna 
- zárva. Hónapok óta zárva. 
Nem tudni, miért. Legfeljebb 
sejteni lehet: p.incs ember, aki 
odaállna és kiszolgálná az uta
sokat. 

Fő a kényelem 

Megérkezett a vonatunk. Fel
szállunk vagy kétszázan. Fönn 
a szerelvényen is ülnek már 
vagy négyszázan. Tülekedünk, 
nem tudjuk kivárni, amíg utas
társunk fölszáll. Nyomjuk, lök
jük, toljuk a sort, mert mind a 
kétszázan egyszerre akarunk 
feljutni a vonatra. Az eszünkbe 
sem jut, hogy a MÁV a várako
zási perceket úgy szabja meg, 
hogy mindenkinek legyen ideje 
nyugodtan, kulturáltan fel
szállni. 

Jellemző a magyarra, hogy 
egy egész fülkét akar magának 
lefoglalni. Így kényelmes. 
A csomagok is elférnek az ülé
seken, sőt a lábakat is fel lehet 
rakni. 

Egy harminc év körüli férfi 
foglalta el a helyét imigyen, ma
gyarosan. A kezében könyv. 
Ebből ítélve kultúrember. 

Egy mama érkezik öteszten
dős fiacskájával. Helyet ke
res . . . Nincs. Két perccel ké
sőbb Lacika fölfedezi a „he
lyet". 

- Anyuka, nézd csak, ott 
van! Ott az a bácsi, aki olvas, 
csak egyedül ül . . . 

A mama pillanatok alatt föl
méri a helyzetet és megnyug
tatja fiacskáját: 

- Ott nincs hely, kisfiam. 
A kislegény nem törődik be

le. Odalép a férfihez és ezt kér
di: 

- Te otthon is föl rakod a f o
telre a lábadat? 

A kérdezett megdöbben ... 

Kaposvár 

Lassan lekászálódik cipőjével 
az ülésről. Igen beszédes finto
rokat vágva, helyet ad a mamá
nak és fiának. 

Három üléssel távolabb a 
kulturálatlanság miatt zsörtölő
dik két fiatalember: 

- Láttad a peronon azt a két 
fiatal lányt? Majd föllökték azt 
a szerencsétlen öreget. 

- A lányok már csak ilye
nek. Csak a fiatal fiúkat veszik 
észre ... 

A következő állomáson öreg 
néni száll fel a vonatra. Liheg
ve, fújtatva áll meg a fiatalok 
ülése mellett. Nem szól, csak 
áll. Amikor észreveszik, ,,rend
kívüli érdekességet" fedeznek 
fel a vonatablakon át. Nézik a 
tájat, csak a nénit ne kelljen 
észrevenni! Csak a helyüket ne 
kelljen átadni! 

- Ezek a mai fiúk ilyenek! 
Csak a fiatal lányokat veszik 
észre. És a más szemében a 
szálkát ... 

A harmadik fülkében egy 
család tanyázik. Mindenki szal
vétát kap, nehogy összezsírozza 
a ruháját, nehogy blúzára, ingé
re ejtsen véletlenül egyetlen kis 
morzsát. Rántott csirkét esznek. 
Amikor bevégzik, a mama gon
dosan összeszedi a csontokat és 
amikor megtelik a papírzacskó, 
leengedi az ablakot és kiszórja 
a maradékot ... 

Szemetelni tilos 

Nyomban megszólal egy 
férfi: 

- Szemetet tilos kidobálni 
az ablakon. 

Mire a gondos mama, fenn
hangon: 

- Magának ehhez mi kö
ze?! Miért üti az orrát a más 
dolgába? Különben is ide csak 
az van kiírva, hogy üveget ki
dobálni tilos. Nem látja?! 

A férfi nem néz oda, de látja: 
kultúremberhez van szeren
cséje. 

A következő állomáson fiatal 
pár száll fel a vonatra. A hölgy 
méltatlankodik. 

- Látod, szivi, ez a MÁV! 
ilyen piszkos ülésekkel közle
kednek a vonatok. 

Az ülés valóban piszkos. Va
lakinek a sáros cipőtalpát őrzi. 
A fiatal pár letörli az ülést és 
helyet foglal. Kelenföld előtt le
szálláshoz készülődnek. A férfi 
föl áll a ülésre és leszedi a bő
röndöket. Talpának nyoma ott 
felejtő dik az ülésen. 

A kocsiban minden ablak fö-

lött ott van az ismert jel: Dohá
nyozni tilos! Ennek ellenére 
egy puccos hölgy előszedi ciga
rettáját, gyufáját és rágyújt. 
Egyszerre öten szólnak rá: 

- De kérem, ez nemdohány
zó fülke. Mire a hölgy: 

- Mi az, nem tetszik?! Aki 
vonatra száll, az számoljon az
zal, hogy ott más is utazik. 

Végre itt van a kalauz. Meg
lepődik, amikor a pöfékelő nőt 
meglátja ... A nő közben kihí
vóan nagyokat szippant élveze
ti cikkéből. Úgy tűnik, a kalauz 
előbb tízet számol, csak aztán 
szólal meg: 

- Hölgyem, szíveskedjék ki
i áradni a folyosóra, mert ez 
nemdohányzó fülke. 

Mire a nő: 
- Nem tesz semmit. Már vé

geztem - aztán marad. 

N 
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,, em az enyem ... 

Egy nagymama, egy anyuka 
és három gyerek. Ők az új fel
szállók. Ahogy a kalauz kezelte 
a jegyeket, máris „otthon érzik" 
magukat. Kritizálják az ülés 
szürkeségét, ronda-foltos abla
kot, a koszos padozatot, aztán 
ők is megkezdik a „ nem az 
enyém, hadd szakadjon" elv 
gyakorlati megvalósítását. 
A gyerekek föl-alá rohannak. 
Esnek, kelnek, elszórják az al
macsutkát, a narancshéját, a 
cukorkáspapírokat . . . Ránci
gálják a függönyöket, csapkod
ják az ajtókat. Kiabálnak, visí
tanak, nevetgélnek - zavarják 
az utasokat. A mama és a nagy
mama mit sem törődik ezzel. 

Egy középkorú nő odaszól: 
- Ügyeljenek a gyerekekre, 

mert szétszedik a vonatot. 
A nagymama azonnal átvált 

és üvölti: 
- Mi köze hozzá?! Csak 

nem képzeli, hogy megverem 
az unokáimat a maga kedvé
ért . . .  ?! 

Az eszébe sem jut, hogy enél
kül is figyelmeztethetné az uno
káit az illedelmes, a kulturált 
viselkedésre. 

Csoda-e, hogy majd minden
ki keserű szájízzel gondol visz
sza a vonaton eltöltött tíz perc
re, félórára, három órára ... ? 

Ezután a vasárnapi vonato
zás után én pedig azon tanako
dom: hogyan tudna minden 
vonaton rendet tartani a 
MÁV? 

Sindulár Anna 

Egy délelőtt az üzemfőnökségen 
Nyolc óra előtt néhány perc

cel érkeztem Kaposvárra. Ma

yer József üzemfőnökkel akar
tam beszélni. Hamarosan kide
rült, hogy ez nem is olyan egy
szerű. Az iroda előtt többen is 
álldogáltak már. Negyedórás 
várakozás után sikerült bejut
nom. Szóhoz azonban ezek után 
sem jutottam, mert belépett Pó
ré Gusztáv rendészeti vezető. 
Akarva-akaratlan végighallgat
tam a nem éppen szívderítő je
lentést. A közeli napokban tol
vajt fogtak az állomáson; a tol
vaj ötezer forintot azonnal visz
szaadott, majd váratlanul futás
nak eredt és eltűnt a forgatag
ban. A rendész tömör, katonás 
jelentését az üzemfőnök tudo
másul vette, telefonált a rendőr
ségre, Póré Gusztáv megnyu
godva távozott. A tolvaj nem 
menekülhet, a vasutasok jó sze
mélyleírást adtak. Már közel 
volt a tízórai ideje, amikor Ma

yer József végre leült mellém 
és kérésemnek megfelelően tá
jékoztatott az üzemfőnökség 
munkájáról: 

- A Pécsi Vasútigazgatóság 
vonalhálózata 1500 vkm körül 
van - kezdte -, ebből a mi 
megyénkre 490 km jut. Vasút
hálózatunkon 62 állomás és 
megálló-rakodó hely, valamint 
41 megállóhely áll rendelkezés
re. Naponta átlagosan 230 sze
mélyszállító vonat közlekedik. 
Elsősorban a hivatásforgalmú 
utazási igényeket elégítjük ki. 
Ez a forgalom különösen Ka-

posvár, Siófok, Fonyód, Csur
gó, Marcali és Nagyatád térsé
gében számottevő. 

- És a Balaton? - kérdem. 
- A balatoni üdülőforgalom 

szervezése kiemelt feladatunk 
- válaszolja az üzemfőnök. -
A közlekedtetett vonatok 
mennyisége sokszor eléri a telí
tettség határát. A főidényben, 
kiváltképp a hétvégeken Ka
posvár és a Balaton között 
10-11 vonatpár biztosítja az uta
zást. 

„Somogyország" életének a 
mezőgazdaság a meghatározója 
- folytatja Mayer József. -
Ebből következik, hogy az áru
szállítás is elsősorban a mező
gazdasági termékekre vonatko
zik. Az ipari igény sem jelenték
telen, arányában azonban ki
sebb értékű. 

- Az első félévi gyorsmér
leg szerint a vasút áruszállítá
si teljesítményét a lemaradás 
jellemzi - jegyzem meg nem is 
titkolt provokatív éllel . . . 

- Nem vitatom, de mi job
ban dolgoztunk az átlagosnál. 
Dicsekedni nem szeretek, be
széljenek a tények: a berakott 
áruk mennyisége 463 838 tonna 
volt, lényegesen jobb, mint ta
valy. Célkitűzésünket 8,46 szá
zalékkal túlteljesítettük. Ez az 
eredmény annál is figyelemre 
méltóbb, mivel a tonnákat úgy 
kellett összelapátolni ... Gabo
nát, fát, almát, cukorrépát, bur
gonyát szállítunk főleg. 

Beszélgetésünk itt ismét 
megszakadt. Az állomásfőnök 

szólt be, hogy rövidesen kezdő
dik az úgynevezett „telefoni
körkonferencia". 

- Különösen Kaposváron 
nehéz a helyzet - egészíti ki a 
pécsiek tájékoztatását Mayer 
József. - A rakodóhelyek zsú
foltak, ezért csak az alaprako
dási időt tudjuk biztosítani. Az 
Erzsébet-rakodón néha kritikus 
a helyzet, a leadási és feladási 
kocsik nem férnek el. A helyzet 
azonban hamarosan megoldó
dik. 

- Egy rendkívül jól szerve
zett beruházás következménye
ként az épülő új kereskedelmi 
pályaudvar részleges átadásá
ra kerül sor néhány nap múl
va. A jövő év decemberében 
teljes egészében elkészül. Mun
kánk már most is könnyebb 
lett, csökkent az Erzsébet-rako
dó zsúfoltsága. Az új rakodó 
megépülésével a helyzet lénye
gesen javulni fog. Gondjaink 
azért természetesen továbbra is 
lesznek, de nem mindig a mi hi
bánkból. Ugyanis a szomszédos 
vasutak - főleg a jugoszláv 
partnerre gondolok - gyakori 
áruforgalmi korlátozásai zavar
ják a szállítást. A fuvaroztatási 
igények bejelentése is gyakran 
pontatlan, rosszul tervezett. 
Mindezek ellenére üzemfőnök
ségünk első félévi eredményei 
biztatóak, az átlagosnál jobbak. 
Szeretnénk ezt továbbra is 
megtartani - mondja búcsú
zóul Mayer József. 

Sárközi Gábor 

Nosztalgia-munkabizottság alakult 
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Divatos hobbi ma Magyaror
szágon a nosztalgia? Egyesek 
hóbortja csupán, vagy kísérlet 
az idő kerekének visszaforgatá
sára? Erről lehet vitatkozni, de 
annyi bizonyos, hogy műszaki 
emlékeink megőrzése, meg
mentése nemzetünk technikai 
kultúrájának szerves része. 

A MÁV-nál sajnos elég ké
sőn, csak 1984 nyarán ismerték 
fel, hogy a műemlék jellegű 
vasúti járművek és más vasúti 
objektumok megmentéséhez és 
megőrzéséhez anyagi áldozat
vállalásra van szükség. Igaz, 
ennek hasznát főként az utókor 
látja majd, de a munka zömét a 
mai generációnak kell elvégez
nie. A Magyar Államvasutak 
nosztalgia-munka bizottságát 
dr. Heller György vezetésével 
olyan szakemberek alkotják, 
akik szaktudásukat szívesen ál
lítják e jó cél szolgálatába. Fel
kutatják és jegyzékbe veszik a 
még fellelhető műemlékmozdo
nyokat, motorkocsikat, sze
mély-, teher- és kalauz-, vala
mint postakocsikat és lassan, az 
anyagi lehetőségektől függően 
ismét üzemképessé varázsolják 
ezeket a matuzsálemeket ... 

Bevételi forrás lehet 

A vasúti nosztalgiamozgalom 
- mert az eredmények láttán 
bízvást nevezhetjük annak -
közlekedéspolitikai és kulturá
lis tartalma, jelentősége vitatha
tatlan. Van azonban ebben 
olyan lehetőség is, hogy gazda
sági szempontból hasznos, kifi
zetődő legyen, anyagi bevétel 
származzon belőle. 

Azok az európai vasutak, 
amelyek a 60-as 70-es években 
láttak hozzá műszaki emlékeik 
megmentéséhez, ma turisztikai 
célokra használnak régi vasút
vonalakat, helyreállított mozdo
nyokat, kocsikat. Nálunk az év 
elején megalakult MÁVTOURS 
utazási iroda foglalkozik azzal, 
hogy nosztalgiaprogramokat 
ajánljon belföldi és külföldi uta
sainak. Van is érdeklődés. 

A vasutasok máris két olyan 
régi gőzmozdonyt állítottak 
helyre (a 269-est és az 1026-ost), 
amelyek koruknál fogva való
színűleg egyedülállóak Európá
ban. Az első mozdony az idén 
114 éves, a második 102 éves. 
Amíg korhű módon helyreállí
tott kocsik nem állnak rendel
kezésre, addig kéttengelyes, 
vasvázasított kocsikkal és ezek
kel a mozdonyokkal - étkező
kocsival kiegészítve - lehet 
olyan szerelvényt összeállítani, 
amelyen az utazás a vasút bará-

tai számára élmény. S a szóba
jöhető vonalak: Budapest-Ve
resegyház-Vác, vagy a Do
rog és Esztergom közötti vonal 
a főváros közelében ideális 
nosztalgiautazásokat kínál. Az 
ország más részein szintén ki
váló lehetőségek vannak nosz
talgiautazásokra: például az 
eger-putnoki vonalon, a deb
recen-hortobágyi vonalon. 

Hazánkban több éve műkö
dik a nagycenki Széchenyi Mú
zeumvasút, szintén az idegen
forgalom szolgálatában. 

Skanzent létesítenek 

A munkabizottság foglalko
zik egy leendő központi vasúti 
skanzen létrehozásával is. A pé
csi igazgatóság és a Közlekedé
si Múzeum gyűjteménye a most 
megnyílt paksi skanzenben lát
ható. Egy központi vasúti tech
nikatörténeti kiállítás helyét il
letően többféle javaslat is el
hangzott. Szóba került például 
Ó-Szolnok egykori felvételi 
épülete, ahol a 48-as szabadság
harc idején Kossuth és a kor
mány is tartózkodott. Ott rak
ták vonatra a királyi koronát 
1848. december 31-én. Ezen a 
helyen csaknem minden együtt 
van, a történelmi múlt, a „ge
nius loci" - a hely szelleme -
csak éppen nehezen megköze
líthető. Gondoltak Egerre is, 
ahol a személypályaudvar meg
szűnik és jó esély lenne egy 
skanzen kialakítására. A gon
dolatot a nagy történelmi múlt
tal rendelkező város is támogat
ja. Szóba került a főváros egy
kori Losonczi pályaudvar (Bp. 
Józsefváros} területe, ahol je
lenleg a MAV legnagyobb kon
ténerterminálja üzemel. Döntés 
még nincs. Nyilvánvaló, hogy a 
megvalósítás a legdöntőbbtől, 
az anyagi lehetőségektől függ. 

Életre keltett 
roncsok 

S ha már pénzről van szó, 
bárki felteheti a kérdést, hogy a 
mai gazdasági helyzetben le
het-e, szabad-e ilyen törekvése
ket támogatni? Meggyőződéssel 
mondhatjuk: igen, mert ezek 
okos, jó és hasznos célok. Tanúi 
lehetünk egy lelkes, társadalmi 
mozgalom kialakulásának is, 
melynek nyomán életre kelnek 
immár roncsnak számító jármű
vek akár forgalmi, akár kiállítá
si céllal. 

Sokszor hallani olyan pa
naszt, hogy a mai vasút már el
vesztette vonzerejét, romantiká-

Szombathelyi járműjavító 
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ját a fiatalok körében. Sok vas
utas ma azt sem tudja, milyen 
volt valamikor a sínautóbusz. 
Most folyik a Landler Jenő Jár
műjavítóban a régi Tass (Árpád 
típusú motorkocsi) helyreállítá
sa. A régi kocsikhoz felkutatják 
a még fellelhető berendezési 
tárgyakat, rézvereteket, lámpá
kat és ami végképp nincs már, 
azt megpróbálják korhű módon 
ismét legyártani. S nem szabad 
azt sem elfelejteni: a MÁV dol
gozói mindezt napi munkáju
kon kívül végzik, általában tár
sadalmi munkában. 

Ma már a nosztalgia mun
kabizottság nemzetközi tevé
kenységet is folytat, hogy a ha
tárainkon túlra került egykori 
muzeális MÁV-járműveket fel
kutassa. Számon tartják pél
dául, hogy Csehszlovákiában 
nagy valószínűséggel ma is fel
lelhető, egy 1931-ben épített 
egykori DSA motorkocsi, mely
nek pályaszáma 5, később 
MÁV Bmot 433 volt. A motor
kocsi a háború óta van Cseh
szlovákia területén. Jelenlegi 
pályaszáma CSD SV 64 536. 
Korábban Tyniste állomáson 
tárolták, mint a felsővezetékes 
szolgálat szerszámoskocsiját. 
A kocsi külseje eredeti. A jármű 
különleges értéke, hogy ez a tí
pus volt a Ganz-gyár első dízel
motorkocsi típusa, a híres 
,,disznóorrú" motorkocsi. Cse
rébe fel tudnánk ajánlani a Bé
késcsabán tárolt 116-7411 psz. 
üzemi kocsit. Ez a CSD egyik 
első négytengelyes motorkocsi
ja volt és 1927-ben a smichovi 
gyárban épült. Eredeti CSD pá
lyaszáma 221 001 volt. Mint ere
deti darabot, a 30-as évek első 
felében CSD Calm 4-7000 pá
lyaszámmal motormellékkocsi
vá építették át. Így került a 
MÁV-hoz 1938-ban, ahol Cax 
5901 pályaszámot kapta. 

Ez csak egy kiragadott példa 
arra, hogy két baráti ország jár
műcserével is segítheti saját 
műszaki múltjának jobb megis
merését. Ezt folytatni lehet, 
mert a szomszédos országok
ban még számos magyar moz
dony és kocsi található és cseré
be mi is tudnánk értékes jármű
veket adni. 

A MÁV nosztalgiamozgalma 
semmiképpen sem a múltat 
konzerválja, nem az elmara
dottságot őrzi. Az a cél, hogy a 
helyreállított járművek, épüle
tek megfeleljenek korunk funk
cióinak: megőrizzék a régi ke
cses vonalakat és stílusukat. 

Vasutunk muzeális berende
zései méltóak arra, hogy meg
őrizzük az utókor számára. 

Bermann István 

A kiváló cím kötelez ... 

Mint ismeretes, a szombathe
lyi járműjavítót az 1984. évi ki
magasló eredményeiért a közle
kedési miniszter Kiváló Üzem 
címmel tüntette ki. Emellé a 
több éves eredményes és 
egyenletes jó munkájukért 
megkapták a MÁV vezérigaz
gatója és a vasutas-szakszerve
zet elnöksége által adományo
zott vörös vándorzászlót. 

- Okozott-e nehézségeket a 
tél, a rendkívüli hideg miatti 
energiakorlátozás hogyan érin
tette az üzem első félévi teljesít
ményét? 

- Szerencsénk volt 
mondja Baranyai László igaz
gató. - Egy-két alkalommal 
volt csak áramszünet. Az egy 
műszakos munkarendünk miatt 
nem is korlátoztak bennünket. 
Szinte ráéreztünk erre a rendkí
vüli télre, és megfelelő mennyi
ségű olajtartalékot biztosítot
tunk. 

- Az alkatrészhiány főként 
az importból beszerezhetőknél 
már-már krónikussá vált. Itt az 
üzemben mégis mindent meg
oldanak. Első félévi eredménye-

ik is ezt igazolják. Hogyan csi
nálják? 

- Sokat segít a vgmk. Ta
valy 4 7, az idén már 53 brigád 
dolgozik benne. Létszámuk 
450. Sok alkatrészt készítenek, 
felújítanak és beépítenek. 
A munkálatokat tisztességesen 
el lehet különíteni a főmunka
időben végzett tevékenységek
től. A vállalati gazdasági mun
kaközösségben dolgozók a 
munkaidő befejezése, illetve 
szombaton, vasárnap dolgoz
nak ... 

A gazdasági munkaközössé
gekben is csak az dolgozhat, 
aki ellátja a brigádmozgalom
ban vállalt kötelezettségeit. 
Nem mehet ez a külön munka 
az állami továbbtanulás vagy a 
párt- és szakszervezeti oktatás 
rovására ... 

Az újítási kedv is segíti az al
katrészhiány csökkentését. Ta
valy közel 9 millió forint megta
karítást eredményezett a moz
galom. Ezzel Vas megyében a 
legjobbak, a járműjavítók kö
zött országosan a másodikak a 
szombathelyi újítók. Az idei év 
első felében, időarányosan ha-

sonló az újításokból származó 
megtakarítás. 

- Hogyan alakultak az első 
félévi eredményeik? 

- A tervhez viszonyítva 
negyvennél több, összesen 2422 
tehervagon fővizsgáját, héttel 
több, 111 dízelmozdony nagyja
vítását, nyolccal több, 16 motor
kocsi futójavítását végeztük el. 
Kisebb nagyságrendű lemara
dásunk van néhány kocsitípus 
javításánál, mert ezt nem igé
nyelték. 

- Milyenek a gazdálkodás 
mutatói? 

- A többletjavítások ellené
re a fenntartási költségünk 21 
millió forinttal kevesebb a ter
vezettnél! Árbevételünk 5,6 
millióval több, összesen 389 
millió forint. Az év első hat hó
napjának a nyeresége 50 száza
lékkal lesz több a tervezettnél, 
és eléri a 21 millió forintot ... 

A szombathelyi járműjavító 
nem pihen a „babérjain". Az el
ismerés további kiemelkedő 
munkára ösztönözte a kollektí
vát ... -

Sz. Jakab István 
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KÉNYELMETLEN 
PÉNZTÁR FÜLKÉK 

A Nyugati pályaudvar belföl
di pénztárai előtt - amelyek a 
Metró-aluljáróban kaptak he
lyett - hosszú sorok kígyóz
nak. annak ellenére. hogy most 
éppen hétfő van. Az igazi csúcs
forgalom mindig csütörtökön és 
pénteken zajlik. 

Kajcsa fldikó pénztárfőnök 
egy fiatalasszony társaságában 
érkezik. aki vidéki állomáson 
teljesít szolgálatot. de szívesen 
jönne dolgozni a Nyugatiba. Itt 
kevés a pénztáros. azért szíve
sen fogadják a jelentkezőket. 
A pénztárfőnök azonban őszin
te: megmutatja a belépni szán
dékozónak a terület előnytelen
sége1t is. 

Az aluljáró hűvös levegője 
után szokatlanul fülledt meleg 
fogad bennünket a pénztárfül
kékben. Működik ugyan a szel
lőzőberendezés. ám nem sok 
hasznát veszik. Ha ugyanis be
kapcsolják, akkor sem lehet 
érezni a hőmérséklet változá
sát. viszont óriási lesz a zaJ. 
amit még nehezebb elviselni. 
Az egyik fülkében Bencze Já
nosné dolgozik. aki már 13 éve 
teljesít szolgálatot a pályaudva
ron. 

- Gödről járok be naponta 
- mondja. - Szerencsére jó a 
közlekedés. Szeretem a munká
mat. bár amióta ideköltöztünk, 
sok a gondunk. Az asztalok túl
ságosan alacsonyak, a fiókba 
szüntelenül beverjük a térdün
ket. Már tele vagyok kék-zöld 
foltokkal. Viszont az a kis tálca, 
amire én a jegyet. az utas meg a 
pénzt teszi. elég távol esik a 
széktől. Így aztán egész nap 
meglehetősen rossz testtartás
sal kell ülni. Kényelmetlen így 
dolgozni. Estére megmerevedik 
a hátam és a nyakam. 

A mikrofonok sem működ
nek rendesen. Háromszor is 
meg kell kérdezni a siető, türel
metlenkedő utasoktól, hogy mi
lyen útvonalon. hová kívánnak 
utazni. Ez sokszor dühíti az em
bereket. 

- Ráadásul a kinti hangos
bemondó működésekor berezo
nál a mikrofonunk, és akkor az 

utasok egyetlen szavát sem ért
jük. Ilyen körülmények között 
nehéz udvariasnak maradni. 

A Benczéné által elmondotta
kat mások is megerősítik, mert 
ugyanezek a gondok nehezítik 
a munkájukat. 

- Amiben csak lehet, meg
próbálok segíteni a lányoknak. 
asszonyoknak - mondja Kaj
csa Ildikó. - Ez azonban nem 
változtat a lényegen. A tervezés 
és a kivitelezés vitathatatlanul 
rossz volt, és azok a szakmun
kások, akiket idehívtam, hogy 
találjanak megoldást ezekre a 
hibákra, azt mondták: .,most 
már nincs mit tenni". 

A szellőzőberendezés mégse 
maradhat így. Ebben a hőség
ben nagyon kedvezőtlenül be
folyásolja a munkát. A többi hi
ba is tarthatatlan. A múltkor 
például az egyik utas aktatás
kájával mérgében betörte az 
ablakot, és futva elmenekült a 
helyszínről. És ez nem egyedi 
eset. Hetente többször is csinál
tatni kell az ablakokat. 

Megtudtuk azt 1s, hogy az 
aluljáróban található üzletek al
kalmazottai pótlékot kapnak a 
vállalatuktól a munkahelyi ár
talmak miatt. A MÁV dolgozói 
azonban ilyesmiben nem része
sülnek. Pénzzel egyébként sem 
lehet megvásárolni az egészsé
get. Ráadásul itt lenn az aluljá
róban gyakran van áramszü
net, olyankor teljes a sötétség. 
Szinte lehetetlen kiszolgálni az 
utasokat. Ám minden gond elle
nére jól dolgoznak a vasúti 
pénztárosok. A belföldi forga
lomból származó bevétel az el
ső félévben 126 millió forint 
volt, ezenkívül a nemzetközi 
forgalom bevétele 1s kitett 6 és 
fél milliót. Jóllehet az említett 
összegek elmaradnak a vállalati 
tervben előirányzottaktól, de 
ennek többféle oka van. Tehát 
többek között az időközben be
vezetett kedvezmények is mér
sékelték a bevételt. anélkül. 
hogy az eredeti tervet korrigál
ták volna ... 

-cs-i-

A KÖNYV 
E

gy baleset miatt kórházba kerültem néhány hét
re. Nem volt súlyos, fájdalmat alig éreztem, az 
unalom fájt inkább. A második héten különös lá

togatóm akadt; Laki Béla. Az egyetlen, aki a fölösleges 
csemegék helyett könyvet hozott. 

Laki a főnököm volt még abból az időből, amikor 
mint kifutófiú kerestem a kenyeret. Ennek az állásnak 
manapság semmiféle rangja sincs, holott a munka érde
kes: triciklivel kell járni a várost, árut vinni, árut hozni. 
Sok/ éle szerzettel akad itt össze az ember. Találkoztam 
olyannal, aki pap volt egykoron, ismertem egy volt szín
házi kellékest, akinek minden témája „színházi" volt. 
Lakit tartottam a legszürkébb embernek. Beosztottjaival 
nem törődött, jóformán a nevüket sem ismerte, az árut 
tisztelte csak meg a pénzt. Egyetlen kiflit sem szabadott 
megenni anélkül, hogy az árát az ő jelenlétében be ne fi
zettük volna a pénztárba. Lakit nem szerette senki, én 
sem. Nem a kifli miatt: ettem én ott eleget az ő tudta 
nélkül . . . Egy novella miatt gyűlöltem. 

A novellát én írtam. A megyei újság szombati számá
ban jelent meg. Klárika, az egyik eladó szólt, mielőtt a 
szokásos triciklitúrára indultam volna. 

Tetszett mindenkinek a novella, sorban elolvasták, 
gratuláltu.k; pillanatok alatt ünnepi hangulat kereke
dett körülöttem. Laki ebbe a hangulatba robbant be. 
Nem ijedtünk meg, én a legkevésbé. Naivul hittem ab
ban, hogy Laki is örülni fog, elvégre a legalacsonyabb 
rangú beosztottjának megjelent élete első írása! 

El sem olvasta. Az eladókat kiküldte az irodából, en
gem a triciklire ugratott. Rettenetes tempóban rohan
tam végig aznap az üzleteket; a nehéz pedált a düh rug
dalta . . . Lakit akkor érzéketlen hülyének tartottam. 

Később megírtam második novellámat. Olyan ember
ről szólt, aki csak a nap nyolc órájában ember. Írásom 
hamarosan megjelent. Laki íróasztalára tettem, és gyor
san elvágtattam a triciklimen. 

Laki másnap az irodába hívatott. Elém rakta novellá
mat és igen halkan megkérdezte: 

Te írtad? 
- Én ... 
- Akkor te író vagy, nem ki/ utó . . . így van? 
Ezt már dühösen mondta, kiabálva. Nem válaszol

tam. 
- Író vagy . .. rendben . . . fölveszünk egy kifutót. 

Takarodj. 
Anna nővér ébresztett föl. Alig ismertem meg Lakit. 

Nem is köszöntem neki, ő csak bólintott és szó nélkül le
tette a könyvet. Amikor felismertem, szólni akartam, de 
Laki csendesen kisompolygott a kórteremből. 

Azóta hiszek az irodalomban. 
Sárközi Gábor 

MAGYAR YASL"TAS 1985. At:Gt:SZTl"S 29 . 

MÁV-szimfonikusok 

Sikersorozat külföldön és · thon 

O
rszághatárainkon innen 

és túl egyre népszerűb
bek a MÁV-szimfoniku

sok. A nyolcvantagú zenekar 
irányítása, fellépéseik szervezé
se, a koncertezési lehetőségek 
megteremtése Mondvai 
György igazgatóra hárul. Tőle 
kérdezem, hogyan zárták az el
múlt évadot? 

- Úgy érzem, eredménye
sen. Számos sikeres koncer
tünk volt - mondja az igazga
tó. - Július l-től 20-ig az 
NSZK-ban és Olaszországban 
vendégszerepelt társulatunk. 
Bár a külföldi fellépéseket meg
előző ügyintézés meglehetősen 
bonyolult és bürokratikus. 

Mi ennek a magyaráza-
ta? 

Főként az, hogy turnéin
kat az Interkoncerten keresztül 
kell lebonyolítani. Ez az intéz
mény költségvetésének mint
egy 85 százalékával a könnyű 
műfaj képviselőinek és a sza
badúszó művészek külföldi fel
lépéseit támogatja. A fennma
radó tizenöt százalékon osztoz
hatnak a komoly zene képvise
lői. Minthogy nyolc százalék tá
mogatás jut a Magyar Rádió és 
Televízió Szimfonikus zeneka
rának, a Magyar Állami Zene
karnak és még néhány kiemel
kedő társulatnak. Ha az összes 
pénzből ránk tehát mintegy fél 
százalék jut, akkor az már jó
nak mondható. Mindebből kö
vetkezik. hogy az Interkoncert 
egyáltalán nem érdekelt abban, 
hogy elősegítse, ösztönözze az 
egyébként sikeres külföldi ven
dégszerepléseinket; jóllehet 
minden kiutazásunk jelentős 
valutabevétellel zárult. 

- Hívják-e az együttest kül
földre? 

- Természetesen. Az idén 
például az NSZK-ba, Singen 
város főpolgármesterének meg
hívására utaztunk ki. Az idő tájt 
átmeneti diplomáciai bonyodal
mak miatt egy héttel az indulás 
előtt még nem volt vízumunk. 

Ausztria 

Az Interkoncert úgy tájékozta
tott bennünket, hogy valószínű
leg nem tud majd a zenekar el
utazni. És valóban egyre in
kább úgy tűnt, senki sem tesz 
semmit azért, hogy a meghívás
nak eleget tehessünk. Az utazás 
előtti hét pénteki napján reggel 
telefonáltam Singenbe. Tájé
koztattam leendő vendéglátóin
kat gondjainkról. Az ottani fő
polgármester azonnal kapcsola
tot teremtett Bonnal. Reggel 9 
órakor közölték velünk a nyu
gatnémetek, amennyiben egy 
óráig az útlevelek a követsé
gükre beérkeznek, hétfőn in
dulhatunk. Singenben már 
minden jegyet eladtak a kon
certünkre. Azonnal hívtam az 
Interkoncertet. Hogy, hogy 
nem, végül is az útlevelek nem 
érkeztek meg a követségre, és 
még az olasz vízumot 1s meg 
kellett szerezni, hiszen ott is 
vártak bennünket. Végül. nem 
kevés izgalom után sikerült 
mindent elintézni. Igazán örül
hettünk annak, hogy a MÁV
hoz tartozunk, hiszen ezen a na
pon kérésünkre egy picit késve 
indult a Wiener Walzer, hogy 
még időben elérjük a vonatot. 

- Milyen volt a turné? 
- Igazán jól sikerült. Jár-

tunk Singenben, Tuttingenben, 
Freinburgban. Olas-zországban 
pedig a Resp1ghi Intézet meghí
vásának tettünk eleget. Minde
nütt nagy szeretettel fogadtak 
bennünket. Az Interkoncert a 
bevételünk nyolc százalékára 
tart igényt. 

- Mi lenne a megoldás? 
Van-e lehetőség arra, hogy ön
állósodjanak és mentesuljenek 
a gyámság alól? 

- Ma már van olyan jogsza
bály, amely lehetővé teszi a mű
vészeti életben is, hogy egy 
olyan jogi személy, amelyet a 
Művelődési Minisztérium felha
talmaz erre, önállóan elláthassa 
az érdekvédelmi feladatokat. 
Kezdeményeztük. hogy a MÁV 
vállalja fel a menedzselésünket. 

a nemzetközi koncertezés finan
szírozását, de ez nem vezetett 
eredményre. Pedig nekünk a 
versenyképességhez ma már 
nélkülözhetetlen az erkölcsi tá
mogatás és az anyagi segítség. 
Mostanában ezen a piacon is 
éleződött a harc. Ha önállósod
hatnánk. sokkal több külföldi 
szereplést vállalhatnánk. Mi bí
zunk abban, hogy előbb vagy 
utóbb mások is felismerik en
nek a fontosságát. 

- Jelenleg mekkora összeg
gel támogatja a vasút a MÁV
szimfonikusokat? 

- Évi 14 millió forint dotá
cióban részesülünk. Ezenkívül 
a zenekarnak plusz egymillió 
forintot kell elöteremtem éves 
szinten a bevételekből. Ezt a 
kötelezően megállapított össze
get mi már évek óta túlteljesí
tettük. Az idén az első félévben 
sikerült az egymilliót megkeres
ni és még hátra van a követke
ző évadnyitás. A dotáció jelen
tős hányadát (8,5 millió forin
tot) a bérleti díjak finanszírozá
sára és a zenészek fizetésére 
fordítjuk. Nincs koncertter
münk, ezért állandóan bérel
nünk kell a helyiségeket. A há
rom bérleti előadásunk közül 
egy bérlet a Zeneakadémiára, 
kettő pedig a Vigadóra szól. 
A Zeneakadémia bérlése fölött 
a Filharmónia diszponál. Fellé
pésünkhez igyekszünk meg
nyerni neves művészeket. Pél
dául Kocsis Zoltánt, Kórodi 
Andrást, Medveczky Ádámot 
és még sorolhatnám. Mi a velük 
kötött szerződések szerint ter
vezzük költségvetésünket, ám a 
Filharmónia év közben nem
egyszer megemelte a vendég
művészek tiszteletdíját. Ez ne
künk sok gondot okozott már. 

- Hogyan fogadja a hazai 
közönség a MÁV-szinfomkuso
kat? 

- Szereti a közönség a zene
kart Bizonyítanunk nem 1s a 
közönségnek. hanem az egyes 
hivatalos fórumoknak kell 

Közútról a vasútra 
Az Osztrák Szövetségi Kor

mány 10 éven belül az Auszt
rián átmenő közúti áruforgalom 
jelentős részét vasútra kívánja 
ter�lm és a jelenleg évi 18.5 mil
lió tonna árumennyiségnek 
több mint felét már a következő 
öt évben vasúti kocsikba irá
nyítja. 

Ez a lényege annak az átfogó 
akcióprogramnak, amit dr. S1-
nowatz szövetségi kancellár. 
Lausecker közlekedési minisz
ter és dr Steyrer egészségügyi 
és környezetvédelmi miniszter 
közösen rendezett sajtókonfe
rencián terjesztett a nyilvános
ság elé. 

Európában a legnagyobb 
tranzitforgalom Ausztrián át 
bonyolódik. Egyedül 1983-ban 
több mint 1 millió tehergépjár
mű haladt át az országon 18 
millió tonna áruval megrakva: 
ezért határozta el a kormány
zat, hogy a környezet és az érin
tett lakosság életkörülményei
nek, továbbá a közlekedés biz
tonságának érdekében a köz
úton bonyolított tranzit áruszál
lítást a vasútra átcsoportosítja. 

A „gördülő országút" és az 
ehhez szükséges vasúti teher
kocsik megvásárolására. alag
utak átépítésére és egyéb szük
séges intézkedésekre az elkö
vetkező tíz évben több mint 20 
milliárd schillinget bocsátanak 
rendelkezésre. 

Dr. Sinowatz kancellár az ak
cióprogramot az elkövetkező 
időszak egyik legjelentősebb 
feladatának nevezte. A beruhá
zások mindenekelőtt az oszt
rák gazdaság javát szolgálják 
majd; a forgalom átirányítása 
bizonyára nem megy a szállítá
si vállalatok rovására, mert a 
kormány a környezetvédelmet 
nem a gazdaság ellen, hanem 
vele együtt szándékozik művel
ni. 

A közlekedési miniszter rész
letesen ismertette a rendkívüli 
nagy közúti tranzitforgalommal 
kapcsolatos problémákat. Ez a 
forgalom Ausztriában négy és 
félszer nagyobb. mint a Német 
Szövetségi Köztársaságban. és 
tízszerese a Svájcon át lebonyo
lított forgalomnak. 

A tranzitforgalom csak né
hány útvonalra koncentrálódik: 
a napi 3500 tehergépjármű kö
zül 3000 a Kufstein-Brenner 
útvonalat veszi igénybe és csak 
400 a Salzburg-Sp1elfeld vi
szonylatot és mindössze 100 
közlekedik a Salzburg-Rosen
bach útvonalon. 

A közúti tranzit áruforgalom 
vasútra irányításának előfelté
teleit úgy kívánják megterem
tem. hogy úgynevezett „ tran
zitfolyosókat" képeznek. Erre 
három fázisban kerül sor: 1984 
és 1994 között a teljes tranzit 
árumennyiség közel 55%-át. 
összesen 9.7 millió tonnát fog
nak a vasútra átirányítani. a 
tranzitfolyosók megteremtésé
vel ebből az árumennyiségböl 
egyedül csak a gördülő ország
úton 8,2 mI111ó tonnát fognak el
szállítani. A „gördülő országút

„ 

a közút-vasút kombinált forga
lomban egy olyan szállítási 
rendszer. amelyben tehergép
kocsi-oszlopokat különleges, 
rendkívül alacsony vasúti te
herkocsikon. süllyesztett pöre
kocsikon továbbítanak. A tran
z1t-árumenny1ség fennmaradó 
részét a hagyományos kocsira
kományú áruforgalomban. va
lamint a kombinált ÖBB áru
szállítás egyéb szállítási techni
káinak igénybevételével, vagy
is szállítótartályban, csereka
rosszériákkal és nyerges pótko
csikkal fuvarozzák el. 

A tranzitfolyosók létrehozá
sának beruházásai között emlí
tette a közlekedési miniszter az 
alagútszelvények bővítését. a 

kombinált forgalom számára 
800 db hordozókocsi (különösen 
alacsony alvázú kocsi) beszer
zését. elektromos tengelyszám
láló berendezések beépítését és 
a tehergépjárművek rakodásá
hoz a terminálok fejlesztését. 
Ezek az intézkedések beillesz
kednek az infrastruktúra meg
ja\·ítására irányuló és folyamat
ban lévő tevékenységekbe. A 

kbltségkihatások - beleértve a 
nagy rendezópályaudvarokra. 
egyes vasútvonalak kétvágá
nyúsítására és villamosítására 
fordítandó beruházásokat is -
22 milliárd schillmg körül mo
zognak; a jelenleg már meglé
vő „gördülő országutak

„ 

mel
lett már 1985 őszén lehet szá
molni egy további vasúti tran
zit-útvonallal. Ezt a szállítási 
módot olyan vonzóvá kell tenm. 
hogy a fuvaroztatók már csak 
kereskedői meggondolásokból 
is ezt vegyék igénybe. 

A tranz1tfolyosók megvalósí
tása a szövetségi kormány kör
nyezetvéde lm1 offenzívájának 
része. hangsúlyozta a környe
zetvédelmi miniszter. Az Auszt
riát érintő tehergépJármű-tran
zitforgalom a környezetet 3500 
tonna légszennyező anyaggal 
terhel!. A forgalomnak vasútra 
történő átll'ányításával. a káros 
anyagok kibocsátása jelentős 
mértékben csökkenni fog. Ez a 
csökkenés és a zaJterhelés csök
kenése lényegesen megjavítja a 
lakosság életkörülményeit. kü
lönösen Tirol. Salzburg és Ste
iermark szövetségi tartomá
nyokban. 

Egyértelmű. hogy környezet
védelmi politikájával Ausztria a 
nemzetközi élmezőnyben van 
és ennek a helyezésnek megtar
tása érdekében a kormány to
vább folytatja környezetvédel
mi offenzíváját. 

Nemrég a Kongresszusi Köz
pontban kaptunk lehetőséget a 
fellépésre. Már javában dolgoz
tunk a koncert előkészítésén, 
amikor egyes intézmények ké
telkedni kezdtek abban, hogy a 
nagyméretű teremben, ami ép
pen kétszer akkora, mint-a Ze
neakadémia, lesz-e telt ház' 
A Kongesszus1 Központ vezetői 
bíztak bennünk. Nem hiába. 
Nagy siker volt. ezért az igazga
tó még egy rendkívül! koncert 
megtartását 1s engedélyezte. 

- Mi lesz a nyári program? 
- A zenekar egy része eluta-

zik az NSZK-ba és egy zenés 
játék kíséreteként lép színpad
ra. Mást nem tervezünk. Készü
lünk a következő évadra, az új 
feladatokra. Bérleti sorozataink 
plakátjai már elkészültek. a kö
zönség ezekből tájékozódhat és 
kedve szerint választhat. Neves 
karmesterek dirigálják majd a 
zenekart. Bízunk abban. hogy a 
közönség ugyanolyan lelkesf'n 
látogatja előadásainkat. mint 
eddig. 

- Milyen külföldi vendég
szereplés várható az új évad
ban? 

- Szeptember 15-től novem
ber 7-ig ismét elutazunk az 
NSZK-ba, majd Svájcban foly
tatjuk a turnézást. Húsvét táján 
Franciaországba utazunk. 
Lurdban lépünk fel. ahol hat 
koncertet adunk. Ebből négy 
húsvéti oratórium és két szim
fonikus koncertelőadás lesz. 

K
armesterként velünk tart 

Kurt Redel és Taligás 
Lajos. Az előadásokat 

március 28-a és április 12-e kö
zött tartJuk Franciaországban. 
Ezek a fellépések a megkötött 
szerződés értelmében 430 ezer 
frank bevételt biztosítanak a 
MÁV-szimfonikusoknak. Mind
ez talán jelzi. hogy kelendőek 
vagyunk a külföldi zenei pia
con Érdemes dolgozni 

- esik -

Reflexió 

„Dohányzó 
vagy 

nemdohányzó" 

A Magyar Vasutas május 30-1 
számában megjelent „Dohány
zó vagy nemdohányzó?" című 
íráshoz szeretnék hozzászólni. 
Szerintem ugyanis sok hasonló 
vitát. nézeteltérést okoz, hogy 
ugyanabban a kocsiban van
nak a dohányzó és a nemdo
hányzó fülkék, közös folyosó
i-a!. Többen javasolták már és 
magam 1s jónak vélném. ha a 
vonat egyik kocsija a dohányo
soké lenne. míg a másikban a 
füstölést nem tűrő utasok száll
hatnának fel. Több kocsi esetén 
ugyanezt az arán�1 kellene be
tartani. 

Megtörténhet persze. hogy a 
javasolt módozattal az utasok 
nem egyhamar barátkoznak 
meg, de - egyelőre nem lát
szik ennél jobb, ésszerűbb meg
oldás. Remélem persze. hogy 
egyre többen szoknak lj:' az ár
talmas füstölésről. főként azok. 
akik féltik az egészségüket. s az 
egyéni takarékosodásnak sem 
ellensége1. A kulturált utazás 
szellemében javaslom azt 1s. 
hogy a várótermekben. utasel
látó helyiségekben ne azt írják 
ki: Tilos a dohányzás' vagy 
Kérjük a dohányzás mellőzését' 
Inkább ezt: Köszönjük, hogy 
vigyázott egészségére és nem 
gyújtott rá! 

Igaz. könnyű nekem. mert -
mondhatja bárki - soha nem 
dohányoztam. Csakhogy min
dig füstben voltam a vasútnál 
1927 óta eltöltött 42 évi szolgá
lati időm alatt. 

Bálint István 

Kecskemét 
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Úttörőavatás után Negyven éve történt 

Beszélgetés Megalakultak az MKP vasutas pár/szervezetei 
egy felnőtt ,,pajtással'' 

- Péter, gondoltad volna, 
hogy ennyire közkedvelt vagy a 
gyerekek és a felnőttek köré
ben egyaránt? 

- Bevallom, hogy számom
ra is kellemes meglepetés, hogy 
ilyen sokan köszönték meg az 
eddig végzett munkámat, segít
ségemet. Négy éve, hogy Duna
keszin, a 3. sz. Általános Iskolá
ban elnöke vagyok a szülői 
munkaközösségnek. Az iskolá
ban ugyan heti 2-3 alkalommal 
találkozom a gyerekekkel, és 
igen gyakran a szülőkkel is, de 
ennyire még soha nem éreztet
ték velem megbecsülésüket. Bi
zonyára ebben most szerepet 
játszott ez a felfokozott ünnepi 
hangulat is. Hosszú ideje ké
szültünk a mai úttörőavató ün
nepségre. Rengeteget próbál
tunk és drukkoltunk. Örülünk, 
hogy jól sikerült, hiszen a gye
rekek életében ez nagyon szép 
élményként marad meg. 

- Tudom, hogy nagyon sok 
társadalmi megbízatásod van. 
Tagja vagy a HNF városi elnök
ségének, a népfront körzeti bi
zottságának titkáraként is aktív 
közéleti tevékenységet foly
tatsz. De ahogy ismerlek, szá
modra a gyerekek a legkedve
.sebbek. 

- Valóban így van, s nincs 
ebben semmi rendkívüli, hi
szen nekem is van egy középis
kolás és egy nyolcadikos kislá
nyom. De nemcsak én vagyok 
ennyire gyermekrajongó! Mun
kahelyem, a járműjavító üzem 
kollektívája is igen sokfélekép
pen segíti a gyerekek tehetsé
gének kibontakozását. Szocia
lista és munkabrigádjaink tár
sadalmi munkával gyarapítot
ták az oktató, nevelő munkát, 
a gyerekek esztétikai és vizuális 
készségének gazdagodását szol
gáló technikai eszközök tárhá
zát. S tudod, mi az egészben 

32 év a „házban" 

annyira elismerésre méltó? Az, 
hogy az iskola és mi, a szülői 
munkaközösség tagjai bármit is 
kérünk tőlük, a gyermekekért 
ők mindent megtesznek. 

- Láttam, hogy az üzem ve
zetői, munkásőrei közül a mai 
ünnepségen is többen részt vet
tek. 

- Régi, szép hagyomány ez. 
Az úttörőavatást egyébként a 
gyerekek számára még emléke
zetesebbé teszi, hogy az üzem 
vezetői, munkásőrei, KISZ-esei 
kötik fel a vörös nyakkendőt. 
Ez az élő, szívélyes kapcsolat 
különben mindennapos a 3. 
számú Általános Iskola és a jár
műjavító között. Az iskolások 
az üzemi rendezvényeken kul
turális műsorokkal „viszonoz
zák" a munkáskollektíva támo
gatását. 

- A gyerekekkel együtt töl
tött napok, évek során mi az, 
ami téged legjobban hozzájuk 
köt, amiért mindig örömmel 
vagy közöttük? 

- Én igencsak „közösség
párti" ember vagyok, szeretem, 
becsülöm, ha valaki em bertár
sán a nehéz pillanatokban is 
önzetlenül segít. Mindig arra 
törekedtem, hogy ezek a tiszta, 
minden szépre s jóra fogékony 
gyerekek ilyennekké váljanak. 
Felemelő érzés közöttük lenni, 
és részesévé válni jellemük, 
egyéniségük „gazdagodásá
nak". 

* 

A Magyar Úttörők Szövetségé
nek Országos Tanácsa LengJJel 
Pétert, a Dunakeszi Városi Ut
törőelnökség tagját az úttörő
mozgalomban végzett kiemel
kedő munkájáért Dicsérő Okle
véllel jutalmazta. 

Vetési Imre 

Az osztályöntudatos vasutasok ott 
voltak azok között, akik a szovjet hadse
reg által felszabadított városokban és 
községekben elsőkként fogtak hozzá a 
Magyar Kommunista Párt (MKP) meg
alakításához: Szegeden Kazi Ferenc, a 
forradalmak idején kifejtett tevékenysé
ge miatt elbocsátott MÁV-szivattyúke
zelő, Debrecenben Szatmári Ferenc 
mozdonylakatos, Kiskunhalason Gon
dán Imre állomásfőnök, Pécsett Dér Jó
zsef asztalos, Rákospalotán Pálmai Ist
ván lakatos, Dunakeszin Brandt Jenő, 
Saltai Gyula, Vendrei Ottó főműhelyi 
munkások, Celldömölkön Andavári 
Kálmán MÁV-intéző és még sokan má
sok. 

Az egyik alapító február ele
jén a kommunista mozgalom 
mártírja lett. Az 1944. decem
ber 23-án felszabadult Székes
fehérvárott Benke Ferencet, a 
Tanácsköztársaság alatti tevé
kenységéért elbocsátott déli 
vasúti vonatkísérőt választották 
meg a város kommunista párt
szervezetének elnökévé. Január 
végén a németek átmenetileg 
visszafoglalták a várost. Benkét 
a fasiszták meggyilkolták. 

Egy másik alapítónak is ka
landos volt az életútja. Benkő 
Péter géplakatos és vaseszter
gályos, a szolnoki MÁV-műhely 
első kommunista párttitkára 
1894-ben született Becskere
ken. Tényleges katonaidejét 
matrózkéi;;it töltötte Polában. Az 
első világháború éveiben a pil-
seni Skoda Művekben dolgo
zott. 1918-ban háborúellenes 
megmozdulásokat szervezett, a 

Az MKP 1945. májusi első or
szágos értekezlete, mely - a 
vasút újjáépítését kulcsfontos
ságúnak minősítve az ország 
talpraállítása szempontjából -
kiadta az „Arccal a vasút felé 1" 

jelszót, ezzel összhangban szor
galmazta a pártszervező mun
kát a vasúton. 

Kádár János, A kommunis
ták feladata a szakszervezetek
ben című napirend előadója rá
mutatott arra, hogy a reakciós 
rezsim a vasút stratégiai jelen
tőségét felismerve igyekezett 
távoltartani a munkásmozga
lomtól a vasutasokat: ,,A reak
ció látta azt, amit mi csak ma 
kezdünk látni és ma állítunk a 
párt munkájának előterébe, 
hogy a vasutasok az ország ütő
erét, egész életének kulcsát 
tartják a kezükben." 

Nyugdíjba vonult 
,,Sutyika'' 

Tanácsköztársaság idején a Vö
röstengerész Dandár katonája, 
s forradalmi törvényszékének 
elnöke. 1919. után visszatért 
Becskerekre, részt vett a Jugo
szláv Kommunista Párt helyi 
szervezetének létrehozásában, 

A pártértekezlet fordulatot 
hozott. Az MKP országos szer
vezési osztályához befutó júniu
si jelentések tanúsága szerint a 
párt területi titkárai és megyei 
bizottságai mindenütt vasutas
gyűléseket tartottak és a na
gyobb szolgálati helyeken párt
szervezeteket alakítottak. A pé
csi területi bizottság jelentette: 
,,A konferencia után azonnal ki
mentünk Bátaszékre, Dombó
várra és Kaposvárra a vasuta
sokat felrázni, pártszervezete
ket létesíteni". Szombathelyen 
két pártszervezet működött, 
egy vasutas és egy helyi. ,,A 
vasutas pártszervezetnek 180, a 
helyi pártszervezetnek 134 tag
ja van. Ezenkívül 800 kérdőív 
vár leigazolásra" - írta a Vas 
megyei bizottság. Július köze
pén 18 jelentős üzemi kommu
nista pártszervezet működött 
Pécsett: az 535 tagot számláló 
vasutas-szervezetet csak a me
csekszabolcsi előzte meg 652 
taggal. 

A Budapesti Vasútigazgató
ság épületében és szerte az 
igazgatóság területén kevés 
ember akadhat, aki ne ismerné 
dr. Erdélyi Józsefnét, mindenki 
„Sutyikáját", aki július l-én, a 
„házban" töltött harminckét év 
után nyugdíjba vonult. 

A felszabadulás után került a 
fővárosba. A négy polgári el
végzése után a Magyar Nők 
Demokratikus Szövetségének 
dekorációs osztályán helyezke
dett el. A szövetség 1948-ban, 
Budapesten tartott világkong
resszusának egyik aktív részt
vevője volt, sokat segített a 
szervezésben. 

A MÁV-hoz 1949-ben szegő
tlött. Forgalmi-kereskedelmi 
tanfolyamot járt, sikeres szak
vizsgái után került Érdre for
gaimi szolgálattevőnek. Elvé
gezte a tisztképzőt, 1951-ben 
avatták főfüztté. Ugyanebben 
az évben ment férjhez. 
1952-ben Pusztasza bolcsra he
lyezték külsős, illetve naplózó 

forgalmistának, később Gödön s a vasmunkás-szakszervezet 
is dolgozott. tevékenységében. 1926 és 1941 

A Budapesti Vasútigazgató- között a Jugoszláv Államvas
ság személyzeti osztályára 1953 utak dolgozója. 1941-ben csa
februárjában került káderután- ládjával Szolnokra települt, így 
pótlási előadónak. Többszöri át- elkerülte a kommunisták júniu
szervezés után a jelenlegi sze- si letartóztatását. A MÁV-mű
mélyzeti és munkaügyi osztály helymunkása lett. 
munkagazdasági csoportjában A felszabadult országrészek
dolgozott a kirendeltek ügyinté- ben, elsőként természetesen a 
zőjeként. műhelyekben és a fűtőházak-

Korán bekapcsolódott a moz- ban, megalakultak az MPK 
galmi n:iu�káb�. Volt szakszer- vasutas üzemi szervezetei. Tag
vezeti titkar, partb1zalm1; alap- létszámuk alakulását jellentő
szervi pártvezetőségi tagként sen befolyásolta hogy a ne
tevékenykedett egészen ez év gyedszázados illegalitásból kilé
januárjáig. 1967 és 1971 között pő párt kezdetben csupán a tö
tagja volt a Budapesti Vasút- megpárt alapjait kívánta lerak
igazgatóság pártbizottságának ni, ezért szigorú és hosszadal
is. mas tagfelvételi eljárást honosí-

Több évtizedes munkáját tott meg (kérdőív, részletes élet
több magas kitüntetéssel ismer- rajz, két párttag írásos ajánlása 
ték el a vasút vezetői. Nyugdíj- stb.). 1944 decemberében a köz
ba vonulása alkalmából a köz- ponti vezetőség mindössze 50 
lekedési miniszter a Kiváló főben maximálta a közel 2 ezer 
�unkáért kitüntetésben része- munkást foglalkoztató, jelentős 
sitette. forradalmi hagyományokkal 

Radnai Ketykó István rendelkező debreceni vasúti 
műhely üzemi pártszervezeté

A vasúti tisztképzés 
száz esztendeje 

nek taglétszámát. Mindenek
előtt ennek tudható be, hogy 
1945 januárjában közel tízszer 
annyi szociáldemokrata párttag 
volt ott, mint kommunista. 

1945. augusztus 18-19-én 
tartották a vasutas és postás 
üzemi pártszervezetek titkárai
nak első országos értekezletét 
az MKP VI. kerületi szervezeté
nek Csengery utcai székházá
ban. Az ott készült kimutatást 
tekinthetjük az egyetlen meg
közelítően teljes informácónak 
a két munkáspárt akkori szer
vezeti erejéről. Szembetűnő 
hiányossága, hogy nem tartal
mazza például az Északi és az 
Istvántelki Főműhely, a szom-

A MÁV Tisztképző és To
vábbképző Intézet 1987 szep
temberében ünnepli 100 éves 
jubileumát. A Közlekedési Mú
zeum ebből az alkalomból je
lenteti meg A vasúti tisztképzés 

· 100 éve című könyvet, kb. 200 
Ft-os egységáron. 

Az évkönyv többek között 
tartalmazza a nappali forgalmi
kereskedelmi és műszaki tiszti 
tanfolyamokon 1937 -1986 kö
zött végzett •hallgatók névsorát, 
valamint az előadó tanárok ada
tait. Ezeken kívül színes fotók, 
táblázatok, a levelező tovább
képző tanfolyamokról szóló ki-

mutatás, az oktatás-nevelés tör
téneti emlékeit felelevenítő le
írás teszi érdekessé a könyvet a 
vasút története iránt érdeklő
dőknek. 

Azok a nyugdíjasok, akik 
meg akarják vásárolni a köny
vet, megrendeléseiket a követ
kező címre küldjék: 

Centenáriumi előkészítő bi
zottság 

MÁV Tisztképző és Tovább
képző Intézet 

1087 Budapest, Luther u. 3. 
A kötet 1987 tavaszán jelenik 

meg. 

A vasutas és postás üzemi pártszervezetek titkárainak első országos 
értekezlete a Csengery utcai székházban 

(Archív fotó) 

MEGHÍVÓ 
ÉS BELÉPÉSi IGAZOLVÁNY 

a Magyar Komm11n1sra Párt Vasutas Üzt'mi P.írrszcrve.:�rd tirkárainalt 
Országos Értekezlrttire 1945 augusztus 18- 19.fo. 

Napirend: 
l. Beszámoló a politikai heíyzetról (Rákosi �rr.is) 

2. Vasutas pártszerve::;etefok munkájáról <Gcrö fanó) 

3. A vasu„as szaksz�r,,,.'2et�król <Pu�r•i_ Fm,�' . . _ 
l �"';) �- ,�) . )'• I 

Az űumi pártszer,e� r.>'·•.'t .. .-:-:--_ .. _ .. : __ ,v""• "'•' · -: : • t-< .. 

Titkár !'leve· . t.. �,Q 1'ú- · , -C '?;ll.(!.. 1 
,: 

1945 augus,.tus h6 
Or.száíJC'� Surve:,:,/.sf Osztaly 

bathelyi vasuti csomópont és 1939-től maga is a MÁV alkal
műhely adatait. 82 szolgálati mazásában állt, mint párttitkár 
hely és pártszervezet adatainak s üzemi bizottsági elnök is szo
összegezése alapján a követke- ros kapcsolatban volt azokkal, 
ző képet kapjuk: a dolgozók akik jól ismerték a vasutasmoz
összlétszáma 40 555 fő volt. Eb- galom küzdelmes múltját. Ezért 
ből 2106 nő, 5%. MKP-tag 7176 ő abból indult ki, hogy „a ma
fő, a dolgozók 17%-a. Ebből 154 gyar vasutasok szervezkedése 
nő, 2%. SZDP-tag 12 441 fő, a nem mai keletű". Visszatekinté
dolgozók 31%-a. 28 állomásfő- sét nemcsak a hagyomány ápo
nök és 10 mérnök az MKP, 15 lásának • kötelezettsége ösztö
illetve 12 az SZDP tagja. 349 nözte, hanem egy gyakorlati 
MÁV-tiszt és hivatalnok tarto- feladat megoldására törekvés 
zott akkor a Magyar Kommu- is. 
nista Párthoz, akik az MKP A „fiatal" vasutas szakszer
vasutas tagjainak 5%-át alkot- vezetnek számolnia kellett 
ták. azokkal a régi szervezett mun-

A párttitkári értekezletet Sze- kásokkal is, akik az ellenforra
les Pál MÁV-intéző nyitotta dalmi korszak önálló.. vasutasz
meg, aki 1945 elején a Nyugati szervezkedést gátló körülmé
Szertár pártszervezetének titká- nyei között különböző szakmai 
ra volt, de augusztusban már az szakszervezetekhez csatlakoz
igazgatóság elnöki hivatalába tak. Beszámolója ezért részlete
külön megbízatással berendelt sen kitért az új vasutas szak
főelőadó lett. szervezet egyik sajátosságára: 

Köböl József KV-tag, a Buda- ,,A vasutas szakszervezet fel
pesti Területi Bizottság szerve- építése különbözik a legtöbb 
ző titkára beszámolt a kommu- magyar szakszervezet felépíté
nisták munkájáról a vasúton és sétől. Ipari jellegű szervezkedés 
a postán; Pusztai Ferenc Rá- és nem szakmai." 
kospalota-Újpest állomás ok- Kifejtette ennek okait, majd 
tatótisztje pedig a vasutas-szak- így folytatta: ,,Tisztázatlan kér
szervezetről referált. dés azonban a régi szakszerve-

Köböl Jószef ismertette a zeti múlttal rendelkező szaktár
vasút újjáépítése terén elért saink viszonya a vasutas-szak
eredményeket, amelyek biza- szervezethez. Ennek a konfe
nyítják, hogy „a vasutasok renciának célja az is, hogy meg
megértették a párt szavát". oldást találjon ezzel a kérdéssel 
A taglétszámot megfelelő kez- kapcsolatban. Véleményem az, 
deti eredménynek tartotta, de a hogy mivel két szakszervezet
tagfelvétellel kapcsolatos új nek tagsági díját fizetni megle
pártvonallal összhangban hetősen költséges, azok a szak
hangsúlyozta: ,,erőteljes tagto- társaink, akik a vasútnál gon
borzást kell indítanunuk." dolják jövőjüket megalapozni, 
Megállapította, hogy a postás az összvasutasság egységének 
és a vasutas párttagok között érdekében lépjenek be a vas
igen kevés a szakképzett embe- utas-szakszervezetbe, ahol régi 
rek száma. Ezután az értelmi- jogaikat és jogfolytonosságukat 
ség megnyerésének szükséges- elismerik." 
ségét taglalta. Jelentős eredménynek tekin-

Az előadó a pártszervezetek tette, hogy 66 ezer vasutasból 
politikai gyengeségének mon- már 37 ezer csatlakozott a szak
dotta, hogy a tömegek uszályá- szervezethez, s az sikeresen 
ba kerülnek - s íJ. szakszerve- közreműködött a fizetésrende
zet feladatát átvállalva - a tit- zésnél, az órabéresek kollektív 
károk mindmáig panasznapot szerződésének kidolgozásánál. 
rendeznek értekezleteiken, ho- Sürgette a szakágak szervező 
lott május vége óta nagyot vál- bizottságainak megalakítását; a 
tozott a helyzet. Akkor ugyanis központ megerősítését vasutas 
egyesek még joggal tették szó- szakemberekkel; a helyi cso
vá azt is, hogy a vasutasok hó- portok fokozott támogatását. Az 
napok óta nem kapnak fizetést. utóbbiak vezetőségválasztásá
Kérte a résztvevőket, tegyenek val kapcsolatban a munkásegy
meg mindent, hogy „a pártszer- ség erősítését szorgalmazta. 
vezetek élére valóban jó kom- A reformátumokat követő vi
munisták kerüljenek . . . A tit- tában a vasutas és a postás tit
károk olyanok legyenek, akiket károkon kívül felszólalt az érte
a vasutasok és postások tisztel- kezleten Karczag Imre minisz
nek, becsülnek, szeretnek ... " teri osztálytanácsos és Kossa 
A pártszervezetek legfontosabb István, a Szakszervezeti Tanács 
feladatát a munkaverseny, az főtitkára is. A záróbeszédet Ko

akkord- és prémiumrendszer vács István KV-tag tartotta. 
általánossá tételében határozta Gócsy Jenő az MKP országos 
meg, az utóbbiakat abból az szervezési osztályának vasutas 
elvből kiindulva, hogy „aki job- instruktora a pártaktíva részére 
ban dolgozik, jobban is éljen". kiadott Pártmunkában az érte
Számolva az akkordrendszer kezlet határozatait ismertetve 
iránti hagyományos ellenszenv- kiemelte az újjáépítés gyorsítá
vel, azt javasolta, hogy „a mi sát, a munkafegyelem helyreál
akkordrendszerünket" az üze- lítását, a szakszervezet munká
mi bizottságok, a bizalmi testü- jának támogatását, s a pártépí
letek és a szakszervezet bevo- tő munka javítását célzó ponto
násával dolgozzák ki „és olyan- kat. Az utóbbira vonakozóan az 
nak kell lennie, hogy a munkás- értekezlet célul tűzte ki, hogy 
ság megtalálja számítását." ,.pártszervezeteink létszámát az 

A Magyar Vasutasok Szabad elkövetkezendő hetekben meg
Szakszervezetének szerepéről duplázzák, egyes helyeken 
szóló Pusztai Ferenc múltat megsokszorozzák . .. Nagy 
érintő kiindulópontja eltért a súlyt kell helyezni az értelmi
Köböl Józsefétől. Míg Köböl is- ség beszervezésére. A becsüle
meretei szerint „a vasutas és tes állomásfőnöknek, vezénylő 
postás rétegeknek, sajnos, nin- és oktatótiszteknek, a műszaki 
csen munkásmozgalmi múlt- értelmiségnek a Magyar Kom
juk . . .  ", az 1920-ban vasutas- munista Pártban a helye". 
családba születő Pusztai, aki Gadanecz Béla 
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Kanizsai változások 
Eltűntek az „árnyak" a vagonok közül 

Nagykanizsán már érkezésemkor 

feltűnt: a múlt századbeli állomásépü

letet korszerűsítik. Az öreg épület 

minden évben fiatalodik valamicskét. 

Hol a lábazat szigetelését, hol a tető

zet fiatalítását végzik. Most éppen 

újabb szinttel bővül. 

- Ápnlisban kezdtük a 
munkálatokat - mondja Len
kovics László, a MÁV Építési 
és Hídfenntartási Főnökség 
művezetője. - Az átadás jövő 
ilyenkor várható. 

A falakon kőművesek dolgoz
nak. Maroknyi, de serény csa
pat. 

- Szerencsére az anyag biz
tosított, minden itt van, csak az 
ütemet kell tartanunk. Az eme
letráhúzással. a tetővel decem
berre végzünk, azután jöhet a 
szakipar. Mindez körülbelül öt
millió forintba kerül. 

Az állomáson megszokott 
munkáját végzi a forgalmista. 
Az építkezés miatt csak a pénz
tárakat kellett áthelyezni. A vá
gányok között a tolatásokat 
sem zavarja rendellenesség. Ha 
csak az nem, hogy Horváth 3. 
György tolatásvezetőnek csu
pán egy beosztottJa van: Ko
vács Tibor kocsirendező. 

- Miután felszereltek ben
nünket ezzel a rádióadó-vevő
vel. könnyebb a munka - mu
tatják a kis készüléket. - Ös
szeköttetésben vagyok a tolató
mozdony vezetőjével, a váltóke
zetővel, a forgalmi szolgálatte
vővel. Főleg esőben, ködben 
nagy előny a rádió. Nem kell 
fel-le ugrálnunk a szerelvé
nyekre, mégis minden informá
ciót megadunk, illetve megka
punk. 

- Ez csak a kezdet - ma
gyarázza Traub Sándor állo
másfőnök. - A rádióhálózat fo
kozatosan bővül. Amint a sze
mélyi feltételeket megteremt
jük - hetek kérdése -, a vo
nat- és kocsiadatok felvétele is 
rádióadó-vevővel fog történm. 
Eddig esőben, sárban, szélben 
a vagonok mellett kellett a szá
mokat írogatni. A közeljövőben 
csak bemondja a számokat va
laki, mert az adatrögzítő bent 
az irodában dolgozik. 

Jeszek Ferenc, a vasút keres
kedelmi munkájának egyik leg
jobb ismerője újságolja: 

- A tavalyi bázishoz képest 
június végéig 30 ezer tonnával 
több árut fuvaroztunk, ami na
ponta 8-10 vagonnal többet je
lent. Különösen a Zefag és a 

Hidroplasztik növelte idei ex
portját, miután biztosítottuk 
hozzá a szükséges kocsikat. 

- Azért a közúti szállítás ma 
is erős konkurrencia? 

- Igen, de a MÁV sem pi
hen a babérjain. Lassan, de nö
veljük konténerparkunkat. Ez a 
szállítási forma egyre kedvel
tebb. S megvan már hozzá a 
szükséges önemelős Skoda te
hergépkocsink is . A konténere
ket elsősorban a Tungsram, az 
üveggyár. a füszért, a sütfüpar 
és a Kanizsa Bútorgyár igényli. 
De akad újdonság egyéb is: 
várhatóan még az idén befejez
zük a körforgalmú rakodótér 
teljes betonburkolását, és to
vább bővíthetjük a raklapos 
szállítást. 

- Ez mit jelent? 
- Amit eddig zsákokban 

szállítottak és kézzel raktak ki, 
azt most már raklapon targon
cával mozgathatják. A jövőben 
a cement és a mészhidrát is 
olvan áru lesz, nem 1s számítva 
például az Albafal-elemeket, 
amelyek rakodása kézzel 3-4 
óráig tartott, míg raklaposan 
elég hozzá fél óra. 

- Néhány hónap alatt töre
dékére csökkent a vagonfoszto
gatás a kanizsai csomóponton 
- mondja Kiss László, a körze
ti üzemfőnökség rendészeti ve
zetője. 

- Hogy csinálják, mi a tit
ka? - kérdezem. 

Nem szól. csak int, hogy kö
vessük. Nem megyünk messzi
re az irodától, máris megállok. 
Tekintélyes termetű kutya 
.,úszik" felénk a levegőben. 
Nem ugat, nem vicsorog, csak 
száguld. Azután halk parancs
szóra fékez. A gazdája: Bodnár 
László. 

- A legújabb erősítése ren
dészetünknek - .,mutatja be" 
az állatot. - Van belőlük né
hány, és egész Siófokig járőrö
zünk velük. A pécsi vasútigaz
gatóság területén elsőként kap
tuk meg őket. Az első elfogá
sok, tettenérések után híre 
ment a kutyáknak. Azóta csak 
egy ember próbált meg erősebb 
lenni nálunk. dc nem volt esé-

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. 

1 

lye. Ezért nincsenek már „ár
nyak" a vagonok között ... 

És akik mindenkinek szem 
előtt vannak, azok az utazók. 
A mozdonyvezetők, a vonatkí
sérők. Itt a kanizsai vontatási 
főnökségen közel háromszázan 
vannak. 

- Műszaki terület a mienk, 
itt lehet a legtöbbet saját erőből 
újítani - mondja Novotny Ká
roly, vontatási főnök. 

Es sorolja hosszasan, mivel 
dicsekedhetnek az elmúlt évek
ben. A külföldön 1s érdeklődést 
kiváltó 32 érintkezős csatlásfej 
speciális szerkezet, ezenkívül a 
diagnosztikai munkát könnyítő 
és főleg gyorsító műszerkocsi 
sem akármi. Kauten József, 
Krisztián Árpád, Kovács Ká
roly és Rába Tivadar érdeme, 
hogy ma már a korábbinál ke
vesebb időt töltenek javítómű
helyben a mozdonyok. 

- A környezetvédelemért is 
dolgozunk - szól az egyik újí
tó, Kovács Károly villanyszere
lő csoportvezető. A veszélyes 
hulladékoknak társadalmi 
munkában építettünk tárolót, s 
rövidesen üzembe helyezzük 
szennyvízt1sztítónkat, vagyis 
immár olajmentesen kerül tő
lünk a víz a város csatornaháló
zatá ba. 

A vontatási mérnökök 1s 
használják a diploma mellé ka
pott tudásukat. 

- Igazgatóságunk területén 
elsőként kaptunk Commodo
re-64 mikroszámítógépet -
újságolja Kuczogi Balázs. -
A szolgálati vezénylést így a mi 
programunk alapján végzi a fő
nökség. Cél az, hogy az embe-

rek lehetőleg mindig ugyanarra 
a gépre kerüljenek, s ami dön
tő: a túlóra 1s csökkent a jobb 
beosztás révén ... 

Ám van terület, ahol még 
előbbre kell látm. 

- A hetedik ötéves terv vé
gére ideér a villamosítási prog
ram - szól ismét a vontatási fő
nök. - Harminc mozdonyveze
tőnk már túl van az átképzésen. 
s szeptemberben indul az első 
olyan iparitanuló-osztály, 
amelynek végzősei villamos
mozdony-szerelők lesznek. Jö
vőre a felsővezeték-építők osz
tályát is kívánjuk indítani. 
Igyekezni kell, nyakunkon a 
villamosítási program ... 

A villamosítás szele a kocsija
vító műhely dolgozóit is érinti. 

- A villamosmozdonyok 
karbantartására alkalmas mű
helyt rövidesen építeni kezd
jük. Hossza 130 méter lesz. és 
több mint 300 millió forint
ba kerül - mondja Her;:zeg 
László. 

- És négy vágányt foglal 
majd magában - bővíti az in
formációt Tóth Pál. - De addig 
még sok kocsit kell k1takaríta
nunk, ugyanis az szintén a mi 
területünk. 

Aztán sorolja még a feladato
kat hosszasan, me,t - mmt ki
derül - az ő .,műhelyük„ Fo
nyódig terjed. s olykor a 132 
ember sem elég azok elvégzésé
hez. 

Hiába, a nagykanizsaiak is 
bizonyítják, hogy a vasút szün
telenül fejlődik. 

Győri András 

Napi vizsgálat - papíron? 

Július 22-én Szolnokról 
menetrend szerint indult a 
Vámosgyörkig közlekedő 
3517. számú vonat. Szol
nok-Abonyi út megálló
hely között hirtelen megállt. 
Rövid mozdonyjavítás után 
elindult, de hamarosan is
mét mozdonyjavítás követ
kezett. A mögöttes térköz
ben időközben befutott a 
Békéscsaba-Budapest Ke
leti között közlekedő 1737. 
számú gyorsvonat. 

A vámosgyörki vonat uta
saival a jegyvizsgáló közölte, 
hogy a vonat géphiba miatt 
nem tud továbbmenm, akik 
Újszászig utaznak, átszáll
hatnak a követő gyorsvonat-

ra, ami helytelen vágányon 
közlekedik, de az utasok ér
dekében megáll. A jelzett 
gyorsvonat azonban nem 
állt meg - jogosan és érthe
tően' -. hanem a veszteglő 
vonat végére jött egy moz
dony és visszavontatta az el
ágazásig, ott körüljárt, és 
így folytathatta útját a vá
mosgyörki vonat. 

A géphiba a követő vona
toknak félóránál nagyobb. a 
vámosgyörki utasoknak 70-
80 perces késést okozott 

Ezek után, úgy gondolom. 
jogosan teszem fel a kérdést: 
mire való a gép napi vizsgá
lata? 

Földi József 

Korszerű táplálkozás! 

Tejtermékek ai étrendben 

Az 1,5% zsírtartalmú tej mellett 
minden élelmiszerüzlet kínál önnek 

újabb csökkentett zsírtartalmú tejet. 
A 2,2%-os tejben minden értékes 

alkotórész megtalálható, 
csupán zsírból van benne kevesebb. 

1 liter ára 7 Ft. 

A Tejipari Vállalatok Trösztje 
a MÁV egyik legnagyobb fuvaroztatója 
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Az egészségnevelés része (3.) 

A FOGAMZÁSGÁTLÁSRÓL 

Az alábbiakban a hormoná
lis és az eszközös fogamzásgát
lásról lesz szó. 

Már a 30-as években felis
merték, hogy nemi hormonok
kal gátolni lehet a petesejt ki
szabadulását a petefészekből. 
Szájon át adható, jól felszívódó 
hatásos készítményeket az öt
venes évek végén sikerült előál
lítam. A fogamzásgátló tablet
ták hatása: a petesejtet meg
akadályozza, hogy a petefészek
ből kikerüljön, amit hormonális 
mechanizmusokkal ér el. 

Hormonális fogamzásgátlás. 
Az első hazai készítmény az In

fecundin volt, ami 2,5 és 0,1 mg 
arányban tartalmazta a sárga
test- és az ösztrogénhatású ha
tóanyagot. A szert 1980-ban ki
vonták a forgalomból. A máso
dik a Bisecurin volt. Ez már 1,0 
és 0,05 mg-os arányt tartalma
zott. Az ösztrogénhatású anya
got csökkentették. Ezt követte 
az Ovidon, 0.25 és 0,05 mg-os 
aránnyal. A Rigevidon már 
0,15 és 0,03 mg-os arányban 
tartalmazza a hatóanyagokat. 

Szedésük: a ciklus 5. napján 
kezdődik, és napi egy tabletta 
bevételével 21 napig tart. A 21 
napos szedés után 7 nap szünet 
következik. A menstruáció álta
lában a szokottnál rövidebb le
folyású lesz. A 21 + 7 napos 
módszer előnye, hogy könnyen 
megjegyezhető, átlagos 28 na
pos ciklust feltételezve. 

Az eddig ismertetett fogam
zásgátló „gyógyszerekben" két
féle hormonhatóanyag volt. 
A Contmum csak egyféle hor
mont tartalmaz 0,5 mg mennyi
ségben. Tudni kell róla, hogy 
állandóan, folyamatosan kell 
szedni menstruáció alatt 1s' 
A szoptató anyák fogamzásgát
ló tablettája, mert a tejelválasz
tást nem csökkenti. A Postmor 
..esemény" utám tabletta. Szin
tén egyhormonos készítmény. 
0,75 mg. mennyiségben tartal
mazza a hatóanyagot. A nemi 
aktust követően egy órán belül 
jó hatásfokkal gátolja a fogam
zást. Fontos tudni. hogy egy nŐJ 
ciklusban ötnél kevesebb le
gyen ezen módszer alkalmazá
sával a közösülések száma. 
Ezért is nevezi a fiatalság „ran
devú" tablettának. 

Méhen belüli eszközök. A 
méhbe helyezett eszközök fo
gamzásgátló hatását régóta is
merik. Hazánkban 1972 óta van 
forgalomban a Szontágh-hurok. 
Ma már többféle kivitelű eszkö
zöket lehet kapm és feltetetm. 
Legpraktikusabb a menstruá
ció utolsó 1-2 napján feltetetni. 
Tudm kell, hogy hatákonysá
gukban az újabb típusok már 
megközelítik a hormonális fo
gamzásgátlók hatásfokát. Elő
nyeik: nem kell naponként tö-

Cikkünk nyomán 

rődm bevételükkel, az időnkén
ti és szükséges ellenőrzésen kí
vül semmi tennivaló nmcsen 
velük. 

Melyik a legjobb? Egyik nő
nek ez a jó, a másiknak amaz. 
Egyedileg kell és lehet ezt elbí
rálni a kezelőorvos segítségé
vel. Mindenkire egyformán ér
vényes tanácsot nem lehet adni. 
Mindenesetre: ne kapkodjunk 
használatukkal. Ne engedjük 
rábeszélm magunkat a barátnő
től, mivel ő a másikat használja. 
Azt hisszük, .,hátha az majd 
jobb lesz'" Ha nekünk jó volt 
az. amit eddig használtunk, ne 
változtassunk' A hibát 1s elő
ször önmagunkban keressük, 
ha valami probléma adódik. 
A pontos, azonos időben való 
szedése ezeknek a tablettáknak 
az eredményességük egyik fel
tétele is. 

Mellékhatások. A hormonális 
tablettáknál vérzészavar, vi
szérgyulladás. szövődmények 
léphetnek fel. Szubjektív rossz 
érzések, hányinger, szédülés. 
Sokszor panaszkodnak a nők, 
hogy híznak a tablettáktól. Két
ségkívül van vízvisszatartó és 
étvágygerjesztő hatása 1s. De -
nem a tablettától hízunk, ha
nem a több ételtől. Akarattal le
het a súlyunknál továbbra is 
megmaradni' Ellenjavallat: ter
hesség, szív-érrendszeri beteg
ségek. súlyosabb máj és veseel
változások. Az eszközös fogam
zásgátlóknál felléphetnek sérü
lés. vérzés. görcsök. az eszköz 
kilökődése. A legsúlyosabb szö
vődmény a kismedencei 
gyulladás. Hüvely. petevezető, 
petefészek gyulladásokat talál
tak méhen belüli eszközökkel 
történő fogamzásgátlás esetén. 

Minden gyógyszernek, orvosi 
beavatkozásnak van veszélye. 
A megfelelő higiénés magatar
tás. az idejében észlelt tünetek 
kivizsgálása ezeket a szövőd
ményeket igen hatásosan tudja 
megelőzm. 

Ha ismét teherbe akarunk es
ni? Az első kérdés ez: nem 
lesz-e káros hatása a magzatra 
a fogamzásgátlók szedése? Elte
kintve attól. hogy ezek a „káros 
hatások" igen ritkán fordulnak 
elő, hogy még ezt 1s megelőz
zük, az alábbi tanácsot adjuk: 
két hónapig ne szedjünk fo
gamzásgátlót, vetessük le a mé
henbelüli eszközt. A védekezést 
\·alamilyen más módszerrel vé
gezzük. Szükséges ez azért. 
hogy a szervezet normális. élet
tani mechamzmusa visszaáll
jon. hogy a maJdan megtermé
kenyített petét normális viszo
nyok között fogadhassa és 
hordhassa ki! 

Dr. Veress Sándor 

Épületfelújítás 

Boldogkováralján 
A Magyar Vasutas 10. (május 

30-1) számában megjelent „Bor
sodi vasútállomások" c. cikk 
Boldogkőváralja megállóhellyel 
kapcsolatban kritikai észrevéte
leket is tett, amelyek nyomán 
vizsgálatot rendeltem el. és a 
következőket állapítottuk meg: 

A szokatlanul hideg télen a 
vízvezeték valóban elfagyott. 
de a vízvételezés a h1droforak
nából folvamatosan biztosítva 
volt. A f�gy által okozott hiá
nyosságokat március 12-re fő
nökségünk megszüntette A ví
zadó kútban levő csőcsatlako
zás meghibásodásáról értesítést 
nem kaptam. Helytelennek tar
tom, hogy a balesetveszélyes 
csőtömítés1 munkát a bérlő, il
letve az ott szolgálatot teljesítő 
magára vállalta, annál is in
kább, mert értesítés esetén a 
szakszerű helyreállításra azon
nal tudtam volna mtézkedm. 

Ami a szolgálati lakás állapo
tát illeti: rendeltetésszerű hasz
nálatra alkalmas állapotban 
1980. júmus 23-án jegyzőköny
vileg adtuk át a lakást az ott la
kó Csizmár Jánosnak, ami azt 
jelenti. hogy - a lakásügyi ren
delkezések értelmében - a bel
ső festés. takarítás a bérlő kö
telmei közé tartozik. A mennye
zeten a régi beázás nyomai még 
láthatók. de az épület tetőhéja
zata megfelelő állapotban van. 
A vizsgálat megállapításai sze
nnt az ablakkeretek nincsenek 
elvetemedve, s jól zárnak. 

Az épület főjavítási (felújítá
si) munkálatai a VI. ötéves terv 
időszakában feladataink között 
szerepelnek, s igazgatóságunk 
jóváhagyásával - ami 1984 
szeptemberében történt meg -
a kivitelezést várhatóan ez év 
második felében kezdjük meg. 

Lengyel László 
a miskolci ÉHF vezetője 
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Siklós János 

A csillagokban élni 
(Részlet a szerző könyvéből, amely a 
karácsonyi kön}",vásárra jelenik 
meg: Zilahi Lajos utolsó évei 
A csillagokban élni címmel.) 

REGGEL 

vesen venne. Ha kinyitná pél
dául az üvegajtót és átmenne 
hozzá, kedves, vigasztaló sza
vakkal elterelné figyelmét az al
vás hiányával járó komor gon
dolatoktól. Fölajánlhatná, hogy 
reggel földíszíti a fenyőt, annyi-

A
z ébresztőóra megszo- val is kevesebb lesz napközben 

kott kellemes zümmö- a tennivaló. Estére megjön a 
gése furcsa üveghangú család. a gyerekek, unokák be

sípolással keveredett. A füle népesítik a lakást. Egy hete ké
mellett zizegett valami, mintha szülődnek az ünnepre. Önkén
riadt méh röpködne a feje kö- telenül föllobbant benne a segí
rül, a tavaszi széltől sodorva. tőkészség bizonytalan érzése, 
A lágy hang egyenletesen csön- de azután gyorsan elmúlt. A föl
desedett, távolodott, azután sza- ébresztett asszony hangulata 
bályos emelkedéssel fölerősö- nem alkalmas az együttérző kö
dött, a vánkos csücskére ért és zeledés fogadására. Megszok
a feje fölött megállt. majd alig ták, hogy a megosztott szobák
érzékelhető kattanással meg- ból álló lakásban mindenki a 
szűnt. Székáts István nyugal- saját „kuckójában" lakik. A lá
mazott tüzérezredes kikászáló- nya meg a fia is. amíg szülői fö
dott álmából. A Bajza utcai lö- dél alatt voltak, külön-külön a 
veg iszonyatos dörrenése az maguk világában éltek. Évtize
álomfoszlányokon elszállt a dekkel előbb még valahogyan 
semmibe. Félig ébren is röstell- .másképpen volt, de azután így 
te, hogy akkor gyermekember alakult. Ésszerű törvények sze
létére annyira megijedt a nem rint. érzelmek nélkül. Székáts 
várt csattanástól. A szovjet tü- István az évek múlásával bele
zérek hahotáztak körülötte. szokott ebbe a rendbe és most 
mert a hordágyat elöl elejtette már számára is ez a megfelelő 
és a repeszciaraboktól vérző állapot. A raconális gondolko
Nagyné legurult a havas, mocs- dás és az érdekek dominálnak a 
kos úttestre. Fölszedtek onnan. családokban is. Érzelmi kitöré
visszafektették a hordágyra és sei leginkább alkoholos állapot
a Podmaniczky utcai zsidókór- ban érték, nagy ritkán előfor
házba vitték, ahol a front sebe- dult - aktív korában -, hogy 
sültjeit elsősegélyben részesí- eleresztette magát valahol régi, 
tették a katonaorvosok. vagy újonnan szerzett ismerő

A nyár vége óta a rossz ál
mok sűrűn meglepték, éjszakai 
viaskodásaitól zavartan, fárad
tan ébredt. amíg emlékezete 
őrizte a nehéz álmokat, bágyad
tan, leverten járkált a lakásban. 
Ritkábbak az örömmel járó ál
mai. Amikor a puszták fölött re
pül, erőteljes karcsapásokkal, 
egyre magasabbra, messzebbre 
jut, csodálatosan boldog. Ilyen
kor az ég és a föld között a csil
lagok tövében lebeg és észreve
szi azután, hogy tempózó karjai 
elernyednek és lassan süllyedni 
kezd. Újn, nekilendül, széles 
mozdulatokkal vágja ketté az 
anyagszerú levegőt és mint 
ahogy a habkönnyű szandolin 
az evezők húzására métereket 
lendül a vizen, ő egyre följebb 
siklik, közelebb a kék égbolt
hoz. Pehelykönnyűnek érzi ma
gát, a kitárulkozó szabadság, a 
siker jó hangulata vibrál benne, 
ő a levegő korlátlan ura. s uj
jongva hangosan énekel. Most 
fölébredt saját nyöszörgésére és 
riadtan pillantott az ébresztő
órára. 

A foszforeszkáló számlapon 
fél hármat jeleztek a mutatók. 
Fölkapcsolta az éjjeli lámpát, 
valóban fél három, pedig az éb
resztőt öt órára állította. Nem 
értette. Bámulta a világító 
számlapot, az álombeli hangot 
próbálta fölidézni, sikertelenül. 
Fölkelt, kiment a konyhába. 
ivott egy pohár meggyszörpöt. 
A ház északi oldalára helyezett 
konyha keskeny ablaküvegén 
jégvirágok csillogtak. Vissza
ment, lefeküdt és magára húzta 
a takarót, háta, melle lúdbőr
zött, úgy érezte, hogy a jégvirá
gok bekísérték a szobába, a pi
zsamája alá bújtak, ott kerestek 
menedéket. 

A szobányi szélességű üvég
ajtó mögött Márta olvasólámpá
ja világított, fölébresztette a 
mászkálásával, mert az asszony 
olyan ébren alszik, mint nyúl a 
bokorban. Kis neszezésekre is 
fölérez, az altató drogok már 
nemigen óvják az álmatlanság
tól. Az üvegajtón átvetülő hal
vány fény Székáts számára 
olyan volt, mint távoli bolygó 
erős kisugárzásának tükröződé
se, amely az üvegeken innen 
már tüzét vesztett visszfény 
csupán, nincsen ereje, hatása. 
Sajnálta a feleségét. Az éjszakai 
ébrenlét idegesíti, fokozza indu
latos természetének állandó fe
szültségét, amely egyre ritkáb
ban enyhül. Nem is emlékszik 
már, mikor beszélgettek utoljá
ra apró kis ;;emmiségekről. 
A megszokásra hagyatkozva él
nek. 

sök körében, de már ... a lélek 
belekérgesedett az idők egy
hangúságába. 

Márta föl-alá járkált a szobá
ban, árnyékát maga után húzta 
az ajtóüvegeken. Székáts fölme
legedett a pehelykönnyű pap
lan alatt, egy ideig figyelte az 
asszony nyugtalanságát, azután 
félkönyékre támaszkodva el
bóbiskolt. 

* 

A park lámpáinak fénye re
megett a hidegben. Reggel hat
kor még sötét volt az ég. csak a 
fagyos hótakaró világított. Szé
káts kinyitotta az erkélyajtót, a 
hőmérőt kitette az ablakpár
kányra, és az átellenben álló 
villa leeresztett redőnyeire pif
lantott. Október végén, az utol
só hétfőn Janka, az özvegy' 
hagyta így, azóta nem húzta föl 
senki. Éjszaka a János Kórház
ba vitték, ahol másnap meg
halt, az örökösök közül senki 
sem léphet a lakásba a hagyaté
ki tárgyalások lezárásáig. Szé
káts akarata ellenére föltekin
tett saját házára és kedélyes 
nyugalommal állapította meg, 
szerencsére nem sok örökölni
való marad utána. ezen aligha 
vesznének össze. Megfordult 
azért a fejében, hogy mégiscsak 
végrendelkezést csináltat a köz
jegyzőnél, fele-fele arányban 
szétosztja ingatlanát és értéke
sebb ingóságát a két gyerek 
közt. A könyvtárat a fiára hagy
ja. őt illeti, mert szereti és be
csüli a könyvet. Állt az erké
lyen a dermesztő hidegben, 
Janka élettelen ablakait nézte 
és valahogy mégis megalázó
nak találta a végrendeletet. Ez
zel megszégyenítené a gyere
keit, mert föltételezi róluk. hogy 
a szerény örökség a gyűlölkö
dés forrása lehet közöttük. Ha 
meghal, ebben a házban nyi
tott, tiszta ablakok maradnak 
- állapította meg derűs nyuga
lommal. 

- Csukd be az ajtót, nem az 
utcát fű töm! - szólt rá Márta, 
miközben a két szobát egybe
nyitotta. 

Kint mínusz huszonegy fokot 
mutatott a hőmérő. 

- Fölébredtél? - fordult az 
asszonyhoz. 

- Látod. 
- Látom. 
Márta egy üres levélpapírra 

írta föl a vásárolnivalókat, Szé
káts zsebretette, fejére húzta 
szőrmekucsmáját, fölvette ko
pott irhabundáját és két kézi
szatyorral elindult a piacra. 

Ment a lejtőn. A csúszós lép
csőkön lassan haladt lefelé. Hi
deg volt, cinkét fogott az orra, 
jobb lábát szorította a cúgos ci
pő, érszűkülete leginkább tél
időben ad életjelt magáról. 
A lejtő alatt a Fény utcában 
van az urak piaca, a dombolda
lon lakók oda járnak vásárolni. 
Ez a hiedelem abból ered, hogy 
a környéken vastagabb bukszá
jú népek laknak és a piaci árak 
a tömöttebb pénztárcához iga
zodnak. Az utcák gyér forgal
mában Székáts ráérősen balla
gott, mellette kabátjukba hú
zódva sietős léptekkel haladtak 
az autóbusz és a villamos meg
állóhoz a munkábaigyekvők. 
A didergő december meleg fö
dél alá hajtaná az embert, de a 
piacon ilyesmi nincsen. Hallal 
bánni a hidegben kiváltképpen 
dermesztő foglalkozás: ráfagy a 
víz az eladók és a vevők kezére. 

- Annyi baj legyen, ha ri
fagy, majd leolvad - dörmögte 
kedélyesen és azon kuncogott, 
hogy Márta ma elfelejtette utá
na küldeni tiltó mondatát: 
.,Eszedbe ne jusson a Fény ut
ca" - Nem is jut eszembe, 
egyenesen odaVIsznek a lá
baim. 

Székáts szívesen járt a piac
ra, ebbe a külön kis világba, 
amelynek megvan a maga spe
ciális lélektana. Alkudni itt 
nemigen lehet, a kereskedők és 
az őstermelők szabott árakkal 
dolgoznak. de válogatni, min
denből a legszebbet kiválaszta
ni, az aztán a dicsőség. Igaz 
megvan az ára, spórolt pénzét 
minden alkalommal elviszi a 
Fény utca. Most meg kará
csonyra, a családi vacsorára kü
lönös szakértelemmel kellett 
összehozni mindent. A rutinvá
sárlások nem számítanak ide, 
mert a mák, a morzsa, a mazso
la mindenhol egyforma. A zöld
ség. primőrök, gyümölcsök, 
krumpli, hagyma és a húsok ki
választásánál a hozzáértés nél
külözhetetlen, de ez csak azon 
az alapon jár eredménnyel, 
hogy „kerül, amibe kerül". Mi
csoda mennyei gyönyörűség a 
sok szép árut letenni a konyhá
ba és azt mondani: ,,Na látod, 
asszony, milyen szépet vásárol
tam!" (és nem folytatva a szót, 
hogy mindezt félpénzen, mert 
idehaza csak annyit számolnak 
érte, amennyiből a Garain sem 
lehetne igazán boldogulni). 

-- Ugye milyen szép almát, 
krumplit hoztam? - dicsérte 
néha Márta előtt a lerakott 
szatyrokból kiemelt és fölmuta
tott almát, krumplit. 

- Mi ez a sok nyavalya itt, 
hányszor megmondtam, csak 
azt és annyit hozzál, amit fölír
tam! - csattant föl rendszerint 
Márta. 

Székáts ilyenkor nem szólt, 
lenyelte a haragját, szobájába 
ment és csöndesen babrált az 
íróasztala rendetlenségében. 
Kifogyott belőle a jótétemény 
öröme, valami mély szomorú
ság fogta el és nem tudni miért, 
a kezének öntudatlan mozdula
tával fia és lánya fényképeit 
forgatta az asztal fölött. 

Hárman, négyen ácsorogtak 
a piac kétszárnyú zöld vaskapu
jában, mire odaért, kinyitották. 
Árut szállító személy- és kis te
herautók fordultak be rajta, le
álltak a kivilágított standok 
előtt. A lángossütőhöz indult, 
piaci napját minden alkalom
mal ott kezdte, kért forró lán
gossal. Úgy látszik a hideg elri
asztotta a vásárlókat, egyedül 
állt a kiszolgáló ablakánál. 

- Hideg van - szólt be a le
vegőrésen. 

Az. Nehezen kelt a tész-
tám. 

A kutya nem eszi meg a 
telet. 

- Az ősz végén a sógorom 
mondta, hogy kemény lesz a tél 
- folytatta a beszélgetést az 
olajos tepsi fölött serénykedő 
ember. 

- Honnan vette a sógora, 
hogy kemény lesz a tél? 

szokatlanul mélyre húzódnak a 
föld alá. Azoknál nincsen hitele
sebb meteorológus. 

- Ezt még nem hallottam. 
- Pedig így van. A szokásos 

kettő? - kérdezte a lángossütő 
és szalvétába tette a forró olaj
ból kiemelt lángosokat. 

- Kettőt. Reggel még el
megy. 

- Jó étvágyat. 
Harapta a lángost, elhaladt a 

fenyőárusok mellett, alig volt 
érdeklődés a karácsonyfák pia
cán. Aki akarta, már .megvette, 
az emberek nem hagyják utolsó 
napra a fenyőellátás mai bi
zonytalanságában. A halárusok 
környékén már élénkebb volt a 
forgalom. Székáts egyenesen a 
„Tiszai hal"-as bódéjához ment 
és megzörgette a hátsó ajtót. Az 
elárusító kedélyesen üdvözölte 
és közölte, hogy megvan a kért 
hal. 

- Köszönöm, cimborám. 
- Tisztelettel jelentem ezre-

des úrnak, háromszor annyiba 
kerül, mint a tavi ponty. 

- Mit tehetünk? Egyszer 
van egy évben karácsony - vá
laszolt katonás fölénnyel. 

Az eladó-tulajdonos egy szép, 
hosszú, élő harcsát húzott elő 
valahonnan, a vásárlók szeme 
elől elrejtve, becsomagolta és 
lemérte. 

- Sovány? 
- Ugyan, ezredes úr, a fo-

lyami hal télen nem hízik. 
Gyorsan számolt: hat felnőtt, 

három gyerek. 
Hány kiló? 

- Két kiló kilencven deka. 
- Rendben van. 
Fizetett. Eszméletlenül sokat. 
- Kellemes ünnepeket kívá-

nok, ezredes úr, kedves család
jával együtt. 

- Viszont! Üdvözlöm az ap
ját, szeretném már látni, mond
ja meg neki. 

- Meglesz, ezredes úr, át
adom. 

Székáts egy ideig a kiskunfél
egyházi alakulatnál szolgált, 
ahol az eladó apja tényleges ka
tonaidejét töltötte és itt a tiszai 
halas pavilonban néha összeta
lálkoztak. 

A ficánkoló harcsa megrán
gatta a szatyrot. ,, Ugrálj csak, 
ugrálj amíg tudsz, úgy is meg
vesz az isten hidege" - mor
mogta a szatyorba vetett hal
nak címezve. 

Savanyúkáposztát, vecsésit 
vásárolt. Hatan-heten 
álltak előtte, besorolt 

mögéjük és zsebéből elővette a 
listát. Gyümölcs, túró, tejföl 
hiányzik - állapította meg. Kü
lön az állt a papíron nyomtatott 
írással; hogy „KÉTKILÓS CI
PÓT A MASZEKTÓL" -
nagybetűkkel, mintha figyel
meztetésre szorulna. 

Megbízását az előírás szerint 
elintézte, igaz, a tejföl fél literrel 
több a kívánt mennyiségnél (a 
duplája), a túró is egy kilóra si
került, dehát a termelő már ott
hon kiporciózta és itt meg ki
rakta a szürke padra, ízlésesen, 
nylon zacskóba, a tejfölt csava
ros fedelű literes üvegbe. Eb
ben az emberkínzó hidegben 
nem volt szíve kétfelé méretni 
az előre készített csomagokat. 

(Folytatjuk.) 
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Vajna György: 
-

Ejszakai pályaudvar 
A padokon körben úgy gubbasztanak 

Az avítt, naftalin szagú kabátban 

Mint havas éjben a torzonborz varjak. 

Egy vénleány álmos kutyát abajgat, 

és künn a kormos üvegtető alatt 

bőg, bőg a megafon és a szavakat 

a kőfalak egymás közt úgy pofozzák 

mint majmok az ellopott gumilabdát. 

Csak jönnek és mennek a vasmozdonyok 

mint egy álomban hasra fekvő bérház 

liftaknáiban a páter-noszterok, 

a pénztárablak sötéten ásít, s amott 

szesztestvér szundít egy ócska taligán, 

valaki fut, liheg, döbbenten megáll, 

tétován topog, s egyre bámulja még 

a lekésett vonat tünő mécsesét. 

A rámpák felől nehéz olajszag árad. 

Vastányér csörömpöl, felriad a szél 

s a jelzőlámpák vörösre gyult szemét 

kormos sötétség kárpáztatja még. 

Fáradtan vergődik, mocorog a fény, 

a söntés körül még zsibong a lárma 

s az alvók lomha, ákom-bákom árnya 

óriássá nő a füstös falakon . . . 

Barcs János 

Leszálltam 

a fűvekhez 
Voltam rejtelmekkel vívódó. 
Szélfuvalommal jöttem. 
Tüzes villámokat láttam; 
hívott a távol, 
a messziről kiáltó 
határszéli nyárfák 
lesték fiúi vándorlásomat; 
Lomblebe!, issel vártak -, 

s árnyukkal utam állták. 

Humor helye(tt) 

Vallattam a virágokat, 
a napküllők játékát, 
leszálltam a fűvekhez -

tanulni legendát. 
Szeretnék hű maradni magam
hoz; 
azt sem bánom már, 
ha követ szülnek a gyökerek! 

Esett-e Adácson? 

1 

e surmulya Feri bátyám csaknem negyven esztendeje ette 
már a vasút kenyerét. No. de nem azért látta meg kisgaz
daportáján annak idején a napvilágot, hogy valaha is el

szakadjon a földtől. Gyakran fel-feltekintgetett az égre: vajon 
visznek-e esőt Adács felé a szürkén gomolygó fellegek! 

Azon a nyáron nagyon sokáig hiába kémlelt az öreg. Az ég 
csatornái csak nem mutattak hajlandóságot a szomjas föld kínjá
nak enyhítésére. 

De ez sem mehet a végtelenségig. Kerekedett az egyik dél
után olyan vihar, hogy majd ledöntötte az embert a lábáról. Ha 
eddig nem volt eső, most aztán nem lehetett panasz. Folyóvá da
gadtak a patakok. Még a vágányok köze is megtelt égi áldással. 

Tetszett is Feri bácsinak a dolog. Ahogy a laktanya ablakán 
át gyönyörködött a lelkét emelő esőben, egyszer csak felszakadt 
legmélyebb bensőjében a nagy kétség: hátha Adácson nem 
esett?! 

Ez a gondolat nem hagyta nyugodni. De hát hogyan szerez
zen bizonyosságot, s egyben lelkének megnyugvást? 

Nem sokáig morfondírozott. mert hisz a fifikája nemigen 
hagyta cserben. Se szó, se beszéd, már rohant is a szakadó eső
ben egyenesen a vágányok felé. Nem tudtuk mire vélni, hogy mi 
történhetett vele. Amikor pedig nem is olyan messze feltűnt a 
miskolci gyorsvonat mozdonya, szorongva figyeltük a vágányok 
között kalapjával hadonászó öreget. 

Vajon mi üthetett ebbe az emberbe? Sok idő nem maradt a 
tűnődésre. Már állt a gyorsvonat, s a mi Feri bácsink ahogyan a 
lába bírta futott a mozdony felé. 

Távolról csak annyit láttunk, hogy nem szolgált örömére a 
vezérnek a megállítás, mert határozottan úgy tűnt, hogy ugyan
csak dorgálja az öreget, de még fenyegeti is. 

Ahogyan visszaballag mint egy ázott ürge, elkezdjük faggat
ni: miért állította meg a gyorsvonatot? 

Az öreg a világ legtermészetesebb hangján válaszolt: meg
kérdeztem a mozdonyvezetőtől, hogy esett-e Adácson! 

-g-

---
Valamilyen értelmes figyel

mességet talán most mégis szí-
- Sovány halat hozzál - fi

gyelmeztette az asszony. 
- Mezőgazdász a sógor és 

megfigyelte, hogy a rovarok 
Kiss Attila: Kaposvári vasútállomás-
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Az évforduló tiszteletére 

Vasútmodell-kiállítás Szegeden 
A Magyar Vasútmodellezők 

és Vasútbarátok Országos 
Egyesületének 3. sz. szegedi 
modellező köre rendezte meg 
az idei Országos Vasútmodell 
Kiállítást. Az egyesület talán 
legaktívabb, legeredményeseb
ben dolgozó köre megalakulá
sának 10. évfordulóját e rendez
vénnyel ünnepelte meg. 

A kiállítást augusztus 3-án 
Szemők Béla MÁV vezérigaz
gató-helyettes nyitotta meg. 
A kiállításon - érthetően - a 
Szeged környéki modellezők je
lentek meg munkáikkal nagy 
többségben. Érdekessége a ren
dezvénynek. hogy ezúttal a 
megszokottnál nagyobb hang-

súlyt kaptak a vasúttal kapcso
latos „hobbi" ágak is, mint pél
dául a bélyegmotívum. képes
lap. vasúti régiségek stb. gyűj
tői. 

Az egyidejűleg megtartott 
modellverseny első helyezettje 
Psóra Mihály budapesti model
lező, a MÁV 601 sorozatú moz
donyának HO építési nagyságú 
csodaszép modelljével. Rajta kí
vül még többen nyertek külön
böző díjakat. 

Külön értékelték a kiállított 
terepasztalokat. Ezek között 
legjobbnak ítélték a szegedi 
Vajda Mihály és dr. Nagy Fe
renc alkotásait. 

K. Zs. 

Sok érdeklődő tekintette meg a kiállított terepasztalokat 

MAGYAR \ASLTAS 

Kispályás foci 

A tornagyőztes csapat tagjai 

A kispályás labdarúgó-baj
nokságok sikere a tömegmére
tekben rejlik. Így van ez Máté
szalkán is, ahol férfi és női csa
patok küzdenek a bajnoki pon
tokért. A MÁV-csomópont dol
gozói több csapatot alkotva 
veszm,k részt ebben a verseny
ben. 

Ha a csomópont érdeke úgy 
kívánja. .. válogatottal" veszik 
fel a harcot sokkal nagyobb ál
lomások: Debrecen, Nyíregyhá
za, Szolnok csapatai ellen. 

A nagy eredmények éve ez, 
ugyanis Debrecenben meg-

(A szerző felvétele) 

nyerték a munkahelyi olimpiát, 
ahol 14 csapat vett részt. 
A KISZ-fiatalok találkozóján is 
diadalmaskodtak, akárcsak az 
augusztus 3-4-én. A Debre
cenben rendezett területi vas
utas-bajnokságon a mátészal
kaiak képviselik a debreceni 
MÁV Igazgatóságot. 

A férfiak sikerem felbuzdul
va a nők is sikeresen kergetik a 
a labdát. A városi bajnokság
ban dobogón végeztek, de vol
tak már tornagyőztesek is a 
szalkai vasutaslányok. 

Zs. B. 

Nyíregyházán van utánpótlás 
Beszélgetés Szántó József ökölvívó vezető edzővel 

Nyíregyházán, a városi sport
csarnok szomszédságában van 
az ökölvívók „fellegvára''. Itt 
tanulják meg a kicsik az alapál
lást, az ökölvívás különböző ra
finériáit. Szántó József vezető 
edzővel a szakosztályi munká
ról beszélgetünk: 

- 1975-ben kezdtük az ököl
v1vas alapjainak lerakását. 
A megye sportvezetése is támo
gatott bennünket. Akkoriban a 
szorítók környékén csak 12-13-
14 éves gyerekeket lehetett lát
ni - köztük volt Váradi Jancsi 
1s -. akik heti három edzésen 
súlyzóztak, kesztyűztek a Vas
vári Pál úti tornateremben. 

- Mi adott lendületet az 
edzőnek, a gyerekeknek a mun
kához? 

- Mindenekelőtt az elhatá
rozás vitt bennünket előre. de 
nagy önbizalmat adott Papp 
László látogatása 1976-ban és 
77-ben. Lelkesített bennünket. 
ta.:1ácsokat adott. Ennek a két 
látogatásnak eredményeként 

Mátészalkán 1s megalakult az 
ökölvívó-szakosztálv. Három év 
eredményeként az ·1978-as ifjú
sági válogatott keretben heten 
voltak Szabolcs-Szatmárból: 
Váradi Jancsi, Sándor Zoltán, 
Pál István, Nagy József, Novák 
János, Kapeller József és Gem
zsi Balázs. Váradi, Nagy és 
Pál bekerült a válogatottba 1s. 

Váradi János az IBV-n és a 
Junior VB-n vált klassz1ssá a 
szakemberek szemében. a kí
vülállók pedig itt ismerték meg 
nevét. Szakosztályuknak a 
moszkvai olimpiai kiküldetés 
jelentette a csúcsot. Mint köztu
dott: Váradi éremmel tért haza 
Moszkvából. 1980-ban, a ma
gyar bajnokságban már a 10. 
helyen végeztünk. 

A hazai és a nemzetközi sze
replések közepette sem feled
keztek meg az utánpótlás neve
léséről. Az ökölvívás vonzza a 
srácokat, csak a megtartás a 
legnagyobb gond. mert a gyere
kek más sportágban is ügyesen 

_____ __ ___ mozognak ... A felnőtteket kö
vető korosztálynak sincs miért 
szégyenkeznie. hiszen a váloga
tott keretben ott található Var
ga Zoltán, Urszuly János és 
Ákos István neve is. Az elkövet

"""''-------_;_--1--......;._;__"'-"'--'---------·--��--�- --��- -�____, kező időszak legfontosabb ver

Vízszintes: l. Modern szállítóeszkö
zök. 13. Európai főváros. 14. Lóhajtó 
eszköz 15. Évi tulajdona. 16. Régi ró
mai üdvözlés. 17. Kocsonya, német
ben. 19. Ausztriai folyó. 20. A lutécium 
vegyjele. 21. Vég nélkül szipog. 22. Ré
gi népcsoport Iránban. 23. A 16. szám 
magánhangzói. 24. Szálloda a Balaton 
partján. 26. Francia eredetű tánc. 29. 
Szovjet vadászrepülőgép. 30. Mentsvá
ra. 32 Nagymama. 34. Keményfejű, 
akaratos. 35. Ta, tó. 36. Meze\ állat. 37. 
A véradó is ez. 38. Ruhát tisztít. 39. Ré
gi cím rövidítése. 40. Fúvóshangszer. 
41. Kaviár fele. 43. Kiváló elárusító he
lyek. 45. Ingyenes munka. legtöbbször 
csoportosan. 47. Két olimpiai bajnoknő 
családi neve. 48. Község Heves me
gyében (ék. hiány). 49. Kutya. 51. Mis
kolc kezdete. 52. Nem nagyon nehéz. 
53. A rádium vegyjele. 54. Viszketéssel 
járó bőrbetegség. 56. Azonos betűk. 
57 Cibál. tép. 58. Fekszik, de csak 
részben. 60. A vadászat istennője a ró
maiaknál. 61. Leningrád folyója. 

Függőleges: 1. földrészeket elvá
lasztó hegység. 2. Ujdonság. 3. Ez az. 
4. Voltamper. 5. Idegen női név. 6. 
Szláv közigazgatást egység. 7. Mértani 
fogalom. 8. Marta ... , hara,1711a. 9. 
Európai nép. 10. Kávé szélei. 11. Óvo
da az óvódásnak. 12. Becézett női név 
17. Rosta. 18. A tulajdonságok hordo
zói. 21. I-vel a végén fonetikus osztrák 
muzsika. 22. Ifjabb. kiskorú. 22, a. 
Nagy papa jelzője lehet. 25. Kihalófél
ben lévő indián törzs Dél-Ameriká
ban. 26. Knsna .... indiai politikus. 27. 
Nem nagy 71eggyőződéssel. 28. A víz
szintes l. forgalmazási helye. 30. Kos
suth Lajos szülőhelye. 31. A juh hímje. 
33 Görög szóösszetételekben: velő. 34. 
Szoviet nép. 37. Skót zenész. 38. Ga
bonaőrlő üzem. 40. . . de Chavannes. 
P1erre (1824-1898). francia festő. 41. 
i1,1acskakirály. 42. Bács megyei község. 
H. Vármaradvány. 45. Idővel. 46. Vég-

telen sivatagi menet. 48. Volna hozzá 
kedve. 50. Hegysi>günk. 52 .... la. ro
mán város. 55. Kevert hős. 56. Csak fé
lig szorít. 57. Egy miniszténum. 59. 
Hangtalan zűr 60. Kötőszó. 61 Indu
latszó. 

Beküldendő: vízszintes 1. és függő
leges 28. 

Beküldési határidő: szeptember J 0. 
A megfejtéseket a szerkesztőség címé
re kérjük küldeni. 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Rakodólapos egységrako
mányok. Csererakodólapos forgalom. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 14. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Gáspár Lajos. 
Pécel, Akácfa u. 26„ Fehér György, 
Pécs, Lenin tér 112. Jánosa István. 
Gyékényes. Petőfi u. 140 .. Haller Gé
za, Zalaegerszeg. Jókai u. 34 .. Halasi 
Zoltán. Szécsény. Mező I u. 54 

senyének az IBV-t tartják, 
amely Mongóliában lesz, de ké
szülnek a Junior VB-re is. 

Zs. B. 

Fiatalok 
vetélkedője 

A' Debreceni MÁV Igazgató
ság területén működő üzemi 
KISZ-bizottságok fiataljai két
napos sport- és kulturális talál
kozón vettek részt Mátészal
kán. 

A változatos programban lö
vészet. játékos ügyességi ver
seny és szellemi vetélkedő sze
repelt. 

A helyi sportkör pályáin kis
pályás férfi és női labdarúgó
mérkőzések voltak, de össze
mérték erejüket különböző fu
tószámokban is a Szolnokról, 
Kisújszállásról, Püspökladány
ból, Debrecenből és Nyíregyhá
záról érkezett fiatalok. 

A jelenlevők táviratban üd
vözölték a Moszkvában zajló 
XII. Világifjúsági és Diáktalál
kozót. 

A vetélkedősorozat összesí
tett eredménye alapján Máté
szalka KISZ:esei nyerték el a 
kupát a szolnoki és a debreceni 
fiatalok előtt. 
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Szolidaritási est 

A Tatai úti munkásszálló An
gela Davis szocialista brigádja 
szolidaritási estet rendezett au
gusztus 12-én. A résztvevőket 
Molnár Béla üzemfőnök kö
szöntötte, majd Silvia Casola, a 
kubai nagykövetség kulturális 
attaséja mondott üdvözlő beszé
det. 

Az üdvözlések után megte
kintették Lelkes Tamás festő
muvesz és Csonka Katalin 
szobrászművész kiállítását. Ez
után következett a KISZ Köz
ponti Művészegyüttes chilei 

- Új híd a Tiszán. Csong
rádnál új vasúti híd épül az el
avult, régi mellett. A folyó bal 
oldalán már elkészültek az árté
ri pillérek, amelyekre megkezd
ték az acélszerkezeti elemek rá
húzását. A hidat a jövő év má
sodik felében adják át. 

- Nyugdíjasbúcsúztatók. A 
kelenföldi körzeti üzemfőnök
ség szakszervezeti bizottsága 
július 25-én nyugdíjasbúcsúzta
tót tartott. Nyugállományba vo
nulásuk alkalmából 40-en kap
tak jutalmat. Hasonló találkozó
ra került sor a Budapest Nyu
gati Pályaudvar körzeti üzemfő
nökségén is. 

- Kirándulás. A Közlekedé
si Tudományos Egyesület tapol
cai csoportja. Körmendv LaJos. 
nyugalmazott MÁV-főtanácsos 
szervezésével és vezetésével a 
kabhegyi adót tekintette meg. 
A 30 tagú kirándulócsoport 
Veszprémbe is ellátogatott. 

- Szovjet vasutasok Hat
vanban. A hatvani körzeti 
üzemfőnökség szoros kapcso
latban áll a Csuvas Köztársa
ság kanasi vasúti csomópontjá
val. A kapcsolat eredménye
ként július 12-én négytagú kül
döttség érkezett Kanasból. 
A delegációt nemcsak a vasuta
sok, hanem a helyi konzervgyár 
1s fogadta. A szovjet küldöttség 
meghívta a vasutasokat a jövő 
évi vasutasnapi ünnepségükre. 

folklórcsoportjának forró han
gulatú 

0

koncertje. 
A rendezvényen megjelentek 

a lengyel nagykövetség, a Len
gyel Kulturális Központ, a má
tyásföldi szovjet déli hadsereg
csoport képviselői is. Az Angela 
Davis brigád vendégei voltak 
még a Fővárosi 2. számú ÉpítŐl
pan Vállalat szállólakó1. az Új
pesti Pamutszövő kubai és ma
gyar munkásnői. valamint a fe
rencvárosi körzeti üzemfőnök
ség delegációja. 

A szolidaritási est diszkóval 
zárult. 

- Tűzvédelmi szakemberek 
továbbképzése. A MÁV Buda
pesti Igazgatóság katonai és 
polgári védelmi önálló csoport
ja az igazgatóság területén dol
gozó tűzvédelmi felügyelők és 
vezetők részére a józsefvárosi 
felügyelőcsoport oktatóhelyisé
gében értekezlettel egybekötött 
továbbképzést tartott augusz
tus elsején. 

- Önkéntes véradás. A 
MÁV Szombathelyi Járműjaví
tó Üzem dolgozói közül 207-en 
vettek részt önkéntes véradá
son a közelmúltban. A térítés
mentes véradók többsége fiatal 
volt. 

Debreceni együttes Tuné
ziában. A Vasutasok Szakszer
vezete. a MÁV Debreceni Jár
műjavító tzem. az Egyetértés 
Művelődési Központ és a Deb
receni Áfész közös fenntartásá
val működő Bocskai néptánc
együttes Tunéziában szerepelt 
a chartagói nemzetközi nép
táncfesztiválon július 12-től 
21-Jg. 

- Bővült a közlekedési 
park. A MÁV nagykanizsai cso
mópont kocsijavító műhelyP
nek Lenin szocialista brigádja 
250 órás társadalmi munkával 
helyreállított eg.', 1892-ben 
gyártott tartálykocsit. A köz 
lekedési matuzsálemet daru 
val emelték végleges helyé 
re. a nagykanizsai közlekedési 
parkba. 

- Lakás�sere 

Elcserélném tatabányai, egy szoba, 
két félszoba. hallos, összkomfortos 
(panel) tanácsi lakásomat budapestt 
egy szoba, komfortos MÁV-lakásra. 
Cím: Molnár Tamásné Sopron, Pesti 
Barnabás u. 19. sz. 9407. 

Elcserélném rákospalotat 50 négy
zetméteres, kétszobás, főzőfülkés. 
komfortos (külön kert, [>adlás, pmce. 
garázs lehetőséggel) MA V-bérlakáso
mat tanácsi komfgrtosra, esetleg gar
zonra. lehetőleg Ujpalqtán vagy Ke-
1,enföldön, kizárólag MAV-dolgozóval. 
Erdeklódni lehet este a 252-134-es tele
fonszámon. 

Elcserélném Budapest XV . Rákos 
úti összkomfortos. másfél szobás. 4í 
négyzetméteres, erkélyes. telefonos 
MA V-bérlakásomat hasonló vagy ki
sebb tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet 
napközben a 30-17, este 18 órától a 
698-714-es telefonszámon. 

Elcserélnénk Budapest X. kerület 
Maláta út 13. szám alatt! másfél szo
bás, komfortos tanácsi lakásunkat Bu
dapest bármely kerületében kétszo
básra. megegyezéssel. Gondnoki be
osztást is vállalnánk. Érdeklődni lehet 
az 55-06-os üzemi telefonon. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaudvar
nál lévő komfortos kétszobás. 54 négy
zetméteres. gázfűtéses MÁ V-bérlaká
somat nagyobbra. Zöldövez�tl vagy Vl· 
déki megoldás is érdekel. Erdeklődni 
lehet a 114-625-ös telefonszámon. Koz
ma Imrénél vagy 10-28 üzemi, illetve a 
330-992-es telefonszámon Kozma Im
rénénél. Cím: Budapest VIII.. Kerepe
si út 1. VIII. ép. I. em. 30. 

Elcserélném budapesti kétszobás, 
külön étkezős. erkélyes, II. emeleti. 
komfortos, telefonos (zárt kert) MÁV
bérlakásomat: Miskolc-Selyemréti. 
egy s,wba-konyhás, komfortos. gáz
konvektoros, földszinti vagy I. emeleti 
kifggástalan állagú tanácsi lakásra 
MAV-dolgozóval. Cím: Hidasi Jenő. 
1155 Budapest, Lenm útja 16/D. Tele
fon: 643-128. 

Elcserélném Budapest, Landler la
kótelepi, 52 négyzetméteres, másfél 
szobás, komfortos, félemeleti, kertes 
MÁV-bérlakásom 2 és fél szobásra, 
szintén a Landler ,lakótelepen vagy a 
XV. kerületben. Erdeklődni lehet. a 
35-91 vagy a j28-545 telefonszámon 
8-tól 16 óráig, Adámné. 

Elcserélném szoba-konyhás, fél· 
komfortos, 32 négyzetmét!!res, I. eme
leti tanácsi lakásomat MA V-bérlakás
ra. másfél. kétszobás1g. Érdeklődni le· 
het: Budapest VIII , Dobozi u 43 1. 9. 
Kantáné. 

Elcserélném Budapest XVII. kerü· 
letben lévő 3 szobás, étkezős. erkélyes. 
73 négyzetméteres, tanácsi , bérlaká· 
som kétszobás. komfortos MAV-bérla· 
kásra. _Budapesttől 60 kilom.éterig ker· 
tes MAV-Jakás is érdekel. Erdeklődrn 
lehet 7 -16 óráig a 19-24-es üzemi tele· 
fonszámon: Szalonta1 Jánosné 

Elcserélném Szentgotthárd állomá· 
son lévő két és fél szobás, félkomfor· 
tos. alápincézett - udvar. kert. gyü· 
mölcsfák. gazdasági udvar, gazdasági 
épületek tartoznak hozzá - MÁV-bér· 
lakásomat Budapesten vag� a Bala· 
ton-parton levő lakásra. Minden meg· 
oldás érdekel. Címem: Budai Gyula 
pályamester. Szentgotthárd, Malom 
u. 1. 

Elcserélném Budapest IV kerületi 
két plusz két félszobás, étkezős, Ill. 
emeleti szövetkezeti lakásomat: két
szo_bás. összkomfortos tanácsi vagy 
MA V-bérlakásra, X.. XIX. kerületi 
előnyben. valamint egy szoba, kgmfor· 
tos tanácsira. N ván költözés. Erdek· 
lődm lehet a 11:43 üzemi telefonszá· 
mon munkaidőben 
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Oszi forgalmi werseny 
Külön elisnaerésben réssesülneh asoh'!I 

ahih többletleladatohat r,állalnah
. 

Az idei őszi forgalmi munka
verseny-célkitűzések az elmúlt 
napokban valamennyi szolgála
ti helyre eljutottak. Már hagyo
mány, hogy a MÁV Vezérigaz
gatósága és a Vasutasok Szak
szervezete szeptember l-től az 
év végéig külön versenyre hív
ja a szolgálati helyeket, a for
galmi-vontatási szakszolgálat 
dolgozóit. 

E mozgalom több mint há
rom évtizedes múltra tekint 
vissza, és ez idő alatt jelentős 
eredmények születtek a MÁV
nál. A mozgalom célja kezdet
ben - a népgazdaság szerkeze
tének megfelelően - szinte ki
zárólag a mezőgazdasági termé
kek, főleg a cukorrépa gyors el
szállítása volt. Jól tükrözi ezt a 
vasutaszsargon, amely hosszú 
ideig répapénznek nevezte az 
őszi forgalmi jutalmat. 

Az őszi forgalom minden év
ben a vasutasok nagy próbaté
tele is volt, s rendre sikeresen 
birkóztak meg a fuvaroztatók 
év végi hajrájából származó 
többletáruval, a gyakran zord 
időjárással. Az évi áruszállítási 
tervek teljesítését ·mindenki az 
őszi forgalom sikerétől várta, 
különösen akkor, ha az év első 
nyolc hónapjában lemaradás 
volt. 

Nincs ez másként napjaink
ban sem. A különböző, mind
nyájunk által ismert okok miatt 
népgazdasági szinten nagy el
maradás mutatkozik csaknem 
valamennyi ágazat termelésé
ben. Részben ezzel magyaráz
ható, hogy az eddig eltelt idő
szakban az összes elszállítandó 
árutervet egyetlen hónapban 
sem teljesítettük, s a lemara
dás meghaladja a 3,5 millió 
tonnát. 

Az év hátralévő részében szá
molunk azzal, hogy a fuvarozta
tók jelentős része ez idő alatt kí
vánja lemaradását pótolni, ex-
porttervét teljesíteni. 

A népgazdasági terv teljesíté
séhez a kormány jelentős köz
ponti eszközöket biztosít. Ezek 
közül is kiemelkedik a vasuta
sok részére adott 30 millió fo
rint rendkívüli bérpreferencia. 
Hozzátéve ehhez a saját forrás
ból rendelkezésre álló keretet, a 
korábbi évekhez viszonyítva 
háromszoros összeg áll rendel
kezésünkre az őszi forgalom le
bonyolításához szükséges több 
és jobb munka elismerésére. 

Tudnunk kell azonban, hogy 
ez az összeg önmagában nem 
oldja meg a forgalomszervezés, 
az eszközök, a munkaerő terén 
meglevő gondjainkat. Mit kell 
tehát tenni e rendkívüli hely
zetben? 

A központilag meghatározott 
célkitűzések: az áruszállítási, 
kocsikirakási terv teljesítése, a 
kocsi/ orduló-idő csökkentése, a 
mozdonyok hasznos teljesítmé
nyének növelése, a mozdony és 
kocsijavítási tervek teljesítése. 

Ennek érdekében valameny
nyi szolgálati helynek, minden 
vasutasnak meg kell határozni 
a sajátos feladatokat. Helyi 
munkaszervezéssel csökkenteni 
lehet például a beállításra, a ki
húzásra, a továbbításra váró 
kocsik idejét. A mozdonyok 
üzemkészségére megállapított 
százalékérték ugyancsak háló
zati célkitűzés, amellyel az 
egyes ember nem tud mit kez
deni. Tud azonban ennek érde
kében gondos napi vizsgálatot 
végezni, képes a tulajdonos fi
gyelmével vigyázni, a szakmun
kás hozzáértésével javítani a 
reá bízott mozdonyt. 

A feladatok meghatározása 
után ki kell alakítani az érté
kelés, az elismerés rendszerét. 
A körzeti üzemfőnökségek, az 
üzemirányítók egységes érde
keltségi rendszere mind jobban 
bizonyítja, hogy az egyes kol
lektívák, egyének teljesítőké-

pessége, ,,hozzáállása" mennyi� 
re eltérő lehet, fel kell tehát 
minden munkahelyen számolni 
az egyenlősdit. Bár a szolgálati 
főnökök még csak ismerkednek 
a differenciált jutalmazással, e 
téren az első lépéseket eredmé
nyesnek ítéljük, és bizonyosak 
vagyunk abban, hogy ezen az 
úton kell tovább haladni. 

Külön kell szólni az idei cél
kitűzések új eleméről. A kor
mány által biztosított keret le
hetővé teszi, hogy a frekventált 
munkakörben dolgozók mun
káját fokozottan elismerjük. 
Külön díjazásban részesülnek 
azok az üzemviteli dolgozók, 
akik a kollektív szerződés helyi 
függelékében előírt kötelező 
túlórán kívül is vállalnak 
munkát. Ezenkívül a tehervo
natot továbbító utazószemély
zet, az elegyrendezők, a megha
tározott körülmények között a 
csak mozdonyvezetővel közle
kedő vonatok személyzete. 

Célunk ezzel az, hogy ösztö
nözzük a vasutasokat a szüksé
ges túlórák vállalására. s ezáltal 
megfelelő munkaidőalapot biz
tosítsunk a várható többletfel
adatok elvégzéséhez. 

Az őszi forgalmi célkitűzés 
biztosítja továbbá a járműjaví
tói, a fenntartási és az anyag
gazdálkodási dolgozók érde
keltségét is. Természetesen e 
jelentős többlet csak akkor ke
rülhet kifizetésre, ha valóban 
többet is teljesítünk, kielégítjük 
a népgazdaság szállítási igé
nyeit. 

A feladat adott: a meglévő 
eszközök tervszerűbb felhasz
nálásával, gondosabb elosztásá
val, az irányítás színvonalának 
javításával, a rendelkezések szi
gorú betartásával, a többlet
munka differenciált elismerésé
vel az 1985. évi őszi forgalmat is 
sikeresen le tudjuk bonyolítani. 

Szilágyi Tibor 

Mint arról már lapunkban is hírt adtunk, Pécsett korszerű konténerátrakó pályaudvart 
adtak át. A határidő előtt elkészült pályaudvaron a tervek szerint évente 30 ezer közepes és 

3200 nagy konténert fogadhatnak, illetve indíthatnak útra 
(MIT-fotó - Kálmándy Ferenc) 

A közfigyelem eloterében 

a szakszeroezeti választások 
Szeptember l-től országszerte - a vas

úton is - megkezdődtek a szakszervezeti 
beszámoló csoportértekezletek, a bizalmi-, 
főbizalmi-választások. A közfigyelem a kö
vetkező hetekben, hónapokban a szokásos
nál is nagyobb lesz a szakszervezetek iránt. 
A választás joggal kelti fel az egész társada
lom figyelmét, hiszen kiemelkedő jelentősé
ge van az idei belpolitikai események sorá
ban. 

sok demokratikus vonásait, növelik a tagság 
közvetlen részvételét, meghatározó szerepét 
a munkahelyi szakszervezeti tisztségviselők 
kiválasztásában. Szélesítik azoknak a veze
tőknek a körét, akiket a tagság titkosan vá
laszt. 

Valós kép tárulhat elénk a szakszervezeti 
tagsággal való nyílt, őszinte beszélgetés so
rán az élet- és munkakörülményekről, a dol
gozók közérzetéről, bizalmáról, a helyi és or
szágos politika megvalósításának mindenna
pi gyakorlatáról. 

1986. február l-ig az iparági, ágazati szak

Szakszervezeti tisztségre bárki megvá
lasztható, aki érvényes szakszervezeti tagsá
gi könyvvel rendelkezik. A jelölő munkával 
szembeni követelmény, hogy a választók 
többségének a véleménye tükröződjék a je
löltek személyében. Olyan tisztségviselők je
lölésére kerüljön sor, akik élvezik a tagság 
bizalmát, és politikai, szakmai felkészültsé
gük, rátermettségük a biztosítéka annak, 
hogy képesek szolgálni a dolgozók érdekeit. 

szervezetek központi vezetőségeinek válasz- A szakszervezeti választásokon legyen 

tására kerül sor. A magyar szakszervezetek természetes a vitás kérdések, a gondok ken

XXV. kongresszusa 1986. február dőzetlen felvetése, de legyen természetes az 

14-15-16-án lesz, ahol megválasztják a a közös felelősség is, amivel a válaszokat is 

Szakszervezetek Országos Tanácsát, a együtt keressük mindezekre a kérdésekre. 

SZOT vezető szerveit és tisztségviselőit. Szakszervezetünk titkársága legutóbbi 
Az ágazati szakszervezetek számot adnak ülésén is tárgyalta a vasút területén megkez

arról, hogyan valósították meg öt évvel ez- dődött szakszervezeti választásokkal kapcso
előtt vállalt feladataikat, miként éltek a tag- latos legfontosabb teendőket. Az apparátus 
ság bizalmával, s milyen tennivalókat jelöl- tagjai figyelemmel kísérik, segítik a szolgá
nek ki maguk számára a következő fél évti- lati helyek szakszervezeti csoportjainak és 
zedre. A számvetéssel és a feladatmeghatá- alapszervezeteinek választási munkáját, ösz
rozással együtt a szakszervezetek megvá- szegzik az elhangzott beszámolók, viták ta
lasztják vezető testületüket és tisztségvise- pasztalatait. Nagyon fontos, hogy a vasuta
lőiket. sok aktívan és felelősen vegyenek részt szol-

A választásokra egy széles körű vita alap- gálati helyük választási munkájában, hiszen 
ján kialakított, lényegesen továbbfejlesztett ettől is függ a vasutas-szakszervezet soron 
választási rendszer szabályai szerint kerül következő kongresszusának eredményessé
sor. A bevezetett új elvek erősítik a választá- ge, sikere. 

A.z augusziosi gyorsmérleg szerini 

Csöhhent a vasút 

árussállítási teljesítnaénye 
) 

Az augusztusi áruszállítási A záhonyi átrakó körzet - A bázisbelinek több mint 
teljesítményeket mind a bázis- normál nyomtávú rakott kocsi- másfélszeresét tette ki a gépre
hoz, mind a tervezetthez képest ban kifejezett - kilépő forgal- '7árások száma, lelassult a be
csökkenés jellemezte. Előzetes ma 18,1 százalékkal növeke- és kirakás üteme, az időben ki 
adatok szerint a vasút 9 millió dett, miközben az SzD vonalai- nem állított teherkocsik meny-
936 ezer tonna árut szállított. ra kilépésre váró kocsik darab- nyisége a tavalyinak több mint 
Ezzel az előző év azonos idősza- száma mintegy 30 százalékkal a háromszorosára növekedett. 
kához viszonyítva 98,7, az elő- kevesebb volt mint egy évvel A korszerű vontatójárművek 
irányzathoz mérten pedig 93,7 ezelőtt. h ál, napi ki aszn asa - a terve-
százalékos teljesítést ért el. Az áruszállítás minőségi mu- zetthez viszonyítva _ a villa-
A visszaesés abszolút értéke tatói ezúttal is kedvezőtlenül mos vontatásnál 1,9, a dízel-
133, illetve 657 ezer tonna. alakultak. Igen magas volt a mozdonyoknál 0,5 százalékkal 
A díjszabási árutonna-kilomé- hálózaton lévő dolgozó kocsik, növekedett. 
terben mért teljesítés 102,1, il- ezen belül is főként a rakott ko
letve 99 százalékos. esik mennyisége. Az ütemes 

Az összes áruszállításon be- elegymozgatást a korszerű von
lül a bázishoz képest az export tatójárművek hétközbeni hiá
áruvolumen 0,5, az importfor- nya, alacsony üzemkészsége, a 
galom 12,5 százalékkal nőtt, kulcsfontosságú munkakörök
míg a belföldi és tranzitkülde- ben meglévő létszámhiány, va
mények mennyisége 5,1 és 2,8 lamint az összevont ünnepek 
százalékkal csökkent. A tervet körüli szabadságolások is aka
alapul véve exportrelációban 5 dályozták. 
százalékos túlteljesítés, a belföl- A lelassult elegymozgás kö
di, import- és tranzitszállítások- vetkeztében a teherkocsik idő
nál viszont 6, 7, 2,1 és 17, 7 szá- beli kihasználása romlott: a ko
zalékos lemaradás követke- csif orduló idő 10 százalékkal 
zett be. meghosszabbodott, a teherko-

A kocsiigényes áruszállítás esik árutonna-kilométerben ki-
3,7 százalékkal volt kevesebb a fejezett termelékenysége 5,5 
bázisidőszakban elszállított áru- százalékkal alacsonyabb volt, 
volumennél. Ezen belül kőből mint egy évvel korábban. 

Az előirányzathoz viszonyít
va 3,3, a bázishoz képest 0.1 
százalékkal emelkedett a meg
rakott teherkocsik térbeli ki
használása; a statikus terhelés. 

Becsült adatok szerint a vas
út augusztusban 20,1 millió 
utast szállított, amely 100,5 
százalékos bázis- és 100 százalé
kos tervteljesítést jelent. Az 
utaskilométer teljesítése várha
tóan 99, illetve 98,7 százalékot 
tesz ki. A személyszállító vona
tok menetrendszerűsége 0,9 
százalékkal romlott, az egy ké
sett vonatra eső késési idő 3,2 
perccel emelkedett. 

5, szénből 14,8, mészből 12,2, __________________________ _ 
cementből és cementgyártmá
nyokból 20, illetve 14,5, tűzifá
ból 8,6 százalékkal csökkent, 
míg kavicsból és homokból 22, 
tégla- és cserépáruból 2,9, vala
mint műtrágyából 6,7 százalék
kal nőtt a vasút által elfuvaro
zott árumennyiség. 

Oktatótermek, tanműhelyek 
IPARI SZAKMUNKÁSKÉPZŐ-BÁZIST 
AVATTAK AZ ÉPÍTÉSI GÉPTELEPEN 

A vasúti szállításra feladott Ipari szakmunkásképző-bá-
élőállat-küldemények - meg- zist avattak szeptember 3-án a 
rakott kocsiban kifejezett - MÁV Építési Géptelep Főnök
mennyisege 23 százalékkal, ség budapesti Kőér utcai tele
ezen belül az exportforgalom pén. 
23,2, a belföldi szállítás pedig Az ünnepséget Geiger Péter 
3,6 százalékkal volt több mint szb-titkár nyitotta meg. Üdvö-
1984 azonos időszakában. A zölte a meghívott vendégeket, 
vasúti közlekedés augusztus- köztük Tolnai fldikót, a vas
ban 8,8 százalékkal több köny- utas-szakszervezet titkárát, Sze
nyen romló árut szállított, mint mó'k Bélát, a MÁV általános ve
egy évvel korábban. zérigazgató-helyettesét, a Mű-

A záhonyi'átrakó térség for- velődési és a Közlekedési Mi
galmát az elmúlt hónapban nö- nisztérium, valamint a bázis 
vekedés jellemezte. A belépett építésében részt vett vállalatok, 
széles nyomtávú rakott teher- intézmények képviselőit. 
kocsik száma 1,4 százalékkal, Az új létesítmény jelentősé
az itt megrakott normál nyom- gét Róza Sándor, az Építési 
távú teherkocsik mennyisége Géptelep Főnöl;{ség igazgatója 
·4,8 százalékkal emelkedett a méltatta. Elmondta többek kö
bázisidőszakhoz képest. A kira- zött, hogy a Művelődési Minisz
katlan széles nyomtávú teher- térium által hirdetett pályázat 
kocsi-maradvány napi átlaga a megnyerésével indult a bázis 
belépésnél mérsékeltebb üte- építése. A beruházási tervek el
mű átrakó munka eredménye- készülte után, 1983-ban kezdőd
ként a tavaly augusztusi érték- tek a kivitelezési munkák. A be
hez képest mintegy 40 százalék- ruházási program megvalósítá
kal nőtt. sához a pályázattal elnyert 10 

millió forint támogatást is figye
lembe véve, közel 25 millió fo
rint állt rendelkezésre. 

A szakmunkásképző mintegy 
1000 négyzetméteres épületén 
belül három oktatóterem, két 
hegesztőműhely, egy gépszere
lő műhely és egy három gépko
csiállásos műhelycsarnok ka
pott helyet. Az intézetben 130 
személyes öltöző-mosdó és für
dőhelyiség is a tanulók rendel
kezésére áll. 

A tanműhely közvetlen szom
szédságában 850 négyzetméte
res labdarúgó- és kézilabdapá
lyát, illetve egy lőteret építet
tek. 

A szemléltető oktatást videós 
kábelösszeköttetés is segíti. 

Az új létesítményt Szemők 
Béla általános vezérigazgató
helyettes adta át rendeltetésé
nek. A létesítmény kivitelezésé
ben kiemelkedő munkát végző 
dolgozók pénzjutalmat, kitünte
tést kaptak. 

S.G. 
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Francia vasutasok között 

A Montparnasse pályaudvaron 
Béke és leszerelés 

Az ESZSZ V. kongresszusa is állást foglalt 
az úrfegyverrendszerek telepítése ellen 

.. 

A Montparnasse pályaudvar 

Az Európai Szakszervezeti 
Szövetség (ESZSZ) ez év máju
sában Milánóban tartotta V. 
kongresszusát. Huszonegy or
szágból 35 tagszervezet több 
mmt 600 küldötte jelent meg, 
43 millió szervezett dolgozó 

, képviseletében. A küldöttek 
megkülönböztetett figyelmet 
fordítottak a növekvő munka
nélküliségre, annak okaira és 
következményeire, valamint a 
béke és a leszerelés kérdéseire. 

Az ESZSZ a kongresszusi 
megnyitóban kénytelen volt 
megállapítani, hogy napjaink
ban az Európai Gazdasági Kö
zösség országaiban több mint 
18 millió a munkanélküliek 
száma. Három évvel ezelőtt, az 

• V. hágai kongresszus időszaká
ban „csak" 13 millió volt. 

Ez a megállapítás arra indí
totta a kongresszus vitájában 
felszólaló küldötteket, hogy ele
mezzék azokat az okokat, ame
lyek miatt az Európai Szakszer
vezeti Szövetség képtelennek 
bizonyult a munkanélküliség 
csökkentését, valamint a bérből 
és fizetésből élők élet- és mun
kakörülményeinek fokozatos 
romlását megakadályozni. 

sági intézkedések bevezetésére 
amelynek első számú áldozatai 
a dolgozók voltak. 

Mathias Hinterscheid, a szö
vetség luxemburgi főtitkára 
aláhúzta, hogy az amerikai és 
japán munkahelyekről expor
tált, és Nyugat-Európába átül
tetett neoliberális „receptek
kel" a dolgozókat és szakszer
vezeteiket akarják megosztani. 

., ... Az ESZSZ továbbra is 
elsősorban információs bizott
ság, szervezeti kapocs a tag
szervezetek között . . Nagyon 
messze vagyunk még a SZOLI
DARITÁSI AKCIÓ A FOG
LALKOZTATÁSÉRT ÉS A BÉ
KÉÉRT kongresszusi jelszó 
megvalósításától·• - állapította 
meg Luciano Lama, a CG IL fő
titkára. 

Az ESZSZ V. kongresszusa 
több határozatot fogadott el, kö
zülük a legjelentősebb az általá
nos határozat. Ez aláhúzza az 
„európai si1cú szakszervezeti 
politika" továbbfejlesztésének 
szükségességét, és adott eset
ben sztrájkok szervezését, hogy 
,.nyomást gyakoroljanak a vál
lalkozókra és a kormányokra". 

Különös figyelmet érdemel a 
békére, a biztonságra és a lesze
relésre vonatkozó határozat. 
Ebben a kongresszus határozot
tan fellépett az űr/ egyverrend
szerek, az új nukleáris / egy ve
rek kifejlesztése ellen, és a lehe
tő legkisebb szmtre történő le
szerelés mellett. Ugyancsak fel
lépett az Európába telepített 
mindenféle nukleáris fegyver 
végleges felszámolása érdeké
ben. 

fegyverekről folyó genfi és bé
csi tárgyalásokat. Ilyen értelmű 
felhívással fordult a francia és a 
brit kormányhoz. hogy a pozitív 
eredmények érdekében működ
jenek közre a jelenlegi és a jö
vőbeni tárgyalásokon. 

A határozat kifejezi azt az 
óhajt is, hogy a kelet- és nyu
gat-európai országok között fej
lődjenek tovább a kölcsönösen 
előnyös kapcsolatok. 

Az ankarai török kormány ál
tal törvényen kívül helyezett 
szakszervezeti központnak, a, 
DISK-nek, főleg az olasz szak
szervezetek nyomására történő 
felvétele kivételével. néhány 
nagy nyugat-európai szakszer
vezeti központ előtt továbbra is 
zárva maradt az ESZSZ. Ebben 
a kérdésben énntve volt a fran
cia CGT. a spanyol munkásbi
zottságok és a portugáliai In
tersyndical. Az említett szak
szervezeti központok felvételé
nél újból felülkerekedett az 
ESZSZ több tagszervezetének 
merev, 1deológia1 korlátoltsága. 

E témában a kongresszus ar
ra szorítkozott, hogy megbízta 
az ESZSZ új végrehajtó bizott
ságát: ,,kísérje figyelemmel a 
belépési kérelmeket". 

Az ESZSZ V. kongresszusa 
megválasztotta a 35 tagszerve
zetet képyiselő 39 tagú új vég
rehajtó bizottságot. Elnökének 
- Georges Debunne helyébe 
- az egyedüli jelöltként induló 

A párizsi Montparnasse ne
vének hallatán az embernek cif
ra öltözetű festők, csillogó és 
méregdrága üzletsorok jutnak 
az eszébe. Ebben a negyedben 
található a Confédération Géné
rale du Travail (CGT), vagyis a 
francia dolgozók harcos szak
szervezete. közvetlen fordítás 
szerint az Általános Munkás
szövetség központja. E szerve
zetről köztudott. hogy a nyugati 
világ legharcosabb szakszerve
zete. Ennek a városrésznek kö
zepén terül el Párizs egyik leg
nagyobb vasúti fejpályaudvara, 
a Gare du Montparnasse, 
amelynek vágányairól ötper
cenként indulnak a vonatok a 
bretagne-i országrész különbö
ző tájaira. Roger Desrocbes a Montparnasse pályaudvar CGT szb-titkára 

(A szerző felvételei) 

A szövetség leköszönő elnö
ke, Georges Debunne (Belgi
um) megkísérelt választ adni 
erre a kérdésre. Kijelentette, 
hogy az amerikai gazdaságpoli
tika az egyik fő okozója a Nyu
gat-Európára nehezedő súlyos 
társadalmi és gazdasági problé
máknak. Az elnök megjegyezte, 
hogy az amerikai gazdaság 
„fellendülése" Nyugat-Európa 
rovására történt. Washington
nak ez a gazdaságpolitikája jó 
ürügy volt több európai kor
mány számára a szigorú gazda-

Az ESZSZ követeli vala
mennyi európai ország kormá
nyától, hogy támogassák a stra
tégiai és operatív nukleáris 

Ernst Breit-et választották, aki 
1982 óta az NSZK-beli DGB el
nöke Mathias Hinterscheid-et 
és Bjorn Pettersont megerősí
tették főtitkán. illetőleg főtit· 
kárhelyettesi funkciójukban. 

Baranyai Zoltán 

Az üzemi 

étkezdében 

A városnegyedben barangol
va arra is kíváncsi voltam: ho
gyan él és dolgozik ott - a mi 
nyelvünkön fogalmazva - a 
pályaudvar szb-titkára? 

Mint kiderült, őt megtalálni 
az idegennek nem is olyan 
könnyű. Hosszas keresgélés, 
kérdezősködés után bementem 
egy irodába, és az ott ülő hiva
talnoknak elmondtam, hogy 
honnan jöttem és kit keresek. 
Letette a tollát és azt mondta: 
- Camarade allez avec moí. 
(Elvtárs, jöjjön velem.) 

lépjék túl a kritikus határt, 
mert az állásukat kockáztatják. 

Roger titkár 
és az aktivisták 

Ebéd után Roger-val és 
Francois Duchene-nel a pálya
udvar és a hozzá tartozó kisebb 
főnökségek szakszervezeti éle
téről beszélgettünk. A fiatal tit
kár elmondta, hogy eredeti fog
lalkozása mozdonyvezető. 15 
éve dolgozik az SNCF-nél. 13 
évvel ezelőtt lépett a CGT és a 
FKP (a Francia Kommunista 
Párt) tagjai sorába. Egy eszten
deje választották meg szb-tit
kárnak. A pályaudvarnak ő az 
egyetlen függetlenített CGT
tisztségviselője. Több aktivista 

A Gare du Montparnasse segíti munkáját, akik közé a 
CGT irodája egyszerűen beren- mellette ülő rokonszenves 
dezett kis helyiség. Benne író- Francois is tartozik; ő kultúr
asztal, néhány kopott székkel és sportfelelősi funkciót tölt be. 
é� egy páncélszekré

1;
Y· � titkár A pályaudvar és a hozzá tar

vekony, barna arcu fiatalem- tozó kisebb állomások létszáma 
ber, Roger Desroches. Mellette nyolc és fél ezer. Ennek negyed 
Jean Lauren

_
t techruk_us dolg�- része tagja a CGT-nek. A szak

zott, az ottaru szb egyik vezeto- szervezeti tagdíj a fizetés egy 
ségi tagja. százaléka, ami havonta 50-80 

Bemutatkozás után elmond- frank között mozog. A Mont
tam érkezésem célját, majd a parnasse-on dolgozó vasuta
titkár tegezve kezdte a beszél- sok átlagfizetése hatezer frank. 
getést. (A franciáknál ez benső- - Hogyan telik el a titkár 
séges viszonyt, barátságot je- egy napja? 

- A szakszervezet és a gaz
dasági vezetők között nálunk 
nincs nagy barátság - mondja. 
- Reggel telefonon felhívom 
az ugyancsak Montparnasse 
városnegyedben székelő CGT
központot. Beszámolok a szá
mottevő eseményekről. az előző 
nap történtekről. ezután utasí
tást kérek a központtól. Ezt kö
vetően a vasutasok panasz
ügyeivel foglalkozom. Eseten
ként az aktivistákkal megbeszé
léseket tartunk. Nem ritka, 
hogy este tíz órakor kerülök ha
za a családhoz. 

Ha csökkenne 
a munkanélküliség 

Ottjártamkor elterjedt a hír. 
hogy magyar vasutas vendége 
van a titkárnak. Ezért több akti
vista benézett az irodába, és ér
deklődött a m1 viszonyainkról. 

Búcsúzáskor Roger Des
roches-tól megkérdeztem: 

- Az szb-titkár minek örül
ne a legjobban? 

- Számomra az lenne iga
zán megnyugtató, ha csökken
ne a munkanélküliség, mert ez 
nagyon sok gondot okoz a mi 
szakszervezetünknek. 

Séra Sándor 
lent.) Elmondta, hogy tavaly ________________________ _ 
járt Magyarországon, és emlé-
kezetes marad számára a baráti 
fogadtatás. Lehet, hogy jövőre 
is ellátogat hazánkba. 

Roger közben ebédre invitált 
a Gare du Montparnasse üze
mi konyhájára. Elmondotta, 
hogy náluk nincs szakszerve
zeti hozzájárulás, mindenki 
annyit fizet, amennyit fogyaszt. 
Az ételválaszték gazdag volt: 
kaszmótojás. saláták, sültek, fő
zelékek, köretek, desszertek. A 
legnagyobb meglepetésemre 
sört és bort is lehetett kapni 
kétdecis palackokban, ame
lyekből - foglalkozásra tekin
tet nélkül - bárki fogyasztha
tott. Meg is jegyeztem. hogy ná
lunk a szeszes ital fogyasztás 
szolgálat közben főbenjáró vét
ségnek számít. Kísérőim meg
magyarázták, hogy két deci 
gyenge ital még nem árt meg, 
akinek pedig igen, az nem iszik, 
mert az ottani vasutasok na
gyon vigyáznak arra, hogy ne 

I 

A közelmúltban francia vasutas-szakezervezeti aktivisták jártak 
hazánkban. Programjuk során ellátogattak az Északi járműjaví
tó üzembe is, ahol megtekintették a mühelyc,;arnokokat, az okta-

tási központot és az óvodát 
(Tütt6 Tibor felvétele) 

Kirándulások, előadások 

A záhonyi nyugdíjasok 

tartalmas klube1etet e1nek 

Üdülőhajóval 
az Al-Dunán 
A nyáron a Budapest nevű 

üdülőhajó utasai voltunk. Száz
ötvenöten. köztük néhány vas-

A záhonyi vasutas nyugdíja
sok klubjának 1150 tagja van. 
Az eddigi gyakorlat szerinti két 
helyen, Kisvárdán és Záhony
ban szerveztek találkozókat, a 
jövőben kilenc helyen lesznek 
taggyűlések. A decentralizálást 
az indokolja, hogy a körzet 
nyugdíjasai 19 községben él
nek. 

utas is, hat napig gyönyörkö
ban sikerült rendezvénye a ve- dött az Al-Duna két partján el
terán találkozó volt. 95 meghí- terülő szép tájakban. Nem volt 
vottból 81-en voltak jelen. Ver- nehéz kitalálni mesterségüket, 
ba Ferenc, a TSZB titkára mél- hivatásukat, mert egyszer csak 
tatta a szakszervezeti mozga- hallom - ebédelés közben -, 
lom jelentőségét, majd emlékla- hogy a szomszéd asztalnál ülő 
pokat adott át. galambősz hajú férfi kiselő-

- Milyen tervek. feladatok adást tart arról, hogy a hajózás 
foglalkoztatják a klub vezetföt? hasonló a vasúthoz. A pálya itt 

A nyugdíjas szakszervezeti 
csoport elnöke. Móré Imre 
adott tájékoztatást a klub min
dennapjairól: 

- Klubunkra vagyunk 
legbüszkébbek mondja.
A szakszervezet közel 40 ezer 
forintot adott felszerelésekre. 
Van TV, rádió, teke; lehet sak
kozni, kártyázni és dominózni. 
Gyakran szervezünk ismeret
terjesztő műsorokat is. Orvos 
előadókat hívunk meg. akik ta
nácsokat adnak az egészséges 
életmódhoz. Népszerúek a ki
rándulások is. Miskolctapolcai 
utunk különösen emlékezetes 
volt. A közelmúlt egyik legjob-

- Az idén 140-en mennek 
nyugdíjba a körzet szolgálati 
helyeiről. Szeretnénk vala
mennviüket felkeresni, elbe

a szélge°tni velük. felkészíteni 
őket a nyugdíjas évekre. Ter
veink között több kirándulás is 
szerepel. Végezetül megemlí
tem, hogy a segélyösszeg meg
duplázódik a tavalyi évhez vi
szonyítva. A GRF 25 ezer, a 
vontatási főnökség 15 ezer fo
nntot utalt át a számunkra. In
gyenes üdülőjegyekre is van ki
látás. Szükség esetén a téli tü
zelő házhoz szállításában is se
gítséget nyújtunk tagjamknak. 

Szőgyényi Bertalan 

FELHÍVÁS 

Igazolványt kapnak a nJ·ugdíjasok 

A MÁV Nyugdíj Igazgatóság - a MÁV Vezéngazgatóság és 
a Vasutasok Szakszervezete jóváhagyásával - nyugdíjas igazol
ványt rendszeresített. an:i_elyet két példányb_an, ké_szíttete!t el a 
MÁV Számítástechnikai Uzemmel. Az eredeti peldany feher kar
tonlapon zöld alapnyomással fekete szöveggel, a má�olati pél
dány puha fehér lapon fekete nyomással készü;t. A MAY �yug
díj Igazgatóság mindkét példányt ebben az evben kuldi el a 
nyugdíjasoknak. 

, 
. 

, 
, , 

Kérjük. hogy a nyugdíjasok az igazolvany mmdket pelda-
nyát, a személyi igazolvánnyal ;_gyütt _ké�hezv�tel;ő�. sz�mított 8 
napon belül vigyék el a nyugdiJas nyilvantarto fonoksegre sze-
mélyesen vagy megbízottja útján. . , 

A nyugdíjas nyilvántartó főnökség a személyi igazolvany 
alapján a nyugdíjas igazolványokon már feltüntetett személyi 
számhoz a hiányzó utolsó négy számot felírja, egyezteti az adato
kat és az eredeti példányt visszaadja. 

A MÁV Nyugdíj Igazgatóság kéri a nyugdíjasok segítségét 
és a nyilvántartó főnökség közreműködését. 

MÁV Nyugdíj Igazgatóság 

is kötött. a közlekedést szigorúan 
betartott jelzések szabályozzák. 
Ismerkedésünk után Hornyák 
István, a pécsi üzemfőnökség 
helyettes vezetője elmondja, 
hogy már nyugdíjba készül. 
A szakszervezeti beutalót amo
lyan jutalomüdülésként kapta. 

- De. ahogy hallom, itt a ví
zen sem tudja feledni a munká
ját. 

- Nézze - mosolyog rám 
-, nálunk, vagyis a családban 
a vérünkben van a vasút. 
Nagyapám, apám is a MÁV
nál szolgált. Két fiam közül az 
egyik itt rendelkező forgal
mista. 

A másik vasutas hajóutas, dr. 
Jáznai Tiborné a szegedi igaz
gatóságon dolgozik. Az étkezé
seknél asztaltársam volt. Ara-
nyos. vidám teremtés. Rajta kí
vül még három hölgy ült az asz
talnál, és így a beszédtéma első
sorban a család, a gyerekek, 
unokák, no meg a vasút volt. 

Egy szemüveges hölgy -
Csík Aranka, a Budapesti Szá
mítástechnikai Üzem dolgozója 
- órákig kérdezgette a hajó kor
mányosát. milyen sebességgel 
megyünk, mennyi üzemanya
got fogyaszt a hajó. milyen ha
tásfokkal üzemelnek a gépek, 
és minden olyan adat érdekelte, 
amit az általa kezelt számítógé
pekbe bele lehet táplálni. 

A nyolc kilométer hosszan el
nyúló Kazán-szorosban meg 
már senki semmire sem gon
dolt. mert oly lenyűgöző volt a 
látvány, hogy csak ez tartotta 
izgalomban a hajó százötven 
utasát. 

D.J. 
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Apai öröl.sége 
a ,nosgalnii ,nunl.a 

Augusztus végén héttagú NSZK vasutas-szakszervezeti ifjúsági delegáció látogatott ha• 
zánkba. A vendégek tanulmányozták többek között a magyar vasutas fiatalok élet- és 
munk.aköriilményeit. szociális helyzetét. A küldött..éget sukst:ervezetünk szeldiá.zában 

Koszorus Ferenc fütitkár is fogadta 
(Skoda László felvétele) 

lsinerjük, hízunk benne 
Bizalmiválasztás a szegedi körzeti üzemfőnökségnél 

Ezekben a napokban a dolgo
zók százezreit megmozgató ese
ménysorozat vette kezdetét: ne
vezetesen a szakszervezeti vá
lasztások. A szegedi körzeti 
üzemfőnökség szakszervezeti 
bizottságánál mint azt Kende
resi Szabó Péter megbízott 
szakszervezeti titkár elmondot
ta, gondos előkészítő munka 
után augusztus 15-én indult ez 
a fontos politikai munka. Elő
ször a bizalmiválasztásokra ke
rül sor, ezzel szeptember 20-ig 
szeretnének végezni, majd ezt 
követi a főbizalmiak, s végül az 
szb választása. 

A tervek szennt az üzemfő
nökség dolgozói 92 biza,lmit, 13 

fóöizalmit és egy vezető f óöi
zalmit választanak. Ezzel a 
tisztségviselők száma a koráb
biakhoz képest négy bizalmival 
és egy főbizalmival nő. Az 

emelkedés oka a bizalmicsopor
tok nagyságának kialakításával 
függ össze. A vontatási és for
galmi utazókat egy-egy főbizal
mi képviseli. A szakszervezeti 
bizottság területén választanak 
egy vezető főbizalmit, aki Sze
geden három főbizalmi és 430 
szakszervezeti tag munkáját 
irányítja majd. 

A bizalmi beszámol 

A szegedi bizalmiválasztások 
egyikére mi is hivatalosak vol
tunk. A forgalmi utazók egyik 
12 tagú csoportjánál augusztus 

get kaptak a szakszervezeti bi
zottságtól. 

A bizalmi beszámolója után a 
jelenlevők közül többen kértek 
szót, s az elért eredmények mel
lett szóltak azokról a gondokról 
is, amelyek naponta foglalkoz
tatják őket. Ezek főleg az uta
zással függnek össze (pihenő
napok kiadása, szolgálati órák 
alakulása stb.). A tanácskozá
son részt vevő vezénylőtiszt vá
laszként ismertette azokat a kö
rülményeket, amelyek előidézik 
a tagok által említett gondokat. 
Elég csupán arra utalni, hogy 
az utazóknál 71 fő hiányzik, 
ami bizony jócskán kihat a túl
órák alakulására is. 

Nyílt szavazás 

Ezt követően került sor a vá
lasztásra. A jelenlevők nyílt 
szavazással egyhangúlag Ba
logh Mihályt választották meg 
bizalminak és Szabó Pált he
lyettesnek. A választás után el
sőként Rózsa Vilmos segédve
zénylőnek tettem fel a kérdést: 

- Miért szavazott Balogh 
Mihályra? 

Pillanatnyi szünet után a vá
lasz: 

- Balogh Misit régóta isme
rem, együtt voltunk vonatkísé
ró'k. Olyan embernek ismertem 
meg, akit érdekel a közösség 
ügye, aki segít társain. Koráb-

ban a rendező pályaudvaron 
szakszervezeti bizalmi volt, ott 
is megállta a helyét. Most, je
lenlegi munkakörében is köz
vetlen kapcsolata van az embe
rekkel, ismeri gondjaikat, prob
lémáikat. 

Egy másik válasz, Szabó Pálé: 
- Én szmtén nagyon fontos 

tényezőnek tartom, hogy a bi
zalmi ismerje az embereket, 
köztük legyen, és munkáját is 
elismerjék. Misinél mindez 
együtt van. Meggyőződésem, 
hogy jól képviseli majd érde
keinket, és segíti a fiatalokat is. 

Bál..mt Sándor volt bizalmi tö
mören így vélekedik.: 

- Régóta ismerem, bízom 
benne. 

Balogh Mihályt arra kértem, 
mutatkozzon be. 

- 1961 óta vagyok vasutas. 
Voltam vonatkísérő, majd ko
csirendező, 17 évig tolatásveze
tő, egy éve - egészségügyi 
okok miatt - kirakó vagyok. 
Szakszervezeti bizalmiként ed
dig 15 évig tevékenykedtem. 
Szeretném itt is úgy folytatni 
ezt a fontos munkát, mint azt 
korábban tettem. Képviselni 
azok érdekét, akik megbíznak 
bennem. 

A beszélgetés végén a szak
szervezeti irodában Kenderesi 
Szabó Péter még egyszer meg
erősíti a korábban hallottakat. ő 
is elismerően szólt az új bizalmi 
szakszervezeti munkájáról. 

Gellért József 

27-én délelőtt, 11 órakor kezdő---------------------------
dött a választás. A tanácskozás
ról csak egy vasutas hiányzott, 
szolgálati út miatt. 

Hajdú Béla a debreceni igaz
gatóság műszaki ügyintézője 
negyven évvel ezelőtt alvázla
katosként kezdte vasutas pálya
futását a vagongyárban. Saját 
kérésére több mint egy évet 
.,ráhúzott" a hivatalos nyugdí
jaztatására, de még most is fia
talokat meghazudtoló mozgé
konyságról, testi és szellemi ak
tivitásról tesz tanúbizonyságot 
munkahelyén. 

Hajdú Béla 1924-ben szüle
tett Derecskén. Édesapja Haj
dú Gyula a munkásmozgalom 
ismert alakja, aki 1917-ben már 
az orosz bolsevikok mellé állva 
harcolt a forradalom oldalán. 
Később Zalka Máténak, a le
gendás hírű Lukács tábornok
nak közvetlen harcostársa volt. 
1926-ban költözött Debrecenbe 
családjával együtt, és ekkor 
kapcsolódott be ismét a szerve
zett mozgalomba. A felszaba
dulás előtt rendkívül nehezen 
élt. A családja a Horthy-rend
szer alatt állandó megfigyelés 
alatt állott, de mindvégig meg
tartotta kapcsolatát a mozga
lommal. 

Hittel!I 

lelAesedéssel 

Hajdú Béla a nehéz körülmé
nyek ellenére elvégezte a négy 
polgárit, majd ezt követően víz
vezeték-szerelő szakmát tanult. 
1944-ig a szakmájában dolgo
zott, segítette a család szűkös 
megélhetését. Debrecen felsza
badulása után szülei bekapcso
lódtak a politikai munkába, a 
városi szovjet parancsnokságon 
tolmácsként dolgoztak, vala
mint az MKP debreceni szerve
zetének létrehozásában tevé
kenykedtek. Egy évet fiúk, Béla 
is szovjet delegációnál dolgo
zott, és közben ő is bekapcsoló
dott a politikai munkába 

1945. augusztus 10-én lépte 
át először a vagongyár küszö
bét. A kocsiosztályon kezdte fi
zikai munkásként, majd külön
féle szakmai tanfolyamok el
végzése után művezető-helyet
tes lett, később pedig műszaki 
átvevő. A politikai munkából is 
kivette részét. 

- Nekem a mozgalmi mun
ka, a politikai tevékenység az 
apai örökségem, amely az el
múlt negyven év alatt életele
memmé vált - mondja. - Én 
ebben nőttem fel, hiszen apám 
utolsó percéig a munkáshatalo-

mért dolgozott, a felszabadulás 
után Debrecenben a nyulasi 
pártszervezet titkáraként tevé
kenykedett hosszú ideig. Nem 
tettem egyebet, csupán azt foly
tattam, amit szüleim elkezdtek 
és ami a meggyőződésem . 

Hajdú Bélát 1949-ben a mun
kahelyi pártszervezet hathetes 
pártiskolára küldte, amelynek 
elvégzése után csaknem két 
évig kikérték munkahelyéről. 
A mezőgazdaság szocialista át
szervezésében tevékenykedett. 
Az ellenőrző bizottság elnöke 
lett és az ebesi, illetve a kabai 
termelőszövetkezetek megala
kítását irányította. Ezt követően 
a Hajdú-Bihar megyei pártbi
zottság tagjává választották és 
megbízták a Magyar-Szovjet 
Baráti Társaság Hajdú-Bihar 
megyei szervezetének megala
kításával. Ennek első titkárává 
választották. 

1951-ben ismét visszament a 
MÁV-hoz és az igazgatóság ok
tatási csoportjának vezetőjévé 
nevezték ki. 1952-től 56-ig az 
igazgatóság függetlenített párt
titkára. 1957-ben bekapcsoló
dott a párt újjászervezésébe, és 
ugyanebben az évben megvá
lasztották szb-tagnak. Később 
szb-titkár lett. 

SsaAsservesen 
lunAcióban 

- Csaknem húsz éven ke
resztül - különböző párt- és 
szakszervezeti funkcióimon kí
vül - folyamatosan szb-tag 
voltam, és jelenleg is az vagyok 
- folytatja. - A szakszervezeti 
tevékenység jellege sokat váito
zott az elmúlt negyven év alatt. 
A bizalmihálózat létrejötte, a 
testületi ülések rendszeres 
megtartása és az aktív részvétel 
a politikai, illetve gazdasági 
munkában azt eredményezte, 
hogy igazi partnerkapcsolat 
alakult ki a gazdasági vezetők
kel. Különösen az utóbbi öt év
ben történt jelentős előrelépés a 
szakszervezeti munkában. 
Megújult a munkaverseny
mozgalom, és sokat fejlődött az 
érdekvédelem. Megszűnt az 
alapszervezet, az osztály- és 
műhelybizottság és helyette lét
rehoztuk a főbizalmi, illetve b1-
zalmihálózatot. Közvetlenebbül 
érvényesül a termelést segítő, 
valamint a szervező, mozgósí
tó szándéka a szakszervezet
nek. Mint az szb információfele
lőse, tevékenységem jelentősé-

1Vem szereti a papírmunkát 

gét abban látom, hogy megis
merjük, mi foglalkoztatja a ma 
emberét, melyek azok a gondok 
amiben segítem kell. Megis
merjük egymás eredményeit, 
munkamódszereit, illetve hasz
nos kezdeményezéseit, és eze
ket elemezve gyarapítjuk ta
pasztalatainkat. Azt hiszem ez a 
fajta információáramlás mind a 
politikai, mind a gazdasági 
munkának hasznos segítője. 

HaJdú Bélának a politikai 
munka mellett jutott ideje a 
gazdasági munkára is. Elvégez
te a vasúti tisztképzőt, műveze
tőképzőt, különféle szaktanfo
lyamokat és mindezek után a 
gépipari technikumot 1s. 
1970-ben sikeres államvizsgát 
tett a Marxista-Leninista esti 
egyetem nemzetközi munkás
mozgalom szakosító tagozatán. 
A műszaki ügyintézői munka
köre mellett, a vontatási terüle
ten a tűzvédelmi felügyelői te
vékenységet is ellátja. 

- Feladatom a megelőzés, a 
társadalmi tulajdon megóvása, 
illetve a tűzkárok hathatós 
megelőzése. Szeretem a mun
kámat és a vele járó fegyelmet, 
illetve pontosságot. Itt nálunk 
nem lehet egy percet sem lazí
tani! Az utasok kényelme, biz
tonsága és nem utolsósorban a 
társadalmi tulajdon védelme 
ezt követeli valamennyi vas
utastól. 

EIAötelesetten 

poliűsál ... 

HaJdú Béla egy abból a nem
zedékből, amely az alkotás, a 
gyarapítás mellett mmdig pél
damutató emberségének egy
szerűségével tudott hatni kör
nyezetére, a fiatalabb generá
cióra. A fényes szelek háború 
utáni fiatal nemzedéke futott be 
ilyen és hasonló életpályát, hi
szen a felszabadulás utáni 
években egy életre meghatáro
zó mdítást kapott. Derékhad 
volt ez, amely az elmúlt évtized
ben elkötelezetten politizált és 
alkotott. 

Kimagasló politikai, gazdasá
gi munkáját a kitüntetések is 
fémjelzik. Tulajdonosa többek 
között a Munka Érdemrend 
ezüst fokozatának, a Szakszer
vezeti Munkáért kitüntetés 
ezüst fokozatának és a Kiváló 
Munkáért kitüntetésnek. 

Éles Árpád 

Kenderesi Szabó Péter nyi
totta meg a tanácskozást, ame
lyen részt vett Darvas Tibor, a 
KÜF pártvezetőségének titkára 
és Szigeti József vezénylőtiszt 
is. Az elmúlt öt év munkájáról 
Bálint Sándor bizalmi számolt 
be. Elmondotta, hogy korábban 
24 tagú volt ez a csoport, de át
helyezés, nyugdíjazás és kato
nai szolgálatra való bevonulás 
miatt felére csökkent a létszám. 
Jelenleg jegyvizsgáló, vonatve
zető, kirakó, kezelő és segédve
zénylő egyaránt megtalálható 

Újból bizalmat kapott 
a kertészek bizalmija Fóöizalini einherközelhen 

közöttük. 
Tagdíjfizetéssel különösen az 

utóbbi években nem volt gond
juk. Heten Kiváló Dolgozó ki
tüntetést kaptak, öten szocialis
ta brigádban tevénykednek. 
Részt vettek a társadalmi 
munkaakcióban és a különféle 
rendezvényeken. Tagjaik között 
KISZ-tagok, párttagok is van
nak, egy tag vasúti szakközép
iskolában érettségit szerzett. 

Munkájukat mindenkor a 
legjobb tudásuk szerint igye
keztek elvégezni, a formáktól 
eltérő vezényléstől sem idegen
kedtek. Segítették a vezénylők 
munkáját azzal is, hogy megál
lapodás alapján pihenőnapju
kon utazást vállaltak. Bekap
csolódtak a felszabadulásunk 
40. évfordulója és pártunk XIII. 
kongresszusa tiszteletére indí
tott munkaverseny-mozgalom
ba. Munkájukhoz sok segítsé-

Szombathelyen a MÁV-hiva
talok, -intézmények ellátásán 
túl 112 vonali állomás virágosí
tását, parkosítását végzik a vas
utas kertészek. A nyugat-du
nántúli vasútigazgatóság legna
gyobb területét 23 kertész és 4 
betanított munkás gondozza. 
A közelgő nagy őszi munkála
tok miatt a bizalmi beszámolta
tására és választására a szep
tember 1-i kezdés helyett már 
augusztus 23-án sor került. 

Szolgálati főnökségük, az 
ÉHF tanácstermében 19-en jöt
tek össze, hogy meghallgassák 
Farkas Istvánné bizalmi beszá
molóját. A bizalmi vázolta az el
telt öt esztendő eredményeit, 
amelyek közül az 1984-es év 
munkája alapján Miniszteri el
ismerést kapott a főnökség. Eb
ben benne van a kertészet 
munkája is. hiszen ez az övék is 
gazdaságos tevékenységgé vált. 

Számos dicséretet kapott a 
MÁV-kertészet. Gondozott a fa. 
iskolájuk, jó a vonali virágosí
tás. Két alkalommal, tisztasági 
versenyben, oklevelet érdemel
tek ki. Egy szocialista brigádjuk 
1983-ban bronz fokozatú elis
merést kapott. 

Részt vettek brigád- és VIT
vetélkedőkön. A főnökség 
sportrendezvényein és kulturá-

lis megmozdulásain is ott vol
tak a kertészek. Büszkék arra 
is, hogy nem volt üzemi balese
tük és 100 százalékos a tagdíjfi
zetés. Szociális beruházásként 
öltözőkonténert kaptak. 

A bizalmi munkájáról. a 
szakszervezeti bizottság véle

Szilvási Lajos a segédlevél 
megszerzése után 1946 májusá
ban került Miskolcra, a Tiszai
pályaudvar kocsiműszakjához. 
Ma ís itt. a karbantartó részleg 
csoportvezetőjeként dolgozik. 
Így emlékezik: 

ményét Magyar Sándor szb- - Abban az időben csak 
tag ismertette. aki egyben a ta- protekcióval lehetett bekerülni 
nácskozás levezető elnöke 1s a vasúthoz. Hatan voltunk 
volt. testvérek, két bátyám már vas-

A hozzászólások után Kőpá- utas volt, az ő párt/ ogásuk ré
jer György ismertette a tagság- vén vehettek fel. Tapasztalatlan 
gal történt elbeszélgetés ered- parasztfiú voltam, tele kétsé
ményét. Eszerint a kollektíva gekkel. Szerencsém volt, mert 
ismét Farkas Istvánnét java- két kitűnő asztalos: Sólyom 
solta bizalminak, helyettesé- Sándor és Fodor Ferenc mellé 
nek pedig Klempa Rozáliát. Af kerültem, ők szerettették meg 
egyes jelölés ellenére titkos sza- velem a munkát, ők léptettek 
vazást kértek a kertészek. A 19 be a szakszervezetbe. Jó volt 
érvényes szavazat közül a biza!- velük dolgozni. Szinte vártam a 
mira 18-an, a helyettesére 15-en reggelt, hogy közöttük lehes
szavaztak. sek. Pedig korán, hajnali 4-kor 

A tanácskozás befejezése szólt a vekker. Akkoriban Vat
előtt Meiszner Ferenc, a szom- tán laktunk. Állomás csak a 
bathelyi területi szakszervezeti szomszéd községben, Emődön 
bizottság szervezési és káderbi- van. Odáig, s onnan haza ke
zottságának a vezetője kért rékpáron jártam. Volt, amikor 
szót. Elégedett volt a bizalmi végigkerekeztem a 28 kilométe
beszámolójával, amely rövid, res utat Miskolcig, este pedig 
tartalmas, ugyanakkor kritikus vissza. Télen, amikor nagy ha
volt. Kár, hogy a hozzászólások vazások voltak a szántásokon, 
termelési tanácskozás jellegúvé gyalog bukdácsoltunk az állo
tették a bizalmiválasztást. másig. Tíz évig jártam onnan 

Sz. Jakab be. 

A visszaemlékezést koránt
sem a nosztalgia fakasztotta a 
főbizalmiból. Az 58 éves. ősz 
hajú, megnyerő modorú férfi 
ezzel is nevelni, tanítani akar. 
Szakmai megbizatása szerint a 
személykocsi-karbantartó rész
leg csoportvezetője. Irányításá
val 35 asztalos, lakatos, vil
la�yszerelő és betanított mun
kás közel félezer személykocsi 
gyors és futójavítását végzi a 
Tiszai-pályaudvaron. Szak
szervezeti megbízatása ennél 
nagyobb területre terjed ki. 
A miskolci KÜF kocsiműszak
jának 13 szolgálati egysége van. 
Az 570 főt számláló szervezet 
emberei teherkocsikat javíta
nak a határ széli Bánrévén, Óz
don, Diósgyőrött, a miskolci 
rendezőben és Leninvárosban. 
Szilvási Lajos jól ismeri az ott 
dolgozó embereket. hiszen sok 
éven át volt műhelybizottsági 
titkár, 1980 óta főbizalmi. 

- A kocsiműszak területén 
24 bizalmi van. A feladatoktól 
függően havonta, kéthavonta 
főbizalmi-értekezleten beszél
jük meg a tennivalókat. Kijárok 
a szolgálati helyekre, ismerem 
az ott dolgozó emberek örömeit, 
gondjait. 

Vincze Károly, a miskolci 
KÜF szb-titkára közbeszól: 

- Lajosnak van egy igen jó 
tulajdonsága, szeret mindent 
rövid úton elintézni . . 

- Nem szeretem a papír
munkát. A papír érzéketlen. Az 
emberek gondjait csak érző em
ber tudja megértem. A szak
szervezeti munkában alapvető 
követelmény, hogy szeretni, be
csülni kell az embereket. Büsz
ke vagyok rá, hogy sokan meg
keresnek. Az egyik bérügyi pa
nasszal jön, a másik építkezik, 
rászorul a segítségre. Annyira 
bíznak bennem. hogy a legbi
zalmasabb családi ügyeiket is 
elmondják. tanácsot kérnek. 
Mindig figyelmesen meghallga
tom őket, még akkor is, ha en
gem netán nagyobb gondok 
nyomasztanak. Most mi taga
dás: átéltem nehéz időszakokat 
is. Miskolcon, a martintelepi 
vasutasnegyedben építkeztem. 
Ez nagyon megviselt. Volt aki 
csalogatott, menjek más. job
ban fizető céghez. De hát a vas
utasszív ... 

Szilvási Lajos sikeres tevé
kenységét számos k_itüntetés 
fémjelzi. Tagja az Aprilis 4. 
kollektívájának, amely az 
Üzemfőnökség Kiváló Brigád
ja címet érdemelte ki. 

Csorba Barnabás 

• 



4 

Földrengés után 

1\-1 A G Y A R V A S U T A S 1985. SZEPTEMBER 12. 

· A vasúti egíti a károsulta at 
Arc - kö�elről 

Harlllincot év titkári poszton 
Az augusztusi 15-i földrengés 

epicentruma a veszprémi körze
ti üzemfőnökség területén volt. 
Az elemi csapás a 27-es vonal 

mentén Berhida, Papkeszi állo
másokat és Vilonya-Király
szentistván megállót érintette. 
Az itt történtekről érdeklődtünk 
Rávai Ferenc üzemfőnök-he
lyettestől. 

- úgy hallottuk, hogy a 

szolgálati lakásokban és a fel
vételi épületekben is károk ke
letkeztek. 

környező üzemekből. Mit jelen
tett ez a MÁV-nak? 

- Péten a régi és az új mű
trágyagyár 5-6 órára leállt -
folytatta tovább Rávai Ferenc. 
- Fűzfő-gyártelepen a Nitroké
mia transzformátorállomása és 
az üzemi épület rongálódása 
miatt 24 óra termeléskiesés 
volt. A legnagyobb károk a 

Papkeszi állomáshoz ta.Itozó 
Peremartonban keletkeztek. 
Több száz lakóház megrongáló
dott. Egy teljes napig szünetelt 
a Peremartoni Vegyipari Válla

- Igen. A szolgálati helyisé- lat termelése. Hogy vészelte át 

gek falai megrepedtek, a kémé- ezt a vasút?
, , , 

nyek ledőltek. A vasúti munkát - A gyar reszere er�ezett 

nem gátolták ezek a károk. Ber- l�0
:-

�80 vagont
,
- a ,;állalat 

hidán kettő, Papkeszin és Vilo- keresere -: ,,futa��an h��
nya-Királyszentistvánon egy- tunk. A �� V Vez;1;ga��atosa
egy szolgálati lakás rongá- ga, a vas�tigazgatosa!5 tur�lem
lódott meg. Szerencsére az ott- �el seg1tett a baJb� Jut_ot_l: 
honok lakhatóak maradtak. uzemnek. Igaz, a „fellelegzes 
A helyreállítási munkálatokat után a vállalat is in;éz�edett, 
az épület- és hídfenntartási fő- hogy a , kocs_1k e� reszenek a 
nökség 5-ös számú építésveze- tart�mat b1ztonsagos helyen 
tősége megkezdte . . . tudJa lerakni • • . 

Megakadtak a feladások? 
- Jelentős termeléskiesé- Nem' Mindegyik gyárnak 

sekről szóltak a jelentések a volt annyi készlete. hogy az 

áramszolgáltatás, a rakodóhe
lyek helyreállítása után azonnal 
folytassák a vagonok berakását. 
. . . Bizonyos termeléskieséssel 

számolunk, de bízunk benne, 
hogy ezek nem gátolják jelentő
sen területünk áruszállítási ter
veinek a teljesítését. 

- Kezdődik a helyreállítás. 
A környező TÜZÉP-eknek min
den bizonnnyal megnő az építő
anyag-igénye. Előnyben tud
ják-e ezeket a szállításokat 

részesíteni? 
- Egészen biztosan ... 
Horváth Margit, a veszprémi 

körzeti üzemfőnökség szakszer
vezeti bizottságának a titkára 

mondja: 
- Személyesen kerestük fel 

azokat a helyeket. ahol a károk 
keletkeztek. Anyagi segítséget 

nem igényelt senki, szerencsére 
nem volt rá szükség. Amennyi
ben a szolgálati lakások kijaví
tása után költözésre kerülne 

sor, úgy azt a szocialista brigád
jaink vállalják ... 

Sz. Jakab István 

Petrás Pál, a szegedi épü- nyekre való mozgósítás, a 
let- és hídf enntartó főnök- társadalmi munkák szerve
ség szakszervezeti bizottsá- zése volt a feladatunk. Ké
gának titkára április 30-án sóöb, 1965-ben a pjt-főnök
szakszervezetünk Benczur ségnek központi szakszerve
utcai székházában vette át zeti bizottsága lett, amely a 
a Szakszervezeti Munkáért kinti szakaszok műhelybi
kitüntetés arany fokozatát. zottságainak tagjaiból állt. 
.Ennek kapcsán beszélget- - 1975. október l-én 
tünk pályafutásáról, a megalakult az ÉHF - foly
szakszervezeti mozgalom- tatja. - A többi pályajenn
ban eltöltött több évtizedes tartási f őnökségtó1 átvettük 
tevékenységéről. a magasépítményes szaka-

- 1942-ben jöttem a vas- szokat, mi pedig átadtuk a 
úthoz - emlékezik a múlt- felépítményeiket. Ez a vál
ra. - Itt Szegeden, a MÁV tozás, a sza�zeri.:ezeti bi
Nevelőintézetbe vettek jel fi- zottsagon lenyegeben na
zikaí dolgozónak. Kilenc gyobb zökkenő nélkül ment 
évvel késóöb mostani mun- végbe, hiszen korábban is 
kahelyem el6djéhez, az osz- műhelY_bizo,ttság,ok működ_
tálymérnökségre kerültem tek. Kis . valto�<:1ssa�, alak�
anyagelszámolónak. tottuk ki az UJ muhelybi-
1952-ben az osztálymérnök- zottságokat!. jó„ ak�_íva�áló
ség pályafenntartási jőnök- zattal. !e1:1':letunk?,n, 1ele7!;
ség lett. Itt is korábbi mun- leg 12 epitesvezetoseg mu
kakörömben dolgoztam, ké- ködik: Ezeken 71� szaksze�
sőbb pedig a pft-főnökség �ezeti tag dolgo_7ik. MunkC;
központi leltárszámadója 1ukat. nyolc J obi:a!mt, _es 
lettem. 1976 elején Jüggetle- harmt1}C bizalmi iranyitJa._ 
nített szakszervezeti titkár- Az EHF szakszervezeti 
nak választottak. munkáját 13 tagú szb koor

dinálja. 1976-tól függetlení
tett titkárként dolgozom. 

sor; bevált és jól működik 
az aktívahálózat. A válasz
tások idején töltöm be a ·60 . 
életévemet. Már a felmon
dási időmet töltöm, de az év 
végéig maradok, segítem az 
utódomat. 

- Közel három és fél év
tizedig volt titkár. Mit je
lentett ez a munka? 

- E megtisztelő tisztsé
get ilyen hosszú ideig csak 
az képes ellátni, aki szereti 
a szakszervezeti munkát, 
szereti az embereket és szí
vén viseli sorsukat. Vissza
tekintve az elmúlt évekre, 
elmondhatom, mindig igye
keztem szívvel-lélekkel dol
gozni. Jóleső érzés látni azt, 
hogy az elmúlt évtizedek 
alatt mennyit változott az 
emberek munkakörülmé
ny e, szociális helyzete. 
E változásban a szakszerve
zetnek is szerepe van, s ta
lán egy picit én is hozzájá
rulhattam ehhez. 

- Nem hiányzik maJd 
mindez? 

- Biztosan hiányozni 

Bágyogszovát nem a világ vége 
Petrás Pál azonban ennél 

jóval korábban eljegyezte 
magát a szak.szervezeti 
mozgalommal. Nem sokkal 
az osztálymérnökségre ke
rülése után 1951 októberé
ben választották szb-titkár
nak, s tulajdonképpen az
óta, immáron 34 éve meg
szakítás nélkül tölti be ezt a 
tisztséget. Az épület- és híd
fenntartó főnökség tíz évvel 
ezelőtt alakult. 

- Az utóbbi években mi
lyen feladatok hárultak a 
tisztségviselőkre? 

fog, de ·az élet rendje ezt kí
vánja. Nem félek a nyugdíj
tól, itt a közelben kertes há
zam van, találok benne el
foglaltságot. Aztán ott van 
még a sport: 1948 óta teké
zem, húsz évig első osztályú 
versenyző voltam, vasutas 
válogatottként sok/ elé meg
fordultam. Most a csapat 
intézője vagyok. Aztán még 
biztosan találok más társa
dalmi eljoglaltságot is. 

V
asárnap délelőtt van. 
A majd kétezer lóerős 
mozdony vontatta egyet

len személykocsiból hatan szál
lunk le. Négyen a megálló kö
rül szertehagyott autókhoz tar
tanak, buszra senki sem vár. 
Igaz, hol áll meg itt a busz? Vo
lán-táblát sehol sem látni, pedig 
a közút éppen felébe szeli a ma
gasított peront. Lehet, hogy 
busz nem is közlekedik erre? 
Első benyomásaimra hagyat
kozva magam inkább a Világ
vége-alsó nevet adnám Bágyog
szovátnak, mert a közelben 
nemhogy a községi tanácsot, de 

még a nyilvánvalóan magasabb 
templomtornyot sem lehet felfe
dezni. A megállóhely épülete 
viszont szép, rendezett, belülről 
ragyogóan tiszta. A szolgálati 
helyiség nemkülönben. Czön
dör Jenő itt váltókezelő, térköz
őr, sorompókezelő és jegykiadó 
egyszemélyben. 

- Ami az autóbuszközleke
dést illeti - válaszol kérdésem
re - az inkább a hétköznapok
ra szorítkozik. Vasárnap, ün
nepnap csak reggel, délben, 
meg este állnak meg a járatok. 
Aki tehát most nem autóval jött 
idáig, az bizony gyalogolhat, 
mert például a névadó Bágyog
szovát úgy hat kilométerre fek
szik innen. De nem csak ez az 
egy község tartozik a vonzás
körzethez, Bodonyhely, Bősár
kány, Barbacs, Földsziget, sőt 

Acsalag lakosai is innen szok
tak tovább utazni. Vagyis ez azt 

jelenti. hogy az ön által látottak
kal ellentétben Bágyogszovát a 

GySEV egyik legforgalmasabb 
megállóhelye, utasforgalma ve
tekszik Csornával. A pénztár 
havi bevétele elén a százezer 
forintot, bérletet is eladunk 
nyolcvan-száz körül. 

- Látok arrébb egy kitérő
vágányt is. Mire használják? 

- Hivatalosan megálló-ra
kodó hely vagyunk. A vágány
ra túlnyomórészt a bágyogszo
váti Rábaköz termelőszövetke
zet címére műtrágya érkezik, 
tavaly például 150 kocsi. A le
adás a kora tavaszi és őszi hó
napokra esik, télen, nyáron 
majdhogynem semmi sem jön. 
A föladás jelentéktelen, ha van. 
az vesszA, vagy a Tiszavasván 
Alkaloida részére irányított 
mákgubó. 

- Tárcsás telefont nem lá
tok. Ha a téesznek kocsija érke
zik, hogyan értesítik őket? 

- Sajátos módon. Írunk egy 
cédulát, aztán valamelyik erre 

közlekedő autóbusz sofőrjét 
megkérjük: vigye be a faluba, 
és adja át a címzettnek. 

- Mióta dolgozik a megálló
ban? 

- A megállóban és egyálta
lán a vasútnál öt éve. Én mező
gazdasági technikumot végez
tem, utána egy téesz szarvas
marhatelepét vezettem. A fize-

A mátészalkai csomóponton is most már rádió 
segítségével irányítják a vasutasok az elegyf el
dolgozást. Ennek a technikai ·eszköznek a segít
ségével könnyebb és biztonságosabb lett a tola
tás, a kocsif elírás. Képriportunkban a rádió al
kalmazását mutatjuk be. 

Sarkadi Gyula rendelkez6 rádión ad utasítást 

tés azonban nagyon kevés volt, 
és komolyabb emelésre sem lát
szott lehetőség. A Volánhoz 
akartam menni hivatásos gép
kocsivezetőnek, de alkalmatlan
nak minősítettek. Ekkor olvas
tam a hirdetést, hogy a vasútra 

is van felvétel. Itt már megfelel
tem. Négyes turban dolgozunk. 
a fizetés ötezer forint. 

- Elegendő ez a pénz? 
- Hát nézze ' A mai árak 

- Mi volt a szakszerve
zet feladata az 50-es évek
ben? 

- Az osztálymérnöksé
gen negyvenen dolgoztunk; 
ehhez tartoztak a szegedi 
szakaszok, melyeken össze
sen 200 szakszervezeti tag 
volt. A termelés segítésén kí
vul a különböző rendezvé-

- Korábban a bizalmi
ak megváltozott jog- és ha
táskörét jól alkalmaztuk te
rületünkön. Két évvel ez
előtt az MT-SZOT 1049-es 
határozata a gazdasági ve
zetó?c és helyettesek vélemé
nyezésének kiterjesztését ír
ta elő, amely növelte f elada
tainkat. 

- Készülnek a választá
sokra? 

- Igen. A területi szétta
goltság miatt már augusz
tus 15-tó1 indult a bizalmi
választás. Valamennyin az 
szb képviselteti magát. Az 
előrejelzések szerint nálunk 
nagy változásra nem kerül 

Petrás Pál munkásságát 
több kitüntetéssel ismerték 
el. Többek között az Érde
mes Vasutas kitüntetés tu
lajdonosa, s a szakszerveze
ti munkájának elismerését 
a legutóbbi kittintetése is 
fémjelzi. 

Gellért József 

mellett a jóléthez szükséges fi
zetés nyolc-tíiezer forint lenne. 
A munkához viszonyítva azon
ban azt kell mondanom, hogy 
az ötezer forint reális bér. Bizto
san volna olyan állomás, ahol 
többet lehetne keresni, de ná
lunk sokat pótol a rendkívül jó 
kollektíva, mi négyen nagysze
rűen megértjük egymást. 

- A négyes turból adódóan 
sok a szabad idő Mivel tudja el
tölteni? 

Szedik a szabolcsi almát 

Z
enével foglalkozom. Több 
hangszeren is játszom. el
sősorban pozanon, közis

mertebb nevén harsonán. Ál
landó tagja vagyok a kapuván 
tanács fúvószenekarának, elő
adásainkat nagy közönségsiker 
szokta kísérni. Nekem ez a ze
nélés a vasúti munka után kel
lemes kikapcsolódás, meg sem 
tudnék lenni nélküle ... 

Gerecsei Zoltán 

;/! 

Napról napra növekszik az 
exportálható alma mennyisége. 
A meleg idő hatására a fejlődés
ben a korábbi lemaradást foko
zatosan pótolja a gyümölcs, na
gyobb tömegben érik be, így 
felgyorsuihatott a szedés. 
A Hungarofruct 1500 tonnányi 
termést indít naponta útnak, el
sősorban a Szovjetunióba. s 
szeptember 10-e körül már 
négyezer tonnányi pirosló gyü
mölccsel gördülnek ki a tuzsén 
pályaudvarról a vagonok Kijev, 
Moszkva és más városok keres
kedelmi központjaiba. 

Máté Sándorné kocsüeliró munkáját is megkönnyítette a 
rádió 

A Hungarofruct terméklistá
ján a legrangosabb tétel az al
ma, évi 330 ezer tonna a szállí
tandó mennyiség, zömében 
szovjet, illetve csehszlovák és 
NDK-beli megrendelésre. 
A nagy tétel zökkenőmentes ki
szállítása rendkívül gondos, kö
rültekintő szervezést. előkészí
tést igényel. Tájértekezleteken 
jó előre egyeztették a szedés 
menetét a termelő partnerekkel 

- állami gazdaságokkal, tsz
ekkel -. hogy a torlódásokat 

elkerüljék. A MÁV-val megál
lapodtak arról, hogy elegendő 
vagont kapjanak, a tuzséri al
mapályaudvar technikai beren
dezései pedig felújított állapot
ban kezdték a szezont. hogy az 
átrakásnál megelőzzék az eset
leges üzemzavart. A Hungaro
fruct és a termelők ládakészító 
üzemeiben elegendő rekeszt ké
szítettek, illetve sok helyen há
rom műszakban most is folya
matosan szögelik. Összesen 17 
millió láda szükséges az export
hoz. 

Nagy Béla átmeneszt6 induló vonatot egyeztet 
(Zsoldos Barnabás felvételei) 
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Kiváló Vasutas Tanácskozás az együttműködésről 

A rakományrögzító1< 

c,soportvezetője 

Megkezdődött 
a napraforgó-szállítás 

Eperjeske átrakó-pályaudva
ron a tmk-műhely egyik sarká
ban találok rá az asztalosmű
helvre. Az itt dolgozók A-B 
mű;zakban dolgoznak, most 
szerencsém volt, mert éppen 
szolgálatban találtam Révész 
Gyulát, a rakományrögzítő cso

A Növényolajipari Tröszt. a 
nagyüzemi mezőgazdaságok, 
valamint a MÁV illetékes veze
tői augusztus 22-én a Kőbányai 
N övényolajgyárban országos 
tanácskozást tartottak a most 
kezdődő napraforgó-feldolgozá
si idény szállítási teendőiről. 

A tröszt kereskedelmi igazga
tója, Kollár Lajos arról tájékoz
tatta a résztvevőket, hogy sike
resen befejeződött a repcekam
pány. A korai olajos magból 64 
ezer tonnát dolgoztak fel. Ezt 
követően az ország hat növény
olajgyárá ban megkezdték a 
napraforgóra való átállást. Az 
értékes tányérmagból az idén 
317 ezer hektáron termesztet
tek. 625 ezer tonna termésre 
számítanak, s ez mintegy 12 
százalékkal több a tavalyinál. 

mennyiségű - nemzetközi pia
cokon is értékes - termény 
szállítására. Ehhez elengedhe
tetlen a partnerek munkájának 
pontos összehangolása. A tava
lyi helyzetnek nem szabad 
megismétlődnie. A Növényolaj
ipari Tröszt ugyanis az 1984. évi 
kampányban 12 millió forint 
kocsiálláspénzt fizetett ki, s ez a 
költség egyik félnek sem Elő
nyös. mert így sok kocsi nem 
dolgozhatott, a tröszt termelése 
pedig 9,5 ezer tonnával elma
radt a tervezettől. Az ezzel kap
csolatos munkaszervezésre an
nál is inkább nagy szükség 
lesz, mert a tröszt a megtermett 
napraforgót és a belőle nyert 
termékek 70 százalékát a vas
úton kívánja fuvaroztatni. 

port vezetőjét. 

- Mit takar ez az elnevezés: 
rakományrögzítő? 

- A Szovjetunióból érkező, 
vagy normálból szélesbe törté
nő, főleg nyitott kocsikban szál
lítandó gépek ácsolása, rögzíté
se a feladatunk - válaszolja. -
A lényeg az, hogy átvételkor 
mindenben megfeleljenek a ra
kodási szabványokniik. Univer
zális bngád vagyunk, a kezem 
alatt dolgozó 13 ember sokféle 
szakmával rendelke21k, lakatos
tól az asztalosig. 

A gyáraknak, a gazdaságok
nak, a MÁV-nak tehát fokozot
tabb figyelmet, odaadóbb mun
kát kell fordítania a nagy 

A most megkezdődött napra
forgókampány becslések sze
rint 1986 májusáig tart. 

S. R. 

- Hogyan kerül egy iparos 1--------------------------

a vasúthoz? 
- A bátyám „fertőzött" Megfontolandó ötletek 

meg ... Inas voltam Tuzséron, 
amikor mint kerékgyártósegéd 
felszabadultam. Bandi bátyám 
azután elcsalt a vasúthoz. Jó 
régen volt, 1948-ban ... Pálya
munkásként kezdtem. Amikor 
Záhonyban megalakult az Épí
tési Főnökség, átmentem hozzá
juk. A „híres-nevezetes" Ordasi 
bngád tagja lettem. A váltók 
. .lekötése" volt a feladatunk, 
munkánknak híre volt a vasút 
egész területén. Ezután egy kis 
megszakítás következett: tíz 
éven át hűtlen lettem a vasút
hoz, de 1960-ban visszahúzott a 
szívem . . . Szakszervezeti bi
zalminak választottak, 
1969-ben léptem a párttagok 
sorába. Nyugdíjig még hat 
évem van hátra. Szeretném be
csületesen végigdolgozni, úgy 

Az utóbbi időben sokat olvashatunk, hallhatunk arról. hogy a 
MÁV-nak mint kereskedelmi vállalatnak is kellene működnie. 
Javaslataim ehhez kapcsolódnak: 

A legtöbb állomáson nem. vagy csak elvétve kaphatók olyan 
képeslapok, amelyeken az adott város, község vasútállomásának 
képe kapható. Ilyen képeslapokat szinte mindegyik állomásról le
hetne készíteni, a nagyobb állomásokról többféle beállításban is. 
A gőzvontatás megszüntetésével egvre ritkábban láthatók a régi 
időket idéző gőzmozdonyok. A MA V régi gőzmozdonyairól, de 
az egyéb mozdonyokról is lehetne képeslapokat ké�zítem, feltün
tetve rajta a MÁV feliratot, emblémát. Ezeket a MA V is elkészít
hetné, és mint monopolcikkeket. az Utasellátó Vállalat pavilonjai 
árulnák. 

Két évvel ezelőtt adta ki a Hanglemezgyártó Vállalat a magyar 
gőzmozdonyok hangját tartalmazó hanglemezt, amely a megjele
nésekor is szinte csak pult alól volt kapható. Ezt a hanglemezt is 
érdemes lenne újra kiadni, esetleg úgy, hogy a MÁV rendelné 
meg az egész készletet. A le:nezhez még lehetne készíteni szép, 
színes nyomású füzetet. amely a hanglemezen szereplő mozdo
nyok fényképét tartalmazná. 

Elképzelhetőnek tartom a sínszeletek árusítását 1s. Ez ugyanis 
használt sínből, vagy hulladék darabokból 1s elkészíthető. A hul
ladék sín ára 3,90 FUkg, így a 48,5 kg-os sínből egy 15 mm vastag 
szelet anyagára kb. 3 forint. Ezt szerintem kb. 25-30 Ft-ért lehet
ne árulni, a különbség fedezné az előállítás és a forgalmazás költ
ségeit. még nyereség is lenne rajta. 

mint eddig .. 
Révész Gyula számtalan ki

tuntetés birtokosa. Legutóbb a 
Kiváló Vasutas kitüntetést ve
hette át. 

Sz. B. 

Fenti javaslataimat abban a reményben küldöm, hogy a vasút 
illetékes vezetői biztosan találnak közülük megvalósíthatóakat is 

Szántó Imre 

Váltókezelő Józsefvárosban 
A váltó az egyik 

legkényesebb és legve
szélyesebb eszköze a 
vasúti közlekedésnek. 
Használhatóságáról 
és állásáról minden 
vonatmozgás és tola
tás előtt meg kell győ
ződni. Egyetlen téves 
váltóállítás belátha
tatlan következmé
nyekkel járhat. 

A váltókezelő a 
vasúton klasszikus 
beosztás. Csak f egyel
mezett, megbízható 
ember lehet váltóke
zelő. ilyen Aszódi 
Gábor is Budapest
József városban. Élete 
jelentősebb részét a 
váltók állításáva� ke
zelésével és gondozá
sával töltötte el. 

Az ötvenöt éves hé
vízgyörki vasutas 37 
éve jár oda szolgálat
ba. Az apja példáját 
követte, aki 39 évig 
dolgozott ugyanott. 
Ketten együtt 76 évet 
szenteltek a vasút
nak. 

- Falunkban 
apám idejében ran
got Jelentett vasutas
nak lenni - mondja 
a szikár termetű férfi. 
- A vasutas után fu
tottak a lányok. Hár
man voltunk testvé
rek. A sógorom is vas
utas. Belső szerelvé
nyes a Józsefben. 

Aszódi Gábor rak
tári munkásként 
kezdte a szolgálatot. 
Tejet, kukoricát, bur
gonyát, baromfit ra
kott a vonatokba. Egy 
tejeskanna üresen ki-

lenc kilogramm, tejjel 
együtt 25 kilogramm 
volt. Mindkét kezük
be egy-egy kannát 
fogtak és futottak ve
lük a kocsihoz vagy a 
raktárba. Abban az 
idóöen a tejet nem 
tankautókkal szállí
tották, hanem vonat
tal. A Tiszántúlról, 
Szentesről, Karcag
ról, Kisújszállásró� 
Tiszafüredró1 érke
zett naponta a szál
lítmány. 

Aszódi korán nő
sült. Tizennyolc éve
sen már családos em
ber. 1950-ben kerult a 
forgalomhoz. Váltó
tisztító lett. N,aponta 
huszonhét váltót gon
dozott. Hamarosan 
beosztották nappalos 
váltókezelőnek. Köz
ben szorgalmasan ta
nulta az F 1-est és az 
F 4-est. 

- Hortobágyi Mi
hály, Gergely István, 
Hajdú Mihály voltak 
a mestereim 
mondja. Vizsga 
után hét évig kocsi
rendezó'ként tevé
kenykedtem. Három 
tartalékkal dolgoz
tunk egyszerre. Ki
szolgáltuk a csúszdát 
és az iparvágányt. 

Budapest-Józsefvá
ros sajátos szerepet 
tölt be a főváros pá
lya udvarai között. 
A nagy forgalmú Me
ző Imre út, valamint 
a Kőbányai és Salgó
tarjáni utak határol
ják. Óriási területe 

nehezen áttekinthető éjszakás, tizenöt-hu
az idegennek. A nagy szonötkor indul. 
forgalmú pályaudva- _ Sokan járunk a ron a. v�s,ut�okna� faluból Kóöányára, mnc_s ideJu� pihenni. Ferencbe, KelenföldAszodi Gabor hu- re a Keletibe - soszonhét váltó, nyolc rdlja. _ Büszke vare_tesz, ��: bejárati é

! gyok arra, hogy sohahet ki;arati ;elzo sem késtem el. Néha emeltyűjét kezeli. ultizunk a vonaton, A vonóvezetékes vál- máskor beszélgetünk. tó kezelése erőt, ener- Általában a vasút a giát igényel, és persze téma. Hét-nyolceznagy figyelmet is. Té- ret keresek havonta. len külöN.ósen fárasz- Az év végén tízezer a 
tó ez a szolgálat. Ha jutalom. Elégedett 
nagy hó van és hideg, ember vagyok. 
a váltók lefagy-
nak ... 

Aszódi hévízgyörki 
otthonában - immár 
37 éve - öt-harminc
kor megszólal az óra. 
Vonatra száll és hat
negyvenötkor jelent
kezik szolgálatra. Ha 

Helytállását, szor
galmát felettesei is el
ismerték. Háromszo
ros kiváló dolgozó, és 
az idei vasutasnapon 
a Vigadóban vehette 
át a minisztertó1 a 
Kiváló Vasutas ki
túntetést. 

Szabó Béla 

Egy korszak lezárult 
,, . 

íto kö•ö 

·_,_J�ító--··-n 
PnPrJa 

lerJi 
Idős kazánkovácsokkal be

szélgetve gyakran hallottam 
emlegetni az Istvántelki Főmű
helyt. Az ifjabbak közül sokan 
nem is tudták, hogy a Landler 
Jenő MÁV Járműjavító Üzem
ről v.:>lt szó. Arról az üzemről, 
amely több mmt nyolc évtize
den keresztül gyártója és felújí
tója volt a legkülönfélébb típu
sú gőzmozdonyoknak. 
A „Landler·· és a gőzmozdony 
s21nte összetartozó fogalmak 
voltak ... 

Ma más a helyzet. Aki a jár
műjavítóban gőzmozdonyt akar 
látni, éppenséggel láthat, csak
hogy szokatlan helyen: a javító
csarnokok mellett, a parkban. 
Egy csodálatos, a húszas évek
ben készült 424-es áll ott méltó
ságteljesen. 

Márcsah 
naenaentó 

Ami a kenyerünk volt 
sok-sok éven át - mondja Ke
reszturi Ferenc főmérnök -, 
ma már csak mementó. De így 
van ez rendjén; az új technika 
szükségképpen győz a régi elle
nében. A hatvanas évektől kez
dődően fokozatosan csökkentek 
a gőzmozdonyjavítások, profi
lunk lassan-lassan megválto
zott. Technológiákat kellett mó
dosítanunk, szervezési felada
taink is akadtak jócskán. Az 
idősebb ,,szakik" elemte ber
zenkedtek, kicsit féltek a jövő
től. de belátták: egy korszak vé
gérvényesen lezárult A heti·e
nes évek közepén mdult meg 
nálunk a konténerjavítás. Jár
műszerelő lakatosokat irányí
tottunk az új területre, akik na
gyon jól megállták a helyüket. 

- Eleinte szokatlan volt -
mondja Kiss István, aki 1976 
óta dolgozik a hűtókocs1-konté
nerjavító gyáregységben. 
Azután megszerettük ezt a 
munkát. Akárhogyan csűrjük
csavarjuk 1s a szót: ez a munka 
könnyebb. Szakmailag talán 
nem olyan érdekes, de tagadha
tatlanul tisztább, ráadásul a 
pénzünk sem lett kevesebb. Se
gédmunkásból kellene még né
hány, de hiányuk ellenére smcs 
különösebb fennakadás. 

• 

- Hogy mennyire nincs - dolok. Az újak fabatkát sem ér
szól közbe Szőke László, az nek, pajszer nélkül meg sem 
üzem munkaverseny-felelőse moccannak. A régi ezerszer 
-. az is bizonyítja, hogy az idei többet ér, pedig vagy 40 éve 
első félévre tett vállalásaikat gyártották Csak egy gombnyo
közel 2 százalékkal túlteljesí- r1ás és máris oda áll, ahová 
tették. Nyolc konténer főjavítá- kell. Nem csodálom, ha az ilyen 
sát végezték el terven felül. és ehhez hasonlók miatt elmegy 
A túlteljesítés általában is jel- a fiatalok kedve. Nekem nincs 
lemző valamennyi egységünk- okom a panaszkodásra, boríté
re. Jelentősen sikerült csökken- kom vastagsága megfelelő, de 
lenünk az átfutási és javítási azt nem tudom, hogy négy év 
időket. Energiafelhasználásunk múlva, amikor nyugdíjba me
is kedvezően alakult, ez azért is �ek, ki lép a helyembe ... 
figyelemre méltó, mert az utób-
bi évtizedek legkeményebb te
lét éltük át. Sajnos nem sikerült 
eredményt elérnünk a jelenléti 
idő alakulásában, romlott a bal
eseti statisztikánk 1s. A tél, pon
tosabban a tél vége azért oko
zott gondokat: februárban, 
márciusban számosan megbe
tegedtek, nyugdíjba 1s sokan 
mentek ezekben a hónapokban. 
Nyugdíjasainkat nagyon nehéz 
pótolni, a következő években 
alighanem ez lesz az egyik leg
főbb gondunk. Szocialista bn
gádjaink átlagéletkora megle
hetősen magas. 

Más időh járnah 

Egy horos11Stály 
hiány11Sih 

Laci bácsinak igaza van 
- folytatja Szőke László. -
A m1 szakmunkásaink nagyon 
rutinosak, nagyon képzettek. 
de a többségük már az ötven
ötvenötödik évét tapossa. Üze
münkböl különösen a 30-40 
évesek korosztálya hiányzik na
gyon. Ők akkor kerültek tanu
lónak hozzánk, amikor a profil
változások kezdődtek. Az átál
lás nehézségei, a különféle épít
kezések, átmeneti zavarok so
kakat elriasztottak, nem tudták 
kivárni a .Jecsendesedés •· ide
jét. Ma már többé-kevésbé ola
jozottan mennek a dolgok. Az 
átállás, a technológiai korszerű
sítés mellett természetesen ki
sebb-nagyobb belső beruházá
sokra is szükség volt. Tavaly 
kezdtük el az új tolópad mun
kálatait, elkészülte után lénye
gesen nő a személykocsi-javítá
si kapacitásunk. 

- A fiatalok nem vállalják 
azt, amit m1 annak ideJén, a há
ború után pár évvel mindent 
zúgolódás nélkül elvégeztünk 
- fakad ki nem titkolt keserű
séggel a hangjában Harsányi 
László, a kocsijavító üzemrész 
lakatosa. a JárműJavitó egyik 
legjobban dolgozó bngádjának 
tagja. - Jól tudom, hogy most 
más idők járnak, de a munka az Közb_en_ vis.s��é�nk a _ talap
munka maradt . . Lehet, hogy �-�ton allo gozoshoz. Nezeget
rosszul látom a dolgokat, de Juk, csodálj:lk.. Megtudon:i, 
mindenütt azt tapasztalom, 'hogy az __ 1partortene:1 matuzsa
hogy a mai srácoknak kizárólag lemen tobb mmt haromszázan 
a konnyű, tiszta munka kell. dolgoztak. 
Kocsit javítani fehér köpeny- - Nemcsak az idősebb szak
ben éppenséggel lehet, de fél- munkások - mondja Szőke 
óránként váltam kellene .. László -. hanem a fiatalok is. 
Kérdem én: mi lesz az ország- Pedig számukra a gőzös nem 
ból, ha mindenki professzor adott kenyeret, legfeljebb gyer
akar lenni? 1 No, persze vannak mekkon emléket jelentett. Vál
olyan bosszantó jelenségek 1s, lalkozásuk éppen ezért jelképes 
amelyeket én sem tudok lenyel- értelmű és erejű. Ahol így meg
m, pedig már kilencszáznegy- becsülik a régit, ott nem félnek 
vennyolc óta eszem a „Land- az újtól sem ... 
ler·· kenyerét. A darukra gon- Sárközi Gábor 

Ertékelték a pályaműveket 
Elkészült a szegedi csomópont fejlesztési terve 

reljék át. Természetesen az itt 
épülő majdani személypályaud
varhoz megfelelő színvonalú 
városi tömeg- és egyéni közle
kedés is kapcsolódik. A szegedi vasúti csomópont Második díjat és 100 ezer fo-

korszerű kialakítása. különös nntot kapott Lesz Károly, Papp 
tekintettel a közlekedési kap- Éva és Takács László (MÁV
csolatokra és a munkamegosz- TI), illetve Molnár Gyórgy 
tásra címmel még ez év (BME). 
februárjában országos pályáza- Harmadik d{jat és a vele j�ró 
tot hirdetett a Közlekedési Mi- 80 ezer forintot szintén a MAV
niszténum. a MÁV Vezérigaz- TI tervezői (Bodor Péter, Man
gatósága, a Csongrád megyei gel János, Szentjóbi Szabó An
és Szeged Városi Tanácsa. dor, Vízkeleti Ferenc) kapták 
A négy kiíró szerv célja a nyil- meg. A bíráló bizottság további 
vános pályázattal az volt, hogy két pályaművet megvásárolt 
Szeged városnak olyan komp- A pályázat jó ötleteket adott a 
lex közlekedésfejlesztési javas- vasúti közlekedés és ehhez kap
lat készüljön, amely 2000-ig - csolódó helyi, kozút1 kozlekedés 
figyelembe véve a várható mű- megszervezésére és fejlesztésé
szaki fejlődést. a személy- és re. Egyik ilyen elgondolás. Kis
áruforgalmi felfutást - a város- kundorozsma és Szeged-Rókus 
rendezési tervvel és a város államások összekötése, ami le
közlekedésének fejlesztésével hetővé tenné, hogy a Budapest
összhangban reális megoldása- ről érkező személyforgalmat 
kat tartalmazzon. Követelmény majd a Rókusi-pályaudvarra te-

Jó ötlet született az új teher
pályaudvar kialakítására is, 
amelynek közúti fuvarozási, va
lamint az új medencés kikötő
vel kialakítandó kapcsolatait is 
jól oldották meg az alkotók. 
Hogy mindez mikor valósul 
meg, azt ma még pontosan 
megmondani nem lehet. De 
tény, hogy a pályázatot kiíró 
szervek ajánlották a MÁV Ve
zérigazgatóságnak, hogy 
1988-ig készíttesse el és egyez
tesse a szegedi vasúti csomó
pont komplex fejlesztési tervta
nulmányát annak érdekében. 
hogy Szeged város általános 
rendezési tervének felülvizsgá
lata során a vasútfejlesztéshez 
szükséges területigény figye
lem be vehető legyen. 

volt az is. hogy ez a terv össz- ..---------------------------hangban legyen Szeged és von-
záskörzete valamennyi közleke
dési igényének fejlesztésével. 

A pályázati kiírásra a meg
adott határidőig öt pályamű 
érkezett, ezeket a neves szak
emberekből álló bírálóbizottság 
egyenként értékelte és tett ja
vaslatot a pályaművek sorolá
sára, illetve a díjazásra. 

A pályázat eredményét a kö
zelmúltban hirdették ki: 140 
ezer forint első díjban részesült 
a Közműtervező Vállalat kol
lektívájának pályaműve. Az 
Eke György, Mészáros Zsófia, 
Pelsőczi Géza, Faragó László, 
Ozsváth Miklósné, Huszár Pé
terné és Theobald Károlyné 
összetételű szerzőkollektíva a 
több szakterület feladatait ma
gas szinten, kiemelkedöen ol-

Rakományt is iga�ítanak 
a kelenföldi rendés�ek 

Ismeretes, hogy a vasúton 
sok gondot, tekintélyes mennyi
ségű kocsiállást okoznak a ra
kománycsúszás miatt igazításra 
váró vagonok. Bár a legtöbb 
esetben mindössze néhány per
ces munkára volna szükség, a 
jelenlegi munkaerőhelyzet nem 
tesZI lehetővé a rakodók azon
nali átirányítását. A kocsit a vo
natból kisorozzák, majd napo
kig, sőt hetekig várakozik, je
lentős bevételtől fosztva meg a 
vasutat. 

�---��-------------------------------' dotta meg. 

A kelenföldi üzemfőnöksé
gen nemrégen alakult rendé
szeti munkabngád most fel-

ajánlás keretében vállalta a ki
sebb, szakmunkát, szakértel
met nem követelő rakomány
igazításokat. A kereskedelmi 
hivatal által időben jelzett mun
kához az éjszakai szolgálatból 
távozó rendészek rögtön hozzá
látnak, szükség esetén a sza
badnaposokat is riasztják. Au
gusztusban például három ko
csi rakományának tgazítása 
vált szükségessé. A kocsik 
gyors visszajuttatásával a ke
lenföldi rendészek - ha cse
kély mértékben is, de - hozzá
járultak a krónikus kocsihiány 
enyhítéséhez. 
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Mindannyiunk érdeke 

a társadalombiztosítási 
jogszabályváltozásokról 

Védeni a környezetet 

Szeptember 1-gyel újabb tár
sadalom biztosítási jogszabá
lyok léptek hatályba, folytatva 
a januártól különböző időpon
tokban belépett társadalompoli
tikai intézkedések sorát. Talán 
már nem is emlékszünk ezekre, 
pedig az aktív vasutasok és a 
nyugdíjasok széles körét érin
tette. Ilyen intézkedések voltak: 
a táppénzrendszer korszerűsí
tése; a gyes kiterjesztése; a 3 és 
többgyermekesek, a 2 gyerme
kes egyedülállók, a rokkant 
gyermekek után járó családi 
pótlék emelése; meghatározott 
körben a nyugdíjak, a nyugdíj
szerű egyéb ellátások kiegészí
tése; a gyermekgondozási díj 
(gyed) bevezetése. Ez utóbbi 
nagy népszerűségre tett szert, 
amit az is mutat, hogy a július 
31-i állapot szerint 1296 fő veszi 
igénybe. 

Tízéves korig 

Most továbbléptünk annyit 
és addig, amennyit a népgazda
ság erőforrásai lehetővé tettek. 
Kedvezőek és a népesedéspoli
tikai célkitűzések megvalósítá
sát segítik a tett intézkedések, 
kifejezve az emberről való gon
doskodás magas fokát, figye
lembe véve a dolgozók által már 
korábban felvetett javaslatokat, 
jogos igényeket. 

Megváltozott a gyermekápo
lási táppénz, egyrészt a jogo
sultságnak a gyermek tízéves 
koráig való kiterjesztésével, 
másrészt a beteg gyermek ápo
lása címén igénybe vehető táp
pénzes idő meghosszabbodásá
val, s végül a fel nem használt 
gyermekápolási táppénzes na
pok következő évre, évekre va
ló átvitelével. 

A szülő eddig csak a gyer
mek hatéves koráig vehette 
igénybe a gyermekápolási táp
pénzt. Most már ez tízéves ko
rig jár. Nem változott, hogy a 
táppénz a gyermek egyéves ko
ráig korlátozás nélkül vehető 
igénybe. 

Hároméves korig viszont az 
eddigi évi és gyermekenkénti 
hatvan nap helyett 84 nap, há
rom- és hatéves kor között har
minc nap helyett 42, illetve 
egyedülálló szülőnek 84 nap 
jár. A hat-, tízéves gyermekek 
szülei 14, egyedülállóak 28 táp
pénzes napot használhatnak 
fel. 

Régi kívánságnak tesz eleget 
a szabály azzal, hogy a gyer
mekápolási táppénzt minden 
külön eljárás, együttes kérelem 
nélkül mindkét szülő igénybe 
veheti. Annyi megkötöttség van 
csupán, hogy együttélő házas
társak esetén, ha az apa igényli 
a gyermekápolási táppénzt, igé
nyét továbbra is az anya mun
káltatójának társadalombiztosí
tási kifizető, ügyintéző helye, il
letve a lakóhely szerinti társa
dalombiztosítási vagy a közpon
tosított sport- és kultúrintézmé
nyek vonatkozásában a Vas
utas Társadalombiztosítási 
Igazgatóság bírálja el. A gyer
mekápolási táppénzes napok 
nyilvántartását természetesen 
az anya munkahelyén vezetik, s 

így biztosítható a fel nem hasz
nált napok elvesztésének meg
akadályozása. 

E rendszerben a pontos, idő
beni működéshez, az ellátás za
vartalanságához nagyon lénye
ges egyrészt, hogy az apa mun
káltatója az igénybejelentést 
követő három napon belül az 
anya munkáltatója részére az 
orvosi igazolással együtt a táp
pénz számfejtéséhez, folyósítá
sához szükséges adatokat a sza
bályoknak megfelelően meg
küldje. Másrészt, hogy a bizto
sítottak minden személyére, há
zastársára (élettársára) vonat
kozó tényt (pl. egyedülállóság, 
egyedülállóság megszűnését, a 
gyermek háztartásából való 
végleges elkerülését stb.), ami a 
gyermekápolási táppénzre való 
jogosultságot érinti, a társada
lombiztosítási ügyintézőnél be
jelentse. Az ellátást érintő vál
tozások bejelentése általános és 
alapvető kötelezettsége és érde
ke a biztosítottnak, mert ezzel 
elkerülhető az ellátatlanság, a 
túlfolyósítás, és a jogalap nél
küli ellátás. A bejelentési köte
lezettségre az ügyintézőknek 
írásban is fel kell hívni a bizto
sítottak figyelmét. 

�'
T

égy héttel bővül 
a szülési szabadság 

A szülési szabadság négy 
héttel meghosszabbodik, s húsz 
hétről huszonnégy hétre, na
pokra számítva 140 napról 168 
napra emelkedik. Ebből négy 
hetet a szülés várható időpontja 
előtt kell kiadni s azt nem lehet 
a szülés várható időpontja után
ra átvinni. Az is egyértelmű, 
hogy a szülés után járó húsz hét 
szülési szabadság meghosszab
bítására nincs lehetőség. 

Ez az intézkedés a születendő 
kicsinyek egészségét szolgálja a 
kismamák védelmével együtt. 
A szülés előtti négy hét nélkü
lözhetetlen nyugalmat jelent a 
kismamáknak, figyelmüket a 
közelgő szülésre összpontosít
hatják. 

A társadalombiztosítási jog
szabályok szerint terhességi
gyermekágyi segély a szülési 
szabadság idejére jár. Így a 
terhességi-gyermekágyi segély 
időtartama négy héttel meg
hosszabbodik, 140 napról 168 
napra. Ez az intézkedés a szep
tember 1-i és azt követő várha
tó (kiírt) szülésekre vonatkozik. 
Ennek megfelelően az üzemor
vosoknak terhesállományba 
kell venm a kismamát a szülés 
várható időpontja előtt 28 nap
pal, a terhesgondozási könyv 
adatai alapján. A terhességi
gyermekágyi segélyt a szülés 
várható időpontját megelőző 28 
naptól 168 napra kell folyósíta
ni, attól függetlenül, hogy a 
szülés a várható időpontot meg
előző 28 napon belül vagy azt 
követően következett be, illető
leg a szülő nő a szülés várható 
időpontját megelőző 28. napon 
keresőképtelen vagy sem. Ab
ban az esetben pedig, ha a szü
lés a várható időpontot megelő
ző 28. nap előtt következett be, 
a terhességi-gyermekágyi se-

A. menetrendi pontosság 

még nem minden! 
Augusztus 2-án, a Déli pályaudvarról 7 óra 40 perckor induló 

Baranya Expresszel Pécsre utaztam. A vonat pontosan indult, és 
sietek megjegyezni: pontosan is érkezett Pécsre. 

Az utazás azonban mégsem volt tökéletes -, hogy finoman 
fejezzem k1 magamat ... Sem az első, sem a másodosztályú ko
csikban nem volt víz. A közel háromórás utazás alatt nem lehe
tett kezet mosni, így nem csoda, hogy az utasok többsége érkezé
se után a mosdókba rohant. 

A közlekedési kultúra alfája és omegája úgymond a pontos
ság. Nem vitatom. de egy s más még hozzátartozik. 

Olyan nagy munka a tartályok feltöltése? 
Szücs Ferenc 

gélyt a szülés napjától 168 nap
ra kell folyósítani. 

A terhességi-gyermekágyi se
gélyt igénylőnek a terhesállo
mányba-vételről való orvosi 
igazolást kell bemutatni. 

Intézkednek a szabályok arra 
az esetre is, ha a csecsemőt 
örökbefogadják. Az örökbefo
gadó nő részére terhességi
gyermekágyi segély a gondo
zásba vétel napjától, legfeljebb 
azonban a gyermek születésétől 
számított 140. napig folyósítha
tó. 

Abban az esetben, ha gyer
mekgondozási díjban, illetőleg 
gyermekgondozási segélyben 
részesül a szülő nő, a terhessé
gi-gyermekágyi segélyt a szülés 
várható időpontját megelőző 28. 
naptól számított 168. napra kell 
folyósítani. 

Emelkedik 
az anyasági segély 

Az anyasági segély 2500 fo
rintról 4000 forintra való eme
lése azok részére, akik 1985. 
szeptember 1-jét követően szül
nek. Nem változtak a feltételei 
az egyéb kötelező orvosi vizsgá
laton való részvételnek. A 4000 
forint akkor fizethető ki, ha a 
szülő nő terhességi orvosi vizs
gálaton négyszer, koraszülés 
esetén az egyszeri terhességi 
orvosi vizsgálat a terhesség 
kezdetétől 140 napon belül tör
tént. Egyéb esetekben a segély 
összege gyermekenként 1000 
forint. 

Lényeges egészségügyi érde
kek fűződnek az orvosi vizsgá
latokon való megjelenéshez, a 
rendszeres terhesgondozáshoz, 
ami nemcsak formális, hanem 
alapvető érdemi feltétel a szü
lők, különösen az anya és a szü
letendő gyermek érdeke. 

Amennyiben az ismertetett 
szabályokkal kapcsolatban kér
dések vetődnek fel, dolgozóink 
forduljanak bizalommal az ügy
intézőkhöz, a vasutas társada
lomb1ztosftás1 igazgatóság terü
leti ellenőrzési csoportjaihoz, s 
a Vasutas Társadalombiztosítá
si Igazgatósághoz. 

Dr. Bordi István 

A Boney M. együttesnek van 
egy száma, amiben a kórus ezt 
énekli: Don't kill the World! Ne 
pusztítsd el a világot' Igazat 
szól a sláger: a természet foko
zódó elszennyeződésének gátat 
kell vetnünk. 

Környezet és egészség -
évezredek óta összetartozó fo
galmak. Egyszerre kell mind
kettőért harcolnunk' Ember és 
természet valamikor összhang
ban volt egymással. Úgy tűnik, 
a növekvő ipari termelés, a né
pesség, az urbanizáció, a moto
rizáció, az egyre több kémiai 
anyagot felhasználó mezőgaz
daság ellenségei lennének a ter
mészetnek. A víz és a levegő 
szennyeződése, a zaj, az egyre 
növekvő mennyiségű veszélyes 
hulladék: szomorű tények. 

Kiszámították, hogy egyórá
nyi fegyverkezésre fordított 
összeg egy év környezetvédel
mére lenne elegendő. Ahhoz, 
hogy például megállítsuk az el
sivatagosodást, két egymást kö
vető évtizedben, évente 1.8 mil
liárd dollárra lenne szükség' 
Hazánk területének 9-10 száza
léka nevezhető fokozottan 
szennyezett környezetnek, és 
ezeken a helyeken dolgozik, él 
a lakosság negyven százaléka. 
Egy évtizede még a negyedik
ötödik helyen tartották számon 
a szakértők az emberiséget fe
nyegető veszélyek között a ter
mészeti környezet pusztulását. 
Alig telt el tíz év. és a környe
zetszennyeződés a második 
helyre lépett elő. ·megelőzve a 
természeti katasztrófákat és a 
túlnépesedést! A környezet vé
delme az egész földünkre kiter
jedő összemberiség1 feladattá 
vált! 

A tények 
makacs dolgok 

Nyugat-európai adatok sze
rint 1 köbméter levegőben 150 
mg össz-szennyező anyag a 
megengedhető. Ezzel szemben 
Észak-Rajna-Westfáliában vá
rosok felett ez a mennyiség 
gyakran a 12 OOO mg-ot is eléri 1 
A nagyvárosok feletti por és pá
rafelhő a napsugárzásnak átla
gosan 20-25 százalékát is elnye
li, főleg az életfontosságú ultra
ibolya sugarakat tartja -vissza, 
aminek az a következménye, 
hogy az itt élő emberek szerve
zete nem tud kellő mennyiségű 
D-vitamint termelni. 

Építkezők figyelmébe! 
Akarja házát mielőbb új köntösben látni? 

Használjon Terranova 
nemes- és hőszigetelő 
alapvakolatot ! 

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

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

KAPHATOK: 
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. 

Tatabányán a porszennyező
dés miatt 21 százalékkal kisebb 
az ultraibolya sugárzás. Buda
pesten 1930-hoz viszonyítva a 
levegő kén- és koromszennye
ződése 50 százalékkal emelke
dett! Hazánkban a levegő
szennyeződésből eredő kárt évi 
2,5 milliárd forintra becsülik. 
Századunkban mintegy 380-400 
milliárd tonna CO, került a le
vegőbe

l. 
mely az évtized végére 

10-12 c-kal emelheti meg föl
dünk átlagos hőmérsékletét. 
A nagyvárosok környezetében 
rohamosan csökken a talajvíz 
szintje. Milánó és Bologna kö
zelében 20 év alatt több mint 20 
m-t süllyedt a talajvízszint. Ag
gasztó a tengerek és óceánok 
vízének szennyeződése, me
lyeknek algái, növényvilága, a 
föld legnagyobb oxigénforrásai. 
Ismert az 1956. évi nagy balato
ni halpusztulás. a Dunába veze
tett szennyvíz évi mennyisége 
400 millió köbméter, és ennek 
csak 10 százaléka tisztított. 

A földön közel 500 millió hek
tár szántóterület vált terméket
lenné az erózió és az elszikese
dés következtében. Az NSZK
ban 17 év alatt 54 500 hektár 
mezőgazdaságilag hasznosítha
tó földterület (az összes 4 száza
léka) veszett el. Hazánkban 
évente 150 millió tonna termő
talajt visz el a lehullott csapa
dék. Lehetne még az adatokat 
folytatni. .. 

Környezetünk fokozódó meg
terhelése. szennvezése követ
keztében növekednek az embe
nségre káros. úgynevezett civi
lizációs ártalmak. Az emberi 
természet, a szervezet fokozott 
megterhelése következtében 
mind gyakoribb a gyomorfe
kély, a szívinfarktus, az idült 
légúti betegségek, a neurózisok 
stb. Túlzott mértékben használ
juk a föld energiakészleteit is. 

Savas eső 

A savas eső olyan esov1z, 
amely kénsavat tartalmaz; kü
lönösen azokon a helyeken 
okoz károkat, ahol ipari célokra 
kénben gazdag szenet égetnek. 
A kén, a nitrogén oxidjainak ki
szabadulása után a levegőben 
további oxidáció révén kénsav 
és salétromsav keletkezik. Ez a 
savas eső már Közép-Európa 
erdős Vidékeinek bükkfáit és fe
nyőfáít is súlyosan megrongál-

ta. A savas csapadék a levegő
ben lévő széndioxiddal együtt 
erősen szennyezi a légkört. Az 
esővíz pH-ja normál körülmé
nyek között 1s savanyú, mivel a 
levegőben lévő széndioxid szén
!:avvá alakul benne. általában 
5,6 pH értékű. Akkor tekinthető 
kórosan savasnak, ha a vegyha
tása ez érték alá süllyed. Anglia 
nyugati Vidékein az esővíz pH
ja 4,4-4,7, míg a keleti terüle
teken 4,1-4,3 között mozog Az 
elmúlt 30 év során a savas csa
padék mennyisége egyre nőtt. 

Mit okoz a savas eső? Pusztul 
a halállomány, az állat- és a nö
vényvilág. Megváltozik a talaj
víz fémtartalma. Az alumínium
mérgezés embereknél vesemű
ködési zavarokhoz vezet. tehát 
a víz magas alumíniumtartalma 
nem közömbös az emben szer
vezetre sem. 

Mi a teendő? 

Köztudott. hogy a környezet
védelmet csupán hivatali eszkö
zökkel nem lehet eredménye
sen megoldani. Nemzetközi 
együttműködésre van szükség. 
Az erdőkre főleg a légszennye
zés, a talajvízszint változása, 
valamint az aszályok hatnak 
kedvezőtlenül. 

Új gondok is merülnek fel: 
hova tegyük a méregtemetőket. 
és hogyan? Hazánkban évente 
mintegy kilencvenmillió tonna 
hulladék képződik. melyből az 
ipar veszélyes hulladéka átlag
ban ötmillió tonnát tesz ki, és 
ezt még jelentős mértékben nö
veli a mezőgazdaság, döntően a 
növényvédő szerek mérgező 
melléktermékei. 

Környezetvédelmi főiskolai 
oktatásra lenne szükség. A köz
lekedés és környezetvédelem 
Viszonyában 1s sürgősen tenni 
kellene valamit. Nem biztos, 
hogy a bírságolások megolda
nák ezt a gondot. A Dunába be
leöntött gépkocsiolaj, az erdők
be titokban kivitt szemét az ál
lam polgárok" felelősségét terhe
lik, de az egész társadalom fele
lős a természet elszennyeződé
sében. A büntetés kifizetőbb
nek látszik. mint a környezetvé
delemre költött összeg. Pedig a 
természet védelme mmdany
nyiunk érdeke. Erdő, madarak. 
növények - természet nélkül 
nem élhetünk. 

Dr. Veress Sándor 

A Budapesti � 

DOMUS (il!) [ .... t.�I 
(il!) � 

AZ ŐSZI BNV-N 

Vásárlással egybekötött 
árubemutatót tart 

a K 20 pavilonban a 
vásár ideje alatt 

vásárolhat az először 
bemutatásra kerülő 

új típusú bútorokból. 
A hagyományos 

szekrénysorok, garnitúrák is 
megtalálhatók. 

Helyszíni OTP-ügyintézés, 
BOY szolgálat áll a 

vásárlók rendelkezésére 
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DÉLELŐTI 
Az északi szél hegyesebben 

fújt, megrázta a standok hófogó 
ponyváit. Székáts megrázkó
dott, átfázott a piaci ténfergés
ben. Megállt a Capri presszó 
előtt, a két szatyrot falnak tá
masztotta, lehúzta egyujjas 
kesztyűit, dörzsölte kezefejét, 
ökölbe szorította, kinyűjtotta hi
deg ujjait, helyben járással me
lengette cúgos cipőben kihűlt 
lábait. A védekező gyakorlatok 
nem használtak, összekapta a 
tömött kéziszatyrokat és be
ment a presszóba. Úgyis régen 
járt ott. A kávéfőző gép előtt le
rakodott és derűs hangon kért 
egy tripla kávét. 

- Tegye le a gép mellé, Pi
roskám, nem ülök le. Sok a do
log otthon. 

- Csak nem új könyvet tet
szik írni? 

Elképedve nézett a lányra. 
Honnan szedi az értesüléseit, 
mert hogy katonai szakkönyve
ket nem olvas, az egészen biz
tos. 

- Ezredes úr nagy katonai 
tudós - folytatta volna Piros
ka, de Székáts közbeszólt. 

- Mondja, honnan veszi 
ezeket a dolgokat? 

Siklós János 

\1 A G \: A R V A S L T A S 

A presszóslányt láthatóan 
megzavarta célt tévesítő közvet
lensége. Székáts megsejtette, 
hogy túlzott érdeklődése és tré
fálkozó kedve váltotta ki a bi
zalmaskodó közléseket. A kiala
kult szótlanságban a kölcsönös 
tartózkodás és a közöttük lévő 
valóságos távolság láthatatlan 
íve kifeszült. Székáts érezte, 
hogy hallgatásából sértődésre 
következtethet a lány és ettől 
nevetségessé válhat. 

Érdeklődő hangon szólalt 
meg, és azt kérdezte, miféle sze-

Piroska semmit sem értett a 
második mondatból. Hangja 
felerősödött, gyűlölet és felhá
borodás vibrált a kimondott 
szavakban. 

- És kérem, kétmilliót nyert 
a lottón! Janka néni halála után 
magának követeli a villát, pö
rösködik a bátyjával. Emiatt le
zárták az emeleti részt. 

- Azt hallottam, hagyatéki, 
per alatt áll az ügy - említette 
Székáts higgadtan, kimért han
gon. 
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- Triplát? Ezredes úr, nem 
hlszek a fülemnek - szólt cso
dálkozva Piroska a presszógép 
mögül. 

Ismerte a lányt, Janka villá
jának földszintjén egy leválasz
tott lakásban él, apja körzeti ta
nácstag. Székátsék erkélye és 
Piroskáék lakásának ablaka 
hallótávolságban egymásra 
néz. Köszönő viszonyukhoz tar
tozik, hogy néha elbeszélgetnek 
az utcán vagy ritkábban itt a 
presszóban, piacos napokon. 

A csillagokban élni 
(2.) 

- Félünk attól, hogy meg
szerzi a házat, és bosszúból ki
tetet bennünket onnan, mert 
tetszik tudni, ezredes úr ez min
denre képes a saját érdekében. 

- Ezt talán csak nem teszi 
meg. 

A lány nem figyelt Székáts 
szavaira, saját sorsával bíbelő
dött. Mozgalmas órák követték 
egymást. Márta különleges sü
teményei a tálalón várakoztak: 
diótorta, sima és lekváros lin
zerkarikák, no meg a nemzeti 
karakter szimbólumaként má
kos és diós be1gli, felszeletelve, 
porcukor nélkül. A beigli minő
sége Székáts ízléséhez igazo
dott. Amikor Márta először sü
tött karácsonyra, a tésztában 
csak mutatóban volt mák és 
dió. Ez mákos kalács, nem be1g
li - állapította meg az ifjú férj. 
A valódi beigli tésztája vékony, 
mint a Modianó cigarettapapír, 
a töltelék mennyiségétől függ, 
hogy kalács vagy beigli lesz be
lőle. A fiatalasszony nem nyelte 
le a megjegyzést. ,.Drágasá
gom, azt mondom én neked, 
süttess magadnak beiglit ott, 
ahol akarsz." A férj lecsillapí
totta Márta ágaskodó önérzetét, 
akkor ez még könnyebben 
ment, de karácsonyra valódi be
iglit süttetett valahol, az első 
két évben nem is volt baj, míg 
aztán Székáts közölte, nem lesz 
karácsonyra se diós, se mákos.· 
Márta, mintha a kedvező alka
lomra várt volna, megsütötte a 
világ legjobban sikerült beigli
jét, amely azóta is őrzi a színvo
nalát. 

Kiss Attila: Duna-kanyar 

- Triplát, Piroskám, először 
azért, mert hideg van. Másod
szor, mert karácsony van. Har
madszor, mert a vásárlást befe
jeztem. Ez három, tehát tripla 
jár - tréfálkozott a mandula
szemű, fekete hajú, bögyös 
lánnyal. 

- Ha Márta ném megtudja, 
mi lesz abból, te jó szagú úris
ten - incselkedett a lány. 

Meglepődött. váratlan volt a 
válasz, bizalmaskodásnak érez
te a megjegyzést, de azért meg
őrizte a kedélyes légkört. 

- Ha megtudja, az az ő baja, 
én me_g nem mondom. 

- En sem - mosolygott cin
kosan a fekete lány. 

Székáts közelebb húzódott a 
fűtőtesthez, hidegtől elgémbe
redett ujjait melengette a forró 
bordákon. Ha megtudná Márta, 
megtudná, de honnan tudja ez 
a lány, hogy feketekávét nem 
ihat? - tűnődött miközben le
vette fejéről a szőrsapkát és ki
gombolta irhakabátját. A do
hányzástól is eltiltották, húst 
csak mértékkel fogyaszthat. Fe
kete doktorra, a körzeti orvosra 
gondolt. lehet, hogy az pletykál
kodott. Ebben azért nem volt 
biztos, vagy talán Mártának 
eredt meg a nyelve egy tanács
tagi beszámolót követő terefe
rén. Ez viszont még valószínűt
lenebb. 

- Itt a kávé, parancsoljon, 
ezredes úr. 

- Megmondhatom. Janka 
némtől, szegénytől. Nagyon 
tisztelte az ezredes urat, szerin
tem nemcsak tisztelte, szerette 
is. 

- Ne beszéljen butaságokat. 
- Én meg olyan szerencsét-

len vagyok. ezredes úr, hogy 
azt el sem tudom mondani. 

- Maga, maga szerencsét
len a húsz évével? Mit szóljak 
én a hatvannéggyel. 

- Huszonegy múltam, de 
nem az évek játszanak szere
pet. Tetszik ismerni Janka néni 
kisebbik fiát? 

- Látásból ismerem a Fe
rencet, nagy betyár. Úgy tudom 
már nem tanít, otthagyta a gim
náziumot. 

- Vállalkozó lett, önálló ab
laktisztító kisiparos . . . És ta
vasz óta milliomos. 

- Látja, ezt nem tudtam. 
Cukor nélküli kávéját kavar

gatta, Piroska a gőzölgő, sister
gő géppel foglalkozott. A kes
keny helyiség gyertyaégői ho
mályban hagyták az apró kávé
zóasztalokat és a kopott tonett 
székeket. A bejárattal szemben 
elhelyezett tükörfal vég nélküli 
sötétbe vesző folyosóvá nyűjtot
ta a formátlan kávézót. Az ajtón 
gyanútlanul belépő, ha véletle
nül a szembe lévő tükörbe né
zett úgy érezhette, hogy a pokol 
tornácára került. A bagó- és 
italbűztől kesernyés, áporodott 
levegő szaga kimoshatatlanul 
tapadt a földig érő függönyök
be. A bejárati ajtó mellett há
rom fiatalember diskurált meg
lehetősen emelkedett hangulat
ban, arcuk a fényben olyan sár
gának látszott, mintha sáfrá
nyos maszkot viselnének. 

Moszkvából csaknem 16 óra A vonat utasai kényelmesen 
a vonatút Tallinnba. Az Estonia kászálódnak. Lökaösődés, tüle
feliratot viselő elegáns expressz kedés nélkül, egyesével hagy
az első vágányon várakozik. juk el a kocsit. Az ablakból még 
Még rengeteg az idő az indulá- látom, az ifjú pár lép ki első
sig, ám mégis szinte rohanunk. ként, hogy aztán nyakába ve
A magyarázat egyszerű: szakad gyen szülőt, nagyszülőt, mun
az eső, a szerelvény pedig hosz- katársat. A heves ölelkezés 
szú. Nem lehet mit tenni. végig akárha egy délgörög szigeten 
kell járnom a hosszú utat, hí- történne, s a csókok is nagy so
szen a kupém közvetlenül a dí- kára cuppannak el. A családi 
zelmozdony mögötti kocsiban találkozó rögtönzött nászmenet
van. té alakul: a társaság gyalogo-

N a, végre fedél van a fejünk san indul a belváros felé. 
felett, le lehet dobálni a nedves Jó magam is megölelem az 
holmit. Tolmácsom még a cipő- észt barátokat - ha nem is 
jét is leveszi. Később a kísérő- ilyen vehemenciával. Beprésel
ve! hármasban beszélgettünk. jük magunkat egy fekete Vol
Kirakom az itthonról hozott gába, majd elhúzunk a nászme
MALÉV hamutartós szelencét, net mellett. Talán két percig 
aztán ráfüstölünk. Az első go- megyünk előre, csupáncsak 
molyag még a fejünk felett le- ennyi az út. A kiszállás aztán 
beg, amikor megjelenik a vo- majdnem tovább tart. 
natkisérő és kemény szavakkal - Tudod mondja az 
tör ránk: .,Csak a toalett előtt egyik barátom - ez a Tallinn 
lehet dohányozni!" Sebaj, mi nagyon praktikus város, itt 
az a három lépés. Csakhogy a minden közel van egymáshoz. 
csöppnyi hely már megtelt, tes- - Jó, jó, ezt értem - vála
tes észt halász, matróz, vasutas szolom neki -, de akkor hol 
és egy szabadságra utazó tiszt- van a tenger? 
viselő tölti be a teret. S visszaút Jóízűt nevetnek. 
sincs. Nyomunkban egy ifjú há- - Hát a hátad mögött, úgy 
zaspár elzárja az utat. 300 méterre. 

Később előkerül a hazai 
kontyalávaló, jólesnék egy koc- * 

cintás. De a gyezsumája ezt is 
leparancsolja az asztalról. Hja, Amíg az étteremben elhe
szesztilalom van, a vonat pedig lyezkedünk, van idő kürülnéz
nyilvános hely. Mit lehet tenni? ni. Hűvös félhomály, rejtett 
Behúzzuk a kupé ajtaját, és jel- mennyezeti és padlóvilágítás, 
képesen, szmte hang nélkül elegáns kiszolgálás. Csészéből 
koccintunk az alkalmi eszköz- kanalazzuk a rántás nélküli fe
zel, a kii.irult teáspoharakkal. hérrépapüré-levest. A többiek 

rencsétlenség érte? Piroska föl
függesztette az egyébként is 
nikkel fényű gép karjainak tisz
togatását, puha, meleg tekinte
tét a hangoskodó fiatalemberek 
felé fordította, mintha rendelés
re várna. Nehezen leplezte bi
zonytalanságát Székáts újra 
kérdezte: 

- Nos, Piroska, mi baj van? 
A lány ránézett és talán már 

bánta is, hogy belekezdett, de 
udvariatlanságnak érezte az 
idős emberrel szemben, ha kité
rő válaszokat ad. Fakó hangon, 
indulatok nélkül kezdett beszél
ni. 

- Úgy terveztük Ferenccel, 
hogy összeházasodunk. 

- Szerették egymást? 
kérdezte az ezredes. 

Piroskát megzavarta a közbe
szólás. 

- Hát hogy is mondjam. Én 
szerettem, de ő csak játszott ve
lem. Pedig az anYJa kívánsága 
is az volt, hogy minél előbb csi
náljuk meg az esküvőt. Janka 
néni eltervezte, hogy az emele
ten berendezkedhetünk, azt 
kérte maradjunk a közelében. 
Sajnos egészen más irányba 
fordult minden. 

A lány abbahagyta, könnyei
vel, indulataival küszködött, az
után összefüggéstelenül, részle
tekbe bonyolódva mesélte el, 
hogyan csapta be Janka néni 
fia. 

- Komolytalan. csélcsap fic
kó ez a Ferenc - szólt közbe. 
Majd néhány pillanattal később 
mint valami súlyos, eleve elren
delt sorsszerűséget, megjegyez
te: Úgy látszik a szélhámosság 
is örökletes tulajdonság: a véré
ben van. 

- Nézd, olyan ez a hal, mint 
egy torzó a jégkorszakból -
mutatta föl Székáts a nagy, kér
dőjellé dermedt harcsát. 

- Hol az isten csudájában 
járkáltál vele, mindjárt dél. 

- Hol, hát a piacon - s 
kezdte kiszedegetni a konyha
asztalra a szatyrok tartalmát. 

- Ne csinálj széjjelséget, 
rakjál mindent a helyére! 

(Folytatjuk) 

lométer. Mondogatják a lettek: 
legalább ennek a felét adnátok 
ide, akkor büszkélkedhetnénk, 
hogy van már nekünk is egy 
szigetünk. 

Az elnökhelyettes teletölti a 
poharamat. 

A szegedi tszb-nél 

Eredményes oktatási évet zártak 
A szegedi területi szakszerve

zeti bizottság legutóbbi ülésé
nek napirendjén szerepelt a 
szakszervezeti tagok és a tiszt
ségviselők oktatásának értéke
lése. A bizottság jónak értékelte 
az 1984/85-ös oktatási évet, kü
lön kiemelte a tömegpolitikai 
oktatás eredményességét, amit 
bizonyít az is, hogy azon a dol
gozók 31,6 százaléka vett részt. 

Az egyes oktatási formák 
részletes elemzése során az ülés 
résztvevői megállapították, 
hogy a tömegpolitika1 oktatás 
megkezdésekor figyelembe vet
ték a tagság érdeklődési körét 
és véleményét. A szakszerveze
ti bizottságok többsége az Idő
szerű kérdések oktatási formát 
választotta, s mindössze kilenc 
tanfolyamon foglalkoztak társa
dalmunk kérdéseivel. 

A tszb területén 157 tanfo
lyamon mintegy négyezer hall
gató vett részt, akiknek 77,5 
százaléka fizikai dolgozó. Az 
egyes témák feldolgozása során 
lehetőséget biztosítottak a ta
gok rendszeres tájékoztatására 
is. Főleg az időszerű munkahe
lyi, gazdasági és szakszervezeti 
feladatokról, eredményekről 
esett szó. Az ehhez szükséges 
anyagokat, állásfoglalásokat 
időben megkapták a propagan
disták. 

Az egyes témák előadójának 
a helyi párt és gazdasági veze
tőket kérték fel, akik szívesen 
vállalkoztak a foglalkozások 
megtartására. 

A tömegpolitikai oktatás mel
lett a szakszervezeti tisztségvi-

selők képzése 1s fontos szerepet 
kapott. A bizalmiak és helyette
seik (1073) és a partner gazda
sági vezetők (147) együttes kép
zését a kisebb szakszervezeti 
bizottságok összevontan, míg a 
nagyobbak decentralizálva 
szervezték. Az előadók általá
ban az szb-títkárok és tagok, 
egy-két helyen a főbizalmiak, il
letve meghívott előadók voltak. 
A foglalkozások tematikáját a 
szakszervezeti bizottságok ha
tározták meg, melyhez felhasz
nálták a SZOT kiadványait, a 
különféle szakszervezeti folyó
iratokat. 

A tapasztalatok szerint a 
résztvevőket elsősorban a 
munkahelyi élet kérdései / og
lalkoztatták. A panaszokat a 
szakszervezeti bizottságok vizs
gálják és intézkedéseket tettek 
azok orvoslására. 

A vasutas-szakszervezet ok
tatási központja által szervezett 
továbbképző tanfolyamokra 
168 személyt iskoláztak be. 
Hasznos volt a Csongrád me
gyei SZMT által (a főbizalmiak 
és helyetteseik részére) szerve
zett levelező oktatás is. 

A tszb , elkészítette az 
1985/86-os új oktatási évre szóló 
intézkedési tervét, melyet még 
májusban elküldött a szakszer
vezeti bizottságoknak. Megha
tározták a tömegpolitikai okta
tás témaköreit is. Kiválasztot
ták a propagandistákat, meg
rendelték az oktatási anyago
kat. 

Gellért József 

példájára kipróbálom hozzá a 
forró túrós lángost. Finom. De a 
jégkockákkal hűtött gyümölcs
rostszörp már más ízvilág. Fel
tűnés nélkül leteszem a poharat 
és messzebb tolom a tányérom
tól. Az egyezményes jelet azon
ban észreveszik. Rövidesen olu, 
azaz sör kerül az asztalra. Így 
már jobban csúszik a borsóval, 
sárgarépával, sült burgonyával 
körített flekken. 

- Ez a Kéirdla minerálvíz. i 
Egyszer régen halászok men
tek ki a Hijumaa szigetre. Ha- ., 
lat ugyan nem / ogtak, ám cse
rébe ezt a vizet találták. 

A Saaremaa szigeten, ami 
magyarul szigetföldet jelent. 
van a sörgyár - mondják tájé
koztatásul -. ezért hívják így a 
sört is. 

Egy mondás szerint a szigete
ken mindig lehet találni vala
mit. A hivatalos és baráti be
szélgetések meggyőztek arról, 
hogy észt rokonamk nagy becs
ben tartják, mi több, szinte tisz
telik szigeteiket. Sokan motor
csónakkal járnak ki a hétvége
ken, mások viszont állandó la
kóhelyül választják valamelyi
ket. Az állami és szövetkezeti 
fejlesztések nyomán a nagy szi
getek jól iparosodtak. főként az 
élelmiszer- és a könnyűipar te
rén. Vannak persze lakatlan 
szigetek is. 

* 

Karolina. Egy alagút neve 
ez, amely a Toompea (várhegy) 
gyomrába fúródik. Délután 
van, s az elegáns presszóvá 
alakított barlang bejárata előtt 
a munkából jövők kis sorba ál
lást rendeznek. Mi lehet itt ér
dekes? - töprengek, míg bará
taim utat törnek. 

- Csak nem / og a vendég 
itt sorba állni - súgja oda 
egyikük. 

Bent vagy tizenöt méter 
mélységig, kivágott fák rönkjeit 
asztalnak használva emberek 
ácsorognak a sötétben. Ahogy 
megszokom a félhomályt feltű
nik, hogy aki megitta egy- vagy 

Lembit Link, a halászati szö- kétdecis piros italát, már veszik 
vetkezetek szövetségének el- is el a poharat tőle, i finoman 
nökhelyettese 1s szeretettel be- kitessékelik. Szigorodtak a 
szélt a szigetvilágról: szeszmérés szabályai errefelé. 

- Tudod - mondja derűsen Ezt ismervén, nem tudok szaba-
- a letteknek nincsen szige- dulni a gondolattól, hogy ez az 
tük, nekünk viszont 1500 van. alagút korábban jóval mélyebb 
Az egyik például közvetlenül lehetett ... Most már csak hú
Lettország partjainál bukik ki szan férnek be. Kevesebb em
a tengerből; alig fél négyzetki- ber, kevesebb szesz. 

Hangulatos tallinni utca 

Közben megjönnek a pohara- Aztán a trakta teljessé válik: 
ink. - Terviseks! - egészségé- meghozzák az epres tányérká
re - mondják. Tiszteletemre kat. Vörösbor vodkával, ko
másfél decivel koccintunk. nyakkal. szegfűszeggel, eper
Nem kicsi adaggal, de nem is rei. Nem is rossz. Kár, hogy 
naggyal. Lelkesen példát muta- rengeteg a kristálycukor mind-
tunk. egyikben. 

- Közönséges vörös bor -
dörmögi észt barátom - csu
pán egy kis konyakot meg vod
kát öntenek belé, és szegfűszeg
gel / elforralják. 

Érzem is a poháron a forrósá-

Még javában tart az esti vilá
gosság, amikor becihelődünk a 
Moszkvába induló vonatba. 
Észt barátom utánam hoz egy 
üveg Kardlát. 

got. Közben egy szőke szakát- - Szomjazni azért nem kell 
!as matróz a magyar szóra köze- - kiáltja istenhozzád közben. 
lebb hajlik. Figyel és lassabban 
hörpöl. Igaz, mindig nagyokat. · Kárpáti Tamás 
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lgy látta Huszák Zsott 

Tizenhat éves labdarúgók 
világbajnoksága Kínában 
A BVSC egyike azoknak a 

kluboknak, amelyekben közis
merten jó az utánpótlás-neve
lés. A vasutasok több élvonal
beli· szakosztállyal büszkélked
hetnek. Bár igaz, hogy a labda
rúgók több évtizede elkerülték 
az NB I-et, de mindezzel 
együtt őket is megilleti a fenti 
megállapítás. Egykoron itt bon
togatta szárnyait Tichy Lajos, 
Fekete László, Törőcsik András 
is. A szorgalmas edzők munká
jának eredményeként mostan
ság is több ígéretes tehetség 
kergeti a labdát a Szőnyi úton. 

Egyikük Huszák Zsolt, aki a 
magyar válogatott tagjaként 
részt vett a dr. Csanádi Arpád
ról elnevezett 16 évesek labda
rúgó-világbajnokságán Kíná
ban. 

- Párizs, majd Hongkong 
érintésével tizenhat órás, él
ménygazdag repülés után ér
keztünk meg a csoportmérkőzé
sek színhelyére, Sanghajba -
kezdi a visszaemlékezést a fia
tal középpályás. - Csodálatos 
látvány volt fentről nézni, 
ahogy Kuvait olajkútjainak 
lángjai megvilágították a sötét 
éjszakát. 

- A hírügynökségi tudósí
tásokból az eredmények már 
közismertek. Mégis arra kér
lek, hogy mint játékos, eleve
nítsd fel a mérkőzéseket. 

- Első mérkőzésünket Me
xikóval vívtuk. Végig lüktető, 
gyors játék folyt a pály_án a 
nagy meleg ellenére is. Elénk 
érdeklődés kísérte a világbaj
nokságot. Ezen a mérkőzésen is 
25 ezer néző volt jelen, akik a 
mexikói televízió jóvoltából a 
dél-amerikaiakhoz hasonlóan 
láthatták, hogy két jogos 
11-est nem ítélt meg javunkra 
a játékvezető, s így maradt a 
gólnélküli végeredmény. 
A rendkívül jó képességű játé
kosokat felvonultató Brazíliát 
1 :O-ra győztük le. A jó takti
kánknak és a lelkesedésünknek 

tulajdonítható ez a siker. Na
gyon örültünk, hiszen mi fiata
lok is tudjuk, hogy Brazíliát 
bármilyen szinten is dicsőség 
legyőzni. A 3:0-ra legyőzött 
Katar sem képviselt gyenge já
tékerőt. Technikásak, gyorsak, 
de most taktikailag még gyen
gének bizonyultak. 

- Csoportgyőzelem, kapott 
gól nélkül következett a legjobb 
nyolc között a futballmúlt nél
küli Nigéria. Es bekövetkezett 
az, amire ti sem gondoltatok? 

- Örültünk, amikor meg
tudtuk, hogy Nigériával mérkő
zünk a négy közé jutásért. Az
tán a pályán hamar kiderült, 
ebben az esetben nem megha
tározó, hogy melyik országban 
nagyobb a futball hagyománya. 
Frissebbek voltak, mint mi, jó 
volt a csapatjátékuk,tecnikailag 
is jól oldották meg a feladatu
kat, amit segített kitűnő erőnlé
tük. Teljesen megérdemelten 
győztek le bennünket 3:1-re. 
Nagyon elkeseredtünk, amiért 
nem jutottunk tovább, de vala
mennyien meggyőződhettünk 
arról, hogy ezen a vb-n Nigéria 
volt a legjobb. 

- Volt olyan csapat, amely
nek tagjai a végső győzelemért 
fejenként ötszázezer forintnak 
megfelelő valutát kaptak vol
na. Nem tartod ezt túlzottnak? 

- Szeretem a pénzt, de ilyen 
szinten szerintem még nem 
nyújtunk olyan színvonalas já
tékot, hogy ennyit fizessenek, 
és nem is doppingol. Ezt a vb-ét 
sem az a csapat nyerte, ame
l_yiknek felajánlották a pénzt. 
En boldog vagyok, hogy eljutot
tam a távoli Kínába, amely oly 
gazdag építészeti és természeti 
kincsekben. Számomra minden 
pénznél többet jelent, hogy a 
sport révén megcsodálhattam a 
kínai Nagy Falat, láthattam 
Marco Polo rezidenciáját és 
még sok élményben lehetett ré
szem . . .  

Vetési Imre 

Ennyi. induló még nem volt 

Atlétikai emlékverseny 
Az ötödik alkalommal kiírt 

.,Kazi Aranka" I. osztályú atlé
tikai emlékverseny kezdete 
előtt 150-160 versenyző jelezte 
indulási szándékát a 17 ver
senyszámban kiírt küzdelmek
re augusztus 18-án, a BHSE pá
lyáján. A helyszíni nevezések 
lezárása után kiderült, hogy 
ennyi induló még nem volt az 
emlékverseny ötéves történeté
ben. Kettöszáznegyvennégyen 
adták le nevezésüket - köztük 
kuvaiti és NSZK-beli verseny
zők is. Feltűnő volt az 5000 mé
teres versenyszámban indulók 
létszáma: negyvenhatan álltak 
rajthoz! A kezdés után fokoza
tosan javult az idő, sót öt óra 
körül már a nap is ki-ki sütött, 
és mérséklődött a szél. A női 
800 m-es síkfutás időpontjára 
már kimondottan kellemes atlé
taidőben rajtoltak az „Emlék
verseny'' résztvevői. A számot 
Bugya Mariann, a BHSE spor
tolója nyerte 2:07.13 idővel, és 

egyben átvehette a BHSE által 
felajánlott tiszteletdíjat, ame
lyet Bánhidi László, a BVSC 
szakmai elnökhelyettese adott 
át. 

Győztesek: férfiak: 100 m 
Menczer (Ú. Dózsa) 10.62, 
400 m Szirmai (Olajbányász) 
49.75, 1500 m Szatzker (Szek
szárdi Dózsa) 3:43.05, 5000 m 
Kozma (Építők SC) 13:40.1, 400 
gát Takács (DVTK) 53.04, ma
gasugrás Bese (Csepel) 200, 
hármasugrás Sári (VSE) 15.17, 
súlylökés Ambrus (ZTE) 17.90, 
gerelyhajítás Temesi (Vasas) 
78.10, diszkoszvetés: Holló 
(Postás) 59.30, nők: 100 m Har
gittai (Vasas) 12.20, 400 m Gaz
dag (BHSE) 57.03, 3000 m Pet
rik (BHSE) 9:20.59, 400 gát Pa
lanek (MTK-VM) 63.42, súly
lökés Elekes (TBSC) 16.70, disz
koszvetés Vargáné (BVSC) 
54.48. 

Kóczián László 

Nyári vándortúra 
A természetjáró szakbizott

ság augusztus 17-20 között, a 
Velem-Sárvár közötti Országos 
Kék Túra útvonalon rendezte 
meg nyári vándortúráját. 

A kezdeti kánikula, majd az 
éjszakai felhőszakadás sem ren
dítette meg a túrán résztvevő 
35 vasutas termfszetjárót. Az 
osztrák határ közelében fekvő 
Velem községből indultak út
nak. A cáki XIX. századi pince
sor mellett haladva érkeztek 
Kőszegre, Jurisich Miklós váro
sába. A középkori vár és a XV. 

században, Garai Miklós által 
építtetett Szent Jakab templom 
megtekintése után záporeső
ben. erdei ösvényen érkezett a 
csoport Tömörd községbe. 

Délután kiderült az ég. de a 

felázott talaj megnehezítette a 
haladást. Előbb a Kincsédi-me
zőn, majd a Szapári-erdön ke
resztül haladva érték el az Ab
lánc patak melletti úttörő ván
dortábor épületét. Innen mű
úton és a szombathelyi vasútvo
nal töltésén jutottak a volt Gór 
vasútállomás épületéhez. Este 
tábortüzet raktak, és hangula
tos szalonnasütéssel fejeződött 
be a nap. 

Másnap a 13 hektár-területű 
arborétumáról ismert Szelestén 
keresztül érkeztek Csénye köz
ségbe, innen a Gyöngyös patak 
partján jutottak Sárvárra. 

Sárvár történelmi nevezetes
ségeinek megtekintése után a 
program fürdőzéssel zárult. 

Buskó András 

" 

MAGYAR VASUTAS 

Gáspár Sándor 

(l!Jl3-l!JBS) 

Augusztus 25-én, 72 éves korá
ban elhunyt Gáspár Sándor 
nyugalmazott MÁV-főigazgató, 
a vasutas-szakszervezet egyko
ri főtitkára, illetve elnöke. 

1913-ban született Dombóvá
ron. Apja MÁV-üzemi altiszt 
volt. Kispesten végezte iskolai 
tanulmányait, majd villanysze
relő-tanonc lett. Már a harmin
cas évek elején bekapcsolódott 
az illegális pártmunkába. 
1935-ben lett tagja a Vas- és 
Fémmunkások Szakszervezeté
nek. Egy évvel később felvették 
a MÁV-hoz, a központi pálya
fenntartási telepen dolgozott 
villanyszerelőként. Munkahe
lyén megszervezte a Vörös Se
gély-alapot, amely a felszaba
dulásig működött. 1940 és 44 
között ipari érettségi bizonyít
ványt szerzett. 

A felszabadulás Pécelen érte. 
Nagy lelkesedéssel kapcsoló
dott be az ország újjáépítésébe. 
Részt vett a vasút építésében, 
segédkezett a helyi MKP meg
alakításában. Erőfeszítéseket 
tett a járási nemzeti bizottság 
megalakítására is. 1945 májusá
ban szervezőként tevékenyke
dett a Vasutasok és Hajósok 
Szakszervezetében, majd meg-

SZOMBATHELY 

választották budapesti területi 
titkárnak. 1947-ben a Vasuta
sok és Hajósok Szakszervezeté
nek kongresszusa főtitkárhe
lyettessé •választotta. Két évvel 
később (1949. április l-én) a 
SZOT elnöksége megbízta a 
vasutas-szakszervezet főtitkári 
teendőinek ellátásával. Ugyan
ekkor nemzetgyűlési képviselő
vé választották. Később, a vas
utas-szakszervezet III. és IV. 
kongresszusa elnöknek válasz
totta. 

Az ellenforradalom után la-
kóterületén segítette az 
MSZMP megszervezését. 
A vasúti főosztály 7. szakosztá
lyán szakszolgálatvezető-he
lyettesi megbízást kapott, majd 
később az Anyagellátási Igaz
gatóság vezetője lett. Aktívan 
részt vett a munkásőrség szer
vezésében is. 1970-ben vonult 
nyugdíjba. Munkásságát, elkö
telezett politikai helytállását 
több magas kitüntetéssel ismer
ték el. Többek között tulajdono
sa volt a Szocialista Munkáért 
é5 a Szocialista Hazáért érdem
rendeknek is. 

Temetése szeptember 12-én, 
13 óra 45 perckor lesz a Kis
pesti Újtemetőben. 

Nyugdíjas-találkozó az ÉHF-nél 
Nyugdíjas-találkozót szerve

zett augusztus 23-án a szombat
helyi épület- és hídfenntartási 
főnökség. A vasutasok Haladás 
Művelődési Házának a nagyter
mében Spáring László, a fő
nökség vezetője köszöntötte az 
egész igazgatóság területén élő 
80 volt munkatársat. 

A köszöntő és a főnökség éle
téről szóló tájékoztatás után a 
helyi Melódia énekegyüttes 
adott színvonalas műsort. 

Ezután megvendégelték a 

nyugdíjasokat. Valamennyien 
kaptak 500 forint segélyt és egy 
kis emlékfüzetet. Az utóbbi bo
rítójára a szolgálati főnökség 
dolgozója, Simon Iván festőmű
vész egy vonatot rajzolt. A füzet 
célja az volt, hogy a jelenlevők 
aláírásukkal tegyék egymásnak 
emlékezetessé ezt a napot. 

A nyugdíjas-találkozó költsé
geit a kommunista műszakok 
bevételeiből fedezték. 

Sz. J. I. 

A résztvevők egy csoportja 

Horgásztanyát építenek 
A hatvani körzeti üzemfőnökség szakszervezeti bizottsága 

vasutas horgásztanya létesítését kezdeményezte Hatvanban. 
A város sóderbányája mellett a Trencsényi József szocialista bn
gád már ki is ásta a horgásztanya alapjait. A vontatási számadók 
Zrínyi flona brigádjának tagjai pedig két napig folytatták a tár
sadalmi munkát a már előkészített terepen. A négy fiatalasszony 
és a két lány (Dudás Ildikó, Kakas Józsefné, Kis Andrásné, Kor
sós Ilona, Széles Istvánné és Tóth Istvánné) naponta 1500 téglát 
tisztított meg a maltertól és rakott sorba. A tanya építéséhez más 
szocialista brigádok jelentkezését is várják. 

A bányató halban gazdag. Az idei nyáron egy hét és egy 
tizenkét kilogrammos példány is horogra akadt. 

ALKOTMÁNY KUPA 

Focidöntö Szombathelyen 
Hetedik alkalommal szervezte meg az Utasellátó SC az Al

kotmány Kupa kíspályás labdarúgó-mérkőzés sorozatát. Az or
szágos selejtezőkön három csapat vívta ki a jogot, hogy augusz
tus 24. és 25-én Szombathelyen a házigazdák csapatával közösen 
eldöntsék a végső sorrendet. 

A küzdelemsorozatot a Mozgószolgálati Igazgatóság csapata 
nyerte meg a székesfehérváriak, a szombathelyiek és a szolno
kiak előtt. 

A legjobbaknak, a legeredményesebbeknek és a legsportsze
rűbbeknek a sportkör, a vállalati KISZ-bizottság és a vszb aján
lott fel díjakat. 

Kitüntetések 

Az Elnöki Tanács Pullai Ár
pád nyugalmazott közlekedési 
miniszternek több évtizedes 
munkásmozgalmi és közéleti te
vékenysége elismeréseként, 60. 
születésnapja alkalmából a 
Munka Vörös Zászló Érdem
rendjét adományozta. A kitün
tetést Losonczi Pál, az Elnökí 
Tanács elnöke adta át szeptem
ber 3-án. A kitüntetés átadásá
nál jelen volt Havasi Ferenc, az 
MSZMP Központi Bizottságá
nak titkára és Czinege Lajos, a 
Minisztertanács elnökhelyet
tese. 

Augusztus 20-a, alkotmá
nyunk ünnepe alkalmából -
eredményes munkásságuk elis
meréseként - Szocialista Kul
túráért kitüntetésben részesült 
Czima János, a miskolci vas
utas művelődési ház társadalmi 
vezetőségének elnöke és Müller 
Károly, a debreceni vasutas 
klubkönyvtár vezetője. Kiváló 
Munkáért kitüntetést kapott 
Kaszás István, a vasutasszak
szervezet Központi Ének-Zene 
és Képzőművészeti Iskolájának 
nyugdíjas közművelődési elő
adója. 

A kitüntetéseket augusztus 
16-án a SZOT-székházban ad
ták át. 

- Munkasiker. A székesfe
hérvári járműjavítóban a terve
zett 197 millió helyett 205 millió 
fonnt értékű munkát végeztek 
az első félévben. Ennek negy
ven százaléka javításból szár
mazott, a többi pénzt az alkat
részgyártás és a kooperációban 
végzett teherkocsigyártás hoz
ta. 

- Tanvágány. A debreceni 
járműjavító üzemben a har
madéves szakmunkástanulók 
részére - a kocsijavítás elsajá
títása érdekében - tanvágányt 
alakítanak ki, amelyet a tanév
kezdésre helyeznek üzembe. 

1985. SZEPTEMBER 12. 

- Társadalmi munka. Al
kotmányunk 36. évfordulója 
tiszteletére a pásztói vasútállo
más dolgozói egy nap társadal
mi munkát vállaltak. Tóth Ist
ván állomásfőnök vezetésével 
várótermet, peronokat takarí
tottak, raktárat festettek, csino
sították a szolgálati helyisége
ket. 

- Kirándulás. A szolnoki 
vasutasok nyugdíjascsoportjá
nak vezetői augusztus 10-én ki
rándulást szerveztek a festői 
szépségű Cserkeszőlőbe. A tú
rán több mmt negyvenen vet
tek részt. A nyugdíjascsoport 
tagjai részére évente több alka
lommal rendeznek hasonló ki
rándulást. 

- Ankét. A kelenföldi körze
ti üzemfőnökségen a közelmúlt
ban társadalmi tulajdon- és tűz
védelmi ankétot rendeztek. 
amelyen részt vettek a legna
gyobb fuvaroztató vállalatok 
képviselői is. Pásztor Imre 
üzemfőnök beszámolt többek 
között arról, hogy az utóbbi idő
ben nőtt a vagondézsmálások 
száma, és több volt a tűzeset is. 
Felhívta a figyelmet a szigo
rúbb ellenőrzésre, a precízebb 
árurakodásra, a károk megelő
zésére. 

- Új vendéglátóegység. Új 
épületben kapott helyet Sáros
patakon az Utasellátó Vállalat 
melegkonyhás üzeme. amely
nek építését 1982-ben kezdték 
el. A vállalat miskolci területi 
igazgatóságának felügyelete alá 
tartozó vendéglátóegységet a 
közelmúltban adták át. Az étte
remben hetven vendég étkez
het, a különterem pedig har
minc személy befogadására al
kalmas. 

- Fogászati szakrendelő. A 
GYSEV-hez tartozó Csorna ál
lomáson üzemelő orvosi rende
lő a közelmúltban fogszakor
vosi részleggel bővült. Az új 
épületrészt dr. Hunyady László 
igazgató főorvos. a szombathe
lyi területi egészségügyi köz
pont vezetÖJe adta át rendelte
tésének. 

LAKÁSCSEBE 

Elcserélném budapesti kétszobás, 
külön étkezós, erkél��s1 II. emeleti 
komfortos, telefonos MA V-bérlakáso
mat miskolc1 másfél vagy kétszobás 
komfortos tanácsi lakásra MÁV-dolgo
zóval. Cím; Hidasi Jenó, 1155 Buda
pest, Lenin útja 16/d. Telefon: 643-128. 

Elcserélném szolnoki, vasútállomás
tól 300 méterre levó 50 négyzetméte
res, kétszobás, komfortos (gázos), III. 
emeleti, nem panelházban levó OTP
öröklakást budapesti, elsósorban a rá
kospalotai MÁV-lakótelepen levó há
romszobás, komfortos (lehetóleg pos
tai telefonos) MÁV-bérlakásra. Hár
mas csere megoldás is érdekel. Ajánla
tokat 5000 Szolnok, Mátyás király út 
11. III. 11. Rónyru Balázs címre, vagy 
18 óra után a 06-56-16-240 postai tele
fonszámra kérem. 

Elcserélném budapesti XV. ker., Rá
kos u. 102. sz. X. emelet 62 sz. alatt le
vó két szoba, összkomfortos, 4 7 négy
zetméteres lakásomat háromszobás 
vagy nagyobb méretü összkomfortos 
lakásra Budapest területén. Érdeklód
ru lehet munkrudóben 7-15-ig a 
429-716, vagy 19-87 üzemi telefonszá
mon Molnár István. 

Elcserélnénk két szoba összkomfor
tos, 80 négyzetméteres telefonos taná
csi bérlakásunkat és két szoba komfor
tos 50 négyzetméteres MÁV-bérlaká
sunkat (utóbbit csak MÁV-dolgozóval) 
három szoba összkomfortos, telefonos 
tanácsi bérlakásra. Érdeklódni a 
666-502 telefonszámon lehet. 

Elcserélném Budapest, Rákospalota 
(XV. ker.) Lenm u. 12. sz. fsz. 1. sz. 
alatti kiskertes, 4 7 négyzetméteres egy 
szoba plusz étkezós, komfortos, felújí
tott, olcsó bérú MÁV-bérlakásomat 
nagyobbra. Érdeklódm a helyszínen, 
vagy este a 844-600-as telefonszámon. 
Rozgonyi László. 

Elcserélném balatoni kétszobás, 
kertes MÁV szolgálati lakásom buda
pesti tanácsi lakásra MÁV-dolgozóval. 
Erdeklódm a 499-702-es telefonszá
mon. 

Elcserélném tatabányai, egy szoba, 
két félszoba, hallos, összkomfortos 
(panel) tanácsi lakásomat budapesti 
egy szoba, komfortos MÁV-bérlakás
ra. Cím; Molnár Tamásné, Sopron, 
Pesti Barnabás u. 19. s�. 9407. 

Elcserélném rákospalotai 50 négy
zetméteres. kétszobás, fózófülkés. 
komfortos (külön kert. padlás, pmce, 
garázslehetóséggel) MA V-bérlakáso
mat tanácsi komf9rtosra, esetleg gar
zonra, lehetóleg Ujpalotán vagy Ke· 
lenföldön, kizárólag MÁV-dolgozóval. 
Érdeklódni lehet este a 252-134-es tele
fonszámon. 

Elcserélném Budapest XV, Rákos 
úti összkomfortos, másfél szobás. 4 7 
négyzetméteres, erkélyes. telefonos 
MA V-bérlakásomat h!lsonló vagy kt· 
sebb tanácsi lakásra. Erdeklódm lehet 
napközben a 30-17, este 18 órától a 
698-714-es telefonszámon. 

Elcserélnénk Budapest X. kerület 
Maláta út 13. szám alatti másfél szo
bás, komfortos tanácsi lakásunkat Bu
dapest bármely kerületében kétszo
básra. megegyezéssel. Gondnoki be
osztást is vállalnánk. Érdeklódm lehet 
az 55-06-os üzemi telefonon 

Elcserélném Bp. Keleti pályaudvar
nál levó komfortos. kétszobás. 54 
négyzetméteres, gázfütéses MÁV-bér· 
lakásomat nagyobbra. Zöldövezell 
vagy vidéki megoldás 1s érdekel Ér· 
deklódni lehet a 114-625-ös telefonszá· 
mon Kozma Imrénél, vagy 10-28 üze
mi, illetve 330-992-es telefonszámon 
Kozma Imrénénél. Cím: Budapest 
VIII., Kerepesi út 1. VIII. ép. I. em. 30. 
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ős.mi lorgalnaáho.m érl.e.mtünl. 

Mészáros András '1'ezérigazgató-helyettes 
ritaindítója a szállitási konf eren�ián 

Lapzárta után, szeptember 18-án, a MÁV a Kereske
delmi Kamarával és a Központi Szállítási Tanáccsal 
együttműködve szállítási konferenciát rendezett a 
MAV Bevételellenőrzési Igazgatóság konferenciater
mében. Az elnökségben foglalt helyet Urbán Lajos 
közlekedési miniszter, dr. Nagy Ervin közlekedési mi
niszterhelyettes, Tolnai Ildikó, a vasutas-szakszerve
zet titkára. A konferenciát dr. Bajusz Rezső vezér
igazgató nyitotta meg. Az őszi vasúti s�állítások idő
szerű feladatairól Mészáros András MAV vezérigaz
gató-helyettes tartott vitaindítót. Az alábbiakban eb
ből adunk kivonatos ismertetést. 

A vezérigazgató-helyettes be
vezetőjében az évről évre visz
szatérő őszi forgalomról beszélt, 
majd így folytatta: 

- A MÁV 1985-re mind a 
belföldi, mmd a nemzetközi 
áruszállítások fuvarpiaci hely
zetét mérlegelve az előző évivel 
csaknem azonos, 120 millió 
tonna áru elszállítását tervez
tük, s ehhez - munkaerő. vala
mint technikai fejlesztési korlá
taink miatt - a korábbinál 
jobb eszközgazdálkodást, szer
vezettebb vasúti munkát kellett 
rendelnünk. Ilyen feltételezé
sek mellett 1s a gazdálkodás ne
hezebbé válásával, a feszültsé
gek fokozódásával kellett szá
molnunk. 

Az első félévi áruszállítási 
teljesítmények azonban a bá
zishoz képest csaknem 4 millió 
tonnával elmaradtak - döntő
en az !-IV. havi előszállítás 
mérséklődése miatt. Ezt látva a 
MÁV vezetése májusban a szál
lítási tervelőirányzat korrekció
ját, 2 millió tonnás csökkentését 
határozta el. Ekkorra ugyanis 
világosan látszott már, hogy az 
előszállítások időszakában az 
előző évinek mindössze 
64,4 százalékát értük el, ami az 
eredeti szállítási előirányzat tel
jesíthetőségét kizárja. 

Április és május hónapoktól 
a szállítási igények erősödtek, 
de ugyanakkor a vasút üzemi 
nehézségei - saját és a szom
szédos vasutak tevékenységé
vel összefüggő gondjai - is fo
kozódtak. Június és július hó
napban például a megrendelés 
napján ki nem állított kocsik 
száma 22-24 ezret, napi átlag-

ban mintegy 800-at is elért, s ez 
a bázis értékeinek 1, 7 -2-szere
se. Jelentősen nőtt (főként má
jus-júniusban) a vonatfelosz
latások száma, különösen a 
nemzetközi vonatoké. A teher
kocsik fordulóideje mintegy 
10-12 százalékkal rosszabb a 
bázisnál és több, mint 15 szá
zalékkal a terv szándéknál. To
vább romlottak munkaerő-fel
tételeink. Ugyancsak számotte
vően romlott mind a vontató. 
mind a vontatott járműpark 
üzemkészsége (a villamosmoz
donyoknál mintegy 5 százalék
kal, a teherkocsiknál 2 száza
lékkal). 

Mindezek - és számos itt 
nem érintett, részben belső, 
részben külső hatás - eredmé
nyeként, noha az utóbbi hóna
pok áruszállítási kereslete telje
sítményeinknél magasabb, 
mégsem sikerült a korábbi el
maradások pótlását biztosíta
nunk. Az 1-VII. hónapok bel
földi áruszállítási (módosított) 
tervteljesítése 97,5 a bázishoz 
viszonyítva pedig 92,5 százalék. 
Export- és importszállításaink 
tervteljesítése kedvező 103,7, il

letve 110,8 százalékos, a tranzit 
viszont valamennyinél előnyte
lenebb, 96,6 százalékos. Au
gusztus sem eredményezett lé
nyeges változást. 

Elmaradásaink tehát szá
mottevőek az áruszállítási 
igény pedig tovább erősödik. A 

II. félév áruszállítási feladata 
18,5 százalékkal magasabb az I. 
félév teljesítésénél. Talán nem 
túlzás azt feltételezni, hogy az 
utóbbi évek egyik legerősebb, 
ugyanakkor mind a MÁV, 
mind a népgazdaság szem-

pontjából döntő fontosságú 
őszi forgalmához érkeztünk. A 

következő négy hónapban 
mintegy 42-43 millió tonna 
áru szállítása vár a vasútra, ez a 
II. félévre tervezett áruszállítás
nak közel 70 százaléka. 

A mezőgazdasági termékek 
és energiahordozók belföldi 
szállítása, valamint az export 
megerősödése az utolsó 4 hó
nap legszembetűnőbb sajátos
sága. A mezőgazdasági termé
kek közül egyik legjellemzőbb 
a cukorrépa feldolgozásra törté
nő vasúti szállítása. 105 ezer 
hektár termőterülP.ről mintegy 
4 millió tonna termény várható, 
amelybó1 vasúton közel 3 mil
lió tonna elfuvarozása a fel
adatunk, s ez több a múlt éVl
nél. A kampány szeptember kö
zepén indult a beszállításokkal 
A növényolajipar is több repcé
re és napraforgóra számít a ta
valyinál. 

Igen fontos feladatunk az 
energiahordozó szállítása. Elég
gé kö21smert. hogy az ország 
egyes területein a fokozott fel
vásárlás következtében már 
most is szénhiány van, ezért a 
szén szállítási igényeit napraké
szen ki kell elégítenünk. 

Az ÉVM-től kapott informá
ciók szerint összesen mintegy 
6,4 millió tonna építési alap
anyag szállításával kell szá
molni a II. félévben, s ebből je
lentős hányad az utolsó négy 
hónapban kerül elszállításra. 
Ezen belül 2 millió tonna kő, 
3 millió tonna kavics, 510 ezer 
tonna cementgyártmány, 
514 ezer tonna zsákos cement 
vasúti szállítása várható. Ez 
mintegy 300 ezer tonnával ma
gasabb az előző év hasonló idő
szakának teljesítésénél, ezért 
igen feszített feladatot jelent. 

Exportszállítási feladataink 
közül kiemelkedő fontosságú a 
Szovjetunióba irányuló export. 
Ebben a viszonylatban az 1985. 
évi terv 3 millió 699 ezer tonna, 
amely az előző évi teljesítésnél 
mintegy 800 ezer tonnával 
több. Az első félévi tervtől 
108 ezer tonnával maradtunk 
el, így a II. félévben szovjet ex
portra több mint 2,1 millió ton
na vár szállításra. }::zen belül az 
új termésből 580 ezer tonna ga-

bonát kell még ez évben kiszál
lítani. 

Másik jelentős tétel a kon
zerváruk szállítása, amelyből 
közel 300 ezer tonnával számo
lunk. Ennek szállítása során 
igen nagy gond, hogy a szovjet 
vasút - kérésünk ellenére -
nem ütemesen adja át a szüksé
ges SZD-rakodólap-mennyisé
get. További feladatunk 
105 ezer tonna italáru kiszállítá
sa, amelynél az eddigi - idő
arányosnál kedvezőbb - telje
sítés miatt időszakonként foga
dási korlátozásokat ír elő az át
vevő. 

Augusztus végétől megkez
dődött a közel 380 ezer tonna al
ma kiszállítása is. A többi vi
szonylat exportszállításaiban 1s 
jelentős a mezőgazdasági ter
mények szerepe. Az AGRIM
PEX-től kapott információ sze
nnt az év hátralevő részében 
Lengyelországba 126 ezer ton
na. Csehszlovákiába 120 ezer 
tonna, az NDK-ba 170 ezer ton
na, Jugoszláviába 30 ezer ton
na gabonaexporttal kell számol
nunk. Ezeken felül még további 
250 ezer tonna gabona feladása 
várható, de ennek irányáról. va
lamint üteméről részletek csak 
később válnak ismertté. 

Mintegy két hónap alatt 
295 ezer tonna cukorrépát kell 
exportálni Jugoszláviába. A 
Szovjetunión kívül egyéb irá
nyú alma szállításával is számo
lunk, azonban ez szintén nem 
pontosított még. Fokozódik a 
műtrágyaexport: mivel a bázis
hoz viszonyítva az első félévi ki
szállítás alacsonyabb volt. 

Az Ipari Minisztérium tájé
koztatása szennt az első ne
gyedévi szállítási késések pótlá
saként közel 150 ezer tonna 
többlet ipari termék exportja 
várható, döntően konvertibilis 
viszonylatban. 

Az őszi forgalmi feladatok 
megismerésével legalább azo
nos fontosságú a teljesítéséhez 
nélkülözhetetlen közlekedési té
nyezők (vonóerő és kocsipark. 
munkaerő-ellátottság, rendező 
pályaudvari kapacitások stb.) 
elemzése - mutatott rá Mészá
ros András -. Ismeretes, hogy 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

FELHÍVÁS 
Az MSZMP XIII. kongresszusa és hazánk felszabadulá

sának 40. évfordulójára indított munkaversenyben vállalt 
kötelezettségeink teljesítéséhez a szovjet vasutasok inter
nacionalista segítséget nyújtottak. 

Munkáskollektivánk a 35. vasutasnapon csatlakozott a 
Munka Vörös Zászló rendjellel kitüntetett lvovi vasutak 
uzsgorodi aligazgatósága dolgozóinak az SZKP XXVII. 

kongresszusa tiszteletére tett munkafelajánlásaihoz. 
Meggyőződésünk, hogy az exportszállítás maradéktalan 

teljesítése elősegítheti szovjet munkatársaink kongresszu
si versenyét, amelynek sikere a mi érdekünk is. Ezért vál
laltuk azoknak a feltételeknek a biztosítását, amelyek fel
oldják a szállttási feszültségeket. Jobb munkaszervezéssel 
növelni lehet például a jármüvek, gépek, berendezések ki
használását, segíteni energiatakarékosabb üzemeltetését. 

A vállalások teljesítése csak a vasutasok összefogásával 
lehetséges. A kongresszusi munkaversenyben eddig tanú
sított példamutató helytállásra, a vasút iránti elhivatott
ságra építve, felhívjuk dolgozóinkat, hogy munkafelajánlá
saikkal segítsék a szállítási feladatok teljesítését; a belső 
tartalékokat feltárva törekedjenek a hatékonyabb mun 
kára. 

Felhívjuk exportáló vállalatainkat, fuvaroztatóinkat is, 
hogy csatlakozzanak felhívásunkhoz, tegyenek meg min
dent a terv szerinti szállítási feltételek biztosításáért, az 
exportfeladatok végrehajtásáért. 

A felszabadulási jubileumi munkaverseny eddig, ered
ményei bizonyították dolgozóink alkotó tenniakarását, hi
vatásszeretetét, jövőnk iránt érzett felelősségét. Meggyo
ződésünk, hogy a munkáskollektívák és a szocialista brigá
dok csatlakoznak felhívásunkhoz, tovább erősítve a szov
jet és a magyar nép barátságát, a proletárinternacional,z
must. Biztosak vagyunk abban, hogy a szovjet dolgozókkal 
együttmüködve megvalósulnak közös céljaink. 

Felajánlásaink teljesítésével járuljunk hozzá az MSZMP 
XIII. kongresszusa határozatainak végrehajtásához, a 
kongresszusi és a felszabadulási munkaverseny során ki
bontakozott lendület folyamatosságának biztosításához. 
Készüljünk méltóan az SZKP XXVII. kongresszusára! 

A Munka Vörös Zászló Érdemrendjével 
kitüntetett MÁV Záhonyi Üzemigazgatóság 

munkáskollektí váj a 

Szovjet elismerés 
a MÁV-nak 

Magyarország és a Szovjetunió 40 évvel ezelőtt kötötte 
meg a két ország közötti első kereskedelmi megállapodást. 
Az évforduló alkalmából a Szovjetunió külkereskedelmi mi
nisztere megbízásából a magyarországi szovjet külkereske
delmi képviselet jelenlétében ünnepélyes külsőségek kö
zö� elismerő oklevelet nyújtott át dr. Bajusz Re�sőnek, a 
MAV vezérigazgatójának. A kitüntetés a Magyar Allamvas
utaknak a két ország közötti kereskedelmi, gazdasági 
együttműködés fejlesztésében betöltött jelentős szerepét 
ismeri el. 

ITI' AZ ŐSZ! 

Megl.esdődött 

a répal.anipány 
A szegedi igazgatóság dolgo

zóinak az év utolsó négy hónap
jában 4 millió tonna árut kell el
szállítani, ebből 2,8 millió tonna 
a kocsiigényes áruk mennyisé
ge. Legnagyobb feladatot idén 
is a cukorrépa gyárakba való 
fuvarozása jelenti. A zavartalan 
szállítás érdekében az igazgató
ság és az érintett cukorgyárak 
vezetői a kampány kezdete előtt 
egyeztették a feladatokat, és 
meghatározták a konkrét tenni
valókat. Többek között döntöt
tek arról is, hogy honnan, mi
lyen vonatokkal, és milyen 
ütemben továbbítják a répát. 

A cukorgyárak tájékoztatása 
alapján cukorrépából kedvező 
a termés. Így az idei szezon vár
hatóan 100-110 napig tart, 
vagyis áthúzódik a következő 
évre. Az előzetes felmérések 
szerint az elmúlt évinél több, 
közel 1,2 millió tonna répát kell 
vasúton elfuvarozni. Az elszállí
tandó .,édes" árut 37 állomáson 
rakják vasúti kocsikba és kül
dik öt cukorgyárba, Mezőhe
gyesre, Sarkadra, Szolnokra, 
Hatvanba és Kabára. Az emlí
tett gyárakon kívül a Dél-Alföl
dön megtermett répából mint
egy 185 ezer tonnát irányítanak 
át Kaposvárra, Sárvárra és Er
csibe. 

Az igazgatóság területén lévő 
gyárak közül Mezőhegyesen 
szeptember 13-án kezdődött a 
szezon, Sarkadon pedig egy 
nappal később. E két gyárral 
kapcsolatos hír az is, hogy fo
lyamatban van a Sarkadi Cu
korgyárral cukorrépa, cukorra 
és nyers répaszeletre a visszter
hes, 7 napos kocsimegrendelés
ről szóló megállapodás megkö
tése. A mezőhegyesiekkel pedig 
export cukorrépa szállítására 
vonatkozik majd az egyezség, 
Hasonlóan folyamatban van az 
igazgatóság és a sarkadi, a me
zőhegyesi, a hatvani és a szol
noki gyárakkal olyan megálla
podás megkötése, amely alap
ján tíz vagy több kocsi beraká
sa esetén egy fuvarlevéllel tör
ténne a feladás. 

A vasút az elszállítandó répa 
mennyiség mintegy 70 százalé
kát forda- és irányvonattal to
vábbítja. A répa befuvarozása 
mellett természetesen gondos
kodnak a gyárakból kikerülő 
cukor, répaszelet és melasz fo
lyamatos szállításáról is. 
Ugyancsak gondoskodnak a cu
korrépa gyártásához szükséges 
energiahordozók és adaléki 
anyagok továbbításáról is. 

Az idén ismét küldenek cu
korrépát feldolgozásra az or
szág határain túlra. A tervek 
szerint Orosházáról a horvát

,_ országi Viroviticára 48 ezer, 
..... e:=: ..- míg Földeákról Belgrádba 36 

A budapesti vasútigazgató
ság területén két cukorgyár, az 
ercsi és az ácsi helyezkedik el. 
A répaszállítással kapcsolatos 
megbeszéléseket mindkét gyár
ban megtartották . 

(Zelman Ferenc felvétele) ezer tonnát exportálnak. (Folytatás az 5. oldalon.) 
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Eszperantó kiállítás 

Ideológiai kampány Nyugaton 
a szakszervezetek ellen 

Kultúrával a- békéért 
,,Kultúrával a békéért" címmel rendezett kiállítást szeptem

ber 17-én a BVSC Szőnyi úti székházában a vasutasok szakszer
vezete kulturálÍI!, agitációs, propaganda és sport osztálya, a 
BVSC vezetősége, valamint a Magyar Eszperantó Szövetség köz
ponti vasutas szakcsoportja. 

A szakszervezeti mozgalom
mal szemben megnyilvánuló, 
egyre dühödtebb kirohanások
ról, rágalmakról adott számot a 
Szakszervezeti Világszövetség 
áprilisban megjelent lapja. Az 
utóbbi években ugyanis a nyu
gati sajtóban számos cikk jelent 
meg „A nyugtalan szakszerve
zetek", ,,Lendületvesztésben a 
szakszervezetek", ,,Feleslegessé 
válnak a szakszervezetek?" 
stb. címekkel. 

Ez a heves ellenségeskedés a 
szakszervezetekkel szemben, 
amelyet a munkaadókhoz közel 
álló hírközlőszervek folytatnak, 

olyan mértékben növekedett, 
amilyen mértékben a válság
ban lévő tőkés országokban a 
társadalmi és a politikai helyzet 
romlott. Bár ezek a szakszerve
zetellenes kampányok különbö
ző formában zajlottak le, formá
juk és hevességük országon
ként, a helyi hagyományoktól 
és az erőviszonyoktól fűggően 
eltérő. A céljuk mindenütt 
ugyanaz volt: gyengíteni, vagy 
semmissé tenni a szakszerveze
tek által elnyert pozíciókat, 
amelyeket az eltelt évszázad fo
lyamán kiharcoltak a társadal
mi életben. 

Kik f eJelosek a válságért? 

Az a mód, ahogyan a Rea
gan-kormány elfojtotta az ame
rikai légiirányítók sztrájkját és 
támadta a szakszervezetüket; 
ahogyan az Egyesült Államok 
Legfelsőbb Bírósága a szak
szervezeti jogokat korlátozta; az 
szinte valódi háború, amelyet a 
konzervatív kormány a 
nagy-britanniai szakszerveze
tek ellen indított; s amelyben 
Thatcher asszony odáig elment, 
hogy a szakszervezeteket „bel
ső ellenségnek" nevezte, vala
mint a számos más, szakszerve
zetellenes kampány, amelynek 
a sajtó rendszeresen szócsövévé 
válik, egyazon folyamatnak a 
részei. Ilyen módon a munka
adók és egyes kormányok nem 
kevesebbel vádolják a szakszer
vezeteket, mint azzal, hogy a 
kapitalizmus válságáért ők a fe
lelősek. 

Azt állítják, hogy a szakszer
vezetek ,.túl erősek" és „felelőt
len követeléseikkel" aláássák a 
gazdaságot. A munkaadók - a 
tömegtájékoztatási eszközök 
nagy részének a támogatásával 
- azt szeretnék elhitetni, hogy 
a sztrájkok és a kollektív szer
ződések tárgyalásának a gya
korlata, amely a szakszervezeti 
harc alapja, a jelenlegi körül
mények között ,.luxusnak" szá
mít. 

Ez a nyugaton megkezdett 
ideológiai kampány a szakszer
vezetek ellen egész pontosan 
meghatározott célt követ: el
kendőzni a tőkés válság valódi 
okait, és elfeledtetni a dolgozó 
tömegekkel azt a jelentős társa
dalmi ráfizetést és kárt, amelyet 
az országok gazdaságai a szaka
datlan növekvő, improduktív 
katonai kiadásokra fordítanak. 

Kétségtelen persze, hogy 
vannak olyan szakszervezetek 
is, amelyek nem győzik eleget 
dicsérni a „szabad vállalkozás" 
erényeit, melyet úgy hirdetnek, 
mint a gazdasági hatékonyság 
biztosítékát. Szerintük a mun
kaadók maguk a megtestesült 
kreativitás, az újítás, az ,,egye
temes érdekek" védelmezői, 
vagyis röviden a gazdaság leg
főbb „alkotóerői". De miben 
rejlik valójában a „piacgazda
ság" úgynevezett hatékonysá
ga? 

A neoliberalista gazdaságtan 
hirdetői arról szeretnék meg
győzni a dolgozókat, hogy egye
dül a piac spontán erői képesek 
biztosítani a termelőerők opti
mális felhasználását. De felme
rül a kérdés, hogy akkor vajon 

ez a politika miért nem teszi le
hetővé a válság megszünteté
sét? Hiszen nyilvánvaló, hogy 
minden válság hatalmas veszte
ségeket okoz a társadalomnak. 

A válságok egyébként nem 
csupán egyedüli jelei a „szabad 
vállalkozás" költséges pocséko
lásának. Más veszteségek szár
maznak abból a törekvésből, 
amely szerint a monopóliumok 
fékezni akarják a technikai fej
lődést, s korlátozni akarják töb
bé-kevésbé a termelés mennyi
ségét a meglevő lehetőségekhez 
képest. Még egyes kapitalista 
közgazdászok is beismerik, 
hogy a monopóliumok piaci 
uralma az adott ország piacán 
megakadályozza a nemzetgaz
daságokat abban, hogy optimá
lis teljesítőképességüket kifejt
sék. 

A tőkés világ gyakorlata bő
velkedik a nem megfelelő veze
tés, a tudományos és a techni
kai fejlődés eredményeitől való 
tartózkodás, valamint a straté
gia kiszámításában elkövetett 
hibák példáiban, többek között 
a nagy társaságok tevékenysé
gében. A tó?cés termelés anar
chiája miatt ez nem is lehetne 
másként. Annak az állítása, 
hogy csak a „piactörvények 
szabad játéka" biztosíthatja az 
üzemek termelőinek optimális 
felhasználását, nagyon távol 
esik a valóságtól. Ugyanakkor 
egyes nyugati közgazdászok 
most a monopolista szektor vál
lalatainak „relatív hatékony
sághiányáról" beszélnek. 

A tőkés országok valósága te
hát rácáfol a kapitalizmust vé
delmezők vitatható állításaira, 
akik minden erejükkel annak 
az elméletnek akarnak érvényt 
szerezni, amely szerint a „piac
gazdaság" lenne egyedül való
ban hatékony. Ám hiábavaló 
gazdasági és társadalmi haté
konyságról beszélni akkor, ami
kor a monopóliumok, profitjuk 
megőrzése érdekében, meglepő 
könnyedséggel számolnak fel 
egészen modern üzemeket, 
vagy hagynak el egész ipari 
szektorokat azzal az ürüggyel, 
hogy „ nem elég rentábilisak". 

Ennek a „gazdasági haté
konyságnak" a társadalmi költ
ségei rendkívül nagyok és kel
lemetlen hatásúak a dolgozók 
és a társadalom egészére. Ilyen 
körülmények között hogyan 
kell értékelni azt a negatív állí
tást, hogy a szakszervezetek 
,,gazdasági tekintetben termelé
kenységellenesek "? 

Bárhogyan csűrik-csavarják 
Miközben a szakszervezet- kétszáz év óta folyó vitára, akik

ellenes kampány mind széle- nek nem mindig sikerült közös 
sebb méreteket ölt, a tőkés or- véleményre jutni a szakszerve
zágokban több, a statisztikai zeti mozgalomnak a társada
adatokat a legkorszerűbb mód- lomra gyakorolt hatása kérdé
szerekkel feldolgozó, tudomá- sében, a szerzők megjegyzik, 
nyos igényű tanulmány készült. hogy az eltelt negyedszázad fo
Különösen érdekes a Harvard l�amán tanúi lehettünk a szak
Egyetem két tanárának, Rí- szervezetek növekvő szerepe 
chard Freeman-nak és James becsmérlésének, amelyeket 
Medoff-nek a „Mit csinálnak a egyre inkább úgy tekintettek, 
sz

,<;
kszervezetek?,, című tanul• mint a munkaerőpiac „monopo

manya, amely 1981-ben jelent lista erőit". Pedig a jelenleg 
meg az Egyesült Allamokban. rendelkezésre álló adatok lehe
Miután tanulmányukban emlé- tővé teszik egy egészen más 
kezetetnek a polgári közgazdá- kép kialakítását a szakszerveze
szok és szociológusok között tek hatásáról a gazdaság fejlő-

désére - jelenti ki Freeman és 
Medoff. 

A két harvardi professzor 
azért nem veti el azt a hamis 
koncepciót, amely szerint a 
szakszervezetek egyfajta „mo
nopóliumot" képeznek, és elfo
gadják, hogy ennek a jelenség
nek lehetnek negatív következ
ményei a gazdaságra és a társa
dalomra. Freeman és Medoff 
egyébként a szakszervezetek 
tevékenységét nem a társada
lomra gyakorolt „jótékony ha
tásnak" fogják fel, hanem -
amint ez a valóságban a refor
mista szakszervezetek értelme
zésének egyik legfőbb gyenge
sége: - annak a szándékuk
nak a kifejeződése, hogy a 
szakszervezetek a nagytőke 
,, társadalmi partnerei" legye
nek. A szakszervezetek hozzájá
rulhatnak a tőkés rendszer 
,,jobbá tételéhez", azzal a felté
tellel, hogy a tőkés munkaadók 
korrektül viselkednek velük 
szemben, azaz nem tagadnak 
meg semmilyen gazdasági libe
ralizmust, vagy neoliberaliz
must - írják. Ám az objektív 
elemzés igénye mégiscsak oda
juttatja Freemant és Medoffot, 
hogy egész sor érdekes és 
helytálló megfigyelést tegyen a 
szakszervezetek ösztönző szere
péről a kapitalista termelés vo
natkozásában. Ez a jelenség -
nézetük szerint - a szakszerve
zetek demokratikus jellegéhez 
kötődik, amelyek nem csupán a 
dolgozó kollektívák szoV1vo1 
szerepét vállalják, hanem egy
úttal a kollektív tiltakozások és 
akciók szervezetei is. 

bak. Nem véletlen tehát az sem, 
hogy több polgári közgazdász 
nyilatkozatában még tiszteletét 
is kifejezi a „szakszervezetek 
határozottsága" iránt, amellyel 

A kiállítás színes könyv- és címlapokon mutatta be az eszpe
rantó könyv magyarországi útját, a hazánkban megjelent eszpe
rantó nyelvű könyveket. folyóiratokat, a magyar szerzők külföl
dön megjelent eszperantóra fordított műveit. 

a tőkéseket sürgetik a termelés l 
vezetési és szervezési módsze- 1 
reinek a tökéletesítésére. 

A szakszervezeti mozgalom 
pozitív hatása természetesen 
nem korlátozódik csak erre. 
A hatás más tekintetben is 
megnyilvánul, amit sajnos nem 
lehet egy cikk keretei között ki
fejteni. Csupán annyit jegyez
nék meg, hogy a tőkés orszá
gokban a gazdasági stratégiára 
vonatkozó kérdések - a foglal
koztatás és a fejlett technika al
kalmazásának a kérdései -
napjainkban elkeseredett osz
tályharc középpontjában áll
nak. A munkásmozgalom, 
amely különböző demokratikus 
megoldásokat javasolt a terme
lési technológia átszervezése 
következtében keletkező prob
lémák megoldására, hű marad 
eredeti céljaihoz: olyan gazda
sági fejlesztésre kell kényszerí
teni a monopóliumokat, amely 
megfelel a nép nagy többségé- � 
nek, és nem csupán a profit kö-
vetelményére alapul. J 

- Milyen érveket használ- r 
nak a „neoliberális" közgazdá
szok és jobboldali politikusok, 
akik szerint a szakszervezetek 
,,gazdaságilag termelékenység
ellenesek"? 

Azt mondják például, hogy a 
szakszervezetek követelési har
ca a béreket a „normális" szint 
fölé emelné, ezzel aláásná a vál
lalatok versenyképességét, és a "' 
te1melő erőforrások szétosztá-Ezt a megállapítást nagyban 

megerősítik a következő té
nyek: számos, az utóbbi évek
ben az Egyesült Államokban 
készített tanulmány bemutatta, 
hogy hasonló feltételek között a 
szakszervezettel bíró vállala
tokra a nagyobb termelékeny
ség a jellemző. A termelékeny
ségi adatok, az esetek többségé
ben 10-30 százalékkal nagyob-

sával az egész gazdaságra néz- _____ __: ___________________ _ 

Vendégek Norvégiából 
ve károsnak ítélt egyensúly
hiányt eredményezne. Ám a 
,,versenybér" teljesen önkénye
sen használt, nagyon relatív és 
elvont kifejezés, amelyet a „pia
ci egyensúly" modelljének 
függvényeként határoztak meg, 
de csak a maximális profit kri
tériuma alapján. 

A közelmúltban 54 tagú norvég vasutas-fúvószenekar három na
pig vendégeskedett hazánkban. Az együttes Pécsett közös hang
versenyt adott a helyi vasutas fúvósokkal, majd városnézésen 
vettek részt. Másnap a főváros nevezetességeit tekintették meg. 
Az együttes vezetőjét, Sigmund Johansent fogadta Tolnai Ildikó 
a vasutas-szakszervezet titkára. 

A sztrájkjog fontos fegyver 
Hogyan jelentkeznek zó sztrájkokról van szó, a leg-

azok a „veszteségek", amelyek gyakrabban rövid időtarta-
a monopóliumokat érik, amikor múak. Ha az összecsapás tar-
a szakszervezetek követelési tósnak ígérkezik, mint például 
akciói nyomán a monopóliu- az angliai bányászok esetében, 
mok kénytelenek a béremelé- akkor a felelősség főleg a mun
sekbe beleegyezni? kaadót, vagy a kormányt terhe-

Nyugati közgazdászok számí- li, és hajlíthatatlanságukat, ma
tásai szerint ezek a ,.vesztesé- kacs ragaszkodásukat jelzi ah
gek" alig érik

. 
el a bruttó nem- hoz, hQgy „megleckéztessék" a 

zeti jövedelem értékének 0,3 dolgozókat, vagy megtörjék a 
százalékát, vagyis sokszorosan szakszervezeti mozgalmat. 
alatta marad a gazdasági válság A szakszervezetek tevékeny
okozta veszteségeknek, nem ségének egy másik oldala is 
beszélve a pazarlás egyéb for- megérdemli a figyelmet: a tőké
máiról és az improduktív kato- sek a profitért folytatott verse
nai kiadásokról. Mások ugyan- nyéről van szó. Valójában a 
csak „gazdasági veszteségeket'' szakszervezetek nem a mono
emlegetnek, amelyek a sztráj- póliumok profitját .,sértik'" 
kokhoz fűződnek, elfelejtve azt, meg, hanem az extraprofitju
hogy ezek a sztrájkok a kapita- kat. És ez érinti a probléma lé
lista kizsákmányolás elkerülhe- nyegét. 
tetlen következményei és a bér- A monopóliumok vad szak
ből élők egyetlen hatékony ön- szervezet-ellenessége főleg 
védelmi eszközei a kapitalista azon szándékukkal függ össze, 
önkény ellen. hogy elhárítsák, vagy legalább-

A sztrájk joga nélkül a szak- is gyengítsék azt a jelentős aka
szervezetek tehetetlenek lenné- dályt, amely akadályozza fékte
nek, a dolgozóknak semmilyen len profithajszájukat. Azért, 
eszköz nem lenne ahhoz, hogy hogy „megkerüljék" ezt az aka
érvényre juttassák követelései- dályt, a monopóliumok hol az 
ket, és a kollektív szerződések áremelésekhez, hol pedig a bé
csak írott szövegek maradná- rek „korlátozásához" és más 
nak. Következésképpen a ,,takarékossági" intézkedések
sztrájkok társadalmi szerepét hez folyamodnak. Felelősségű
nem lehet csupán a munka- ket ezért a helyzetért a dolgo
adóknak okozott kárként emle- zókra és szakszervezeteikre sze
getni. Tagadhatatlan természe- retnék hárítani. A tények vi
tesen, hogy a sztrájkok eseten- szont tények maradnak. 
ként sokba kerülhetnek a mun- Nagyon fontos tehát, hogy a 
kaadónak, legyen az kis vagy munkásmozgalom szervezetei 
nagy vállalat. Ezek a vesztesé- - de különösen a szakszerve
gek különösen jelentősek a cik- zetek - feltárják a dolgozók 1 
likus fellendülés szakaszában, előtt, hogy a válság gyökerei a 
amikor az áru és a szolgáltatá- monopolista tőkének a gazda
sok iránti kereslet növekszik. ság felett gyakorolt osztatlan 
Ennek ellenére nem szabad uralmában rejlik, s csak akkor 
szem elől téveszteni, hogy a lehet valódi kiutat találni a tő
sztrájkakciók, legyenek azok kés válságból, ha szocialista jel
szektoriálisak vagy országa- legű intézkedéseket hoznak, és 
sak, általában a dolgozók vála- fejlesztik a gazdaság demokra
szát jelentik gazdasági helyze- tizmusát, azaz a dolgozók bevo
tük romlásával kapcsolatban. nását a társadalom irányítá-
Ezek az akciók, amikor tiltako- sába. Baranyai Zoltán 

(Skoda László felvétele) 

Gyöngyszem 
A minap valóságos gyöngyszemre akadtam könyveim bön

gészése közben. Annyira tetszett a gondolat. hogy nyomban le
másoltam jegyzetfüzetem be, mégpedig azzal a nem titkolt cél
lal, hogy valamely alkalmas pillanatban fontos gazdasági be
osztásban dolgozó barátom íróasztalára csúsztatom okulásul. 

Ugyanis a szóban forgó barát az utóbbi időben többször is 
arról panaszkodott, hogy az általa vezetett vasúti munkahe
lyen szép számmal akadnak olyan munkatársak, akiket szíve
sebben látna más beosztásban: olyan funkciókba. amelyben 
képességeiket sokkal jobban tudnák kamatoztatni, mmt ami
ben pillanatnyilag tevékenykednek. 

- Mi ebben a gond? - kérdeztem. - Ha ismered jól a be
osztottai dat, tudod, hogy milyen munkakörben lennének a leg
hasznosabbak, egyszerűen átirányítod őket a megfelelő helyre, 
a dolog ezzel rendeződik. 

- Naiv vagy - felelte barátom rezignáltan, és percekig 
nem szólt, csak sóhajtozott. mmt egy fáradt. öreg bölcs. 

A kínos helyzetben nem tehettem mást, minthogy elővettem 
jegyzetfüzetemet, és lassan, tagoltan olvasni kezdtem: 

,, ... minden erőt úgy használni, hogy - minél kevesebb 
( vesztéssel - legnagyobb nyereséget hozzon; azaz kit-kit oda 

tenni, ahol az ő maximuma mind magára, mind az egészre 
nézve leginkább kijön . . , 

A gondolat, ez a kis gyöngyszem egyébként Bolyai Farkas
tól, a híres matematikustól származik. Meglehetősen régen ve
tette papírra ... 

(sárközi) 
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Nagy várakozás előzte meg 

Főbizalmit választottak 
a miskolci gépállomáson 

Jól előkészített szakszerveze
ti főbizalmi-választás volt Mis
kolcon, az építési főnökség gép
állomásán. Nagy várakozás 
előzte meg a tisztújítást. A je
lenlévők elégedetten hallgatták 
a szakszervezeti munkáról szó
ló beszámolót. 

Radványi Tivadarné főbizal
mi így kezdte beszámolóját: 

- Az elmúlt öt évből három 
év szélmalomharc volt a főnök
ség volt igazgatója miatt, de 
dolgozóink összetartásával 
mégis talpon tudtunk maradni. 
Örömmel tudatom, hogy a 
munkahelyi körülmények sokat 
javultak. Az emberek ismét szí
vesen járnak munkahelyükre, 
ismét tudnak mosolyogni, meg
erősödött a bizalom, becsülik 
vezetőiket. Együtt tudunk dol
gozni. 

A főbizalmi ismertette az el
múlt időszak gazdasági ered
ményeit, amelyhez a szakszer
vezet termelést segítő, mozgósí
tó tevékenysége is hozzájárult. 
A párttagok pártmunkaként a 
szakszervezeti életben végeztek 
hasznos tevékenységet. 

Az építési főnökség életében 
jelentős szerepet tölt be a gép
állomás. Vezetője, Hajdu Zol
tán figyelemre érdemes részle
tekkel egészítette ki a termelési 
eredményeket. A gépállomás 
anyagmentes termelése az el-

múlt időszakban 73 százalékkal 
növekedett. Beruházási forrás 
hiányában az értékcsökkenést 
fokozott felújítással kell pótolni. 
A szakszervezet saját feladatá
nak tekinti a termelést segítő 
tevékenységet. 

A f ó'bizalmi kritikusan rá
mutatott arra, hogy sok mun
kaidő kiesik a családiház-épít
kezések és a különféle hivata
los kikérések miatt. A munka
időalapból kieső részt pótolni 
lehet a vasútépítésben beveze
tett korszerű technológiával és 
a gépesítéssel, amellyel az épí
tési idők lerövidülnek. 

A szakszervezeti bizottság a 
bérfejlesztésnél szorgalmazta a 
differenciálást. A jogok gyakor
lásából kitűnően vizsgáztak a 
bizalmiak. Kiemelkedik az épí
tési főnökség gazdasági vezeté
sének és a szakszervezetnek a 
rétegpolitlkája, amellyel a fiata
lok anyagi helyzetének javítá
sát biztosították. Voltak, akik 
5-6 forint órabéremelést kap
tak. Öt év alatt a gépállomáson 
a fiatalok bérszintje 31,5 száza
lékkal emelkedett. 

A szakszervezeti munkának 
másik fontos része a dolgozók 
szociális helyzetének javítása. 
Öt év alatt 34 személyt részesí
tettek lakásépítési támogatás
ban, összesen 2, 7 millió forint
tal. A jó kollektív szellemnek 

köszönhető, hogy ott ahol igé
nyelték, szocialista brigádok 
dolgoztak az építkezésen. 
A kommunista műs;;akok béré
ből is támogatták a lakásépítő
ket. 

A beszámolási időszakban ja
vult a dolgozók szociális ellátá
sa. Fürdő és öltöző épült. Hom
lokzatátalakítással világosabb 
lett a műhely. Elkészült a tágas 
szerelőcsarnok, és megszűnt a 
nagy gépek szabadban való ja
vítása. 

A főbizalmi felhívta a figyel
met a takarékosságra is. A ben
zinüzemű gépkocsik dízelesíté
sével sok üzemanyagot lehetett 
megtakarítam. A fuvarszerzés 
javításával még több megtaka
rítás érhető el. 

A beszámolóból egy szűkebb 
réteg véleménye is tükröződött. 
A nem fizikai dolgozók kisebb 
arányban részesülnek kitünte
tésben, mint a fiz1ka1 dolgozók. 
pedig nélkülük nincs Jól szerve
zett, eredményes munka. 

A gépállomás 480 tagú kol
lektívájának képviseletében a 
bizalmiak és a helyetteseik tit
kos választással, ellenszavazat 
nélkül ismét Radványi Tiva
darnét választották főbizalmi
vá, helyettesévé pedig Ivánfi 
Imrét. 

Fogas Pál 

Hárman a bizalmimunkáról 
Belpolitikai életünkben szep

tember elsejével, az idén immár 
a harmadik választási sorozat 
vette kezdetét. Ezúttal szakszer
vezeti tisztségviselőket válasz
tunk. Ez az az időszak, amikor 
számot kell adni arról, hogy a 
dolgozók bizalmával ki, hogyan 
tudott élni, mennyire felelt meg 
a mai követelményeknek. 

A dunakeszi járműjavítóban 
dolgozó Bonács Mihály egyike 
azoknak a szakszervezeti bizal
miaknak, akik hamarosan 
nyugdíjba vonulnak. 

- Minden számadás nehéz, 
felelősségteljes feladat 
mondja -, de számomra a mos
tani egy kicsivel többet is jelen
tett, hiszen utolsó alkalom volt, 
hogy munkatársaimmal véle
ményt alkothattunk az eddig 
végzett munkáról. Negyven 
évig dolgoztam az üzemben, eb
ből tizenhárom évig voltam 
szakszervezeti bizalmi. De hát 
sajnos lejárt az időm, novem
berben nyugdíjba vonulok. 

- Hogyan tudná összegezni 
a közösség érdekében kifejtett 
szakszervezeti tevékenységet? 

- Mindig lényegesnek tar
tottam, hogy sokrétűen ismer
jem meg a dolgozókat foglal
koztató gondokat, problémá
kat. Ha a szakszervezeti tagok 
időben tájékoztatást kapnak a 
feladatokról, bevonjuk őket az 
érdemi munkába, akkor na
gyobb hajlandóságot mutatnak 

az együttműködésre. Csopor
tunk szinte valamennyi nagy 
horderejű társadalmi akcióban 
közreműködött. 

Cserepkai László 1s az I-es 
gyárrészlegben dolgozik, akit a 
Mező Imre szocialista bngád 
tagjai immár második alkalom
mal választottak szakszervezeti 
bizalmivá. A tizenhét tagú kár
pitoskollektíva nyílt szavazás
sal, egyhangúlag tette le voksát 
mellette, aki vallja, hogy a bi
zalmimunka a szakszervezeti 
tevékenység alapköve. Szilárd 
meggyőződése, hogy csak ak
kor tudják a dolgozókat érintő 
kérdéseket megválaszolni, part
nerként képviselni, ha a bizal
mi tájékozott. 

- A tagságot nagyon sok 
kérdés foilalkoztatja - magya
rázza. - Igy volt ez a választás
kor is. Sok gondot orvosoltunk 
a szakszervezeti bizottság, a 
gazdasági vezetők segítőkész 
együttműködésével. Sajnos elő
fordult az is, hogy meggyőző, 
agitatív hatású információ hiá
nya miatt nem tudtam a feltett 
kérdésre megnyugtatóan vála
szolni. Nem az irányító testüle
tek mulasztása, közvetlen kap
csolatrendszerének hiánya 
okozta a tanácstalanságot. En 
úgy vélem, hogy a mi munkánk 
eredményességének elengedhe
tetlen velejárója a gyors, pon
tos tájékoztatás. Örülök, hogy 
munkatársaim továbbra is szá-

mítanak rám. Bízom abban, 
hogy a meglevő jó közösség, 
szellemet erősíteni fogjuk. 

A személyes példamutatás, 
az emberi, politikai, szakmai rá
termettség jelentőségét hangsú
lyozta Svéger István, aki 17 éve 
dolgozik fényezőként a II-es 
gyárrészlegben Beszélgeté
sünkkor nagy tisztelettel be
szélt első bngádvezetőjéről. 
Buczkó Károlyról, akinek se
gítségével ismerte meg a szak
szervezeti mozgalmat. 

Az ambiciózus, határozott, 33 
éves fiatalembert arról faggat
tam, hogy érzelmileg milyen 
hatással volt rá a választás. 

- Nagyon drukkoltam, de 
ez érthető is talán hiszen hár
mas jelölés volt. Óráknak tűn
tek azok a percek, amíg a tizen
hat munkatársam titkos szava
zással meghozta a döntést. 
hogy ki legyen a bizalmi. Nem 
tagadom, boldog vagyok, hogy 
tizenöten rám szavaztak. Ter
mészetesen szeretnék megfelel
ni az előlegezett bizalomnak. 

Nos. ami a teendőimet illeti; 
feltétlenül szeretnék változtatni 
azon, hogy a bizalmi itt nálunk 
eddig csak a bélyegárusítót je
lentette. Szeretném azt is meg
ismertetni a tagokkal, hogy az 
üzem, a szakszervezet mi min
dent tett és tesz a dolgozókért. 

Vetési Imre 

SzakszervezNünk kétoldalú nemzetközi kapcsolatainak keretében öttagú osztrák szakszervezeti 
ifjúsági delegáció látogatott el hazánkba. A delegáció a szakmai program keretében megtekintette 
a dunakeszi járműjavító üzemel, a Mechwart András szakközépiskolát és a Kelenföldi pályaud
"art . .\z osztrák fiatalokat fogadta Kouorw Ferenc főtitkár. aki szakszervezetünk nemzetközi te
"ékeny,.,égének alakulásáról tartott tájékoztatót. Ezt követően dr. Juhá,,. Zoltán kv-titkár ismertet
te a \1.\ \ helyzetét, szakszervezeti életünk idöszeríi problémáit és az ifjúsággal kapcsolatos szak-

,.zervezeti feladatokat. 

Bizalmiválasztás a Landler 
és az Északi járműjavítóban 

Reális beszámolók a gondokról, eredményekről 
Szeptember 2-án a Landler Je
nő járműjavítóban is megkez
dődtek a szakszervezeti válasz
tások. Az üzemrészek, osztá
lyok hirdetőtábláin a bizalmivá
lasztással kapcsolatos tudniva
lók olvashatók. A szakszerveze
ti bizottság irodáiban 1s élén
kebb a forgalom. Választott 
tisztségviselők, társadalmi akti
visták adják egymásnak a kilin
cset. Amikor benyitok az irodá
ba, éppen eligazítást tart az szb 
egyik politikai munkatársa a fő
bizalmi-választást levezető el
nököknek. Gondosan kidolgo
zott ütemtervek alapján beszél
ték meg a konkrét feladatokat. 

Az Északi Járműjavító forgóvázjavító lakatosai a bizalmivála!tzló 
értekezleten 

- Szeretnék részt venm egy 
bizalmicsoport választásán -
mondom Váczi János szb-tit
kárnak. 

- Semmi akadálya - vála
szolja, s közösen kiválasztunk 
egy csoportot. Az üzemgazdasá
gi osztály tervgazdasági cso
portjának dolgozói - egy kivé
tellel valamennyien nők - né
hány perc múlva választanak 
bizalmit. Oda sietek hát. 

Nagy Béláné bizalmi egy ki
csit megilletődve kezdi beszá
molóját. Az elmúlt öt évben 
végzett munkáról beszél a terv
gazdászhoz méltó precizitással. 
Adatokat, eredményeket sorol. 
Mindannyiuk nevében jelenti 
ki, hogy elégedettek az anyagi 
és erkölcsi elismerésekkel. Ti
zenegy alkalommal kaptak 
üdülési beutalót, heten segély
ben részesültek, egy dolgozó 
pedig kamatmentes kölcsönt 
kapott lakásépítésre. Vala
mennyien részt vesznek a tár
sadalmimunka-akciókban. Ke
vés olyan rendezvényre, vetél
kedőre került sor az elmúlt öt 
esztendőben, amelyeken az asz
szonybrigád ne vett volna részt. 

A bizalmi beszámolt a gon
dokról, a panaszukról is. Ezek 
egyike a már sokszor szóvá tett 
munkaköpeny minősége. 
A munkaruhaként. adott kö-

penynek sem az anyaga, sem a 
fazonja nem felel meg az igé
nyeknek. Ezért kérték, hogy a 
köpeny árát adják át nekik, és 
ők ízlésüknek megfelelőt vásá
rolnak maguknak. Ha drágább, 
kifizetik a különbözetet. E logi
kus és ésszerű javaslat (amelyet 
több vállalat már régen megva
lósított) süket fülekre talált. 
A bürokratikus rendelkezése
ket úgy látszik a vasútnál nehéz 
korszerűsíteni' 

Kifogásolták az üzemi ebéd 
minőségét, és az egy évre ki
utalt húsz forint értékű írószer
állományt is. Szóvá tették a las
san javuló munkakörülménye
ket. 

A tagok elégedetten beszél
tek arról, hogy az üzem vezetŐJ 
egyre nagyobb erőfeszítéseket 
tesznek azért, hogy mindenkit 
munkája alapján értékeljenek. 
Jó partner ebben a szakszerve
zet. A szakszervezet, bizalmi 
egyetértése nélkül sem kitünte
tést. sem jutalmat nem adnak. 

Ezután a tagok megerősítet
ték tisztségébe,n Nagy Béláné 
bizalmit, aki eddig is a csoport 
megelégedésére látta el felada
tát. 

Szeptemoer 4-én, 12 órakor 
rendezték az Északi járműjaví
tó forgórészjavító lakatosainak 
bizalmi választói értekezletét. 

Szívesen dolgozik 
a közösségért 

(Tüttö Tibor felvétele) 

A brigád tagjai az ebédidő
ben két forgóváz mögött gyüle
keztek. Nacsa Mihály főbizalmi 
bevezetőj� után Fülöp László 
bizalmi vette át a szót. Kiemelte 
többek között, hogy a csoport 
rendszeresen teljesíti a tervét, 
amit az üzem vezetŐJ különféle 
kitüntetésekkel, jutalmakkal is 
elismernek. Az év hátralévő ré
szében is folytatják a kongresz
szusi munkaversenyt, és min
dent megtesznek annak érdeké
ben, hogy az üzem sikeres évet 
zárjon. 

A hozzászólók eredményes
nek ítélték a bizalmi tevékeny
ségét, a vezetőkkel való kapcso
latot. Bírálták viszont a szak
szervezeti segélyek hosszadal
mas ügyintézését. Előfordult, 
hogy a kérelem benyújtása 
után a tag csak három hónap 
múlva kapott segélyt. 

A lakatosok elégedetten nyi
latkoztak az üzem bér- és 
szociálpolitikájáról és az üdülé
si lehetőségekről. A munkakö
rülményekről azonban már 
nem mondhatták el ugyanezt. 
Az akadozó anyag- és alkatré
szellátás gátjává vált a hatéko
nyabb munkának. 

A csoport tagjai egyhangúlag 
ismét bizalmivá választották 
Fülöp Lászlót. 

(Pásku) 

A belgyógyász főbizalmi 
A MÁV Kórház központi 

épületében két főbizalmi tevé
kenykedik. Egyikük dr. Ker
tész Tamás, az I-es számú bel
gyógyászat orvosa. Az egyetem 
befejezése után került ehhez az 
intézményhez, még 1973-ban. 

- A fnss diplomásoknak ál
talában nem könnyű bejutni a 
kórházakba - magyarázza. -
Vidéken is szívesen vállaltam 
volna állást, csak belgyógyász 
lehessek. Éppen ezért nagyon 
örültem, amikor a MÁV Kór
házba felvettek. Egy évig a su
gárterápiás osztályon kaptam 
munkát és csak azután lehet
tem belgyógyász. Nem túlzás 
ha azt mondom, mnen szeret
nék nyugdíjba menm. A kórhá
zi orvosok szerződés alapján 
dolgoznak, melynek időtartama 
általában három év. 

- Ez kissé bizonytalanná te
szi az itt dolgozó orvosok hely
zetét. 

- Valóban. Ez a tény ser
kentően hat mindenki munká
jára. Itt senki sem kényelme
sedhet el. Nagyon jól kell dol
gozni ahhoz, hogy a szerződést 
a kórház meghosszabbítsa. 
A MÁV Kórház jól felszerelt in
tézmény. 

- Milyen feladatok hárul
nak a főbizalmira? 

- A legfontosabb a közös
ség érdekképviselete, a jó mun
kahelyi közérzet, hangulat 
megteremtése. Mindez kedvező 
hatást gyakorol a gyógyításra 
is. Összesen 13 osztály tartozik 
hozzám és mintegy 500 szak
szervezeti tag. Orvosok, asz
szisztensek, ápolók, képzettség 
nélküli munkások, mütősök, 
takaritók és más egyéb alkal-

mazottak. A segélykérelmek el
bírálásánál körültekir\t:őek va
gyunk, hiszen a meglévő pén
zösszeget nem szeretnénk túl
ságosan elaprózni. mert külön
ben nem tudunk hathatós tá
mogatást adni. Éppen ezért ar
ra törekszünk, hogy valóban 
azok kapják a segélyt, akik a 
legjobban rászorulnak. 

- Milyen gondjaik vannak? 
- A legnagyobb gondunk a 

rekonstrukció, amely már tizen
öt esztendeje tart. Közben gyó
gyítanunk kell, végezm a mun
kánkat, ami sokszor nem is 
olyan egyszerű. Arra törek
szünk, hogy a kórházi ágyak az 
átépítés időszakában se csök
kenjenek. A legnagyobb baj 
azonban az, hogy a rekonstruk
ció még legalább 15 évig eltart. 

- Milyen juttatásokban ré
szesülnek az itt dolgozók? 

- Véleményem szerint a jut
tatások elég szerények. Például 
nagyon kevés beutalót kapunk 
a nyári főidényben a Balaton 
környékére. Az is bosszantó, 
hogy csekély a lehetőség a csa
ládos üdülésre. Az egyedülál
lóknak több a nyári üdülési kí
nálat, de a gyerekeikkel együtt 
nyaralni vágyó házaspárok 
igényeit nem tudjuk kielégíte
ni. És ez már évek óta így van. 
Az őszi, téli és a kora tavaszi 
időszakban akkor is elküldik a 
beutalókat, ha azt senki sem 
igényli. Az szl:1-nek pedig ki 
kell fizetni a beutalók árát, még 
akkor is, ha azt senki sem vette 
igénybe. Az egyre nehezedő 
gazdasági viszonyok közepette 
a dolgozók jobban megnézik, 
mire adják a pénzüket. Nehéz 
rábeszélni a tagokat. hogy télen 

menjenek a Balatonhoz. Régeb
ben, amikor még jutalomsza
badságot is adhattunk, nem éle
ződött ki ennyire a helyzet. 
Ezekről a gondokról szeretnék 
majd beszélni a választáson is. 

- Milyen terhet ró az orvos
ra a főbizalmi-funkció? 

- A szakszervezeti munka 
időigényes, de én szívesen csi
nálom. A feladatokat megosz
tom a helyettesemmel. együtt 
jobban boldogulunk. Általában 
nem túl gyakran tartunk bizal
miértekezletet és nem vesszük 
feleslegesen igénybe munkatár
saink idejét. Nmcs felesleges 
időhúzás, a bizalmiak lényegre 
törően adják elő mondandóju
kat, észrevételeiket. Ezt én jó 
módszernek tartom. Fontos az 
is, hogy a főbizalmi elérhető le
gyen a dolgozók számára. Azaz 
legyen ideje meghallgatni az 
embereket. Nekem, mint bel
gyógyásznak erre lehetőségem 
van. A kórház másik főbizalmi
ja már nagyobb gondban van 
emiatt, hiszen jó nevű baleseti 
sebész. Kiváló szakember, 
nagyszerűen ért az emberek 
nyelvén, szeretik és becsülik. 
De a baleseti sebész munkakö
re olyan, hogy nagyon nehéz a 
közelébe férkőzni, hiszen rend
szerint a műtőben van. 

Dr. Kertész Tamás belgyó
gyász szereti a munkáját és ar
ra is módja van, hogy a közös
ségért dolgozzon. Szívesen teszi 
ezt, hiszen tevékeny ember. Ar
ról közismert, hogy mindig tele 
van ötletekkel, javaslatokkal, és 
érzékenyen reagál a közösség 
gondjaira. 

- esik -



4 MAGYAR VASUTAS 1985. SZEPTEMBER 26. 

Terveink megvalósítása érdekében 
hasznosítsuk a jó kezdeményezéseket 

Tájékoztató a SZOT-ban 
a kongresszusi munkaverseny tapasztalatairól 

Szeptember 12-én a SZOT 
székházában Gál László, a 
SZOT titkára, továbbá több ál
lami főhatóság és nagyvállalat 
vezető munkatársai, valamint a 
meghívott szocialista birgádve
zetők tájékoztatták az újságíró
kat a kongresszusi és felszaba
dulási munkaverseny tapaszta
latairól, eddigi eredményeiről, 
az újszerű kezdeményezésekről 
és a további tennivalókról. 

Gál László emlékeztetett ar
ra, hogy hazánk felszabadulá
sának 40. évfordulója és a párt 
XIII. kongresszusa tiszteletére 
a dolgozók kezdeményezésére 
országos munkaverseny-moz
galom bontakozott ki, amely 
1985 végéig tart. A verseny
mozgalom felszínre hozta az 
emberi tényezó1cben rejlő tar
talékokat, melyek hasznosítá
sára nagy szükség van. Annál 
is inkább, mert az első hét hó
nap folyamán a gazdasági nö
vekedés nem élénkült. A beru
házások sem érték el a tervezett 
szintet. Az év hátralévő szaka
szában nagyon sokat kell tenni 
azért, hogy tervcélkitűzéseink 
valóra váljanak. Ehhez értékes 
segítséget nyújthat az év végéig 
folytatódó kongresszusi és fel
szabadulási munkaverseny is. 

A SZOT titkára ezután elis
meréssel szólt azokról a szocia
lista brigádokról, kollektívák
ról, akik a párt XIII. kongresz
szusát kongresszusi műszakkal 
köszöntötték. Hangsúlyozta: a 
rendkívül kemény tél az üze
mekben, a gyárakban, a közle
kedésben és a gazdaság más te
rületein szívós küzdelemre 
kényszerítette a dolgozókat. 
Példaként említette a záhonyi 
vasutasok helytállását. 

Gál László ezután arról be
szélt, hogy a verseny munkahe
lyi jellegű kibontakozásának 
határai jelentősen kitolódtak. 
Mind több vállalat, szervezet is
meri fel a helyi sajátosságok
nak megfelelő ösztönző rend
szerek kialakításában rejlő le
hetőségeket. A vállalatok több
sége a felfogásnak megfelelően 
egyre több pénzt fordít a ver
seny jutalmazására. Hangsú-

lyozta továbbá, hogy a vállalko
zási elemeket szaporítani, nö
velni kell a vállalati gazdálko
dásban és az ehhez kapcsolódó 
munkaversenyben egyaránt. 
Ehhez a vállalati gazdasági 
munkaközösségek jó tapaszta
latokat hoztak felszínre. 
A SZOT azt ajánlja az ágazatok 
vezetőinek, hogy a kongresszu
si versenyben tapasztalt lendü
letet, tenniakarást mindenütt 
értékeljék, a tapasztalatokat 
használják a szocialista munka
verseny fejlesztésére. Gazdál
kodjanak jobban a munkaver
seny-mozgalomban rejlő lehe
tőségekkel. 

Gál László kiemelte, hogy az 
elmúlt hetekben új kezdemé
nyezések indultak el a vállalati 
és brigádkollektívák részéről. 
Több munkahelyen tettek fel
ajánlást az SZKP XXVII. kong
resszusa tiszteletére. A felaján
lások célul tűzik a szocialista 
export, elsősorban a Szovjet
unióba történő kiszállítások ma
radéktalan teljesítését. Több 
ágazatban a szakszervezeti 
kongresszusok tiszteletére 
ugyancsak verseny kezdemé
nyezések bontakoztak ki. 

A kongresszusi és felszaba
dulási munkaverseny kétéves 
ciklusa 1985 végén zárul, és an
nak eredményeit a jövő év ele
jén értékelik. A legkiemelke
dó'bb eredményeket elért válla
latok, szövetkezetek és brigá
dok magas szintű párt- és álla
mi kitüntetésben részesülnek. 
Huszonöt vállalat, illetve szö
vetkezet kapja meg az MSZMP 
Központi Bizottságának kong
resszusi zászlaját, nyolcvan szo
cialista brigád pedig a kong
resszusi oklevelet. A hatodik öt
éves terv során legjobb ered
ményeket elért vállalatok a Mi
nisztertanács és a SZOT Vörös
zászlaját, illetve a Munka Vörös 
Zászló Érdemrendjét, a legjobb 
brigádok ugyancsak a Munka 
Vörös Zászló Érdemrendjét, il
letve a Magyar Nép köztársaság 
Kiváló Brigádja kitüntetést, a 
legeredményesebb egyénileg 
dolgozók pedig a Szocialista 
Munka Hőse kitüntetést kap-

Andocsi hérdőjelel,, 

hatják meg. A kitüntetéseket az 
1986. május l-jei ünnepségek 
keretében adják majd át. 

Gál László tájékoztatója után 
több vállalati és szakszervezeti 
vezető a munkaverseny válto
zatos formáiról beszélt. A MÁV 
dolgozói például határforgal
mi munkaversenyt kezdemé
nyeztek. Koszorús Ferenc, a 
vasutas-szakszervezet főtitkára 
elmondotta, a MÁV és a kör
nyező szocialista országok vas
útjainak dolgozói közös felaján
lásukkal segítik az országaik 
közötti áruforgalom le bonyolí
tását. A záhonyi átrakó körzet 
vasutasai az SZKP XXVII. 
kongresszusának tiszteletére 
szovjet kollégáikkal közösen 
vállalták, hogy a lehető legy
gyorsabban továbbítják a két 
ország közötti exportszállítmá
nyokat, lerövidítik a vasúti ko
csik állásidejét. 

A záhonyiak felhívással for
dultak a MÁV többi szolgálati 
helye és a fuvaroztató vállala
tok dolgozóihoz, hogy további 
felajánlásokkal segítsék elő a 
Szovjetunióba irányuló export
küldemények gyors továbbítá
sát. Így kívánják viszonozni azt 
az internacionalista segítséget, 
melyet a záhonyi határforgalom 
szovjet vasutasai nyújtottak a 
kongresszusi és felszabadulási 
munkaverseny során. 

A főtitkár hangsúlyozta, a 
vasutasok kezdeményezése 
méltó a magyar vasutasok 
munkaverseny-hagyományai
hoz, tovább élteti a kongresszu
si és felszabadulási munkaver
seny lendületét. Olyan célokat 
fogalmaz meg, amelyek jelen
tősége messze túlnő a határfor
galom területein. Megvalósítá
suk jelentősen javítaná a vasút 
üzemviteli helyzetét, hozzájá
rulna a népgazdasági tervek és 
a KGST áruforgalmi egyezmé
nyek teljesítéséhez. 

Ezt követően még több fel
szólaló hangsúlyozta a szocialis
ta munkaverseny és brigád
mozgalom további kibontakoz
tatásának lehetőségeit és fon
tosságát. 

ÁtépÍtÍk vagy lebontják? 
Valamikor a hetvenes évek 

elején jártam utoljára a kapos
vár-siófoki mellékvonalon. Az 
akkor favázas kocsik, a mere
dek domboldalakra föllihegő 
háromhetvenötös, no meg a hu
szonöt-harminc kilométeres se
bességgel araszolgató személy
vonat azóta már a múlté. Az 
emlékezetes és sokat vitatott 
koncepció ezt a vonalat is meg
szűnésre kárhoztatta, szeren
csére itt nem a pillanatnyi érde
kek döntöttek. A vasút megma
radt, sőt napjainkra csaknem 
teljes hosszúságában át is épí
tették. 

Körülbelül a vonal felénél 
fekszik a környék egyik legna
gyobb községe, Andocs. Megál
lója néhány éve még a Nagytol
di-puszta előnevet is viselte, ám 
a minden téren érvényre jutó 
takarékossági intézkedések az 
állomásnevek hosszúságát sem 
hagyták érintetlenül, még ak
kor sem, ha ez a megálló valójá
ban Nagytoldi-pusztán talál
ható. 

Már a vonatról való leszállás 
sem a máshol megszokott egy
szerűséggel zajlik. A peron java 
részét valahogy elspórolták, 
csupán egy keskeny sáv igazo
dik a lépcső magasságához. So
kat fickándozni meg nem aján
latos, mert arrább mindent el
borít az egy nappal előbb lezú
dult esővíz bokáig érő hordalé
ka. A parányi váróterem egyfaj
ta dekadenciát tükröz. Jegyki
adás már régóta nincs, a pénz
tár ablakait javarészt kitörték, 
a falakat primitív feliratokkal 
karcolták teli, szemét és vako
lattörmelék mindenütt. 

Rajtam kívül csak Pápai Jó-

zsef vonalgondozó tekintette 
végállomásnak Andocsot. Tőle 
kérdezősködöm az itteni körül
ményekről. A teljesebb megis
merés kedvéért felkeressük a 
közeli szolgálati lakásában élő 
Pákozdi Jánosnét is. 

- Az idegen első benyomá
sa az, mintha kihalt volna An
docson a személyforgalom. Így 

van ez? 
- Bizonyos időszakokban 

tényleg így van. Tizennyolc éve 
lakom a megálló szomszédságá
ban, ahogy visszaemlékszem, 
annak idején sem volt más a 
helyzet. Tudni kell viszont, 
hogy a község híres búcsújáró 
hely. A búcsúszezon tavasszal 
kezdődik és szeptember köze
péig tart. Ilyenkor hihetetlen 
nagyságú tömeg verődik össze. 
Jönnek az egész országból, leg
utóbb esztergomiakkal és nagy
kanizsaiakkal beszélgettem. 

- És ezek a messzi földről 
jött utasok mit szólnak a váró
termi állapotokhoz? 

- Érthetően sokat bosszan
kodnak - mondja Pákozdi Já
nosné. - Én néha megtettem 
annyit, hogy a nagyja szemetet 
kisöpörtem, de rokkantnyugdí
jas létemre nem várhatják el tő
lem, hogy ezt rendszeresen csi
náljam. Valamikor takarítónő 
járt ide, de amióta a szolgálat 
megszűnt, nincs aki rendet tart
son. A peron is olyan, hogy idő
seknek, betegeknek szinte lehe
tetlenség fölszállni. Amikor a 
pályát építették a sínek alatt 
nem fektettek le átereszt, ha 
eső jön, a víz elönti a környéket 
a kertekkel együtt. 

- Az andocsiak ezért vonat
tal utaznak? 

- A falu ide három kilomé-

ter, a busz pedig a kapuban áll 
meg. Így azután az utasok in
kább busszal mennek. De ha a 
gyerekeket kirándulni vagy 
színházba viszik az iskolától, 
akkor itt szállnak föl a vonatra. 
Nemegyszer láttam nyolcvan
száz tagú csoportot is. Ezért is 
csodálkozom, hogy ennyire 
hagyták tönkremenni az épüle
tet. No, meg a kút ... 

- Egyszer próbáltam belőle 
inni - kap a szón a vonalgon
dozó. - Amikor felhúztam, ak
kor láttam, hogy tele van mez
telen csigával meg mindenféle 
undorító féreggel ... 

- Mi várható Andocson? Le
het, hogy ez a megálló is az 
enyészeté lesz? - kérdezem az 
épületben lakó Németh Jánost, 
a tabi állomásfőnököt. 

- Ha engem kérdeznének, 
én semmiképpen nem javasol
nám a megszüntetését. A rend
szeres búcsúk miatt van azért 
forgalom, másrészt az állomás 
körül épült Nagytoldi-pusztán 
élők számára a vasút az egyet
len közlekedési lehetőség, hi
szen még a buszok sem járnak 
ki ide. Hogy az épülettel mi 

lesz, magam sem tudom, az ál
lapota olyan rossz, hogy való
színűleg le kell majd bontani. 
Én valamikor kőműves szak
mát is tanultam, a megállapítás 
tehát nem teljesen laikus: a fa
lak átnedvesedtek, a padlózat 
elrothadt, a víz elvezetése sem 
megoldott. Mi nemsokára kiköl
tözünk innen, de a helyiségeket 
azért továbbra is lakható álla
potban kell átadnom. Nem lesz 
könnyű ... 

Gerecsei Zoltán 

INDULÁSTÓL ÉRKEZÉSIG 

Egy nyugdíjas békéscsabai vasutas visszaemlékezéseiből 

Ahhoz, hogy az ember vala
mikor megérkezzen céljához, a 
�égállomásra, el kell indulnia. 
En Túrkevéről indultam el, ott 
�zülettem 1918. április 25-én. 
Edesapám ezen az állomáson 
volt személypénztáros és for
galmista. Rajta kívül az állo
másfőnök, egy málházó és egy 
váltóőr szolgált ott. Nem volt 
nagy forgalom. A vicinális vo
nalon egy 377-es sorozatú moz
dony közlekedett Mezőtúrig. 
Mi, az állomás épületében, a vá
róterem mellett laktunk. Mint 
vasutasgyerek ismertem a me
zőtúri vonat teljes személyzetét, 
név szerint is. Keviben jártam a 
négy elemit, majd a polgári is
kolába írattak be. Másodikba 
jártam, amikor a velem egyko
rú Kelemen gyerekekkel, Zsiga 
Józsiékkal már pénzt keres
tünk. Ezen az állomáson elég 
sok élőt adtak fel, főleg hízott 
sertést. Mi elvállaltuk az úgyne
vezett „Miska" kocsik behomo
kolását, az állatok itatását. 
Nagy volt az örömünk, amikor 
mindezért fejenként 20-30 fil
lért kaptunk. Hamarosan állan
dósult ez a jövedelmünk. 

A polgári iskolát is szülőhe
lyemen végeztem, majd 1930 ta
vaszán Békéscsabára költöz
tünk, s ott a Felső Mezőgazda
sági Iskolába írattak. Nem na
gyon tetszett ez az iskola, in
kább a vasút felé kacsingattam. 
Azon az úton akartam haladni, 
melyen apám és apai nagy
apám is járt. Otthagytam az is
kolát, s kérvényt kérvény után 
adtam be, míg végül 1938. ápri· 
lis 4-én felvettek pályamunkás
nak különszerződéssel - ter
mészetesen a legkisebb órabér
rel. Szerződésemben benne 
volt, hogy ,, . . .  Önnek a szol
gálat bármikor, minden indo
kolás nélkül felmondha
tó . . .  " Nehéz évek következ
tek: voltam segédmunkás ács, 
kőműves, kéményseprő mellett, 
bontottam nádfedelű jégver
met. Jó írásomnak köszönhe
tem, hogy esetenként felhívtak 
az osztálymérnökségre írni és 
rajzolni. 

A vasúton mmdég a forga
lomhoz vágytam. Egy idő után 
sikerült átkerülnöm. Raktári 
munkásnak vettek át. Öreg rak
tári munkásokkal húztam a 
nagy kerekű, barnára festett 
málhakocsit. A személy- és 
gyorsvonatokhoz kezeltük az 
árut, a kerékpárokat, gyermek
kocsikat, filmet, kosarakat, bő
röndöket, a kofák piaci áruit. 
Gyakran egy fél kalauzkocsinyi 
önkezelési áru, R-lap, ponyva 
érkezett és ment intézésként. 

Később átkerültem vonatfé
kezőnek. Jártam Szolnokra a 
661. sz. kezelőteher-, a 659. sz. 

gyorsteher-, a 8362. sz. kezelő
tehervonattal Gyula-Köte
gyán-Vésztőn át Gyomáig, il
letve ahová vezényeltek. Meg
lehetősen nehéz munka volt ez: 
kocsik közé bújni, rá- és le
akasztani, majd platonféken 
szemben utazni gyorstehervo
nattal a mínusz 25 fokos hideg
ben. 

Miután letettem az előírt 
szakvizsgákat, előbb állomás
felvigyázónak rendszeresítet
tek, majd 1941-ben kineveztek. 
Akkoriban 24/24 órás szolgálat 
volt az előírás. Az éjszakai szol
gálat reggel 7 óráig tartott, siet
tünk haza aludni, mivel délután 
egy, illetve két órára „Kistúr
ba" vissza kellett mennünk. Bé
késcsabán voltam kocsifelíró, 
átmenesztő, térfelvigyázó, kül
sős forgalmi szolgálattevő, és 
tartalékos is. Szolgáltam Újkí
gyóson, Békésen, Tiszaújfalun, 
Csugaron és Izsák állomáson. 
Izsákra tévedésből kerültem, 
egy hasonló nevű kollégám he
lyett nekem küldték az áthelye
zésről szóló táviratot. Békéscsa
ba felszabadulásakor mint kül
sős szolgáltam, aztán a háború 
után rövid ideig Csorvás állo
más vezetésével bíztak meg. 

Később a kereskedelmi szol
gálat létszámába kerültem. Sok 
munkakört betöltöttem: voltam 
raktárnok, vezető raktárnok, 
1951-ben megbíztak a raktárfő
nöki teendőkkel. Felelősségtel
jes, nehéz beosztás volt, de jó 
felkészültségű munkatársakkal 
teljesítettük feladatunkat. Az 
első vasutasnapon, 1951-ben 
sztahanovista oklevéllel ismer
ték el munkámat. Két év múlva 
a rakodási főnökségre kerültem 
irányítónak. Ekkor 50-54 em
ber tartozott hózzám. Munka 
bőven akadt, alig tudtuk elvé
gezni, főleg a lapátos árukból 
érkezett sok. 1955-ben vezető 
kereskedelmi hivatalnoki be
osztásba kerültem, ebben dol
goztam nyugdíjazásomig, 1978 
áprilisáig. Huszonnégy évet 
szolgáltam egy munkakörben, 
egy irodahelyiségben. 

Vezető kereskedelmi hivatal
nokként az állomás kereskedel
mi helyettesének voltam a köz
vetlen munkatársa. Először Bo
dó A. Mátyás mellett dolgoz
tam, őt követte Pál Zoltán, Al
mási Ferenc, majd 1967 őszétől 
Kruchió Lajos. Utóbbival 11 
évig dolgoztam együtt, ismer
tük és tiszteltük egymást. Sok 
nehéz napunk volt, de igyekez
tünk a növekvő feladatokat 
megoldani, a feleket kiszolgál
ni, a zavartalan rakodást bizto
sítani. Bizony sok szabad szom
baton és vasárnap a helyünkön 
voltunk, mert szorgalmazni kel
lett a kirakásokat. Különben 
hétfőn nem volt üres kocsi a fel-

adásokhoz. Munkánkhoz sok 
segítséget kaptunk azoktól a 
vállalatoktól, melyek megértet
ték a vasút célkitűzéseit, gond
jait. Ilyen cég volt a Gabonafor
galmi és Malomipari Vállalat, a 
Konzervgyár, a Barneváll, a 
Kner Nyomda, az Agroker és 
lehetne még folytatni a sort. 

Hosszú volt az az út, amit a 
MÁV szolgálatában 40 év alatt 
megtettem. Sok kedves élmény
ben volt részem, sok embert 
megismertem, sok barátot sze
reztem. Az eltöltött idő alatt 
hatszor kaptam Kiváló Dolgo
zó kitüntetést, egyszer a Tűzvé
delmi Érem bronz fokozatát. 
Elégedett emberként mentem 
nyugdíjba, úgy érzem, a vasút
nál eltöltött idő nem volt hiába
való. 

Amikor az ember nyugdíjba 
megy, döntenie kell: hogyan to
vább? Sokféle választás kínál
kozik, van aki tovább dolgozik, 
van aki más területen igyekszik 
hasznossá tenni magát. megint 
mások kedvenc hobbijuknak 
hódolnak. Én nem vállaltam se
hol munkát. A ház körül dolgo
zom, ahol néhány malac, ba
romfi és galambok gondozásá
val egy kis nyugdíj-kiegészítés
re van lehetőségem. Aztán a 
Hazafias Népfront helyi kultu
rális bizottságának tagjaként 
tevékenykedem. Kézimunka
kiállításokat régi paraszti hasz
nálati eszközöket, valamint fa. 
faragók munkáját bemutató ki
állításokat rendezünk. 

A vasúttal sem szakadt meg 
a kapcsolatom. Gyakran felke
resem egykon munkatársaimat 
és felelevenítjük a régi emléke
ket. Vasúti pályafutásom leg
emlékezetesebb epizódjait 100 
kézzel írott oldalon örökítettem 
meg, talán egyszer hasznát ve
szi valaki. Hasonlóan gyűjtöm a 
vasúttal kapcsolatos írásokat, 
emlékeket. Eddig mintegy 
500-550 cikket gyújtöttem össze 
és raktam időrendi sorrendbe. 
Gyűjteményem egyik legkedve
sebb darabja az 1926-ban ki
adott „ Vasutasok és Hajósok 
címtára", amelyben megtalál
ható az akkori igazgatóságok és 
vasútállomások dolgozóinak 
teljes névjegyzéke. 

Családunk régi hagyománya, 
melyet nagyapám kezdett el, to
vább folytatódik. Hét gyerme
kem közül István fiam szintén 
vasutas, 20 éve mozdonyveze
tő. Eddig családunk 132 évet 
töltött a vasút szolgálatában. 
S remélem. unokáim közül is 
valamelyik folytatni fogja ezt a 
szép hivatást. 

Elmondta: 
Tóth István ny. főellenőr 
Lejegyezte: Gellért József 

FEJE • • • 

Ila nincs tehergépkoc,-i, a lófogat is megteszi 
(\ i»i Ferenc felvétele) 
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A MÁV Vezérigazgatóság Rakodás géppel 

és kézierövel 

,) 

Az utóbbi évek legerősebb 

őszi f orgalniához érkeztünk 

Ezekben a hetekben létfontosságú, hogy a tüzelő, és 
a lakosság számára fontos más termék gyorsan eljus
son a megrendelőkhöz. Az alábbi fotókon egyik Balaton 
parti középállomáson markológéppel és kézierővel vég
zik a vagonok kirakását. 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

a mostam középtávú tervidő
szak fejlesztési forrás elégtelen
sége a vasúti technika dinami
kus szintentartási gyakorlatát 
- kényszerűen - torzította. 
A pályahálózat csökkentett re
konstrukciós üteme mellett a 
gördülőállomány cseréje még 
az előbbinél is visszafogottabb 
lett. A teherkocsik átlag 
25 éves üzemeltetésével szá
molva ötéves ciklusonként 
20 százalék cseréje volna ese
dékes, ezzel szemben a VI. öt
éves tervben - forráshiány mi
att - csupán 3000 teherkocsi 
beszerzését tervezhettük, de eb
ből is csak 1350 valósul meg. 
Emiatt az ugyancsak 20 száza
léknak megfelelő selejtezést is 
csökkenteni kényszerültünk (a 
középtávú tervben 10 ezer db
ra, a valóságban 4500 db-ra). 
Ezzel teherkocs1parkunk élet
kora. műszaki állapota, export
ra alkalmassága számottevően 
romlott. 

A vonóerőpark dinamikus 

Úgy számolunk, hogy a 
várható szállítási feladatokhoz 
az őszi forgalom legerősebb hó
napjaiban (október-novem
ber) naponta mintegy 
1160-1175 különböző típusú és 
teljesítményű mozdony szüksé
ges. A karbantartási tevékeny
ség megerősítésével, anyagellá
tásának (más feladatokkal 
szembeni) előnyben részesíté
sével biztosítjuk, hogy erre az 
időpontra összességében a 
szükségesnél alig 10 db-bal ke
vesebb vontatójá1mű álljon 
rendelkezésre. 

A nyán személyszállítási 
csúcs elmúltával az erről a terü
letről felszabaduló vonóerőt az 
áruszállítási feladatok végzé
sére csoportosítottuk át, ami 
hét V43-as és nyolc M62-es 
mozdonyt jelentett. A V43 sor. 
villamos mozdonyok üzemké
pességét november végéig fo
lyamatosan 76 százalékról 82 
százalékra növeljük. A még 
üzemképes V43 sor. forgóváza
kat az álló mozdonyok üzembe 
állítására használjuk fel. 

szintentartásának, s energetikai A hosszabb ideje üzemen kí
okokból szerkezeti átalakításá- vül álló mozdonyok nagy részét 
nak (a hálózat villamosítással - mintegy húszat - az őszi 
összefüggő villamosmozdony forgalom kezdetére úgy tesszük 
beszerzéseknek) forrásigényét üzemképessé, hogy a szükséges 
első helyen biztosítottuk. A ha- javított fődarabokat járműja
zai járműgyártóipar azonban vítóink biztosítják és a javítási 
megrendeléseinket 1984-ben munkát a kijelölt vontatási te
csak 40 százalékban elégítette lepek végzik el. Fokozottabban 
ki, s félő, hogy ez évben sem fogjuk felhasználni a V63-as 
jobban. Súlyosbodó gond, hogy sor. mozdonyokat egye:sített 
a járműfenntartásoknál a dízel- fordaszerelvények továbbításá
és villamosmozdonyok javítá- hoz, például a Tiszapalkonyai 
sait, tervszerű karbantartását Erőműbe szén, Moha-rakodóról 
nagymértékben akadályozza a Orosházára homok, Hegyesha
megrendelt fődarabok és alkat- lomról Békéscsabára és körze
részek hiánya. A hazai gyártású tébe kaV1cs, Nyékládházáról 
- vezértípusnak számító - vil- Szolnokra és körzetébe ugyan
lamosmozdonyok forgóvázjaví- csak kavics szállítására. 
tására, jóval drágábban, ma-
gunk kényszerülünk berendez- Mozdonyparkunk teljes moz
kedni. Néhány speciális fogas- gó�ításán k_ívül ugyancsak b1z
k 'k k • ·k h', d·g tos1tam fogJuk, hogy a teherko-ere rom us ,anya pe 1 . ,11 , .. k' , 
azt eredményezi, hogy csupán �si-a . oman� uzem_ e�zsege is 
·1 kb ·1 20 22 t z · 't 

JavulJon. A Jelenlegi mintegy 10 1 y�n �- 0.
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k l't tt b •gg 1 t rth to' Javitas1 teve enyseg e etseges or a ozo se esse e a a f k , , al d , · d · .. b o ozasav , e mas mo on 1s. uzem en. Az üzemképes teherkocsi-állo-
Jelentős feladatokat ró a vas- mány növelésére - javítási ka

útra a teherkocsik javítása, kar- pacitás és költségfedezet hiá
bantartása is. E téren is gondo- nya miatt - a második félév
kat jelent az alkatrészhiány, il- ben mintegy 5000 teherkocsi
letve a javítási kapacitáshiány. nál egyszeri javítási ciklusidő-

Bár a külső vállalatokkal is hosszabbítást végzünk. 
kötöttünk megállapodást a te- A külkereskedelmi szállítá
herkocsik javítására, a problé- sok jobb kocsiellátása érdeké
mákat ez sem szünteti meg. Je- ben növeljük a javítások során 
lenleg már több mint 10 ezer 
olyan teherkocsink van, ame
lyek időszakos f ővizsgálatát az 
előírt ideig nem tudtuk elvé
gezni, ezért műszaki állapotuk 
mérlegelésével 9000-nek a fő
vizsgaidejét meghosszabbítot
tuk. 

A vezéngazgató-helyettes ez
után kitért a munkaerőhelyzet
re, a kulcsfontosságú munkahe
lyek létszámgondjainak ismer
tetésére. Végezetül a MÁV őszi 
forgalmi stratégiájáról beszélt. 

- Az őszi forgalmi feladatok 
s a MÁV gondjainak ismerteté
se után jogosan vetődik fel a 
kérdés: a vasút meg tudja-e ol
dani az őszi csúcsforgalmi fel
adatait? - tette fel a kérdést. 
- A kétkedés. az aggódás nem 
véletlen. ám éppen helyzetünk, 
korlátaink ismeretében az idén 
a korábbi éveknél 1s körültekin
tőbben. több megoldási lehető
séget vázolva készültünk fel az 
őszi forgalomra. 

a kocsik exportképességét. technológiájú és nem a saját fu
E célt szolgálja az 1984. évben vareszközt igénylő szállításo
meghirdetett anyagi ösztönző- kat. Ez a lehetőség ma naponta 
rendszer alkalmazása 1s. 55-60 kocsi oda- és vísszaszere-

A vasúti fuvareszköz-kapaci- lését eredményezi. 
tás megtartása érdekében 1985. Az mindenesetre a jó végre
szeptember 20.-december 20. hajtás érdekében nagyon fon
közötti időszakra valamennyi tos, hogy dolgozóink tudatosítá
RIV és PPV tagvasút_nál érvé- sán, mozgósításán túl az ered
nyesítem fogjuk a MA V teher- ményes teljesítés megfelelő 
kocsik gyorsított hazaküldési anyagi elismeréssel párosuljon. 
igényét. (Ugyanilyen tartalmú Ezért az év utolsó 4 hónapjára 
viszontintézkedés is várható a (összesen 48 millió Ft e célra 
szomszéd vasútaktól.) történő felhasználásával) őszi 

Az őszi csúcsforgalom ered- forgalmi munkaversenyt és szo
ményes lebonyolítása érdeké- cialista brígádversenyt h1rdet
ben nem elégséges csupán a tünk meg. 
technikai feltételeket javítani, Az -1 kh k"t"tt k' · · bb t rt l 'k k t k. k , · egyes ce o oz o o 1-uJa a a e o a 1a nazm. lk d" · 1· • , . eme e o anyagi e 1smeres Ezekkel azonos fontossagu fel- k 1 yt 'bb't' · adat mind a vasútnak, mind a nem csa 
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A k , 'll't' k ezen keresztul a Jobb ureskocs1-meg. cu orrepa-sza I aso . , t zavartalansága érdekében az visszanyeres · 
igazgatósági központokban, va- A sokrétű őszi forgalmi fel
lammt a cukorgyárakkal ren- adatok koordinálása, együttes 
delkező körzeti üzemfőnöksége- hatásuk optimumának biztosí
ken a szállítások szervezésével tása céljából ez évben először 
és koordinálásával foglalkozó vezetői szintű operatív bizott
f elelős dolgozókat Jelöltünk ki. ságot hoztunk létre, amely 

Az előző évek gyakorlatának rendkívüli operatív intézkedési 
megfelelően ez évben is meg- jogkörével hivatott biztosítani a 
tartottuk a vasúti cukorrépa-ér- feladatok mmél jobb ellátását. 
tekezletet, ahol összegeztük a 
szállítások mennyiségét, vi
szonylatát, a gyárak alap- és se
gédanyagokkal való ellátottsá
gát. Ennek figyelembevételével 
határoztuk meg a beszállítások
hoz szükséges fordavonatok el
osztását. A beszállításhoz 60 ja
vításos f ordaszerelvényt állí
tottunk össze és e napokban ál
lítunk forgalomba. 

Most, a szállítási igények 
érezhető növekedése időszaká
ban nem lehet eléggé hangsú
lyozni a folyamatos. éjszakai és 
hét végi időszakra is kiterjesz
tett rakodási tevékenység fon
tosságát. 

(Visi Ferenc felvételei) 

KISZ koordinációs tábor 

A MÁV KISZ szervezeteinek 11 koordinációs táborát az idén szep
tember 16-21 között Gárdonyban a vasutas üdülőben rendezték 
meg. A MÁV Vezérigazgatóság által kezd_eményezett rendezvényen 
- az orszag különböző szolgálat, helye1rol - mintegy 100 KISZ-tit
kár illetve szervező titkár vett részt. 

Á vasút helyzetének elemzésén, a tapasztalatcserén túl kiemelt 
szerepet kapott a vasutas KISZ-szerveze;ek majdani koordináci_ós te
vékenységének elözetes tárgyalása, a MAV KISZ-szervezetek reszve
tele a „Versenyzünk a milliókért" akcióban. 

A tábor vendége volt Klézl Róbert miniszterhelyettes, Koszor_us Fe
renc a vasutas-szakszervezet főtitkára, dr. Bajusz Rezsó, a MAV ve
zérigazgatója és Tongori Imre, a MÁV Budapesti Igazgatóság veze
tője. 

Meghesdődött 
a répahanipány 

A fordavonatokkal szállított 
egyéb áruk mennyiségét a for
daszerelvények és a fordákban 
üzemelő kocsik fordulóidejének 
csökkentése, valamint a vissza
úti felhasználási lehetőségek 
bővítése útján 5 százalékkal kí
vánjuk növelni. 

Jól megfelelni az őszi forgal
mi elvárásoknak csak akkor tu
dunk. ha a fuvaroztató partne
reinkkel kapcsolódó pontokon 

állandó, kölcsönösen korrekt in
formációcserét. jó együttműkö
dést és pontos tervezési lehető
séget biztosítunk. Reméljük, 
hogy a vázolt sokirányú mtéz- (Folytatás az 1. oldalról.) A gyár nyersanyagának 70 

százalékát az idén is sínen szán
dékozzák a rendeltetési helyre 
fuvarozni. Ez viszont csak me
netrendszerűen közlekedő for
da- és irányvonatokkal képzel
hető el. 

A Szovjetunióba irányuló ex
portszállítások jobb teljesítése 
érdekében maximál!san kihasz
náljuk a záhonyi tengelyátsze
relő-kapacitást, hogy ezáltal nö
veljük az átrakást nem igénylő 

kedések. a jelentős központi tá- Ercsiben Kajtor István a cu
mogatás, de nem kevésbé fuva- korgyár igazgatója elmo;dotta 
rozt'.:'tó • �ar:ner;emk_ a�tí

". hogy az idén teljesen befejező'
egyuttmukodese atseg1t az osz1 dött az üzem rekonstrukciója. 
forgalom nehézségem - fejezte korszerűsítése. Ez azt jelenti, 
be vitaind(tó bes�édét M�szá- hogy új répafogadó berendezé
ros Andras vezerigazgato-he- seket helyeztek üzembe, amely
lyettes. nek eredményeként a jövőben 

a gyár több nyersanyag-feldol
gozásra képes. 

Az Ercsi Cukorgyár mintegy 
170 ezer tonna répát dolgoz fel. 
Ennek a mennyiségnek viszont 
csak közel kétharmada terem a 
gyár közelében. A többit Paks 
térségéből és Alföldről szállít
ják Ercsibe. Ezért nagy szükség 
van arra. hogy a budapesti, a 
szegedi, a debreceni és a pécsi 
igazgatóság jól összehangolja 
munkáját. 

A gyár és a MÁV jó kapcsola
tát fejezi ki, hogy ezt a népgaz
daságilag fontos feladatot eddig 
még mindig közmegelégedésre 
végezték el. A cukorgyártáshoz 
szükséges járulékos anyagok
nak (mészkőnek, koksznak, 
olajnak stb.) 80 százalékát már 
korábban, az előszállítás ideje 
alatt a rendeltetési helyre fuva
rozták. 

A gyárban egyébként szep
tember 17-én kezdődött meg a 
kampány, amely becslés szerint 
január elejéig tart. 

FEJÁLLOMÁS 
,,Valamely vasútvonal kezdő- vagy végpontjának állomá

sa, melynek csak az egyik végéhez csatlakozik nyílt pálya." 
Ez a hivatalos megnevezése a címben jelzett fogalom

nak. Tudja ezt minden vasutas és természetesen tudják a 
MÁVINFORM dolgozói is. Ezért lepődtünk meg, amikor 
szeptember 4-én a rádió reggeli krónikájában a bemondó ri
porter a MÁVINFORM-ra hivatkozva azt mondta: a fejállo
más ugyanaz mint a főpályaudvar. A MÁVINFORM-nál ér
deklődésünkre elmondták, hogy ők a rádiónak helyes felvi
lágosítást adtak, de azt ott túl bonyolultnak találták. 

Kétségtelen néha jogos az a kritika, hogy a vasúti szolgá
lati nyelv körülményes. Az egyszerűsítésnek ez a foka azon
ban többet árt, mint használ. Fontos fogalmak összekeveré
se nem lehet érdeke senkinek sem. 

Előbb vázlatosan ismertette: 
milyen központi segítséget ka
pott a vasút a különböző állami 
szervektől. majd sorra vette a 
legfontosabb belső intézkedése
ket. \ konferencia ré„zhevői a vitaindítót hallf!;atjá.k 
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A �ffÁJ" ümlPtpolitiliája 
a s•ena lyfn�,aro " ban 

Népszerűek a Keletiből a BNV-re induló különvonatok 

A MÁ V személyfuvarozási 
üzletpolitikai kedvezményeinek 
kialakítása 1983-ban kezdődött. 
Az 1982-83. évi központi tari
faintézkedések több tradicioná
lis kedvezményt megszüntet
tek, illetőleg csökkentették a 
kedvezmény mértékét, de lehe
tőséget adtak a vasút számára. 
hogy saját bevételei terhére 
kedvezményeket biztosítson. 

A kezdeti, bizonytalan ked
vezményezés elsősorban a sze
mélyforgalom gyorsvonatra te
relését szolgálta. Ennek megfe
lelően bonyolult, sok megkötést 
tartalmazó kedvezmények szü
lettek (20 százalékos alkalmi 
kedvezmény, családi kedvez
mény). 1983-ban az üzletpoliti
kai kedvezményeket 61 284 sze
mély vette igénybe. A bevétel 
4,3 millió Ft volt. 

Bőr,ülteh 
a hedr,esniényeh 

Az első év tapasztalatait le
szűrve 1984-ben már üzletpoliti
kai kedvezmény-rendszerrel je
lentkezett a MÁV. Egyszerűsí
tették a családi kedvezményt, 
változatosabbá vált az alkalmi 
menettérti kedvezmény és az 
országos jelentőségű rendezvé
nyekre. jellegüktől függően, a 

vasút 50, 33 vagy 20 százalékos 
kedvezményt biztosított. A 
MÁV pótolta a csoportos ked
vezmények hiányából jelentke
ző űrt is, a nagyobb létszámú 
kollektívák részére biztosított 
20, 33 és 50 százalékos kedvez
ménnyel. 

Rendkívül sikeres kezdemé
nyezésnek bizonyult az életkor
hoz kötött hétközi kedvezmény, 
melyet sokan tévesen nyugdí
jaskedvezménynek hisznek. 

Kedvező fogadtatásra talált a 
tíz utazásra jogosító füzetjegy, 
mely az azonos viszonylatban 
rendszeresen utazóknak bizto
sít díjmérséklést. 

Talán a nem kellő felvilágosí
tó munka miatt nem váltotta be 
az előzetes reményeket a Bala
ton-bérlet és a turistabérlet, 
bár a külföldi állampolgárok 
már felfigyeltek rá. 

Részben az üzletpolitikai ked
vezmények eredménye volt, 
hogy 1984-ben az elszállított 
utasok száma 0,5 százalékkal, 
az utaskilométer-teljesítmény 
és a bevétel is 0,9 százalékkal 
nőtt az 1983. évi teljesítmények
hez viszonyítva. 

Az üzletpolitikai kedvezmé
nyek bevezetésével javult a vas
útról alkotott társadalmi véle
mény, enyhült az a vasútellenes 
hangulat, amelyet az 1982-83. 
évi tarifaemelés váltott ki. 

A közvéleményt formáló hír
közlő szervek az egyes kedvez
mények bevezetését külön-kü
lön kommentálták, a vasúttal 
való foglalkozás módot adott 
gondjaink, problémáink bemu
tatására is. 

A vasút vezetése ezért az üz
letpolitikai kedvezményrend
szer folyamatos továbbfejlesz-

tését rendelte el. E munka so
rán egyszerűsíteni és korszerű
sítem kell az egyes kedvezmé
nyek feltételrendszerét. Olyan 
új kedvezményeket kell beve
zetni, melyek többletutazásra 
ösztönöznek, új igényeket tár
nak fel. javítják a vasúti kocsik 
kapacitáskihasználását, előnyt 
biztosítanak más közlekedési 
módokkal szemben. 

Az üzletpolitika! kedvezmé
nyek biztosítása nem jelenthet 
általános kedvezményadást, 
mert abban az esetben a vasút 
nem fuvarozna több utast, csak 
olcsóbban végezné a szolgálta
tást. A MÁV-nak nem lehet fel
adata a népgazdasági szintű 
szociálpolitika átvállalása 
sem. Ezért nem várható, hogy 
általános jellegű nyugdíjasked
vezményt adjon a vasút. Első
sorban a határterületeken van 
lehetősége az üzletpolitikának. 
(Ilyen a hétközi vagy a családi 
kedvezmény). 

Több utas� 
nagyobb 
ber,étel 

Az üzletpolitikai kedvezmé
nyek fő feladata, hogy több 
utas vonzásával nagyobb bevé
telhez juttassák a vasutat. Ese
tenként azonban szűkebb kör
ben propaganda jellegű kedvez
ményezésre 1s van lehetőség. 
Ilyenkor nem az anyagi bevétel 
a fontos, hanem a vasútról alko
tott kép alakítása. Ez a vasút 
munkaerő-megtartó vagy -szer
ző erejének javulását is eredmé
nyezheti. Ilyen hatása volt a 
BNV-re közlekedő különvona
toknak. Ezek nem elhanyagol
ható bevételt eredményeznek. 
Ha ezeket a közleményeket fi
zetnünk kellett volna, erősen 
meglátszana eredményeinken. 

Az üzletpolitikai kedvezmé
nyezés csak akkor lehet ered
ményes, ha valamennyi vasutas 
dolgozó ismeri a célokat, és 
azok teljesülése érdekében te
vékenykedik. Hiába hirdetjük a 
kedvezményeket, ha az utaski
szolgálással foglalkozó dolgo
zók egy része kényelemből 
vagy a vasút bevételeinek félté
se miatt nem ajánlják azokat, s 
csak az utas határozott igénye 
esetén szolgáltatják ki a mérsé
kelt áru menetjegyet. Különö
sen a családi kedvezménynél 
tapasztalhatók ezek a jelensé
gek. 

Az alkalmi kedvezmények 
igénybevételét is nehezíti a 
hiányos propaganda. Az állo
mások többségén hiányoznak 
az utastájékoztató hirdetmé
nyek, ugyanakkor a már lejárt 
kedvezmények szóróanyagait 
sok helyen ott felejtették. 

Legjobb rehláni 
a példaniutatás 

A turista- és a Balaton-bérlet 
propagálása is hagy még kíván-

nivalókat. A MÁV tájékoztatási 
főosztálya szép, ízléses plakáto
kat készített, de ez még kevés. 
A személypénztárosok, jegy
vizsgálók személyes példamu
tatása többet ér a legszebb 
nyomdai terméknél is. Ha a 
családi kedvezményre jogosult 
utasok egy útra váltott teljes 
árú menetjegyét a vonaton a 
jegyvizsgáló 20 százalékos me
nettérti jegyre egészíti ki, vagy 
az idős utas részére a pénztáros 
ajánlja a hétközi kedvezményt, 
az többet ér a legdrágább fize
tett hirdetésnél is. A MÁV dol
gozói által kedvezményhez jutó 
utas hatásos propagandát fog 
kifejteni tevékenységünkről, és 
ez feledtetheti a más területen 
előforduló kisebb hiányosságo
kat. 

Dolgozóink egy része nem fo
gadta szívesen az új kedvezmé
nyeket, mert úgy érzik, többlet
munkát jelent számukra az új 
jegyek kezelése. az új utazási 
feltételek elsajátítása. alkalma
zása. Esetenként elmulasztják a 
kedvezmény kiszolgáltatását. 
ezzel jelentős erkölcsi kárt 
okoznak a vasútnak. 

Ez év tavaszán a MÁV Vezér
igazgatóságon a vezetői érte
kezlet megvizsgálta a kedvez
ményrendszer tová b bfejleszté
sének lehetőségeit. Ennek kere
tében mintegy 25 lehetséges 
kedvezmény tervét is megvitat
ták. Az értékelés nyomán bő
vült a hétközi kedvezmény 
igénybevételi ideje. tovább egy
szerűsödött a családi kedvez
mény, kedvezőbbé vált a cso
portos kedvezmény felhaszná
lása, új kedvezményként meg
született a balatoni helyi ked
vezmény. 

Sokan vannak, akik továbbra 
is a régi balatoni kedvezményt 
hiányolják. Az biztos, hogy a 
balatoni kedvezmény a régi sza
bályozás mellett, mmt üzletpoli
tikai kedvezmény, nem jelenhet 
meg újra. Nem célszerű ugyan
is olyan utazásokhoz kedvez
ményt adni, melyek jelentős 
többletráfordítással járnak. 

A díjszabási szolgálat folya
matosan Vizsgálja az üzletpoliti
kai rendszer továbbfejlesztési 
lehetőségeit, a külföldi kedvez
mények adaptálásának módo
zatait. Ehhez a munkához szíve
sen várjuk minden vasutas ötle
tét, javaslatát. 

Természetesen más szervek 
jó elképzeléseitől sem zárkó
zunk el, ezért megkerestük va
lamennyi megyei tanács közle
kedési osztályát, valamint a fo
gyasztók országos és megyei ta
nácsait. Elsősorban a regionális 
kedvezményezésben kértük ki 
véleményüket. 

A javaslatok feldolgozása 
hosszabb időt vesz igénybe, de 
várhatóan a jövő évben újabb 
bevételt növelő kedvezmények
ben realizálódnak. Ahhoz, hogy 
további eredményekről számol
hassunk be, a vasutasok jobb 
együttműködésére van szük
ség. 

Perger Imre 

Egy ellenőrzés tanulságai 
képek. Szombathely példamu
tatóan fogadja az utasokat. 

Körmend. A városi rangra 
emelt település az Őrség kapu
ja volt, míg a Bajánsenyéig éró 
vonalat fel nem számolták. Fel
vételi épületére ráférne a tata
rozás. A belső rend és tisztaság 
megfelelő. Bútorzata - a nagy 
régimódi tükrökkel - a k. u. k. 
időkből való. 

Szentgotthárd. Virágdíszes a 
fedett peron. Az érkező osztrák 
közvetlen kocsis vonatot német 

Az utasok gyakran kifogaisoljaik. hogy a vonatok 
nem tiszt•k. Ez sajnos sok esetben igaz. de 
semmi esetre sem lehet somm6s ez • véle
mény a naponta közleked6 vonatokra. Ugyanez 
a helyzet az utaaterekkel isi A felvételi épüle
tekre. csamokokra, folyosókra. vairótermekre, 
éttermekre és illemhelyekre is elhangzanak el
marasztaló vélemények. Egy nemrég lezajlott 
kétnapos ellen6rzés azt bizonyítja, hogy az 
utóbbi id6ben javult a helyzet. A legtöbb he
lyen, az •11om6sokon a tisztasaigot. a rendet, a 
higiéniait, mint a szolgailtatais fontos részét ke
zelik. nyelvű magnetofonos közle

a főnök. Fordaszerelvényeket mény fogadja. A Bakony-Őrség expressz 
csupán néhány perces késése a 
Tüskevár-Devecser közötti 
pályafelújítás következménye. 
Naponta bemondja a rádió. Igy 
hát az utasok nem is zúgolód
nak. 

Az ellenőrzés első állomása 
Celldömölk. A felvételi épület 
szürke tömege nem a legszebb 
látvány, a tisztaság azonban 
szembetűnő. A vágányok kö
zött nincs eldobott papír, kon
zervdoboz vagy egyéb hulla
dék. A fedett peron olyan tiszta, 
mint egy előkelő presszó tera
sza. A csarnok falán bronz em
lékrelief. 

Szabó István üzemviteli he
lyettes szerint ez mindig így 
van! Végül is az utasok megfi
zetik a komfortot és a tisztasá
got. 

Celldömölkön nincs takarító
hiány és ez meg is látszik. Az il
lemhelyet éppen olyan létesít
ményként kezelik, mint a váró
termet. 

Kocsiba szállunk. Irány Pá
pa. Döbröntei Tibor állomásfő
nöktől megtudtuk, hogy a ren
det és a tisztaságot mindenkitől 
megkövetelik. 

A felvételi épületet a közel
múltban festették sárgára. Még 
mindenütt nem is végeztek. 
A belső burkolat fémlambéria. 
A tatarozás nagy gond volt, de 
az utasok türelemmel viselték 
el. Az asztalok, padok, székek, a 
forgólapos menetrend, a büfé a 
hagyományok őrzője A váró
termek falait azonban lehetne 
képekkel, plakátokkal színesí
teni. 

Sárvár. Az állomáson sem 
vonat, sem utas. Bezárt a pénz
tár. A várótermek fala sivár. Se
hol egy plakát, egy díszítőelem. 
A tisztaság itt is példás. A pénz
táros zárlatot készít, tájékoztat 
Palkovics István állomásfőnök. 
Ez igaz, de egy ekkora állomá
son a jegyelővétel. a helybizto
sítás legalkalmasabb ideje ép
pen a vonatközlekedést szünet. 

Sárvár munkájának évente 
ismétlődő nagy próbája a cu
korrépaszezon. A közös érte
kezletet szeptember elején tar
tották. 

- Felkészültünk - mondja 

kapunk, s a kocsirendező-lét- A felszámolt őrségi vonal 
szám is bővül. Reméljük nem mellett haladunk tovább. A sí-
lesz fennakadás. nek helyét felverte a gyom. 

Szombathely. Az üzemfőnök, Zalalövő meglepetéssel szol-
Müller László irodájában szem- gál. Kopott, régi felvételi épüle
betűnő a lámpagyűjtemény. tét és összes létesítményét fel
Őrházi lámpák, talpas lámpák, újították. A peronzár hajlított 
mozdony- és zárlámpa. Tiszták, négyszögű csövekből a tájhoz 
mintha most pucolták volna fé- illő. Egy példa, amely követésre 
nyesre. méltó. Egy állomás összes léte-

- A vasi ember szereti, ha sítményének egyidejű tatarozá
törődnek, vele - mondja Mül- sa szünteti meg a kopottság ér
ler László. - Ennek vagyunk zetét. Tisztaság, rend, ottho
tanúi most. Két új vágányt épí- nosság! 
tenek: az A és B vágányok a kő- Zalaegerszeg. A belső terek 
szegi és az ingavonatok felállási aránya. rendeltetésszerű hasz
és fogadási helye lesz. nálat rendje, tisztasága méltó 

Sajnálják, hogy emiatt a szé- ehhez a rohamosan fejlődő vá
pen gondozott 328-as emlék- roshoz. Keszthely után Eger
mozdonyt el kellett mozdítani a szegen készült emelt peron. 
helyéről. Jelenleg a vontatási A vágányokat már nem peron
telepen vár sorsára. Nem szüle- zárral, hanem védkerítéssel óv
tett döntés új felállítási helyé- ják. 
ről. Pedig Szombathelyen tud- Halász József állomásfőnök 
ják, hogy mit végeztek a szerint az utasok megkedvelték 
328-asok' az új közlekedést rendet. 

A harmadik és hatodik vá- Tapolca. Hantos Gyula állo-
gányt a közeljövőben felszámol- másfőni:ik éppen Szombathely
ják. Ezeket pótolják az A és B ről érkezett vágányrekonstruk
vágányok. Széles, emelt peront ciós előtárgyalásról. Ennek ré
alakítanak ki a csarnokból in- sze lesz a szerelvénytisztító 
duló aluljáróval. A peronok fölé egység is. 
barcsi elemekből faragott fatar- - Nagy forgalmunk volt a 

tós födémet építenek. A kétezer nyáron - mondja immár múlt 
négyzetméteres új felület tisztí- időben. - A főidényt nagyta
tását már csak takarítógéppel karítással kezdtük. 
végezhetik. A belső burkolat ragyog a 

- Nagy felfordulásnak néz- tisztaságtól. A falakon plaká-
nek elébe. tok, képek. vasúti h1rdetmé-

- Valóban. De az emelt pe- nyek. A padozat tiszta, sehol 
ronokat közműalagút-megol- egy csikk, elszórt hulladék. 
dással építik - mondja az - A közérzetet apróságok 
üzemfőnök -. így a késóöb te- határozzák meg - mondja 
lepítendő Dominó 70 építése Hársvölgyi István üzemviteli 
nem okoz újabb zavart. helyettes. - Ezért mindenre 

Az állomás felvétel! épülete aprólékosan gondolnunk kel
elé tehát sz1getperonok, oldal- lett! 
vágányok, aluljárók és vizuális Az emben munka, a törődés, 
tájékoztató rendszer kerűl. az útkeresés és az igényesség 
A 230 milliós beruházást a Za- vezetett ahhoz, hogy Pápán, 
laegerszegi Betonútépítő Válla- Celldömölkön, Sárváron, Szom
lat vasútépítési fő-építésvezető- bathelyen és a többi állomáson 
sége végzi. is jól érezzék magukat az uta-

A nagycsarnok és folyosó- sok. Ehhez nem a sorsba bele
rendszere, az eltérő célú váró- nyugvó vasutas-magatartásra. 
termek (bejárók klubja, csecse- hanem mindenütt tettekre van 
mőmegőrző, tanuló-váróterem szükség. Ez viszi a dolgokat eló
stb.) tiszták. Felügyeletükről re. A tiszta környezetben az 
gondoskodnak. A kezelőnő egy- utas meggondolja. hogy elejt
úttal tájékoztatást is ad a bejá- sen akár egy cigarettavéget 1s. 
rók várótermében. A falakon Szabó Béla 

Celldömölk személypályaudvaron a vágányok között is példás rend, tisztaság uralkodik 

Fifikás utasok még vannak 

A jegyvizsgálónak mosolyogva, feltűnő ud
variassággal adják át a jegyet. Derűs ábráza
tukban érezhetően van valami hamis, ponto
sabban huncutkodó vonás, amelyet a jegy
vizsgáló természetesen észrevesz, ám úgy 
tesz, mintha nem tudna semmit. Kezeli, leírja 
a menetjegyeket, szóval: végzi dolgát, majd 
elköszön. 

Az utasok most már elégedetten dörzsölik 
markukat, közben ezt gondolják: sikerült be
csapnunk a MÁV-ot ... 

Hogy miről van szó? 
A fifikás utasok érvényes útlevelükkel a 

nemzetközi pénztárnál váltanak jegyet, így 
gyorsvonaton is féláron utazhatnak Buda
pest-Komárom viszonylatban. 

A jegyvizsgáló is mosolyog, mert nem te
het mást. Legfeljebb keserűen megállapítja: 
ilyen egy nem hivatalos kedvezmény. Csak 
egy kis rafinéria kell hozzá ... 

Németh István 
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A Jub1leum1 különvonat nem 
állt meg Bodajkon. Emléktáb
lát sem helyeztek el a felvételi 
épület homlokzatán, s az állo
máshoz tartozó nagyüzem sem 
fogadta ünnepi kiállítással az 
emlékvonat utasait, mint Nagy
igmánd-Bábolnán, vagy Mó
ron. Az átmenő fövágányon át
futó jubileumi szerelvény két
tengelyes személykocsijai előtt 
prüszkölő, 113 éves gőzmoz
dony azonban üdvözlésül hatal
mas fekete füstzászlót lengetett 
maga után, mmtha tudta volna, 
hogy valamikor Bodajk volt a 
komárom -székesfehérvári vo
nal legforgalmasabb és legna
gyobb állomása. Jelentősége 
persze ma sem kicsiny. 

1985. július l-én, amikor a vo
nal megnyitásának 125. évfor
dulóját ünnepelték és áthaladt 
Bodajkon a jubileumi különvo
nat, az állomás akkor sem volt 
üres. Megrakásra váró üres ko
csik foglaltak el néhány vá
gányt, de a korábban oly nyüzs
gő forgalom helyében csend ho
nolt. Jóllehet, az állomáshoz 7 
kilométeres iparvágánnyal kap
csolódó szenbánya é"i termelé
se 600 ezer tonna körül van. ám 
ebből BodaJkon kevés látszik. 
Ennek a szénmennyiségnek be
rakása áttevődött a bánya köze
lében épult, de a Bodajkhoz tar
tozó rendezőbe. 

Változások az 

állomás életében 

Néhány nappal az ünnep 
előtt öt nyugdíjas kollégával be
szélgettünk, emlékf'zve arra a 
több évtizedre, amelyet itt töl
tött Kovács Imre, Fürst József, 
Lakos József, Varga László és 
Várszegi János. 

Amikor 1860. június l-én 
megnyílt az Újszőny-Székes
fehérvár közötti vasútvonal, Bo
dajkon rövid, négyvágányú kis 
állomás épült. A földszintes fel
vételi épület ugyanolyan volt, 
mint a szomszédos Moha ma is 
eredeti formájában látható állo
másépülete. Eredetileg biztosí
tóberendezése nem volt, de a 
századforduló táján a Déli Vas
út egyközpontos biztosítóberen
dezéssel szerelte fel Bodajkot 
1s. A húszas években egyszerre 
két, hatalmas változásokat érle
lő eseményt ért meg az állo
más: 1923-ban a kisgyóni szén
bányát 16 km hosszú keskeny
vágányú vasúttal kapcsolták 
Bodajk állomáshoz. 1926. októ
ber 20-án pedig üzembe helyez
ték a gánti bauxitbányából ide 
vezető 15,6 km hosszú kisvasu
tat. A szén és a bauxit szállítá
sa az állomás egész életét át
alakította. 

BodaJk állomás mellett 
egyébként már korábban is 
müködött egy faipari üzem a 
k1sbén oldalon. A vértesi erdők
ből keskenyvágányú vasúton 
szállították ide a tüzifát és a 
rönkfát. A fatelepen két gatter 
dolgozott, a termelés mégsem 
volt különösebben jelentős. En
nek ellenére folyamatosan ra
kodtak. A kisvasútból, a fate
lepból azóta csak a kismozdony 
kezeléséhez. javításához hasz
nált vtzsgálóakna maradt meg, 
ezenkívül egy omladozó épület 
látható még. 

A kisgyóni szénbánya egész 
esztendőben folyamatosan ter
melt. A jó minőségű barnasze
net az ország különböző állomá
saira adták fel, hiszen azt hasz
nálta mozdonyai !ütésére a 
MÁV és a DSA 1s. Az 
1926-1934 között a kitermelt 
bauxitot innen csaknem teljes 
egészében Németországba vit
ték. Később szállítottak innen a 
Magyar Állami Kőszén bányák 
felsőgallai cementgyárába. 
majd a magyaróván timföld
gyárba is. Akkoriban a bánya 
csak kora tavasztól késő őszig 
dolgozott. A téli időszakban a 
szállítás 1s szünetelt. A bányá
ban külszíni fejtéssel dolgoztak. 

A Déli Vasút magyar vonala
it 1932. augusztus l-én átvette a 
MÁV, de Bodajkon nem sokat 
változott a szolgálat. Legfeljebb 
annyit, hogy a közkedvelt 
324-es sorozatú mozdonyokat 
rendelték oda tolatási, kiszolgá
lási feladatokra. Kocsirendező
ket Komárom vagy Székesfe
hérvár adott. 

1938 után az érkezett üres ko
csik beállítását, illetve az induló 
vonatok összeállítását legtöbb
ször már ismét 330-as moz
donnyal végezték - amit a vas
utasok „gatyaszárítós "-nak be
céztek -, de néha 333-as gépet 
vezényeltek erre a feladatra. Ha 
a bodajki tartalék befejezte 
munkáját, még elvitt Székesfe
hérvárig egy-egy terhelésének 
megfelelő vonatot. Másnap Fe
hérvárról új gép érkezett a he
lyébe. 

Fokozódik a 

bauxittermelés 

A bauxitvonatokat legtöbb
ször a székesfehérvári fütőház 
403-as sorozatú mozdonyai to
vábbították Komáromig. Ba
konysárkányig azonban tolóval 
közlekedtették ezeket a vonato
kat. 1937/38-ban átépítették, ki
lencvágányosra bővítették az 
állomást. A biztosítóberende
zést is korszerüsítették, miután 
új felvételi épületet emeltek. 

Mivel a német hadiipar a há
ború alatt egyre több bauxitot 
követelt, új bauxittermelő he
lyeket nyitottak meg. A néme
tek 1941/42-ben 1 millió tonna 
magyar bauxitra, vagyis a ter
melés 90 százalékára tartottak 
igényt. A háború utolsó eszten
dejében pedig 2 millió tonna 
bauxitot követeltek. 

Az újonnan feltárt bányák ki
szolgálására a szomszédban 
megépült Moha rakodóállo-

más. Onnan a bánya rakodójá-
1g 1941-ben szintén 760 mm-es 
kivasutat, majd 1944-ben né
hány kilométer hosszú nagy
vasúti iparvágányt, a bánya kö
zelében pedig négyvágányú ra
kodót építettek. Ekkor a német 
kölcsönmozdonvok közti! az 
osztrák eredetű 92 22í számú 
mozdonyt telepítették oda. Az 
végezte el a szükséges tolatáso
kat, és továbbította a kiszolgá
lómeneteket. 

A németek a bánya termelé
sét. amíg csak lehetett. fenntar
tották. A front előtti időkben 
már két tartalék dolgozott az ál
lomáson. Aztán 1944 december 
elején megkezdték a bányabe
rendezések elszállítását, majd 
hamarosan a \'asúti berendezé
sek pusztítását 1s. Bodajk állo
más vágányzatát és víztornyát 
felrobbantották. A közeli Gánt 
1944. december 14-én felszaba
dult. de köz\'etlenül a bánya 
mögött a németeknek sikerült 
megszilárdítamok védelmüket. 

A felszabadulást 

követő években 

Pár nappal később már visz
szaszállingóztak és munkához 
láttak a vasutasok. Visszatért az 
állomásfőnök. Szentesi Miklós 
is. Közös erővel először a II. vá
gányt állították helyre Bodaj
kon, majd a harcoló szov1et 
alakulatokat köi,,.et ve megér
keztek a szot'Jet vasutas kato
nák is. Ammt a forgalom meg
indult, szovjet váltófelv1gyázó 
és magyar váltóőr szolgált 
együtt az állomás mindkét olda
lán. Telefon a forgalmi iroda és 
az állomás két vége között nem 
volt. így a szovjet váltófelvigyá
zó hozta a magyar váltóőrnek a 
rendelkezést, ha vonat közele
dett, s be- vagy kijáratot kellett 
készíteni valamelyik vonatnak. 

Az üzemhez szükséges vizet 
a közeli Gaja patakból ideigle
nes csővezetékkel szívatták. 
A mozdonyok gőzs7Jvattyúval 
vettek \'izet. 

A Moha rakodón épségben 
maradt osztrák mozdonynak jó 
hasznát vették a helyreállítási 
munkák során, illetve a vonat
forgalom megindításában. Elő
ször a szénrakodás és -szállítás 
indult meg az állomáson. majd 
1945 júniusában Mosonmagyar
óvár részére megindult a bau
xittermelés. Nem sokkal ké
sőbb már szovjet és lengyel ex
portra is szállítottak bauxitot. 

Lovas Gyula 

A szeged[ vasútbarátok kez
deményezésére már második 
évben közlekedik nosztalgiavo
nat augusztus 18-án Kecske
mét-átrakóról Bugacig. A vo
natot a Szobi Gazdasági Vasút
ról ide állomásított, 1942-ben 
gyártott 490-es sorozatú gőz
mozdony húzza, amelyet az ese
mény tiszteletére Bugaci Kis
pöfögő névre kereszteltek. 
A nosztalgiautazásokra átalakí
tott négytengelyes személyko
csik 1949-1956 között készül
tek a debreceni jármüjavítóban, 
illetve a Győri Vagongyárban. 

A kis négykilencvenes csön
desen szotyorgott az átrakói fü
tőház előtt. A keskenynyomtá
vú vasút végállomásán nyolc 
órára olyan tömeg gyúlt össze, 
amely egy közlekedési cent
rumban fekvő pályaudvarnak 
sem vált volna szégyenére. Az 
apró mozdony oldalán hamaro
san csattant a pezsgősüveg, 
mert most nevezték el Bugaci 
Kispöfögőnek. Fél kilenckor el
hangzott a korabeli vasúti 
egyenruhába öltözött kalauz 
beszállásra szólító trombitajele. 
A mozdonyvezető és a fütő el
foglalta a „tüzelőállást". A nyi
tott peronos, zöld kocsikból ösz
szeállított vonat lassan kizötyö
gött az állomásból. Kinyitott a 
büfékocsi, a felszolgálók „ nosz
talgiavizet" hordtak szét a 
,,szomjazó" utasoknak. Jakab
szálláson rövid pihenőt kellett 
tartani, a gőzösnek elfogyott a 
vize. Bugac előtt a nyílt pályán 
állt meg a vonat az NSZK-ból 
érkezett filmesek kedvéért. Az
tán a végállomás, Bugac-felső 
következett. 

Itt a résztvevők többféle 
program között válogathattak: 
volt például „ viperaprogram ", 
.,ökörprogram" stb. A kényel
mesebbek pőrekocsiról nézhet
ték meg a bugaci homokvidé
ket, egészen a Móricgát1 tanyá
kig. V1sszatér\'e a bőséges ebéd 
sem maradt el. Várakozás köz
ben Sohajda Elek fűtő tüzet pu
colt. Maros Tibor mozdonyve
zető átnézte az öreg mozdony 
minden porcikáját. 

- Önöknek mit jelent ez a 
vonat? Nosztalgiát vagy gőzös
időkre emlékeztető kemény 
munkát? - kérdezem Sohajda 
Elektől. 

- Ahog_y µesszük - vála
szolja. - En huszonhét évet tű-

zeltem a legkülönbözőbb fajta 
gépeken; az biztos, hogy nem 
volt könnyű, de én inkább ma 
is tüzelnék, mint hogy vontatá
si vonatkísérőként járjak. Ami
lyen öröm volt hallgatni annak 
idején a négyhuszonnégyes 
„hangját", annyira lélektelenek 
a mai szolgálatok. Azért ezen a 
kis gépen nem szeretnék nap 
mint nap dolgozm. Méreténél 
fogva is kényelmetlen. sokat 
kell bujkálni alatta. az alkatré
szekhez nehéz hozzáférni. 

- Nekem nagy élmény ez a 
vonat - mondja a masiniszta. 
- A nagyvasúthoz viszonyítva 
nyugodtabb a szolgálat. Tavaly 
vittem erre először vonatot Bu
gacra; azóta én járok a nosztal
giavonat gépével. 

- Milyen szenet vételeztek 
a gépre? 

- Komlói és lengyel szenet 
kaptunk. Fölrakás előtt azon
ban ki kell belőle rostálni a föl
det. mert ha azt bedobáljuk, 
összesül a tűz. és akkor csak 
Törökfáig közlekedik a nosztal
giavonat ... 

Visszaútban - csakúgy mint 
odafelé - az utasok közül ke
rültek ki a gőzös alkalmi veze
tői, akik rövid szolgálatuk iga
zolására tiszteletbeli mozdony
vezetői „jogosítványt" kaptak. 
Ettől függetlenül a végállomás
ra menetrendszerü pontosság
gal érkeztünk. Ott találkoztam 
Nagy Józseffel. a szegedi vasút-

barátok egyik lelkes t1sztségvi
selöjével. 

- Kinek az ötlete volt a 
kecskeméti nosztalgiavonat? 

- Alszerénység lenne ta
gadni, az ötlet az enyém, az ér
dem viszont megoszlik közeleb
bi vasútbarátaim között. Hogy 
miért éppen KecskemPten? 
A helyiek. a szegediekhez ha
sonlóan mindent megtesznek a 
vasúti emlékek összegyüjtésé
ért, megmentéséért. s emellett 
lelkiismeretes vasutasok 1s. Lel
kesedésükre jellemző például. 
hogy a ritkaságszámba menő 
303 002 pályaszámú mozdon)'1 
a Közlekedési Múzeum hozzá
járulásával Kecskemétre hozat
ták. Vállalták a felújítását. ta
lapzatra helyezését és karban• 
tartását. Sztlros kapcsolatot tar
tanak a kisvasúttal. ápolják ha
gyományait. szerepet vállaltak 
a mai rendezvénv szervezésé-
ben is. 

• 

A nosztalgiavonat tavaly au
gusztus tizennyolcadikán közle
kedett először. Sikere országra, 
sót Európára szóló volt, amit bi
zonyít az is, hogy most is sokan 
érkeztek az NDK-ból, NSZK

ból, Svájcból és Ausztriából. 
Tav�ly határoztuk el, hogy m1, 
vasútbarátok. minden év au
gusztus tizemiyolcadikán összE'
jövünk itt Kecskeméten. A nap 
élményeivel még szorosabbá 
akarjuk fonni a köztünk levő 
barátságot. 

Gerecsei Zoltán 

Újítási ankét Miskolcon 
Főnökségünkön szeptember 

4-én újítási ankétot tartottunk. 
Az ankéton meghívott vendég
ként jelen voltak a körzeti 
üzemfőnökség szakszervezeti 
bizottságának és pártvezetősé
gének képviselői, valamint az 
igazgatóság újítási ügyintézője. 

Az előre meghirdetett napi
rendi pontoknak megfelelően a 
megnyitás után Majorossy Re
zső müszaki üzemfőnök-helyet
tes ismertette a főnökség I. fél
évi teljesítményét. Az üzemfó
nökségen 158 újítási javaslatot 
nyújtottak be, amelyből 103-at 
bevezetésre elfogadtak, 90-et 

pedig bevezettek. Az újítások
kal elért gazdasági megtakarí
tás 3 millió 235 255 forint. A be
vezetett munkavédelmi újítási 
javaslatok közül hármat orszá
gos bevezetésre fogadtak el. 

Az újítások szerzőinek száma 
255, ebből 150 fizikai és 127 szo
cialista brigádtag. A szerzők kö
zül 26 volt harminc éven aluli 
és 18 nö. 

A számok mellett kiemelte a 
beszámoló, hogy az üzemfőnök
ség megalakulása óta egyenle
tesen, jó eredményeket érnek el 
az újítómozgalomban. 

Az elmúlt félév eredményei 

után sor került a II. félév fel
adatainak az ismertetésére. Itt 
kiemelt feladatként határozták 
meg a költségek további csók
kentését és a munkavédelmi és 
baleseti helyzet javítását. 

A hozzászólások és válasz
adás után került sor a félévi ÚJÍ· 
tási verseny első helyezéséért 
járó jutalmak átadására. A kör
zeti üzemfőnölr..ség között a 
miskolci első helyezést ért el és 
ezért 580 ezer forint jutalom
ban részesült. A mozgalomban 
kiemelkedő teljesítményt nyúj
tó újítók, szakvéleményez6k 1s 
jutalomban részesültek. 
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Munkaügyi döntöbizottságok 

A Munka Törvénykönyve ér
telmében a dolgozó és a mun
káltató között a munkaviszony
ból eredő jogokkal és kötele
zettségekkel kapcsolatban fel
merült vitában a munkaügyi 
döntőbizottság jár el. 

A MÁV-nál a szolgálati fő
nökségeknél és az irányító szer
veknél működnek munkaügyi 
döntőbizottságok. Ezeket a dol
gozók választják, szakszerveze
ti taggyűlésen. Megbízatásuk öt 
évre szól. Újjáválasztásuk nap
jainkban esedékes, a szakszer
vezeti tisztségviselők választá
sával egyidőben. Ezért időszerű 
a választásukkal kapcsolatos 
feladatok áttekintése. 

Közös feladat 

Mindenekelőtt értékelni kell 
az eddigi tisztségviselők mun
káját, ez a szolgálati vezető és 
a szakszervezeti bizottság kö
zös feladata. Ha újbóli jelölé
sük valamilyen okból elmarad, 
hosszabb idő alatt végzett ered
ményes tevékenységüket indo
kolt erkölcsileg és anyagilag is 
elismerni. 

A döntőbizottsági tisztségvi
selők kiválasztása és jelölése 
ugyancsak a szolgálati főnök és 
a szakszervezeti bizottság fel
adata. Közösen kell kiválaszta
niuk a szolgálati hely dolgozói 
közül azokat a személyeket, 
akiket megválasztásra javasol
nak. 

Felmerül a kérdés, hogy a ki
választás során milyen szem
pontokat kell figyelembe ven
ni? 

A,jelölt politikailag és szak
mailag Legyen /elkészült. Lehe
tőség szerint munkaügyi vagy 
számviteli kérdésekben legyen 
jártas. Ismerje a helyi körülmé
nyeket, a dolgozókat. Legyen 
önálló és tárgyilagos vélemé
nye. Ne álljon fegyelmi vagy 
büntetőbírósági ítélet hatálya 
alatt, illetőleg ilyen eljárás ne 
legyen folyamatban ellene. 

Mindezen túlmenően vizsgál
ni kell azt, hogy a jelölt munka
körével összeegyeztethető-e a 
döntőbizottsági megbízatás. 
Nem volna ugyanis helyes, ha a 
munkaügyi döntőbizottságba 
olyan dolgozókat választanánk, 
akik munkakörükből adódóan 
részt vesznek a munkaügyi kér
dések elkészítésében. Nem vá
lasztható a munkaügyi döntő
bizottság tisztségviselőjének a 
szolgálati vezető és helyettese, 
a személyzeti és munkaügyi 
vezető, a jogtanácsos, a jogse
gélyszolgálat dolgozója és a 
szakszervezeti bizottság titká
ra. 

nyét előzetesen kikérik és figye
lem be is veszik. Ha a szolgálati 
vezető és a szakszervezeti bi
zottság a jelöltek személyében 
megállapodott, a névsort hirde
tő táblán vagy más alkalmas 
módon közzé kell tenni. 

Nyílt szavazással 

A munkaügyi döntőbizottsá
gi tisztségviselőket az összevont 
szakszervezeti taggyűlésen 
nyi1t szavazással, szótöbbség
gel kell megválasztani. Az el
nököt és az elnökhelyetteseket 
külön-külön, személy szerint, 
míg a tagokat együttesen kell 
választani, illetve szavazásra 
bocsátani. 

A taggyűlésen ismertetni 
kell, hogy a jelölteken kívül a 
dolgozók más személyeket is ja
vasolhatnak. Természetesen a 
jelölteknek is meg kell felelniük 
az előbbiekben vázolt követel
ményeknek. 

A választásról jegyzőkönyvet 
kell felvenni, amelyhez csatolni 
kell a megválasztott tisztségvi
selőkről kiállított személyi adat
lapokat. E dokumentumokat a 
továbbiakban a munkaügyi 
döntőbizottság elnöke őrzi. 

A munkaügyi döntőbizottság 
tisztségviselőit megválasztásu
kat követően írásbeli megbí
zással kell ellátni. A megvá
lasztottak névjegyzékét a fő
nökség hirdetőtábláján közzé 
kell tenni, hogy személyük a 
szolgálati főnökség valamennyi 
dolgozója előtt ismertté váljék. 
Ezzel egyidejűleg a dolgozókat 
tájékoztatni kell, hogy munka
ügyi vita esetén hol és kinél le
het benyújtani a jogorvoslati 
kérelmet. (Ez történhet írásban 
és szóban is.) 

Jogszabályi előírás, hogy a 
munkaügyi döntőbizottságok 
akadálytalan működéséhez 
szükséges személyi és dologi 
feltételeket a főnökség vezetője 
köteles biztosítani. Ezek közé 
tartozik a tárgyalóhelyiség, a 
jegyzőkönyvvezető, a különbö
ző jogszabályokat tartalmazó 
közlönyök, értesítők, kéziköny
vek. 

Az igazgatóságok és a vezér
igazgatóság gondoskodik a 
tisztségviselők rendszeres kép
zéséró1, illetve továbbképzésé
ró1. Esetenként jogi tanácsot, 
szükség szerint pedig szakvéle
ményt adnak részükre. Felada
tuk az is, hogy figyelemmel kí
sérjék és értékeljék a munka
ügyi viták alakulását. Fontos, 
hogy ennek okait feltárják és le
hetőség szerint megszüntessék. 

adott kérdést legjobban ismerő 
döntőbizottsági tagok vegyenek 
részt. Szabályszerűen megvá
lasztott tisztségviselők vehet
nek részt a munkaügyi vita el
döntésében. Az eljáró tanács el
nökből (elnökhelyettesből) és 
két tagból áll. 

A munkaügyi döntőbizottság 
a következő határozatot hozhat
ja: a dolgozó kérelmének egész
ben vagy részben helyet ad, 
vagy a kérelmet elutasítja, az 
eljárást megszünteti. 

Társadalmi 
munkában 

A döntőbizottság ti�ztségvise
lői társadalmi munkában látják 
el felelősségteljes feladatukat. 
Munkájuk évenkénti értékelé
séről és elismeréséről (ez ese
tenként lehet anyagi vonatko
zású is) a MÁV és a szakszerve
zeti szervek rendszeresen gon
doskodnak. 

Tevékenységük biztonságos 
végzését szolgálja a Munka 
Törvénykönyve 63. §-ának azon 
rendelkezése, hogy a munka
ügyi döntőbizottság elnökét, el
nökhelyetteseit és tagjait a 
szakszervezeti tisztségviselők 
számára biztosított munkajogi 
védelem illeti meg. Ennek értel
mében a közvetlen felsőbb 
szakszervezeti szerv egyetérté
se szükséges a választott tiszt
ségviselő más munkahelyre tör
ténő beosztásához, továbbá 
munkaviszonyának a munkál
tató részéről való megszünteté
séhez, valamint áthelyezés ese
tén új munkahelye elfoglalásá
ra kitűzött időpont megállapítá
sához. Az ilyen tisztségviselő el
leni fegyelmi eljárás megindítá
sáról, valamint változó munka
helyre alkalmazott tisztségvise
lő más munkahelyre történő be
osztásáról a felsőbb szakszerve
zeti szervet előzetesen értesíte
ni kell. 

A döntőbizottsági tisztség 
megszűnik: a megbízás ötéves 
időtartamának lejártával, visz
szahívással, lemondással, a 
tisztségviselő, munkaviszonyá
nak megszűnésével. 

Vissszahívásra akkor kerül
het sor, ha a tisztségviselő a kö
telezettségeit hanyagul vagy 
nem a jogszabályoknak megfe
lelően látja el, illetőleg ha tiszt
ségére méltatlanná vált. Vissza 
kell hívni a tisztségviselőt ak
kor is, ha olyan munkakörbe 
kerül, amely miatt nem lenne 
jelölhető. 

Dr. Garabon Sándor 

asúti jogászok -
ko tra jogse�él szolgálilt '! 

A bíróság helyett ezúttal a 
zánka-köveskáli MÁV-üdülő
ben találkoztak a vasúti jogi 
szolgálat és a szakszervezeti 
jogsegélyszolgálat képviselői. 
A kétnapos munkaértekezleten 
az volt a kitűzött cél, hogy a 
munkaügyi jogvitákban egy
részről a munkáltató, másrész
ről a dolgozók képviseletét ellá
tó jogászok jobban megismer
jék egymás feladatát, a képvise
let ellátása során útmutató 
szempontokat és a gyakorlat
ban szerzett tapasztalatokat. 

Dr. Halász György, a vas
utas-szakszervezet jogi irodájá
nak vezetője tájékoztatta a 
résztvevőket a jogsegélyszolgá
lat feladatairól, a szakszervezeti 
érdekvédelmi munkában betöl
tött szerepéről, az eddig elért 
eredményekről. Elemezte az 
utóbbi évek jogsegélyszolgálati 
ügyforgalmának tapasztalatait. 
A tájékoztatóban többek között 
szó esett az átlagkereset-számí
tással összefüggő jogi problé
mákról, a mértéktelen túlfoglal
koztatásból eredő panaszokról, 
ezeknek a fegyelmi helyzetre 
gyakorolt hatásáról, a dolgozók 
személyes problémáit gyakran 
meg nem értő rideg vezetői bá
násmódról, a baleseti kártéríté
si igények, esetenként indoko
latlanul hosszú ideig húzódó el
bírálásáról. 

A jogsegélyszolgálatok veze
tői ismertették a partner igazga
tási-jogi osztályokkal kialakult 
együttműködés helyzetét, 
amely az utóbbi években általá
ban mindenhol elvszerű, kor
rekt munkakapcsolattá alakult. 
Ennek előnye elsősorban a bal
eseti kárigények rendezésénél 
mutatkozik, ahol egyre na
gyobb arányban sikerült a pe
ren kívüli megegyezés. Hozzá
szólásaikban ugyanakkor szá
mos konkrét példát említettek 
arra, hogy a vasúti egészség
ügyi szolgálat munkaképesség-

FELADATOK 

csökkenéssel, okozati összefüg
géssel kapcsolatos megállapítá
sait, a kívülálló igazságügyi or
vosszakértői vélemények alap
ján az eljáró bíróság nem talál
ta megalapozottnak. A vasúti 
balesetvizsgálók részéről pedig 
gyakran tapasztalható az a tö
rekvés, hogy figyelmen kívül 
hagyva a munkáltató közreha
tását, kizárólag a sérelmet 
szenvedő dolgozót hibáztatják 
a bekövetkezett balesetért. 

A jogsegélyszolgálat vezetői 
elismerték, hogy a dolgozókkal 
szemben hozott fegyelmi, kárté
rítési határozatqk többsége 
megalapozott. Ilyenkor nem 
vállalják a vétkes dolgozók kép
viseletét. Nem egy esetben 
azonban a felelősségre vonás 
során nem tartják be az eljárási 
szabályokat, nem mérlegelik 
kellően az eset egyéni körülmé
nyeit és a vétség súlyával 
arányban nem álló büntetést, il
letve kártérítést alkalmaznak. 
Egyes szolgálati helyeken nem 
kielégítő színvonalú a fegyelmit 
vizsgáló biztosok munkája. 
Kártérítési, fegyelmi ügyekben 
is gyakran előfordul, hogy a 
tényállást a döntőbizottsági, il
letve bírósági szakaszban kell 
pótlólag felderíteni. Más esetek
ben pedig a határozathozatal 
előtt indokolatlanul hosszúra 
nyúlik a vizsgálat, amely alatt a 
dolgozónak számos egyéb hát
rányos következménnyel kell 
szembenéznie. 

Dr. Jánosi Imre; a Vezérigaz
gatóság jogi osztályának veze
tője tájékoztató előadást tartott 
a MÁV jogi szervek gyakorlatá
ról az üzemi balesettel össze
függő munkáltatói anyagi fele
lősséggel kapcsolatos ügyek
ben. Ismertette azt az országos 
szinten is feltehetően egyedül
állóan humánus vezérigazgatói 
utasítást, amely alapján a ko
rábban üzemi balesetet szenve
dett vasutas dolgozók egyes 

FELADATOK 

Srófolj még egy kicsit, kibírják 

kártérítési igényeit meghatáro
zott feltételek esetén akkor is 
teljesítik, ha azok elévülés mi
att peres úton már nem volná
nak érvényesíthetők. Tájékoz
tatást adott azokról a tervezett 
intézkedésekről is, amelyek a 
jövőben tovább gyorsíthatnák a 
balesetet szenvedett dolgozók 
kárigényének elbírálását. 

Hangsúlyozta, hogy a vasút 
jogi szolgálatát is az a szempont 
vezérli, hogy az üzemi balesetet 
szenvedett dolgozó egy fillérrel 
se kapjon kevesebb kártérítést, 
mint amennyi a jogszabály 
alapján megilleti. Ilyen értelmű 
elvi irányítást gyakorolnak az 
elbíráló szervek részére is. 

Dr. Hadházi Ákos, a Vezér
igazgatóság igazgatási osztályá
nak munkatársa részletesen is
mertette a vasút működését, il
letve gazdasági eredményét 
hátrányosan befolyásoló kár
helyzetet, valamint a fegyelmi 
vétségek alakulását. Rámuta
tott ezzel összefüggésben azok
ra az indokokra, amelyek szük
ségessé teszik a fegyelmezetlen. 
hanyag dolgozók eddiginél szi
gorúbb anyagi és fegyelmi fele
lősségre vonását. 

Földényi Gyuláné dr., az 
Igazságügyi Minisztérium bíró
sági főosztályának főelőadója 
meghívottként igen érdekes 
előadást tartott a munkáltató és 
a dolgozók munkajogi anyagi 
felelősségével összefüggő bíró
sági gyakorlatról. 

A munkaértekezlet résztve
vői egyöntetűen hasznosnak ér
tékelték a tanácskozást. Az ott 
elhangzottak minden bizonnyal 
segíteni fogják a jogvitás 
ügyekben a törvényesség mara
déktalan érvényre jutását. a 
kölcsönös jobb megértést. e vi
ták peren kívüli rendezését .. 
amelyek pedig egyaránt szol
gálják a vasút és a dolgozók ér
dekeit. 

uT isza-parti 
disznóparti" 

Ste�d várps négy váUala
tának - a 01:t�P. a Posta, a 
MÁ\/ és a Nagy-alföldi KőOlaj
feldolgo-zó Vál\alat - KtSZ-bi• 
zottságai augusztus 31-én w Ti
sza-parti dismóp,arti" címmel 
tréfás, játékos vetétkedót..ren
deztek a szóke Tisza partján. 
A négy<,rás vetélkedő sor.ín 
etmeleti és gyakorlati kérdé
sekm kellett �gotdaniok a 
vállalkozó kedvű fiatatoknak. 
A vidám versenyt végűt a DÉ
U:P nyerte, iutalmuk háro111 
sölt maJac volt. A második he-, 
lyet a vasutas fiatalok -00 tagú 
csapata szerezte meg: jutal• 
muk 15 kg sült oldal�11 volt. 

A munkaügyi döntőbizottsá
gok tisztségviselői - elnök, el
nökhelyettes, tagok - létszá
mának meghatározásánál te
kintettel kell lenni a szolgálati 
főnökség, illetve a cso�ópont 
összlétszámára. A MAV-nál 
belső utasítás írja elő, hogy a 
vasútigazgatóságok központjá
ban és a körzeti üzem/ őnöksé
geknél legalább három elnök
helyettest és hat tagot kell vá
lasztani. Figyelemmel kell len
ni arra is, hogy a csomópont kü
lönböző szolgálati ágai képvi
selve legyenek a tisztségviselők 
között (pl. forgalom, vontatás 
stb.). Ezenkívül biztosítani kell 
a nődolgozók és a fiatalok meg
felelő arányát is. 

A szolgálati vezetőknek és az------------------------------------------------------

A jelöltek kiválasztása során 
helyes, ha a dolgozók vélemé-

ügyintézőknek arra kell töre
kedni, hogy a munkaviszonyból 
eredő jogok és kötelességek 
egyaránt érvényesüljenek. 
A dolgozók az őket megillető já
randóságukat utánjárás nélkül 
kapják meg. Ha mégis előfordul 
munkaügyi vita, azt lehetőség 
szerint szolgálati úton kell ren
dezni, hogy az ügy csak végső 
soron kerüljön a döntőbizottság 
elé. 

A döntőbizottság a kérelmet 
az előterjesztéstől számított 
nyolc napon belül köteles elbí
rálni. Ezt a határidőt az eltelt 
időszakban nem mindig tartot
ták be. A tárgyalás kitűzéséről 
és előkészítéséről az elnök gon
doskodik. Ügyelni kell arra, 
hogy az eljáró tanácsban az 

Országszerte valamennyi 
tanintézetben ezidőtájt dönte
nek az iskolák végzős diákjai a 
pályaválasztás nem könnyű 
kérdéseiben. Ennek az írásnak 
a szereplője, dr. Pál József, a ti
szakécskei állomásfőnökség 
nyugdíjasa viszont már túl van 
az ilyesfajta nehézségeken. Azt 
hiszem, nem tévedek, ha leí
rom: egyedülinek mondható 
egyetemi diplomázásának a tör
ténete. 

- Meglehetősen szegény 
munkáscsaládból származom 
- meséli jogi könyveit félretol__________________________ _, va. - Az elemi iskola negyedik 

Áruvédelmi ankét Székesfehérváron 
A székesfehérvári körzeti 

üzemfőnökség tanácstermében 
augusztus elején áruvédelmi 
ankétot tartottak. A tanácskozá
son megjelentek a szolgálati fő
nökségek vezetői és a felsőbb 
szervek képviselői is. 

Csiki Gergely kereskedelmi 
üzemfőnök-helyettes beszámo
lójában elmondta, hogy az el
múlt időszakban is gyakori volt 
a vagonfosztogatás, -dézsmálás. 
A lopások számát a gyorsabb 

kocsimozgatással lehetne csök
kenteni. Beszámolójában hang
súlyozta továbbá, hogy a fuva
roztatók is az eddiginél szigo
rúbban tartsák be a rakodási 
szabályzatban előírtakat. 

Vigh Tamás, a székesfehér
vári rendőrkapitányság képvi
selője felhívta a figyelmet a 
pontos adatszolgáltatásra, mi
vel e nélkül nem lehet eredmé
nyes a nyomozás. 

(Tunyogi) 

osztályának elvégzése után a 
szombathelyi Faludi Ferenc Re
áliskolában tanultam, s ott 
érettségiztem 1938-ban. Édes
apám vasúti altiszt volt, az ő ta
nácsára választottam én is a 
vasutat. Üzemi segédtiszti se
géddíjasként vonatkísérő let
tem. Ám minden vágyam az 
volt, hogy továbbtanulhassak, 
ezért beiratkoztam levelező ta
gozatra a kolozsvári egyetem 
állam- és jogtudományi kará
ra, amit 1943-ban végeztem el. 
A disszertációmat még megír
tam, de a diplomát már nem 

kaptam meg, mert közben oda
ért a háború. Maradtam hát a 
vasútnál, az ott megszerzett 
szakképzettségnek megfelelő 
munkakörökben. 

Szolgált Gyomán, Nagykőrö
sön, Szombathelyen, Zalaszen
tivánon, Kiskunfélegyházán, 
Csongrádon, Kecskeméten, vé
gül Tiszakécskén, s volt forgal
mista, vezénylő- és oktatótiszt, 
forgalmi és kereskedelmi tarta
lékos, árupénztáros. Kilenc év
vel ezelőtt ment nyugdíjba, de 
azt követően sem szakadt el a 
régi munkahelytől. 
· - A szakszervezet szegedi 
jogsegélyszolgálatánál dolgo
zom 1979 óta, társadalmi meg
bízatásban - mondja. 

- De miért telt el csaknem 
negyven év addig, míg jogi vég
zettséghez kötött munkát vál
lalhatott? 

- Mert a háború mindent 
összekevert - válaszolja. -
Ahhoz, hogy be tudjam fejezni 
tanulmányaimat, be kellett sze
reznem elveszett irataim máso
latát. Sok év múltán sikerült 
megtudnom, hogy a kolozsvári 
egyetem irattárát a háború alatt 
Budapestre szállították. Kitartó 

levelezésbe kezdtem, aminek 
eredményeként egyetemi inde
xemet végre megtalálták a Bel
ügyminisztérium egyik irattárá
ban. Ismét könyvet vettem a 
kezembe. Harmadik nekifutás
ra bejutottam a szegedi József 
Attila Tudományegyetem ál
lam- és jogtudományi karára. 
Több mint tíz tárgyból tettem 
különbözeti vizsgát, elvégez
tem az ötödik évjolyamot, és 
1983-ban teljesült életem álma. 

- Nagy segítséget kaptam a 
továbbtanulásomhoz a szegedi, 
valamint a tiszakécskei párt- és 
társadalmi szervek, üzemek ve
zetőitől, különösen Angyal Já
nostól, a helyi népfront elnöké
től, akinek támogatása nékül ta
lán nem is értem volna célba -
magyarázza. 

- Tervei? 
- Végre azt csinálhatom, 

amit mindig szerettem volna. 
Különösképpen foglalkoztat
nak az állami gondozott gyere
kek és az idős emberek gondjai, 
problémái. Ilyen ügyekben te
vékenykedem a legszíveseb
ben. Egyébként a diploma
munkám témája is ez volt. 

Mennyit tud hasznosítani 
a tudásából? 

- Amióta a jogsegélyszol
gálatnál dolgozom, számos la
kásügyi, telek- és tulajdonjogi 
problémát oldottam meg siker
rel. Természetesen nem anyagi 
ellenszolgáltatásért teszem, 
mert világéletemben bennem 
élt a vágy, hogy segíthessek az 
embereken. 

- Azért a nyugdíjhoz jól jön 
egy kis kiegészítés. 

- A munkámért kapott ho
noráriumból fizetek elő egy-két 
szakirodalomra, ebből bővítem 
hiányos jogtudományi gyűjte
ményemet. De minden pénznél 
többet ér egy-egy megnyert 
ügy, ami számomra felér egy 
életet meghosszabbító injekció
val. 

A ,,fiatal·, jogtanácsos ez év 
január 24-én lépett a 70. életé
vébe. 

V. Kerekes Ferenc 
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Szob határállomáson 

Vasutasok és határőrök 
baráti együttműködése 

,,Oldjátok meg valahogy!'' 
Beszélgetés Barnácz János püspökladányi főbizalmival 

Mint minden országot, így dő helyen szerepel a határőrize
hazánkat is sokféleképpen kö- ti szervek munkájának segítése 
zelíthetik meg a turisták. Van- is. Három önkéntes határ
nak, akik repülővel, mások őrcsoportunk van, akik Honti 
autóval, megint mások vonat- Pál kollégánk irányításával a 
tal . . . A tőlünk északra élő balassagyarmati határőrkerü
nemzetek világfelfedező útjai- letben a részükre kiírt verse
kon, mielőtt a robogó vonatból nyen 1984-ben is a 3. helyen vé
megcsodálhatnák a természeti geztek. Itt mindenki igyekszik 
kincsekben gazdag Dunaka- határőr barátaink nem könnyű 
nyart, előbb be kell lépniük ha- szolgálatát segíteni. Például a 
zánk egyik vasúti kapuján, Szo- jegyvizsgálók a vonaton szer
bon. zett, s időben továbbított jelzé-

A Börzsöny lábánál elterülő seikkel, információkkal sok 
határőrközségbe érkezésemkor esetben megkímélik a katoná
igazi nyári életkép fogadott. kat a terepfutástól. 

Barnácz János 42 éve szol
gálja.a vasutat. A püspökladá
nyi körzeti üzemfőnökség ke
reskedelmi részlegének vezető
je, szakszervezeti főbizalmi. 
A tapasztalt vasutassal a vasút, 
a vasutas-szakszervezet mun
kájáról beszélgettünk. 

- Amikor megjelent a vasút 
féléves munkájáról szóló érté
kelés - mondja -, néhány bi
zalmival, kollégával összedug
tuk a fejünket. Az egyik kolléga 
azt mondta: nem hiszi el, hogy 
az eredmények ilyen arányú 
romlása csak a vasút hibája 
lenne. Még akkor sem, ha a fe
gyelem valóban javításra szo
rul. Volt olyan bizalmi is, aki a 
szakszervezet agitációját, neve
lő munkáját is hiányolta az ese
mények alakulásáért. 

Se mozdony, se 
teherkocsi 

Az utóbbi idóöen gyak
ran írnak arról, hogy a vasút 
holtvágányra került - folytat

utasok is, akik részt vesznek a ta. - Ha ezt a vagongazdálko
mi oktatásainkon is, hogy nap- dásra értik, akkor nem vitatko
rakész információval rendelkez- zom, mert szervezetlenné vált 
zenek a vasút feladatairól. ez a munka. A fuvaroztatók 

- Az Ön munkatársai üreskocsi-igényét évek óta nem 
mondták, hogy nemcsak a tudjuk kielégíteni. Üzemfőnök
munkában találják meg egy- ségünk pár száz tonna híján tel
más segítő támogatását. A ki- jesítette első félévi szállítási ter
kapcsolódás, a művelődés is vét. Ha több üres, főleg fedett 
gyakorta közös programként kocsi és elegendő vonóerő áll 
van jelen életükben. rendelkezésünkre, legalább 

- Nekünk ez természetes, 10-15 százalékkal túlteljesítet
hogy a határőrökkel közösen tük volna a tervet. De nem volt 
részt veszünk egymás rendez- se mozdony, se kocsi. Ennek 
vényein, ünnepségein. A vasu- oka lehet az, hogy a hiányzó 
tasnapon is ők adták• a Duna- anyagiak miatt a vasút nem 
parti bográcsgulyásfőzéshez az szerez be új kocsikat, a meglé
eszközöket, segítettek az előké- vők műszaki állapota pedig 
születekben, utána pedig romlik. Higgyék már el fent is, 

együtt ünnepeltünk. Így lesz ez hogy egyre szánalmasabb ké
a fegyveres erők napján is. pet mutatnak a többször meg-

sok, Törökszentmiklós, Kar
cag, Püspökladány, Fegyver
nek, Berettyóújfalu, Biharke
resztes és a többiek napi 8-10 
kocsit kértek, akkor meg is rak
ták. Mert az állomásfőnökök jól 
ismerték a fuvaroztatók gépi és 
munkaerő-kapacitását s csak 
annyi vagont adtak - de azt 
biztosan -, amennyit meg is 
tudtak rakni. A rakott kocsik 
legkésőbb másnap reggelig vo
natra is kerültek. Mi a helyzet 
most? A központosított vagon
ellátás miatt déli 11-12 óra mire 
tudjuk, hogy hány kocsit lehet 
megrakni. Ha ekkor értesítjük 
a fuvaroztatókat, biztos hogy 
aznap nem rakják meg. Ha 
csak másnap kezdik a rakodást, 
a kocsi produktív teljesítmény 
nélkül áll, közben a fordulóidő 
növekszik. Aztán ha én valame
lyik dolgozót felelősségre vo
nom azért, mert a tőkés ország
ból származó vagy akár OPW 
kocsi azonnali továbbításáról 
megfeledkezett, vagy egyéb ki
sebb vétséget követett el, mind
járt a fejemhez vágják: ugyan 
már főnök, azért a sok ácsorgó 
kocsiért kit vonnak felelősség
re? S őszintén meg kell monda
nom, nem tudok rá válaszolni. 

Áldatlan 
állapotok 

Ezt az áldatlan helyzetet az
tán a kapkodás is nehezíti. 
Annyi központi rendelet mint 
ami mostanában megjelenik, 
soha nem volt. Nem hiszem, 
hogy az emberek egyik napról 
a másikra elfelejtettek volna 
dolgozni. Számolni kell azon
ban azzal, hogy egyre inkább a 
mozdonyok és a kocsipark mű
szaki állapota képezi majd a 
visszahúzó erőt. 

Az alkatrészellátás gondjai is 
közismertek. Mit tehetünk eny
nyi probléma között? Csak a lel
kesedésre apellálni már nem le-

het, mert ha bért, mozdonyt, 
üres vagont vagy munkaruhát 
és egyebeket kérünk, leggyak
rabban ez a válasz: nincs. Leg
feljebb még hozzáteszik: oldjá
tok meg valahogy! Csakhogy 
lassan nem lesz kivel! 

Célratörőbb 
érdekvédelmet 

Vagy itt van az elegyrende
zőknél rendszeresített teljesít
ménypremizálás. Őszintén szól
va, nem javította az emberek 
közérzetét. Nem vitatom, kell 
valamivel a nagyobb teljesít
ményre ösztönözni, de akkor, 
ha a nagyobb teljesítmény tel
jesíthető is. Ha nincs fuvar 
vagy a meglevő fuvarigényhez 
nincs üres kocsi, az emberek 
hiába teszik ki a lelküket, a bo
rítékl:>an önhibájukon kívül álló 
okok miatt lesz kevesebb. He
lyenként ezt még rontottuk az
zal, hogy teljesíthetetlen nor
mákat szabtunk az állomások
ra, mint például Kabára. 

A szakszervezet kezdemé
nyezésére a gazdasági vezetés 
felülvizsgálta a kabai normá
kat, s olyan követelményeket 
alakított ki, ami remélhetőleg a 
vasúti és az egyéni érdekek ér
vényesítését is szolgálja majd. 
Ahhoz azonban, hogy a válasz
tásokon nyugodtabban álljunk 
a tagság elé, érdekvédelmi 
munkánkat határozottabbá, 
célratörőbbé kell tenni. S ezt 
nemcsak a hagyományos szak
szervezeti feladatokra, hanem 
az említett problémák meg
szüntetésére, az üzemviteli 
munka szervezettebbé tételére 
is vonatkoztatom, ami nélkül 
eredményes érdekvédelmet, ér
dekképviseletet nem tudok el
képzelni - fejezte be a beszél
getést Barnácz János főbizalmi. 

Orosz Károly 

Majd elsodort a vonattól a he- S mintegy bizonyságként sor
gyi községekbe induló, autó- ra mutatja a főnöki szoba falán 
buszhoz siető emberek áradata. sorakozó elismeréseket. Egy
Az állomás épülete előtti fenyő- szerű, de nagyon meleg szavak
fák árnyékában tíz, tizenöt fia- kal beszél munkatársairól, mi
tal börzsönyi túrájuk vidám közben leemeli a fő helyen lévő 
perceit eleveníti fel újra. Reme- ,,Kiváló Határőr" jelvényt ta
kül szórakoztak, láthatóan csak núsító oklevelet, melyet „a Ma
egymásra figyeltek. Nem úgy, gyar Népköztársaság államha
mint a szolgálatban lévő határ- tára őrizetéhez nyújtott segítsé
őr, aki árgus tekintettel kémlel- gükért, a Határőrséggel fenntar
te a peronon hullámzó tömeget. tott eredményes kapcsolatuk el
Így aztán én sem „úszhattam" ismeréséért" érdemeltek ki 
meg az ilyenkor szokásos iga- 1981-ben. 

A baráti találkozókat jól egé- hosszabított revíziójú kocsik. 

szítik ki a sportversenyek, a Ez azonban csak egyik oldala a 
művelődési házunkban szerve- dolognak. Mi, akik itt vagyunk 
zett politikai fórumok, kulturá- a fővonalon s látjuk, hogy a ko-
lis rendezvények. csipark jelentős része megrak- ·---------------------------, 

Vonatom indulásáig volt még va, feloszlatott vonatként, a 
néhány perc, így az állomásfő- szomszédos országok fogadási 
nökkel a teraszon lévő szép fe- problémái miatt hónapokig 

zoltatást. - Ez a jó együttműködés a 
Az udvarias, de a katonai ha- határőrök részéről miben nyil

tározottsággal megfogalmazott vánul meg? 
érkezésem célját kutató kérdé- - Nagy segítségünkre van
sekre adott válaszaimat hallgat- nak a vagyonvédelmi mun
va bemutatkozott a mellettünk kánkban, melynek eredménye
álló vasutas: ként például az utóbbi négy év-

- Varga József kocsirende- ben semmiféle árudézsmálás 
ző vagyok. Örülök, hogy a hatá- nem törént az állomás terüle
rőrök és a mi együttműködé- tén. Ismerik a vasút feladatait, 
sünkről szeretne írni. munkájuk gyors végzése révén 

Csak nem ön is határőr az utasok, a vonatok időben, 
volt? 

- Fiatal koromban nem, de 
most tagja vagyok az önkéntes 

· pontosan indulhatnak céljuk 
felé. Hogy mennyire így van: 
vannak közöttük önkéntes vas-

ácsorog az állomásokon. nyőfákról beszélgettünk, mi-
közben mellénk toppant az ér- Ugyanakkor a záhonyi üresko-

csi-kiszabás és az OPW kikezésemkor igazoltató határőr. 
A kezében a Határőr című új- egyenlítés továbbra is változat-
ság volt. Szétnyitotta, s boldo- lan. Ha ehhez még a saját mun-
gan mondta: kánk fogyatékosságait is hozzá

számítjuk, mert aki dolgozik az Nézze Horváth elvtárs, hibázik is, akkor nem lehet csoitt írnak _a 1;1i lapunkban ar;ól dálkozni, hogy kevés az üres az elfogasrol, amikor Juhasz kocsi _ tárja szét a karját a fő
Sándor határőrtársam Csadó b" al 

·· k ' t h t' 
12 m1. 

Ferenc vasutas on en es a a-_ Amikor az utóbbiak felől ér-rőr jelzésére elfogta azt a fiatal- deklődöm kicsit indulatosan embert, aki börtönbüntetése kezdi sordlni: elől Norvégiába akart szökni. 
Vetési Imre 

- Néhány éve, amikor a kö
zeli nagy gabonaszállító állomá-

határőrcsoportnak. Szenvedé- .---------------------------------------lyes horgász vagyok, s így 
gyakran kint ülök a Duna és az 
Ipoly partján. Mi falun élő em
berek jól ismerjük egymást, ha 
a határsávban idegen személy 
tűnik fel, azonnal akcióba lé
pünk. 

Erről győződhettem meg az 
ügyeletes tiszt szo\)ájában 
Nagy Sándorné, Bottka László 
és Hruska Mihály elmondásai
ból is, akik számos izgalmas 
eseményről, határsértők elfogá
sáról számoltak be nem kevés
bé felkeltve érdeklődésemet. 
Majd a mindennapi teendőkre 
terelődik a beszélgetés. 

- A nyári turistaforgalom 
idején rendkívüli mértékben 
nőtt állomásunk forgalma -
mondja Bottka László. - Eb
ben az időszakban a tranzitfor
galom és az itt megálló nemzet
közi vonatok száma is több, 
mint ahogy napról napra töb
ben indulnak innen börzsönyi 
barangolásokra is. 

Valamennyien vallják, hogy 
az egyéni feladatok teljesítésén 
túl egy kis plusz odafigyeléssel 
sokat segíthetnek a határőrök
nek. 

Erről a Szobon és Sturovó
ban szolgálatot teljesítő több 
mint ötszáz vasutas vezetője 
Horváth József állomásfőnök 
így vélekedik: 

- Szolgálati területünkön 36 
szocialista brigád tevékenyke
dik. Gazdasági, politikai yálla
lásaikhoz hasonlóan kiemelke-

Különös járőr a rendezőben 
Szombathelyen jó a kapcsolat 

a határőrség és a vasúti rendészet között 

A szombathelyi vasútállomás 
elhagyott tárolóvágányain időn
ként különös járőrrel találkoz
hatunk. A vasúti rendésszel 
együtt, egyenruhás határőr ku
tyával járja a területet. 

- Hogyan alakult ki ez a kü
lönös szolgálat? - kérdezem 
Németh Lászlót, a szombathe
lyi körzeti üzemfőnökség rendé
szeti vezetőjét. 

- 1978-ban vettem át a ren
dészet vezetését. Nem akarok 
senkit megbántani, de rendé
szeink többsége idős, beteg em
ber volt. Szolgálatukat nem 
tudták hibátlanul ellátni. 

- Ekkor jött a határőrség 
segítsége? 

- Igen. Látták ezt a nehéz 
helyzetet a vasútállomáson is 
szolgálatot teljesítő határőrök 
és felajánlották segítségüket. 
Ismerve a vasi megyeszékhely 
kiemelt helyzetét, rendészeink 
cserében felajánlották a határ
őrizeti szerveknek, hogy felhív
ják figyelmüket a gyanús, csa
vargó személyekre. 

A közös kapcsolatot 1981. de
cember elsején már írásos meg-

állapodás is rögzítette. Szerepel 
ebben együttes ellenőrzés, a kö
zös szolgálatok időbeni egyez
tetése és egymás kölcsönös tá
jékoztatása. A határőrök a vo
naton is segítik a vasutasok 
munkáját. Megfékezik a randa
lírozó, ittas utasokat. A megál
lapodásban rögzítették a közös 
munkák negyedévenkénti érté
kelését. A megállapodást éven
te újítják, kiegészítve időszerű, 
aktuális feladatokkal. 

A szombathelyi határőrkerü
let képviselője, Neu Aladár őr
nagy vasutas eseményről érke
zik a megbeszélésre. 

- Sárvárról jövök - mond
ja. - Egy önkéntes határőr 
vasutasnak és egy másik MÁV
alkalmazottnak adtam át ju
talmat, mert a közelmúltban 
hozzásegítettek bennünket egy 
határsértő elfogásához ... 

- Vannak önkéntes határ
őrök is a vasúton? 

- Igen. Több mint tíz éve 
Szombathelyen egy női és egy 
férfi-, Celldömölkön és Sárvá
ron egy-egy férficsoport segít 
bennünket, nagyon eredménye
sen. 

- Milyen a határőrizeti szer
vek és a vasúti rendészek kap
csolata? 

- Szoros kapcsolatunk van 
a körzeti üzemfőnökség rendé
szei vel. Az eltelt több mint hat 
esztendő alatt támogattak ben
nünket a körzeti üzemfőnökség 
vezetői is. Mindkettőnknek elő
nye van ebből a kapcsolatból. 

Gyakran tartanak közös érte
kezleteket, továbbképzéseket. 
A vasúti jellegű rendészeti ta
nácskozásokra mindig meghív
ják a határőrség képviselőjét is. 
Ha a határőrség tart a vasúttal 
kapcsolatos értekezletet, termé
szetes. hogy a me�hívottak kö
zött ott van a MA V-rendészet 
megbízottja is. 

Az idén tavasszal erősödött a 
vasúti rendészet. Két kutya is 
segíti a munkájukat. A határőr
ség a kutyák kiképzésében is 
segített. 

A körzeti üzemfőnökségen 
ma már a rendészek fele érett
ségizett és több a határőrségtől 
leszerelt fiatal is. 

Sz. Jakab István 

Kitüntetett sebészorvos 
A Mercedes mentőkocsi 

közelében beszélgetek dr. 
Onder Istvánnal, a kisvár
dai munkásőregység orvosá
val: 

- Nyirtasról származom. 
Szüleim munkásemberek, 
sokat dolgoztak, hogy én ta
nulhassak. Egy híján húsz 
évvel ezelőtt fejeztem be az 
egyetemet Debrecenben, 
utána rögtön Kisvárdára ke
rültem. Azóta több szakmai 
tanfolyamot elvégeztem, je
lenleg a kórház sebészeti 
osztály intenzív részlegének 
vezetője vagyok. 

- Ezelőtt tizenöt évvel 
lépett a munkásőrség sorai
ba, úgy tudom elsőként. Így 
van? 

I 

- Sorrendben a második 
voltam. Széles Béla barátom 
volt az „úttörő" -, sajnos ő 
már nincs az élők sorában. 

- Hogyan fér meg egy
más mellett a fehér és az 
acélkék egyenruha? 

- Nagyon jól. Nyugodt 
lélekkel elmondhatom: régi 
mozgalmi ember vagyok. 
Már gimnazista koromban 
KISZ-titkár voltam. 1967 óta 

pedig párttag. Nemrégen az 
a megtiszteltetés ért, hogy 
megválasztottak a kórház 
párttitkárává. A kórház és a 
záhonyi MÁV Üzemigazga
tóság között igen jó a kap
csolat, az évek során számta
lan vasutast sikerült meg
gyógyítanom, remélem így 
lesz ez a jövőben is ... 

Szőgyéni Bertalan 

Kalauz, ói-a n61kíit1· 

(Sirközi) 
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Napirenden 

a társadalmi tulajdon védelme 
Hogyan lutanaodott naeg 

l.ilenc ssenaélyl.ocsiP 
A szakszervezeti aktivisták is 

részt vállalnak az ellenőrzésben 
A Déli pályaudvaron emberi mulasztások 

sorozata idézte elő a balesetet 

Négy hónapon belül második 
alkalommal került sor a körzeti 
üzemfőnökségek szakszervezeti 
bizottsági titkárainak tanácsko
zására. Ezeken a tanácskozáso
kon áttekintették a társadalmi 
tulajdon védelmének helyzetét, 
meghatározták azokat a felada
tokat. amelyekkel szakszerve
zetünk hozzájárulhat a károk, 
veszteségek csökkentéséhez. 
A legutóbbi tanácskozásra au
gusztus 15-én került sor. 

Jogosan merül fel a kérdés a 
kívülállókban, egyáltalán miért 
foglalkozik a szakszervezet 
ilyen gyakran a társadalmi tu
lajdon védelmével? A közvéle
mény egy része a társadalmi tu
lajdon védelmét rendészeti fel
adatnak tekinti Pedig nemcsak 
a rendészek tehetnek sokat ér
tékeink védelme érdekében. 

Mindannyiunk 
zsebére megy 

A népgazdaság a vasúttól a 
meglévő eszközök jobb kihasz
nálását, a szállitási feladatok 
magasabb színvonalú ellátását 
követel1. 

A belső tartalékok egyik fon
tos eleme a társadalmi tulajdon 
védelme. az anyagi és erkölcsi 
veszteségek mérséklése. Külö
nös jelentősége van ennek az 
üzemfőnökségek területén, ahol 
a károk és veszteségek tetemes 
része keletkezik. A feladat idő
szerűségét indokolják az utóbbi 
évek veszteségei. A káresemé
nyek száma a bázishoz viszo
nyítva 61, a kárösszeg pedig 12 
százalékkal növekedett. 

A legtöbb kár továbbra is a 
járművek és áruk hanyag keze
léséből. rongálásából szárma
zik. Köztudott, hogy a társa-

kenységben, az üzemirányítási 
feladatok végzésénél a pontos
ság és a szakszerűség. A dolgo
zók javaslataikat, amelyek kü
lönböző rendellenességekre 
hívják fel a figyelmet, vagy 
azok megszüntetését kezdemé
nyezik, fel kell karolni. 

Az szb-titkárok ismerve a fel
adat társadalmi jelentőségét, 
arra az elhatározásra jutottak, 
hogy az üzemfőnökségek társa
dalmi tulajdonvédelmi munká
ját az eddigieknél szervezettebb 
formában segítik. Ennek érde
kében külön feladattervet dol
goztak ki, amelyek alkalmasak 
arra, hogy időben feltárják és 
megszüntessék azokat a mu
lasztásokat, hanyagságokat, 
amelyek súlyos anyagi kárral 
járnak. 

Az szb-titkárok kidolgozták 
az szb-k feladattervét, azokat 
széles körben megvitatták és jó
váhagyták. Négy hónap alatt a 
legtöbb szakszervezeti bizott
ság igényelte, hogy a gazdasági 
vezetők a választott testület 
előtt számoljanak be a társadal
mi tulajdon védelmének helyze
téről, és azokról a feladatokról, 
amelyek végrehajtása kedvező 
változásokat eredményezhet. 

Az üzemfőnökségek szak
szervezeti bizottságainak több
sége napirendre tűzte ezt a té
mát. Az elkészített és jóváha
gyott munkatervek és az au
�sztus 15-én elhangzott felszó
lalások, érvelések is azt igazol
ják, hogy helyes úton járunk 
akkor, ha részt vállalunk a tár
sadalmi tulajdonvédelemmel 
kapcsolatos feladatokból. 

Fokozottabb 
ellenőrzést 

dalmi tulajdonban okozott A tervek többsége négy té
veszteség mindannyiunk zse- mát tartalmaz: a gazdasági ve
bére megy. Csökken a vasút zetők támogatását a társadalmi 
nyeresége és az az összeg, amit tulajdon védelme érdekében 
a dolgozók szociális helyzeté- végzett munkában; a gazdasági 
nek javítására, munkakörülmé- vezetők és a szakszervezet kö
nye1k fejlesztésére fordíthat- zös ellenőrzési tevékenységé
nánk. Ezért tekintjük fontos nek összehangolását; a fuvaroz
szakszervezeti feladatnak a köz- tató vállalatok szakszervezeti 
tulajdonvédelmet. A dolgozók bizottságaival való kapcsolatok 
egyéni érdeke találkozik a tár- kiépítését, a szakszervezeti 
sadalom, a vállalat politikai, munka egye7tetését a rakodá
gazdasági érdekeivel. Éppen sok kíméletes végzése érdeké
ezért ha szakszervezeti bizottsá- ben; az szb-k politikai felvilágo
gaink eredményesen akarnak sító- és nevelőmunkáját, annak 
hozzájárulni ahhoz, hogy a céltudatosabb megszervezését 
veszteségek csökkenjenek, ak- a társadalmi tulajdon védelme 
kor figyelmüket elsősorban az érdekében. 
üzemviteli munka �atékonysá- Az augusztus 15-i értekezle
gára, biztonságára, a technoló- ten a felszólalók okosan érvel
giai fegyelem javítására kell tek és bizonyították, hogy ösz
fordítaniuk. szefogással sokat tehetünk a 

Felvilágosító munkánknak, a károk csökkentése érdekében. 
termelési feladatokat segítő agi- A szocialista brigádokat moz
tációval, a forgalmi és munka- gósítják a rendező pályaudva
védelmi követelmények ·betar- rokon a kármentes elegyrende
tására kell mozgósítania. A te- zésre. Javasolták, hogy a vonat
herkocsi-szolgálatnál is érvé- leállításra kijelölt állomásokat 
nyesüljön a kereskedelmi tevé- vizsgálják felül és a vagyonvé-

A vasutasok patronálják 

Nincs már egyedül 
az egykori agitátor 

A ferencvárosi körzeti üzemfőnökség keleti rendezőjének 
Landler Jenő szocialista brigádja elhatározta, hogy bekapcsoló
dik a ferencvárosiak az idősekért mozgalomba. Ferencváros 
nyugdíjasainak 36 százaléka háromezer forint alatti nyugdíjat 
kap. Brigádértekezleten döntöttek úgy, hogy patronálnak egy ke
vés nyugdíjjal rendelkező vasutast. A választás Szokolovszky 
Margitra, a MÁV Aszódi úti telepén lakó (2200 forint nyugdíjból 
élő) egykori vasutasra esett. 

Szokolovszky Margit életét a vasútnak és a politikai munká
nak szentelte. 1945-től tagja a pártnak. Munkásságát több kitün
tetés fémjelzi. (Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, kiváló dol
gozó kitüntetés, elismerő oklevelek a IX. kerületi pártbizottság
tól.) 

A brigád tagjait első látogatásuk alkalmával megdöbbentet
ték a látottak. Margó néni - az egykori agitátor - egy égre nyí
ló, mosókonyháöan éli magányos életét. Sem fürdőszoba, sem 
WC nincs a pici helyiségben, vagy a közelben. Gazdag mozgalmi 
múltjáról sem tudott beszélni vendégeinek, mert azok egyszerre 
nem fértek be a lakásnak becézett odúba. 

A brigád nyolcszáz forintot adott az idős asszonynak, és 
rendszeresen elvégzi a ház körüli teendőket. Margó néni azóta a 
brigád-összejövetelek. rendezvények rendszeres vendége, és na
gyon örül. hogy most már nincs egyedül. 

Csak egy vágya van még: szeretne emberibb körülmények 
között élni! A brigád is ezért fáradozik. 

delem szempontjából kedve
zőbb állomásokat jelöljenek ki 
számukra. Kifogásolták az 
ólomzárak, a kocsik állapotát, a 
világítási viszonyokat, a pálya
udvarok elhanyagoltságát stb. 

A legtöbb szolgálati helyen a 
szakszervezeti aktivisták réczt 
vállaltak az ellenőrzésekben. 
Megakadályozzák, hogy illeték
telen személyek tartózkodjanak 
a rendező pályaudvarok terüle
tén. 

Mint arról már lapunk olvasói is értesültek, szeptember 
3-án, 16 óra 48 perckor szerencsés kimenetelii baleset 
történt a Déli pályaudvaron. Az üres Mecsek expressz 
utolsó kocsija, miközben a hármas vqányon tolatott be
felé, kidöntötte az ütközóbakot. Kidőlt eo oszlop, meg
roggyant a tet6, összehorpadtak a vagonok. Annak elle
nére, hogy a környéken sokan tartózkodtak, személyi sé
rülés nem történt._ Az anyagi kár egymillió forint. 

kocsikat - a vágány végénél 
tartózkodóknak kiabálta, hogy 
fussanak el onnan. Ennek kö
szönhető, hogy nem történt sze
mélyi sérülés. 

Hogyan futamodhatott meg 
a kilenc kocsi? 

A balesetvizsgálók megálla
pították. hogy Izsó László tola
tásvezető - miután a moz
donyt és az első kocsit össze
kapcsolta - a szerelvény mel
lett végighaladva nem győző
dött meg arról, hogy a kocsik 
össze vannak-e kapcsolva. és 
elmulasztotta az előírt fékpróba 
megtartását 1s. 

A szakszervezeti bizottságok 
munkaterveiben és munkájuk

A baleset körülményeiről 
Szukk Ferenc, a budapesti igaz
gatóság vasútbiztonsági osztá
lyának munkatársa küldött 
részletes tájékoztatót. 

ban elsőbbséget kapott a tech- A Mecsek expressz szerelvé
nológiai fegyelem megszilárdí- nye kilenc kocsiból állt. A vona
tása. Rendet sürget minden tot kitolták a 6-os tárolóvágány
szb, különösen a számadás-el- ra, majd a délutáni órákban az 
választások, a szabálytalan l-es számú tolatómozdony rá
elegytovábbítások, az árukeze- tett a szerelvényre egy kocsit, 
lési helyek indokolatlan elmara- hogy azt a honos állomásra, 
dása, összevonása, vagy a meg- Pécsre vigye az expressz. Kme
rakott, kiürített kocsik vissza- tivity Ferenc tolatásvezető 
hagyása, felszámolása érdeké- azonban ezt az egy kocsit nem 
ben. Vezetőknek, beosztottak- kapcsolta rá a törzsszerelvény
nak egyaránt érdeke, hogy re. 
megfelelő gyorsasággal kezel
jék a rájuk bízott értékeket. 
Nem szabad megengedni, hogy 
fuvaroztatóink előtt hitelünk to
vább romoljon. 

Az italos ember 
hajlik a bűnözésre 

A társadalmi tulajdon ered
ményes védelme elképzelhetet
len anélkül, hogy nem vennénk 
fel a harcot a munkahelyi alko
holfogyasztással szemben. A ta
pasztalatok azt igazolják, hogy 
az italos ember hajlamosabb a 
hanyag munkára, a bűnözésre. 
A rendészeti szolgálatot is erő
síteni kell. Szakszervezeti szer
veink ígérték, hogy érvényt 
szereznek azoknak a központi 
utasításoknak, amelyek kötele
zően írják elő. hogy vasútrendé
szeti feladatokat csak az erre fi
zikailag-szellemileg alkalmas, 
erkölcsileg, politikailag megbíz
ható dolgozók láthatnak el. A 

rendészeti munka megbecsülé
se fontos politikai kérdés! 

Az értekezlet résztvevŐ! hatá
rozott mtézkedéseket sürgettek 
mindazokkal szemben, akik fe
lelőtlenül bánnak a köztulaj
donnal, vagy jogtalan anyagi 
előnyökre törekednek. A társa
dalmi tulajdon megóvásában 
minden becsületes, tisztességes 
vasutasnak részt kell vennie. A 
szakszervezeti tisztségviselők, 
aktivisták vállalták. hogy kör
nyezetükben a rendellenessé
gek felszámolásában aktívan 
közreműködjenek. 

Pásku Jenő 

16 óra 35 perckor a 2-es szá
mú tolatómozdony rájárt a táro
ló 6. vágányán álló szerelvény
re, hogy azt a vonat induló vá
gányára, a csarnok háromra be
tolja. A tolatómozdonynál egye
dül szolgálatot teljesítő Izsó 
László tolatásvezető az első ko
csi és a mozdony között elvé
gezte a kapcsolást. majd elin
dult a szerelvény vége felé. AB 
őrhely váltókezelőjétől 16 óra 
43 perckor a tolatásvezető enge
délyt kapott a szerelvény beto
lásának megkezdésére. Fellé
pett hát az utolsó kocsi (a beto
lás irányát tekintve első) lép
csőjére, és kézijelzés adásával 
hatalmazta fel a mozdonyveze
tőt a tolatás megkezdésére. 
A váltókezelő a mozdonyveze-

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 

GYÁRTJA: 
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. 

tőt rádión is értesítette a tolatás 
engedélyezéséről. 

A tolatásvezetőnek 1 7 órakor 
járt le a szolgálata. A szerel
vény betolása már az utolsó 
munkafázis volt számára a mű
szakváltás előtt, ezért rádióját a 
váltókezelői szolgálati helyen 
hagyta. A betolást kézijelzés 
adásával szabályozta. A 29-30 
kilométeres sebességgel mozgó 
szerelvény már a Márvány ut
cai hídon belül haladt a 3. vá
gány felé, amikor a mozdonyve
zető észlelte, hogy egy kocsi ki
vételével a szerelvény egyre tá
volodik tőle. Rádión azonnal ér
tesítette a szolgálati helyeket, 
hogy megfutamodott a szerel
vény, állítsák meg! Ezzel egy
idejűleg a mozdonyt, az egy ko
csival együtt megállította. 

A kilenc kocsiból álló szerel
vény feltartóztathatatlanul ro
hant a 3. vágányra. A tolatásve
zető még semmit sem sejtett a 
veszélyről. Mindössze 50-60 
méter távolságra lehetett az el
ső kocsi a vágányzáró ütköző
baktól, amikor az emelet, for
galmi iroda ablakából rémült 
kiabálást hallott. Mint később 
kiderült, Schiessler Vilmosné 
rendelkező forgalmi szolgálatte
vő vette észre a veszélyt és kia
bált le a környéken álldogáló 
utasoknak, hogy menekülje
nek. A tolatásvezető is - mi
után nem tudta megállítani a 

• • .. ' 
.... 
-

Értesítjük 
a kedves 

olvasókat, 

Pintér János mozdonyvezető
nek szokatlan volt. hogy a kap
csolás elvégzése után a szerel
vény levegővel való feltöltése a 
szokásosnál jóval rövidebb ide
ig tartott. Ezért leszállt a moz
donyról. ellenőrizte a kapcso
lást, s mivel azt rendben találta. 
megnyugodott. Az előírt fék
próba megtartásához azonban 
ő sem ragaszkodott. Ha azt 
megteszik, észrevették volna. 
hogy a szerelvény féktömlőiben 
nincs levegő, a kocsik nincse
nek összekapcsolva. Ezért kö
vetkezhetett be a kilenc kocsi 
megfutamodása. 

Kmetovity Ferenc, az I-es 
számú tolatómozdony tolatásve
zetője is mulasztást követett el 
akkor. amikor a törzsszerel
vényre szalasztással (ez a Déli 
pályaudvaron tiltott) tette rá azt 
az egy kocsit, s azt nem kap
csolta össze a kocsisorral. Mind
három vasutas be1smeite mu
lasztását. A szabályok, előírá
sok megszegése most szeren
csére nem követelt emberéletet. 

-

hogy megjelentettük 

irodánk őszi-téli 

ajánlatokat tartalmazó 

programfüzetét 

Külföldi társasutazások, 

sítúrák, 

szilveszteri programok. 
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1011 Budapest, Szilágyi D. tér 1. 
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zékáts szótlanul forgoló
dott a hűtöszekrény és az 
éléskamra között. A na

rancsot meg az almát utoljára 
hagyta, Márta esetleg figyelem
re méltatja a válogatottan szép 
gyümölcsöt. 

- A káposztát átmosom. 
tedd bele a piros fazékba. 

- Még ma megfözöd? 
- · Hát persze, csak nem ál-

lok neki karácsony napján ká
posztát fözni. 

- Van még valami? Földí
szíteném a fenyöt. 

- Hozd ki a spájzból a hús
darálót, daráld le gyorsan a ká
posztába való húst' 

Elöszedte a villanydarálót és 
a töltelékhúst ledarálta, azután 
elmosta a kis gépet. leszárította 
és v1Sszatette a helyére. 

- Törölgesd le a bútorokat. 
a portörlő ott van a tükör alatt. 

- Most fejezted be a nagyta
karítást. 

- Jó, akkor ne csináld, majd 
én letörölgetek. 

Székáts fogta a portörlö ru
hát és eltűnt a lakásban. Négy 
szoba és a hall, legalább kétórá
nyi fölösleges munka, mert a hó 
alól nem jön elő a por - dör
mögte Márta szobájában. Meg
állt a nyersfa-színű szekrénysor 
elött, a v1trinrészen az üvegeket 
megcsapkodta a portörlövel, az
után megsimogatta a benini né
gerszobor fejét. 

- Nincs itt por - állapította 
meg tenyerét vizsgálva. 

A két egymásba nyíló szoba 
ajtóüvegét is játékosan megle
gyintette, azután a kötelesség
teljesítéstöl indíttatva a nagy
méretű afrikai padlóvázákat tö
rölgette, mert túlságosan szem
betűnö helyen álltak. A szek
rénysor tetején sorakozó kisebb 
és nagyobb méretű plasztiká
kat. Kovács Margitét és Kiss 
Rózáét elkerülte portörlő buz
galma. A purzicsán dohány 
élénksárga színére emlékeztető 
ülögarnitúra és fekvőhely kö
zött egy alacsony, hosszú teázó
asztal állt, nyers fából készült, 
rajta fekete színű, apró. piros 
virágmintákkal díszített kézi 
hímzésű terítő. Az asztal szélén 
mindkét oldalon végighúzta a 
törlöruhát. 

A széles ablakot hatalmas, 
földig érö vajsárga függöny bo
rítja, az alsó részében a barack
fa friss hajtásaira emlékeztető 
szolid mintával. Az ablakot elta
karja a mennyezetig érő és a 
szoba közepéig nyúló pálma, a 
filodendron és a szobafenyő 
dús. üde lombozata. A halvány
szürkébe játszó, finoman ere
zett tapétával fedett falakon 
nagyméretű festmények, Rud
nai. Kohán, Kurucz, Kaján. a 
mennyezet közepén háromégös 
ólomkristály csillár, mélyen le
eresztve. Alatta a fényesre lak
kozott parkettát beborító vas
tag, puha szőnyeg, amely a ta
péta színéhez igazodik, világos
kék VIrágmintáival derűt, nyu
galmat áraszt. 

- Itt csak bámulhatok -
mormogta és úgy nézte a szo
bát, mint aki most fedezi fel, 
hogy a tárgyak, a berendezés 
kellékei külön-külön is beteges 
tisztaságot lehelnek. Szinte 

Anna néni, özvegy Ván Sán
dorné 85 éves, tehát egyidős 
századunkkal. Éveit már nem 
sminkeli, de hajdani szépsége 
morzsáira ma is gondosan Vi

gyáz. Rendszeresen jár fodrász
hoz, manikűröshöz és amennyi
re éltes kora engedi, a nöi divat
tal is lépést tart. Olyan ápolt 
mint egy matróna. akit két szo
balány fésül, öltöztet. Hófehér 
hajkoronájának minden tincse 
a helyén van és szeme most is 
olyan élénken csillog, mint a 
menyasszonyi képen, ahol 19 
éves volt. 

- A Sándorom is szép erc
ber volt - mutat Anna néni a 
falon függő hajdani snájdig sza
kaszvezető képére - a kom
mün alatt esküdtünk. Asztalos 
volt a lelkem. Az apámnál ta
nult, aztán egyik pályamester 
nagybácsink betette a vasút
hoz. Ott reparálta a bútorokat 
meg amit kellett. Ha vendég 
jött a szombathelyi állomásra 
vagy ünnep volt, ő csinálta a 
dekorációkat. Ügyes emberként 
ismerték. szerették. Dehát 
78-ban meghalt. itt hagyott. 

- Népes család veszi körül 
Anna nénit. 

MAGYAR VASL:TAS 

mértani pontossággal beállított 
harmóniát fejeznek ki és valami 
furcsa elökelőséget hordoznak 
magukon. 

Különös képzettársítás - öt
lött fel benne - talán nevetsé
ges. lehet, hogy ez a szoba nem 
is olyan elökelő. csak a megte
remtéséhez, múltJához, jelené
hez és Mártához fűződő szemé
lyes kapcsolata alapján látja en
nyire különlegesnek. Elmélke
dését átvitte saját szobájára, ér
deklődéssel szemlélte a bútoro
kat, tárgyakat, amelyek annyira 
hozzátartoznak. mint fejhez a 
fül és a szem. Két falon, derék
szögben a teljes falszélességet 
betöltő, mennyezetig érő, nyi
tott koloniál-könyvszekrény áll, 
telezsúfolva könyvekkel. 

Siklós János 

gyülevész népség között, ahol 
talált azért jó tartású, okos em
bereket. Rehabilitálták később, 
reaktivált ömagyként a vezér
karhoz került a motorizált tü
zérség felügyelőjeként, ott foly
tatta, ahol hadosztálytörzsfő
nökként abbahagyatták vele. 
Újraéledtek ambíciói, s egészen 
váratlanul érte az újabb kitérő: 
diplomáciai pályára vezényel
ték, mint katonai attasé műkö
dött a haza szolgálatában. Pró
bálkozott még, írt néhány köny
vet, katonai szakkérdésekről 
szóló munkáit a Zrínyi Kiadó 
megjelentette, de nem keltettek 
visszhangot, a harmadik könyv 

kézirata (néhány csudabogár 
tisztről és tábornokról készült 
portré „görbe tükör"-ből nézve) 

A csillagokban élni 
3. 

A szekrényhez illő, koloniál
bútorok két fotel, heverő, do
hányzóasztal és egy terjedel
mes íróasztal az ablakkal és az 
erkélyre nyíló ajtóval szemben. 
Mélybarna színük komorságát 
enyhíti a világosabb szőnyeg és 
a vajszínű függöny. A barokk 
mintás tapéta alig érvényesül, 
hangulatfestő hatását elzárják a 
könyvek. A kovácsoltvasból ké
szült csillár tizenkét gyertya
égövel belesimul a szoba puri
tán környezetébe. 

Ennek a furcsa vizsgálódás
nak az eredményét már régen 
megfogalmazott mondatokba 
öntötte: ,.Aki ide belép és körül
pillant. az elsö benyomások 
alapján azt gondolná, hogy egy 
tudós vagy író dolgozószobájá
ba került. Még lidérces álmá
ban sem jönne elő. hogy egy 
nyugalmazott tüzér ezredes la
kik benne." 

Leült a heverő sarkára, for
gatta kezében a színes rongyot, 
bár kesernyés humorral, de 
méltányolta a portörlő foglala
tosságot. annyira hozzá tartozik 
pótcselekvésekkel tarkított ak
tív életéhez, mint gyíkhoz a fa
rok. Amikor a napi apró-cseprő 
nem kötötte le a figyelmét, be
le billent belső világának nyo
masztó, sötét kiúttalanságába. 
S ahogy ezen az úton halad, 
amely lefelé visz. valahová a 
semmibe, egyre tisztábban látja 
eszmei hitvallásos életének 
minden badarságát, naivitását. 
Napokig szótlanul térülfordul, 
mint akinek nehezére esik a 
szó. hallgat, nincs mondaniva
lója. 

.. Ez a világmegváltók sorsa·· 
- állapította meg már fiatalon, 
amikor hadosztálytörzs-főnöki 
posztjáról egyik napról a másik
ra eltávolították, majd leszerel
ték. Az volt az egyetlen hely, 
ahol, ha kicsiben is, de módja 
volt katonai tudását érvényesí
teni, azonban mint a felettesei
vel szemben tiszteletlen, azokat 
gúnyoló karnerista, alkalmat
lanná vált. Három évig a vasút
nál. a rakodótéren dolgozott, 

- Hát igen, igen - igazítja 
vissza élénkebbre a hangját -
legutóbb a névnapomon négy 
gyermekem, hat unokám és ti
zenhat dédunokám köszöntött. 
A legidősebb dédunoka 20 
éves. maholnap már az is hoz 
egy ükunokát. 

Szép nagy család. 
- Lehetne nagyobb is hi

szen én kilenc gyereket szül
tem. Három kicsi korában, ket
tő már felnőttként halt meg. 
Úgy. úgy - fátyolosodik el a te
kintete. - Volt nekem egy gyö
nyörű katonatiszt fiam is. 
A Kossuth Akadémián végzett. 
Ma 1s többet bánkódok érte 
mint az uram után. Aranyos 
gyerek volt. Minden hónapban 
500 forintot küldött nekem. 

- No de az élők 1s nagy sze
retettel veszik körül. 

Így igaz. Nem is panasz
ként mondom. mert nekem 

már több mint tizenöt esztende
je valamelyik lektor íróasztalá
nak fiókjában hever, hacsak 
nem került irattárba, vagy a 
szemétbe. 

Milyen szép jövőt jósoltak ne
ki a katonai akadémián. majd' 
csak „csodagyerek'' számba 
ment, a parancsnokai folyton 
arról faggatták, honnan szerez
te - jóformán gyerek létére -
meglepő ismereteit? Ha még azt 
is elmondta volna, únsten, tán 
keresztre feszítették volna, de 
hát valóságos katona akart len
ni. nem mundérban díszelgö. 
üres fejű bohóc, az egyenruha 
értékét nem a váll-lap adja, ha
nem aki magára húzza. ,.Milyen 
ostobaság, szerencsétlen illúzi
ók'' - korrigálta már ezerszer 
is fiatalkon önmagát. 

Bosszankodva állt talpra, 
most karácsony van, bármilyen 
nehéz is. muszáj alkalmazkodni 
a családhoz, félre a saját világ
gal. 

- Vigye az ördög' 
Megrázta a portörlöt. körül

nézett a szobájában és ezt is 
portalannak nyilvánította. 

Márta nyitott be. 
Leszaladok a Szivárvány-

ba. 
Menj - válaszolt mogor-

ván. 
Eszternek veszek egy ru

haanyagot. kevésnek tartom azt 
az egy pár cipőt. 

- Igazad is van, a menyedre 
jobban figyelj, mint a lányodra. 

- Eszter nem kicsinyes, a c1-
pövel is elégedett lenne. 

Csináld, ahogyan akarod. 
- Téged semmi sem érde

kel. 
Székáts a készülő szópárbajt 

kikerülve nem folytatta a be
szélgetést. 

- Figyelj a káposztára, kis 
lángon hagytam. 

- Figyelek. 
- Még az hiányzik, hogy 

odakozmáljon az a törek. 
- Szép szálas az, vecsési -

buggyant ki belőle az indulat. 
Márta becsapta az ajtót, 

csönd ereszkedett a lakásra. 

most is szép életem van. Gyön
gyi a legkisebbik, akinek fotóla
borja van, itt él velem s min
dennel ellát. Aztán ünnepnapo
kon megyek az asszony lá
nyomhoz dr. Csejtei Viktorné
hoz ebédelni. 

- Mi volt a rossz életében, 
amire most is keserűen emléke
zik? 

- A haláleseteken kívül a 
két háború. Jaj, azok a bombá
zások. Volt két szép selyem 
paplanom de olyan. hogy a ki
rályné sem takaródzott szebbe!, 
hát tönkre ment a bunkerben. 

bői. 

kek? 

Csak ezt sajnálta? 
Ez nem megy ki a fejem-

És a nagyon szép emlé-

- Hát nézze . . . a jónak 
szépnek is csak akkor tud iga
zán örülni az ember, ha szomo
rúság után érkezik. Az élet már 

Székáts föllobbant dühével állt 
a szoba közepén. Most már 
nincs egy szava, mozdulata, 
cselekedete, amely gyűlölködő 
megjegyzés nélkül maradna. 
Márta ingerültsége az év eleje 
óta annyira fölfokozódott, hogy 
azt nem lehet magyarázni az ál
matlanság, a nyugtatók és a na
pi öt-hat feketekávé együttes 
hatásával. 

Házasságuk három és fél év
tizede csituló és megújuló vívó
dás volt. Az ágyon kívül kap
csolatukban a maguk igazát, 
egyéniségét őrizték, védték, 
egymással szemben. Ebben a 
széjjeltéphetetlen, furcsa sors
közösségben az ágy volt az 
egyetlen hely, ahol fenséges 
nyugalom uralkodott. A testi 
szerelemnek, az ösztönök kielé
gülésének csodálatos varázslata 
ott egymáshoz láncolta öket. 
Székáts a szerelemnek ezt a 
mélységes örömét, minden földi 
kínt elsöprő erejét Mártával is
merte meg és a múló évek nem 
gyöngítették a lobogva égő vi
haros gyönyört. 

Az egyetemröl kikerült hu
szonnégy éves lány bizonyta
lanságát, tapasztalatlanságát 
gyorsan feloldotta az idősebb, 
nagy jövő elött álló százados. 
De már az elsö hónapokban ki
ütköztek az otthonról hozott el
lentétes szokások aprosagai, 
amelyeket elsimított Székáts 
nagyvonalúsága. Márta két 
gyereket szült, teltebb, asszo
nyosabb lett és az évek múlásá
val, kívánatosabb. gusztuso
sabb. Székáts megörült ará
nyos. szép testéért, bronz bőré
ért, izgatóan kemény melleiért, 
lusta, kéjes combjaiért, pici ke
zéért, lábáért. A szexuális vágy 
oly mértékben hatalmába kerí
tette, hogy ha napközben eszé
be jutott az ágy és Márta illata, 
meztelen teste, otthagyta a 
munkáját és hazament. ,.Csak 
éppen megnézlek benneteket. .. 
- ,,Na gyere, te. bolond kurafi. 
mikor nő be a fejed lágya.. -
nevetett Márta és gyorsan ágy
ba bújtak. Csak ketten voltak a 
világon. körülöttük megszűnt 
minden létezés. gondolataik. ér
zéseik egymás birtoklásába ful
ladtak. fenségesen tisztának. 
könnyűnek érezték magukat. 
Székáts feje lágya nem nőtt be, 
leküzdhetetlen testi vágya vál
tozatlan erövel kötötte Mártá
hoz. 

Valami furcsa kettősség ural
kodott rajtuk. A napi civódások 
idején Székáts úgy érezte, egy 
másik asszony mellett él, aki 
neveli a gyermekeit, vezeti a 
háztartását, bírói gyakorlatot 
folytat (amely a külföldi szolgá
lat folytán teljesen rendszerte
lenné vált). és állandó szemre
hányással. kifogással illeti őt, 
aki a maga zsémbes természe
tével, rac10nális észjárásával 
egy érzéketlen revizorra hason
lít, s az érzéketlen revizor ke
ményebb életű. mint .a régi 
Márta. Az igazi asszony örökre 
elhagyta. 

A tükör alá hajította a portör
lő ruhát. 

- A rosseb ott egye meg a 
porral együtt. 

csak ilyen. Valójában nekem az 
egész életem szép volt és talán 
most öreg koromban a leg
szebb. Csak betegség ne volna. 
Mert nemcsak a csupa vidám 
ugri-bugn dédunokák járnak 
ide hozzám, hanem a doktor úr 
is. Bizony. Injekciókat ad. meg 
annyi orvosságot ír fel, hogy 
egy vízilónak 1s sok lenne. 

- Jót akar. 
- Lári-fári I Az isten akarjon 

nekem jót és ha éltet. jobban tá
mogassa a lábam. hogy köny
nyen besétálhassam ezt a gyö
nyoru Szombathelyünket. 
amely látja, nem öregszik. mint 
én, hanem évről évre fiatalabb. 

- Hiszen Anna néni sem 
öregszik. 

- No ne udvaroljon már, 
mert még elhiszem. Inkább azt 
ígérje meg, hogy eljön a 100. 
szülinapomra. 

- Ígérem .. ha élek, mert 
ugye már én is elkerültem a 
60-at. 

- Ugyan már - nevet jó
ízűen - én fiatal koromban 
még felszaladtam az Oladi
dombra. Bízni kell barátom. És 
nagyon szeretni az életet ... 

Dávid József 

Kép !>zöveg nélkül 

Újabb nyelvtanfolyamot 
indítottak Békéscsabán 
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Már ismeretes. hogy a békés
csabai körzeti üzemfőnökségen 
a Curtici magyar-román közös 
határállomáson dolgozó ma
gyar vasutasok részére 1984 ja
nuárjától román nyelvoktatás 
folyik. Az alapfokú román 
nyelvvizsga megszerzése után 
már a középfokú nyelvvizsgára 
készülnek a dolgozók. 

a MÁVTOURS békéscsabai te
rületi iroda vezetője és dolgozó1. 
Békéscsaba állomás informáci
ós munkakörben foglalkoztatott 
dolgozói és a határállomás főnö
ke. 

Ez év áprilisában úgy döntött 
az üzemfőnökség vezetése. 
hogy német nyelvtanfolyamot 
is indít. A döntés előtt felmérést 
végeztek. kik azok, akiknek a 
munkájához szükséges leg
alább egy idegen nyelv ismere
te, és szívesen vállalják a nyelv
tanulással járó nehézségeket. 

A felmérés eredményeként 
közel 30 dolgozó jelentkezett a 
német nyelv tanulására. 

A nyelvtanulásra jelentkezők 
közül csak azoknak a beiskolá
zását engedélyezte az üzemfő
nök, akiknek a munkaköréhez 
nélkülözhetetlen az idegen 
nyelv ismerete. Így lett a tanfo
lyam hallgatója többek között a 
személyszállítási vezető. az áru
pénztáros és személypénztáros. 

Összesen 21 dolgozó kezdhet
te meg tanulmányait az alap
fokú németnyelv-vizsgára fel
készítő tanfolyamon, melynek 
ünnepélyes megnyitóját szep
tember 6-án tartották az üzem
főnökség oktatási központjá
ban. Balogh József, a szegedi 
vasútigazgatóság személyzeti 
és munkaügyi osztályvezető-he
lyettese megnyitójában többek 
között elmondta: minden támo
gatást megkapnak a nyelvtan
folyam hallgatói. A tanfolyam 
szaktanfolyam jelleggel műkö
dik. a megkötött tanulmányi 
szerződések az üzemfőnökséget 
is és a dolgozókat is kötelezik az 
abban foglaltak betartására. 

A 270 órás németnyelv-tanfo
lyam 1986 novemberében az 
alapfokú nyelvvizsga letételé
vel ér véget. 

Zacharidesz Jánosné 

Bukros harangszó 
Szülőfalum templomának tornya valamikor négy haranggal 

büszkélkedhetett. mígnem a háború egyet el nem szólított. El
vitték a legnagyobbat, hogy „isten dicsőségére" ágyút öntse
nek belőle. A megmaradt háromnak a hangja a templombíró 
szennt a következőket verte k1: a legkisebb csak azt tudta. 
hogy ringy-rongy. A másik azt mondta, hogy ezii.stszál, a har
madik: aranygomb! 

Az eseményhez tudni kell, hogy ha valaki meghalt és fizet
tek a papnak, meg a harangozónak. akkor minden órában 
szólt valamelyik. A legtöbbször a második, vagy a harmadik. 
A legkisebb volt a lélekharang. Ez adta hírül, hogy meghalt 
valaki. Képzeljék el, ingyen. Ezenkívül a nagy együttesben 
volt szerepe, amikor valamennyi harang egyszerre szólt, ami
kor bukrosan harangoztak. Erre általában csak jeles ünnepe
ken került sor 

Történt az egyik tavasszal. hogy meghalt a falu talán legsze
gényebb embere. A ringy-rongy tudtul adta Koldus Kari ha
lálát, de a többi harang csak hallgatott. Feltűnt ez a nagy 
csendesség Kari tőszomszédjának, Lucerna Nácinak is. Hogy 
megbizonyosodjék a harangok némaságának okáról, beballa-
gott a parókiára az esperes úrhoz. 

Tisztességes köszönés után így szól: - Uram! A szomszé
dom, név szennt Koldus Kan meghalt, de nem hallom, hogy 
megkondulna érte a harang. 

- Annak egyszerű magyarázata van Lucerna uram, -
így az esperes úr. - Ha nem fizetnek, akkor nem lehet ha
rangszó. 

- Értem, esperes uram. És mennyiért számítják meg a ha
rangkongatást? 

- Az attól függ. Egy pengő a legkisebb, kettő a második, 
három a nagyharang. S persze minden órában szól, ha valaki 
megfizeti. 

Na és ha mind a három egyszerre szól? 
- A bukros harangszóra tetszik gondolni? 
- Arra, ha úgy nevezik. 
- A bukros harangszó evidens, hogy hat pengő, és semmi 

akadálya, hogy mmden órában szóljon. 
Nem, uram! Nem óránként, hanem félóránként. Én fizetem, 

Lu�erna Ignác. nyugalmazott MÁV-főraktárnok. 
Es a harangok szóltak. Félóránként. Bukrosan, Koldus Kari 

lelkiüdvéért. Ő meg csak hallgatta, halgatta fent a hetedik 
mennyországban. 

-G-
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llc,kszk{\szty űl)(�n 
A serdüló Papp Zoltán és az 

ifjúsági Ákos István az orszá
gos vasutasbajnoki aranyénnen 
kívül az idén elnyerte a korcso
portja legtechnikásabb ökölví
vója címet is. 

A lányos arcú Papp Zoltánról 
az utcán senki sem gondolná. 
hogy a ring világában már neve 
van. 

- 1980-ban három iskolás 
barátommal elmentünk az 
NYVSSC egyik edzésére - me
séli. - Egyedül én maradtam 
meg az ökölvívásnál. 

- Ha jól számolom, negye
dikes vagy ötödikes lehettél? 

- Igen, és az elsó eredmé
nyek már a következó évben je
lentkeztek is. Az Úttöróolimpia 
megyei döntójén második let
tem. Az 1982-es év még sikere
sebb volt, mert a Tiszadobon 
rendezett Aranyalma tornán 
helyezett lettem, s ugyanebben 
az évben a Sajószentpéteren 
rendezett Úttörőolimpia döntő
jébe is bekerültem. 

A dobogó legfelső fokára áll
hatott. akárcsak az 1984-es 
Aranyalma tornán. 

- Nem is ért kudarc az el
telt öt év alatt? 

- Dehogynem - és közben 
Szántó József edzőre néz -, a 
megyei bajnokság előtt lazítot
tam, nem jártam rendszeresen 
az edzésekre, és bizony nem si
került a szereplés. 

- További terveid? 
- A vasutas OB után a kö-

zépiskolák bajnokságán is do
bogós helyezést akarok elérni. 
Titokban az aranyban remény
kedem. 

Zoli most végezte az első osz
tályt Nyíregyházán, a Kossuth 
szakközépiskolában, 3,4-es ta
nulmányi eredménnyel. S mint 
mondta, az ökölvívást akkor 

fogja abbahagyni, ha már nem 
leli örömét benne. Most úgy ér
zi, ilyen soha nem lesz ... 

Ákos István hat éve húzott 
először kezére bokszkesztyűt, 
ma már ifjúsági versenyzó. 
A serdülő évek jelentős állomá
sait kapásból sorolja - látszik, 
hogy sokszor készítettek már 
vele riportot. 1981-ben úttörő 
olimpiai bajnok lett, 1983-ban 
és 1984-ben serdüló országos 
bajnok, valamint a ,.Jó tanuló 
- jó sportoló" cím tulajdonosa. 
Ebben az évben lépett maga
sabb korosztályba. Szántó Jó
zsef tanítványa. 

- Mennyiben más ez a kor
csoport? 

- Az ifjúsági válogatottal 
most voltam NDK-ban. Olyan 
népes mezőny jött össze, mint 
egy EB-n. A bemutatkozásom 
sikerülhetett volna jobban is, 
mert az első nemzetközi mérkó
zésemen egy szovjet fiútól ki
kaptam. 

- A vasutas OB előtt vol
tak-e más sikereid is? 

- Az „A" kategóriás Énekes 
István emlékversenyen elértem 
az aranyjelvényes minősítést. 
A most lezajlott országos baj
nokságra minden nyíregyházi 
versenyző nagyon készült, ter
mészetesen én is. A munkahe
lyemen is szurkolnak nekem. 
A körzeti üzemfónökségen va
gyok autószerelő. 

- Milyen terveid vannak? 
- Ebben az évben az IBV-n 

és az ifjúsági világbajnokságon 
szeretnék jól szerepelni, sok-sok 
hasznos tapasztalatot szerezni 
és jövőre az IBV-t itthon meg
nyerni. 

Remélem sokat fogunk még 
hallani a két szimpatikus és te
hetséges nyíregyházi fiúról. 

Zsoldos Barnabás 

M A• G Y A R V A S U T A S 

Kispályás labdarúgó
bajnokság Debrecenben 

·-" . . •, ..:: :�·-

A győztes nagykanizsai csapat 

A nyár vége kegyeibe fogad
ta Debrecenben a Vasutasok 
Szakszervezete által - immá
ron tizennegyedik alkalommal 
- kiírt munkahelyi olimpiai 
kispályás labdarúgó-bajnokság 
résztvevőit. 

A különböző selejtezókön 
győzedelmeskedve, 13 szak
szervezeti csapat kezdte meg az 
országos döntő csoportmérkő
zéseit. A három csoportból a 
győztesek: a debreceni tszb Má
tészalka, a pécsi tszb Nagykani
zsa, a záhonyi tszb vontatás 
csapatai döntötték el az 1985. 
évi országos bajnoki cím sorsát. 

Az ez évi bajnokcsapat a pé
csi tszb képviseletében Nagy-

Miskolci járműjavító 

(A szerző felvétele) 

kanizsa lett. Második a záhonyi 
tszb vontatás, harmadik pedig a 
debreceni tszb Mátészalka csa
pata. 

A legeredményesebb csatár 
címet a 11 gólos Szamosszegi 
Gábor (Szegedről) érdemelte 
ki. A legjobb kapus címet pedig 
Tóth Zoltán (Debreceni építési 
fón.) kapta. A legsportszerűbb 
csapat kitüntető címmel a 
GYSEV-et tisztelték meg. 

A kispályás országos bajnok
ság mérkőzéseit többek között 
Károli József többszörös válo
gatott kapus. Palócz Ferenc, a 
BVSC egykori nagy nevű játé
kosa vezette. 

Zs. B. 

Élénk az élet 
az üzem MHSZ-klubjában 

A m1skolc1 járműjavító üzem 
MHSZ-klubjában élénk az élet. 
Augusztus 20. előtt nyolc vasu
tasklub versenyén vettek részt 
- mégpedig nem is akármilyen 
eredménnyel! Az üzem női csa
pata az első helyezést szerezte 

nyerte meg. A nói összetett szá
mokban a KÜF fiataljai, a 
férfiak összetett csapatverse
nyét a járműjavító KISZ-ese1 
nyerték. 

r meg. Egyéniben kimagasló 
eredménnyel KotJáts Boldi
zsárné az első. Molnár István
né a második helyezést érte el. 

Az alkotmány ünnepére a 

A fegyveres erők napJa tiszte
letére az üzemi MHSZ lövész
és honvédelmi klub közel 100 
tagjának lövészversenvét hir
dették meg. ugyanakk�r a jár
műjavító üzem csapata Miskolc 
körzetében területi versenyre 1s 
készül. miskolci körzeti üzemfőnökség 

és a járműjavító üzem KISZ-es .-------------
fiataljai rendeztek közös sport
napot 30 versenyzó részvételé
vel. A sportnap keretében kis
puska- és pisztolylövészet, grá
nátdobás, továbbá sakk, kézi
labda és kispályás labdarúgás 
szerepelt. Az összetett honvé-

- delmi versenyt Hajkó János, a 
A kép<>n balról .ÁkO!, (�yVSSC), jobbra Z!>ebelán (Haladá!>) járműjavító üzem versenyzője 

Vízszintes: 1. Felesleges kiadás. 13. 
Idömérő. 14. Pártfogásomba. 15. Ház
bérlö. 17. Énekelek. 18. Monte Christo 
vára. 19. . . zis, elemzés, feloldás. 21. 
Épületmaradványok. 22. Fordított idö. 
23. Nagyon csúnya. 24. Svéd és ma
gyar autójelzés. 26 . . .. sol, torkosko
dik. 27. Tudomásul vesz. 28. Szintén. 
29. Becézett nfö név fordítottja. 31. 
A monda. 32. Rövid viharkabát, csuk
lvával. 33. Nem keveset. 34. Francia 
kellemetlenség. névelövel. 35. 
Szundikál-e? 36. Gabonabetakarítás. 

vert pala. 47 Akta. 49. Rabol szélei. 51 
Egy darab a f1zetségböl. 52. Szarvda
rab. 54. Makk közepe. 55. Kimondott 
betű. 

Beküldendő: vízszintes l. és függő
leges 36. 

Beküldési határidő: október 10. 
A megfejtéseket a szerkesztőség címé
re kérjük küldeni. 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Univerzális konténerek. 
Konténeres körzeti állomás 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 16. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Kölcsei Miklós
né, Ajka vasútállomás, Huszánk Mi
hály, Acsa. Mogyorós u. 10. sz., Szabó 
József Miskolc, E_gressy G. u. 18fb, Si
monné Toronyi Agnes. Bátaszék. Bu
dru u 138., II. Rákóczi Ferenc szocialis
ta bngád. Sátoraljaújhely Pft. fön. 

37. Kis nép a Szovjetunióban. 38. Szá- ===============;;===;:===::;==:;-::=;==;==;1 zados darab. 39. Vissza: ... Ágost, fes-
tő. Képeit a katonaéletböl vette. 40. 
Káté' 41. Rttka férfinév. 42. Oltalmaz a 11--+---11---
végén. 43. Rügy páratlan betűi. 44. 
Nem rosszak. 45. Spanyol folyó. 46. ,1--+---

11
---

Zala megyei helység. 48. Vésd a papír
ra 1 50. Járunk rajta. 51. Tokra. 53. Ki
rály Shakespeare-nél. 54. Miskolci ll--+---11---1---
hegy. 56. Reggel széle1. 

Függőleges: 1. Napra vonatkozó (la
tin). 2. Az egyik bolygó. 3. Zár. 4. Hoki 
mássalhangzói. 5. Ide, keverve. 6. Va
dászkutya (ék. csere). 7. Műanyag töb
bese. 8. Szabad angol paraszt a hűbé
riség korában. 9. Jugoszláv férfinév. 
10 Szovjet autonóm terület, fordítva. 
11. Zabkenyérben van. 12. Személyes 
névmás. 16. Állati lakás. 18. Érzö
szálak. 20. Tanuló. 22. Nem elönyös vi
selet. 25. Ilyen város Kecskemét. 27. 
Tudomásul veszem, kicsit régiesen. 29. 
Francia férfinév, fonetikusan. 30. Rá
ront az elején. 31. Nem felvégi lakos. 
32 . ... Giovanni Antonio (1447-1522) 
kiváló építész és szobrász Lombardi;í
ban. 33. Bánattal teszi. 34. Öt vegyér
tékű kristályos alkohol. 35. Kassa kö
zepe. 36. A vízszintes 1. bekövetkezté
nek oka. 37. N-nel a végén Somogy 
megyei község. 39. Tinódi ... Sebes
tyén. 40. Tengeri virágállat. 42. Ne fél
jen megtenni. 44. Eredj vissza' 46 Ke-

Modellezés 

Pénzes Gábor, a MÁV mo
dellezőklu bjának űjúsági 
aranyjelvényes versenyzője jú
lius 28-án, a szentesi repülőté
ren rendezett szabadonrepülő 
modellek országos bajnokságán 
a gumimotoros kategóriában ű
júságí országos bajnokságot 
nyert. 

Együttműl,ödéai 
megállapodáa 

A Törekvés Művelődési Köz
pont megállapodást kötött a 
Lengyel Tájékoztató Kulturális 
Központtal. Ennek keretében 
játékfilmeket vetítenek az Észa
ki Járműjavító Üzem óvodásai 
részére és bemutatkozik a kul
turális központ színjátszó cso
portja is. 

Első ízben szeptember 9-én a 
népszerű Lolka-Bolkát láthat
ták az óvodások. Később az 
együttműködés bővül és a mű
velódési központ nyugdíjasai 
részére Lengyelország szép tá
jait bemutató ismeretterjesztó 
filmeket mutatnak be. 

Német és szovjet 
fiatalok Szegeden 

A szegedi vasútüzemi KISZ
bizottságának az elmúlt hetek
ben külföldről érkeztek vendé
gei. A szegedi vasutasfiatalok 
augusztus 10-én és 13-án 40-40 
tagú NDK-s, míg szeptember 
9-én 42 tagú szovjet csoportot 
fogadtak. A baráti találkozók 
programjában üzemlátogatások 
és zenés-táncos estek is szere
peltek. 

1985. SZEPTEMBER 26. 

' 

1-11 � 
- Autóbusszal a Mátrába. 

Augusztus 17-én a miskolci vas
utasok veteránklubja jól sike
rült autóbusz-kirándulást szer
vezett a Mátrába. A résztvevők 
megtekintették Gyöngyösön a 
Mátra Múzeumot, Parádon a 
Cifra-istállót, majd Kékestetőn 
a tv-tornyot. A közös ebéd után 
a délutánt a mátraderecskei 
strandon töltötték. 

- Vendégegyüttes. Augusz
tus 30-án a Nagy-Krivánon túl
ról érkezett Miskolcra a Zólyo
mi Vasutas Fúvószenekar, a 
miskolci igazgatóság vendége
ként. A 26 tagú együttes szlo
vák népdalokat adott elő. 
A miskolctapolcai közönség 
örömmel fogadta műsorukat. 

- Brigádkezdeményezés. A 
celldömölki építési főnökség 
November 7. szocialista brigád
ja értekezleten határozta el, 
hogy segítséget nyújt a földren
gés sújtotta Berhida és Pere
marton községek lakosainak. 
A károsultak támogatására egy
napi keresetüket ajánlották fel. 

- Koncert a gyermekfalu
ért. A battonyai SOS Gyermek
falu javára adott szeptember 
10-én hangversenyt Pécsett a 
pécsi vasutas koncert fúvósze
nekar és a norvég fővárosból 
érkezett testvéregyüttese, az os
lói Jenbanens Mus1c Corps, 
Fredi Bagge karnagy vezetésé
vel. 
- Búcsú a vasúttól. Harmincöt 
évi vasúti szolgálat után nyugdíj
ba vonult Virág Erzsébet, a sátor
aljaújhelyi pályafenntartási fő
nökség személyzeti és munka
ügyi vezetője. Lelkiismeretes, 
szorgalmas munkáját több kitün
tetés is bizonyítja. Tulajdonosa -
többek között - az Érdemes és a 
Kiváló Vasutas kitüntetéseknek. 
A főnökség kollektívája ünnep
ség keretében búcsúzott el a kivá
ló munkatárstól. 

- Vezetéképítés. A zalaegersze
gi vontatási üzemegységnél már 
a télre készülnek. Hozzáláttak an
nak a gőzvezetéknek az építésé
hez, amivel a téli hidegben bizto
sítják majd a vonatok előfűtését. 
Ellenőrzik a személyvonatok vil
lamos hálózatát is. 

Kitüntetés 

Szabó Zoltánnét, a szakszer
vezeti mozgalomban végzett 
eredményes munkája elismeré
séül, nyugalomba vonulása al
kalmából a SZOT elnöksége 
Szakszervezeti Munkáért arany 
fokozatú kitüntetésben részesí
tette. A kitüntetést Koszorús 
Ferenc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára adta át. 

- Kamatmentes kölcsön. A nyí
regyházi körzeti üzemfőnökség 
2200 dolgozója közül az idén ti
zennégyen kértek és kaptak ka
matmentes lakásépítési kölcsönt. 
Részükre összesen egymillió 370 
ezer forintot utaltak ki. 

- Több újítás. A zalaegerszegi 
vontatási üzemegységnél az első 
félévben 42 újítást dolgoztak ki, 
15 százalékkal többet, mint az el
múlt év hasonló időszakában. 
A beadott újítások közül harmin
cat már hasznosítottak. 

- Felkészülés a télre. A salgó
tarjáni IV. főpályamesten szaka
szon megkezdték a téli felkészü
lést. A közelmúltban tartották a 
téli forgalommal kapcsolatos 
üzemszemlét. A melegedőkre kü
lönösen nagy gondot fordítottak, 
előkészítették a szükséges szer
számokat, megrendelték a hóol
vasztó anyagokat. 

- Kirándulás a fővárosba. A pé
csi nyugdíjas vasutasok szakszer
vezeti csoportja kirándulást szer
vezett Budapestre augusztus 
31-én. A nyolcvantagú csoport 
megtekintette a Szépművészeti 
Múzeumot és a Parlamentet. A lá
togatás sétahajózással fejeződött 
be. 

- A közvagyon védelméért. Az 
elmúlt két évben a rendőrség a 
közlekedési ágazathoz tartozó 
gazdasági szervek képviselőinek 
bevonásával 249 vagyonvédelmi 
ellenőrzést tartott Csongrád me
gyében, illetve a szegedi vasút
igazgatóság területén. Ezek során 
167 alkalommal jeleztek bűnelkö
vetést lehetővé tévő jelenségeket. 

- Záhonyi vasutasok elismeré
se. A záhonyi városi jogú nagykö
zségi tanács az idén tizennégy 
OTP-értékesítésű lakásnál bizto
sított vevőkijelölésí jogot a MÁV
nak. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném szolnoki, vasútállomás
tól 300 méterre levö 50 négyzetméte
res. kétszobás, komfortos (gázos). III. 
emdell, nem panelházban levö OTP
öröklakást budapesti, elsösorban rá
kospalolal MÁV-lakótelepen levö há
romszobás, komfortos (lehetöleg pos
lal telefonos) MÁV-bérlakásra. Hár
mas cseremegoldás is érdekel. Ajánla
tokat 5000 Szolnok. Mátvás királv út 
11. III. 11. Rónyai Balázs címre, vagy 
18 óra után a 06-56-16-240 postai tele
fonszámra kérem 

Elcserélném budapesti XV. ker , Rá
kos u. 102 sz. X eme:et 62. sz. alatt lé
vö két szoba, összkomfortos. 4 7 négy
zetméteres lakásomat háromszobás 
vagy nagyobb méretű összkomfortos 
lakásra Budapest terűletén. Érdeklöd
m lehet munkauiöben 7-15-ig a 
429-716, vagy a 19-87 üzemi telefon
számon Molnár István. 

Elcserélnénk két szoba összkomfor
tos, 80 négyzetméteres telefonos taná
csi bérlakásunkat és két szoba komfor
tos 50 négyzetméteres MÁV-bérlaká
sunkat (utóbbit csak MÁV-dolgozóval) 
három szoba összkomfortos, telefonos 
tanácsi bérlakásra. Érdeklödni a 
666-502 telefonszámon lehet. 

Elcserélném Budapest, Rákospalota 
(XV. ker.), Lenin u 12 sz. fsz. 1. sz. 
alatti kiskertes. 47 négyzetméteres egy 
szoba plusz étkez�s. komfortos. felújí
tott olcsó bérű MAV-bérlakasomat na
gyobbra. Érdeklödm a helyszínen. 
vagy este a 844-600-as telefonszámon. 
Rozgonyi László. 

Elcserélném Bp. Landler-lakótelepi. 
52 négyzetméteres 1.5 szobás. komfor
tos. félemelett kertes MÁV-bérlaká
som 2 és fél szobásra szintén a Land
ler-lakótelepen vagy a XV. kerúlet
ben. Érdeklödni lehet: a 35-91. vagy 
428-545 telefonon 8-16 óra között. 
Ádámné. 

Elcserélném rákospalotai 50 négy
zetméteres. kétszobás, fözöfülkés. 
komfortos (külön kert. padlás. pince, 
garázslehetöséggel) MAV-bérlakáso
mat tanácsi komfortosra, esetleg gar
zonra, lehetöleg Újpalqtán vagy Ke
lenföldön, kizárólag MA V-dolgozóval. 
Érdeklődni lehet este a 252-134-es tele
fonszámon. 

Elcserélném Budapest XV , Rákos 
úti összkomfortos, másfél szobás. 47 
négyzetméteres. erkélyt>s. telefonQs 
MAV-bérlakásomat h!lsonló vagy ki
sebb tanácsi lakásra. Erdc·klödni lehet 
napközben a 30-17, este 18 órától a 
698-714-es telefonszámon. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaudvar
nál lévö komfortos. kétszobás, 54 
négyzetméteres. gázfűtéses MÁV-bér
lakásomat nagyobbra Zöldövez�ti 
vagy vidéki megoldás is érdekel. Er
deklódm lehet a 1 H-625-ös telefonszá
mon Kozma Imrénél. vagy 10-28 üze
mi. llletve 330-992-es telefonszámon 
Kozma Imrénénél. Cím. Budapest 
VIII„ Kerepesi út 1. VIII. ép. I. em. 30. 

Elcserélném tatabányai, egy szoba, 
két félszoba. hallos. összkomfortos 
(panel) tanácsi lakásomat budapesti 
egy szoba. komfortos MÁV-bérlakás
ra. Cím. Molnár Tamásné. Sopron. 
Pesti Barnabás u. 19. sz 9407 

Elcserélném balatoni kétszobás, 
kertes MÁV szolgálati lakJisomat bu
dapesti tanács lakásra MA V-dolgozó
val. Érdeklödni a 499-702-es telefon
számon. 
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Ülést tartott 
� i.Ö§ponti V@§etoség 

A testület tájékoztatót kapott a MÁ \: munkájáról 

Szeptember 27-én Gyócs1 Je
nő elnökletével ülést tartott 
szakszen:ezetünk központi \·e
zetösPge. A testület elsőként 
megvitatta a MÁV gazdálkodá
sának idei eredményeit és a 
hátralévő hónapok feladatait. 

Mészáros András vezéngaz
gató-helyettes tájékoztatójában 
elmondotta többek között. hogy 
a vasút áruszállítási teljesítmé
nyei � mint azt a szeptember 
18-i szállítási konferencián is 
elemzett - csaknem 4 millió 
tonnával maradtak el a bázistól. 

A személyszállításban nincs 
lényeges lemaradás. bár a vo
natok pontos közlE'kedésében. 
tisztaságában. az utazási kultú
rában nem sok eredményt sike
rült elérm 

Az árufuvarozás lemaradásai 
már az év elején érezhetőek 
voltak. A kemény tél. a vissza
fogottabb beruházások és a 
gazdaság mérsékeltebb fejlődé
se miatt a vasút a vártnál jóval 
kevesebb fuvarrendelést ka
pott. Az előszállítás1 akcióban a 
tervezett mennyiségnek csak 64 
száza!Pka került vagonokba. 
A MA V vezetői ezért már má
jusban a szállítási tervelöirány
zat 2 millió tonnás csökkentését 
határozták el. Tavasszal növe
kedtek ugyan a szállítási igé
nw k. akkor viszont a vasút bel
ső gondjai sokasodtak. s ezt te
tézte a szomszédos vasutak 
problémája is. Júniusban és jú
liusban a ki nem állított kocsik 

száma elérte a 24 ezret, napi át
lagban a 800-at. Nö\·ekedett a 
vonatfeloszlatások száma. A te
herkocsik forduló1deje mintegy 
10-12 százalékkal rosszabb a 
bázisnál. Munkaerő-feltételeink 
is romlottak. Számottevően 
csökkent a vontató és a vonta
tott járművek üzemkészsége. 
Emiatt több szerelvényhez nem 
tudtak mozdonvt biztosítani. 
A gépre várások· száma 40 szá
zalékkal növekedett. Volt olyan 
nap 1s. amikor különböző okok 
miatt 30 mozdony nem állhatott 
munkába. Iránvítási okok miatt 
a mozdonyok ·többet ácsorog
tak, mint tavalv. 

A MÁV vezetői - látva a bel
ső és külső nehézségeket - ala
posan felkészültek az őszi szál
lítási feladatokra. hiszen az idei 
ősz minden korábbinál nehe
zebb lesz a szállí�ás szempont
jából A MÁV a kormányzati 
szervektől jelentős anyagi és 
egyéb segítséget 1s kapott. Pél
dául az erre a célra biztosított 
bérpreferenc1át saját forrásai
ból kiegészít\·e. 48 millió forin
tot fordíthat a szállítás anyagi 
ösztönzésére. Ebből az idén elő
ször - a fuvarozás zavartalan
sága szempontjából fontos 
háttérterületek dolgozói is ré
szesülhetnek. 

A vasút vezetői 71 feladatter
vi pontba foglalták a legfonto
sabb tennivalókat. s mind
egyikhez kijelölték a végrt•haj
tásért felelős személyeket. Lét
rehoztak egy operatív b1zottsá-

got a mezogazdasági termé
nyek. az exporttermékek és az 
energiahordozók szállítása adta 
többletfeladatok ellátására. irá
nyítására. A vezéngazgató-he
lyettes kiemelte. hogy a szén
szállításoknak elsőbbséget kell 
b1ztosítan1. Vasúti okokból nem 
lehet zavar a szénfU\·arozásban. 

A központi vezetőség a tájé
koztatót tudomásul vette. majd 
elfogadta a KV. az elnökség. a 
titkárság és a MÁV-bizottság 
idei második félévi munkater
vét. \ alammt a két ülés kozött 
végzett munkáról kiadott táJÉ'
koztatót. 

A tC'stület ezután személyi 
ügyekben döntött. Dr Szabó 
Miklós, a \'asutas-szakszervezet 
közgazdasági usztályának \'eze
tője nyugállományba \'onult. 
Helyette dr. Palásti Józsefet. a 
kozgazdaság1 osztály helyettes 
vezetőjét bízták meg szc>ptem
ber l-től az osztály \·ezetése>vel. 

Az érdek\·édPlmi és érdPk
kép\'1selPti tevékc>nység hatl;ko
nvabbá tételéért a vasutas
s;,akszen·ezetb<'n október 1-töl 
a jelenleg1 szociálpolit1ka1 
munka- és körn� ezetvédc>lm1 
osztályt különválasztják szociál
polit1ka1. \"aiamint munka11l;del
m1. územ-i>gészség11gy1 és kór
nyezet\ édelmi osztályra. Az új 
osztály vezetőjévé Pásku Jenőt. 
a szociálpolitikai munka- és 
környezPtvédelm1 osztály he
lyettes vezetőjét nevezték k1 

Az elnökség napirendjén 

Az alkoholfogyasztás 
visszaszorításának tapasztalatai 

A vasutas-szakszervezet el
nöksége szeptember 20-1 ülésén 
tárgyalta a MÁV-nak, a 
GySEV-nek és az Utasellátó 
Vállalatnak az alkoholfogyasz
tás visszaszorítására egy évvel 
ezelőtt elhatározott intézkedé
sek végrehajtásának tapasztala
tait. A beszámolók előterjesztői 
a vállalatok vezéngazgató1 vol
tak. 

Az előzményhez tartozik, 
hogv az Alkoholizmus Elleni 
Áll;mi Bizottság a mértéktelen 
alkoholfogyasztás visszaszorítá
sára programot dolgozott ki. Er
re a programra alapozva a Köz
lekedési Mimszténum a fel
ügyelete alá tartozó vállalatok 
részére intézkedési ten• kidol
gozását írta elő. SzakszeITeze
tünkkel egyetértésben a három 
vállalat mtézkedési tervét 1984 
októberében adták ki. Ebben a 
legfontosabb feladatnak a meg
előzést tűzték célul. Az elnök
ség tulajdonképpen az egy év
vel ezelőtt elhatározott intézke
dések végrehajtását és az elért 
eredményeket vette számba, 
határozatában pedig megfogal
mazta a további feladatokat. 

A célok mindhárom vállalat
nál azonosak. azonban az alko
hohzmus elleni küzdelem mód
szerei és eszközei eltérőek. Az 
Utasellátó és a GySEV az uta
zóközönség ellátásával 1s foglal
kozik. Tevékenységük velejáró
ja a szeszes1tal-árusítás. Ennek 
következménye, hogy az alko
hol az üzletekben, a munkahe
lyeken állandóan jelen van. 
A dolgozók könnyen hozzáfér
hetnek. Emiatt nehezebb az el
lenőrzés, az önmegtartóztatás. 
Az Utasellátó és a GySEV fel
adata a mértéktelen alkoholfo
gyasztás visszaszorításában te
hát kettős. Egyrészt a szeszes 
ital forgalmazását szabályozó 
rendeletek előírásainak kell ele
get tenmük. Ilyi>n intézkedések 
voltak: a nyitva tartási idők 
korlátozása, az állomási bü
fékben, bisztrókban a f orgal
mazott áruk köréből az égetett 
szeszes italok kivonása. Más
részt megelőzni, hogy a dolgo
zók a munkahelyen vagy a 
munkába lépés előtt szeszes 
italt fogyasszanak. 

A MÁV-nál 1s szükség van a 
megelőző tevékenységre, hi-

szen a pályaudvarokon, a ven
déglőkben, büfékben és a moz
gószolgálat étkező- és bisztró
kocsijaiban árusítanak szeszes 
italt. Nyilvánvaló, hogy a leg
szigorúbb ellenőr-és mellNt 
sem lehet elejét venm annak. 
hogy aki akar. ne tudJon sze
szes italhoz jutni. A vasúti mun
kahelyek területi tagoltsága is 
nehezebbé teszi a hatékony el
lenőrzést, a zugkimére>sek fel
számolását, a reggeli munkás
vonatokon a pálinkaárusítást. 

A vállalatok az intézkedési 
tervekben nagyon helyesen a 
vezetői példamutatásra helye
zik a hangsúlyt. Ezt a törekvést 
az elnökség ig megerősítette. A 

személyes példamutatás a kis 
kollektívák, a szocialista brigá
dok ember/ ormáló erejének ha
tása, egymás és a társadalom 
iránti felelősségérzete különös 
hangsúlyt kapott. Ezt annál 1s 
inkább fontosnak ítélte az el
nökség. mert az alkoholizmus 
térhódítása azt a következtetést 
engedi levonm. hogy eleveneb
bé, meggyőzőbbé kell tennünk 

(Folytatás a 6. oldalon.) 

Miniszteri szemle Szabolcsban 
Urbán Lajos közlekedési mi

niszter szeptember 16-án sza
bolcsi látogatáson vett részt. 
A Záhonyban kezdődött prog
ramon Rigó Zoltán üzemigaz
gató, Gerőcs István, az üzemi 
pártbizottság titkára. Verba Fe
renc, a területi szakszervezeti 
bizottság titkára és munkatár
saik adtak tájékoztatást a szer
\'ezés tapasztalatairól. Miután a 
kiépített kapacitásokhoz képest 
csökkent a Szovjetunióból érke
ző import es tranz1tküldemé
nyek mennyisége, így a beru
házások és szervezési mtézke
dések révén a MÁV valamennyi 
felkínált szállítmán:,1 fogadni 
tudja. A széles nyomtávú ko
csik tartózkodási ideje közel 

harmadával csökkent. az átrakó 
munka termelékenysége 25 szá
zalékkal nőtt. Újabb tevékeny
ségek vállalásával nőttek az át
rakással kapcsolatos bevételek. 

----------------------------------------1 Mindezt javarészt a szeITezés-
N.,,. Lá;,zló főirányító a magyar-;,zovjet határforgalmat ábrá

zoló grafikonról tájékoztatja a mini;,ztert 

Szakszervezetünk következetesen 
képviseli a vasutasok érdekeit 

Koszorús Ferenc főtitkár látogatása 
a szentesi építési főnökségen 

Koszorús Ferenc, a vasutas- - Az elmúlt években az ösz-
szakszervezet főtitkára szep- szevont taggyűlések a tagság
tember 23-án Szentesen talál- nak ugyanúgy hiányoztak, 
kozott az építési főnökség akti- mint a tisztségviselőknek. 
v1stáival. A találkozón megje- A csoportgyűlések nem tudták 
lentek a főnökség vezetői, a kö- pótolni a szélesebb fórumokat. 
zépvezetők és a pártalapszerve
zetek titkárai. a szakszervezeti 
tisztségviselők. Meghívottként 
jelen voltak a szentesi üzemfő
nökség gazdasági. párt- és 
szakszervezeti vezetői is. 

A szakszervezeti választások 
eddigi tapasztalatairól Nógrádi 
Sándor szb-titkár adott tájékoz
tatót. Elmondotta többek kö
zött, hogy a 35 bizalmicsoport
ból harmincegyben számoltak 
be a végzett munkáról. A meg-
választott bizalmiak nyolcvan 
százaléka az előző ciklusban 1s 
bizalmitisztséget töltött be. Elő
ször a gépállomáson választot
tak főb1zalm1t. Bálint Béla, 32 
éves autószerelő szakmunkást 
választotta a tagság, aki koráb
ban helyettesi funkciót töl
tött be. 

A csoportgyűléseken a leg
több szó a szociális ellátás hely
zetéről esett. Különösen a rend
kívül mostoha körülmények kö
zött dolgozó gépkezelők várják 
munkakörülményeik javítását. 
Szeretnék többek között, ha ők 
is korkedvezménnyel mehetné
nek nyugdíjba. Sokan szóltak 
hozzá a segélyezéshez és az 

üdültetéshez is. Kifogásolták a 
dolgozók a gépkocsivezetők öt-. 
és az arlminisztrátorok húszfo
rintos évi írószerellátmár.yát. 
Szóvá tették azt is. hogy az 
alapszervezetek saját költség
keretükből beteglátogatásra 30 
forintnál többet nem fordíthat
nak. 

Ezután Koszorús Ferenc fő
titkár a szakszervezeti választá
sokról és a vasút helyzetéről 
adott tájékoztatást. 

- Napjaink fontos esemé
nye most a szakszervezeti vá-

( Folytatás a 2. oldalon.) 

A gépállomáson hosszú idő 
után most először rendeztek 
összevont taggyűlést. A tagság 
86 százalékos részvételi aránya 
jelzi, hogy megnövekedett a 
dolgozók érdeklődése a szak
szervezet tevékenysége iránt. 
Sokak véleményét fogalmazta 
meg Nógrádi Sándor szb-tit
kár, amikor kijelentette: 

Ko„zorú„ Ferene főtitkár tájékoztatóját tartja 
Fotó: Tabajdi 

nek és az új ösztönzésnek kö
szönhetik. A jövő érdekében a 
meglevő létszámot szeretnék 
megőrizni, ezért vállalnak 
egyéb tevékenységeket is. 

Kedvezőtlenebb a helyzet a 
kilépő áruforgalomnál, mivel a 
normál nyomtávon kivitt meny
nyiség lényegében nem válto
zott, míg az utóbbi tíz év más
félszeres teljesítménynövelését 
a széles kocsikban kivitt áruk
kal. illetve a tengelyátszerelé
ses forgalommal tudták elérni. 

A mmiszter a záhonyi üzem
irányító központban ismerke
dett a határforgalom alakításá
val. Kiss László főirányító is
mertette azokat a gondokat, 

amelyek időnként nehézkessP 
teszik a forgalmat. 

Az üzemlátogatás az új záho
nyi létesítmények megismeré
sével folytatódott. Az idén mun
kába lépett mintegy kétszázmil
lió fonntos tengelyátszerelő 
csarnokot Bécsi Gábor, a von
tatási főnökség vezető mérnöke 
mutatta be, majd megtekintet
ték a 35. vasutasnapra munká
ba állított fedett kézi átrakó
csarnokot. 

A látogatás következő hely
színe Tuzsér volt, ahol a Hun
garofruct telepén Bereczki Zol
tán igazgató ismertette az alma
szállítás és -át vétel rendszerét, 

A szeptelllheri gyorsmérleg szerint 

(C„á;,zár c„aha fehétele) 

azt a jó kapcsolatot. amelyet a 
vasúttal alakítottak ki az igen 
fontos export zökkenőmentes 
lebonyolítása érdekében. 

Mátészalkán évek óta sürge
tik az elavult s a napi 8-Y ezer 
utas fogadását nehezen lebo
nyolító állomás rekonstrukció
ját. A helyszínen Forgács And
rás, a városi pártbizottság első 
titkára, Biró Miklós, a körzet 
országgyűlési képviselőJe és 
P.uskás István, az üzemfőnök
ség vezetője vázolták a megol
dási lehetőségeket. 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

Váral.o•áson aluli 
a vasút teljesítniénye 

A vasút szeptemberben 10 

millió 236 ezer tonna árut szál
lított. Ezzel a mennyiséggel a 
bázishoz viszonyítva 90. a ter
vet alapul véve 95 százalékos 
teljesítést ért el. Az áruszállítás
ban kedvező tendencia csak 
szeptember 20-tól volt tapasz
talható. 

A belföldi forgalomban 6 mil
lió 172 ezer tonna áru került 
vasúti feladásra, ami 97 százalé
kos tervteljesítésnek felel meg. 
Az exportra feladott küldemé
nyek mennyisége 1 millió 221 
ezer tonna volt. ez ugyan 5 szá
zalékkal magasabb a tervezett
nél. a bázisszintet azonban így 
sem én el. 

Feltűnően alacsony volt az 

import-, valamint a tranzit
áruforgalom. Az előbbinél 83, 
az utóbbinál 90 százalékra sike
rült a szállítási tervet teljesíteni. 

Az átlagos áruszállítási távol
ság csökkenésével az árutonna
kilométer-teljesítmény 10 szá
zalékkal elmaradt a tervezett 
értéktől. Az áruszállítás minő
ségi mutatói sem alakultak ked
vezően. A rakodásokhoz, k1 
nem állított vasúti kocsik 
mennyisége az előző év szep
temberinek közel háromszoro
sára emelkedett, mely jelentős 
kihatással volt a kocsiigényes 
áruforgalom alakulására. 

A hálózaton továbbra is lassú 
volt az elegymozgás. Ennek kö
vetkeztében a kocsiforduló idő 
5-6 százalékkal emelkedett. 

A gépre várás, illetve gépácsor
gás eseteinek a száma 20-30 
százalékkal nőtt az elmúlt év 
szeptem heréhez viszonyítva. 

Előzetes adatok szennt szep
temberben 19 millió 100 ezer 
utast szállított vasút, ami 98 
százalékos tervteljesítésnek fe
lel meg. Az utaskilométer-telje
sítmény is 97-98 százalék körül 
alakult. A személvszállítás mi
nősége - a menetrendszerűsé
get alapul véve - nem volt ki
elégítő. A személyszállító vona
tok áltagos késési ideJe a múlt 
év szeptemberéhez viszonyítva 
0.5 százalékkal csökkent. A faj
lagos késési idő pedig közel 1 
perccel emelkedett. 
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Az SZVSZ egységre szólít 

A transznacionális vállalatok 
kizsákmányoló politikája ellen 

Szakszervezetünk következetesen 
képviseli a vasutasok érdekeit 

A világgazdasági helyzet 
napjamkban aggasztóbb. mint 
valaha volt. A gazdasági fellen
dülés alig érzékelhető jelei elle
nére, mmden gazdasági mutató 
és hosszú távú előrejelzés azt 
mutatja. hogy tovább folytató
dik a válság. 

A transznac10nális monopó
liumok által kialakított és a vi
lágra kényszerített fejlődési 
modellre épülő gazdasági szisz
téma képtelen megoldani azo
kat a legfontosabb problémá
kat, amelyekkel a dolgozóknak 
és a lakosságnak szembe kell 
nézme. 

Miközben a tudomány és a 
technika gyors fejlődésen ment 
keresztül a hetvenes években. a 
transznac10nális vállalatok ÚJ 
stratégiát dolgoztak ki. hogy 
jobban alkalmazkodjanak a vi
lágpiac feltételeihez. Ezért 
gyorsabb ütemben fokozták te
vékenységüket külföldön. mint 
saját országukban. 

Az ENSZ Transznac10nális 
Vállalatokkal foglalkozó bizott
ságának tanulmánya szerint a 
külföldi leányvállalatok által 
realizált üzleti forgalom rész
aránya a transznacionális válla
latok teljes üzleti forgalmából 
1971-ben 30 százalékra emelke
dett. Ez az arány kb 33 százalé
kot ért el 1976-ban és 1980-ra 
megközelítette a 40 százalékot. 
Elképzelhető, hogy ez a tenden
cia a jövőben is folytatódik. 

Ezt a maximális profitot biz
tosító stratégiát az olcsó mun
kaerővel rendelkező országok
ba. az intenzív munkát igénylő 
iparágakba. a képzett munka
erővel rendelkező és az intenzív 
tőkét igénylő országokba irá
nyuló, koncentrált beruházások 
jellemzik. 

A dolgozók szervezettségé
nek a foka és az a segítség, 
amelyre a transznacionális vál
lalatok az államoktól számíthat
nak, fontos tényezőt képez a be
fektetésre számításba jöhető or
szág tekintetében, a végleges 
döntés meghozatalánál. A ter
melés nemzetközivé válásával 
ugyanis egy sztrájk ugyanazon 
vállalat egyikénél még akkor 1s 
megbéníthat más üzemeket, 
hogyha más országokban he
lyezkednek el. 

A transznacionális vállalatok 
által ellenőrzött nemzetközi ke
reskedelem egyik jellemző vo
nása tehát, hogy a kereskedel
mi forgalom legnagyobb részét 

az ugyanazon transznacionális 
vállalatnak a leányvállalatai, 
vagy az anyavállalat és a leány
vállalatok közötti termékáram
lás képezi. Más szóval: a tenné
kek átjutnak a határokon anél
kül, hogy elhagynák a transz
nacionális vállalat kereskedel
mi csatornáit. 

A transznacionális vállalatok, 
amikor tőkéjüket exp.:,rtálják 
vagy beruháznaK külföldön, 
gyakorlatilag sohasem veszik 
számításba az adott ország és 
saját országuk valóságos érde
keit és szükségleteit. A transz
nacionális vállalatok legújabb 
beruházásai azt mutatják, hogy 
például Európában a beruhá
zott tőke legnagyobb része egy
re inkább a szolgáltatások terü
letén, az iparban pedig vegyes 
társaságok formájában jelenik 
meg. 

A transznacionális vállalatok. 
ammt azt a statisztikák is mu
tatják, a gazdaság kulcsszekto
ra1 ban csökkentették beruházá
saikat, kiváltva ezzel a meglévő 
struktúrák felbomlását, a gaz
dasági depressziót és a munka
nélküliség növekedését. Az 

egyszerű műveleteket igénylő 
munkákat, amelyek nem kí
vánnak szakmunkát, a fejlődő 
országokba irányítják, ahol ol
csó és . .fegyelmezett" munka
erő áll rendelkezésre, és ahol a 
leszorított termelési költségek 
lehetővé teszik az exportot 

Ami a kelet-nyugati kapcso
latot Illeti, az Egyesült Államok 
kormánya kísérleteket tesz ar
ra, hogy embargóintézkedése
ket kényszerítsen a transzna
c10náhs vállalatokra a magas 
technológiai szintű termékekre, 
valammt kereskedelmi korláto
zást rendel el a szocialista or
szágokkal szemben. Súlyos a 
helyzet tehát a béke és az eny
hülés szempontjából. nem is 
szólva a foglalkoztatásról, 
amelynek mértékével a szak
szervezetek nem értenek egyet. 

A legutóbbi becslések szerint 
a szocialista országok megren
delései közvetlenül 2 millió dol
gozónak, és közvetve alvállal
kozás formájában, 2-2,5 millió 
dolgozónak biztosítanak mun
kát a tőkés országokban. Ez azt 
jelenti, hogy napjainkban az 
iparilag fej lett tőkés országok 
4-4,5 millió dolgozója köszön
heti foglalkoztatását a kelet
nyugati gazdasági kapcsola
toknak Különben 1s a helsinki 

egyezményben rögzített együtt
működési elvekkel ellentétes 
politika nem csupán a békés 
egymás mellett élést vonná két
ségbe. hanem komolyan veszé
lyeztetné a válságból való kilá
balást. 

A transznacionális vállalatok 
számának növekedése á\tal ki
váltott alapvető egyensúlyhi
ány tehát a legfőbb akadálya 
napjainkban korunk halasztha
tatlan problémáinak rendezésé
ben: a munkanélküliség csök
kentésében, a hadiipar békés 
célokra történő átállításában, a 
tudomány és a techmka ered
ményemek a felhasználásában, 
hogy a fejlődő országok kilábal
janak a nyomorból. 

A transznacionális vállalatok 
új stragég1ája új problémákat 
vet fel a szakszervezeti harc
ban. Így például ugyanazon 
cikk párhuzamos gyártását 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

lasztások - hangsúlyozta elöl
járóban. - Ennyire még soha
sem volt a tisztújítás az érdek
lődés középpontjában. A politi
kai közhangulat kiegyensúlyo
zott. A szakszervezet szerepe 
politikailag tisztázott. Alaptevé
kenységünk lényegében megfe
lel a követelményeknek. erősíti 
szocialista társadalmi rendsze
rünket. 

A továbbiakban a főtitkár azt 
is megemlítette, hogy a mostam 
gazdasági helyzetben sok kriti
ka éri a szakszervezetet, pedig 
nem minden gond orvoslása 
ránk tartozik, hiszen azok nagy 
része a társadalmi, gazdasági 
életben gyökerezik. Ezután így 
folytatta: 

- Köztudott. hogy nehéz 
helyzetben van a vasút is. 
A vasutasok eddig mindig 
helytálltak, és helytállnak ez
után is, de most a feltételek 

nem a legkedvezőbbek. 1962 
után másodszor jutott mély
pontra a vasút. Ismertek mun
kaerőgondjaink és mmdazok a 
tényezők, amelyek a vasutasok 
életszínvonalát befolyásolják. 
Szakszevezetünk már 1977-ben 
jelezte az állami és a gazdasá
gi vezetőknek romló pozíción
kat, és azt, hogy teljesítőképes
ségünk objektív okok miatt f o
kozatosan csökkenni fog. A di
namikus fejlődés csúcsán a vas
út a harmadik helyen állt a nép
gazdasági ágazatok között bér
ben, életszínvonalban. Azóta a 
penfénára szorultunk. 

A továbbiakban Koszorús 
Ferenc arról beszélt, hogy a 
dolgozók érdekvédelmét szak
szervezetünk következetesen 
képviseli Sikerült a vasutaso
kat énntő kedvezményeket 
megtartam. 1985-ben jelentős 
állami támogatást kaptunk a 
béremeléshez. Nagy erőfeszíté
seket tettünk a szociálpolitikai 

célok megvalósítása érdekében 
is. Megvédtük önálló társada
lombiztosítási rendszerünket. 
Sokat javult a MÁV egészség
ügyi ellátásának színvonala 
Szakszervezetünk tev(,kenysé
gének mérlegelésekor ezek az 
eredmények sem lebecsülen
dők. 

- A jövőben (annak ellené
re. hogy gondJamk a kormány
zat előtt 1s ismertek) számol
nunk kell azzal - szögezte le a 
főtitkár -, hogy egyPs ipar
ágakhoz képest továbbra 1s 
fennmarad a bérfeszültség, a 
technikai fejlődéssel nem tu
dunk kellően lépést tartani és a 
munkaerőhelyzet sem változik. 
A vasutasok életszínvonalának 
megtartásáért azonban továb
bi erőfeszítéseket kell tenni. 
Meggyőződésem, hogy saját 
erőből is sokat tehetünk helyze
tünk Javítása. a gazdasági ered
mények növelése érdPkében. 

(fogas) 

több országban, a transznac10- �--------------------------------------
nális vállalatok eszközeként 
használhatJák a dolgozók meg
osztásában. egyfajta „konku
renciát" teremtve közöttük. Pél
dául, ha a vállalat valamelv1k 
üzemében sztrájk robban · ki. 
meggyorsíthatja a termelést 
egy másik országban telepített 
üzemében, ahol a dolgozók ke
vésbé szervezettek: vagy ellen
kezőleg. ürügyül szolgál az el
bocsátásokhoz egy másik üzem
ben, ahol a végterméket állítják 
elő. Más oldalról viszont. a vál
lalatok közötti kölcsönös függő
ség új lehetőségeket ad a dolgo
zóknak és szakszervezeteiknek 
az elbocsátások ellem harchoz, 
a munkakörülmények javításá
hoz és a béremelések kiharcolá
sához. Az ugyanazon transzna
cionális vállalatok egyikénél 
megszerzett szociális kedvez
mények és szakszervezeti jogok 
példaként szolgálhatnak más 
vállalatok szakszervezetemél. 
hogy akciókat kezdjenek, ami
kor ezeket a jogokat megsértik. 

A szakszen,ezetek 
munkájának lenini elvei 

A szakszervezetekről szóló le
nini tanítás meghatározza a dol
gozók szervezeteinek társada
lompolitikai szerepét: aktív 
részvételét a szocalizmus és a 
kommunizmus építésében, a 
kommumsta párt mint a nép 
élenjáró ereje vezetőszerepének 
az elismerése, az egység és az 
együttműködés a szocialista or
szágokkal. Lemn úgy határozta 
meg a szakszervezeteket, mmt 
,,a kommunizmus iskoláját", 
hangsúlyozta. hogy a szakszer
vezetek az oktatás. a nevelés 
szervezetei, az irányítás, a gaz
dálkodás iskolái. Különösen je
lentős a szerepük a szocialista 
állam társadalmi és gazdasági 
politikájának a megvalósításá
ban. Ezt a szerepet a szakszer
vezetek a törvényerejű rendele
tek kezdeményezése és egyéb 
garanciák révén töltik be, ame
lyek biztosítják részvételüket a 
társadalom valamennyi szociá
lis problémájának a megoldásá
ban. 

A X. Szakszervezeti Világ
kongresszus határozatai alap
ján az SZVSZ-nek a transzna
cionális vállalatokkal foglalkozó 
bizottsága a szakszervezeti 
harc nemzetközivé tételére hív
ta fel a figyelmet. A történelmi 
tapasztalatok többször igazol
ták már, hogy amikor a dolgo
zók egységesek, képesek meg- Ellenfeleink, a szakszerveze-
hátrálásra kényszeríteni a teket szembeállítva a párttal, 
transznacionális vállalatokat. szeretnék a tömegeket elszakí-

Baranyai Zoltán 
tani a párttól. Következéskép
pen destabilizálják a szocialista 

hasonlítani a kapitalista orszá
gok szakszervezeteinek jogi 
helyzetével, ahol az állam, lé
vén a monopoltőke szervezete, 
korlátozza és csorbítja a jogai
kat, minden módon gátolja a 
dolgozók érdekeikért vívott 
harcot, arra törekszik, hogy a 
szakszervezeteket beolvassza 
az állam-monopolkapitalizmus 
rendszerébe. Példa erre az a bí
rósági ítélet, amelyet az Egye
sült Államok kormánya. Rea
gan elnök személyes részvéte
lével hozott a légiforgalmi irá
nyítók szakszervezete ellen. 
Vagy az a szakszervezet-ellenes 
új törvény a foglalkoztatottság
ról, amellyel Nagy-Britannia 
kormánya „ajándékozta meg·· a 
dolgozókat. 

nő a dolgozók szükségleteiről 
való gondoskodásba. 

A proletár internacionaliz
musnak és a dolgozók nemzet
közi szolidaritásának lenini el
veit követve, a szovJet szakszer
vezetek erősítik a barátságot és 
az egységet a szocialista orszá
gok szakszervezeti mozgalmai
val. A fokozódó együttműkö
désnek kitűnő példája volt a 
nemzetközi szocialisia munka
verseny a KGST-tagországok
ban. a szakszervezet, munka ta
pasztalatainak széles kön1 át
adása. A szovjet szakszerveze
tek állandóan bővítik kapcsola
taikat a világ különböző orszá
gaiban működő. különféle beál
lítottságú szakszervezetekkel. 
Ugyanakkor a szovjet szakszer
vezetek a saját ideológ1a1 kon
cepcióikat nem erőszakolják a 
nemzetközi szakszervezeti moz
galomra. hanem - miként Le
nin írta - arra törekednek, 
hogy biztosítsák a dolgozók 
széles egységfrontját, figyelem
be véve a különböző országok 
dolgozóinak tapasztalatait, is
mereteit és törekvéseit. 

------------------------------------------' rendszert, s belső harcot idéz-

Margaret Thatcher minisz
terelnök nem titkolja ellenséges 
véleményét a szakszervezetek
ről. Sok kárt okoznak a szak
szervezeti mozgalomnak a 
jobboldani reformisták, akik a 
tőkével való egyezkedés, a 
megalkuvás irányvonalát köve
tik, s elárulják a dolgozók érde
keit. A kapitalista országokban 
a szakszervezeti mozgalom él 
és harcol, s ebben a harcban 
csupán a dolgozók szervezettsé
gére. a jogaikért vívott kitartó 
harcra támaszkodik. 

A történelmi tapasztalatok 
cáfolhatatlanul bizonyítják, 
hogy a lenini elvek tiszteletben 
tartása biztosítja a szakszerve
zetek tekintélyének és befolyá
sának növekedését. társadalmi 
szerepük fokozódását. És ellen
kezőleg: ott, ahol eltértek a le
nini elvektől, a szakszerveze
tek válságba jutottak, tevé
kenységük során akadályokba 
ütköztek, s olyan szervezetekké 
alakultak át, amelyek távol áll
nak a dolgozók alap1.:ető érde
keitó1. 

TOLMÁCS NÉLKÜL 

Nemzetközi oroos-egészségügyi 

konferencia volt Schwerinben 
Tanfolyam 

A debreceni Vasutas Klub
könyvtár beszédmüvelési-re
torika tanfolyamot hirdet 
1985. október 12-től, 50 órás 
időtartamban. Foglalkozások. 
minden héten szombaton, 
10-12 óráig. Részvételi díj· 
600,- Ft. A tanfolyam veze
tői: Osváth Sándor főiskolai 
tanár és Szegi László eladó
müvész. Jelentkezés a klub
könyvtárban (4025 Debrecen, 
Petőfi tér 6.), naponta 10-17 
óráig. A szervezők elsősorban 
azok jelentkezését várják, 
akiknek mindennapi munkájá
ban az emberekkel való érint
kezésnek fontos szerepe van 
és beszédkultúrájukat fejlesz
teni kivánjákl 

zeti munkavédelmi felügyelők 
is. A konferencia résztvevői 
megismerkedtek Schwerin 
szépségével, meglátogatták a 
területi poliklinikákat és megte
kintették az új és modernül fel
szerelt városi kórházat. Végeze
tül a záróünnepségen határoza
tot adtak ki, amely kifejezi a je
len volt orvosok és egészség
ügyi dolgozók tevékenységét, 
küzdelmét, amelyet az eszpe
rantó nyelv segítségével végez
nek tolmácsok nélkül, az egész
séges ifjúságért és a békéért. 

Kovács Sándor 

Az Orvosok Egyetemes Esz
perantó Világszövetsége szep
tember 8. és 14. között tartotta 
5. nemzetközi konferenciáját a 
festői szépségű tavak városá
ban. az NDK-beli Schwenn
ben. A konferencia szép és idő
szerű Jelmondatot választott: 
,,Egészséges ifjúság valameny
nyiünk feladata és felelőssé
ge." E témáról az öt munkanap 
alatt mintegy harminc 15 per
ces szakelőadás hangzott el. Így 
például dr. Ferenczy Imre, 
Győr állomás vasútüzemi főor
vosa ,,A magyar vasutasok 
leggyakoribb betegségei" cí
men tartott előadást eszperantó 
nyelven, mivel a konferencia 
hivatalos nyelve az eszperantó 
és a német volt. ,.._ _________________________ ---1 

Az előadásokat élénk konzul
tációk követték. A2 előadók ré
széről gyakran elhangzott az az 
örökérvényű igazság, hogy a 
szellemileg és testileg egészsé
ges ifjúság a nép legnagyobb 
kincse 1 Hét országból érkezett 
mintegy 90 résztvevő, hazán
kat 20 tagú egészségügyi cso
port képviselte. Orvosokon kí
vül képviselve voltak az ápoló
nők. gyógyszerészek. fogorvo
sok. állatorvosok. és két ország
ból most első ízben szakszerve-

Marosán György előadása 
A közelmúltban Marosán György a szolnoki vasutasok mű

velődési házának vendége volt. A zsúfolásig megtelt teremben a 
vasutasok érdeklődéssel hallgatták az ismert politikus, az egykori 
szakszervezeti vezető és államminiszter érdekfeszítő előadását 
pályafutásáról, a szakszervezeti mozgalomban kifejtett tevékeny
ségéről, történelmünk fontosabb eseményeiről. Részletesen tag
lalta a szakszervezet szerepét az adott társadalmi-politikai viszo
nyok között. Beszélt a mai szakszervezeti tisztségviselők. bizalmi
ak felelősségéről, érdekvédelmi feladatairól, majd válaszolt a 
hallgatók kérdéseire. 

nek elő a munkások között. Er
re emlékeztettek a lengyelor
szági események, ahol az ellen
forradalmi erők a szocializmus 
megdöntésére szőtt terveikben 
megpróbáltak az általuk létre
hozott Szolidaritás szakszerve
zetre támaszkodni, ténylege
sen egy dezorientált, félreveze
tett, a szocializmus „leszerelésé
re" irányítható szervezetre. 

A szocialista országok szak
szervezeteinek jogi helyzetét, 
teljesjogúságát és szabadságát, 
független�égét össze sem lehet 

' 

V. I. Lenin mmden részletre 
kiterjedően megmdokolta a 
szakszervezetek védelmi funk
cióját. Rámutatott, hogy - te
kintettel az állami apparátus 
bürokratikus elhajlása1ra, s a 
gazdasági vezetők hivatali túl
buzgóságára - erre a funkció
ra szükség van. Többszörösen 
hangsúlyozta a dolgozó ember 
jogai védelmének a fontosságát. 
megindokolta, hogy ez a védel
mi funkció szükségszerűen át-

K. Mackiavicius, 
a SzoV)et Szakszervezetek 

Központi Tanácsának titkára 

A közelmúltban a COOP
T

OL'RIST vendégeként "i!-lZK �a".uta!ooküldöttség járt hazánkllan. \ del«-
gá<'ió tagjai ellátogattak töbh<-k között az E!oozaki Jánnűja�itóba j„ 

(Tüttő Tibor felvétele) 
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Tisztújítás Mezőhegyesen és Martfűn 

A szakszervezeti munka 
igazodjon jobban a feladatokhoz 

A szentesi körzeti üzemfő
nökséghez tartozó Mezőhegyes 
állomá�":1 Gazsi László föb1zal
m1 összegezte öt év szakszerve
zeti munkáját. A beszámolóból. 
a hozzászólásokból és a főbizal
m1-\'álasztást követő beszélge
tésböl megismertünk egy lelkes 
szakszervezeti tisztségviselőt. 

- Öt szocialista bngádunkat 
ta\'aly sikerült mozgósítani a 
termelést segítő munkára. ami
nek nem 1s maradt el az ered
ménve: az 1984. évi teljesítmé
nye>1�kkel elnyertük az Élenjá
ró Szolgálati Hely kitüntetést. 
Dolgozóink érdekeltségét tük
röz1. hogy nagy figyelemmel kí
sénk termelési eredményeinket 
·és a Jobbítás érdekében számos 
kezdeményezést tesznek. 

A munkabérek alakulása és 
az elosztás Mezöhegyesen is a 
szakszervezeti munka közép
pontjában áll. A beszámolási 
1döszakban többször került sor 
é\' kózbPn 1s bérarányosításra. 
Dolgozóink érdekvédelméért 
sokat tettünk, amikor szemé
lyes ügyeikben a szakszervezet 
segítségét kérték. Ha k?llett, ak
kor a jogsegélyszolgálattal is 
erösítettük ez irám·ú szakszer
veze>ti munkánkat. Az emberek
kel való törödés nö\·elte nálunk 
a szakszervezet tekintélyét. Itt 
mindenki szakszervezeti tag. 
nincs senkinek tagdíjhátraléka. 

Döme Ferenc hozzászólása 
Mezöhegyes körzetén túlra mu
tató problémákra 1s rávilágított. 

- Bizalmatlansag lett úrrá 
rajtunk, amikor az átszervezés 
kapcsan megszűnt szolgálati 
helyünkön a szakszervezeti bi
zottság. A szentesi kaptafára 
nem passzolt a mezöhegyesi 
szakszervezeti munka módsze
re Aztán kellemesen csalód
tunk. mert bizalmiaink megbe
t:sült szakszervezeti munkát vé-

geztek. A mezöhegyes1 dolgo
zók érdekeit hatékonyan tudták 
képviselni a Szentesen működö 
üzemfönökségi szakszervezeti 
bizottságban. ahová az átszer
vezés után m1 1s tartozunk. 

Nem ertünk egyet azzal, 
hogy dolgozóinkat tartósan ki 
kell rendelni Budapestre. A 
kényszerhelyzetet azonban tu
domásul vesszül< -§s győzkö
dünk a megértésért. hiszen ha 
munkaeröhiányban leállnának 
a fővárosi rendező pályaudva
rok. akkor nekünk sem lenne 
munkánk. Az ellen határozot
tan tiltakozunk, hogy a k1rende
léstöl vonakodókat elbocsátás
sal kell fenyegetni. 

Titkos szavazással valameny
ny1en ismét Gazsi Lászlót vá
lasztották meg főbizalminak, 
Gál Sándornét pedig helyette
sének. 

A főbizalmi-választáson ki
csendült az az igény, hogy a 
tagság a nehezebb körülmé
nyek között még többet vár a 
bizalmiaktól érdekeik képvise
letében. 

.... 

... 

A szakszervezeti demokrácia 
jegyében. kntikus hangvételű 
bizalmiválasztás volt a martfűi 
csoportgyűlésen. Szabó Lajos 
bizalmi beszámolóját ugyanis 
élénk vita követte. 

Sziki Ferenc kereskedelmi 
hivatalnok véleménye szennt. 
amióta Martfűn megszűnt az 
önálló szakszervezeti bizottság. 
visszaesett a szakszervezeti 
munka. nincs olyan mozgalmas 
élet. mint korábban. A bizal
miak nem tudták átvenni az szb 
szerepét. 

Martus János raktárnok el
mondotta. hogy a dolgozókat 
frmtő fontosabb kérdésekben a 

munkahelyi vezetők k1kénk a 
bizalmiak véleményét. 

Kardos Gyula bárcázó töb
bet várt a bizalm1tól. Kifogásol
ta a segélykérelmek elbírálását. 
A kibontakozott vitában a jelen
levők többsége abban értett 
egyet. hogy a segélyezésnél 
nem a besorolási bér a megha
tározó. hanem a család szociális 
helyzete és összes jövedelme. 

Bérczi János állomásfőnök 
elismerően szólt Szabó Lajos bi
zalmi munkájáról. akivel jól 
meg tudja osztani gondjait 1s. 
aki jól képviseli Martfű és Ken
gyel dolgozóinak érdekeit. 

Ádám György alapszervi 
párttitkár véleménye szennt a 
Szentesre centralizált üzemfő
nökségi szakszervezeti bizott
ság nem képes a nagy területen 
szétszórt külső munkahelyek 
dolgozóinak ügyeit gyorsan és 
megnyugtatóan intézni. Na
gyobb decentralizálással haté
konyabb lenne a szakszervezeti 
munka. 

Vitális József nem fogadta el 
a b1zalm1 beszámolóját. mert 
szerinte nem élt eléggé szak
sze1Tezeti jogaival. Másik há
rom személy tartózkodásával 
fejezte ki a beszámoló 1ránt1 elé
gedetlenségét. 

A bizalmicsoport-gyűlésen 
úgy döntöttek. hogy Szabó La
jos mellé vegyék fel b1zalm1Je
löltnek Maros Györgyöt 1s. Vé
gül titkos szavazással Szabó La
jost 61 százalékkal ismét meg
választották 

A választás után még együtt 
maradt a tagság. Reményüket 
fejezték ki. hogy a másik jelölt
tel is jól együtt fog dolgozni a 
megválasztott bizalmi és elvár
ják. hogy minden réteg érdekeit 
eg:varánt képviselJe. 

F. P. 

A kollektíva bizalmasai 
Vezető főbizalmit választottak 

a debreceni építési főnökség gépállomásán 

A debreceni építési főnökség 
730 szakszervezeti tagot szám
láló gépállomásán a szétszórt 
munkaterületek indokolttá tet
ték, hogy vezető föbizalmit vá
lasszanak. hogy az ö személyé
vel erösödjék az egyre fonto
sabbá váló partnerkapcsolat. 

A főb1zalmiakat választó érte
kezleten ott volt Töllyné Pogács 
Rózsa, az építési főnökségek 
szakszervezeti bizottságának a 
titkára. 

Nyugodt 
légkörben 

A gépállomás szakszervezeti 
tevékenységéről Reményi Sán
dor főbizalmi szólt. A beszá
moló után Boros Antal főbizal
mi figyelemre méltó kiegészíté
seket tett. 

- Az elmúlt választási cik
lusban a változó feladatokhoz 
nyugodt munkahelyi légkör
ben, gyorsan hozzáigazítottuk 
szakszervezeti munkánkat. 
Gyakori információcserével és 
széles körü tájékoztatással segí
tettük b1zalm1aink munkáját. 
A szétszórt munkaterületek és 
dolgozóink többféle rétegzödé
se miatt sokszorosan nehezebb 
volt a feladatoknak eleget ten
m. Az agitációs és propaganda
munkában nagy felelösség há
rult a tisztségviselökre. 

A gazdasági vezetök elismer
ték a szakszervezeti munkát az 
erkölcsi elismerés mellett több
ször kezdeményezték a jól dol
gozó szakszervezeti aktivisták 
any�gi elismerését 1s. 

Sikula László szb-titkár a fö
bizalmiak munkáját és a gépál
lomás szakszervezeti tevékeny
ségét minösítette. Értékelésé
ben rávilágított arra. hogy a 
gépállomáson milyen körülmé
nyek között dolgoznak. Egy

kal több javítási és karbantartá
si munkát kell végezni. A gépe
sítés fokozásával szükségessé 
vált a javítóbázis növelése és 
ezért Szolnokon. Nyíregyházán 
új munkahelyeket létesítettek. 
Mindezek megkívánták a réteg
politikai munka bövülését. Na
gyon érzékeny pont a szakmun
kások létszámának a csökkené
se. Ebben a nehéz helyzetben 
kell a b1zalm1aknak helytállni. 
A gépállomás kollektívájára 
mindig számíthat az építési fö
nökség. ha kell kisegítik az épí
tésvezetőségeket és pályamun
kát végeznek a gépállomás dol
gozói. Bizony nagy szükség 
van a főbizalmiak agitációs 
munkájára. 

A termelést segítö szakszer
vezeti munkára világít rá. hogy 
az elmúlt öt év alatt a munka
helyek versenyében kétszer 
volt a legeredményesebb a gép
állomás. 

Hátrányos 
helyzetben 

Ez a munkahely az építési fő
nökség sport- és kulturális éle
tének a bázisa Élénk a nyugdí
jasokkal a kapcsolat. A jó ered
ménvek mellett azonban a bal
eset:megelözésben többet tehet
nének a szakszervezeti aktivis
ták. 

Több hozzászóló a vidéki dol
gozók hátrányos megkülönböz
tetéséről szólt, amikor a főváro
si vállalatokkal szemben alacso
nyabb a különélési díj. - A ki
küldtetés1 díj mértékét többen 
úgy közelítették meg, hogy az 
messze elmarad a felemelke
dett étkezési költségektöl, ak
kor amikor kiküldetésben nt
kán van mód üzemi étkezésre. 
Az áldozatot vállaló kiutazók 
még anyagi hátrányba is kerül
nek. 

útépítő gépeken dolgozunk. Ez
által zaj és porártalomnak va
gyunk kitéve. 

- Sajnos már mindkét fü
lünkre nagyot hallunk. A vi
szonylag jobb alapbér-besorolá
sunk nincs arányban a kedve
zötlen körülményekkel. M1 ért
jük az idök szavát és az egyre 
romló helyzetben 1s igyekszünk 
helytállni. 

Makai Miklós a gépkocs1ve
zetök alacsony fizetéséröl be
szélt és a.rról, hogy a több évti
zedes gépkocsivezetés után az 
1döszakos orvosi vizsgálatokon 
egyre többen válnak gépjármű
vezetésre alkalmatlanná. 
A nagy kérdés, m1 lesz ezekkel 
a dolgozókkal? 

Rozsos Ferenc a gépállomás 
vezetÖJe így szólt a szakszerve
zet szerepéről. 

- Nálunk az elmúlt 1döszak
ban sokat fejlődött a szakszer
vezeti munka. Abban, hogy jól 
dolgozunk nagy szerepe van a 
bizalmiaknak és főb1zalm1ak
nak. A bizalmiak bizalmasai 1s 
a kollektívának. 

Azonos úton 

Ágoston Áron párttitkár el
modta, hogy nagy segítséget 
kap az alapszervezet a bizal
miaktól. - ,,Egy úton hala
dunk a szakszervezettel közös 
céljaink megvalósításában." 

A Jelölteket titkos választás
sal választották meg tisztségük
be Többes jelölés nem volt. 
A kilencven érvényes szavazat
ból 95,6 százalékot kaptak a je
löltek. 

Vezető főbizalmivá választot
ták Reményi Sándort, helyette
sévé Tóth Bélát. A föb1zalmiak: 

-----------------------------------------1 részt megnövekedett a gép- Bagi László gépkezelö mond
ta: 

Boros Antal, Knstóf Ferenc, 
Suba István és Tóth Béla. He
lyetteseik: Szabó Sándor, Ba
racsi József, Németi Sándor, 
Molnár József. 

A gépesített mozgó egységnél 

A csoport elismerte 
a bizalmi eredményes munkáját 
A debreceni pályafenntartási 

főnökségnél 1963-ban alakult 
meg a gépesített mozgó föpá
lyamesten szakasz. A főnökség
hez tartozó vonalhálózat terüle
tén mindig a legnagyobb mun
kálatokhoz vezénylik az egysé
get. A legfontosabb feladataik 
közé tartozik többek között a 
talpfa-. vasbetonalj- és síncsere. 
a mérővonat1 felkészülés. 

A mozgó egység 45 tagú kol
lektíváJa egy bizalmicsoportot 
alkut. A b1zalmifelarlatokat a 
megalakulástól Zőld 1""lrenc -
a Kl\·áló Vasutas és a Munka 
Érdemrend bronz fokozatával 
kitüntetett - elömunkás látja 
el. aki az idén is nagy fel„lös
séggel készült a b1zalm1vál.(�tó 
értekezletre. az ötévi munk.,tél'
tékelésére. Az értekezl<.,teft 
részt vett Sándor Zoltán Szb
tltkár és Furkó LaJOS, a pá1 ve
zetőség titkára 1s. 

Zöld Ferenc beszámolójában 
kritikusan értékelte a csoport 
munkáJát. a bizalmi és a hel� et
te>sek tevékenységét. A bes.?.á
moló feletti \'1tában k1len<:en 
szólaltak fel. mondtak vde
ményt a munkáról. az eredrné
nyPkröl és a gondokról. Elmon
dották többek között. hogy a 
szakaszon a négy szocialista 
bngád átlagon felül kivette ré
szét a fönökség munkájából. 
hozzájárultak a kiváló cím el
n�·préséhez. A Kun Béla szo::ia
lista brigád a Közlekedés és 
Hírközlés Kiváló Bngádja lett. 

A szakmailag jól képzett és 
ft,gyPlmezett kollektívában 
1980 óta személyi és tárgyi bal
esC't nem történt. Valamennvi
en részt vettek a kommuni�ta 
müszakokon. Az érte járó bér 
egy részét a nyugdíjasok segíté
sfrp és a MÁV Kórház rekonst
rukciójára ajánlották fel 

A munka mellett a tovább
képzésre. a művelödésre is 
nagy gondot fordítottak. A be
számolási idöszakban heten fe
jezték be általános iskolai ta
nulmányaikat. s közülük töb
ben szakmunkásképzo tanfo
lyamra jelentkeztek. A csoport 
tagjai elismeröen szóltak a bi
zalmi tevékenységéről. érdek
képviseleti munkájáról. Jó kap
csolata van a pártalapszervezet
tel és a szakszervezeti bizott
sággal. 

A bizalmi és helyettesei mun
káját Sándor Zoltán, a szak-

szervezeti bizottság képv1selöje 
minősítette. Elismerte sokolda
lú tevékenységüket, köszönetet 
mondott a csoport tagjainak é\ 
kimagasló szakmai, politikai és 
társadalmi tevékenységéért. 

A csoport tagjai a bizalmi 
munkáját elismerték. beszámo
lóját elfogadták. Ezután Laka
tos István tett javaslatot a bizal
mira. Elismerő szavak kíséreté
ben ismét Zöld Ferencet java
solta. A csoport nyílt szavazás
sal. egyhangúlag elfogadta a ja
vaslatot. 

V. J. 

A munkatársak véleménye 

A vonatvezető főbizalmi 

határozott egyéniség 

Szeptember 10-én a tapolcai 
körzeti üzemfőnökség forgalmi 
utazói ismét Molnár Ernőt vá
lasztották föb1zalminak. Az ér
tekezlet után a választókkal be
szélgettem. Arra voltam kíván
csi. hogy Molnár Ernö vonatve
zetőt m1éJt választották ismét 
fő bizalminak? 

- Tanulóként mellette kezd
tem a vasútl szolgálatot. Mindig 
segített. törődött az utasokkal 

mondja Kovács Lajosné 
jegyvizsgáló. 

- Ernő határozott egyéni
ség. nagyon jó kolléga - véle
kedik a nyugdíj elött álló Gár
donyi Raffael vonatvezető. -
Mindenki tiszteli és becsüli. de 
ez fordítva is igaz. Vele minden
röl lehet beszélni. 

Mihályfi Jenő vonatkezelő. 
bizalmi a következőket mondja: 

- Jó mellette bizalm1ként 
dolgozni. Segíti és irányítja 
munkánkat. Mindig azok mellé 
állt. akiknek igaza volt. A be
csületesen dolgozók érdekelt 
képviseli. 

- Molnár Ernö 28 éve vas
utas - veszi át a szót Varjú Jó
zsef vezetö oktatótiszt. a forgal
mi pártalapszervezet titkára. -
Szakmailag kiváló, politikai
lag elkotelezett, köi·etkezetes 
ember. Mindenröl van vélemé
nye. Nagyon csalódtam volna. 
ha Ernö nem vállalja ezt a meg
bízatást. 

Hegyi József, a tapolcai kör
zeti üzemfönökség szb-titkára: 

- Molnár Ernő öt éve föb1-
zalm1. Előtte pártvezetöségi tag
ként szerzett mozgalmi gyakor-

park. A meglevö gépek jelentős 
része Viszont elavult. Így sok- - Már hosszú ideJe régi vas- Fogas Pál 

Kőrösi Rozália 
újra bizalmat kapott 

Hódmezövásárhely állomá
son és a hozzá tartozó Hódme
zővásárhely-Nép kert. Kopáncs, 
Kútvölgyi Gyógyintézet és 
Székkutas állomásokon 147 
szakszervezeti tag dolgozik 
A tagság szeptember közepéig 
9 bizalmit választott, akik szep
tember 18-án Hódmezövásárhe
lyen találkoztak. azzal a céllal. 
hogy megválasszák az új főbi
zalmit. 

Kenderesi Szabó Péter, a 
Szegedi Körzeti Üzemfönökség 
szakszervezeti bizottságának 

latot. A kilenc főbizalmink kö
zül az egyik legjobb aktivis
tánk. Tagja a vasutas-szakszer
\·ezet forgalmi rétegb1zottságá
nak. Mozgalmi tevékenységét a 
közelmúltban Szakszervezeti 
Munkáért oklevél kitüntetéssel 
ismerték el. A jövöben 1s számí
tunk odaadó munkájára. 

- Köszönöm a bizalmat. 
Gazdasági és mozgalmi mun
kámmal szeretnék bizonyítani 
- mondta a választás után 
Molnár Ernö. 

Sz. Jakab 

megbízott titkára köszöntötte a 
tanácskozás résztvevőit, a meg
jelent vendégeket. Az elmúlt 
időszak munkájáról Kőrösi Ro
zália elmondotta, hogy mint fő
bizalmi 1982 óta tevékenyke
dik. Ez idő alatt a szakszerveze
ti munkában nem volt fennaka
dás. Valamennyi tagjuk rend
szeresen fizeti a tagdíjat, elma
radás nincs. Három év alatt 36 
család részesült szakszervezeti 
üdültetésben, 85-en kaptak se
gélyt. Minden évben megszer
vezték a szakszervezeti oktatást 
25-30 fövel. a többiek párt-. 
vagy állami oktatás keretében 
bövítették politikai tudásukat. 
Jó eredményeket értek el a szo
cialista brigádmozgalomban. 

Hódmezövásárhelyen öt bri
gád tevékenykedik. elismerésre 
méltóan. Nekik is nagy részük 
van abban, hogy az állomás há
rom évvel ezelőtt elnyerte az 
Élenjáró Szolgálati Hely címet. 
A brigádtagok megállják helyü
ket a társadalmi munkaakciók
ban, ott vannak a különféle ren
dezvényeken. Szólt arról is, 
hogy a bérfejlesztéseket min
den alkalommal nagy körülte
kintéssel. a bizalmiak bevoná
sával végezték. A gazdasági ve
zetök és a föbizalmi, illetve a bi
zalmiak kapcsolata eredményes 
volt. a szakszervezeti tisztségv1-
selök véleményét a vezetők 
mindenkor figyelembe vették. 

Kiss Ernő, Hódmezövásár
hely állomás párttitkára hozzá
szólásában elmondotta. hogy az 
utóbbi idöben javult a bizal
miak tudati, politikai és vita
készsége. a gazdasági vezetök 
igazi partnereivé váltak. Tóth 
Lajosné pedig a b1zalm1ak véle
ményét tolmácsolta akkor. ami
kor megtette a jelölést a főbizal-

mira. illetve annak helyettesé
re. A főbizalmi tisztségére a ko
rábbi föbizalmit Javasolták. he
lyettesnek pedig három név is 
elhangzott, végül titkos szava
zás döntött. Így tehát a hódme
zövásárhelyi vasutasokat az el
következö öt éyben Körösi Ro
zália főbizalmi és Lencse Endre 
föbizalm1-helyettes képviseli. 

A választás után két, már 
hosszú ideje b1zalm1 tisztséget 
betöltő dolgozóval beszélget
tem a választás eredményéről. 

Molnár Mihály kocsirendező 
három cikluson át volt bizalmi, 
Hódmezövásárhelyen 1957 óta 
dolgozik: 

- Én szinte gyermekkora 
óta ismerem Rózsikát. Huszon
ot éve dolgozunk együtt ezen 
az állomáson. Tizenhárom 
évig volt KISZ-titkár, 1975-töl 
egy cikluson át a szakszerveze
ti bizottság gazdasági f elelöse, 
három éve föbizalmink. Min
denkit ismer az állomáson és öt 
is ismerik. Bármi problémánk 
van, bátran fordulhatunk hoz
zá. Ha kell. még a városi ta
nácsra is elmegy ügyünkben. 

Kaszás Mihály székkutasi 
váltókezelő: 

- Segítökész, JÓ kolléga. 
Igen JÓ a kapcsolata a b1zal
miakkal és a tagokkal. A mun
kahelyeink közötti távolság 
sem akadályozza az együttmű
ködést. a szakszervezeti mun
kát. Mindig megtalálja az alkal
mat arra. hogy a bennünket 
érintö kérdésekről tájékoztas
son. Én ezért 1s szavaztam rá. 

Mindketten azt hangsúlyoz
ták, hogy nála alkalmasabb fö
b1zalm1t nem választhattak vol
na a vásárhelyi vasutasok. 

Gellért József 
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Dunakeszibrigédok 

öl ren káro 
A tragédiák, a természeti ka

tasztrófák mindig mély együtt
érzést váltanak ki az emberek
ből. Most is így történt. A du
nántúli földmozgás után sorra 
jelentkeztek a segíteni akaró 
személyek és közösségek egy
aránt. A dunakeszi járműjavító 
üzem dolgozói is aggódással fi
gyelték a puszt:tásról készüÍt 
képsorokat a televízióban. A le
sújtó képek látványából fel
ocsúdva elhatározták: segíte
niük kell a bajbajutottakon. 

- Amikor a tv-híradóban 
megláttam az első helyszíni tu
dósítást, nagyon megijedtem, 
arra gondoltam, hogy az újabb 
földmozgások még súlyosabb 
károkat okozhatnak, s akár em
beréleteket is követelhetnek -
mondja még most is nem kis 
szomorúsággal Szabó István, a 
II-es gyárrészleg Rózsa Ferenc 
szocialista brigád vezetője. -
Másnap ugyancsak hangos volt 
a fényezőműhely, hiszen érthe
tően szinte mindenki újra átélte 
az előző este látottakat. Különö
sen az asszonyokat viselte meg 
a lesújtó látvány. 

A két munkásasszony arca, 
tekintete sok mindenről beszél. 
Nem kell nógatni őket. hogy ér
zelmeiket formálják szavakká. 

- Borzalmas volt látni a sú
lyosan megsérült otthonokat -
eleveníti fel a látottakat Báki 

Lászlóné. - Nekem is van egy 
kisgyermekem, el tudom kép
zelni, hogy mit éltek át a szü
lők, amíg nem tudhatták gyer
mekeiket épségben maguk mel
lett. 

Farkas Józsefné a szomorú 
kép láttán a közelgő télre gon
dolt. Úgy érezte, hogy emberi 
kötelességük a bajbajutottak 
megsegítése. 

- Tizenheten vagyunk a 
brigádban, valamennyien úgy 
éreztük, valamilyen formában 
segítenünk kell - veszi vissza 
a szót Szabó István. - Elhatá
roztuk, hogy négyórás kommu
nista műszakot kezdeménye
zünk, melyről azonnal értesítet
tük a szakszervezeti bizottsá
got, ahol örömmel fogadták fel
ajánlásunkat. Röviddel utá
nunk hasonló kezdeményezés
sel jelentkezett a II-es gyárrész
legből a Zrinyi Miklós, a III-as 
gyárrészlegből a Kandó Kál
mán és az Ikarusz szocialista 
brigád is. Az általuk kezdemé
nyezett felhíváshoz csatlakozott 
üzemünk kollektívája, így közö
sen felajánljuk a ma délutáni 
plusz 4 órai munkánkért járó 
bérünket a földmozgás káro
sultjainak megsegítésére. 

- Mi a férjemmel együtt in
kább a nyugdíjhoz vagyunk kö
zelebb - mondja Farkas Jó
zsefné -, így számtalan nemes 

11·aiért 
célt szolgáló társadalmi munka
akcióban vettünk részt, de ez a 
mai érzelmileg jobban motivál 
bennünket. 

Az üzem többi műhelyeiben 
is szorgoskodtak, végezték a 
munkájukat a lakatosok. eszter
gályosok. asztalosok. De voltak 
olyanok is. akik pénzt ajánlot
tak fel. 

- Mi, az üzemgazdasági osz
tály dolgozói 100-100 fc,rinttal 
igyekszünk enyhíteni a károsul
tak gondjain - mondja Péter 
Jánosné. - Valamennyiüket 
sajnáljuk, de legnehezebbnek 
az idősek, nyugdíjasok helyze
tét tartjuk, akik öreg napjaikra 
kerültek ebbe a rendkívüli álla
potba. Vannak olyan osztályok. 
ahol 100-200 Ft-os anyagi támo
gatást adnak. Tudomásom sze
rint 197 alkalmazott ajánlott fel 
ilyen összegű segítséget. 

Szekeres László üzemi ver
senyfelelős arról tájékoztatott, 
hogy a szeptember 18-i kom
munista műszakon az aznapi 
1832 fős dolgozói létszámból 
1523-an vettek részt a társadal
mi munkaakción. Az üzem kol
lektívája úgy döntött. hogy a 
felajánlott pénzt a berhidai ta
nács elnökének javaslata alap
ján a legjobban rászoruló csa
ládnak adományozzák. 

Vetési Imre 

A Sserencsi Cuhorgyár 
ragasshodih a vasúthos 

, ___ _ 

Irány- és lordavonatok viszik a répát 

Az észak- és közép-magyar
országi cukorgyárak és a vasút
igazgatóságok képviselői szep
tember első napjaiban tartott 
tanácskozáson hangolták össze 
a répaszállítással kapcsolatos 
teendőket. Köztudott. hogy a 
gyárak, a bányák, a termelő- és 
feldolgozó üzemek hétvégi mű
szakokkal. több munkával 
akarják pótolni az év eleji lema
radást. Ez roppant terhet jelent 
a MÁV-nak, hiszen az csak fe
szített tempójú munkával képes 
eleget tenni a követelmények
nek. 

A Szerencsi Cukorgyárban 
tartott tanácskozáson Pál 
György igazgató e szavakkal 
kezdte beszámolóját: 

- Több évtizede JO az 
együttműködés a vasutasok
kal. Az idén még inkább jó 
partnerei szeretnénk lenni a 
debreceni és miskolci vasút
igazgatóságnak. Erre azért is 
szükség van, mert a 95-98 na
pig tartó kampány idején több 
mint félmillió tonna cukorrépát 
és segédanyagot (meszet, fűtő
anyagot) kell a gyárba szállíta
ni, s ennek 80 százaléka vas
úton érkezik. 

A gyár jól ismeri a MÁV 
gondjait, mégis ragaszkodnak a 

. --------

ként 10 forinttal drágább, mint 
vasúton. 

A gyárba 412 ezer tonna cu
korrépát kell beszállítani. En
nek 80 százalékát vasúton. 
A cukorrépa nagy része a Nyír
ségből és a hajdúsági vidékek
ről érkezik. A legnagyobb szál
lítási feladat elsősorban a deb
receni igazgatóság dolgozóira 
nehezedik. Nekik 300 ezer ton
nát kell Szerencsre fuvaroz
niuk. 

A szállítók és a cukorgyár 
szakemberei bejárták a na
gyobb feladó és fogadó állomá
sokat. Van, ahol ideálisak a kö
rülmények, van. ahol nem. Haj
dúböszörményben például 100 
ezer tonna cukorrépa fogadásá
ra és feladására alkalmas terü
letet sikerült kiépíteni. Egy sor 
helyen azonban még sok a ten
nivaló. 

A debreceni igazgatóság na
ponta több irány- és fordavo
nattal szállítja a cukorrépát. 
Ezek fogadásáról, s az üres sze
relvények visszaindításáról a 
miskolci igazgatósághoz tartozó 
szerencsi állomás dolgozói gon
doskodnak. Munkájukat meg
könnyíti, hogy a villamos gép 
mellé egy dízel tolatómozdonyt 
kapnak. 

gyárnak. A miskolci igazgató
ság a „kölcsönt'" Hatvanba szál
lítja, az ottani cukorgyár pe
dig más területen lévő cukorré
patermését engedi át. 

A miskolci vasútigazgatóság
nak megközelítőleg 110-115 
ezer tonna cukorrépát kell szál
lítania a mátravidéki (Hatvan 
Selyp) cukorgyárakba. Ezt � 
Jászságból fuvarozza az Észak
Magyarország kapujában lévő 
cukorgyárba. A debreceni és a 
miskolci partner itt is találko
zik. A debreceni igazgatóság a 
mátravidéki üzemekbe 128 és 
fél ezer tonna cukorrépát továb
bít. 

A Szolnoki Cukorgyár -
mint Oláh Zoltán fuvarozás
szervező elmondta - megköze
lítőleg 600 ezer tonna cukorré
pával számol. Ennek 50 százalé
ka áramlik be vasúton, s annak 
túlnyomó része a szegedi igaz
gatóság jóvoltából. 

---------------------------------------1 vasúthoz. Naponta 3500-3600 
tonna cukorrépát tudnak fogad-

A miskolci vasútigazgatósá�
nak 14 ezer tonna cukorrépát 
kell fuvaroznia. Sajnos az or
szág más területén is csökkent 
a cukorrépa termesztése. A sze
rencsi gyár ugyanis a Borsod
ban termett nyersanyag egy ré
szét átadja a kaposvári cukor-

A szegedi igazgatóság a mát
ravidéki üzemekbe 234 ezer 
tonna nyersanyagot fuvaroz. 
E feldolgozó üzemekben több 
mint 600 ezer tonna cukorrépá
ra számítanak. Ennek 70 száza
léka - a miskolci, a debreceni, 
a szegedi és a pesti igazgatóság 
együttműködése nyomán 
vasúton gurul rendeltetésének 
színhelyére. A beszállítással 
egy időben jelentős mennyisé
gű répaszeletet indítanak visz
szafelé a termelő s a mellékter
méket igénylő gazdaságokba. Gőzkalapács 

, 
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sza1D1togep 
Sikeres félév után a Székesfehérvári Járműjavítóban 

Székesfehérvár ipari üzemei 
között sajátos helyet foglal el a 
járműjavító. Korántsem a leg
nagyobb üzem a patinás város
ban. Nem vetekedhet az Ika
russzal vagy a Könnyűfémmű
vel, a Videotonról nem is be
szélve. Mégis: rangos „cégnek" 
számít a városban. Munkás
mozgalmi hagyományai miatt, 
de más okból is. Hazánkban az 
egyetlen olyan üzem, ahol spe
ciális vasúti kocsikat gyártanak, 
elsősorban a MÁV számára, de 
külföldi megrendelésre is. Mai 
helyzetét Takács László igazga
tó így jellemzi: 

- Ha a függőhídról tekint le 
az üzem területére: többnyire 
modern épületeket és korszerű 
gépeket lát. Ha közelebbről ve
szi szemügyre a dolgokat, kide
rül, hogy akadnak kevésbé mo
dern munkahelyek és elavult 
gépek is. Kovács!Tlűhelyünk
ben például a századforduló tá
jékán gyártott gőzkalapácsok 
dolgoznak ma is, ugyanakkor 
vannak CNC-gépeink, ahol az 
egyes forgácsolási műveleteket 
számítógép vezérli ... 

- Azok a bizonyos gőzkala
pácsok - szól közbe Fábián 

Lajos szb-titkár - a kovácsmű
hellyel együtt régen megértek a 
lebontásra. Szociális szempont
ból sem megfelelő munkahely. 

- Pedig az említett műhely
től eltekintve szociális helyze
tünk jónak mondható, nincs 
okunk panaszra - veszi át a 
szót Marinisz Alkiviádisz, a 
pártvezetőség titkára. - Kor
szerű óvodánk, új éttermünk, 
öltözőnk van, de említhetem a 
60 személyes Zamárdi üdülőn
ket is, ahol Drezdából is foga
dunk vendégeket csereüdülte
tés keretében. Lakásgondunk 
sincs. 

- Elégedettek-e az idei esz
tendő termelési eredményeivel? 

- Az első félév eredményei
re büszkék lehetünk. - vála
szolja az igazgató. - Pedig bal
jóslatúan kezdődött az év. Az 
új gazdasági szabályozórend
szer bevezetése sem ment zök
kenő nélkül, de jócskán akad
tak termelést akadályozó körül
mények is. A termelés szerke
zetének összetétele lényegesen 
eltért az eredeti elképzelések
től. A tervből töröltek néhány 
munkát, de a teherkocsi-fővizs
ga sem a tervezett összetétel
ben valósult meg. Az alkatrész-

gyártás okozta a legtöbb gon
dot. Hiányoztak a vaskohászati 
alapanyagok, ráadásul a meleg
üzemi megmunkáló gépeink is 
meghibásodtak. A létszám
hiány is akadályozott bennün
ket. A sok gond ellenére mégis 
sikerült talpon maradnunk. 
Módosítottuk a tervet, átcso
portosítottuk a munkaerőt. En
nek eredményeként a tervezett 
árbevételt 2,84 százalékkal tel
jesítettük túl, a nyereségünk 
pedig közel 18 százalékkal lett 
több a tervezettnél. 

- Mivel enyhítették a lét
számhiány okozta gondokat? 

- Elsősorban technológiai 
intézkedésekkel, de felhasznál
tuk az újításokban rejlő lehető
ségeket is. Az elmúlt évhez vi
szonyítva csökkent ugyan a be
adott újítások száma, de a gaz
dasági haszon lényegesen több 
volt. 

- Mi lesz a kovácsműhely 
sorsa? 

- Csak reménykedünk a re
konstrukcióban, de az nagyon 
sok pénzbe kerül. Harmincmil
lió forint kellene ... 

S. G. 

------------------------------------------l 

A szegedi vasutasok csatlakoztak 
a záhonyiak kezdeményezéséhez 

A szegedi körzeti üzemfőnök
ség székhelyén dolgozó szocia
lista brigádvezetők szeptember 
19-én Szegeden, a vontatási te
lep dízelmozdony-csarnokában 
rendezett tanácskozáson érté
kelték az eddig végzett munkát, 
meghatározták a soron levő 
tennivalókat és a munkaver
seny-mozgalom továbbvitelé
nek legfontosabb gazdasági cél
jait. 

Fábián József üzemfőnök-he
lyettes többek között elmondot
ta, hogy a népgazdasági tervek 
teljesítése során az év utolsó 
harmadában jelentős feladatok 
hárulnak a vasútra, azon belül 
a szegedi vasutasokra. Ahhoz, 
hogy az őszi forgalomban a 
megnövekedett követelmé
nyeknek eleget tegyenek, az ed
digieknél szervezettebb, fegyel
mezettebb munkára lesz szük
ség. A feladatok teljesítésében 

most is számítanak a kollektí
vák, mindenekelőtt a szocialista 
brigádok odaadó munkájára. 

A tanácskozáson jelenlévő 
brigádvezetők egymás után 
kértek szót és tettek újabb 
munkafelajánlásokat az éves 
célkitűzések teljesítése érdeké
ben. A motorműhely brigádjai 
nevében Jéga Sz. Mihály ígér
te, hogy tovább javítják a von
tatójárművek üzemkészségét, 
csökkentik a javítási időket és 
törekednek a minőségi munka
végzésre. A felszólaló brigádve
zetők bejelentették, hogy csat
lakoznak a záhonyiak kezde
ményezéséhez - melyet az 
SZKP XXVII. kongresszusá
nak tiszteletére tettek - és 
messzemenően segítik az ex
portszállítások maradéktalan 
kielégítését. Ennek érdekében 
a Szovjetunióba irányuló szállí
tásokhoz szükséges vasúti ko
csikat és konténereket soron kí-

vül megvizsgálják, ha szüksé
ges, megjavítják. A berakott 
áruk továbbításáról időben 
gondoskodnak, ha pedig az áru 
átrakására kerül sor, akkor azt 
haladéktalanul elvégzik. 

A tanácskozáson felszólalt 
Annus István, az igazgatóság 
személyzeti és munkaügyi osz
tályvezetője is, aki az eddigi 
eredmények elismerése mellett 
szólt azokról az elvárásokról is, 
melyeket a dolgozók munkájá
val szemben támasztanak. Kér
te a brigádvezetőket, hogy 
eredményes munkájukkal se
gítsék az őszi forgalmi célkitű
zések teljesítését, a téli időjárás 
okozta lemaradások pótlását. 
A fiataloktól pedig azt kérte, 
hogy a KISZ-esek II. országos 
találkozóján megfogalmazott 
felhívás szellemében dolgozza
nak. 

G.J. 

ni. Ha az nem a vagonokban 
érkezik, akkor megakad a fel
dolgozás, s hihetetlen kárt 
szenvednek. A cukorrépa teher
kocsin való szállítása mázsán- Csorba Barnabás 

Hogy kevesebb legyen 
az el/ ekvő készlet 

A Püspökladányi Fatelítő 
Üzem Vörös Október szocialista 
brigádja alig egy évtizede ala
kult. Mint Kiss Sándorné bri
gádvezetőtől megtudtam, a kol
lektíva eljutott az ezüst fokoza
tú brigádkitüntetésig. Ezt siker
ként tartják számon, azonban a 
brigád tagjai nem is a kitünteté
si fokozatot tartják a legfonto
sabbnak, hanem azt, hogy a kis 
közösség valóban a hármas jel
szó szellemében teljesíti vállalá
sait. 

- Brigádunkban raktári 
számadók, minőségellenőrök, 
művezetők, asztalosok és irodai 
dolgozók vannak. A fatelepre 
érkező összes fa alapanyagot a 
brigád tagjai veszik át, majd mi 
adjuk tovább a különböző mű
helyeknek további feldolgozás
ra. Ebből lesznek a talpfák, ra
kodólapok, rinfuzák, szatmári 
és úgynevezett mg-ládák, ame

A szocialista közösség a fate- Kiss Sándorné azt 1s elmond-
lítőbeli Komarov és Dobó Kati- ta. hogy a szocialista módon jel
ca brigádokkal együtt a nagy- szó jegyében ő maga is a mun
községben is sok társadalmi ka mellett a brigád biztatására 
munkát végzett. A fiatalok há- végezte el iskoláit. s most kö
zának építéséből és az ifjúsági zépfokú anyaggazdálkodási 
klub csinosításából a belső fal- tanfolyamra jár. Károlyiné 
burkolási munkák végzésével. Erős Ibolya faipari szakközép1s
a nagyközség és a vasútüzemi kolában bővíti ismereteit, Ma
KISZ-bizottság által szervezett gyar Irén pedig a konszignációs 
akciókkal vették ki részüket. raktár működtetéséhez szüksé
Csordci.s Ferenc, a Vörös Októ- ges középfokú várnárukezelő 
ber brigád asztalosa az óvodai vizsgára készül. 
játékok javításával, felújításá- A hazánk felszabadulásának 
val. a bábműsorokhoz szüksé- 40. évfordulója tiszteletére indí
ges paravánok készítésével se- tott jubileumi vetélkedőn a fa
gítette a helyi gyermekintéz- telítős brigádok között a 3. 
mény munkáját, s már most ké- helyen végzett a Vörös Októ
szül a télapó ünnepre, ahol ő ber. Mint a brigád tagjai el

lesz a cukrot, diót osztogató Mi- . mondták, a Vasutasok Szakszer
kulás. Magyar Irén KISZ-tit- vezete XI. kongresszusát újabb 
kárként és a vasútüzemi pártbi- társadalmi munkaakcióval fog
zottság vb-tagjaként végez köz- ják köszönteni. 
életi. társadalmi munkát. (Orosz) 

lyek a vasúti áruszállításban ------.
ma már nülkülözhetetlenek. 

,, ,, 

Brigádunk alapvető célkitűzé-
se: úgy gazdálkodjunk a beér-
kező anyagokkal, hogy minél 
kevesebb legyen az elfekvő 
készletünk. Ezt az utóbbi évek
ben az optimális készletek ki
alakításával, kedvezőbb kész
letforgási sebességgel sikerült a 
tervnek megfelelő szinten tarta
ni. Az anyaggazdálkodás ered
ményességét, s nem utolsósor
ban a fatelítő területén tárolt 
nyers és feldolgozott faanyagok 
minőségét a nagyobb készlet
forgással számottevően sikerült 
javítanunk. ami a vasút bevéte
le szempontjából sem közöm
bös - tájékoztat Kiss Sándor
né. 

A Vörös Október brigád idei 
vállalásának megfelelően mint
egy 20 órányi társadalmi mun
kával segítette a beérkező 
nyers faáruk máglyázását. Ez 
azért is fontos, mert jóllehet az 
1970-es években a fatelepi 
munkák könnyítésére, gépesí
tésére a vasút sokat fordított, 
azonban a máglyázás ma is 
olyan nehéz fizikai munka, 
mint évtizedekkel ezelőtt. Tehát 
nagy szükség volt a brigád se
gítségére. 

Egyébként a fatelepi fizikai 
munkák könnyítését a brigád
ból Kovács Csaba és Ökrös Já-
nos újításaival is segítette. 

FELHIVAS 
A vasutas KISZ-fiatalok második alkalommal rendezett or

szágos találkozójának résztvevői felhívással fordulnak a ma
gyar államvasutak területén dolgoz◊ valamennyi KISZ-szerve
zethez, ifjúsági szocialista brigádh- l, minden fiatalhoz. 

A vasút fuvarozási teljesítmér;-;�}nek csökkenése miatt az 
év első nyolc hónapjában nem §lk

er ült célkitűzéseinket teljesí
teni. Terveink valóra váltasár3 tett/ erőfeszítéseink nem való
sultak meg, továbbra is sok 9 vona,oszlatások, a ki nem állított 
kocsik száma, nőtt a fordul�idő ro'rnlott a járműpark állapota, 
de nem kielégítő a menetrend;zer\üség és a nagy teljesítmé
nyű mozdonyok gazdaságós kihaszhálása sem. Veszélyben fo
rog tehát a vasút 1985. évre terveieett mintegy másfél milliárd 
forintos nyeresége, a jö,-ő évi ber.uházásaink és a béremelés 
egyik forrása is. ' 

Terveink teljesítése brdekében• minden korábbinál fonto
sabb az ez évi őszi for�almi szállítási feladatok maradéktalan 
végrehajtása. A teljesHmények ösztönzésére és a kimagasló 
eredmények jutalmazására állami és vállalati támogatásból 
közel 50 millió forint áll a MÁV rendelkezésére. 

Kérünk valamennyi kollektívát f.lS dolgozót, hogy a kong
resszusi munkaverseny folytatásában szocialista munkafel
ajánlással járuljon hozzá az őszi forgalmi tervteljesítéshez. 
Eredményeinkkel bizonyítsuk, hogy az ország legnagyobb vál
lalatának dolgozói a közös cél érdekében készek összefogni 
és a legnagyobb erőfeszítésekkel ís feladatukat megoldani. 

Felhívjuk a sa,usok, kocsirendúők, kocsimesterek, vonat
felvevők, kocsivizsgálók és lakatosok, térfelvigyázók, forgalmi 
szolgálattevők, vonat- és mozdonyvezetők, menet-, mozdony
és személyzetirányitók, valamint a járműjavítás területén dol
gozók, az elegytovábbítók, raktárnokok, visszkeresők, rako
mányigazítók és az áruszállítással összefüggő minden terüle
ten dolgozó vasutasok figyelmét, hogy csatlakozzanak felhívá
sunkhoz és a havi kötelező óraszámon belül jobb: fegyelme
zettebb, szervezettebb és hatékonyabb munkával járuljanak 
hozzá terveink teljesítéséhez. 

A vasutas KISZ-fiatalok 
II. országos találkozójának résztvevői 
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Miniszteri zeme a olcsban 
(Folytatás az 1 .. oldalról.) 

Délután Xyiregyházán Bánó
czi Gyulával, a megyei tanács 
elnökével és dr. Gyuricsku 
Kálmánnal. a megyei pártbi
zottság titkárával találkozott a 
miniszter. A megye legfonto
sabb közlekedésfejlesztési kér
déseiről tárgyaltak. Ebben sze
repel a mátészalkai vasútállo
más rekonstrukciójának minél 
előbbi megindítása. Szükséges. 
hogy ebben a munkában össze
hangoltan. közös forgalmi léte
sítmény építésével részt vegyen 
a Volán és a Posta ts. A másik 
vitatott téma Kyíregyházán két 
csonkavágány és magasperon 
építése volt. Itt már az engedé
lyezési eljárásnál tartanak. s a 
VII. ötéves terv végleges szá
mainak kialakítása után tudják 
a pontos programot meghatá
rozn1. 

A pécsi igazgatóság 
lalcásgazdá/lcodása 

A miniszter találkozott a köz
lekedési tárca irányítása alá tar
tozó vállalatok igazgatóival 1s. 
A MÁ\' Debreceni Igazgatósá
ga részéről Erdőhegyi György 
igazgatóhelyettes számolt be 

► 

A közlekedé,.,i mini„ztert Pu„kás htván tájékoztatja az állomás 
forgalmi helyzetéről 

(Z„oldo„ Barnabás felvétele) 

munkájukról. A kisebb lemara- gel haladhatnak a vonatok. 
dást várhatóan bepótolják és A mellékvonalakon viszont a 
teljesítik a ter,üket. míg a sze- korábbi években elhatározott 
mélyszállításnál túlteljesítés fejlesztéseket nem tudják meg
van. A feljesztések időarányo- valósítam. bár több helyen 
san megvalósulnak. az igazga- olyan felújításokra kerül sor. 
tóság területén 38 kilométer vo- amely biztonságosabbá és gyor
nal átépítését hajtották végre. sabbá teszi a közlekedést. 
Szolnoktól Kyíregyházáig órán-
ként 120 kilométeres sebesség- L. B. 

A „lakáskérdés" mindig időszerű beszédtéma, mégis 
kevesen tudnak lépést tartani azokkal a rendeletek
kel, melyek lehetőséget kínálnak az eltérő pénzügyi 
helyzetű s változó létszámú családok önálló-lakás
problémájának megoldásához. Köztudott, hogy a 
MÁV is tart fenn lakásokat. Főként ebből adódik, 
hogy a vasutasok - úgy is mint állampolgárok - la
káshelyzetük megoldását csaknem kizáról�g munka
adójuktól várják, s a tanácsokat fel sem keresik ké
relmükkel. 

A lakáshoz jutás lehetőségei
ről és feltételeiről beszélgetünk 
a pécsi igazgatóság személyzeti 
és munkaügyi osztályában Szi
lágyi Sándor osztályvezetővel. 

- Milyen úton juthat ma la
káshoz egy vasutas dolgozó? 

- Állampolgári jogon a ta
nácstól. családjának szociális, 
jövedelmi és vagyoni helyzeté
től függően. Ebből a lakásellá
tási formából kevés vasutas 
dolgozó részesül. Lakásépítés 
vagy lakásvásárlás útján, azaz 

ségünk van. S utoljára emlékez
tetni szeretnék egyik legfonto
sabb feladatunkra: minél ered
ményesebben együttműködni a 
tanácsok terv- és igazgatási osz
tályaival a vasutas dolgozók la
káshoz juttatása céljából. 

- Hogyan szereznek tudo
mást a fennálló igényekről? 

------------------------------------------1 családiház-építéssel, OTP- vagy 

- Az igazgatóság személy
zeti és munkaügyi osztálya 
minden év januárjában a szol
gálati főnökségek útján felméri 
az építkezni vagy lakást vásá
rolni szándékozókat, s rangso
rolja a kölcsönkérelmezőket. 
A felmérés bontásban mutatja, 
hogy a tárgyévben szolgálati fő
nökségenként hányan és mi
lyen építési (vásárlási) formá
hoz jelentkeztek. A felmérés 
adatai alkalmasak a lakásépíté
si alap felhasználásának évi 
megtervezéséhez, a lakásmeg
oldási formák kiválasztásához. 
A kölcsönkérelmezők támoga
tása a pécsi területi szakszer
vezeti bizottság és a MÁV üze
mi KISZ-bizottság egyetértésé
vel történik. 

, , 

1zt sí óber n ez e 

a litk i 
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A biztonságos és gyorsabb 
munkavégzés alapja az automa
tizálás. Ezért a fényeslitkei 
északt rendezőpályaudvaron -
ahol az exportra menő szerelvé
nyeket fogadják valamint az 
országból érkező üres kocsikat 
rendezik és továbbítják az átra
kóhelyekre - mintegy százmil
lió forint beruházással automa
tizálják a munkát. 

A biztosítóberendezési épület 

arra szolgál. hogy innen irányít
sák a rendezőpályaudvar mun
káját. üzemeltessék a váltókat, 
figyelemmel kísérjék a gurítást 
és kocsirendezést. de a távla
tokban innen irányítják a ké
sőbb beépítendő vágányféke
ket is. 

A 27 mlll!ó forint értékű épí
tészeti munkát augsztus végén 
adta át a Kelet-Magyarországi 
Állami Építő1pan Vállalat. Köz
ben az épületben már megkez-

, 

e 
dődött a szerelE>s. a MÁV Táv
közlési és Biztosítóberendezési 
Építési Főnökség szakemberei
nek irányítása mellett. A mun
kát gátolja. hogy a beépítésre 
kerülő szigetelt síneket viszony
lag későn kapja meg a debrece
ni építési főnökség. Ennek elle
nére abban bíznak. hogy az év 
végére már üzemszerűen mű
ködhetnek az automatikus be
rendezések. 

szövetkezetilakás-vásárlással. 
Tanácsi kijelölés alapján átme
neti ideiglenes jellegű lakáshoz 
jutást biztosít a garzonlakás, il
letve a szobabérlők házában va
ló elhelyezés - gyermektelen 
fiatal házasok, vagy egyedülál
lók számára. S kaphat MÁV
munkaviszonyának és -munka
körének alapján vállalati bérla
kást, illetve munkaköri szolgá
lati lakást. Mivel jóval több vas
utas van, mint amennyi lakása 
van a MÁV-nak. Ezért nincs le
hetőségünk arra, hogy vala
mennyi dolgozónk lakásigényét 
kielégítsük. 

- A' vasutasok elsősorban 
vasutaslakásban szeretnének 
lakni. 

- Lehet, de szeretném 
hangsúlyozni - feleli Szilágyi 
Sándor -, hogy a vasutasok la
kásigényének megoldása is a 
dolgozó és a tanács együttes fel
adata. A MÁV a rendelkezésre 
álló lakásokkal, illetve lakás-
építési alappal nem képes va
lamennyi vasutas lakásigényét 
megoldani, de nem is ez a fel
adata. A szolgálati főnökségek 
kevésbé tudják dolgozóikkal 
megértetni, hogy a MÁV az 
üzemvitel zavartalan ellátása 
érdekében tart fenn laká$okat. 
A tájékozatlan kérelmezők egy
re hátrányosabb helyzetbe ke
rülnek a tanácsi elosztású laká
sokból való részesedéskor. 

- A MÁV lakásgazdálkodá
sa eszerint nem a vasutasok 
szociális helyzetére, hanem az 
üzemvitelre van tekintettel. 
Mit jelent ez? 

- Minden vasutas kaphat 
kölcsönt? 

- Kölcsön csak annak a ké
relmezőnek adható, aki a 
MÁV-nál legalább kétévi, meg
szakítás nélküli munkavi
szonnyal rendelk�zik (üzemi 
érdekből ez alól felmentés ad
ható), nem áll fegyelmi vagy 
büntetőeljárás alatt, az előírt 
előtakarékossággal rendelke
zik, az OTP és MÁV kölcsöntör
lesztési feltételeit teljesíteni 
tudja és szerződésben vállalja, 
hogy munkaviszonyát tíz éven 
belül nem szünteti meg. 

- Milyen lakásmegoldáshoz 
kérhető kölcsön? 

- Támogatni csak új lakás 
építését vagy vásárlását, önálló 
lakást eredményező emeletrá
építést, tetőtér-beépítést, nem 
lakás célját szolgáló helyiségek 
lakássá történő átalakítását, tol
daléképítést, személyi tulajdo
nú lakások OTP útján történő 
vásárlását, állampolgárok tulaj
donában lévő üresen álló csalá
di házak tanácsi kijelölés alap
ján történő vásárlását lehet. 

- A MÁV szállítótevékeny
séget folytat. Minden vasúti 
munka - ha közvetve is - ezt - Nemcsak vevő, hanem 
a folyamatot segíti elő. A lakás bérlőkiválasztási jogot is lehet 
a szállítási feladatok teljesítésé- vásárolni a tanácsoktól? 
hez, a szorosan vett üzemviteli - Szolgálati vagy vállalati 

-----------------------------------------l munka ellátásához szükséges bérlakás hiányában - a ta

Cikkünk nyomán 

Kényelmesek lesznek 
a pénztárfülkék 

Lapunk 16. számában Ké
nyelmetlen pénztá1jülkék cím
mel közöltünk cikket a Nyugati 
pályaudvar belföldi pénztárai
nak kifogásolható technikai be
rendezéseiről. a pénztárosok 
közérzetéről. A cikkre Tongori 
Imre. a budapesti igazgatóság 
vezetőj0 válaszolt: 

„A pén::tárfülkék állapotára 
i•onatkozó panaszokat kivizs
gáltattam. A légtechnikai be
rendezések hibáira felhívtuk a 
beruházó és a ki\·itelező figyel
mt'.•t. Ez utóbbi október 30-ig el
végzi a szi.ikséges méréseket és 
a beszabál\'ozást. Garanciális 
igényeinket· csak ezután érvé
nyesítjük. hogy a tárgyalások 
elhúzódása ne késleltesse a hi
ba kijavítását. 

A jeg�·ktszolgáló asztalok át
alakitásának módját megbe
széltük a pénztárosokkal. A fiók 
nwgszüntetése és az asztal át
alakítása oldalt elhelvezett for
gófiókos szekrén� kialakításá-

val. s a jegyautomata áthelyezé
sével kényelmes munkahelyet 
biztosít az ott dolgozóknak. 

A jegykérő mikrofonok mű
ködéséhez szükséges hangerő 
beállítása és a külső zajok 
(utastájékoztató) kiszűrése el
lentétes követelmény. A pénz
tárfülkék előttt. mennyezetbe 
épített öt hangszóró helyett ket
tő működtetése, s a jegykérő 
mikrofonok megfelelő beszabá
lyozása a felvetett mindkét hiá
nyosságot ktküszöböli. Beállí
táskor az opttmumra törekf 
szünk. 

Az aluljáróban dolgozók pót
lékigényével egyetértünk. Ja
vaslatot teszünk majd arra. 
h0gy a kollektiv szerződés mó
dosításakor ezt vegyék figye
lembe. Dc ne csak a Kyugati 
pályaud\'ar pénztárosai, hanem 
a hasonló helyen dolgozók is ré
szesüljenek pótlékban. 

Segítő s:::ándékú észrevételei
ket kfüzönöm!" 

Virágkiállítás 
Sopronban 

A MTESZ GYSEV területi 
szervezete, a GYSEV vállalati 
művelődési bizottsága és a 
Széchenyi István kertészeti szo
cialista brigád ,,A szép környe
zetért - egészséges szerveze
tért" címmel szeptember 
12-22-ig virágbemutatót, köté
szeti kiállítást és előadásokat 
rendezett a GYSEV kertészeti 
telepén. 

A virágbemutatót Megyik Fe
renc vasútigazgató nyitotta 
meg, majd ezt követően dr. 
Nagy Béla egyetemi tanár „A 
dísznövények külső és belső fel
használása" címmel előadást 
tartott. A kiállításon más kerté
szetek termékeit is bemutatták. 

E program keretén belül 
egészségvédelmi elqadást és vi
rágkötészetet is rendeztek. Dr. 
Makkos Gyula főorvos „A 
négydimenziós embet - g11ó
gyító természet" címmel tartott 
előadást a Liszt Ferenc Művelő
dési Központban. 

Kovács Anikó 

munkaerő biztosításának, meg- náccsal kötött megállapodás 
tartásának, MÁV-hoz kötésé- alapján vasút-igazgatósá
nek alapvető eszköze, s elsősor- gunk tanácsi bérlakás bérlőki
ban az ilyen munkakörökben választási jogát is megvásárol
foglalkoztatott dolgozók hely- hatja. Ez jelenleg a lakás létesí
benlakását szolgálja. tési költsége teljes összegének 

- A lakásgazdálkodás ter- megfizetése mellett általában 
vezésénél milyen irányelveket háromszoros, 50 százalék meg
követnek? fizetése esetében egyszeres bér-

- A kevésbó1 sokat" ná- lőkiválasztási jog biztosítását 
lunk is létkérdés, de ez csak a jelenti. 
lépcsőzetesség, fokozatosság al- - Ekkora összegből sokkal 
kalmazásával biztosítható. La- több dolgozó lakásépítését le
kásépítési alapunk legalább 70 hetne segíteni! 
százalékát kívánjuk magánerős - Szükség van bérlőkivá
lakásépítésre és -vásárlásra for- lasztás vásárlására, főként a 
dítani, 20 százalékért bérlő- és vasút káderpolitikája szem
vevőkiválasztási jogot vásáro- pontjából, de felhasználjuk ezt 
lunk a tanácsoktól, 10 százalé- többlépcsős lakásmegoldásra 
kát lakások felszabadítására is. Pécsett hat ilyen lakás hasz
használjuk, a jogszabályokban nosításával 18 családot juttat
előírt térítés összegének megfi- tunk jobb lakáskörülmények
zetésével. Természetesen gon- hez. 
dot fordítunk a rosszhiszemű - Úgy tudom, épülnek az 
jogcím nélküliek által lakott la- igazgatóság területén új válla
kások peres eljárással való fel- lati bér-, illetve szolgálati laká
szabadítására is. Pécsett a Már- sok is. 
tírok úti bérházban - nyugdí- - Pécsett harminc vállalati 
jasok elhelyezésére - nagy bérlakást építettünk - a téríté
alapterületű, többszobás laká- si kültség átutalása ellenében 
sokból több kisebb lakást alakí- -, Sárbogárdon nyolc vállalati 
toltunk ki. Sajnos sok a műsza- lakás, Simontornyán két szolgá
kilag elavult, felújításra már lati lakás épült. Fonyód község 
gazdaságtalan lakásunk. Ezek területén tizenegy vállalati bér
pótlására kevés anyagi lehető- lakást épített a tanács költség-

vetési üzeme a MÁV részére -
a létesítési költség egyidejű 
megtérítése ellenében. Szentlő
rincen a villamosítást is figye
lembe véve nyolc komfortos -
munkakörrel kapcsolatos 
szolgálati lakást építettünk, 
ahova a lakók 1984-ben költöz
tek be. Gyékényesen üzemi ér
dekből, valamint lakóépület 
pótlása címén tizenhárom la
kást építettünk, melyek MÁV 
vállalati bérlakásként üzemel
nek. Megállapodást kötöttünk a 
Fonyódi Nagyközségi Közös 
Tanáccsal fejlesztési célú pénz
eszközökből kilenc lakás fel
építésére - az átadás 1986 nya
rára várható. 

- Kik kaphatnak tehát 
munkaköri szolgálati lakást? 

- A MÁV lakásügyi utasítá
sa szigorú előírást tartalmaz a 
vasútvonal melletti kisajátítási 
határon belül lévő szolgálati la
kások kiutalására. E lakások 
bérlőjeként csak az utasításba 
felvett munkaköröket betöltő 
MÁV-dolgozók jelölhetők. Ha e 
munkaköröket betöltő dolgozók 
közül senki sem kéri a lakás ki
utalását, szakmunkás vagy ter
melésirányító munkakört betöl
tő dolgozók is kijelölhetők bér
lőként. Fontos tudnivaló azon
ban, hogy a szolgálati lakás ki
utalása minden esetben a meg
határozott munkakör betöltésé
nek időtartamára történik. Vas
út-igazgatóságunk területén 
1217 munkaköri szolgálati lakás 
van, ezek többsége műszakilag 
elhasználódott, komfort nélküli 
lakás. Az ÉHF tervszerűen vég
zi felújításukat, de elkerülhetet
len a selejtezés is. E lakásokkal 
való gazdálkodás a legkötöt
teb b, mert amennyiben a lakás
ban lakó bérlő időközben más 
munkakörbe kerül, jogosultsá
gát elveszíti és lakáshasználóvá 
válik. Ennek a lakásformának 
mégis. sikere van, mert haszná
latbavételkor nem kell lakás
használatbavételi díjat fizetni. 

- Mit nevezünk vállalati 
bérlakásnak, s abból kik része
sülhetnek? 

- A MÁV vállalati bérlakás 
a tanács által is nyilvántartott 
olyan állami lakás, mely a vasút 
területén kívül van, s bérlőjét 
minden esetben a MÁV jelöli 
ki. E lakást a tényleges dolgozó 
részére - üzemi érdekből -
MÁV-munkaviszonya időtarta
mára kell kiutalni, de ki kell 
kötni, hogy a bérlő halálával a 
lakásbérleti jogviszonyt hozzá
tartozói nem folytathatják. E la
kásokért sem kell lakás-haszná
latbavételi díjat fizetni, de ha a 
dolgozó munkaviszonyát tíz 
éven belül - nyugdíjazását ki
véve - megszünteti, a lakást 
köteles üresen, elhelyezési 
igény nélkül a MÁV-nak visz
szaadni. Itt van olyan lehető
ség, hogy a munkaviszonyban 
álló dolgozó tíz év elmúltával 
kérheti - a lakás-használatba
vételi díj megfizetése ellenében 
-, hogy a lakásbérleti viszonyt 
határozatlan időre módosítsuk. 

- Az elmondottak azt su
gallják, hogy a legtöbb súrló
dást a munkakör, a munkavi
szony megszűnése okozza. 

- Ilyen esetekben a lakás
bérleti jogviszony lakáshaszná
lattá alakul át, és a volt bérlő 
jóhiszemű jogcím nélküli la
káshasználóvá válik, aki a ké
sőb bi�k ben már nem gyakorol
hatja . bérlő jogait. Ebben a la
kásha 11.álati jogban a legna
gyobb nehézséget az jelenti, 
hogy a MÁV-lakások cseréjére 
bérlő és lakáshasználó között 
nincs lehetőség. Így történhet 
meg. hogy jóhiszemű jogcím 
nélküli (nyugdíjas) lakáshasz
náló lakik továbbra is (egyedül 
vagy másodmagával) nagy la
kásban. míg a tényleges dolgo
zó négy-öt személlyel kis lakás
ban. E jogi korlátot nem isme
rőkben ez a negatív vélemény 
alakul k1, hogy mindezért a la
kásügyeket intézők a hibásak. 

Klencz Tiborné 
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A fegyveres erők napja alkal
mából szeptember 27-én kitün
tetésekkel egybekötött ünnep
séget rendeztek a MÁV Bevé
telellenőrzési Igazgatóság kon
ferenciatermében. Az ünnepsé
get Ott László ezredes. a Közle
kedési Miniszténum katonai fő
osztályának vezetője nyitotta 
me_g, majd Szemők Béla, a 
MAV vezérigazgatójának álta
lános helyettese mondott beszé
det. A kitüntetéseket Szórádi 
Zoltán vezérőrnagy. honvédel
mi miniszterhelyettes. Klézl 
Róbert közlekedési mimszter
helyettes és Ott László ezredes 
adta át. 
A honvédelmi mimszter a 

Haz� Szolgálatáért 
Erdemérem 

arany fokozata 

kitüntetést adományozta: Füle 
Antal ügyintézőnek. Szeged Ig .. 
Mészáros �ndrás vezérig.-helyet
tesnek, MAV Vezérig a 

Haza Szolgálatáért 
Érdemérem 

ezüst fokozata 

kitüntetést adományozta: Varga 
Tiborné ügyintézőnek. Budapest 
lg. 

Haz� Szolgálatáért 
Erdemérem 

bronz fokozata 

kitüntetést adományozta: Csatá1i 
József lakatosnak. Bp. MÁV Ügy
kez. és Gazd. Hiv. 

Honvédelmi 
Érdemérem 
(30 év után) 

kitüntetésben részesítette: Fodor 
István részlegvez .. Bp. MÁV Ép. 
Géptelep Főn., Kassai István 
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tanto� h,hán szentesi mozdonyvezető át'\'ei,zi a kitüntetést 

KJézl Róbert mini;,zterhel)eltestöl 

törzs parancsnokot. Szerencs 
KÜF .. Mátrai Márton tolmácsot. 
Budapest Ig. 

Honvédelmi 
Érdemérem 
(25 év után) 

kitüntetésben részesítette: Lugosi 
Sándor polgár-véd. törzsparancs
nokot, Miskolc JJ. Ü .. Nagy End
re munkavéd. vezetőt. Bp. Nyu
gati KÜF. 

Honvédelmi 
Érdemérem 
(20 év után) 

kitüntetésben részesítette: Almá
si Bertalan polgárvéd. törz�pa
rancsnokot, Püspökladány KUF .. 
Borbélv István allomas1 keresk. 
tartalékost. Szeged KÜF .. László 
Józsefné ügyintézőt. Szombathely 
Ig .. Németh József termelésveze
tőt, Miskolc Ép. és Hídfenntartó 
Főn., Rácz István építésvez.-h .. 
Pécs lg. 

(Laczkó llrlikó felvételei) 

Honvédelmi 
Érdemérem 
(15 év után) 

kitüntetésben részesítette Berecz 
József katonai szállítmány1rányí
tót, Budapest Ig .. Hantos Gy_ula 
állomásfőnököt, Tapolca KUF .. 
Magyar János ügymtézöt, Debre
cen Ig .. dr. Molnár Lajos músz. 
oszt. vez.-h .. Debrecen Ig .. Swé
gel Béla raktárnokot. Pécs lg .. Vi
�?I Mihály ügyintézőt. Záhony 
Uzemig 
A közlekedési miniszter a 

Kiváló Munkáért 

kitüntf'tésben részesítette: Lantos 
István mozdonvvezetőt. Szentes 
KÜF., Sajtos Péter ig.-h., Szeged 
Ig. 

Dicséretben 

részesítette· Marton István vonal
gondozót, Hódmezóvásárhely Pft. 
Főn. 

Az alkoholfogyasztás 
visszaszorításának tapasztalatai 

(Folytatás az 1. oldalról.) A munkahelyeken az alkoho-
lizmus visszaszorítása nem le

az iszákosság elleni propagan- het kampányfeladat. Ezért is in
dát. Olyan irányban kell a vas- dokolt a küzdelem anyagi és 
utas-közvéleményt formálni, személyi feltételeit évente meg
amely a részegeskedést nem te- tervezni. 
kinti magánügynek. A vállalatok előterjesztésé-

Az előterjesztésekben na- ben megfogalmazott feladatter
gyobb teret kapott az ellenőr- veket mintegy kiegészítve, az 
zés. Például a MÁV-nál elnökség határozata részletes 
1981-ben 154 ezer alkoholszon- útmutatást ad a szakszervezeti 
dás ellenőrzést végeztek, és eb- munka további feladataira. Kö
böl a pozitív esetek száma 2,25 telezi az alapszervi testülete
százalék volt. Ez év első félévé- ket, hogy tudatosítsák a túlzott 
ben 86 ezer ellenőrzés történt, alkoholfogyasztás egészségká
és ebből a pozitív esetek száma rosító hatását és baleset-veszé-
3 százalékot tett ki. A vizsgála- lyességét, valamint az ezzel já
tok gyakorisága az átlagosnál ró közösségromboló hcrtások -
jóval magasabb a forgalom és anyagi veszteségek - követ
az üzemvitel területén. kezményeit, amelyek egyaránt 
1984-ben 904 állomási, illetve sújtják a társadalmat és a csa
vonali forgalmi, 390 forgalmi ládot. Kezdeményezésre szólí
utazónál. valamint 237 vontatá- totta fel az érdekelteket. hogy a 
si dolgozónál kellett ittasság társadalmi szervezetekkel 
miatt eljárm. együttműködve szervezzék 

bevitelét és fogyasztását a mun
kahelyeken. A felderített vétsé
gek esetén lépjenek fpl kezde
ményezőleg azokkal szemben. 
akik az alkoholtilalom előírásait 
megszegik. Éljenek javaslatok
kal felelősségre vonásukra. 

Az alkoholizmus ellem küz
delem hosszú távú. sok Jrányú 
nevelési feladatokat igényel. 
Ezért ki kell alakítani egy olyan 
felvilágosító, agitációs és propa
gandamunkát. amely képes be
mutatni az alkoholizmus rom
boló hatását. Biztosítani kell, 
hogy a szakszervezeti munká
ban folyamatosan érvényesülje
nek az alkoholizmus elleni har
cot segítő konkrét feladatok. 
A reális közgondolkodás k1ala• 
kítása megkívánja, hogy öszm
tén szóljunk az alkoholizmus 
káros hatásáról, gazdasági, szo
ciális. egészségügyi és erkölcsi 
vonatkozásairól. Magas az alkoholos állapot meg az ingázók, a munkásszál

miatt a munkavégzéstől eltiltot- lásokon lakók, a vasúti lakta- Az elnökség ezután megvitat
tak száma 1s, de ez az elnökség nyákat igénybe vevő vasutasok ta és elfogadta a vasutas-testne
véleménye szerint nem mutatja között a felvilágosító. nevele velés és -sport helyzetéről, vala
a valós helyzetet. munkát. Tartsanak előadáso- mint a hetedik ötéves tervidö-

Ebben az évben a MÁV-nál kat, ankétokat, filmvetítéseket. szakra szóló fejlesztésének fel
három olyan halálos munka- Kísérjék figyelemmel a volt al- adatairól készült előterjesztést. 
baleset következett be, amely- koholbetegek rehabilitációját és (Ennek ismertetésére lapunk
nél az alkoholos befolyásoltság a rehabilitációs bizottságoknál ban később még visszatérünk.) 
volt a meghatározó. Az elhal- kezdeményezzék a rehabilitál- Ugyancsak elfogadta a MÁV 
tak olyan alkoholos állapotban tak beilleszkedésének meg- 1985. évi jóléti pótkeretének fel
voltak, hogy környezetüknek könnyítését a közösségekbe. osztására készült előterjesztést, 
egyértelműen észlelni kellett A szakszervezeti munkavédel- valamint a Vasutasok Szakszer
volna ittasságukat. Ma már mi ellenőrök és őrök segítsenek vezete XI. kongresszusa doku
minden munkahelyen tudják a felderíteni az alkohol illegális mentuma1ra készült javaslatot. 
dolgozók, hogy a szeszesital-fo- ..--------------------------
gyasztás és a balesetveszély kö-
zött szoros az összefüggés, és 
mégsem cselekednek. Ide tarto
zik az alkoholfogyasztók felku
tatása, terápiás kezelésük, reha
bilitációjuk meggyorsítása. 

Megbízható források szerint 
a rokkantosításra kerülő vas
utasoknak mintegy hét száza
léka a túlzott alkoholfogyasz
tás következményei miatt ke
rül nyugállományba. Az új fel
vételes dolgozók közül pedig az 
első félévben 101 alkoholizmus 
miatt nem felelt meg az egész
ségügyi feltételeknek. Folytat
ható ez a sor azzal, hogy havon
ta 70-100 között változik azok
nak a száma, akik rendszeres 
alkoholfogyasztás miatt kerül
nek betegállományba. Ezek az 
adatok nem fejezik ki azokat a 
terheket, amelyeket a társada
lombiztosításnak kell viselni. 

Olyan időben kezdtünk egy 
intenzívebb mértéktelen alko
holfogyasztást visszaszorító 
küzdelembe, amikor hazánk
ban az összes elfogyasztott ital 
egy főre eső mennyisége abszo
lút alkoholban meghaladja a 11 
litert. Szakszervezetünk elnök-
sége és a vállalatok vezetői 
mégsem tekintik kilátástalan
nal< ezt a küzdelmet. Összefo
gással és, ha helyesen tárjuk fel 
a túlzott alkoholfogyasztás oko
zati körülményeit, lehetőség kí
nálkozik arra, hogy visszaszo
rítsuk a mértéktelen italozási 
szokásokat. 

KISZ-vezetők továbbképzése 
A hatvani MÁV üzemi KISZ

bizottsága szeptember 20-
22-ig speciális felkészítést tar
tott Salgóbányán a vasútüzemi 
KISZ-bizottsági tagok és az 
alapszervezeti vezetőségi tagok 
számára. A színvonalasabb 
munka egyik előfeltétele az ifjú
sági vezetők felkészítése. A to
vábbképzés célja volt még meg-

jegyében tájékozódott a fiatalok 
gondjairól. A KISZ-eseknek a 
fórum keretén belül módjuk 
volt megismerkedni a helyi gaz
dasági és társadalmi vezetés 
problémáival és feladataival. 

Meleg János, 
a MÁV üzemi 

KISZ-bizottság titkára 
ismertetni a vasút jelenlegi gaz- ,------------
dasági helyzetét. Erről a MÁV 
Vezérigazgatóság képviseleté
ben megjelent Hipszki Mihály 
tájékoztatta a résztvevőket. 
A KISZ tömegbefolyásának, te
kintélyének növelésére is szük
ségünk van, amely csak maga
sabb színvonalú munkával ér
hető el, úgy, hogy ha a KISZ-es 
fiatalok az eddiginél többet 
tesznek minden területen. 

A felkészítésen részt vett 
Soós Tamás, A Heves megyei 
KISZ-bizottság első titkára, aki 
már a XII. KISZ-kongresszus 

Műsoros est 

a munkásszállón 
A MÁV Aszódi úti, 400 sze

mélyes munkásszállóján - a 
szálló színjátszó körének meg
hívására - vidám műsoros es
tet rendeztek szeptember 30-án. 
„Nosztalgiázunk" címmel a 
Gyöngyösi Játékszín kamara
együttese mutatkozott be nagy 
sikerrel. 

Kertészkedők 
figyelmébe! 

Dicséret a főkapitánytól 

Faiskolai /erakatainkban 

október közepétől 

gyümölcsfaoltványok, 

bogyósok, 

szőlőoltványok, 

díszcserjék, 
A Szak- és Szerelőipari Fő

nökség rendészeti vezetője, 
Csepregi Tibor csak néhány hó
napja dolgozik jelenlegi beosz
tásában. A fegyveres erők nap
ja alkalmából mégis kitüntetést 
kapott. A Közbiztonsági Érem 
ezüst és arany fokozata után ez
úttal Főkapitányi dicséretben 
részesült. 

- Gyanítom. hogy a dicsé
ret elsősorban nem a rendész
nek, hanem az önkéntes rend
őrnek szólt - magyarázza. -
Önkéntes rendőrként már ötö
dik éve tevékenykedem, rendé
szeti vezetőknek pedig csak ez 
év áprilisában neveztek ki. Ko
rábban ipari tanulókat oktat
tam, illetve különböző műszaki 
beosztásokban dolgoztam. 
A rendőri munka pedig már ka
maszkorom óta érdekel. Az öt
venes években, leszerelésem 
után lehettem volna rendőr, de 
akkoriban nem álltak nagy 

becsben az egyenruhások, ezért 
inkább más pályát választot
tam. Az érdeklődésem a rendőri 
pálya iránt azonban nem válto
zott. Autodidakta módon képez
tem magamat, meglehetősen 
nagy könyvtáram van krimina
lisztikai művekből. Jócskán 
megkésve ugyan, de végül 
mégiscsak sikerült a rendőri hi
vatás közelébe jutnom. Jelenleg 
a Budapesti Rendőr-főkapi
tányság önkéntes rendőri ve
gyes századának vagyok a pa
rancsnoka. Rendészeti vezető
nek is az önkéntes rendőri be
osztásom miatt neveztek ki. 
A két hivatás nem áll messze 
egymástól. 

- Nem éppen népszerű fog
lalkozások . .. - jegyzem meg. 

- Elismerem, de aki a hiva
tását szereti, nem törődik a 
népszerűséggel. A tisztességes 
emberek belátják. hogy szük
ség van ránk. A kemény mun-

káva! megszerzett értékeket vé
deni kell, mert akadnak olyan 
emberek, akiknek a közvagyon 
préda. A hivatásos rendőrök is 
elismerik, hogy az önkéntesek 
nélkül rosszabb lenne a közbiz
tonság, kevésbé hatékony a va
gyonvédelem. Példának meg
említhetem, hogy a múlt évben 
167 elfogásunk volt; veszedel
mes bűnözőket tettünk ártal
matlanná. Előfordult, hogy 
egész éjjel üldöztünk egy betö
rőt. hosszú hajsza után elkap
tuk, azután mentünk dolgozm, 
mert közben reggel lett. Meg
történt az is, hogy a sértett (leü
tötték és kirabolták egy külvá
rosi kocsma közelében) a nyo
mozást vezető rendőrtiszt irodá
jában nem tudott használható 
vallomást tenm, csak azt hajto
gatta, hogy nem emlékszik 
semmire. Hetekkel később ösz
szeakadtam vele a szóban forgó 
kocsmában. és ott váratlanul 
eszébe villant néhány olyan 

részlet, amelyek alapján hama
rosan elfogtuk a támadót. 

- Rendészként is voltak ha
sonló esetei? 

- Szerencsére nem, bár az 
idén júliusban elkaptunk egy 
tolvajt. Az egyik kollégám vette 
észre a szokásos bejárása so
rán, hogy a tmk irodájának aj
taját egy fiatalember feszegeti. 
Rádión jelentette, és mi megtet
tük a szükséges intézkedéseket; 
nem menekülhetett a tolvaj, aki 
egyébként nem a mi munká
sunk volt. A főnökségen dolgo
zók többsége becsületes ember, 
persze „linkek", italozók ná
lunk is akadnak. Az ő szemük
ben nincs valami nagy becsüle
tünk, de hát ezt mi nem is bán
juk. Mi a rendesen dolgozó, 
tisztességes emberek érdeké
ben tevékenykedünk. Mun
kánk elismerését is tőlük vár
juk. 

(sárközi) 

örökzöldek 

nagy választékban kaphatók. 

Vásárlóink a vállalatunknál előállított új 
fajtákból válogathatnak. 
Vírusmentes cseresznye- és meggyoltványaink 
jobb eredést, nagyobb életerőt, ennélfogva 
több és szebb termést garantálnak. 
Díjtalan szaktanácsadás legújabb kutatási 
eredményeink alapján. 

Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Fejlesztési 
Vállalat (volt Kertészeti Kutató Intézet) faiskolai 
árudája: 
Budapest XXII., Nagytétényi u. 196-198. 
Budatétény vasúti magálló közvetlen közelében. 
Megközelíthető a 3-as vagy piros 3-as autóbusszal is a 
Móricz Zsigmond körtértől. 
Árusítás közvetlenül faiskolai telepünkön is: 
Érd, Elvira major 70., főközlekedési út (régi Balatoni út) 
26. km. 
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E
gyenruháját kiemelte az 
erős naftalinszagú szek
rénvből. az erkélvre tet

te. hogy átjárja a hideg szél. 
Karácsonyeste Székáts unifor
misban ült asztalhoz. Volt eb
ben az emlékeket hordozó szo
kásban valami bizarr és mégis 
megrendítően szép eredetiség. 
A két gyerek - Márta és Ist
ván - ezen a napon az aján
dékvárás izgalmával leste. mi
kor lobban már föl a csillagszó
rók fénye. Ez volt a jeladás és 
következtek a meglepetések. 
Mint kis vademberek a meg
szerzett zsákmánynak. nekies
tek a dobozoknak. a csomagok
nak. tépték. szaggatták a papí
rokat. amelyeket Márta ügyes 
keze masnizott egybe. Apjuk 
úgy állt fölöttük egyenruhában. 
mmt a nyugalom és a biztonság 
szobra. Márta meg. az oltalom 
szent angyala. nézte a türelmet
len kis kezeket. ovális. szép bar
na arcán lecsurogtak a köny
nyek. Ezekben az eg�szen per
cekben kitárulkozott Székáts
ban a lélek belső lényege. átjár
ta a gyerekei biztonságáért ér
zett felelősség, amelynek az 
egyenruha volt a legfontosabb 
tartozéka és kifejezőJe. A hajda
ni felelősséget már régen le
mosta az idő Székáts egyenru
hájának \'áll-lapjáról. csak az 
emlék és a szokás maradt meg. 

Márta bosszúsan érkezett. 
- Nem kaptam azt. amit 

szerettem volna. Buklét akar
tam. Vettem egy kosztümnek 
való dzsörzét. Kibontotta a cso
magot és az ablaknál megnézte 
a finom. halványzöld szövetet. 

- Szép anyag - állapította 
meg Székáts. 

- Elég szép - mondta Már
ta szárazon. - Hozzál ki színes 
karácsonyi papírt meg ezüst
szalagot. 

Az asszony gondosan, ízlése
sen becsomagolta Eszter aján
dékát. Jól megvan a menyével, 
de elsősorban a fia boldogságát 
szolgáló anyai érzések irányít
ják a gondolatait. mozgatják 
fürge ujjait. 

- A törölgetéssel végeztél? 
- fordult Székátshoz. 

Régen. 
A fenyőt fölhoztad? 
Még nem. 
Akkor indu!J. készítsd elő 

a halat. 
Székáts előhozta a felenge

dett kiegyenesedett harcsát. 
szakszerűen kibontotta. meg
tisztította. azután fölszeletelte. 
milliméter-pontossággal egyfor
ma szeletekre. 

Lemegyek a fenyőért. 
- Először rakd föl a teríté

ket. 
Középre állította a téres. to

jásdad alakú ebédlőasztalt. rá
terítette a fehér damasztab
roszt. a szalvétákat és a tányé
rokat ülésrend szennt elhelyez
te. 

- Jaj. az isten áldjon meg, 
mit csinálsz itt? - kiabált Már
ta - mélytányérokat teszel az 
asztalra? 

- Hát miért van elöl. ha 
nmcs szükség rá? 

Te pakoltál ki mindent. 
- Mit rakjak föl? 
- Semmit. hagyd a fenébe, 

majd én megcsinálom. 
Enyhén vibrált a levegő. Le

ment a pincébe. előszedte a bo
rotvaélesre köszörült bozótvágó 
kését, megfaragta a fenyő vé
gét. ráillesztette a háromlábú 
vastalpazatot. megszorította a 
csavarokat a fa töve körű!. Leál
lította. körbejárta. Elégedetten 
álapította meg, hogy sűrű lom
bozatú. fnss, eleven fa. A pince
gádor előtt lecsapkodta a hó fa
gyos tetejét. homokkal és szá
raz porhóval ledörgöite a tenye
réről a ragadós fenyőgyantát. 
A korai téli alkonyat szinte 
szemmel láthatóan ereszkedett 
le a havas kertre. Közepére hú
zódva állt a vedlett külsejű. el
hanyagolt épület. újra kellene 
kőporozn1. de hát az egy kisebb 
vagyonba kerül. Sokáig azzal 
áltatta magát. hogy maJd a har
madik könvv honoránumából 
megcsinált�tja. most azonban a 
fenvőfa mellett. vörösre dör
zsöit kezekkel. szomorú gondo
latokkal bíbelődve lemondóan 
legyintett: 

- Kedves kis házacskám. éri. 
már nem adok rád új ruhát. 

Bezárta a pinceajtót. halina
cs1zmájának talpát megcsap
kodta a kövezeten. A szél meg-

csöndesedett. az ég kékjére föl
rakódott a tintaszín este. hal
vány fényű csillagok sziporkáz
tak a keleti égbolton. 

- De jó volna a csillagok
ban élni' - mondta hangosan 
- ott fönn a mindenségben. 

Megállt az udvaron. szívtájé
kon megnyomkodta a mellét. 

- Marhaság. Sehol sem le
het élni. csak a földön. de itt 
meg minek éljen az ember? 

A hall közepére állította a fát. 
A drótkampókra tűzött desszert 
szaloncukrokat fölaggatta a 
gallyakra. telerakta csillagszó
róval és különböző ezüstös, ara
nyos díszekkel. 

Hol találom az ajándéka-
kat? 

Hagyd békén, majd én el
intézem. 

- Intézd el. én befejeztem. 
Felöltözöm. 

Siklós János 
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igazán meg nem élt szépségei
nek elvesztéséért egy ilyen ret
tenetes kárpótlással adózik? Az 
utóbbi években gyakrabban 
megfordult Székáts fejében. 
hogy ez az asszony őszinte. 
mély érzések nélkül él vele. 
lánykorában az egyenruha bű
völete és a „Jövő embere „ kö
rüli legendák megzavarhatták. 
amiből azután nem karrier. ha
nem egy zaklatott, bizonytalan 
élet kerekedett, s csak a rosszul 
fölfogott felelősség tartotta meg 
a számára lassacskán idegenné 
váló egyenruhás Székáts mel
lett. Rakosgatta a tányérokat, 
evőeszközöket. poharakat és 
csomózta. bogozta belső fan
tomvilágának összekuszált in
dáit. s nem találta annyJra iz
galmasnak, derűsnek a családi 
karácsonyt sem. de megállította 
a suta gondolatokat; fölölti ezre
desi ruháját, s az asztalfőn majd 

kovácsolt harci eszközök arze
náljából azonnal bevetette a 
helyzethez illőt. 

- Mikor köszöntél meg ne
kem valamit - süvöltött a sza
badjára engedett düh. 

Székáts visszafogta a szót, el
lenkező esetben a fegyverek vá
logatás nélkül kerülnek fölhasz
nálásra, de Márta már nem vet
te figyelembe, hogy a másik 
alarmíroz1k. 

- Tudd meg. egy jó szót 
nem érdemelsz' Alig kerültünk 
össze, már a szeretődhöz men
tél. Utolsó órás várandós vol
tam, azt üzented a klubból. tu
dom hol van a mentő és a szülé
szet. Ez sem igaz?' 

Székáts magára hagyta, az 
öngerjesztő asszony súlyos vá
dakat tartalmazó mondatai a fa
lak csempéin csattogtak. 

- Magam neveltem a két 
gyereket. azokkal se törődtél. 
Odalökted a pénzt és élted a 
magad életét. Vagy már elfeleJ
tetted a trógeréveidet is? 

A csillagokban élni 
A lábas az elégett rántással a 

konyha sarkába repült. 
- Mindig cselédnek tartot

tál. közönséges kurvának. akit 
akkor húzol az ágyba, amikor 
jólesik! Ezt soha nem tűrtem, ez 
a te bajod' - Hogy fejezted volna be? 

Te kiöltózöl. én pedig bolondul
jak meg a konyhában? - patto
gott Márta. 

- Mondd. mi az isten csudá
ját csináljak még? 

- Bontsál föl egy ős21barac
kot és egy meggyet. 

Székáts lenyelte a mérgét. 
- A tálalón találsz két egy

forma virágos tálat, hozd ki és 
öntsd azokba. 

- És azután mi következik? 
Márta nem reagált az epés 

megjegyzésre. már-már kedve
sen kérte. hogy az előkészített 
terítéket rakja föl. 

- Mi az. mégis én terítsek? 
- Ha lennél szíves - kérte 

krumphhámozás közben. 
- Hogy a tűz égetné meg a 

karácsonyt! 
- Ejnye-ejnye. ezredes úr, 

csak nem berzenkedünk egy 
csipetnyi dolog miatt? Már elfe
lejtette rakodómunkáséve1t? 

Berzenkedjen veled a ha-
Iá!. 

Természetes kívánság, de 
az �zredes úr nélkülem életkép
telen lesz. 

Megállt a konyhaajtóban, va
lami gorombaságot szeretett 
volna mondani, de azután le
mondóan közölte, hogy min
denkinek megvan a maga ke
resztje. 

- Látod. ebben igazad van, 
az én keresztem különösen ne• 
héz, majdnem kilencven kiló -
kontrázott az asszony gúnyo
san. 

Székáts tehetetlennek érezte 
magát. forgolódott a háztartás 
körül. billegett ide-oda kettőjük 
kötéltáncában. mint lúdtoll a le
vegőben. Arra gondolt, hogy ta
lán elromlottak az idegei, meg
nyúltak, mint a cimbalom húr
jai. vagy túlságosan kife�ültek, 
és Márta, a violinkulcs, érzéket
lenül srófolja. Lehet, hogy ezre
des; önérzete annyira fölmaga
sodott, mmt lapályon a hegy és 
ellenszenves neki ez a termé
szeti furcsaság, megpróbálja 
kosaranként elhordani a he
gyet. 

Amit szívesen mondana. az
zal Márta visszaélne, vagy 
egyáltalán nem értené meg. s 
gúnyt űzne belőle. Maradék ön
érzetét hamarabb fölemésztené, 
s jócskán elsorvadt tekintélyé
ből semmi sem maradna. Való
jában hiúsága óvta a feltárulko-
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visszavarázsol valamit abból az 
időből, amikor még némi kis re
mény húzódott meg a mundér 
alatt. 

Szorongó tűnődéséből fel
riasztotta az asszony kérdése: 

Készen vagy a terítéssel? 
- Készen. 
- Mosd meg az almát és a 

narancsot, a gyömölcsöskosarat 
a kredenc alján találod. 

Szó nélkül teljesítette a pa
rancsot. 

bői? 
Italokat hoztál föl a pincé-

Hoztam. 
Tokajit 1s? 
Azt nem. Majd később le

megyek. 
Az egyenruha naftalinszagát 

kiszívta a hideg. Tiszta fehérne
művel együtt, vállfástól a fürdő
szobába vitte és bezárta az aj
tót. 

- Az úr fürdik, a másik 
megszakadhat - indulatosko
dott Márta. 

Székáts úgy tett, mintha nem 
hallaná. A gáztűzhely felől ér
kező méltatlankodás hangereje 
a közelgő Vihart jelezte. Leg
utóbb a gázlángok röpdöső he
gyéről szökött föl az indulatok 
hömpölygő lávája. Kötekedő ör
dögök incselkedtek a pisla lán
gokkal. észrevétlenül fölszítot
ták erejét és a rántás odaégett. 
Székáts ebből csak annylt lá
tott. hogy füstöl a lábas. 

- Még egy rántást se lehet 
rád bízni! 

- Ez a nyomorult gáz az oka 
- magyarázta volna ügyetlen-
ségét. 

- Te kétbalkezes, sikerült 
neked valami ebben a rohadt 
életben? 

- Itt ugrálok és ahelyett, 
hogy megköszönnéd, folyton 
becsmérled az embert! 

- Azt köszönjem meg, hogy 
elégetted? 

- Te képtelen vagy a nor
mális beszédre? 

- Oh, te mondod ezt, akivel 
soha semmit nem lehetett meg
beszélni? 

- Mit beszéljek meg veled, 
olyan távol állunk egymástól, 
mintha nem is ezen a földön él
nénk1 

- Látod, ez igaz. 
Ezen a fordulaton Márta 

fegyvertárának ajtaja kinyílt, a 
valóságos és a vélt sérelmekből 

És ez így ment, amíg lassacs
kán belefáradt lelki gyötrelmei-
1;1ek fölpanaszolásába. 

- Karácsonyeste nem lesz 
ilyen cirkusz - motyogta Szé
káts borotválkozás közben a tü
kör előtt. - Ez a békesség 
napja. 

Még nem sejtette, mekkora 
tévedésben van. 

Újra megfente régi Wilkin
son-kését, másodjára is lehúzta 
a szakállát. Elégedetten töröl
gette a kopott nyelű szerszámot 
és a tükrös ajtós kis szekrénybe 
tette a villanyborotvák mellé. 
Egymásután három karácsony
ra egy-egy különböző márkájú 
villanyborotvát kapott ajándék
ba, de nem szívlelte ezeket a 
modern szőrtelenítő eszközö
ket, úgy érezte, megőrlik a 
szakállát, a villanykések pörgé
se az öreg falusi darálómalom 
forgó kerekeire emlékeztette. 
A kés az igazi, férfias borotva, 
keményen serceg alatta a sza
káll, használata komoly figyel
met és kézügyességet kíván. 
A korszerű borotválkozás esz
közeiből csak a habot méltá
nyolta, praktikusabb, mint a 
szappan és az ecset, az arcvize
ket is békén hagyta, nem kato
naembernek valók. 

A Világoskék fürdőszoba kel
lemes színe, s a meleg fürdővíz 
a kádban elbódította, a nyuga
lom perceiben jóleső fáradtsá
got érzett, de a konyhaajtó csat
tanása elűzte lustálkodó hangu
latát. 

Márta vacsorakészítő buzgal
ma életre keltette a lábasokat, 
serpenyőket és a tálakat. A jól 
fölszerelt, tágas helyiség önma
gában akkor is érdektelen, ha 
olyan rend és tisztaság uralko
dik benne, mint a steril labora
tóriumokban, s akkor is unal
mas, hogyha rendetlensége ve
tekszik egy bagdadi bazáréval, 
de most működésbe léptek a 
kések, a hosszú nyelű, kétágú 
villák, lapos kanalak mozogtak, 
villogtak a serpenyők fölött, 
mint begyakorolt fémkezek. Az 
égett zsír és prézliszagú levegő 
fölforrósodott, szürke fátylat 
vont az ablaküvegekre, a min
tás, fehér csempén csillogott a 
lecsapódott pára. 

(Folytatjuk) 

zástól és az a tapasztalat, hogy ..---------------------------
aki kiadja a rejtett kínlódását, 
az kiszolgáltatott. erkölcsileg le
értékelődik. Próbálkozott Már
tával 1s, de a zsörtölődés hevé
ben mindannyiszor fejére hul
lott őszinteségének töviskoszo
rúja. Csak önmagába kapasz
kodhat. nincsen olyan külső fo
gódzó vagy támasz. amely bel
ső viharaiban jótékony villám
hárító lehetne. Székátsnak ön
magával kell elszámolnia, örö
mei, kudarcai, megélt igazi ve
resége az övé, ha túlélte, most 
már a távolodó idő gyógyító ha
tású lehetne, de Márta elvadult, 
indulatos magatartása föl
transzformálja a múltat. s éle
tük mindennapjaiba helyezi 

Lehet, hogy akaratlanul, bár 
inkább elégtételért. az élet soha 

Október 20-án 

Vasutas operabérlet 
A vasutas operabérlet ne

gyedszázados jubileumi évében 
1s nagy érdeklődés kísérte a 
szervezőmunkát. A bérlet nép
szerűségére jellemző, hogy 
több száz érdeklődőnek nem si
került az igényét kielégítem. 

Az új színházi évad első bér
leti előadására október 20-án, 
vasárnap délelőtt, 11 órai kez
dettel kerül sor az Erkel Szín
házban. A bérlettulajdonosok 
abban a megtiszteltetésben ré-

szesülnek, hogy az Operaház 
igazgatósága a belső felújítás 
alatt álló színházat a vasutas 
bérlettel nyitja. 

Bemutatásra kerül: Erkel 
Hunyadi László című operája. 
A főbb szerepeket Rozsos Ist
ván, Vághelyi Gábor, $ólyom 
László, Pászthy Júlia és Bokor 
Jutta játssza. 

A 25. jubileumi évad első elő
adását rövid ünnepség vezeti. 
illetve zárja be. 
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Durkó (,ábor: Faluvége 

Jöttek, láttak, g)őztek 

A pécsi vasutas fúvósok 
az ostravai fesztiválon 

A pécsi vasutas koncert-fú
vószenekar - a Művelődési 
Minisztérium. a Népművelési 
Intézet és a KŐT A javaslatára 
- augusztus 29-től szeptember 
3-ig Magyarországot képviselve 
vehetett részt a nagy fúvószene
karok VI. nemzetközi verseny
fesztiválján a csehszlovákiai 
Ostravában. 

A fesztiválon tíz ország 24 ze
nekara közül (Európa és Japán 
legnagyobb zenekarai mutat-

koztak itt be) a pécsi koncert-fú
vószenekar lett az első. 

Az edd1g1 fesztiválokon ma
gyar zenekar Ostravában még 
nem ért el helyezést. A pécsi 
vasutas koncertfúvósok első al
kalommal vettek részt külföldi 
versenyfesztiválon. Jól előké
szített, magas színvonalú játék
kal méltán szerezték meg a 
győzelmet, tovább öregbítve ez
zel a magyar vasutaszenekarok 
hírnevét. 

Úttörövasutasok lesznek 
A MÁV Széchenyi-hegyi Úttörővasútnál szeptemberben kez

dődött a 4. osztályos tanulók tanfolyami képzése. Az idén a beis
kolázható százhatvan gyerek helyett száznyolvank1lencen jelent
keztek. hogy magukra ölthessék majd a kisvasút egyenruháját. 

Akik megfeleltek a felvételi követelményeknek. de most 
helyhiány miatt nem vehetnek részt a tanfolyamon, azok a jövő 
év februárjában sajátíthatják majd el a vasúti tudnivalókat 

S. R. 

Tunéziában vendégszerepelt 
a Bocskai néptáncegyüttes 

A debreceni járműjavító 
Egyetértés Művelődési Köz
pontja és a Debreceni Általános 
Fogyasztási és Értékesítési Szö
vetkezet közös fenntartású 
Bocskai néptáncegyüttese vett 
részt Tunéziában a karthágói 
nemzetközi folklórfesztiválon, 
ahol 18 ország képviseltette ma
gát. Egyes országok hivatásos 
együtteseket küldtek. Ilyenek 
voltak: a Szovjetunió. Kína. 
Szenegál, az EAK zenei és tánc
együttesei. Az együttesek sok
színű programja, magas szmtű 
felkészültsége nagy élményt 
nyújtott a nagyszámú közön
ségnek, és jelentős szakmai ta
pasztalatot adott a részt vevő 
együtteseknek. 

Az európai ember számára 
szmte elviselhetetlennek tűnő 
afnkai hőség. az arab konyha 
különleges ízei, a nagy távolsá-

gok, a már említett hivatásos 
együttesek jelenléte teherként 
nehezedett a magyar csoportra. 
Ennek a tudata is szerepet ját
szott abban, hogy példamutató 
fegyelemmel. lelkesC'déssel mu
tatták be önálló 30 perces prog
ramjukat a karthágói szabadté
n színpadon. 

A siker nem 1s maradt el. 
A város kormányzója másnap 
személyesen fogadta az együt
test és mutatta be a város neve
zetességeit. Az önál1ó program 
bemutatását még négy fellépés 
kövPtte Tunézia városaiban. 
A karthágói romok. a múzeu
mok kincsei, fürdés a tenger
ben mind-mind fokozta a be
mutatón elért siker felett érzett 
örömét a táncegyüttes vala
mennyi tagjának. 

L. Varga Lajos 

l\.artháfi?;Ó romjainál 
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USIC atlétikai bajnokság Olomouchan 

.,..,. 

0 szi csillagtúra 
A vasutas természetjáró 

szakbizottság szeptember 
a 

Férficsapatunk a harmadik, 
nok az ötödik helyen végeztek 

13-15. között - Gánt, Mind
szentpuszta, Kőhányás-puszta 
szálláshelyekkel rendezte 
meg ez évi őszi vasutas csillag
túráját, melyen 18 vasutas
egyesületből 150-en vettek 
részt. 

A csehszlovákiai Olomouc
ban rendezték augusztus 26. és 
30. között az USIC VIII. nem
zetközi atlétikai bajnokságát. 
amelyen 19 ország - köztük a 
magyar vasutas sportküldött
ség - 310 versenyzője vett 
részt. 

A versenyek színvonala a kö
zepesnél jobb volt, de egyes 
versenyszámokban gyenge tel
jesítménnyel is lehetett pontot 
szerezni. Kimagaslóan jó ered
ményeket értek el a szovjet és 
az NDK-beli versenyzők. A ver
senyeken 13 új USIC-csúcs szü
letett. amelyekből három ma-

Hobbi - felsőfokon 

gyar versenyző nevéhez fűző
dik. (Bolgár Tamás, gerely, 
79,70 m; Szitás Imre, kalapács. 
74,68 m; Budavári Éva, gerely. 
55,70 m.) 

A magyar csapat teljesítmé
nye kissé a várakozáson alul 
maradt. bár négy első, négy 
második és öt harmadik helwt 
szereztek versenyzőink. A n�m
zetköz1 pontversenyben a fér
fiak harmadikok. a nők pedig 
az ötödikek lettek. 

Női csapatunk (Budavári, 
Szélingerné és Vargáné kivéte
lével) nem hozta a várt eredmé
nyeket. Különösen Petrika Ibo
lya teljesítménye keltett csaló-

dást. A magyar csapat számára 
nem volt kedvező a verseny 
időpontja. mert többen London
ból és Cottbusból érkeztek a 
versenv színhelvére. A fárasztó 
utazás· után �ásnap délelőtt 
már rajthoz kellett állni. 

A férfiaknál a Molnár test
,·érpár és Makó Ernő kivételé
vel a versenyzők teljesítményé
vel elégedett volt a szakvezetés. 
Figyelemre méltó Bodó Béla 
110 méteres gátfutásban elért 
eredmén:ve. valamint a szom
bathelyi dobó atléták jó teljesít
ménye. 

Kóczián László 

A találkozó ünnepi megnyitó
jára 14-én. Mindszentpusztán 
került sor. Reményi Pál szakbi
zottság-vezető megnyitója után 
összetett szellemi vetélkedőre 
került sor. A versenyzőknek nö
vénymeghatározási. egészség
ügyi, földrajz- és tájismereti 
kérdésekből kellett számot adni 
tudásukból. Legjobbnak bizo
nyult a M1skolc1 �asutas SC 
(Gömbze Béláné, Agoston Jó
zsefné, Csernai Bélári,é) csapa
ta. 2. a Debreceni MA V Ig. se. 

3. a Máv Vezérigazgatóság II. 
csapata. 

Délután 3.6 km-es pályán tá
jékozódási és túravezetési ver
senyre került sor. Ezen nullhi
baponttal. holtversenyben a 
Kőbányai Vasutas SK (Rósa 
László, ifj. Rósa László) és a 
Debrecem MÁV Ig. II. (Tóth 
István, Márton Jánosné, Fecs
kán Erzsébet, Szikszai Lajos) 
csapatai végeztek az első he
lyen. Harmadik a Miskolci Vas
utas se csapata. 

Minden olyan, 
mint az igazi . . .  

Lövészet 

Gyöngyösi siker 
A gyöngyösi kitérőgyár 

MHSZ-lövészklubja a kará
csondi úton lévő lőterén lengyel 
sportdelegációt fogadott au
gusztusban. A Krakkóból érke
zett vendégeket a helyiek két 
számban hívták ki versenyre. 

A találkozó 15-én. vértesi tú
rákkal zárult. 

Kirándulás 

A sátoraljaújhelyi pályafenn
tartási főnökség KISZ-alapszer
vezete az „Ismerd meg Borso
dot" mozgalom keretében Agg
telekre és környékére látogatott 
el a közelmúltban. A világhírű 
cseppkőbarlang megtekintése 
után a festői környezetben fek
vő rakacai víztárolóban gyö
nyörködtek. Hazafelé a zemplé
DJ hegyekben található régi vá
rakat, várromokat csodálták 
meg. 

* 

Vajda Mihály a szegedi or
szágos modellkiállításon HO tí
pusú modellvasútjával első dí
jat nyert. A lenyűgöző méretű 
- csaknem az egész termet be
töltő -. a valóságot élethűen 
imitáló terepasztal ámulatba ej
tette a szakembereket és a lai
kusokat egyaránt. 

- Régi szenvedélye a i:asút
modellezés? 

- Ezerkilencszázhetvenben 
egy PIKO készlet vásárlásával 
kezdtem. később áttértem a 
HO-ra. Közben beszereztem a 
modellezéssel kapcsolatos vala
mennyi fellelhető szakirodal
mat. Ezek alapján terveztem 
meg a mostam, mintegy tizen
három négyzetméternyi terüle
tet elfoglaló asztalt. Arra töre
kedtem, hogy külalak és műkö
dés szempontjából egyaránt a 
valósághoz közel álló legyen. 

- Ehhez viszont komoly 
vasúti szakismeretek is kellet
tek. 

- Vasutas vagyok, a MÁV 
Szegedi Igazgatóságán műszaki 
ügyintézőként dolgozom. Vas
útbiztosító berendezésekkel 1s 
foglalkozom. A szakmai tudás 
nagy előnyt jelentett a terepasz
tal jelzőinek és működtetésének 
kialakításakor. A MÉH-telepen 
például ócskavasként. kilós 

áron vettem a posta által lese
lejtezett jelfogókat. .. helyre po
foztam" őket. majd beépítettem 
az önműködő térközbiztosító 
berendezés be. 

- Milyen tanácsot adna a 
kezdő msútmodellezőknek? 

- A modellezéshez minde
nek előtt türelem kell. A model
lezés nPm olcsó hobbi. csak fo
kozatosan lehet fejlesztem. i'( e
kem tizenöt év kellett. amíg idá
ig eljutottam. Azután a mérete
ket úgy kell meg\'álasztam. 
hogy alkalmazkodjon a lakás 
méretéhez. Nős emberekre vo
natkoztatva: az sem mindegy. 
hogy a feleség szereti. megtűri 
vagy nyűgnek tekinti férje 
szenvedélvét. Nálunk a felesé
gem nem�sak szereti a hobbi
mat. de legfőbb segítőtársam is. 
Ha valahová utazik, mindig hoz 
magával valami újdonságot. Az 
elmondottakból kitűnhet: a mo
dellezést csak hosszú távra ter
vezve érdemes elkezdeni. 

- Lesz-e következő korsze
rűsítési fázis? Példának okáért 
a központi f orgalomirányitás 
kiépítése 

- Más a szándékom. Figye
lembe véve az ország energeti
kai gondjait. a következő lépés 
a villamosítás lesz .. 

Gerecsei Zoltán 

A gyöngyösiek 84:73 arány
ban nyertek. Figyelemre méltó 
eredményt é1t el a kisöbű sport
puska 60 lövéses fekvőszámá
ban Tóth József 596 körös telje
sítményével. A junior lányok 
mezőnyében Magda Szewcyk 
tűnt ki 584 körös eredményé-
vel. 

Sz. F. 

Vetélkedő 

A GYSEV MHSZ Honvédel
mi Klubja szeptember 20-án. a 
fegyveres erők napJa tiszteleté
re vetélkedőt rendezett. melyre 
nyolc csapat nev�zett. A részt
vevők először lövészetben, 
majd szellemi vetélkedőn mér
ték össze tudásukat. 

Az első helyen az igazgatóság 
ifjúsági csapata végzett. 

Október: 
újítási hónap 

A soproni vasutas nyugdíja
sok 260 tagú csoportja Eszter
gomba látogatott augusztus 
22-én. Az idős vasutasok külön
vonattal utazhattak az ősi vá
rosba. Az ebédet és a különféle 
belépőket a nyugdíjascsoport fi
zette tagjainak, mint ahogy a 
különvonatot is térítésmente
sen kapták. 

Budapesti öregfiúk 

Ausztriai turnén 

ÚJítási hónap kezdődött a 
miskolci járműjat'Ítóban. A 
technológ1a1 folyamatok korsze
rűsítésére. az anyagtakarékos
ságra. a környezetvédelemre 
vonatkozó felhívást nemcsak az 
egyénileg dolgozók, hanem a 
szocialista bngádtagok is meg
kapták. Tómegsportnap 

az igazgatóság csapata 

Régi hagyomány a kisújszál
lási pályafenntartási főnöksé
gen a tömegsportnap. Az idei 
sportnapot szeptember 14-én 
rendezték a MÁV Egyetértés 
sporttelepén, tlletve a MÁV
klubban. A főpályamesteri sza
kaszok közötti verseny 100 és 
400 méteres síkfutás, távolug
rás, k1spályá& labdarúgás, sakk. 
asztalitenisz és teke sportágak
ban zajlottak. mégpedig két ka
tegóriában: 35 év alattiak és fe
lettiek korosztályában. A ver
senyt az összesített eredmé
nyek alapján a II. főpályames
te1i sz.akasz nyerte. Ezzel har
madszor sikerült elnyernie az öt 
évvel ezelőtt alapított Pft. fő
nökségi kupát. 

A debreceni területi szb 
sportbizottsága hat évvel ez
előtt hirdette meg a vasút-igaz
gatóságok egymás közötti kis
pályás labdarúgó-bajnokságát. 
Tavaly a BVSC-pályán rendez
ték a bajnokságot, az idén pe
dig Szombathely ad otthont a 
csapatoknak. 

A budapesti csapat méltó kö
vetője a hagyományoknak. Kül
földi kapcsolatokat is teremtet
tek. Baráti az együttműködés 
az aradi járműjavító. a temesvá
ri és a linzi vasút-igazgatóságok 
csapataival is. A temesváriak és 
a linziek ebben az évben már 
játszottak Budapesten. (A linzi 
csapat ellen a budapestiek 6-3 
arányban győztek.) 

Ez év szeptember 5-én visz
szavágó mérkőzésre utazott 

Pályázati felhívás 

A szegedi körzeti üzemfőnökség pályázatot hirdet Rösz
ke állomás állomásfőnöki munkakörének betöltésére. Fel
tételek: középiskolai végzettség, a MÁV Tisztképző forgal
mi és kereskedelmi tagozatának elvégzése vagy felsőfokú 
szakirányú képesítés, 5-10 évi forgalmi-kereskedelmi 
gyakorlat. 

Bérezés a kollektív szerződés szerint, illetve személyes 
megbeszélés alapján. Kétszobás, komfortos szolgálati la
kást biztosítunk. A kinevezéshez a helyi társadalmi szer
vek hozzájárulása 1s szükséges. 

A pályázatokat 1985. október 30-ig kérjük a szegedi kör
zeti üzemfőnökség vezetőjének elküldeni. 

Részletesebb felvilágosítás a 06 12-01-es vagy a 06 
14-48-as telefonszámon. 

Linzbe a magyar csapat. A har
mmcöt perces 2-0-ás félidő után 
végül 3-1 arányban győzött a 
budapesti csapat. A gólokat Fe
hér (2) és Enzsül (1) lőtte. 

A beadott újítási ötleteket 30 
napon belül bírálják el. A díja
zásra 12 500 forintot szántak. 
Az újítási hónap sikerét a szak
vélem&nyezők is segítik. 

A MÁV Szak- és Szerelőipari 
Főnökség 

felvételt hirdet 
építésvezetői munkakör 

betöltésére 

Feltétel: 
épületgépészmérnöki végzettség, 
10 éves szakmai gyakorlat köz
pontifütés-, gázszerelés, szellőzés 
területén, 
legalább 5 éves vezetői gyakorlat 
és 
erkölcsi feddhetetlenség. 

A pályázatokat részletes szakmai önéletrajzzal 
és a fizetési igény megjelölésével 15 napon be
lül küldjék el a főnökség személyzeti vezetőjé
nek. 

Cím: Budapest, Kőér u. 3/d. 1103 
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Úttörővasutas-avatás 
a Múzeumvasúton 

Nagycenken. a Kastély állomáson szeptember 21-én tartotta 
úttörővasutas-avatását a Széchenv1 István MúzPumvasút. Ezúttal 
26 úttörő tett fogadalmat az úttö�övasutas-szolgálal biztonságos 
ellátására. 

Az ünnepi beszédet Baán Jenő, a GYSEV Igazgatóság III 
üzemi osztályvezető-he lvettese tartotta. 

Az Úttörőszövetség Sopron város, titkára Kiváló Úttörő 
Munkáért okleveleket nyújtott át a jól dolgozó pajtásoknak. Em
léklapot kapott minden felavatott pajtás. majd \'endégül látták 
őket. 

- Véradás Miskolcon. A 
miskolci járműjavító Vöröske
reszt-szervezete 12 aktivista se
gítségével véradást szervezett. 
Az üzem dolgozói közül csak
nem háromszázan adtak vért, 
többségükben fiatalok. és szm
te valamennyien szoc1altsta bri
gádban dolgoznak. A két vér
adónapon az üzem dolgozói 103 
liter vért adtak. 

- Együttműködés. A MÁV 
szegedi igazgatósága és a Volán 
10. számú Vállalat megegyezé
se alapján a megye két nagy 
forgalmú vasútállomásán: Hód
mezővásárhely-Népkerten és 
Makón jobban összehangolták 
a helyi autóbusz-közlekedést a 
vonatközlekedéssel. 

- Csinosodik a vasútállo
más. A tél okozta lemaradás el
lenére az építők ígérete szerint 
az év végére új külsőt ölt a 
nagykanizsai vasútállomás fő
épületének utcai. valamint a pe
ronok felé néző belső homlok
zata. Az épület teljes átadására 
a jövő évi vasutasnapon kerül 
sor. 

- Kirándulás a Mátrába. A 
hatvan-füzesabonyi pálya
fenntartási főnökség szakszer
vezeti bizottsága kirándulást 
szervezett a Mátrába. Pásztó. 
Mátrakeresztes, Mátraszentim
re, Galyatető voltak a főbb állo

- Szakszervezeti nap. A pé
csi biztosítúb<'rendezési fenn
tartási főnökség szakszervezeti 
bizottsága a közelmúltban szak
szervezeti napot rendezett 
Nagykamzsán. A rendezvény 
keretében kispál,Yás labdarú
gás. kirándulás a csónakázótó
hoz. fürdőzés Zalakaroson sze
repelt. A házigazda tisztét a 
Ságvári Endre szocialista bri
gád látta el. 

- Rákszűrés. A nagykani
zsai üzemfőnökség1 vöröske
reszt alapszervezete évek óta 
rendszeresen végez rákszűrést 
a nők részére. A dr. Igazi Ká
rai:-,· főorvos vezette vizsgálato
kon ebben a évben ötven
nyolcan jelentek meg. 

- Segítenek a nyugdíjasok. 
A szolnoki cukorgyár az előző 
évekhez hasonlóan idén 1s több 
száz nyugdíjast, köztük nagyon 
sok vasutast alkalmaz a cukor
répakampány idejére. A vas
utas nyugdíJasok főleg a répa 
átvételében s a tolatásoknál se
gédkeznek a gyánaknak 

- Segítség a károsultaknak. 
A nagykan1zsa1 709/2 Távközlő 
Művezetői Egység Ságvári 
Endre szocialista brigádja a 
földrengés károsultjainak meg
segítésére 2 ezer forintot aján
lott fel. 

mások. Az ebédet a mátraszent- -------------
istváni Vidróck1 csárdában fo
gyasztották el. 

- !fangverseny. A debrece
ni MA V Filharmonikusok és a 
Csokonai Színház magánéneke
seinek közreműködésével Le
hár-Strauss estet rendeztek a 
kisújszállási József Attila Mű
velődési Házban. A hangverse
nyen több mint 300 vasutas dol
gozó és nyugdíjas vett részt. 

HALALOZA.S 

Fájdalommal tudatjuk - akik 
;..,mt'rték {,, ..,z<•rt•llfk _-. hoin, 
Mogyorósi Károl�. a )1 \) Land
ler Jenő Járműja,ító n,uirdíja,a 
- a n�u!!díja ... ok bizalmija - rö
,id ,-,z('n,('d{,.., után Plhun,t. Ta
nulÓf''l-f'ÍI é, tdjt•, munká,�letél a 
Landler knő Járműja,ítóhan töl
lÖlle. Tudatjuk. hol!) október 
1-fn f'hl'mf'lliik. 

U l(_nÍ<>zoló .--.aládl 

Lakáscsere 

Elcser�lném szegedi, 62 négyzetmé· 
teres MAV-bérlakásomat és Szatyma
zon levő ezer négyszögöl termő ösz1ba
rackosomat. budapesti vagy környé
kén levő kertes c:salád1 házra Balog 
Sándor, 1204 Budapest. Liliom u. 21 

Elcserélném szolnoki. vasútállomás
tól 300 méterre levő 50 nr1;1yzPtméte
res, kétszobás, komfo110, (gázos). III. 
emeleti. nem panelházban levö OTP
öröklakást budapesti. elsősorban rá
kospalotai MÁV-lakótelepen levii há
romszobás. komfortos (lehetőleg pos
tai telefonos) MÁV-bédakásra. Hár
mas cseremegoldás 1s érdekel. Ajánla· 
tokat 5000 Szolnok. Mátvás király út 
11. III. 11. Rónyai Baláz� címre, �-ag) 
18 óra után a 06-56-16-240 postai tPIP
fonszámra kérem. 

Elcserélném budapesll XV. ke1· .. Rá
kos u. 102. sz. X. 62. sz. alatt levő két
szobás, összkomfortos, 4 7 négyzetmé
teres lakásomat háromszobás vagy na
gyobb méretű összkqmf011os lakásra 
Budapest területén. Erdeklődni lehet 
munkaidőben 7-15-ig a 429-716. vag:,· 
a 19-87 üzemi telefonszámon. Molnár 
lstván. 

Elcserélnénk kétszobás. összkom
fortos. 80 nrgyzetmétPres telt>fonos ta
nácsi bérlakásunkat és kétszobas 
komfo11os 50 nég�zetméteres _MÁV
bérlakásunkat (utóbbit csak MAV-dol• 
gozóval) háromszobás összkomfortos. 
tt>lefonos tanácsi bí•tlakásra. Erd„k
lődni a 666-502 telefonszámon IPhet. 

Elcserélném tatabányai. egy szoba. 
két félszobás. hallos. összkomfortos 
(panel) tanácsi lakásol)1at budapesti 
egyszoba. komfortos MAV-b,Srlakásra 
Cím: Molnár Tamásné, Sopron. Pesl! 
Barnabás u. 19 sz. 9407 

Elcserélnem balatoni kétszobás. 
kertes MÁV szolgálati lakásomat bu
dapesti tanácsi lakásra MÁ\'-dolgozó
val Érdeklődni lehet a 499-702-es le le -
fonszámon. 

Elcserélném Budap,•st, Rákospalota 
(XV. ker.) Lrnm u 12. sz. fsz. 1 sz. 
alatt1 �1skprtps, 47 négyzdmc'•tPres 
egyszoba-{•tkezos, kr!míortos, folúJÍ· 
tolt. olcsó bt'•rü MA V-bfrlakásomat 
nagyobbra. Érdekl<idm a ht>lyszinen. 
vagy est0 a 844-fiOO-as teldonszámun 
Rozgony1 László 

Elcserélném rákospalotai 50 negy• 
zetmét,•res. kétmibás, f,izófülk�s. 
komfortos (kulon Ke11, padlás, pince. 
garázslehNosegg,,I) :\lA \'·bérlakása· 
mat tanácsi komfo11osra. esPtlel( gar
zonra, lehetölc•g l'Jpal�tán \'al!)' Ke· 
,Pnföldiin. k1zárrílag ;\lA \'-dolgozóval 
Érdeklődni lehet este a 252-13-l·cs t le
fonszámor 

Elcserélném Budap,•st XV Rákos 
úti összkomforlos, másf,,j szt bás, -1� 
négyzetmtét„n·s, prk,;ly,•s, lPlefonos 
MAV-btérlakásomal hi1sonló vagy ki
sebb tanácsi lakásra. ErclPklödni lehet 
napközben a :m 17 Pstc 18 órától a 

698-714-Ps tPif'fonszámon 

MAGYAR VASt:'fAS 

a Vasutasok Szaksz<>rvczetének lapja 
Szerkesz'.i a s,'!'rkeszló b1:zott>ág 
Felelös ,zerk�sztö: Vm Ferenc 

Szerk<"$ztóség 
1066 Budaps,st VI. Benczúr u. 41. 

Telefon, városi 229-872 

n,em,· 19•77 
KtadJa és terjeszti 

a Népszava Lap· és Könyvkiadó 
1964 Bp. VII„Rákóczi út 54. 

Telefon: 224-810 

Levélcím: l 964 Bp Pf 32. 
Felelds kiadó: 

Kl66 Jenö igazgató 
Elófizetési dij egy évre 42.- forint 

Egyszámlaszám: MNB - 11 850 
BS-8604 Sz:,kra Lapn�·ornda. 

Budai:,est 
Felelős vézetó. 

Csöndes Zoltán vezéngazgató 
lSSN 0460-600ú 
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Záhonyi brigádvesetőh 
nenasethösi tanácshosása 

Csatlakozás a szo'l7jet vasutasok 
kongresszusi munkaversenyéhez 

Huszonhét sikeres dekáddal 
a XXVII. kongresszusért néven 
hirdették meg a szocialista 
munkaversenyt a szovjet vasu
tasok. A záhonvi átrakókörzet 
kollektívája a 35. vasutasnapon 
tette magáévá a felhívást. hogy 
a kongresszusi munkaversenyt 
kiegészítve elősegítsék kollé
gáik munkasikereit. A verseny 
félidejének értékelését tartották 
meg október 10-én az átrakó
körzet legnagyobb bázisán. 
Eperjeske átrakópályaudvaron. 

Pl. szocialista brigádvezetők 
tanácskozásán részt vevőket 
Verba Ferenc, a területi szak
szervezeti bizottság titkára kö
szöntötte. Ott volt a vendégek 
között Koszorús Ferenc, a Vas
utasok Szakszervezete főtitká
r_a. dr. Bajusz Rezső, a Magyar 
Allamvasutak vezérigazgatója, 
Georgij Nyikolajevics Kirpa, a 
Szovjetunió lvoV1 vasutak igaz
gatóhelyettese. a megye párt-, 
szakszer.•ezeti és társadalmi 
szerveinek képviselői, valamint 
a pécsi. szegedi és szombathelyi 
vasútigazgatóság vezetői. 

A tanácskozáson Rigó Zoltán 
üzemigazgató számolt be a 
munkaversenyben elért sike
rekről. Elmondta, hogy 408 szo
cialista brigád 3327 tagja tett 
felajánlásokat az MSZMP XIII. 
kongresszusa és a relszabadu
lás 40. évfordulója tiszteletére. 
A jubileumi munkaverseny si
_kereit jelzi, hogy teljesítették 
áruszállítási és átrakási tervü
ket, 90 millió forint költség
megtakarítást értek el, a széles 
nyomtávú kocsik tartózkodási 
idejének csökkentésével 1,3 
millió rubellel kevesebbet fizet
tek ki. 

A jubileumi munkaverseny 
jól illeszkedett a több mint 
húszesztendős határforgalmi 
versenyhez, azért csatlakozott a 
kollektíva a szovjet vasutasok
nak az SZKP februárban meg
tartandó kongresszusa tisztele
tére kibontakozott munkaverse
nyéhez, hogy a maguk eszkö
zeivel segítsék a szovjet kollé
gáik munkáját. Az eddigi érté
kelés szerint az árubelépési 
tervet 101,4 százalékra túltelje
sítették, míg az árukilépésnél a 
tavalyihoz képest 17,7 százalék
kal magasabb mennyiséget ad-

tak át, azonban ez nem éri el a 
tervben szereplő értéket. Javult 
és különösen augusztusban ki
emelkedő volt a szovjet vasutak 
fogadókészsége, amikor napi 
átlagban kilenc vonat hagyta el 
a határt. Ugyanakkor nagy 
munka vár rájuk a hátralévő 
időszakban, amikor havonta 
félmillió tonnát kell elszállíta
ni, ami elsősorban a normál 
nyomtávon való kiléptetés nö
velésével érhető el. Eddig 
ugyanis a többletteljesítés két
harmadát a záhonyi tengelyát
szerelés és átrakás-berakás 
adta. 

A záhonyi feladatok teljesíté
se csak úgy érhető el, ha a háló
zati érdekeket is figyelembe ve
szik. Ezért a budapesti kirende
lési létszámot évek óta túltelje
sítik, a teherkocsi javítási terv
nél szintén túlteljesítést értek 
el. A célok eléréséhez hozzájá
rul a dolgozók anyagi és erköl
csi ösztönzése. Az őszi teljesít
mények fokozása érdekében ki
adott központi összegek mellé a 
saját tartalékból több mint egy
millió forintot használnak fel. 
A záhonyi vasutasok társadalmi 
munkát vállaltak az almaszü
retben, részt vesznek a munka
erőhiányos kézi átrakásban. 

A szovjet vasutasok üdvözle
tét Andrej Dimitrovics Fed
csenkó, az ungvári aligazgató
ság vezetője tolmácsolta. Hat 
főnökség ezer szocialista bri
gádja vesz részt a munkaver
senyben, amely hozzájárul a 
Szovjetunió gazdasági kapcso
latainak fejlesztéséhez. Ebben 
szükség van arra az együttmű
ködésre, amelyet a határforgal
mi verseny évei alatt magyar 
kollégáikkal kialakítottak. 

A munkások nevében először 
Szabó Zoltán, a vontatási fő
nökség csoportvezetője szólt. 
A műszaki kocsiszolgálat embe
rei naponta 120 kocsi tengelyát
szerelését oldják meg. Az alma
szállításhoz eddig 5400 széles 
kocsit mostak ki, kétezernél 
többet javitottak meg, amihez a 
szovjet partnerek anyagot, tar
talékalkatrészt adtak. Eszenyi 
István Állami-díjas brigádveze
tő a kézi átrakó területen törté
nő változásokat ecsetelte. A szo
ciális ellátás javulásával, az új 
fedett átrakócsarnok átadásával 

reményük van arra. hogy mind 
többen elérik a nyugdíjkorha
tárt. A nemzetközi szocialista 
munkaverseny jelentőségét 
emelte k1 Dmitrij Vasziljevics 
Melinko csapi mozdonyvezető. 
hangsúlyozva az energiatakaré
kosság fontosságát. A záhonyi 
állomás brigádjai nevében Bé
res Endréné elmondta, hogy a 
konkrét vállalásokkal. a végzett 
teljesítmények utáni premizá
lással érik el az eredményeket. 

Felszólalt a tanácskozáson 
dr. Bajusz Rezső, aki örömét fe
jezte ki, hogy hosszú évek mun
kája után az átrakókörzet az 
egyik legjobban felszerelt bázi
sa a vasútnak. A technikát 
olyan összeszokott kollektíva 
irányítja, amelynek van ereje 
újabb feladatok elérésére. Most 
a legfontosabb a vasút előtt álló 
őszi forgalmi feladatok teljesíté
se. Az utóbbi évtizedben a mos
tanihoz hasonló nyomás nem 
nehezedett a MÁV-ra, miköz
ben az év elején kisebb volt az 
áruszállítás, míg mostanában 
napi 2500 kocsival kellene töb
bet megrakni a hálózaton. mint 
korábban. A népgazdaság jogo
san várja el a vasutasoktól a 
tervezett export-. import- és 
tranzitküldemények elszállítá
sát. Szükséges a jobb munka a 
gazdasági eredmények fokozá
sához is, ehhez a következő he
tekben átlagon f elülí teljesít
mény elérését várják el. 

A szocialista országok közötti 
együttműködést a nemzetközi 
munkaverseny segíti - állapí
totta meg Koszorús Ferenc. -
Az átrakókörzetben az elisme
rések egész sora bizonyítja, 
hogy érzik a határforgalom za
vartalanságának fontosságát. A 
vállalások méltók a munkarer
seny hagyományaihoz. Az in
tenzív gazdálkodásra való átté
rés külön feladatokat ad mind
két országban. Jó kapcsolat ala
kult ki a szakszervezeti szervek 
között is. 

A tanácskozás végén emlék
plakettet adományoztak a záho
nyi állomás Kilián György, 
Eperjeske állomás November 7. 
és a vontatási főnökság Vasvári 
Pál szocialista brigádjának ki
magasló tevékenységük elisme
réseként. 

A pécsi f6vonalon újabb 20 kilométeres szakaszon fejeződött be a viUamos felsíSvezeték 
építése. Október 10-tfil már Godisa állomásig villamosvontatá!osal közlekednek a vonatok. 

(Tudósítás az 5. oldalon) 
(Zelman Ferene felvétele) 

A vas út háromnegyed évi teljesítménye 

84 millió 631 ezer tonna áru 

és 172 millió 686 ezer utas 
A vasút háromnegyedévi 

áruszállításáról készített gyors
mérleg csökkenő, illetve stag
náló teljesítményekről tanúsko
dik. 

Az első negyedév kedvezőt
len időjárása a népgazdaság va
lamennyi ágazatára, így a vas
útra is rányomta a bélyegét. 
A lemaradást azóta sem sike
rült pótolni. Így a vasút 
kilenc hónap alatt 84 millió 
631 ezer tonna árut szállított. 
Ez a bázis értékének 95, a mó
dosított tervnek pedig a 98 szá
zaléka. 

Az áruszállítác: forgalman
kénti alakulásában a legna
gyobb lemaradások a belföldi 
és a tranzit áruszállításban vol
tak. Belföldre 50 millió 44 ezer 
tonna áru került vasúti feladás
ra, ami 93, illetve 97 százalékos 
teljesítésnek felel meg. 
Az elmaradás abszolút értéke 
közel 4, illetve 2 millió tonna. 
Hasonló a teljesítés mértéke a 
tranzit forgalomban is. Ennél 
jóval kedvezőbb volt - a nép
gazdaság számára is kiemelke
dően fontos - exportáruk szál
lítása. A vasúton kiszállított 
áruk mennyisége az év eltelt 
háromnegyed részében 8 millió 
570 ezer tonna volt, ami 5,4 szá-

zalékkal, illetve 2 százalékkal 
több a bázis, valamint a terve
zett értéknél. Az importforga
lom a bázisszintet ugyan nem 
érte el, a tervezettnél viszont 
4,6 százalékkal magasabb volt. 

Az áruszállítás minősége sem 
volt kielégítő. A hálózaton je
lentősen megnőtt a rakott te
herkocsik mennyisége, gyakori 
volt a szomszédos vasutak elég
telen fogadási készsége miatti 
kilépő vonatfelosztás. Megnőtt 
a gépre várás, illetve gépácsor
gás eseteinek a száma is. Mind
ezek a tényezők a kocsiforduló
idő megnövekedéséhez vezet
tek. 

A rakott kocsik torlódása mi
att a vasút nem tudta minden 
esetben a rakodáshoz szüksé
ges üreskocsi-menny1séget sem 
biztosítani. Az áruszállítást 
nagyban hátráltatta az év köz
ben kialakult kedvezőtlen moz
donyhelyzet. Nagyon sok, 
elsősorban villamos mozdony 
vár javításra alkatrészhiány 
miatt. 
A Ganz-MÁVAG pedig a 
megrendelt, illetve erre az évre 
visszaigazolt új villamosmoz
dony-mennyiségből még egyet 
sem szállított le a MÁV részére. 

Ilyen körülmények miatt, az 

Kommunista műszakok 
A földrengés l,árosultjainal, megsegítésére 

A földrengés átai okozott ká
rok helyreállítása szervezetten 
történik Veszprém megyében. 
A közvetlen életveszély elhárí
tására és segélyekre, közel 60 
millió forintot fordítanak. Eddig 
a biztosító 71 millió forintot fize
tett ki a károsultaknak. Felbe

ban szerveztek kommunista 
műszakot. A 12 órás műszak 
bevételének felét - 40 ezer fo
rintot - juttattak el a károsul
taknak. 

őszi áruszállítási csúcs zavarta
lanabb lebonyolítása érdeké
ben a MÁV az év hátralévő idő
szakára 20 nagyteljesítményű 
dízelmozdonyt bérelt a Cseh
szlovák Államvasutaktól, me
lyeket tehervonatok továbbítá
sára használ fel. 

A vasúti személyszállítás az 
1985-ös év eddig eltelt időszaká
ban nagyjából a várakozásnak 
megfelelően alakult. 
172 millió 686 ezren utaztak 
vasúton, ami a tavalyi 
esztendő hasonló időszakának 
98, a tervezett mennyiségnek 
pedig 99 százaléka. 

Az utaskilométer-teljesítmény 
is hasonlóképpen alakult. 

A személyszállítás minősége 
- a menetrend szerinti közle
kedést alapul véve -. a tavalyi 
évhez viszonyítva nem javult. 
A menetrend szerint közleke
dett személyszállító vonatok 
mennyisége 0,6 százalékkal 
csökkent. A menetrendszerű
ség így 97,5 százalékról 96,9 
százalékra esett vissza. Az egy 
késetten közlekedett személy
szállító vonatra jutó fajlagos ké
sési idő pedig 2.5 perccel emel
kedett. ami 9,1 százalékos nö
vekményt jelent. 

Brigádvezetők 

vállalása 

----------. csülték a tanácsi, állami és a 

A szombathelyi TEK fizikai 
dolgozókból álló Semmelweis 
szocialista brigádja felhívással 
fordult az egészségügyi köz
pont többi brigádjához. hogy 
nyújtsanak segítséget. A felhí
vással egyidejűleg 800 forintot 
ajánlottak fel erre a célra. 

Szeptember elején a kisúj
szállási pályafenntartási főnök
ség 1 7 szocialista brigádjának 
vezetői megtartották szokásos 
második félévi értekezletüket. 
Pintér Imre, a főnökség vezető
je értékelte az első félévi mun
kaverseny eredményeit. majd 
köszönetet mondott annak a há
rom brigádból alakult csapat
nak, amely a jubileumi vetélke
dő döntőjében is eredményesen 
szerepelt. 

i 

\ fel„ő�ezetik-t-pítők Pfr„ állomá„on dolgoznak. A munkálatok a terveknek megfelelő 
ütemben haladnak 

(Zelman Ferene fehétele) 

szövetkezeti intézmények, vál
lalatok. valamint magánszemé
lyek tulajdonaiban keletkezett 
károk helyreállítási költségét is, 
amely várhatóan 1300 millió fo
rint lesz. 

A károsultak megsegítéséből 
a vasutasok is kiveszik részü
ket. 

A hatvan-füzesabonyi pá
lyafenntartási főnökség dolgo
zói szeptember utolsó napjai-

Az érdi vasutasok szeptem
ber 26-án vállalkoztak kommu
nista műszakra. A Kandó Kál
�án szocialista brigád tagjai 
Erdhget állomáson dolgoztak. 
és a társadalmi munkából be
folyt összeget a berhidai káro
sultakn9..k postázták. 

Az őszi forgalom első hónapjában 

Jó teljesítmények Miskolcon 
A miskolci járműjavítóban 

szeptemberben 391 vasúti te
herkocsinál végezték el a fő
vizsgálatot, korszerűsítést, il
letve a kisebb, úgynevezett f u
tójavításokat. Az év végéig ösz
szesen 1400 teherkocsit szeret
nének átadni a forgalomnak. 
Az üzemnek ezenkívül a kohá-

herkocsijainak javítását is el 
kell végeznie. 

·--------------------------------------------' szati és más nagyvállalatok te-

A dolgozók vállalták, hogy a 
létszámhiány miatti elmaradást 
fokozatosan csökkentik. Szep
temberben 46 kocsit adtak át a 
forgalomnak, s összesen 315 ko
csi javítását végezték el. Ezen
kívül 37 kocsit javítattak ki kül
ső vállalatokkal. 

A beszámoló után több érté
kes vélemény és javaslat hang
zott el. Fekete István, az I. pá
lyamesteri szakasz „Lenin" szo
cialista brigádjának vezetője ja
vasolta. hogy a második kom
munista műszakot a vasutas
szakszervezet XI. kongresszusa 
tiszteletére tartsák meg. Fe
rencz András a „Petőfi" szocia
lista brigád vezetője azt kezde
ményezte, hogy a második 
kommunista műszak bevételét 
a földrengés okozta károk hely
reállítására fordítsák. 

A brigádvezetők elfogadták a 
javaslatokat. Az utóbbit olvan 
formában. hogy 20 ezer forintot 
ajánlottak fel a földrengés káro
sultjainak. elsősorban MÁV
dolgozóknak. 
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Az agitációs propaganda mai feladata 

A tagság rendszeres, 
nyílt, őszinte tájékoztatása 

Beszélgetés Aradi Ottóval, a debreceni vasútigazgatóság 
szb-jének agitációs-propaganda bizottsága vezetőjével 

Aradi Ottóval, a debreceni 
igazgatóság kereskedelmi és 
szállítási osztálya ellenőrzési és 
szervezési csoportjának főmun
katársával, az igazgatósági szb 
agitációs-propaganda bizottsá
ga vezetőjével a társadalmi 
tisztségével kapcsolatos felada
tokról beszélgettünk. 

- Az utóbbi években meg
változtak, nehezebbek lettek a 
gazdasági és politikai munka 
feltételei. A szakszervezeti bi
zottság milyen módszereket al
kalmaz a propagandamunká
ban? 

Mindig 
felkészülten 

- Állandóan változó és egy
re bonyolultabbá váló gazdasá
gi-politikai munka szükségessé 
teszi, hogy az agitáció és propa
ganda ehhez alkalmazkodjon. 
Mi már régen túl vagyunk a 
sablonos, rutinszerű oktatáso
kon, az események „ valaho
gyan" történő magyarázásán. 
Szakszervezeti tagságunk poli
tikailag olyan szinten áll, hogy 
az általuk felvetett kérdésekre 
akármilyen választ nem fogad
nak el. Ez megköveteli, hogy 
propagandistáink mindig ala
posan készüljenek fel a beszél
getésekre, tanfolyamokra, vi
tákra. Oktató-nevelő munkánk
ban az utóbbi években jelentős 
változtatásokat hajtottunk vég
re. Elhagytuk a kötött téma
rendszert, nem ragaszkodunk 
a kötelezően feldolgozandó 
anyaghoz, hanem kötetlen for
mában foglalkozunk olyan ak
tuális témákkal, amelyek a tag
ságunkat legjobban érdeklik. 
Ismertettük természetesen a 
központi irányelvekben megje
lölt szemináriumi anyagot is, de 
ezt kiegészítettük, alkalmaztuk 
a1helyi viszonyainkra. 

- Mondana erre néhány 
példát? 

BÉKÉSCSABÁN 

- Amikor a bérrendezés 
előtt álltunk, a korábbi progra
mot módosítottuk, bér- és jöve
delemviszonyaink alakulásáról, 
ezek gyakorlati megvalósításá
nak módszereiről, lehetősé
geinkről adtunk tájékoztatást. 
Igyekszünk mindig az esemé
nyek elé menni, a várható fejle
ményekről megfelelő tájékozta
tást adni. Az agitációs és propa
gandamunka jelentősége nap
jainkban fokozatosan nő. Ter
mészetesen csak úgy tudunk 
eleget tenni a velünk szemben 
támasztott követelményeknek, 
ha a szakszervezeti tagságot 
rendszeresen tájékoztatjuk 
g?,ndjainkról, eredményeink
roL. 

Nem elsősorban 
a tanfolyamokon 

Az agitáció nem reszortfel
adat - folytatja - ennélfogva 
nincs helyhez, időhöz és szemé
lyekhez kötve. Nem elsősorban 
tanfolyamokon végezzük ezt a 
munkát, hanem folyamatosan, 
mindennapi beszélgetéseink so
rán. Inkább egyfajta vélemény
cseréről van szó, a munkatár
saink politikai ismereteire, ta
pasztalataira alapozunk. Dolgo
zóink alkotó véleménye, lelkiis
meretes munkája nélkül nem 
tudjuk megoldani közös gond
jainkat. Példaként említhetem, 
hogy a személy- és áruszállítás 
teljesítése érdekében az szb-ta
gok, főbizalmiak, bizalmiak 
rendszeres tájékoztatást kap
nak a tervteljesítésről, a lema
radásról vagy a minőségi gon
dokról, s a konkrét teendőkről. 
Ezeket az igazgatóság vezetői, 
az érdekelt osztályvezetők szak
területekre bontják le, ezt is
mertetjük a tagsággal és kérjük 
aktivitásukat a végrehajtásban. 

- Hogyan szervezik meg a 
tagság továbbképzését, és mi-

lyen feladat hárul ebben az agi
tációs és propagandabizottság
ra? 

- A területünkhöz tartozó 
valamennyi szervezeti egység
nél a képzést az alapoknál 
kezdtük, majd ezt követően az 
érdeklődő dolgozók a legfel
sőbb fokot jelentő Időszerű kér
dések című tanfolyamon vehet
nek részt. Az 1985-86-os okta
tási évre a Szakszervezeti vita
kör elnevezésű új tanfolya
munkra a jelentkezőket két cso
portra osztottuk. Munkánkat 
egyrészt nagymértékben köny
nyíti, hogy szervezeti egysége
ink tagjai egymáshoz közel, ál
landó nappalos munkakörben 
dolgoznak. Másrészt sok jól 
képzett, felsőfokú politikai vég
zettséggel rendelkező, tapasz
talt propagandistánk van, akik 
évek óta készséggel vezetik a 
tanfolyamokat. 

Még önállóbban 

- Hogyan szereznek ér
vényt a munkahelyi demokráci
ának? 

- Az agitációs és propa
gandamunkánkat a nyi1tság, 
az őszinteség, az alapos politi
kai tájékozottság és a munka
helyi ismeret jellemzi. Ha még
is előfordul, hogy valamire nem 
tudunk elfogadható választ ad
ni, akkor azt nyitott kérdésként 
kezeljük és később feltétlenül 
visszatérünk rá. 

- Ha ismét megválasztják 
tisztségébe, milyen terveket 
szeretne megvalósítani? 

- Szeretném továbbfejlesz
teni mindazt, ami munkámban 
jó, és változtatni azon, amivel 
dolgozóink elégedetlenek. Min
denképpen szeretném elérni, 
hogy szakszervezeti tagságunk 
még önállóbban, nagyobb kez
deményezőkészséggel rendel
kezzen. 

Éles Árpád 

Minden negyedik vasutas tanul 
A szakszeroezeti bizottság napirendjén 

az állami felnőttoktatás helyzete 

A Magyar Vasutas és a Gudok. a szovjet vasutasok lapja szerkt>sztősége között kialakult kétoldalú 
kapcsolatok jegyében Nyikolaj Davidov, a lap egyik vezető munkatársa látogatott hazánkba. A ven

déget fogadta Koszorúi. Ferenc fötitkár és dr. Juhász Zoltán titkár 
(Skoda László felvétele) 

Kabanov professzor előadása 
a szovjet vasutakról 

Október 8-án kezdődött ha
zánkban A szovjet kultúra nap
jai rendezvénysorozat. Ennek 
keretében utazott Budapestre 
- a budapesti vasútigazgató
ság meghívására - Kabanov 
Alekszej Nyikolájevics profesz
szor, a műszaki tudományok 
doktora, a Szovjet Tudományos 
Műszaki Állami Bizottság köz
lekedési főosztályvezető-helyet
tese. 

A vendéget Józsa Károly 
igazgatóhelyettes, Pady Géza, 
az igazgatóság pártbizottságá
nak titkára és Kovács László, 
az MSZBT ügyvezető elnöke fo
gadta, majd megtekintették a 
Kelenföldi pályaudvart. Ott Ke
lényi György üzemfőnök-he
lyettes kalauzolta a professzort. 
Ezután a Nyugati pályaudvar
ral ismerkedett Kabanov. Csa
pó József üzemfőnök mutatta 
be a csarnokot, a vasút és a 
metró csatlakozását, valamint 
az aluljáróba telepített gépesí
tett pénztársort. 

A professzor ezután az igaz
gatóság kultúrtermében nagy 
érdeklődéssel kísért előadást 
tartott a szovjet vasutak fejlődé
séről. Elmondotta többek kö
zött, hogy a szovjet vasutakon 
tavaly 3,9 milliárd tonna árut 
szállítottak. Ez az eredmény 
úgy született, hogy 1,3 kilomé
terrel növelték a vonatok átlag
sebességét. A tömegáruk továb-

A professzor előadást tart a budapesti vasútigazgatóságon 

(óvári Árpád felvétele) 

bításához nagy teherbírású, 
nyolctengelyes kocsikat gyárta
nak majd. A Szovjetunió vasúti 
pályáin nem ritkák a 65 kilo
grammos sínek. Az energiata
karékosságot és a gyors áru
szállítást szolgálja az a rendel
kezés, hogy a nagy terheléssel 
futó hosszú vonatoknak az in
dulástól a célállomásig szabad 
utat kell biztosítani. 

A vasútfejlesztési programok 
fontos részei a sebesség növelé
sével kapcsolatos kísérletek. 
A Moszkva-Leningrád közötti 

659 kilométeres vonalon példá
ul már 140 kilométer óránkénti 
átlagsebességgel futnak az exp
resszvonatok. Egyes szakaszo
kon 200 kilométeres sebességet 
is elér a szerelvény. A Szovjet
unióban már folynak a mágne
ses elven működő vonat kísér
letei is. 

Kabanov Alekszej Nyikoláje
vics ellátogatott a miskolci igaz
gatóságra és a Győri Közleke
dési Műszaki Főiskolára is. 

Séra Sándor 

A békéscsabai körzeti üzem
főnökség szakszervezeti bizott
sága szeptember 25-i ülésén 
tárgyalta az állami felnőttokta
tás helyzetét, az 1985/86-os ok
tatási év előkészítését, különös 
tekintettel a hiányos általános 
iskolai végzettségű dolgozókra. 

kolázásokkal, és struktúraváltás
sal érték el. A vasutas művelődési 
házban már tíz éve működik a 
Dolgozók Általános Iskolájának 
kihelyezett tagozata, ahol az 
üzemfőnökség iskolahiányos dol
gozói tanulnak. 

már a tervezett munkakörhöz ---------------------------------------

Kihelyezett tagozat 

Az írásos előterjesztésben a főbb 
célkitűzések között ez olvasható: 
,,tovább kell csökkenteni a 8 álta
lános iskolai végzettséggel nem 
rendelkező dolgozók számát, a 
vezetők bevonásával ismertetni 
kell a továbbtanulási lehetősége
ket, a beiskolázási feltételeket, a 
tanulók jogait és kötelezettségeit, 
a fiatalkorúak fogadása, képzé
sük megszervezése, a tanulmá
nyi fegyelem megtartása, a ta
nulmányi eredmények figyelem
mel kísérése, a kiemelkedő tanu
lók jutalmazása, a nyelvoktatás 
kiszélesítése. " 

Ha az állami iskolai képzésben 
rés_zt vevőkhöz hozzáadjuk a 
MAV szaktanfolyamain továbbta
nulók számát, valamint az üzem
főnökség oktatási központjában 
kiképzésben részt vevőket, akkor 
megállapíthatjuk, hogy az idén 
594 dolgozó tanul, ez az állományi 
létszám 23. 25 százaléka. 

Az üzemfőnökség minden év
ben kiemelten foglalkozik az isko
lahiányos dolgozókkal. Míg 
1981-ben a dolgozók 14.7 százalé
ka nem rendelkezett az alapmű
veltséget adó 8 általános iskolai 
végzettséggel. addig 1985-ben ez 
az arány a felére csökkent. 

Az eredményt folyamatos beis-

A szervező, agitációs munka 
mellett az általános iskolát el nem 
végzettek számát úgy is próbálja 
a gazdasági vezetés csökkenteni, 
hogy a nyugdíjba menők helyébe 
lehetőleg az alapműveltséggel 
rendelkező dolgozókat vesznek 
fel. 

Fiatalkorúak 
képzése 

A különböző középfokú oktatási 
intézményben összesen 74 dolgo
zó tanul. Az üzemfőnökség okta
tási tervének megfelelően, az 
1985/86-os oktatási évben a bé
késcsabai Kemény Gábor Szak
középiskolában a vasútforgalmi 
ágazat levelező tagozatán újabb 
első osztályt indítottak 29 dolgo
zóval, többségük 30 éven aluli fia
tal. 

A beszámolóban elhangzott, 
hogy a főiskolai, egyetemi tanu
lást nem vállalják szívesen a dol
gozók. A munka, a család melletti 
tanulás nagy leterhelést jelent 
számukra. A kollektív szerződés 
által biztosított tanulmányi jutal
mak hatása még nem tapasztal
ható. 

Az üzemfőnökség vezetői ki
emelten foglalkoznak a fiatalko
rúak képzésével, foglalkoztatásá
val, nevelésével. Jelenleg 20 fia
talkorút foglalkoztatnak. Céljuk: 
amikor betöltik a 18. életévüket, 

előírt szakvizsgával rendelkezze
nek, valamint a szakképzettség 
mellett az általános műveltségük 
is gyarapodjon. Az oktatók a fia
talkorúak képzésére nagyobb 
gondot fordítanak, magatartási, 
viselkedés és munkakultúrára ne
velik őket. 

Két nyelvtanfolyam 

indult 

A felnőttoktatás fontos része az 
idegen nyelv tanítása. A üzemfő
nökségen két nyelvtanfolyamot 
indítottak. A román és német 
nyelvű oktatásra összesen 33 dol
gozó jár rendszeresen. 

Az üzemfőnökségen szervezet
ten, a gazdasági feladatok megva
lósítása érdekében szervezik, irá
nyítják az állami felnőttoktatás
ból rájuk háruló munkát. Maguk
nak szabták feladatul a VII. öt
éves tervidőszak előkészítését, a 
gazdasági tervhez igazodó, a 
munkaerő-szerkezethez alkal
mazkodó, öt évre szóló oktatási 
terv összeállítását, a szorosan vett 
általános műveltség mellett a 
szakmai műveltség kiszélesítését, 
a kereskedelmi és közgazdasági 
szemlélet tudatosítását, a keres
kedelmi munkakörökben foglal
koztatott dolgozók szakismereté
nek bővítését, valamint a nyelv
oktatás szintentartását. 

A szakszervezeti bizottság tag
jai az előterjesztést megvitatták, 
majd szóbeli kiegészítéssel, a kér
désekre adott válaszokkal együtt 
elfogadták azt. 

Zacharidesz Jánosné 

A szabolcsi Dombrádról 

Nyugdíjasként is visszajár 
a dunakeszi járműjavítóba 

Az elmúlt évtizedek tervsze
rű vidéki ipartelepítése számos 
családnak biztosított jobb meg
élhetési lehetőséget. 

De még ma is több tízezren 
vannak, akik a vasárnapi ebéd 
után a kellemes családi cseve
gést már csak gondolatban él
vezhetik, mert hiszen vonatra 
ülnek, hogy este kilenc, tíz órá
ra megérkezzenek a főváros 
vagy az agglomerációban levő 
valamelyik üzem munkásszálló
jára. 

Csáki György immár tizen
három éve, hetente ingázik 
Dombrád és Dunakeszi között. 
A több száz kilométeres hétvégi 
utazásokat augusztus óta már 
mint nyugdíjas vasutas teszi 
meg. 

- Négy hónapot töltöttem 
otthon nyugdíjasként. Rendbe 
tettem a kertet, mert hát a rövid 
hétvégeken erre kevés idő ju
tott. Volt tennivalóm bőven a 
gyümölcsfákon is, na és van né
hány méhcsaládom, azokat sem 
lehet elhanyagolni. 

Mindezekről a járműjavító 
üzem munkásszáÚójának tár
salgójában beszélgettünk. 
A nyírségi emberre jellemző 

őszinte kitárulkozással fedi fel A maradék kis pénzünkből a 
előttem küzdelmes életüket. szobába cserépkályhát építtet
A háborút, a nincstelen éveket, tünk. 
a bizonytalan megélhetési lehe
tőségeket. Majd arról beszél, 

Megtudom azt is, hogy öröm
mel játszana a három unokával. 
hiányzik a családi fészek mele
ge is, de úgy érzi, most még bír
ja a munkát, szeretne egy kevés 
tőkét összegyűjteni. 

hogy 1951-ben szegődött a vas
úthoz, de alacsony iskolázottsá
ga miatt bizony nem a legjob
ban keresők közé tartozott. Az
tán gondolt egyet, s annyi tár
sához hasonlóan kényszerből 
otthon hagyta a családot és 
,,idegenben" próbált jobb meg
élhetést biztosító munkát keres
ni. 

- 1971-ben jöttem a jármű
javítóba. Előbb ablaktisztító
ként dolgoztam. Itt az órabé
rem a korábbinál jóval maga
sabb volt és még plusz pótlék is 
megilletett, de sajnos a vegy
szereket nem bírtam. Egy rövid 
kitérővel kerültem a textilrak
tárba anyagkiadónak, ahová 
most nyugdíjasként is visszajöt
tem. Az itteni keresetemből si
került annyi pénzt megtakaríta
ni, hogy a nyáron be tudtuk ve
zettetni a vizet. Gondolhatja, 
hogy a magunkfajta emberek
nek milyen nagy örömet jelent 
az, hogy öreg napjainkra végre 
mi is kádban fürödhetünk. 

- Takarékosan kell élnünk, 
a feleségemnek nincs nyugdíja, 
az enyém 4100 Ft. E mellé na
gyon jól jön a havi négyezeröt
száz forint, amit nyugdíjasként 
keresek. Otthon nehezen lehet
ne nekem megfelelő munkát ta
lálni, szívesen jöttem vissza az 
üzembe, mert itt, túlzás nélkül 
mondom, hogy családi hangu
latban dolgozunk, jól ismerjük 
és megbecsüljük egymást. 

Majd egyórányi beszélgetés 
után együtt indultunk el Csáki 
Györggyel második otthonából. 
Én a lakótelep irányába szapo
ráztam lépteimet, ő pedig a 
kertváros felé, hogy megláto
gasson néhány családot, akik
nél az évek során munka után 
alkalmanként besegített a kerti
munká ba. 

Vetési Imre 
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Előrehaladásunk záloga 
a tartalékok feltárása 

Újjáválasztották a szakszervezeti bizottságot 
a nyíregyházi körzeti üzemfőnökségen 

A nyíregyházi körzeti üzem
főnökség bizalmitestülete októ
ber 8-án tartotta vezetőségvá
lasztó értekezletét, amelyen 
részt vett Koszorús Ferenc, a 
vasutas-szakszervezet főtitkára, 
Tóth Géza, a Szakszervezetek 
Szabolcs-Szatmár Megyei Ta
nácsának vezető titkára, Kul
csár József, vasútigazgató és 
Volosinovszki János, a területi 
szakszervezeti bizottság titkára. 

Csujna János szb-titkár be
számolójában elmondotta töb
bek között, hogy a területen au
gusztus 15-én kezdték meg a 
választásokat. Az eltelt idő alatt 
130 bizalmit és helyettest, 16 
főbizalmit, 20 főbizalmi-helyet
test, 130 munkavédelmi őrt és 
130 beteglátogatót választot
tak. 

A bizalmicsoportok a bizalmi
testületbe 59 bizalmit, főbizal
rmt. illetve főbizalmi-helyettest 
delegáltak. Ez kevesebb az ed
digi testületi létszámnál. Az új 
választási szabályzat értelmé
ben a bizalmitestületek létszá
ma maximum 69 lehet. Ebben 
benne van a megválasztásra 
kerülő tíz vezetőségi tag is. 

Az szb-titkár ezután elmon
dotta, hogy sok segítséget ad
tak a termelési tervek sikeres 
teljesítéséhez. Öt év alatt min
den esztendőben teljesítették a 
Kiváló üzemfőnökség elnyeré
séhez szükséges célkitűzéseket. 

A főnökség négyszer kapott Ki
váló üzem/ őnökség címet. So
kat tettek a kulturált utazás fel
tételeinek javításáért is. Az áru
szállítási tervet szinte minden 
évben túlteljesítették. 

A gondokról szólva többek 
között megemlítette, hogy a 
kulcsfontosságú munkakörök
ben tartóssá vált a létszám
hiány, amit a budapesti és szol
noki kirendeltségek tovább nö
veltek. Emiatt gyakran előfor
dult 24/24-es szolgálat is. 
A jegyvizsgáló-létszámhiány is 
állandósult, és ennek jelentős 
anyagi kihatásai vannak. 

Az üzemfőnökség kollektívái, 
szocialista bngádjai kezdemé
nyezők voltak a társadalmi 
munkaakciók szervezésében, a 
társadalmi munkákban. Az 
ezért járó pénzt a város fejlesz
tésére és a nyugdíjasok segé
lyezésére fordították. 

A munkakörülmények foko
zatos javulását teszi lehetővé az 
elmúlt évben elkezdett dízel- és 
kocsijavító műhely átépítése. 
Felújították már az orvosi ren
delőket és várókat, a vontatási 
telepen új fogorvosi rendelő 
épült. 

Csujna János részletesen be
szélt még a szakszervezeti bi
zottság agitációs-propaganda 
tevékenységéről, a kulturális, 
oktatási és közművelődési mun-

káról, a különféle bizottságok 
működéséről. 

A vitában hozzászólók kérdé
seket tettek fel többek között 
Koszorús Ferenc főtitkárnak 1s 
a vasút jövőjével, az alkatrész
beszerzés gondjaival, a bérezés 
alakulásával kapcsolatban, 
amelyre részletesen válaszolt. 
A legfontosabb feladatok közé 
sorolta a szállítási teljesítmé
nyek növelését, a tartalékok 
feltárását, a fegyelem erősíté
sét, a károk megelőzését. Rész
letesen foglalkozott a bizalmiak 
szerepével, az alapszervezetek 
megnövekedett hatáskörével. 

Tóth Géza, az SZMT vezető 
titkára, hozzászólásában a vá
ros és a megye szakszervezeti 
mozgalmi életéről, a választá
sokról, a vasutasok szerepéről 
beszélt. Kiemelte a bejáró dol
gozókkal való foglalkozás szük
ségességét. 

Az üzemfőnökség bizalmites
tülete Koszorús Ferenc főtitkárt 
küldöttnek jelölte a vasutas
szakszervezet XI. kongresszu
sára. Ugyancsak itt jelölték a 
XI. kongresszusra és az SZMT 
küldöttértekezletére Tóth Géza, 
vezető titkárt 1s. A jelölteket a 
bizalm1testület egyhangú sza
vazással megválasztotta. A kör
zeti üzf>mfőnökség szb-titkárá
vá ismét Csujna Jánost válasz
tották. 

K. S. 

A vasutas-utánpótlást nevelik 
Újabb fordulóhoz érkeztek a 

szakszervezeti választások. 
A bizalmiak, főbizalmiak meg
választása után október első 
napjaiban megkezdődtek a 
szakszervezeti bizottságok újra
választásai. Szeged egyik jelen
tős oktatási intézményében. a 
MÁV Nevelőotthonban október 
í-én tartották a választást. Fü
löp János igazgató köszöntötte 
a megjelenteket, köztük dr. Ju
hász Zoltánt, a Vasutasok 
Szakszervezete titkárát, dr. Lu
gosi Józsefet, a szegedi területi 
szakszervezeti bizottság titkárát 
és Annus Istvánt, a szegedi 
vasút1gazgatóság osztályvezető
jét. 

A szakszervezeti bizottság el
múlt ötévi munkájáról Horváth 
Sándorné szb-titkár számolt be. 
Többek között elmondotta, 
hogy intézményükben 54 szak
szervezeti tag tevékenykedik, 
szervezettségük 100 százalékos. 
Feladatuk az intézmény falai 
között tanuló 195 diák nyugodt, 
gondtalan tanulásának a bizto
sítása. Nem kis büszkeséggel 
említette. hogy olyan feltétele
ket teremtettek. amelyek város
szerte elismerésre méltóak. A 

középiskolás diákok itt való
ban otthonra leltek. Jelentős 

eredménynek könyvelhető el a 
tanárok és dolgozók munkahe
lyükhöz való ragaszkodása. 

A titkár beszámolója után a 
számvizsgáló bizottság vezetője 
tett jelentést. majd dr. Lugosi 
József ismertette a tszb minősí
tését. Eredményesnek ítélte a 
szakszervezeti bizottság mun
káját, a fiatalok nevelésében ki
fejtett tevékenységét. Az öttagú 
szakszervezeti bizottság és 
számvizsgáló bizottság munká
ja mind tartalmában, mind mi
nőségében tovább javult, a 
tisztségviselők feladataikat 
nagy felelősséggel és sikeresen 
oldották meg. 

A beszámolót követő vitában 
többen kértek szót. A hozzászó
lók kiemelték azt a nagy felelős
séget, amellyel az itt lakó diá
kok tanulását, nevelését bizto
sítják. Továbbra 1s feladatuk
nak tekintik a vasutasgyerme
kek jó szellemben való nevelé
sét, a vasutas-utánpótlás bizto
sítását. Dr. Juhász Zoltán mél
tatta a szakszervezeti választá
sok jelentőségét, a vasutas
szakszervezet területén dolgozó 
mintegy húszezer társadalmi 
tisztségviselő munkáját. Elis
merően szólt a nevelőotthon 
szakszervezeti bizottságának 

munkájáról, a vasút életében 
betöltött sajátos szerepéről. 
Hangsúlyozta, hogy az itt folyó 
munka szerves része a vasút te
vékenységének. Mint ismere
tes, a vasút munkaerögondok
kal küzd. s így nem mindegy, 
hogy az innen kikerülő diákok 
mJ!yen pályát választanak, ho
vá mennek dolgozni. Dicsérően 
szólt arról, hogy a végzettek 85 
százaléka a vasutat választotta 
életpályául. E szép eredmény 
az ott dolgozó kollektíva követ
kezetes, jó munkáját dicséri. 

A vita lezárása után Nagy 
Pál, a jelölőbizottság vezetője 
ismertette a tagsággal folytatott 
előzetes beszélgetés eredmé
nyét, majd sor került az új tiszt
ségviselők megválasztására. 
A nevelőotthon szakszervezeti 
bizottságának elnöke Éles Pál, 
titkára ismét Horváth Sándor
né lett. A jelenlevők a Vasuta
sok Szakszervezete XI. Kong
resszusára küldöttnek dr. Ju
hász Zoltánt választották meg, 
aki e városban tanult, itt volt ta
nár, életútja 1s összefonódott az 
oktatással. Ugyancsak megvá
lasztották a különböző bizottsá
gokban tevékenykedő szakszer
vezeti aktivistákat. 

Gellért József 

Főbizalmi-választás Városföldön 

A szakszervezeti munkában 
fokozott szerepe van a főbizal
miaknak. helyetteseiknek és a 
bizalmiaknak. Tekinté1yüket el
sősorban maguknak kell kiviv
ni. A szakszervezeti tisztsége
ket minden szinten az arra leg
alkalmasabb személyekkel kell 
betölteni. Ezeknek a követelmé
nyeknek a jegyében választott 
a tagság főbizalmit Városföl
dön, a szentesi építési főnökség 
kötötelepén. 

Mint az Szabó András főbi
zalmi beszámolójából kitűnt, a 
munkahelyi szociális gondok és 
a megélhetési nehézségek elle
nére 1s helytállnak a városföldi 
kötötelep munkásai. Ha kell, a 
hegesztö szakmunkások is be
segítenek a pályaépítési mun
kákba. A nvolc szocialista bri
gád, élükön· az állami díjas Dó
zsa b1igáddal, nemcsak a mun
kaversenvben. hanem a szak
szervezeti munkában is kitűn
nek. A brigádokból ti�ennyolc 
szakszervezeti tisztségviselő 

képviseli a munkahely dolgo
zóinak érdekeit. 

Szabó András főbizalmi be
számolójában kiemelte a szak
szervezet munkaversenyt segí
tő tevékenységét. A kongresz
szusi munkaversenyben jól sze
repeltek a városföldi brigádok, 
és hozzájárultak ahhoz, hogy az 
építési főnökség az elmúlt idő
szakban minden évben elérte a 
kiváló szintet. A munkahelyen 
a bizalmiak javaslatára a több
letmunkák végzésére rendelke
zésre bocsátott építésvezetőségi 
keretet a munkacsoportoknak a 
hatáskörébe adták. 

A gondokról is szólt a főbizal
mi. 

Kedvezőbb menetrendre len
ne szükség, mert Városföldre 
sok a bejáró dolgozó. Nehéz a 
munkaidő kidolgozása. Az ingá
zás közben sok a csatlakozás
hoz a várakozási idő, ami a dol
gozók szabad idejét veszi el. 
Alapvető munkahelyi szociális 
probléma az ivóvíz hiánya. 

A kötőtelepi kút fúrása nehéz
ségbe ütközik. 

A taggyűlésen elemi erővel 
került felszínre a tüzelőhiány. 
Felmérés szerint az építésveze
tőség dolgozóinak 80 százaléka 
szilárd tüzelővel fűt. Az érintet
tek közül csak 8 százaléknak 
van meg a szükséges tüzelője. 
Október elején a dolgozók 50 
százaléka teljesen ellátatlan 
volt. Javaslat hangzott ei a 
taggyűlésen, hogy a MÁV köz
pontilag szervezzen tüzelőak
ciót és a vasúti szertárak útján 
segítsen az ellátásban. 

A főbizalmi tisztségre egy 
személyt jelöltek, helyettesére 
kettőt. A szavazás eredménye
ként 96 százalékkal Szabó And
rást választották újból főbizal
mivá, 70 százalékos szavazati 
aránnyal Molnár László kötőte
lepi munkacsoport-vezetőt fő
bizalmi-helyettessé. 

Fogas Pál 

��A ,nunkavédele,n 
a helyi politika rés.se�� 

Beszélgetés Fő�e Lajossal. a SZOT munkavédebni. 
társadalombiztosítási és egészségügyi osztályának vezetőjével 

A munkavédelem funkcionális irányítását 1984. jú
nius 30-ig a SZOT végezte. Ezt követően a Miniszter
tanács a munkavédelem irányítására és hatósági el
lenőrzésére létrehozta az Országos Munkavédelmi 
Főfelügyelőséget, valamint annak területi szerveit. 
Ily módon a szakszervezetek által gyakorolt hatósági 
és érdekképviseleti jogok kettéváltak. Mi történt az 
elmúlt időszakban? Miként működik az egységes ál
lami felügyelet, illetve társadalmi ellenőrzés? Mely 
tényezőket szükséges ma kiemelni a szakszervezeti 
munkában? Ezekről beszélgetett Főcze Lajossal, a 
SZOT munkavédelmi, társadalombiztosítási és 
egészségügyi osztályának vezetőjével Kárpáti Ta
más. 

- Mindenekelőtt azt szüksé
ges megállapítani, hogy a válto
zások a munkavédelmet és a 
társadalombiztosítást érintet
ték, ugyanakkor az átállás 
mind a két területen zökkenő
mentesen zajlott le. Szót érde
mel, hogy az ellátást élvezők 
szinte észre sem vették az irá
nyítószervek gondjait. Ez a leg
nagyobb dicséret, hiszen az 
egész ellátási rendszer - válto
zásaival együtt - értük van. 

A munkavédelemnél jelenleg 
még a direktebb állami tevé
kenység valósul meg, miközben 
a szakszervezetek mozgalmi 
gyakorlatát, ,,jó tulajdonságait" 
sikerült átmenteni. A társadal
mi aktivistahálózat például 
ugyanolyan nagy értéket képvi
sel, mint korábban. Egyszóval, 
az új formák, az intézkedési és 
ellenőrzési keretek kialakultak, 
mi több, hasznosan működnek. 
Persze kisebb zökkenők vala
mely eljárásnál vagy appará
tusnál előfordulnak, de ezeket 
nem dramatizáljuk. Nyugodt lé
lekkel állíthatom, nem volt ok 
arra, hogy a csatabárdot kiás
suk. 

- A kép így túl általános. 
Mi a helyzet a szakszervezetek 
korábbi. joggyakorlatánál, amit 
jó néhány tisztségviselő jelen
leg is félt? Van reális alapja 
ezeknek a félelmeknek? 

- Megragadom az alkalmat 
arra, hogy az állami és a szak
szervezeti oldalak kapcsolódá
sait hangsúlyozzam. Annál is 
inkább, mert az összecsiszoló
dás napjainkban is tart. Mi a 
leglényegesebb? - kérdezik tő
lem is gyakran. Talán az a ba
ráti-munkatársi kapcsolat, 
amely az átszervezés után is 
megmaradt? Vagy, hogy zöm
mel szakszervezeti szakembe
rek ültek az állami íróasztalok 
mögé? 

Nos, értékítéletünk szerint 
ma az a legfontosabb, hogy a 
szakszervezet tisztségv1selfüt 
tudomásul vegyék: partnereink 
munkájára az államigazgatási 
gyakorlat a kötelező; ők így kö
telesek dolgozni. Ugyanakkor 
nekik viszont az általános 
együttműködési gyakorlat elért 
fejlettségi szintjéhez szükséges 
igazodniuk, illetőleg az együtt
működési kötelezettséget kell 
tudomásul venniük. Egyebek 
között azt is, hogy a Munka 
Törvénykönyvében megfogal
mazott szakszervezeti jogosít
ványok alkalmazása nem az ál
lami tevékenységekkel ellenté
tes piszkálódás, hanem köteles
ségteljesítés, legyen szó vélemé
nyezésről vagy ellenőrzésről, 
beszámoltatásról vagy kifogás
ról. 

Való igaz, a munkavédelem
ben és a társadalombiztosítás
nál nagy előnyt jelentett, hogy 
a szakszervezeti szakemberek 
állami alkalmazottként viszik 
tovább az ügyeket. Nem keve
sebb, mint 30 év tapasztalatait 
sikerült a folyamatokba átmen
teni és megőrizni. Ugyanakkor 
mégiscsak itt áll egy merőben 
új rendszer, amelyben elvi ala
pon kell fazont kapnia mindkét 
fél tevékenységének és együtt
működésének. Ez tehát nem ke
verendő össze a korábbi baráti 
vagy munkatársi viszonyokkal 1 

Véleményem szerint nem
csak sikerült összerázódni, ha
nem nem csekély előrelépésről 
is beszélhetünk. Például a kü
lönféle munkavédelmi és társa-

dalombiztosítási jogszabályok 
előkészítése jelenlétünkkel tör
ténik, ahol a szakszervezetek 
véleményét jó előre illeszteni le
het, tehát nemcsak a végén. fly 
módon jobban lehet érvényesí
teni a szervezett dolgozók ér
dekeit, s a társadalmi részvétel
ben nagyobb felelősség testesül 
meg. Ez a helyzetkép jellemző a 
most folyó, nyugdíjakkal kap
csolatos mozgalmi tevékeny
ségre is. ahol messzemenőkig 
képviseljük az érintettek véle
ményét és igényeit egyaránt. 

- Ezek a példák azt mutat
ják, hogy az államigazgatási 
szervek mellett a szakszerveze
tek párhuzamos munkát végez
nek. Vajon szükséges, elenged
hetetlen párhuzamokról van 
szó? 

- Teljes mértékben' Való
ban sokan megkérdezik, hogy 
kell-e ez nekünk? Én úgy fogal
maznék, hogy a munkavédelem 
területén a véleményezéstől az 
ellenőrzésen át a bűnvádi felje
lentésig tükörképmunkát vég
zünk, amelyben a két oldal ki
egészíti egymást, és egy vég
eredményt ad. Sokan a felszín 
alapján formálnak meg valami
lyen nézetet, de azt már nem 
vizsgálják, hogy az eszközök a 
partnerek fellépése során merő
ben mások. Pedig az eszközö
ket nem szabad felcserélni, ösz
szekeverni; ezt mindenütt szem 
előtt tartjuk. 

- Szavai alapján úgy vé
lem, lényeges ponthoz érkez
tünk. Netán arról lenne szó, 
hogy gond mutatkozik a moz
galmi eszközök és módszerek 
alkalmazásánál? 

- Igen. Jó néhány helyen 
megfeledkeztek arról, hogy a 
dolgozók élet- és munkakörül
ményeinek szüntelen javításá
ba a szóban forgó kérdések is 
beletartoznak' Sok testület el
szokott attól, hogy a munkavé
delemmel rendszeresen foglal
kozzon, mondván: ott van a 
társadalmi ellenőr, a szakem
ber a maga jogaival, tegyen, 
amit jónak lát. Ez a kis ellenál
lás útja, magatartása, amin 
nem tehetjük túl magunkat, 
mert az új rendszerben is az 
alapszervezeti testületek adják 
a szakszervezeti mozgalom / ő 
erejét. A munkavédelem ily 
módon a helyi politika része, 
azaz a helyi testületek gyakor
lati tevékenységének meghatá
rozó eleme. 

Tény, hogy a munkavédelmi 
ellenőr ezelőtt „felügyelő" volt, 
aki leállíthatott. intézkedhetett. 
Ám az ellenőrök most sem értik 
kevésbé a dolgukat, ezért fon
tos feladatuk, hogy a testületi 
ülések szakszerűségét szavatol
ják, segítsék az álláspontok ki
alakítását. És itt jön a másik 
mozgalmi eszköz: a munkavé
delmi ellenőrök magabiztosan 
élhetnek szignalizációs joguk
kal. Az új rendben már nem ál
líthatnak le gépet, üzemet. de 
ha levelet írnak az igazgatónak. 
és az elmulasztja az intézke
dést, akkor minden következ
mény egyértelműen őt fogja 
terhelni. Tudom, ez a megálla
pítás így meglehetősen hiá
nyos. Éppen ezért a munkavé
delmi ellenőröktől azt is kérjük, 
hogy - mert ilyen joguk van 
- a területi munkavédelmi 
irányítószerveknek szintén je
lezzenek, ha azt tapasztalják, 
hogy az illetékes gazdasági ve-

zető nem' lép. Ez nagy tekin
télyt és befolyást nyújt számuk
ra, amit az alapszervezeti testü
letek eddig még nem aknáztak 
ki. 

Félreértés ne essék. Nem ar
ra gondolok. hogy a t1sztségv1-
selők öncélú jogaikat fitogtas
sák vagy feljelentgessenek. In
kább azt hangsúlyozom, hogy 

állandóan vizsgálódva a 
munkahelyi környezetben -
informálják a testületüket, és 
így, ezen keresztül alkalmazzák 
jól e jogot. 

- Terveznek-e a jövőben is 
olyan közös akciókat, amelyek
ben a munkavédelmi ellenőrök 
különleges feladatot kaphat
nak? 

- Régi tapasztalatunk, hogy 
amikor mozgósítottuk az ellen
őröket, különleges sikerélmény
ben volt részük, s szakmailag is 
sokat gyarapodtak. Jelenleg is 
ügyelünk tehát arra, hogy / o
lyamatosan dolgozzanak, és 
egy-egy akcióba meghívjuk 
őket. Ez az ellenőrzésnek, mint 
fő feladatnak az alapkérdése 
marad ezután is. Lényeg. hogy 
az ilyen érfalak között lüktető 
társadalmi bázis kívánatos a jö
vőre nézve 1s. Ennek megőrzé
sére, tudásuk, hatásuk növelé
sére törekszünk. 

- Mégis, mi a következmé
nye mindezeknek a szakszerve
zeti bizottságok tekintetében? 
Mit tegyen egy szb, ha eredmé
nyesebben akar dolgozni? 

- Egyszerűen fogalmazok: 
amihez egy szb a nevét hozzá
adja, ott ezzel ne érjen véget a 
munkája! Legalább ilyen fon
tos, hogy a későbbiekben 1s 
megkövetelje a szabályok be
tartását. a kiképzést az alapvető 
tudnivalókról és másokat - a 
tervezéstől a beszámoltatásig a 
munkahelyi pohtikában. Mint 
annyi másra, a munkavédelem
re és a társadalombiztosításra 1s 
igaz, hogy ne csak a gazdasági 
partner figyeljen, hanem a vá
lasztott testület is. Azt kérjük, 
ne csupán iktassák a felső szin
tű határozatokat, hanem olvas
sák és segítsék is az alkalma
zást, vagy jelezzék. ha valami
ben nem értenek egyet. 

- Az elmondottak tükrében 
hogyan vélekedik a Vasutasok 
Szakszervezetének helyzetéről, 
munkavédelmi tevékenységé
ről? Mennyiben mutatkoznak 
az azonosságok és a különbsé
gek? 

- Elvi vitánk sohasem volt 
a szakszervezjttel. Jó dolog, el
ismerést is jelent, hogy a főtit
kár az Országos Munkavédelmi 
Bizottság tagja, ahol képviseli a 
vasutasok érdekeit. Kedvező 
benyomást kelt továbbá, hogy 
munkavédelmi és környezetvé
delmi önálló osztályt hoztak lét
re, illetőleg az, hogy a.céljellegű 
ellenőrzések során - az állami 
felügyelettel együtt - akcióba 
vitték a tisztségviselőket. 
Ugyanakkor a Vasutasok Szak
szervezetére is helytálló az az 
igény, hogy területi szerveik. 
valamint alapszervezeteik in
tenzívebben foglalkozzanak a 
munkavédelemmel. A vasút fe
gyelme sokat kopott ugyan. de 
a maradó függelmi tisztelet -
társadalmi ráhatás nélkül -
nem mindig alkalmas a munka
védelemben kitűzött célok való
ra váltására. 
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PORTRÉVÁZLAT 

A villanymozdony-vezető 
Arc nélküliek-e a mozdonyvezetők? Ismerik-e, felisme

rik-e őket az utasok és a vonatokra rácsodálkozók? Az 

elrobogó mozdonyokon látszó sziluettek milyen emberi 

magatartást rejtenek? Keresi-e mindezt valaki? Magá

nyosak-e a vezérálláson? Milyenek munka közben és 

azon kívül? 

Fekete Sándor még csak har
minchárom éves és már tizen
három éve vezet mozdonyt. Vil
lanymozdonnyal kezdte és, ez 
lett számára természetes. !gy 
született bele napjaink vasúti 
technikájába. Most a V 43 
1371-est „lovagolja", míg ko
rábban a V 63-asok „berepülő
pilótája" volt. 

- Jók ezek a gépek? 
- Általában kétszázezer ki-

lométert tesznek meg az első 
f ővizsgáig. Kollégáimmal meg
céloztuk az ötszázezret. Saj
nos, nem ment. Négyszáznyolc
vanháromnál „elbuktunk". 

Imponáló vállalkozás! Öt
százezer kilométer szolgálat
képtelenség nélküli vezetés. 
Ám Füzesabony és Kál-Kápol
na között a hőnfutásjelző bejel
zett. Füzesabonyban lejáratták 
a gépet a Tokaj expressz elejé
ről. 

Emlékezetes nap 

- Elektromos hiba miatt 
nem volt gondunk! Sajnáltuk 1s 
mindannyian. Váltótársaimmal 
egyidősek vagyunk, közösen 
akartuk a félmilliót elérni. 

A szándék tisztessége köve
tendő. Még akkor is, ha ezúttal 
nem ment. Így is tizenkétszer 
kerülhették volna meg a földet. 
Kell ennél több? 

- És a V 63-asok? 
- Azok remek mozdonyok! 

A 01 és 02-est vezettem a proto
típusok közül. Mellettem mér
nökök, konstruktőrök, szerelők, 
vasúti átvevők szorongtak. 
Alig fértünk el egymástól. 

1980. február 5. emlékezetes 
nap Fekete Sándor számára. A 

svéd kísérleti kerékpárral 168 
km/óra sebességet értek el gép
menetben Hort-Csány és Vá
mosgyörk között. Az útátjáró
kat őrizték. A második próbán 
már hétkocsis, háromszáz ton
na tömegsúlyú vonattal száz
hatvanhárom kilométeres vég
sebességet értek el. 

- Lehetett volna fokozni a 
sebességet? 

- Természetesen! Határt a 
vonalfeszültség szabott. Nem a 
mozdonyon múlt. 

Ezt a gépet először Lakatos 
Béla mozdonyreszortos nevezte 
,,Gigant"-nak. És rajta maradt, 
miként korábbi gőzöstestvérein 
a Nurmi, Bika, Pulyka, Nyaló
ka nevek. 

- Ezt a gépet nagyon jó ve
zetni. Minden más mozdonynál 
jobb. Az ember érzi az ötezer 
lóerő biztonságát. Csak a pályát 
kell figyelni. Egy elektromos 

1 

szabályzóval a beállított sebes
séget hegynek-völgynek egyen
letesen lehet tartani. Közel há
rom évig jártam vele teher- és 
személyfordában. A vezető fül
kéjének a csendje megnyugta
tó. Nincs álmosító, .. monoton 
zaj. Az ÚJ szállítású hatvanhár
masok a Krupp-licenc kerekei
ből készült alvázon futnak, si
mán, egyenletesen. 

- Amikor a Tisza expresszt 
továbbítjuk. erőlködés nélkül 
mdul a 18-20 kocsival. A több 
száz méter hosszú. ezer tonna 
tömegsúlyú vonat szmte elnyú
lik mögöttünk. Valósággal ring 
alattunk a gép. Ezt az érzést 
semmihez sem tudnám hasonlí
tani - mondja és derűsen nézi 
szavai hatását. 

Játék az idővel 

Igen! Valahol itt kezdődik a 
vasút, a szakma, a munka sze
retete. Vallja, hogy ennek a 
gépnek ez a terhelés való. A ve
zetés nem fárasztó. Az egyhan
gúság is elkerüli. Hisz minden 
percben és félpercben történik 
valami. Az éberségi 45 másod
percenként bejelez. A jelfeladás 
ismétli a jelzők fényeit: térköz-, 
bejárati, kijárati jelzők. Pillanat 
alatt ezerszázalékos pontosság
gal értékelni kell a parancsot. 
Mert máris váltójelzők, útátjá
rók, sorompófények, őrhelyek, 
ellenvonatok váltogatják egy
mást. Szakszerűen beszél erről 
az érzésről, amikor szeretettel, 
felelősséggel vall munkájáról. 

- A mozdonyvezetés „játék 
az idővel"! A késés nem jó az 
utasoknak, nekünk sem! Cik
keznek, beszélnek rólunk. Ezért 
előre elgondolom, hogy hova, 
mikor érkezem. Es arra ott is 
akarok lenni. Még ha késetten 
indítottak is. 

A Nyíregyházáról rendszere
sen indított expressz szerencsi 
7 perces késését a Miskolc Ti
szai pályaudvarig csak 4 percre 
lehet mérsékelni. De ha Emő
dön kitérőbe haladtatják, ismét 
visszaesnek a 7 perchez. Ilyen
kor a sebességet 120-ról le kell 

e1teni 40 km/órára. És ebből a 
Keletiig csak 3 percet lehet be
hozni. Szüntelen harc ez az idő
vel. Az időért. 

- Szorongás vezetés köz
ben? 

- Azt még nem éreztem! 
Mindig készülök az utakra. De 
ahogy ereszkedik a szürkület, 
figyelmem úgy fokozódik! 

A mozdonyvezetőkre mindig 
az együvé tartozás volt jellem
ző. All-e ez ma is? - kérdezhet
ném, ám Fekete Sándor magá
tól folytatja: 

- Egy dunai hajókirándu
láson jöttem rá, hogy mi az 
összetartozás. Forgalmi, keres
kedelmi. gépészeti dolgozók 
voltunk együtt. A munkáról be
szélgettünk. Mindegyik mondta 
a magáét. Aztán összeállt ben
nem a kép. A mozdonyvezetés 
nem kenyérkereset kérdése 
csupán. Ehhez elhivatottság 
kell. Készülni kell rá gyermek
kortól. Nyolcéves voltam, ami
kor először mondtam az apám
nak, hogy mi leszek. Aztán út
törőként négy évet. majd a Vas
útgépészeti Technikumban má
sik négy évet tettem erre az éle
temből. 

Tiszta szíwel 

Ezt csak tiszta szívvel lehet 
jól végezni. Vagy sehogy! Mert 
ehhez az is kell, hogy az út vé
gén még egyszer átgondo9a az 
ember, hogy mit végzett. Es ha 
vétett, vonja le a tanulságot. 

Fekete Sándor műszaki inté
ző hét másik társával havonta 
négyszer váltókat állít a Keleti
ben. Kevés az ember, nincs ki 
állítson. A vasút pedig nem áll
hat meg. Úgy tartja, ha a.fő
nőkség kéri, illik segíteni. On
szántából. Nem a pénzért. ez fö
lötte áll minden anyaginak. 
Életvitele társai figyelmét is fel
keltette. Előbb a munka, aztán 
a magatartás, a segítőkészség, a 
közösségi viselkedési mód. 
Ezek, igen, ezek együtt tették. 
hogy Fekete Sándor ma a von
tatási üzemegység párttitkára. 
Ezenkívül tagja a körzeti üzem
főnökség, a területi szakszerve
zeti bizottság, s a vasutas-szak
szervezet központi vezetőségé
nek. Ezekbe a testületekbe nem 
véletlenül kerülnek az embe
rek. Ajánlásuk a munka, a ma
gatartás és a közösségi élet fel
tétlen vállalása és igenlése. Eh
hez pedig tíz, száz, vagy ezer 
ember azonos véleményére van 
szükség. 

- Család nélkül nem lehet
ne mindezt végigcsinálni -
mondja szerényen. - Felesé
gem megért engem! Azonos 
úton járunk. Ő a műszaki ko
csiszolgálatnál, én a vontatás
nál. Gyermekünk nyugodt lég
körben nevelkedik. 

Szabó Béla 

A 
fülkében - velem 
szemben - egy ala
csony termetű fiatalasz

szonyka ül, 12-13 éves forma fi
acskájával. 

VONATON 
A beszélgetésükből hamar ki

derül, hogy a bodrogolaszi 
MÁV Nevelőotthonból jönnek 
és valahol Ózd mellett laknak, 
mert Miskolcon még át kell 
szállniuk. 

- Holnap nagykanállal 
eszünk - mondja a mama, de a 
gyerek kamaszos fintort vág, 
mire a mama me�kérdezi: 

- Neked talán nem is tet
szett, hogy elkértelek az intézet
ből? 

- Nem - mondja határo
zottan a fiú. 

- Aztán miért? 
- Mert holnap nagy meccs 

lesz a falusi iskolásokkal. 
- És ezt meg mért nem ír

tad meg? Akkor egyedül men
tem volna az ángyikád lakodal
mába. 

A fiú rándít a vállán, aztán 
újra a mama: 

- Táncolni fogsz a vőlegény 
kishúgával Erzsikével? 

Fütyülök rá. 

- De a menyasszonyt csak 
meg fogod táncoltatni? 

- Arra is fütyülök - mond
ja kivagyisággal a legényke, az
tán jön a kalauz. 

- Kollégák vagyunk - je
lenti ki büszkén a fiú, mire a 
kalauz mosolyogva megjegyzi: 

- Édesanyáddal igen. De 
neked még néhány dolgot meg 
kell tanulni ahhoz, hogy kollé
gák lehessünk. 

- Nekem is vasúti szabadje
gyem van - mondja önérzete
sen a fiú. 

- Tudom - bólint a kalauz. 
- A múltkor. amikor egye-

dül mentem haza. miért kérte 
tőlem úgy a jegyet, hogy mutas
sa csak kolléga úr! 

A vasutas széttárja a karját, 
mosolyog, majd kezet nyújt: 

- Na jól van öcsi. de ha a 
karácsonyi szünetben hazafelé 
utazva találkozunk, az intézeti 
ellenőrző könyvecskét is fogom 
kérni - kacsint a mamára a ka
lauz -. mert aki ilyen rátarti, 

gondolom, hogy az iskolai je
gyeit is büszkén megmutathat
ja ... 

* 

A kocsi ajtaja nem zár rende-
sen. A jövő-menő utasok csap
kodják, van aki többször is 
megpróbálkozik a zárással, de 
nem sikerül. 

Csitt-csatt, dirr-durr! 
Bosszantó az örökös ajtócsap

kodás, de hát mit lehet tenni? 
A vonat azért megy, az utasok 
is jönnek-mennek, egyik kocsi
ból a másikba. Egyszer csak az 
ajtóhoz lép jellegzetes vasutas 
kézi táskájával, egy idősebb 
köpcös ember. Szemügyre ve
szi az ajtókilincset, ujjával bab
rálgatja a kilincs nyelvét, majd 
a táskájából szerszámot vesz 
elő és az utasok legnagyobb 
csodálatára és elismerésére né
hány perc alatt megjavítja a zá
rat, és visszaül a helyére. 

A hangos köszönőkhöz én is 
csatlakozom. majd a mesterhez 
ülök, tudakolván a nevét, de az 

ÚTKÖZBEN 

Utasok és vasutasok 
Aki rendszeresen utazik, 

gyakran tapasztalhatja, hogy 
mennyi rosszindulatú. becsmér
lő megjegyzést kell a személy
szállító vonatok késése, a tiszta
ság hiánya miatt a jegyVIzs
gálóknak végighallgatniuk. 

A közelmúltban a 6215. szá
mú Záhony-Budapest Nyu
g'lti között közlekedő személy
vonatra Szabolcsban szálltam 
fel. Kisvárdára pontosan érke
zett a személy Záhonyból, de 
meglehetősen zsúfoltan. Nyí
regyházán sokan leszálltak. Így 
a nagyobb távolságra utazók
nak valamivel kényelmesebb 
hely maradt. 

Türelmetlen utasok 

A vonatnak menetrend sze
rint már 20 perccel korábban el 
kellett volna Nyíregyházáról in
dulnia. A késés okáról azonban 
nem hangzott el tájékoztatás. 
Az egyik apuka, gyerekei türel
metlenségét megunva. oda
ment a vonatvezető jegyvizsgá
lóhoz, s meglehetősen ingerül
ten kérdezte a várakozás okát. 
A vonatvezető türelmesen 
mondta: A fél órát késő Tokaj 
expressz miatt várakozunk. 

Az elindulás után váltottam 
szót Lakatos Sándor vonatveze
tővel. Mint mondta. ilyen inge
rült utasokkal naponta van dol
guk. A vonaton sokan azért ve
szítették el türelmüket, mert a 
rövid szerelvény miatt nagy a 
zsúfoltság. 

- Kilenc kocsi van csak a 
szerelvényben. Ebből egy 
pakli- és egy bisztrókocsi, tehát 
az utasok csak hetet vehettek 
igénybe. Nem a záhonyiak te
hetnek róla, hogy ilyen rövid a 
szerelvény. De ezt én nem 
mondhatom az utasnak - tár
ja szét a karját Lakatos Sándor. 

Tégláson népes. kissé hangos 
társaság szállt fel a mögöttünk 
levő kocsiba. Csak akkor csen
desedtek el, amikor a vonatve
zető a jegyeket kérte. Néhá
nyuknál volt csak jegy, s amíg 
a potyautasokkal vitatkozott, a 

fiatalabbja eltűnt és jókora rek
lámszatyrokkal végigjárta a 
szomszédos kocsikat, s az üres. 
sőt félig üres sörös- és kólás
'üvegeket mind összeszedték. 
Közben Hajdúhadházára ért a 
vonat. A társaság, miután le
szállt. nyomdafestéket nem tű
rő módon szidalmazta a vonat
vezető jegyvizsgálót. 

- Ez sajnos naponta ismét
lődik, de mit tehetünk? Volt rá 
eset, hogy bántalmazták is a ka
lauzt, s amiért megbüntette 
őket. panaszos levelet küldtek a 
főnökséghez. Mit gondol. mi 
történt ezután? A jegyvizsgálót 
marasztalták el - mondja. 

Ahogy beszélgettünk, egy 
anyuka jött gyerekével a WC
hez. Benyitott. majd vissza is 
zárta az ajtót és elindultak a ko
csi másik végébe. A vonatveze
tő később mutatta csak meg, 
hogy az a mellékhelyiség hetek 
óta nem volt takarítva. 

Negyven percig 
a nyílt vonalon 

Kisújszállás1g a késés 12 
percre fogyatkozott. A bejárati 
jelző előtt azonban megfogtak 
bennünket. Előttünk egy teher
vonat vesztegelt. Több mint 
negyven percig álltunk a nyt1t 
vonalon. Legalább húszan jöt
tek érdeklődni a vonatvezető
höz, s ő türelmesen próbálta 
megnyugtatni az utasokat. 

Közben az utánuk következő 
térközbe is megérkezett egy te
hervonat. Pár perc után mi zöl
det kaptunk, s a vonat bejárt az 
állomásra. Ott tudtuk meg a 
forgalmistától. hogy Kisújszál
lás és Karcag között vágányzár 
van. 

- Én tudom, hogy javítani 
kell a pályát, de az utasok ne
hezen értik meg, hogy koráb
ban a Szolnok-Sza;ol közotti 
rész felújítása miatt késtünk, s 
most ez a pályaszakasz kerii.lt 
sorra - mondták egymás sza
vába vágva a vonatvezető és a 
jegyvizsgáló. 

A felszálló utasok jegyeit ke-

zelve ismét végigsétáltunk a 
szerelvényen. A harmadik ko
csi egyik fülkéjében nagyobb 
társaság ebédelt. A rántott csir
ke csontjai azonban a hulladék
tartó helyett a padlóra kerültek. 
Amikor meglátták, hogy jön a 
vonatvezető, az egyik férfi lábá
val az ülések alá tolta a cs1rke
maradványokat, s mint aki jól 
végezte dolgát, a sörösüveg 
után nyúlt. 

- LáthatJa, hogy a tiszta
ság sokszor az utasokon is mú
lik. Szemetelő utasokkal a kul
turált utazási körülményeket a 
vasút legnagyobb erőfeszítései 
mellett is nehéz megvalósítani. 
Az viszont kétségtelen, hogy a 
mellékhelyiségeket legalább 
papírral, vízzel elláthatnák. 
Pedig ezért 1s van felelős sze
mély - tette hoz..:á Lakatos 
Sándor. 

Ceglédig a vonat 48 perces 
késést gyűjtött össze, amit saj
nos a végállomásig nem lehe
tett mérsékelni. De ez már nem 
a 6215-ös személyzetén múlott. 

Ki cseréljen 
akkumulátort? 

Sajnos az előbbi tapasztala
tok nem egyedi esetek. Lami 
Ferenc és Limzer Béla jegy
VIzsgálók szeptember 6-án a 
1626 sz. gyorsvonat indulása 
előtt negyven perccel jelentet
ték. hogy a második kocsi vilá
gítása nem működik. mert az 
akkumulátor lemerült. Kérték 
az ügyeletes tiszt segítségét. 
Még azt is hozzátették, hogy 
mire Debrecenbe érnek, besöté
tedik, s onnan Záhonyig sötét 
kocsiban kénytelenek az utasok 
utazni. Az ügyeletes tiszt hajt
hatatlan maradt. sőt válasza így 
hangzott· 

- Foruatok két kislányt s 
szórakozzatok velük a sötét ko
csiban. 

Úgy látszik, hogy az ügyele
tes tiszt szennt a világítás nem 
tartozik a kulturált utazás felté
telei közé. 

Orosz Károly 

\1ozdonyszerviz (Dobos Péter felvétele) 

idős ember csak annyit mond: 
Jani bácsi. 

- De milyen? 
- Fontos ez? néz rám 

huncut hunyorgással. - En
gem itt a vonalon mindenki úgy 
hív. hogy Jani bácsi. 

- Biztosan vasutas. 
- Az voltam. különben mi-

ért nyúltam volna ahhoz a rossz 
kilincshez. 

- És biztosan a járműjavító
ban dolgozott. mint kocsijavító 
lakatos. 

- Eltalálta. - Nevetett a kis 
öreg és már fogta is a bűvös 
táskáját mert, hogy Tiszalucon 
leszállt. 

A vonaton maradt utasok kö
zül valaki megjegyezte: 

- Ismerem az öreget. de én 
is csak úgy. hogy Jani bácsi. 
Már nyugdíjban van. de azt hi
szem bejárogat kisegíteni. 
A múltkor egy nehezen lehúz
ható ablakot javított meg. Min
dig van a táskájában valamiféle 
szerszám. És tudja milyenek 
ezek a régi vasutasok: nem bír
ják nézni, hallani. ha valami 
nem úgy áll vagy mozog. ahogy 
annak lennie kell ... 

Dávid József 

A MÁV Szak- és Szerelőipari 
Főnökség 

felvételt hirdet 
építésvezetői munkakör 

betöltésére 

Feltétel: 
épületgépészmérnöki végzettség, 
10 éves szakmai gyakorlat köz
pontifűtés-, gázszerelés, szellőzés 
területén, 
legalább 5 éves vezetői gyakorlat 
és 
erkölcsi feddhetetlenség. 

A pályázatokat részletes szakmai önéletrajzzal 
és a fizetési igény megjelölésével 15 napon be
lül küldjék el a főnökség személyzeti vezetőjé
nek. 

Cím: Budapest, Kőér u. 3/d. 1103 
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A MÁV Vezérigazgatóság Villamos vontatással 
Godisa állomásig r 

A HAZAI IPAR GYÁRTJA 

lométeres vonalszakaszt fogja 
majd villamosenergiával ellát
ni. Jelentőségét növeli, hogy 
Dombóvár vasúti csomópont 
energiaellátását is biztosítja. 

Villamos motorvonatok a MAV-nak 

Szeptember vege1g villamos 
felsővezeték épült ki a Dombó
vár-Godisa egyvágányú vas
útvonalon és a közbenső állo
másokon, mintegy 20 kilométer 
hosszban. A biztonságosabb 
energiaellátást a vonal mentén 
kiépített tápvezeték biztosítja. 

A felsővezeték építésének 
költsége 27 millió forint volt. A 
villamos fe_lsővezetéket a nyílt 
vonalon csehszlovák gyártmá
nyú, 10,5 méteres pörgetett 
acélbetonoszlopok tartják. Az 
állomások hálózata keretállásos 
rendszerrel épült. Az oszlopállí
tási és a szerelési munkálatokat 
a MÁV Felsővezeték Építési 
Főnökség végezte, a MÁV Ter
vező Intézetben kidolgozott ter
vek alapján. 

A transzformátorállomás épí
tési költségei meghaladták a 47 
millió forintot. Megvalósításá
hoz több vállalat összehangolt 
munkájára volt szükség. 

A prototípusok a jövő év végére e/készülnek 
Az érintett állomásokon 

mintegy 4 millió forint értékben 
korszerűsítették a térvilágítást; 
a korábbi szabadvezetékes há
lózatokat földkábelbe helyez
ték. Az átépítés során a térvilá
gítást biztosító lámpatestek 
többsége felsővezetéki oszlo
pokra került. 

A Magyar Államvasutak egykor a műszaki haladás 
élenjárója volt Európában. Már a húszas évek végén, 
a harmincas évek elején megjelentek vonalainkon a 
dízelmotorkocsik, harminckettőben pedig hódító út
jára indult a villamosmozdony ... A fejlődés üteme 
- ismert okoknál fogva később lelassult, de most -
a jelek szerint - reális lehetőség nyílik arra, hogy a 
munkába járást szolgáló ingázó forgalomban minő
ségi ugrással lépjü!lk előre. Erről beszélgettünk Csá

rádi Jánossal, a MAV Vezérigazgatóság Gépészeti és 
Járműfenntartási Főosztálya vezetőjével. 

Dízel- és villamos meghajtá
sú motorvonatok nagy szám
ban közlekednek ma is Európa 
vasútvonalain. Az új, korszerű 
konstrukció megszületésére ná
lunk sajnos évtizedekig várni 
kellett. Igaz, hogy a hatvanas 
évek elején már megjelentek a 
villamos ingavonati· szerelvé
nyek és ezek be is váltották a 
hozzájuk fűzött reményeket, 
üzemeltetésük ma már mégsem 
gazdaságos. A múlt év novem
ber 26-án a Ganz-MÁVAG, a 
GANZ Villamossági Művek és 
a MÁV között megállapodás 
született villamos motorvonati 
szerelvények építésére. 

- Úgy hallottuk, hogy ezek 
a motorvonatok mind az uta
sok, mint a vasutasok számára 
sok újdonsággal szolgálnak 
majrl. 

- Igen, a legfőbb újdonság 
ezek megjelenése lesz a hálóza
ton. Jövőre már két prototípus 
szerelvényt forgalomba helye
zünk a főváros környéki villa
mosított vonalakon. 

- Milyen kapacitásúak 
lesznek az új motorvonatok? 

- Egy szerelvényben 350 
ülőhely és 370 állóhely van. Te
hát egy ilyen vonattal 720 utas 
utazhat. Csúcsidőben két sze
relvény összekapcsolásával 
több, mint 1400 utast tudunk el
szállítani. A villamos motorvo
nat rendkívül gyors és kényel
mes utazást tesz lehetővé. A 

• szerelvények 120 km/óra sebes
séggel közlekednek majd, de a 
futómű és az alváz méretezése 
160 km/óra sebességre is alkal
mas. Rendkívül intenzív a vo
nat gyorsulása és fékezése is. 
Álló helyzetből 100 kilométer 
sebességre 1300 méter távolsá-

gon, 80 másodperc alatt gyorsul 
és erről a sebességről 500 méte
res fékúttal áll meg. Tekintettel 
arra, hogy a főváros környékén 
az átlagos megállóhely-távolság 
3 kilométer, a vonat 2,7 percen
ként áll majd meg a következő 
állomáson. 

- A motorkocsi műszaki 
megoldásáról is mondana né
hány szót. 

- A motorkocsi alatt 2 x 800 
KW teljesítményű aszinkron 
motor helyezkedik el. A moto
rok az alvázon rugózott töme
gűek és kardántengelymeg
hajtással hajtják a szerelvényt. 
A vonat tonnánkénti tömegére 
7 KW teljesítmény jut, ezért 
ilyen intenzív a gyorsulás. A 

tervezők tulajdonképpen mo
dern kivitelben megújították 
Kandó Kálmán elvét. Egyszerű 
villamos motorról van szó, 
amely fékezéskor visszatáplálja 
a mozgási energiát a hálózatba. 
A felvett energia 33-35 százalé
ka visszakerül a hálózatba és ez 
a tény igen gazdaságossá teszi e 
szerelvények alkalmazását. 

- Milyen lesz az új motor
kocsik vezetőállása? 

- A MÁV már a tervezés 
időszakában kikötötte a korsze
rű ergonómiai követelmények 
érvényesítését, tehát a vezetőál
lás lehető legoptimálisabb ki
alakítását a motorvezetők szem
pontjából. Kényelmes ülés és jó 
kilátás persze alapkövetel
mény. Minden vezérlő szerv 
karhosszra elérhető, a homlok
ablakon nincs rács, hanem 
négyrétegű ragasztott üveg 
szolgálja a biztonságot. Az ab
laktörlő egyúttal mossa is az 
ablakot, a visszapillantó tükör
ből _a motorvezető a szerelvény 

Vasutas ifjúmunkás napok 
A záhonyi átrakókörzet több 

mint: kétezer fiatalját mozgósít
ja minden év őszén a vasutas if
júmunkás napok rendezvényso
rozata. Ezúttal október 1. és 25. 
között zajlik az akció, amely 
bővelkedik szakmai, kulturális 
és sporteseményekben. Az üze
mi KISZ-bizottság most is azt 
szeretné, ha az egyes szolgálati 
helyeken dolgozó fiatalok job
ban megismernék egymás tevé
kenységét, a közös programok 
hozzájárulnának a pályakezdő 
fiatalok beilleszkedéséhez. 

Az egyik kiemelkedő ese
ménysorozat a Ki minek meste
re vetélkedő megrendezése. Ez
úttal 16 szakmában mérték ösz
sze tudásukat a fiatalok. Töb
bek között a targoncavezetők, 
darukötözők, felépítmény fenn
tartók, járműszerelők, moz
donyvezetők, műszerészek, for
galmi szolgálattevők, jegyvizs
gálók, számítástechnikai operá
torok versengtek a címekért. 
A vetélkedőn tesztkérdések 
alapján a szakterület általános 
alapismereteiről adtak számot, 
politikai és vasútüzemi ismere
tekről szóltak, az írásbeli dolgo
zat pedig szorosan kapcsolódott 
a szakma gyakorlati problémái
hoz, amiből szintén számot ad
tak. A több mint háromszáz fia-

tal közül az első három helye
zett most is pénzjutalmat ka
pott. 

Az ifjúmunkás napok rendez
vényei között szerepelt politikai 
vetélkedő Kubáról. előadás a 
magyar gazdaság helyzetéről, 
valamint dr. Czeizel Endre or
vos-genetikus előadása a gyer
mekvárás felelősségéről. 

A fiatalok szabadidős tevé
kenységének bemutatására 
hobbi kiállítás nyílt a záhonyi 
állomáson, ahol a legjobb mun
kákat díjazták. 'Egy kirakodóvá
sáron a művészet és ifjúság je
gyében lehetett gyarapítani a 
lakásberendezési felszerelése
ket. Aktfotó kiállítás is nyílt, de 
nem maradt el a diszkó sem a 
szórakozni vágyóknak. 

A sportprogramok közül is
mét megrendezték a Záhony és 
Mándok közötti kerékpárver
senyt. 

A befejező napon a Ki minek 
mestere vetélkedő győzteseinek 
a Népszínház művészei játszot
tak a régi pesti kabaréból, vé
gül nemzetközi ifjúsági nagy
gyűléssel zárult a vasutas ifjú
munkás napok sorozata, ahol a 
szovjet és csehszlovák testvér
szervezetek képviselői is részt 
vettek. 

teljes hosszát áttekintheti és an
nak megfelelő szögét lábpedál
lal állítja be. Az egyesített éber
ségi és vonatbefolyásoló beren
dezés lehetővé teszi, hogy ez a 
vonat • CsM-rendszerben, vo
natvezető nélkül is közleked
hessen. A vonat eleje és vége 
központi ütköző- és vonókészü
lékkel van felszerelve, ezekbe 
beépítve a villamos és levegő
csatlakozás - rendkívül meg
könnyíti két szerelvény össze
zárását vagy szétkapcsolását. 

- A mellékkocsik külső és 
belső kiképzése mennyire felel 
meg a kor követelményeinek? 

- A kocsik termes megoldá
súak, kétoldalt az ablakok mel
lett 2-2 ülőhely van, ezek köny
nyen tisztítható műanyag borí
tásúak. Széles, központilag re
teszelt ajtók lesznek az egész 
szerelvényen, melyeket a vonat 
megállása után a le- vagy fel
szállók nyitnak. Az ajtókat a 
motorvezető központilag zárja. 
Amíg a vonat mozgásban van, 
azok reteszeltek, így a baleset
veszély a minimumra csökken. 
A feljárók előterében jegykeze
lő automaták elhelyezésére is 
lehetőség van. Ha ezek alkal
mazását egyszer bevezetik, ak
kor a vonatkísérő személyzet 
létszáma is csökkenthető. 

Az ülések felett egyébként 
hosszirányban végig csomag
tartó lesz, a vonatokat modern 
fénycsővilágítással építik meg. 
Érdekesség, hogy a motorkocsi 
hossza ütközőtől ütközőig 24,5 
méter, a kocsik hossza 26,4 mé
ter. Ilyen hosszú belföldi ren
deltetésű kocsik még nem köz
lekedtek a MÁV vonalain. 
A karbantartási, javítási mun
kákhoz a Rámán Kató Vontatá
si Telep területén a személyko
csik napi karbantartására alkal
mas bázist terveznek. Ez 1988 
végére készül el. Nagyjavítást a 
kocsik esetében a Dunakeszi 
Járműjavítóban végeznek 
majd, a motorkocsik nagyjaví
tását az Északi Járműjavító vál
lalta magára. Mindkettő alkal
mas ilyen hosszúságú jármű
vek fogadására. 

- A pályára és a felsőveze
ték-hálózatra milyen kihatás-

sal lesz az új villamos motorvo
natok közlekedése? 

- A vonatszerelvény önsú
lya 190 tonna, a motorkocsik 
tengelynyomása 16, a mellék
kocsiké 9 tonna. Ez azt jelenti. 
hogy a pálya igénybevétele a 
szokásosnál kisebb. Az áram
szedő hazánkban újszerű, úgy
nevezett félpantográf. Szénbe
téte növeli az áramszedés 
üzembiztonságát és egyúttal 
csökkenti az vörösréz munka
vezeték kopását. A szerelvény
nek egyébként központi villa
mos ellátó rendszere lesz, a ko
csik alatt nem találjuk majd a 
megszokott dinamót, generá
tort. Újdonság az is, hogy min
den kocsi Knorr-rendszerű tár
csafékes, ami igen intenzív fék
hatást tesz lehetővé. 

Az elkészült vonalszakasz 
energiaellátását a godisai állo
más közvetlen közelében épült 
120/15 kV-os transzformátorál
lomás biztosítja. Ez méreteiben 
és jelentőségében a Pécsi Vas
útigazgatóság legnagyobb állo
mása és a Kaposvár-Komló 
120 kV-os távvezetékre kapcso
lódik. Az állomás két darab 12 
MVA-s transzformátorával a 
döbröközi és a cserdi-helesfai 
fázishatárok közötti közel 50 ki-

A távközlő- és biztosítóberen
dezési hálózatokon a megfelelő 
védőkapcsolásokat, továbbá a 
villamosvontatású üzemhez 
szükséges távbeszélő kapcsola
tok kiépítését a Pécsi BFF vé
gezte. 

A villamosított vonalszakasz 
üzembe helyezésére október 
10-én Godisa állomáson került 
sor. Ettől a naptól kezdve Buda
pest és Godisa között villamos
vontatással közlekednek a vo
natok. 

Végül azt is el kell mondani, 
hogy a villamos motorvonatok 
bevezetéséről szóló döntés és a 
megvalósulás között mindössze 
két év telik el. Ez arra utal, 
hogy a MÁV és az ipar között 
példás csapatmunka alakult ki 
a közös cél érdekében. A fő ter- . 
vek az idén februárra készültek 
el és most már a gyártás folyik. 
Két prototípus szerelvényre 
szeptemberben írtuk alá a szer
ződést és azok már a jövő év ne
gyedik negyedévében megje
lennek a ceglédi vagy nagyká
tai, esetleg a szobi vonalon. A 

terv az, hogy 1990-ig hatvan 
ilyen szerelvényt vásárol a 
MÁV, Ha a prototípus beváltja 
a hozzá fűzött reményeket. Ezek 
csak 2. osztályú kocsikból áll
nak, de ha az ezredfordulóig si
kerül még 360 ilyen szerelvényt 
beszerezni (mert összesen 
400-ról szólnak a hosszú távú 
tervek), azok már 1. oszt. kocsi
kat is tartalmaznak. Rétközben 
a főváros és a nagy ipari telepü
lések környéki forgalmát látják 
el, a hétvégén majd a Balaton 
déli partján közlekednek - ter
mészetesen a vonal villamosítá
sa után. A szép, nemes vonalú 
kék és ezüstszürke szerelvé
nyek, a messziről is jól látható 
sárga ajtókkal, nemcsak új 
színfoltot, hanem igazi minősé
gi változást jelentenek majd a 
magyar vasúti közlekedésben. 

Busch Károly, a pécsi vasútigazgatóság helyettes vezetője vette át 
az építőktől a villamosított vonalszakaszt 

Bermann István 

Tanévnyitó a MÁV Tisztképző 
és Továbbképz� Intézetben 

Szeptember 30-án megkezd
ték tanulmányaikat az 1985/86. 
évi forgalmi-kereskedelmi tiszti 
tanfolyam nappali tagozatának 
hallgatói. Az ünnepélyes tanév
nyitón megjelent Szemők Béla, 
a MÁV vezérigazgatójának ál
talános helyettese, valamint a 
társadalmi szervek vezetői, 
képviselői. 

Fodor István, az intézet igaz
gatóhelyettese megnyitójában 
ismertette az előkészítő félév 
eredményét, azt, hogy 135 fővel 

Ünnepre készülve 

kezdődött a tanfolyam, és a 
vizsgák után 128-an nyertek fel
vételt a nappali tanfolyamra. 

Szemők Béla ismertette a 
vasút eredményeit, és az előt
tünk álló nehéz feladatokat. 
Felhívta a hallgatók figyelmét, 
hogy csak fegyelmezett, ke
mény munkával tudnak megfe
lelni a követelményeknek. 

A tanév előreláthatóan 1986. 
július 13-án, a 36. vasutasnapra 
ér véget. 

Kalmár Jánosné 

Forgalmi értekezlet Kelenföldön 
A közelgő ünnepre, novem

ber 7-re készülve a MÁV sze
mélyszállítási vezetői szeptem
ber 26-án a kelenföldi körzeti 
üzemfőnökség kultúrtermében 
értekezletet tartottak. 

Kelényi György üzemfőnök 
megnyitója után megbeszélték 
az ünnepi forgalommal kapcso
latos teendőket. Megállapodtak 
abban, hogy a MÁV november 
6-án egy plusz vonatot közle
kedtet Pécsre, 7-én négy plusz 
vonatot; mentesítő vonat fog 
közlekedni Keszthelyre, Nagy-

kanizsára, Tapolcára és Rév
fülöpre. A szabadnapi vonatok 
mentesítőként fognak közle
kedni, mivel november 7-e 
munkaszünetes nap. November 
9-én a hét első munkanapját 
megelőző forgalom lesz. 

Az értekezleten a MÁV Vezér
igazgatóság illetékesein kívül 
részt vettek a budapesti, a pé
csi, a szombathelyi igazgatósá
gok képviselői, valamint a 
MÁV Helyettesítő és Informá
ciós központ vezető helyettese. 

(kertész) Indulás! (Laczkó Udikó felv.) 
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A szá,nítógépek szerepe 
a vasútüze,n irányításában 

A Közlekedéstudományi 
Egyesület szegedi szervezeté
nek számítástechnikai szakcso
portja szeptember 19-én és 
20-án Szegeden. a Technika 
Házában „Személyi és mikro
számítógépek szerepe a vasút
üzemi folyamatok irányításá
ban" címmel országos konfe
renciát és kiállítást rendezett. 

A kétnapos tanácskozást, 
melynek célja elősegíteni a szá
mítástechnikai alkalmazások 
további térhódítását a vasút
üzem irányításában. Lovász 
Lázár vasútigazgató, a KTE 
szegedi területi szervezetének 
elnöke nyitotta meg. Beszédé
ben méltatta a számítástechni
ka szerepét. jelentőségét. majd 
elmondotta. hogy a szegedi 
igazgatóság kezdettől fogva az 
elsők között volt a számítás
technikai feladatok kidolgozása 
és a gyakorlati megvalósítása számítástechnikának nagyobb 
területén. Az igazgatóság épü- szerepet kívánnak szánni. 
letében két évvel ezelőtt átadás- A távlati fejlesztési koncepciók 
ra került az új számítógépte- közül egyik fő feladatként hatá
rem, melyben üzembe helyez- rozta meg a szállításirányítási 
tek egy MERA 9150 és egy rendszer teljesebb kialakítását. 
VT-20/IV típusú számítógé- Folyamatosan kell kiépíteni a 
pet. Ez utóbbin végzik az üzem- helyi. a törzshálózat egyes vo
viteli információs rendszer fej- nalait érintő, majd a hálózati 
lesztési munkáit. Az elmúlt idő- rendszert. Jelenleg ebből a 
szakban megvalósított feldolgo- rendszerből már néhány meg
zások eredményeként gyorsab- valósult, de még korántsem ele
bá és pontosabbá válik az adat- gendő. A vezérigazgató-helyet
szolgáltatás, csökken az élő- tes hangsúlyozta, hogy a távlati 
munka-ráfordítás, közvetlen célok közül elsősorban az 
döntés-előkészítést és irányítást üzemviteli és a kereskedelmi 
segítő eredmények felhasználá- célú számítástechnikai Jejlesz-
sára van lehetőség. tést támogatják. 

A megnyitó után a bevezető A továbbiakban előadá3ok előadást, A számítástechnika h tt k 1 'l · , 
f l d , . , , , , angzo a e a szeme y1 es e a ata a vasutiranyitas es a . k , 't, , k , •1 , • , d, k m1 roszam1 ogepe szerepero 
vallalatt gazdalko as orsze- k .. 1 k d' · t' VII ··t' ,, , , ,,. " , 1 d u, a oz e e es1 arca . o eves 
rusiteseuen c1mme r. var- t • k 1 kt · ál, · lk, 

· Gy l 
• • t' h ervene e e romz .asi e ep-szegi u a vezengazga o- e- 1, . b . •·. f 1 1 tt tart tta El d tt ze ese1 en. az uzem1 o yama-ye es .. ,, ,0 · ,, 1;1on 
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a. tokban működő személyi és hogy �ulso �� b:lso k;nyszerek mikroszámítógépes rendszerek egyarant s�ukseg:ss_e teszi_� a felhasználási tapasztalatairól, 

n:iu;1ka hate�ony�agan�k nove- valamint a vasút VII. ötéves !eset, _a� _eroforrasok Jo�b ki- tervi koncepciójáról a számításhasznalasat. A feladatok es esz- technika alkalmazásának toközök optimális ,, . összha_n�a vábbfejlesztését illetően. csak egy megfelelo mformac1os 
rendszer birtokában alapozható Az első nap délutánján és a 
meg. Éppen ezért a jövőben a tanácskozás második napján 
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A közlekedéstudományi 
Egyesület (KTE) szervezésében 
szeptember 26-27-én Siófokon 
nagy érdeklődés mellett tartot
ták meg a „Vasútüzem az ipar
vágányokon" című IV. konfe
renciát. A több mint 200 részt
vevő mintegy kétharmada az 
iparvágánnyal rendelkező fuva
roztató vállalatokat képviselte. 
A MÁV képviselőin kivül jelen 
voltak az érdekelt tervező- és 
fejlesztőintézetek és a Közleke
dési Főfelügyelet vezetői és 
szakértői. 

A konferenciát Földvári 
László ny. miniszterhelyettes, a 
KTE elnöke nyitotta meg. Mé
száros András MÁV vezérigaz
gató-helyettes, a KTE Vasút
üzemi Szakosztály elnöke beve
zető előadásában méltatta az 
iparvágányos forgalom jelentő
ségét. a vasút fuvarozási tevé
kenységében. 

Az előadók és a felkért hoz;:á
szólók között szerepeltek a 
MÁV Vezérigazgatóság, a Köz
lekedési Főfelügyelet, a MÁV 
Tervező Intézet és az Országos 
Érc- és Ásványbánya Vállalat 
vezető beosztású dolgozói és 
szakértői. 

- az iparvágányok és a 
hozzájuk kapcsolódó berende
zések engedélyezésének és üze
meltetésének új szabályozásá
ról, 

- a vonatkozó vasúti sza
bályzatok tervezett korszerűsí
téséről, 

- az iparvágányok kiszol
gálásának és üzemeltetésének 
időszerű kérdéseiről, 

- a fuvarozói szolgáltatás 
és a MÁV üzletpolitikai ked
vezmények várható alakulásá
ról, az iparvágányos áruforga
lommal összefüggésben. 

A konferencia résztvevői Sió
fok állomás új kereskedelmi te
lepén tanulmányozták a vasúti 
kocsik mozgatására szolgáló be
rendezéseket és a közepes kon
ténerek rakodását. 

A jól szervezett konferencia 
tartalmas szakmai vitát ered
ményezett, amelyet dr. Turányi 

három szekcióban folytatódtak 
az előadások. Az előadók a Köz
lekedési Minisztériumból, a 
MÁV különböző szakszolgálati 
helyeiről, továbbá több számí
tástechnikával foglalkozó válla
lattól érkeztek és számoltak be 
munkájukról, kutatási és fej
lesztési eredményeikről. 

A konferenciával egyidejű
leg, szintén a Technika Házá
ban mikro- és személyi számí
tógépes kiállítás nyat. Bemuta
tásra kerültek a vasút személy
és áruszállítási tevékenységét 
támogató személyi és mikroszá
mítógépes rendszerek, adatátvi
teli berendezések. valamint új 
típusú professzionális személyi
számítógép-típusok. Így többek 
között a mikroprocesszoros 
jegykiadó automata, amely a 
Nyugati pályaudvaron már üze
mel; a személyiszámítógép-ka
tegóriában bemutatták a Como
dore 64 és a Mickey-80 vasúti 
alkalmazását, s nem utolsósor
ban működés közben voltak lát
hatók a legújabb hazai típusú 
és gyártású profes:,z10nális sze
mélyi számítógépek: a VT-16 
és a PROPER-16. 

Gellért József 

, 
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István professzor, ny. tanszék
vezető egyetemi tanár és Bokor 
László, a MÁV Vezérigazgató
ság főosztályvezető-helyettese 
vezettek. 

A konferencia hozzájárult a 
vasút nyit9tt partnerkapcsolati 
rendszerének kedvező irányú 
fejlesztéséhez. A fuvaroztatók 
és a vasút szakemberei tovább 
javíthatták együttműködésüket 
közös törekvéseik, az iparvágá
nyos áruforgalom korszerűsíté
se érdekében. 

A résztvevők pozitívan érté
kelték a konferencia tudomá
nyos és gyakorlati tevékenysé
gét, célkitűzéseit, amelyek kö
zül a legidőszerűbbek és legfon
tosabbak a konferencia ajánlási 
pontjaiként kerültek megfogal
mazásra. Az ajánlásokat, me
lyeket Vaskor István, a KTE 
Vasútüzemi Szakosztály titkára 
ismertetett, elfogadták. 

A konferencia jó lehetősége
ket adott arra, hogy a résztve
vők megismerjék a múlt év de
rekán megalakult Közlekedési 
Főfelügyelet szervezetét és azt 
a tevékenységet, amelyet -
mint országos hatáskörű és ha
Lósági jogkörű szerv - a vasúti 
rakodóberendezések és az ipar
vágányok építésének, átalakítá
sának, bővítésének, használat
bavételének és megszüntetésé
nek engedélyezésével kapcso
latban végeznek. A konferencia 
résztvevői hasznos információ
kat szerezhettek: 

Csermendi László, a közlekedési füfelügyelet föigazgatója üdvözli 
a tanácskozás résztvevfüt 

(Laczkó Ddikó feht!de) 

Még a szakemberek is vitat
ják: kifizetődő-e egy vállalat
nak, hogyha vásárokon, kiállí
tásokon vesz részt? Mostaná
ban sokat írunk, vitatkozunk, 
beszélünk a piaci versenyről. 
Ami ennél sokkal lényegesebb, 
most már nemcsak a hazai, ha
nem a nemzetközi piacon is ki
alakult a verseny, amelyben 
egyáltalán nem mindegy, hogy 
a MÁV, az ország legnagyobb 
vállalata hogyan szerepel. 

Versenyben vagyunk 

Évtizedekig a MÁV alapvető 
gondja az volt, hogy sikeresen 
megoldja feladatait, ezért első
sorban a csúcsforgalmi idősza
kokban „sorolni'' kellett a fuva
rokat. Az utasforgalom is évről 
évre növekedett. Ma már a köz
lekedési vállalatok között egyre 
élesebb a verseny, amely újsze
rű kereskedelempolitikát, en
nek elengedhetetlen részeként 
hatékonyabb propagandát, a 
szolgáltatások körének bővíté
sét követeli. Egy-egy vásári sze
replés sokba kerül, de ez csak 
akkor kidobott pénz, ha az elő
készítés, a kiállítás anyaga, 
mondanivalója nincs összhang
ban az adott rendezvény alap
vető törekvésével, a MÁV ke
reskedelem politikai célkitűzé
seivel. 

Különösen igaz ez akkor, ha 
nem általános kiállításról, vagy 
külföldi szereplésről van szó, s 
a bemutatók sorozatát ugyan
azon a helyszínen rendezik, 
mint például Kőbányán, a vá
sárvárosban. Ott voltunk az 
Utazás '85 kiállításon, a tava
szi BNV-n, az OMÉK-en, s az 
egyik legjelentősebb bemuta
tón, az őszi BNV-n is. 

Az Utazás '85 a hazai és a kül-

földi turisták tájékoztatását lyek lehetővé teszik, hogy a m<'
szolgálja, így érthető, hogy itt zőgazdasági termékek. az {•lf'l
elsősorban arról akartunk szá- miszer-ipari cikkek károsodás 
mot adni, hogy a MÁV új szlo- nélkül időben célba érjenek. 
genje: - Arra utazunk, hogy Az őszi BNV-n - ez a fa
legyen az utasunk! - nem gyasztási cikkek vására, tehát a 
üres reklámfogás, hanem ezért nagyközönséghez szól - első
sokat is teszünk. A menetren- sorban a kedvezmények megis
deket az utazási igényekhez mertetését tartottuk fontosnak. 
igazodva állítjuk össze, az üdü- A hetvenes évek végén és a 
lőhelyek és a városok közötti nyolcvanas évek elején évente 
kapcsolatot javítottuk, kihasz- 5-10 millióval csökkent a vas
náljuk, hogy Magyarország az úton utazók száma. Az első lé
európai turizmus egyik fontos pés az elvándorlás megállítása 
központja, hiszen évente több volt. Ma már nem látszik re
külföldi - 13,5 millió - érke- ménytelennek, éppen a kedvez
zik ide. mint amennyi lakosa ménypolitika s az új szolgáltatá
van az országnak. sok eredményeképpen a forga-

Ugyanarról 
másképpen 

A májusi BNV-n, a beruházá
si javak kiállításán érthetően el
sősorban arról adtunk sokszínű 
képet, hogy a hazai és a nem
zetközi áruszállításban hogyan 
állunk a vállalatok rendelkezé
sére, miért szorgalmazzuk a 
konténeres fuvarozást, s meny
nyire közös érdek a népgazda
ság folyamatos vérkeringését 
elősegítő áruszállítás. 

Az OMÉK-re ötévenként ke
rül sor. Magyarországról azt 
mondják, hogy nyitott gazda
ság és ez így igaz, hiszen több 
mint 150 országgal kereske
dünk, s nemzeti jövedelmünk 
több mint fele exportból szár
mazik. A magyar mezőgazda
ság nem kis eredményt ért el, a 
hazai folyamatos áruellátás 
mellett rendkívül jelentős az 
export. A tőkés valutabevételek 
döntő többségét ez az ágazat 
,.hozza". Éppen ezért arra töre
kedtünk, hogy a szakemberek 
megismerjék a legkorszerűbb 
fuvarozási módszereket, ame-

lom növelése. 

Alapvető lecke 
Ezt a négy kiállítást több 

mint 2 millió embe.,. tekintette 
meg. A bemutatás, a kiállítás. a 
tájékoztatás mellett kitűnő al
kalom kínálkozik a közvéle
mény-kutatásra, néha egy-egy 
látogatóval történő beszélgetés 
felér egy piackutatással. Ta
pasztalatainkról azonnal tájé
koztatjuk a szakembereket, hi
szen ma már alapvető lecke a 
piaci igényekhez történő azon
nali alkalmazkodás. 

Mi az utasoknak, a fuvarozta
tóknak nyomtatott anyagok se
gítségével és a szóbeli tájékoz
tatások során arról beszélünk. 
hogy a vasút hagyományait 
megőrizve új megoldásokra. 
forgalmának növelésére törek
szik. Tehát arra a kérdésre. 
hogy érdemes-e részt venni a 
kiállításokon. az egyértelmű vá
lasz: igen. de a bemutatók sike
re a nap minden percében. az 
ország minden pontján dől el. 
mert hamis a propaganda, ha 
az ügy/ él a gyakorlatban nem 
azt tapasztalja, amire ígéretet 
kapott. Moldován Tamásné 

Mi le.sz a húszmillió sorsa? 
Az Északi járműjavítóban 

még nem adták fel a játszmát 

Július 11-én fejeződött be a szavaztak. Szeretnék, ha kor- - Akkor mi lesz ezután? 
vasutasok egy évig tartó jubi- szerűsítenék, fejlesztenék az - Még nem adtuk fel a 
leumi vetélkedője. A MÁV tör- üdülőt. Elsősorban azért, hogy játszmát. Napirendre került ez 
ténetében ilyen nagy tömege- kényelmesebb körülmények a téma a párt-végrehajtóbizott
ket mozgósító, szinte szenzáció- között pihenhessenek a csalá- ság és az szb együttes ülésén ís. 
számba menő erkölcsi, anyagi dok. (Hiszen a vállalati és Ott született az a határozat. 
megbecsülést adó versengésre SZOT-beutalókkal ezt az üze- hogy az üzem vezetői fordulja
még nem került sor. A győztes met sem kényeztetik el.) nak az Építésügyi és Városfej
- mint arról részletesen beszá- - Milyen állapotban van az lesztési Minisztériumhoz annak 
moltunk - az Északi járműja- üdülő? érdekében. hogy méltányosság
vító csapata lett. Az üzem húsz- - Elhanyagolt, öreg épület- ból engedélyezzék a korszerűsí
millió forintot kapott, amelyet ről van szó, amelyben 23 szoba tést, hiszen a munkások üdülte
kizárólag szociális tervek meg- van. Az épület falai a talajned- tése (turnusonként 96 személy) 
valósítására lehet fordítani. vesség miatt már tönkremen- közügy. A beutaltak száma az 
Közvetlenül a díjátadás után, a tek; elporladt a tégla, lehámlott átépítés után sem változna. 
pénz felhasználásával kapcsa- a vakolat. A területen levő öt fa- Várni kell tehát. Remélhe
latban Balogh Sándor igazgató ház is felújításra szorul. Becslé- tően a főhatóság döntése bölcs 
a következőket mondotta: sek szerint a teljes korszerűsí- és megfontolt lesz. hiszen tár-

- Erró1 majd kollektíven tés meghaladná a húszmillió fo- sadalmunkban senkinek sem 
döntünk, de természetesen nem rintot is, de nekünk megérné. lehet az érdeke, hogy elpusztul-
okoz gondot az elköltése. Szóba - Mi ennek az akadálya? janak, károsodjanak meglel'Ő 
került egy új étkezde és orvosi - A helyi tanács, a Balaton értékeink! Különösen akkor 
rendelő építése, a zamárdi üdü- környékére vonatkozó tiltó épí- nem, ha egy ipan üzem kollek
lő fejlesztése. Szeretnénk a leg- tési rendelkezésekre hivatkoz- tívája „saját pénzén·· akar meg
célszerűbben gazdálkodni ezzel va nem ad építési engedélyt! menteni. korszerűsíteni eg:, 
a húszmillióval. Azt mondták, hogy ne is kísér- üdülőt. Csak az a lényeg. hogy 

A napokban - a vetélkedő letezzün_k, ;11e� már hár?n:1 éve a döntésre, engedélyre ne kell
befejezése után három hónap- n�f;l telJesitette�. � ?elso atala- jen évekig várni, mert ugye a 
pal - bekopogtunk az üzem k1ta�ra: korszerus1tesre vonat- pénz is romlandó! 
szakszervezeti bizottságához kozo kerelmeket. K. s. 

azzal a céllal, hogy megtudjuk: .---------------------------
döntöttek-e már a milliók sor-
sáról? Csáki Sándor szb-titkár 
és Németh Tibor politikai mun
katárs tájékoztatott az eddig 
történtekről, s mint kiderült, 
nem is olyan könnyű a nyere
mény elköltése. De haladjunk 
sorjában. 

Az üzem vezetői a pénz be
fektetésére három variációt dol
goztak ki. Az első: a pécsi igaz
gatóságtól az idén üzemeltetés
re átvett zamárdi üdülő fej
lesztése, korszerűsítése. Máso
dik a sorban az ebédlő és az or
vosi rendelő átépítése. A har
madik változat szerint pedig 
kulturális és sportcélokra fordí
tanák a nyert összeget. 

Ezután a szakszervezeti főbi
zalmiak közreműködésével köz
vélemény-kutatást rendeztek az 
üzemben. A dolgozók szinte 
egyhangúlag az első ajánlatra 

Smállítási értehemlet 

Sméheslehérvárott 
forduló-idő csökkentése érdeké
ben hirdetett hétvégi ki- és be
rakodás szeptemberben ered
ményes volt, ezért a főnökség 
azt október közepén megis
métli. · 

A székesfehérvári körzeti 
üzernfőnökség vezetői - a leg
nagyobb fuvaroztatók részvéte
lével - őszi szállítási értekezle
tet tartottak a közelmúltban. 
A megjelenteket Rácz Alpár 
üzernfőnök köszöntötte, majd 
Csiki Géza kereskedelmi üzem
főnök-helyettes adott részletes 
tájékoztatást a MÁV és az 
üzemfőnökség helyzetéről, 
legfontosabb teendőkről. 

Hangsúlyozta, hogy a főnök
ségnek az év végéig még több 
mint egymillió 300 ezer tonna 
árut kell elszállítania. Jobb 
szervezéssel, a minőségi muta
tók javításával lehet csak jobb 
eredményeket elérni. A kocsi-

Az üzemfőnök-helyettes kér
te a fuvaroztatókat, hogy csak 
annyi kocsit igényeljenek, 
amennyit meg tudnak rakni a áruval, mert különben más vál
lalatoknak nem jut vagon. 

A fuvaroztató vállalatok kép
viselői hozzászólásaikban el
mondották, hogy lehetőségeik
hez képest mindent megtesz
nek majd az eredményesebb 
vasúti szállítás érdekében. 
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Tisztavatás után 

1tkarnó let a ta 0 

Lakatos Mária Rita kedves, 
halk szavú teremtés, ugyanak
kor minden mozdulatából érző
dik a határozottság. Eddigi élet
útja azt bizonyítja, hogy céltu
datos és kitartó. A tudásvágy. 
az ÚJ dolgok megismerésének 
lehetősége mmd messzebb so
dorta otthonától, családjától. Ri
ta jó ideig Kópházán élt szülei
vel együtt. Ez a kis község Sop
rontól 7 kilométerre fekszik. 
Közvetlenül a diákévek után 
Balfon a Gyógyfürdő Kórház
ban helyezkedett el, ahol hét 
éven át orvosírnokként dolgo
zott. A fiatal lány jól végezte a 
munkáját. hamar megkedvel
tette magát környezetével. Ám 
egy idő után izgalmasabb, vál
tozatosabb feladatokra vágyott. 

Akkonban a GYSEV-ről sok 
jót hallott. Így azután 1981-ben 
áthelyezéssel a GYSEV igazga
tósága jogi osztályára került 
osztálykezelőnek. Itt is mmden 
időt igyekezett alaposan kihasz
nálni, németül tanult, amelyből 
előbb alap-, majd középfokú 
vizsgát tett, sikerrel. Ezután ha
tározta el, hogy érdemes lenne 
alaposabban megismerm a vas
utat. 

Nem csalódott 

- Igaz, a családunkból sen
ki sem dolgozik a vasútnál, én 
mégis kedvet éreztem ehhez a 
munkához - mondja Rita. -
Úgy gondoltam, hogy ezen a te
rületen még több lehetőség kí
nálkozik a továbbtanulásra, az 
új ismeretek megszerzesere. 
Bevallom, nem is csalódtam. 
Így azután 1983-ban Sopron ál
lomf.s szállítmányozási szak
szolgálatánál kaptam állást. 
Diszponens lettem. A szállítmá
nyozás változatos, izgalmas 
munkának ígérkezett. Szívesen 
csináltam. Az alatt az egy esz
tendő alatt, amíg Sopron állo
máson dolgoztam, ugyancsak 
hasznosan telt az idő, hiszen 
egymás után négy szakvizsgát 
tettem le igen jó eredménnyel. 

S miután az állomáson a ve
zetők látták, hogy Rita milyen 
ambiciózus, lehetővé tették szá
mára a továbbtanulást. Felvé
telt nyert a MÁV Tisztképzőbe. 
Már 1984-ben Budapestre jött 
üzemi gyakorlatra a Nyugati 
pályaudvarra. 

- A kereskedelmi részlegnél 
dolgoztam. Nagyon érdekes 
volt ez a hatalmas, nyüzsgő 

Diákos lendülettel 

pályaudvar. Annak ellenére. 
hogy korábban nem a MÁV-nál 
dolgoztam. őszinte szeretettel 
fogadtak. Itt éreztem csak iga
zán, milyen jó a kapcsolat a 
MÁV és a GYSEV között -
emlékezik Rita a fővárosban 
töltött első hetekre. 

Ősszel azután megkezdődött 
a tanév. A MÁV Tisztképző ke
reskedelmi nappali tagozatára 
járt. Ott sem vallott szégyent. 
Iskolatársai és tanárai egyaránt 
hamar felfigyeltek a jó képessé
gű lányra. Kiváló tanuló és 
tanfolyamelső lett. 

Sokat tanult 

Eleinte nekem sokat kel
lett tanulnom, hiszen mindösz
sze egy évet töltöttem pályaud
varon, és így hátrányban vol
tam azokkal szemben, akik 
már több esztendőn át dolgoz
tak ilyen területen. Éppen 
ezért nagyon komolyan vettem. 
hogy ezt a kezdeti hátrányt mi
előbb ledolgozzam - mondja. 
- Különös figyelmet szentel
tem azoknak a tárgyaknak, 
amelyekkel eddig még nem 
volt alkalmam ismerkedni. 
Ilyen új tárgynak számított az 
üzemgazdaságtan, a filozófia, a 
politikai gazdaságtan és a tudo
mányos szocializmus. Legjob
ban az üzemgazdaságtant és az 
árufuvarozást kedveltem meg. 
Különösen az első félévben for
dítottam nagy gondot a tanulás
ra. Nagyon sokat köszönhetek 
tanáraimnak. akik színvonalas 

a e ol 
előadásaikkal felkeltették az ér
deklődésemet az egyes tárgyak 
iránt, és valóban élvezettel 
igyekeztem minél jobban elsa
játítani a tananyagot. A tanárok 
sokat tettek azért, hogy a tanfo
lyam hallgatói valóban jól érez
zék magukat az iskolában. 
Nagy szeretettel és hálával gon
dolok dr. Kun Dezső volt igaz
gatónkra. 

A tisztavatásra sajnos nem 
tudtak eljönm a szüleim, de sze
rencsére a televízió közvetítette 
és így mégis láthatták a szá
momra oly fontos eseményt. 
Nagyon sokat köszönhetek a 
szüleimnek. Kópházán van egy 
kis szőlőskertünk, és amikor ta
nultam 1s igyekeztek mentesíte
ni az otthom teendőktől. 

Rita a tanfolyam elvégzése 
után nem tért vissza a GYSEV
hez, itt maradt a fővárosban. 
A MÁV Vezérigazgatóság Biz
tosítóberendezési és Automati
zálás1 Főosztályára került tit
kárnőnek. 

Egyetemre készül 

Természetesen az a munka. 
amit most végez, merőben más, 
mmt amire a tisztképzőn képe
sítést szerzett. 

Azért maradt a fővárosban, 
mert úgy érzi, itt még több lehe
tőség kínálkozik a továbbtanu
lásra. Egyetemre szeretne je
lentkezni. A jogi kart választot
ta. Tudja, nem könnyű bekerül
ni az esti tagozatra sem, de 
azért megpróbálja. Beiratkozott 
egy előkészítő tanfolyamra. 
Most magyarból és történelem
ből frissíti fel ismereteit, hogy 
jövő tavasszal sikerüljön a fel
vételi vizsga. 

- Úgy gondolom. hogy ha 
szorgalmasan tanulok. akkor si
kerül felsőfokú végzettséget 
szerezn1. Ez minden vágyam. 
Tanulm csak addig lehet iga
zán, amíg az ember egyedül 
van és minden energiáját erre 
fordíthatja, na és természetesen 
a munkájára. Jól érzem maga
mat itt a fővárosban. Jó né
hány iskolatársammal tartom a 
kapcsolatot és így nem vagyok 
egyedül. 

- cs-i -

Az egerszegi rendelkezéi: 
aktív, közéleti ember 

Gerencsér László, aki Zala
egerszegen rendelkező forgalmi 
szolgálattevő. igazi diákos lel
külettel emlékezik vissza a 
tisztképzőre: 

- Minden vizsga előtt azon 
drukkoltunk, hogy „csak" sike
rüljön - mondja. - Most a ta
nulmányaim befejezése után 
bosszant a 15 jeles jegy mellé 
került két négyes. 

Ennek ellenére nem lehet 
szégyenkeznivalója a 30 éves 
fiatal vasúti tisztnek. A 112 for
galmi tagozatos hallgató közül 
a legjobb tanulmányi ered
ményt érte el. Éppen ezért a 
tisztavatáson társai nevében 
köthette fel az emlékszalagot az 
intézet zászlajára. 

- Mikor és hogyan került a 
vasútra? 

- Három évig az NDK-ban 
dolgoztam - meséli. - 1976-
ban, amikor hazajöttem, nem 
volt semmiféle elképzelésem a 
munkahelyet illetően. Bará
taim ajánlották a vasutat. Elő
re mondom: nem bántam meg, 
nagyon örülök a választásom
nak! 

Gerencsér László kocsifelíró
ként kezdett a zalegerszeg1 álla-

máson. 1978-tól 80-ig katona. 
Ezt követően a segédtiszti tan
folyamra kerül. Kivételes szor
galmát és szakmai szeretetét bi
zonyítja az itt szerzett kitűnő bi
zonyítvány. Egyidejűleg a 
szakma ifjú mestere lett. Ezt a 
kitüntetést rövid időn belül má
sodszor is kiérdemelte. 

- 1981-től, három éven ke
resztül forgalmi szolgá.attevő 
voltam - folytatja tovább Ge
rencsér László. - Természete
sen tisztában voltam vele, hogy 
tanulnom kell, ezért kezdtem el 
a tisztképzőt. 

- Tudta, hogy ez mivel jár? 
- kérdezem tőle, hiszen amint 
hallottam, akkoriban nősült. 

- Igen. Öt hónapig Ercsi
ben voltam váltókezelő. Havi 
300-320 órákat szolgáltam 
Vállaltam a vasútért! 

- Milyen tervei vannak? 
- Helytállni a munkában és 

többet foglalkozni a családdal. 
A zalaegerszegi vasútállomáson 
szükség van a fegyelmezett, 
szakszerű munkára. Otthon a 
lakásvásárlás került előtérbe! 

Gerencsér László közéleti 
ember. KISZ-vezetőségi tag 
volt. Két éve tagja a pártnak, 
ahol az ifjúsági szervezet patro
nálásával bízták meg. Tanul
mányai megkezdése előtt veze
tője, jelenleg tagja az Ady End
re szocialista brigádnak. A kö
zelmúltban az a megtiszteltetés 
érte, hogy társai szakszervezeti 
bizalminak választották ... 

- Örülök a megtiszteltetés
nek. Bízom abban, hogy a szak
szervezeti bizottság vezetőinek 
a segítségével, a csoportom tag
jainak a támogatásával, meg
birkózom a feladattal. 

Sz. Jakab István 

A brigádokon nem múlik 
Vasutasok között a záhonyi átrakókörzetben 

Az aranyló őszi nap valame
lyest könnyít a záhonyi átrakók 
dolgán: kellemes, 20 fok feletti 
a hőmérséklet, még a szellő se 
rebbenti a sárguló faleveleket. 
A vasútállomástól gyalog indu
lok el a sínek és a vagonok kö
zött. A megafonban egy kelle
rr es női hang tudatja, a hár
masról azonnal indul a nyíregy
házi személyvonat. Jó lesz siet
ni. Mire ez átfut az agyamon, 
már hallom is mögöttem egy 
„Szergej" dohogását. Gyorsan 
átmászom a soros kocsin. Hirte
len más világ tárul elém: a vég
telenített acélkábelre vagono
kat aggat egy ember. 

- Valóban aggató vagyok 
- mondja Darmai József, aki 
Mándokról jár be - én rakom 
itt össze a kocsikat. Most élve
zem a munkát. Télen, amikor 
síkos vagy térdig áll a hó, akkor 
kevésbé. Nemrégiben Pestről 
voltak itt, nézték, hogyan dol
gozom. Egyszer az egyik ezt 
mondja: ,,Miért sétafikálnak 
maguk itt, emberek?" Mon
dom, nem sétafikálunk, csak 
akasztjuk a vagont a végtelení
tett acélhuzalra. Nem én, a kö
tél adja a sebességet, 3 kmiórát. 

Darmai Józ!ief 

Akkor meg azt kifogásolják, mi
ért nem emeljük fel a sebessé
get, már hogy a munkások ne 
lófráljanak, hanem dolgozza
nak. Na, hát fel is emelték 5 km/ 
órára, de le kellett aztán állni, 
mert a sarus nem tudta megfog
ni a kocsikat. A komák sokszor 
mondják: ,,Hülye vagy, eriggy 
fel Pestre, ott sokkal többet 
megkereshetsz." Énnekem ez 
eszembe se jut. Havonta 5500 
forintot viszek haza, meg va
gyok vele elégedve. Ha én most 
elmennék, mit szólnának a töb
biek? Ki dolgozna akkor helyet
tem? Nem igaz? 

A „mérges brigád" 

Négy vágánypárral odébb 
Feka János brigádvezető ve
zényli a B-1-es kézi átrakóbn
gádot. Bemutatkozásul a tenye
rét mutatja. Nem hord bőrkesz
tyűt, így a keze állandóan gyul
ladt, dagadt a kézi targonca 
nyelétől, a számlálatlanul sora
kozó tonnáktól. 

- Mi itt a „ mérges brigád" 
vagyunk, mert gyakran mérge
ző anyagokat rakunk át. Két 
napon át a salétromnál voltunk, 
most „úri" feladatunk van, ép
pen pezsgőt rakunk szélesből 
normáiba. Egyébként ma a bri
gád szabadnapos lenne, de mi 
úgy határoztunk, hogy a mun
kaverseny sikeréért minden tő
lünk telhetőt megteszünk. Tu
dom, most azt gondolja, kell a 
kereset is. Hát persze, 92 fillér 
a salétrom és 1,32 a cianid. 
Egy embernek naponta 4-6 szé
lest kell kirámolnia, hogy a 
pénzénél legyen. Nézze, vala
hogy mégis úgy van, hogyha át
jön ide egy szerelvény, mi örü
lünk, ha berendelnek. Ezen a 
brigádon nem múlik az átrakás, 
és ez így van rendjén. Ma négy 
szélest raktunk át. Este homlo
kon fog csókolni a művezető ér
te ... 

A vontatási főnökségen Sáro
si László üzemeltető reszortos a 

Sárosi Lá!izló re!ó.zortos ( .\ szerző felvételei) 

verseny más arculatát mutatja 
be. 

- Mi a vontatandó szerelvé
nyeknél tudjuk segíteni a mun
kaversenyt. Ezután dekádon
ként hozzuk nyilvánosságra, 
mit tettek itt dolgozóink az ex
port-import javításáért. Ránk 
hárul a ,,vörös revízió", a moz
donyok műszaki vizsgálatáért, 
külső és belső nagyjavításáért, 
téli felkészítéséért a mi embere
ink a felelősek. Ha m1 kiadunk 
egy gépet, az 6-7 hónapig biz
tonsággal közlekedhet. 180 dol
gozónk eddig 1716 szabadnap
órát teljesített. A dízeljavítóban 
külön kommunista szombatot is 
szerveztünk. Rajtunk nem mú
lik. De további vállalást is tet
tünk: 5 százalékkal fogjuk 
csökkenteni a mozdonyok ha
táron állását és 1,5 százalékkal 
növeljük a gépfordulók sebes
ségét, ami egy többletmozdony 
teljesítményével egyenlő. Szí
vesen mondok más példát 1s. 
A verseny során az elmúlt 27 
nap alatt 48 géppel készültünk 
el, s ez nagyon jó eredmény. 
Nagy a dolgozók lelkesedése. 

Önként vállalják 

Armóth Elemér villanyszere
lő e szavak hallatán így véleke
dik: 

- A munkaverseny itt két 
évtizede tart, régi hagyomá
nyokkal rendelkezik. Nálunk 
szmte minden dolgozó tisztá
ban van azzal, hogy az ő szemé
lyes munkasikereitől 1s függ az 
áruszállítás alakulá'sa. Büszkén 
mondom, mi itt az elsők között 
is az elsők vagyunk: dolgozó
ink önként vállalják a legf á
rasztóbb munkarendet, sőt 
még ezen felül is felajánláso
kat tesznek. Ha valaki beteg 
vagy halaszthatatlan elfoglalt
sága van, a társai készséggel 
helyettesítik. Barátságunkat a 
szovjet brigádokkal a közös ér
dek és a közös munka kapcsolja 
össze és nem az értekezlet. Oly
kor egész brigádok jönnek át 
vagy mi megyünk ki, mert a ta
pasztalatcsere azért néha elkél. 

Az utolsó mondatokat Fara
gó János mozdonyvezető is 
hallja. Csendesen jelzi, lenne 
hozzáfűznivalója. 

- Ez a munkaverseny-felhí
vás nekünk jó. Én is, más is sze
retnénk nyerni. Miután 18 éve 
rendszeresen átjárok, látom. 
hogyan hajtanak odaát; ők is 
győzni akarnak. Embersége
sek, figyelmesek. Ha látják, 
hogy a személyzet fáradt, gyor
san hazaadják a gépet, hogy 
mielőbb otthon lehessünk. 

Autóval megyünk Eperjeske 
átrakóig. Czap János állomás
irányító így beszél: 

- Minden lehetséges módon 
le akarjuk rövidíteni az átra
kási időket. Fontos azután. 
hogy ne legyen téves vagonren
dezés, hiszen ez a hasznos mun
kaidőalapból hosszú órákat von 
el. Ezért vállaltuk, hogy az or
szág belseje felé induló árukat 
a legcsekélyebb késedelem nél
kül továbbítjuk. Például. ha 
Dunaújvárosba két nappal 
előbb tudunk szerelvényt mdí-

tam, az időt, pénzt jelent, illetve 
kocsiforduló1dő- és kocsimegta
karítást. 

Az 500-as kisgépes oldalrako
dónál egy hattagú brigád fan
tasztikus munkatempóban pa
pírbálákat rak széles vagonból 
normáiba. Az emberben az au
tós rodeó vagy a crossverse
nyek hangulatát idézi fel. A dí
zeltargpncások ugyanis olyan 
szédületes iramban ruhannak, 
fordulnak, tolatnak, amit sehol 
másutt nem láttam még. Alig 
néhány perc alatt raknak át 
egy széles kocsit. A mégoly rö
vid beszélgetésre sem voltak 
hajlandóak. Így Révész Ferenc 
művezető válaszait hallgatom 
meg. 

- Őket nem kell sürgetni! 
Az én szerepem csak annyi, 
hogy kiadom a következő fel
adatot. Bámulatos emberek. 
Mindent megtesznek a munka
versenyben, ami egyáltalán el
képzelhető. 

Záhony új tengelyátszerelőjé
ben a munkások az aknába si
etnek. mert vagont toltak be. 
Sietni kell itt 1s a forgózsámoly
cserével. Pokol Menyhért cso
portvezetőt sikerült szóra bír
nom. 

Egymástól 
tanulnak 

Most éppen 30 darab „hú
zást" cserélünk át, de fut az al
ma is: 65 tonna ment le eddig. 
Nehéz munka ez. mert a mun
kásnak kell kikeresnie a kocsi
hoz való forgózsámolyt, s ahány 
vagon, annyi típus ... A Kun 
Béla szocialista brigád azonban 
nagyon megbízható. A 16 em
ber a sok szezonmunka miatt 
nem ment szabadságra. Már el
indult a konzerv is. Így van 
meg a pénzük, hiszen teljesít
ménybérben dolgoznak. Bár 
mindig folyamatos lenne a 
munkánk ... 

Anatolij Mihajlovics Obere
mokkal, az ungvári vasúti a}: 
igazgatóság helyettes vezetőjé
vel a záhonyi üzemigazgatósá
gon futottam össze. Kérésemre 
nyilatkozott a munkaverseny 
alakulásáról. 

- Mindenekelőtt annak 
szeretnék hangot adni, hogy 
munkaversenyünkben a leg
jobb tradíció fejlődik tovább. 
Ez a verseny a legelső volt a két 
ország között. Amikor rájöttünk 
arra, hogy mindkét fél sokat 
nyerhet, akkor kapcsolódott be 
a versenybe egy sor más ország 
is. Ez a szocialista munkaver
seny-mozgalom megérett arra. 
hogy műszakok és bngádok 
szintjére helyezzük. Azután 
nem mellékes az sem, hogy só
kat tanulhatunk egymástól. Mi 
például a magyaroktól szeret
nénk átvenni a gépesítés magas 
fokát, az átrakás magas fokú és 
folyamatszerű végzését, a szá
mítástechnikai kiszolgáló appa
rátust. Végső soron a magyar 
vasutasok remek versenytelje
sítményével a szovjet vasutak 
sikeresebben dolgozhatnak. Ez 
és csakis ez az alapja a további 
közös elhatározásnak. 

Kárpáti Tamás· 
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Előtérben a vasút 

szlovál< l<özleked 
zté ének irányzata 

A csehszlovák közlekedés kü
lönböző ágazatainak az 1995-ig 
terjedő időszakra szóló fejlesz
tési irányzatait kormányhatáro
zat írja elő. A fejlődést főleg a 
népgazdasági feladatok szük
ségszerú teljesítése határozza 
meg, ami a szállítási munkának 
főleg a kevésbé energiaigényes 
közlekedési ágazatokra való át
csoportosítását jelenti. Elsősor
ban a vasúti közlekedést fej
lesztik, megerősítik annak mű
szaki bázisát rekonstrukciók és 
intenzifikálás útján. Fokozottan 
koordinálják a különböző jár
művekkel lebonyolított sze
mélyforgalmat. 

A szállíttatók esetében érték
osztályokba sorolják a nyers
anyagokat energiaigény szem
pontjából, hogy így csökkent
sék a szállítások volumenét. 
Biztosítják az összhangot a tele
pített és a mozgó kapacitások 
között és fokozzák azok kihasz
nálását. Növekvő mértékben 
gondoskodnak a dolgozókról a 
szociális, a továbbképzési, ét
kezési, elhelyezési és egyéb te
rületeken. Korlátozzák a közle
kedésnek a környezetre gyako
rolt káros kihatásait. 

Csehszlovákia hatékonyab
ban bekapcsolódik a KGST 
munkamegosztásába. A struk
turális változások közül az ipar
ban főleg az elektronika és a ro
bottechnika, a mezőgazdaság
ban pedig a biotechnológia és a 
genetika eredményeihez iga
zodnak. Hatékonyabb lesz min
denfajta nyersanyag kihaszná
lása, ezért a szállításokkal is 
igazodni kell ehhez az irány
zathoz. A nemzeti jövedelemre 
vetítve 1985-1995 között 17,3 
százalékkal csökkentik a szállí
tások volumenét, ami évi 1,6 
százalékos csökkenésnek felel 
meg. 

A vasúti teherszállítások vo
lumene mérsékelten emelkedik. 
A mérsékelt emelkedést a CSD 
rakodóberendezései egy részé
nek elavult állapota és a hálózat 
szűk keresztmetszetei határoz
zák meg. A szűk keresztmetsze
tek felszámolására fokozatosan 
kerül sor. 

A személyszállításban első
sorban az utazási sebes�éget, a 
megbízhatóságot és pontossá
got növelik, betartják az utazás 

alapvető kulturáltsági követel
ményeit. A személyszállítás vo
lumene a 8. ötéves tervidőszak
ban 5,6, a 9. ötéves tervidőszak
ban 5,3 százalékkal nő meg. 

A vasúti közlekedés feladata, 
hogy a vízi közlekedéssel 
együtt, az 1985-1995 közötti 
időszakban felmerülő szállítási 
igény többlet 80 százalékát ki
elégítse. 

Ennek érdekében, egyebek 
között célul tűzték a pontosabb 
és kulturáltabb személyszállí
tást, s a gazdaságosabb áruszál
lítást. A vonalhálózat minőségé
nek javítása érdekében évente 
a következő munkákat kell el
végezni: 

830 km hosszú pálya 
komplex újjáépítése, 
1900 db kitérő építése, 
2100 km hosszú pálya 
közép javítása, 
8500 km hosszban pálya 
karbantartása, 
500 km összefüggő sín
csere. 

Az I. és II. osztályú fővonal
hálózaton 114 olyan hely van, 
amelyek a kapcsolódó szállítási 
kapacitás szempontjából szűk 
keresztmetszetet jelentenek. Ez 
1428 km vonalhosszat (a teljes 
hálózat 11 százalékát) és 45 vas
úti csomópontot érint. Ha a vá
gányhálózatot nem helyezik 
megfelelően karba, 1955-ben a 
szűk keresztmetszetű szaka
szok száma a jelenleginek a 
kétszerese lesz. A jó karbahe
lyezésnél, illetve a szűk kereszt
metszetek kiküszöbölésénél 
ütemesen kell eljárni, vagyis 
először a jelenlegi berendezése
ket kell korszerú állapotba hoz
ni és csak második ütemként 
kell nagyobb építési akciókba 
fogni. 

1995-re 2545 km vonalsza
kaszt látnak el automatikus jel
ző- és biztosítóberendezések
kel. (Ez a hálózat 19 százaléka.) 

A nyolcadik ötéves tervidő
szakban 467 km, a kilencedik
ben pedig 484 km vonalhosszat 
villamosítanak, ami azt jelenti, 
hogy 1995-ben a vasútvonalak 
32,9 százalékán villamos vonta
tás lesz majd. 

A további villamosítási mun
kák alapelgondolása a követke
ző: 

- továbbfejlesztik mindkét 

áramellátási rendszert 
úgy, hogy a csatlakozási 
helyek száma minimális 
legyen, 
a csatlakozási helyeken 
két áramellátási rendszer
re alkalmas mozdonyok 
teljesítenek szolgálatot, 
olyan vonalakat jelölnek 
ki villamosításra. ame-

,J�eknél legnagyobb az el
érhető motor- és tüzelő
olaj-megtakarítás, 
a csomóponti állomások 
mozdonycseréktől teher
mentesíthetők 
a már villamosított vonal
szakaszok ilyen módon 
összefüggő villamosított 
vonallá válnak, s a szom
szédos országok már villa
mosított, vagy villamosí
tásra kijelölt vonalaihoz 
csatlakoznak. 

Mivel a távlati. várhatóan nö
vekvő forgalmat az így felújí
tott fővonalak sem lesznek ké
pesek lebonyolítani, ezért első
rendű/ eladatként tekintik a te
hermentesítő kerülő és kitérő 
vonalak korszerűsítését. 

A nemzetközi jelentőségű vo
nalak közül valamennyit villa
mosítják. a déli fővonal kivéte
lével. 

A Szm,ietunióval folyó áru
csere zavartalanságának a biz
tosítása érdekében Ágcsernyőn 
átrakóhelyet építenek ki a fo
lyékony anyagok számára, 
megoldják a talajvízkészlet vé
delmét. átrakócsarnokokat épí
tenek ki. konténerátrakó helye
ket és konténerjavító műhelyt 
létesítenek stb. 

A prágai vasúti csomópont 
átépítésére 16, a pozsonyi cso
mópontra pedig 2,5 milliárd ko
ronát irányoznak elő. 

Nehéz kérdést jelentenek a 
CSD számára azok a járulékos 
beruházások. amelyek a művelt 
szénlelőhelvek bővítése. az 
urámpar fejlesztés. Ostrava tér
ségében a bányaművelés miatt 
megszűnő vasútvonalak és állo
más átépítés miatt. valamint ví
zierőművek építése miatt me
rülnek fel. Mindezeknek az in
tézkedéseknek a következtében 
a szűk keresztmetszetet jelentő 
vasútvonalhossz 11 százalékról 
8 százalékra csökken majd. 

A japán vasút új vállalkozásai 
A Japán Államvasutak 

(JNR)-nek harmincezerrel több 
dolgozója van, mint ahány 
szükséges. Ezeknek igen lele
ményes módon próbál valami 
munkát adni. A tokiói központi 
pályaudvar előtt bódékat állí
tottak fel, ahol zöldséget és gyü
mölcsöt árulnak. Tartalék terü
letein a JNR kocsiparkolót léte
sített, ahol vasutasok szedik a 
díjakat. Néhány emberét sike
rült meggyőznie, hogy önkén
tesként menjen külföldre a Ja
pán Nemzetközi Együttműkö
dési Iroda állományában, ez a 
japán verziója az amerikai 
rendfenntartó erők intézményé
nek. Most éppen úgy új trükköt 
próbálnak ki: bankettvonatokat 
indítanak, ahol a munkanélküli 
vezetők szolgálnak fel és ellát
ják a házigazda tisztet. 

A JNR tízezer dolgozót tud a 
felsorolt módokon foglalkoztat
ni. Még ha ez így van is, legke
vesebb nyolcezer embert kell ál
landó jelleggel és tízezret „ideig
lenesen" hazaküldeni és akkor 
még mindig van létszámfölös
leg. Nem valószínű, hogy a 
JNR üzleti vonala javulni tud
na, vesztesége ugyanis csak
nem napi 20 millió dollár. 
A veszteségek megállítására a 
JNR természetes veszteséghi
ányt hozott létre. hogy munka
erőállományát 420 ezerről 360 
ezerre csökkenthesse 1980-ban. 
A közelmúltban területi igazga
tóságainak drasztikus újraszer
vezését jelentette be. 

A JNR jövője már nem ön
magától függ. Több mint há
rom éve vár a vasút arra, hogy 
a kormány elhatározza, mi 
történjék veszteségeivel. Szóba 
jöhet a JNR eladása teljes egé
szében, vagy éppen részekre 
osztása. De a politikusok nem 
tudják összeegyeztetni kincstán 
politikájukat újraszervezés1 kí
vánságaikkal. 

Amíg valami nem történik. a 
JNR a zsugorodó piac, a meg 
nem alkuvó szakszervezet és 
egy olyan szociális kötelezett
ség csapdájában van, mely arra 
kényszeríti, hogy gazdaságta
lan vidéki vonalakat üzemeltes
sen. A JNR-nek csupán két vo
nalból van haszna: a shikan
senből (Ágyúgolyó express) To
kio, Hirosh1ma és Niigata kö
zött, valamint egy Tokio körüli 
munkásvonatból. 

Bár a magánkézben lévő 
munkásszállító vasutak állan
dóan emelni tudták forgalmu
kat, a JNR részesedése erősen 
csökkent. A vasúti magántársa
ságok. mint például a Seibu, a 
Kinki Tetsudo és a Tobu az 
utasforgalom 39 százalékát lát
ják el Tokio és 57 százalékát 
Osaka körzetében. 

A magántársaságok sem kü
lönösebben jövedelmezőek, de 
sokkal hatékonyabbak és ala
csonyabb tarifáik vannak. 
A munkásvonatokra való kon
centrálás segíti Kinki Tetsudot, 
az útvonalhosszúság szempont
jából legnagyobb magáncéget 
al'ban, hogy naponta 64 300 

utaskilométert fusson. Összeha
sonlításképpen. a JNR utaskilo
méter-teljesítménye naponta 
2502 kilométer. 

A magánvonalak igen válto
zatosak. A legtöbb társaság úgy 
használja ki vasúti területét. 
hogy nagy áruházakat, szállo
dákat, lakó- és pihenőközpon
tokat épít rá. A Se1bu-nak ma 
több mint 100 vállalata van és 
éppen most nyitott meg egy 
nagy áruházat Tok10 elegáns 
üzleti negyedében. a Ginzán. 

Eddig a JNR lehetőségei kor
látozottak voltak abban, hogy 
variációkkal próbálkozzék. ki
véve. hogy területének egy ré
szét bérbe adta. A változtatás 
lehetőségét számára a japán te
lekommunikációs rendszerek 
jelenlegi újraszabályozása hoz
za meg. Most ugyanis az utak 
tulajdonjoga nélkülözhetetlen 
ahhoz, hogy telefon- és fényve
zető kábeleket fektessenek le. 
A JNR ki akarja ezt használm 
azáltal. hogy új telefontársasá
got alapít, mely a Nippon Te
legraph et Telephone társaság
gal konkurálna. 

A bökkenő: nehéz lesz tőkét 
szereznie a piacról, miközben 
napi 20 millió dolláros veszte
sége van. A készpénzt csak a 
kormányzat tudná adni. Máso
dik bökkenő: akarja-e a kor
mány. hogy az NIT-nek ver
senytársa legyen, miközben ar
ra törekszik. hogy NIT-részvé
nyeket adjon el a közönség szá
mára? 

Magyarország ipara a múlt 
század harmincas éveiben kez
dett fejlődni. A termelékenység 
lassan növekedett a mezőgaz
daságban is, és ezek a körülmé
nyek szinte követelték az élén
kebb gazdasági-társadalmi éle
tet, az ország egyes tájai termé
keinek gyorsabb cseréjét, a fe
leslegnek az exportálását. Az 
elképzelések megvalósítása, va
gyis a közlekedés reformjának 
kérdése a közvéleményt is erő
sen foglalkoztatta. 

A fejlődés szükségességének 
egyik leglelkesebb és legsokré
tűbb szószólója, támogatója, 
gróf Széchenyi István, a ma
gyar polgári reformmozgalom 
vezéralakja, az első felelős ma
gyar kormány közlekedésügyi 
minisztere volt. 

Széchenyi István a hajózás 
fejlesztésének fontosságát is fel
ismerte. Tudta, hogy a hajópark 
karbantartása téli kikötőt, javí
tóműhelyt és elsősorban hajó
gyárat igényel. Kezdeményezé
sére 150 évvel ezelőtt, 1835-ben 
létre is jött az Óbudai Hajó
gyár (ma Ganz Danubius Hajó
és Darugyár). 

Dr. Tóth Lá!>zló államtitkár megtekinti a kiállítá!>I 

A másfél évszázada alakult 
és külföldön 1s elismertté vált 
gyár jubileuma alkalmából ün
nepségsorozatot rendeztek Bu
dapesten. Ennek egyik kiemel
kedő eseménye volt a Közleke
dési Múzeum kiállítása. Veress 
István, a múzeum főigazgatója 
üdvözölte a nagy számban 
megjelent külföldi és hazai ven-

dégeket, majd dr. Tóth László 
közlekedési mm1sztériumi• ál
lamtitkár nyitotta meg a jubi
leumi rendezvényt. Beszédében 
visszatekintett Széchenyi Ist
ván közlekedésfejlesztési érde
meire és kiemelte a gyár mun
katársamak szakértelmét. céltu
datos és eredményes erőfeszíté
seit. Ez utóbbit az is bizonyítja, 
hogy most bocsátották vízre az 
első magyar hajógyár 3000. ha
jóját. 

A múzeumi bemutatón ma
kettek, modellek és korabeli 
festmények szerepeltek. Kiállí-

Elhanyagolt vagonok 

(Wahr Jáno„ felvétele) 

tottak továbbá ní•hány doku
mentumot a nagycenki SzéC'he
ny1 Múzeum. a KözlPkedési 
Múzeum és az esztergomi Víz
ügyi Múzeum gyűjteményl�bcil. 

A hazai hajógyártás megkl'Z
dése ipartörténeti jelentőségű 
volt. hiszen nagy mértékben já
rult hozzá a magyar gépipar ki
bontakozásához. Az évforduló 
alkalmat nyújtott arra 1s, hogy 
ismételten tisztelegjünk a ma
gyar közlekedés úttörő alakja, 
Széchenyi István emléke és 
munkássága előtt. 

H. K. 

Miért nincs kenő ember? 
A közelmúltban egy ellenőr

zőcsoporttal Godisa állomáson 
jártam. Dolgom végeztével az 
állomáson várakozó teherkocsi
kat nézegettem. Mellém szegő
dött az ott lakó komlót oktató
tiszt. Dombai István is. 

- Itt is hiányoznak a pőre
kocsikról a homlokrakoncák -
mondom. - Aztán csodálko
zunk, hogy emiatt késve szál
lítjuk az exportárukat. A javí
tóműhelyek alig győzik a mar
kológépek által feltépett pado
zat, kivert kocsioldalak pótlá
sát. 

- Látok én itt egyéb hiá
nyosságot is, nézze csak! - in
vitál közelebb a kocsisorhoz. -
Mint a rossz és a jó tanuló, úgy 
áll itt ez a JZ és a MÁV-kocsi. 
A jugo kocsi utközőtokJait -
látja - indulás előtt szépen be
olajozták, a magyar kocsié 
csontszáraz. A csavarkapocs is 
elárulja, hogy az idegen vagon
nal törődtek műszakilag, a mi
énkkel nem. Ez utóbbi csavar
kapcsának mozdításához derék
szaggató erő kell. Régebben ná
lunk rendszerint egy idősebb 
vasutas feladata volt a kocsik 
kenése Olajosvödörrel a kéz
ben ment a várakozó szerelvé
nyek mellett, és hossz·'.i nyelű 
pemzlivel kenegette az ütköző
tokokat, csavarkapcsokat. 

- Már megszüntették a „ke
nő ember" státuszát? 

- Igen. Pedig nagy szükség 
lenne rá, hiszen vagonparkunk 
műszaki állapota elkeserítő. Bi-

CIKKL�K NYOMÁN 

zonyára a nyugdíjasok is szíve
sen vállalnának olajozást. hi
szen nem megerőltető munka, 
de a haszna elvitathatatlan. 

Néhány nappal később Lt
zitzky Béla pécsi kocs11ntézővel 
beszélgettünk erről a témáról. 
Ő is jól emlékezett a kenő em
berekre. 

- A golyóscsapágyas kocsik 
megjelenése után szűnt meg a 
státuszuk - mondja. - Pedig 
most is szükség lenne rájuk, hi
szen a csúszócsapágyas kocsik 
tartályait rendszeresen fel kell 
töltem olajjal. A kenetlen ütkö
zők beragadnak, lötyögnek, a 
pályaívekben nem tartják fe
szesen a csavarkapcsokat. A ke
netlen orsók. csavarkapcsok ne
hezebben mozdíthatók. 

- Féktuskócsere alkalmából 
lekenik a kocsik alkatrészeit? 

- Féktuskócsere miatt nem 
viszik műhelybe a kocsit. A cse
rét a féklakatosok bárhol elvég
zik. de ők másra nem érnek rá. 
A raksúlyváltók kezelése 1s na
gyon fontos lenne a fékezés 
szempontjából, de azok a leg
több kocsin félállásban leragad
tak, mozdíthatatlanok. Rend
szeres olajozással ez elkerülhe
tő lenne. 

A vagonok műszaki állapota 
alapján az illető ország vasút
járól lehet bizonyítványt kiállí
tani. A közelmúltban Mihácsi 
Jánosné pénzügyi előadóval te
kintettünk meg néhány vagont 
Szigetvárott. Az már szinte ter
mészetes gyakorlatnak tekint
hető, hogy egy kocsin záhonyi. 

A Balaton déli partján 
javítják az utaskiszolgálást 

Lapunk 15. számában ripor
tot közöltünk „Amikor a rossz 
idő volt a jó" címmel. Az írásra 
Weisz József, a pécsi igazgató
ság helyettes vezetője válaszolt: 

A Balaton-parti szolgálati 
helyek munkaerőhelyzetét fi
gyelemmel kísérjük. A munka
erőgondok nem ismeretlenek 
előttünk. Az üdülők és egyéb 
mtézmények munkaerő-elszívó 
hatása rendkívül erős, ezért 
nem mindenhol és mindenkor 
tudtuk az utazóközönség igé
nyeit maximálisan kielégítem. 

Az utaskiszolgálás a következő 
üdülési időszakban magasabb 
színvonalú lesz. Személypénz
tárosok felvételét és kiképzését 
már most megkezdtük. A na
gyobb utas/ orgalmú szolgálati 
helyeinken a személypénztáro
sok létszámát növeljük. Csúcs
időszakban a nyitva tartó pénz
tárak száma több lesz. így a 
nemzetközi jegyet váltókat nem 
kell majd Fonyódra és Siófokra 
irányítani, jegyüket Balaton
földváron is megválthatják.·· 

lökösházi, békéscsabai ólomzá
rat is találni. A káosz teljes. 

SaJnos nem ntka a leszakadt 
kocsiaJtó. a letörött ólomzártar
tó sem. Gvakran előfordul az is, 
hogy a f;dett kocsik ajtajának 
kereke beszorul a vezető sínbe, 
és emiatt az ajtót nem lehet k1-
nvitm. Mit tesznek ílvenkor a 
r�kodók? Kerítenek egy láncot. 
és megkérik a teherautó sofőr
Jét. hogy gépi erővel próbálja 
kinyitm az ajtót Ennek követ
keztében a kerékvezetö sín el
hajlik. deformálódik. 

Amikor kirakták az árut, az 
ajtót természetesen nem csuk
Ják vissza és a takarítással sem 
törődnek. Olvan hivatalos sze
mélv sem ak�d. aki erre figvel
meitetné a rakodókat. Az ÚJ.fel
adó már várja az üres vagont. 
Amikor berakta az árut, csukná 
az ajtót. de az nem mozdul. Ká
romkodik a kezdő rakodómun
kás. sopánkodik. hogy ezt jól ki
fogtuk. Segítségére siet azon
ban a dörzsöltebb munkatárs. 

- Szóljatok csak a zetoros
nak! - adja ki a parancsot. 

Ismét láncot fűznek az ajtó
ba, és a zetor segítségével visz
szahúzzák az ajtót. Közben 
azonban letörött az ólomzárat 
tartó fül. Semmi baJ. A kallan
tvú köré kell tekerni az ólomzá
r-;,.t. Az már senkit sem érdekel, 
hogy a kallantyúszár meglazítá
sa után - az ólomzár megsérté
se nélkül ki lehet fosztani a 
kocsit. 

Klencz Tiborné 

Ifjú Gárda 
tüzoltóverseny 
A MÁV szegedi igazgatóság 

tűzvédelmi alegységeinek Ifjú 
Gárda tűzoltóversenyét Kis

kunhalason rendezték meg a 
közelmúltban. 

A rajok egy 40 pontos teszt 
kitöltése után a kismotorfecs
kendő vizesszerelésében és a 
tűzoltó-váltóstafétában mérték 
össze tudásukat. 

A versenybizottság értékelé
se szerint igen jól felkészített 
egységek küzdöttek a helyezé
sekért, minden számban csak 
mmimálts különbségek voltak. 

A díszes serlegeket. oklevele
ket és pénzjutalmakat Sajtos 
Péter igazgatóhelyettes adta át 
a győzteseknek. 
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Szervezettebb a takarítás 

Tisztább vonatok indulnak 
a Déli pályaudvarról 

A személyszállító szerelvé
nyek tisztasága, a kulturált uta
zás biztosítása visszatérő gond 
a vasúton. A telep- és fordulóál
lomások megteszik a tőlük tel
hetőt - de lehetőségeik a jelen
legi körülmények között korlá
tozottak. A napokban a Déli pá
lyaudvaron tájékozódtunk ar
ról. hogy mit tettek az utóbbi 
időben a vonatok tisztasága, az 
utazás kulturáltsága érdeké
ben. 

- Létszám dolgában nem 
túlságosan rózsás a helyzet -
mondja Tóth Mihály, a kocsi
műszak vezető mérnöke. -
A nyári forgalomban százhat
vannyolc kocsitisztítóra lett vol
na szükségünk, ehelyett körül
belül hatvan emberrel dolgoz
tunk. Vagyis a szükséges kerPt
nek még a fele sem állt rendel
kezésre. Engedélyezték, hogy a 
hiányzó munkaerő pótlására 
külső vállalkozókat alkalmaz
zunk. Két kisiparossal és egy 
g_mk-val kötöttünk szerződést. 
Ok a kocsik belső tisztítását 
végzik. Feladatuk a napi nagy
takarítás, de néha a kisebb 
munkát is elvégzik. 

- Mit értünk időszakos 
nagytisztítás alatt? 

- Akkor a kocsi belsejének 
teljes takarítása, mosása a fel
adat. Ezt 14-28 naponként is
mételjük. A napi nagytisztítás 
során az üléseket. a padozatot, 

nagytisztításra, s ebből mind
össze harmincötöt vettünk át. 
A kelenföldi üzemfőnökség au
gusztusban 500 ezer forintos 
számlát terjesztett föl a buda
pesti igazgatóságra, amely a há
rom vállalkozó között oszlott 
meg. Egy kocsi belső takarítása 
megközelíti az ezer forintot. 
Ennyiért tisztességes munkát 
követelhetünk. 

- Kik jönnek ma a vasúthoz 
kocsitakarítónak? 

- A kocsitisztítói munka
kör nem tartozik a népszerű 
foglalkozások közé, nagy a 
fluktuáció. Az első félévben 
például jött tizennégy újfelvéte
les és elment tíz. A fölvétel elő
feltétele az, hogy alkalmasak le
gyenek a vasúti szolgálatra. 
Nem célunk a bármi áron való 
létszámnövelés. Aki ide Jön, az 
dolgozzon 

- Mennyi a kocs1takarítók 
fizetése? 

- Az 1985. évi bérfejlesztés
nél központi irányelvként sze
repelt a kocsitisztítók fizetésé
nek emelése. 17-18 forint óra
bért tudtunk adni. Ehhez kap
csolódik még a nyár elején be
vezetett darabbéres teljesít
ményprémium, ami ezer forint, 
vagy annál több is lehet. 

- Egy nap alatt hány kocsit 
takarítanak ki a Déliben? 

- A nyáron hetente 1115 

kocsin kellett a napi nagytisz
títást elvégezni. Naponta tehát 

19 szerelvényt tisztítottunk. 
Emellett heti 2792 kistisztítást 
jegyeztünk föl. A vállalkozók
kal együtt mindezt hetvennyolc 
ember végezte. 

- A takarítás független a 
kocsi hovatartozásától? 

- Igen. Minden menetrend
változás előtt elkészülnek a sze
relvényfordulók. Az igazgatósá
gok és az üzemfőnökségek kép
viselőivel egyeztetjük a menet
rendet. ennek alapján pedig 
azt, hogy melyik állomáson van 
idő a szükséges napi nagytisztí
tás elvégzésére. A m1 kocsijain
kat is tisztítják máshol, mi is 
tisztítjuk más telepállomás ko
csijait. 

- Vannak-e tervek a kocsi
takarítás nagyobb arányú gépe
sítésére? 

- A belső tisztítás teljes gé
pesítése csak álom. Legfeljebb 
részleges gépesítésről lehet szó. 
A külső tisztítást a Déliben ko
csimosó berendezés végzi, de a 
jövőben várhatóan fölszerelnek 
egy ennél sokkal korszerűbbet. 
Jó lenne még egy szervizvá
gány is, mert a mostani körül
mények között sem fűtés, sem 
meleg víz mncs. Ha a fölmosó
rongy télen odafagy a padlóhoz, 
nem lehet teljes értékű munkát 
végezni. A szervizvágány tervei 
már készen vannak, a többi 
már csak pénzkérdés. 

Gerecsei Zoltán 

az előteret. a vécéket takarítják, �-------------------------
fertőtlenítik. Letörlik a feljáró 
fogantyúkat, kiürítik a hamu
tartókat. 

- A vállalkozókkal elége
dettek? 

Jubiláló kertbarátok 
- Szigorúak vagyunk ve

lük. A gmk-nak például nem
rég 87 kocsit adtunk időszakos 

A nagykanizsai vasutasok 
kertbarátköre 1975-ben alakult. 
Az eltelt tíz esztendőben elis
merésre méltó eredményesség-
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gel tevékenykedtek. Céljuk 
már a kezdetektől is az volt, 
hogy a Kodály Zoltán Művelő
dési Ház környékén lakó vas
utasok és más dolgozók minél 
szélesebb körben kapcsolódja
nak be a nemes mozgalomba. 

A kertészkedés szerves része
ként a kör tagjai többségükben 
szőlészettel, borkezeléssel is 
foglalkoznak. Esztendőnként 
megrendezik a körön belüli 
borminősítő versenyt borászati 
szakemberek közreműködésé
vel. Négy esetben vettek részt a 
Hazafias Népfront és a megyei 
mezőgazdasági szervek által 
rendezett területi borverse
nyen. A kör több tagja ért el bo
rával arany, ezüst és bronz fo
kozatú elismerést. 

A kör tagjai közül néhányan 
méhészkedéssel is foglalkoz
nak, termékeiket teljes egészé
ben közösségi úton értékesítik. 

A kertbarátok köre több ter
mékbemutatón vett részt az 
utóbbi években. 1981-ben Zala
egerszegen III. helyezést értek 
el, de sikeresen szerepeltek 
1982-ben, a Debrecenben ren
dezett VIII. országos mezógaz
dasági termék- és kisállatte
nyésztők kiállftásán is. Leg
utóbb a helyi termékkiállftáson 
mutatkoztak be szeptember ele
jén. 

Tóth János 

a kör alapító tagja és 
vezetője 

A mellékvonal sem mellékes 
Ki tudja, milyen megfontolás

ból, a déli órákban Kaposvár
tól Siófokig közlekedő személy
vonat másfél órát tartózkodik 
Tabon. A tikkasztó nyár végi 
meleg betelepszik a viharvert 
motorvonat kocsijába, muszáj 
fölállni, járni, körülnézni. 

A kicsiny főnöki irodában 
Németh János állomásfőnök a 
fuvarokmányokat válogatja. 

- Úgy tűnik, hogy Tab, 
n.int iparosodó község, állomá
sával együtt a felszálló ágban 
van - jegyzem meg. 

- Gyors ütemben fejlődik a 
község - válaszol Németh Já
nos. - A változások főleg azóta 
szembeötlőek, mióta átszerve
zés folytán Tab szinte teljesen 
visszakapta régi kiváltságait. 
Ezt az utasforgalomban m1 is 
érzékeljük, hiszen a környékbe
li falvak lakói ide járnak intézni 
ügyes-bajos dolgaikat, nem pe
dig Siófokra. A személyforgal
munk amúgy is jónak mondha
tó, hiszen nyáron megvan a ha
vi százhúszezer forint, de télen 
sem szokott kevesebb lenni 
százezernél. 

- Miként alakul a teherfor
galom? 

- A téglagyárnak bérelt 
rakterülete van. Most végeztek 
egy tizenkétmillió forintos kor
szerűsítést. Csakhogy ez a mi 
szempontunkból közömbös, mi
vel jóformán a teljes mennyisé
get a VOIÁN szállítja. Legna
gyobb fuvaroztatónk jelenleg a 
Terményforgalmi Vállalat. Ők 
viszont rövidesen áttelepülnek 
Kapolyra, és a napi öt kocsifel
adásuk kettőre csökken majd. 
Egyébként a téeszek szerettek 
volna építeni egy kiágazó ipar
vágányt, ám a vezérigazgatóság 
körüljáróvágányt is előírt, az 
pedig a duplájára emelte volna 
a költségeket, így lemondtak 
róla. Nem értem a dolgot, tolt 

menetű kiszolgálással sem vé
tettünk volna az utasítások el
len, így viszont elestünk egy je
lentős árumennyiségtől. Ezek 
után bizonyos, hogy a műtrá
gyát közúton szállítják a rendel
tetési helyére. Az elmondotta
kon kívül több fuvaroztatónk is 
van, így a tavalyi évben a föl
adás 935 kocsi, 20 ezer 854 ton
na volt, míg leadásban 1893 ko
csi, 59 ezer 833 tonna áru érke
zett. További növekedés nem 
várható, de úgy gondolom, 
csökkenés sem lesz. 

- Mennyit számít az önök 
szempontjából a vonal átépíté
se? 

- Ha még mindig a régi 
,,i "-rendszerű felépítmény len
ne, a tavalyi huszonegyezer 
tonnát csak körülbelül kétezer 
kocsiba tudtuk volna berakni. 
Tehát amit eddig két-három ko
csiban tudtunk elszállítani, az 
most egyetlen kocsiban elfér. A 

nagyobbik probléma a tolatós 
vonatok gépeinek elégtelen tel
jesítménye. Amúgy 1s kedvezőt
len terhelési szakaszban húzó
dik a vonal, a „Dáciák" mind
össze háromszáz tonnát vihet
nek magukkal. Érkeznek irány
vonatok is, és a kirakásol!: zöm
mel Tabon történnek. Van egy 
MÁV-VOLÁN komplex brigá
dunk, eddig általában első vagy 
második helyezést ért el. 

- Mit jelent Tabon a lét
számhiány? 

- Pillanatnyilag egy szolgá
lattevő és egy váltókezelő hi
ányzik, pedig jómagam a lehe
tőségekhez képest sok embert 
hoztam már a vasútra, még a 
két fiamat is. Dehát az embere
ket meg kell fogni valamivel és 
ez a „valami" egyelőre hiány
zik . . . Hogy itt nincs ünnep? 
Az igazi vasutasnak akkor van 
ünnep, amikor otthon van. Más 
kérdés, hogy ünneppé tudja-e 

tenni az otthonlétet. Mert az a 
vasutas, aki szüntelen azon töp
reng, hogy lesz-e téli tüzelő; aki 
azon rágódik, hogyan ossza be 
a fizetését, az teljes értékű mun
kát nem fog végezni, és az ott
honlét sem ünnep számára. Er
refelé egy sorompókezelőnek 
havonta harminc - negyven 
túlórát kell csinálnia, ha az öt
ezer forintot haza akarja vinni. 
A másik a premizálás, a jutal
mazás. Vasutasnapra az állo
más huszonegy dolgozójára 
kaptam hatszáz forintot! El
osztottam két ember között, pe
dig többen is megérdemelték 
volna. 

- Gyakran mondják, hogy a 
Volán nem biztosít csatlako
zást. Tabon vannak e hasonló 
panaszok? 

- Nemcsak a Volán nem al
kalmazkodik a vasúthoz, ez saj
nos fordítva is így ✓an. A kör
nyező falvakból mintegy hat
száz ember jár be Tabra dolgoz
ni, ezek az előző menetrendben 
fél hatkor induló vonathoz csat
lakoztatott autóbusszal érkez
tek. Mivel az a hat óra munka
kezdéshez korai, kérték, hogy a 
vonat induljon legalább tíz 
perccel később. Erre mit tesz a 
vasút? A szóban forgó vonatot 
az új menetrendben tíz perccel 
korábban közlekedteti. Igy eh
hez a vonathoz most már egyál
talán nincs autóbuszcsatlako
zás. Tavaly több menetrendi ja
vaslatot is beadtam az üzemfő
nökségre, de csak egyet fogad
tak el. Idén már nem is próbál
koztam eggyel sem. Ha minden 
passzolna: a személyszállítási 
bevételeinket évente legalább
százezer forinttal tudnánk nö
velni, és Magyarországon nem 
csak egyetlen vasútállomás lé
tezik ... 

G.Z. 

Bősárkány, utasok nélkül? 
Szép kis állomás a bősárká

nyi. Rend és tisztaság minde
nütt, ami vasútállomásainknak 
még korántsem jellemzőjük. 
A felvételi épület elótt tuják zöl
dellnek, csak a rakodótér felé 
eső hármat-négyet kapott el va
lamiféle kóros sárgaság. 

- Mi bajuk lehet? - kérde
zem Mayer Lajos állomásfő
nöktől. 

- Sok a műtrágyakirakás. 
Az uralkodó szélirány pedig 
olyan. hogy a finom műtrágya
port ráhordja a fák levélzetére. 
Ezt pedig nagy mennyiségben 
nem bírják. 

A felvételi épület nagysága 
azt sejteti, hogy Bősárkánynak 
jelentős utasforgalma van. 

- Az épületet hatvanhét
ben, az akkori forgalomhoz mé
retezték, ma egészen más a 
helyzet. Tizenöt évvel ezelőtt 
vonaton utaztak az állami gaz-

daság dolgozói, ma a saját jár
műveikkel szállítják őket. Ak
kortájt nagyszabású olajkutatá
sokat végeztek a környéken, 
jöttek az emberek az ország 
minden tájáról. Ez a helyzet az 
eltelt idő alatt gyökeresen meg
változott. 

- Bizonyára most a VO
LÁN jelenti a legnagyobb kon
kurenciát? 

- Annyiból igen, hogy a 
Csornára bevásárolni utazók in
kább a falu közepén szállnak 
föl az autóbuszra, mint hogy ki
gyalogoljanak az állomásig. Az 

viszont közrejátszhat, hogy a já
ratok egyáltalán nem csatlakoz
nak a vonatokhoz, menetrend
jüket úgy állították össze, hogy 
ne is csatlakozhassanak. Egy
két perccel a vonatok érkezése 
előtt minden busz elmegy. De 
ez nemcsak errefelé jellemző. 
Jáki születésű vagyok, gyakran 

látogatok haza. Két választá
som van, vagy gyalogolok a ba
logunyom1 állomástól négy ki
lométert, vagy már Szombathe
lyen buszra szállok. 

- A vonatsűrűség nem be
folyásoló tényező? 

- A jelenlegi helyzetben 
nincs szükség több vonatra. Ha 
valaki a vasutat választja, az 
úgyis Bágyogszováton száll föl. 
Bősárkányról például Győr 
csak igen nagy kerülővel érhető 
el akár Csorna, akár pedig He
gyeshalom felé. 

- No és a nyári szezon, az 
üdülési idény? 

- Nincs jelentősége. Az em
lítettek miatt annyira rossz a 
Balaton megközelíthetősége, ha 
valaki reggel öt órakor elindul, 
csak délutánra ér oda. 

ge-

Záhonyban nfö munkaerőt is alkalmaznak a váJtók tisztítására. Rendszerint ketten dolf!;oznak 
együtt (Zelman Feren<' feh-ételf') 



10 MAGYAR VASUTAS 1985. OKTÓBER 24. 

Az egészségnevelés mai problémái (1.) OKTÓBER 31. 

Az időjárás és az ember A takarékosság világnapja 
Az időjárás szervezetünkre 

hatással van. Főleg a különbö
ző hőmérsékletű levegő be
áramlásának változásai - eze
ket időjárási frontoknak nevez
zük - megzavarhatják szerve
zetünk egyensúlyi állapotát. 
Nevezhetjük a frontbetöréseket 
alattomos veszélynek is. Isme
reteket kell szerezni róluk, 
hogy védekezni tudjunk elle
nük. 

A közeledő hideg-meleg vagy 
átvonuló levegő hat idegrend
szerünkre, főleg ha érzékenysé
günk is nagyobb ezekre a hatá
sokra. Mi változik? A légnyo
más, a levegő páratartalma, hő
mérséklete, megváltozik az 
ózon- és a szén-dioxid-tartalom 
aránya, változás áll be a légkör 
elektromos tulajdonságaiban, 
az ionok arányaiban, a kozmi
kus sugárzás erejében, a légkö
ri mágneses erőterekben stb. 

Szervezetünk élettani folya
matait a környezetünk fizikai, 
kémiai. elektromos hatásai, tör
vényszerűségei is meghatároz-

Bartis Ferenc 

zák. Ezek változásra késztetik 
szervezetünket is, és az erre ér
zékenyebb egyének idegrend
szere ezt kisebb vagy nagyobb 
mértékben megérzi. Mindenki
ben keletkezhet feszültségér
zés, fáradtság stb. Ezek a 
,,frontérzékeny" emberek. 

A frontérzékenység két főtí
pusát lehet megkülönböztetni: 
meleg- és hidegfront-érzékeny
ség. 

Melegfrontnál a serkentési 
folyamatok erősödnek fel. Nö
vekszik az ingerlékenység, a tü
relmetlenség, feszültebbé válik 
az idegrendszer, merevebbé 
válnak a mozdulatok. 

A hidegfrontnál a gátlási fo
lyamatok erősödnek. Fáradé
konyság, bágyadtság, álmos
ság, levertség jelentkezik. 
Könnyebben lépnek fel görcsös 
fájdalmak és szívpanaszok. 

A két főtípuson belül a foko
zatokat is tapasztaljuk: erősen, 
közepesen, gyengén érzéke
nyek. Vannak vegyes érzékeny
ségűek, akik mindkét frontha
tásra érzékenyek és a felsorolt 

panaszok valamelyikével szá- Napjainkban egyre na
molhatnak. Náluk fokozatok gyobb jelentősége van a takaré
nincsenek. kosságnak. Energiával, anyagi 

A közlekedésben igen fontos javakkal és szellemi értékekkel 
a frontérzékenyek tudatos fi- gondosan kell gazdálkodnunk. 
gyelése. Romlik a reflexek mű- Alapigazság az, hogy elsősor
ködése, a távolságok és a sebes- ban az értékteremtő munka az 
ségek becslése, a közlekedési anyagi javak létrehozása h;tá
helyzetek helyes értékelése stb. rozza meg társadalmunk hely
Ezek mind növelik a veszélyek zetét, gazdagságát, az állampol
kockázatait. Nagyon fontos tud- gárok jövedelmi viszonyait. Ez 
ni, hogy az alkoholos befolyá- teszi lehet�vé _az e�yén sz?má
soltság, az éhség, a szomjúság, 

ra, h?gy pen�evel_IB _takarekos
a kipihentség hiánya, a gyógy- kodJek. A� atf�go eM:ele_mben 
szerek hatása - csak ronthatja ve:t t_ak�rekoss�g hatJa at ui:
a frontérzékeny emberek közér- mar evt1zedek ota azt az okto
zetét. beri rendezvénysorozatot, 

amely a beosztó életmód, a ta
karékos gazdálkodás jelentősé
gét a szokottnál is jobban a 
közvélemény figyelmébe állítja. 
Honnan ered ez a hagyomá
nyos megemlékezés? 

Megelőzésük a fenti felsoro
lásból adott. Szervezetünk 
egészségét kell karbantartani, 
mert a teljes értékű szervezet 
védekezőkészsége kivédi a 
fronthatások következményeit. 
A sporttal, az egészséges élet
móddal élő embert nem győz
hetik le a környezetnek ezek a 
hatásai. 

Dr. Veress Sándor 

A MEGCSAPOTT CSAP 

Hatvanegy évvel ezelőtt Eu
rópa, Ázsia és Ausztrália 28 or
szágának képviselői Milánóban 
vitatták meg a takarékossági 
mozgalom akkori gondjait, te
endőit. Ezen a nemzetközi fóru
mon határozták el, hogy októ
ber utolsó napját a takarékos
ság világnapjává nyilvánítják. 
Csaknem másfél évszázada an
nak is, hogy hazánkban meg
alakult a Hazai Első Takarék
pénztár, és ezt gyors egyrnás
után ban követték a többiek. 
A takarékpénztárak mindig a 
kisemberek, a beosztóan élők 
bankjai voltak. Erről a megbíz
ható alapról nőtt fel és fejlődött 
ki a mai Országos Takarék
pénztár. 

dolgozik. De mi lesz, ha a cso
koládés rendész a kapunál őt is 
megvizsgálja? Ez még sohasem 
történt meg. De, ha most még
is? És döntött: a kazáncsapot 
abba a szalvétába csavarta be
le, amelyben évek óta az uzson
náját hordta a gyárba. A kapu
nál szinte összebicsaklott. Ep
pen a főmérnök helyettese állt 
mellette, s látván sápadtságát, 
rászólt, hogy másnap menjen 
orvoshoz, mert valami biztos 
nincs nála rendben ... 

Fél óra sem telt bele s az új 
csapot máris csavarták a kettes 
számú kazán falába. Mózest az 
igazgató meghívta egy kávéra 
az irodájába. Ilyesmi még soha
sem történt véle ... A délelőtti 
és a délutáni műszak váltása 
idején pedig röpgyűlést hívtak 
össze, ahol a főmérnök így 
szólt: 

A takarékossági világnapról 
sok országban megemlékeznek, 
hiszen a takarékosság követel
ménye mindinkább előretör az 
egész világon. Nálunk is nemes 
hagyomány az október végi 
eseménysorozat. ,,A takarékos

takarékosságnak egyre na
gyobb szerepe van. Érdemes 
megemlíteni, hogy ebben az év
ben, júliusig, az OTP pénzügyi 
közreműködésével csaknem 26 
ezer lakás készült el, és az év 
végéig rríég várhatóan több 
mint 50 ezer család költözhet új 
otthonba. A lakossági hitelállo
mány augusztusig meghaladta 
a 190 miliárd forintot. Lénye
ges az is, hogy az OTP a taná
csokkal szorosan együttműkö
dik az építkezések telekellátá
sának javításában. A pénzinté
zet a különböző lakossági hite
lek nyújtásával kormányzatunk 
életszínvonal-politikai célkitű
zéseinek megvalóMtását segíti 
elő. 

Szólni kell a hitelek for
rásairól is, hiszen a takarék
pénztár csak az előzőleg össze
gyűjtött pénzt kölcsönözheti ki. 
Alapvető kérdés ezért: hogyan 
alakul a betétállomány? A ta
karékpénztárnál, a postánál és 
a takarékszövetkezeteknél ke
zelt betétek együttes összege 
szeptemberig mintegy 1 o· milli
árd forinttal gyarapodott, s 
megközelítette a 230 milliárd fo
rintot. 

Az OTP fontos feladatának 
tekinti, hogy újabb és újabb be
tételhelyezési formákkal, a 
meglevők korszerűsítésével ta
karékosságra buzdítsa a lakos
ságot. Nagy népszerűségnek 
örvend az ifjúsági takarékbetét, 
a takarék.levél és több más, tar
tósan lekötött betét. Egyre töb
ben ismerik fel az átutalási be
tétszámla előnyeit is. A munka
bér-átutalás, valamint a taka
rékcsekk igazi térhódításáért 
még tenni kell. Idei újdonság, 
hogy az OTP is bekapcsolódott 
a kötvénypiacba. Készülőben 

van egy új betétkonstrukció, az 
életbiztosítással kiegészített 
nyugdíj-előtakarékossági betét. 

A takarékossági világnap al
kalmából készítendő számadás
ban arról is meg kell emlékezni 
hogy az Országos Takarékpénz'. 
tár fejlődésének új szakaszába 
lépett, a változások korát éli. 
A pénzintézeti rendszer általá
nos korszerűsítését meghatáro
zó intézkedések alapján sok te
kintetben új és újszerű felada
tok megoldására készül. Betétet 
gyűjt, hitelt folyósít, és emellett 
mind nagyobb mértékben .se
gítségére siet a vállalkozóknak 
is. Fontos céljának tartja, hogy 
a pénzintézetek között kibonta
kozó versenyben - amelyet a 
reform hathatóan ösztönöz -
munkája, egész te ,ékenysége 
korszerűsítésével, ügyfélszolgá
lata további javításával helyt 
tudjon állni. 

Az idei rendezvénysoro
zatra október utolsó hetében 
kerül sor. A megemlékezést a 
Pénzügyminisztériummal, a 
SZOT-elnökségével, a KISZ 
Központi Bizottságával, a Haza
fias Népfrot Országos Tanácsá
val, a SZÖVOSZ elnökségével, 
a Magyar Posta Központjával, a 
Művelődési Minisztériummal 
közösen rendezi az Országos 
Takarékpénztár. Az országos 
nyitórendezvényt október 22-én 
tartják a Debreceni Postaigaz
gatóság területén. A debreceni 
rendezvényhez tartozik a „ Ta
karékosság és pénz a bélyegen" 
című kiállítás megnyitása is. 
A Kereskedelmi, Pénzügyi és 
Vendéglátóipari Dolgozók 
Szakszervezetének központi 
székházában tartandó záróren
dezvény időpontja október 31-e. 

Léner Ilona 

Mózes sokáig törte a fejét, 
hogy mily,m mellékkeresetre 
tehetne szert? Két diák.lánya 
egyre duzzasztotta a család 
költségvetését, a fiúcskával 
egyelőre nem volt baj, mivel ő 
örökölte a nővérei nagykabát
ját, cipőjét, s kis átalakítással 
mintha rászabták volna vala
mennyit. Nemhiába mondják a 
rossznyelvű történelemírók, 
hogy minden hadvezér tettei 
mögött ott rejtőzik egy-egy nő 
békés lelkes, jóindulatú szándé
ka. Ez az állítás Mózes esetében 
is így igaz. Gondolatai már-már 
holtvágányra jutnak, ha töpren
gését nem szakítja félbe a fele
sége, Márta. 

- Kedves elvtársak, a kettes 
számú kazán csapjának hibája 
miatt nehéz helyzetbe kerül
tünk. Föl kell hívnom a beszer
zők és a karbantartók figyel
mét, hogy előre gondoskodja
nak pótalkatrészekről. Szeren
csénk volt Mózes elvtárssal, 
aki ... 

ság közös ügyünk." E rövid jel-.--------------------------

- Te Mózes, mi lenne, ha 
gombát termesztenénk? 

- Nincs pincénk - legyin
tett a férj. 

- És, ha pálinkát főznénk? 
Elvégre a szomszéd is ezt teszi: 
hivatalosan főzet és azt árulja 
egész évben, illetve annak a 
leple alatt eladja a maga készít
ményét. 

Mózes élénken követte fele
sége gondolatmenetét s nemso
kára elő is hozakodott a szen
tenciával: 

- Igazad van, Márta! Látod, 
erre még nem is gondoltam. 
Bár nekünk nincs se szőlősünk, 
se gyümölcsösünk . .. De, ha a 
fürdőszobában csinálnánk ... 
talán a szag ... 

- Ezt bízd csak rám - lel
kesedett az asszony. 

Így történt, hogy Mózes fel
újította barátságát hajdani isko
latársával, a bádogosmesterrel, 
aki ügyes kis kazánt eszkábált a 
cukorgyár raktárosának, Mó
zesnek, ő pedig besegítette a 
bádogos lányát a cukorgyárba 
írnoknak. Már kész is volt 
nagyjából a kis pálinkafőzde, 
csupán egy csap hiányzott. 
A bádogos megadta a méretet 
is, és Mózes jól tudta: egyetlen 
forráslehetőség csapügyben a 
gyár alkatrészraktára ... De er
re gondolni sem szabad. Húsz 
éve raktárnok, és sohasem csa
pott meg egyetlen csavart sem. 
A felesége viszont már bevásá
rolta a főzni valót, amiből pálinka 
lesz, a pálinkát pedig eladják kéz 
alól, abból pénz jön a házhoz. 

Bezárta a raktár ajtaját. Az
tán kinyitotta, hiszen nincs lel
tározás, s így feltűnést kelte
ne ... Majd odalépett az egyik 
polc rekeszéhez . . . Egyetlen 
csap hevert ott évek óta ... Ez 
éppen a kettes számú kazánhoz 
való, de az még sohasem rom
lott el. S elvégre is, valaki más 
is megcsaphatja, de az sem baj, 
ha neki kell kifizetnie. Egy 
ilyen hiány még csak megro-
vással sem járhat ... Ő mindig 
tisztességes volt ... Az igazga-
tók kétévenként váltogatták 
egymást, ő húsz éve ugyanott 

Márta roppant boldog volt s 
máris eltervezte, hogy vasár
nap éjszaka hozzálátnak a pá
linkafőzéshez. A házastársak 
csupán a pálinka árában nem 
tudtak megegyezni: az asszony 
olyan magas árat szabott, 
amely a vevő részéről maga 
után vonhatja bármikor a följe
lentést. Mózes szerint sokkal 
jobb, ha az illegális árut a hiva
talos ár alatt értékesítik ... De 
hát addig még hátravan két 
nap, lesz idő bőven tájékozódni 
a pálinka árfolyama iránt. 

Mózes másnap reggel nem az 
orv.oshoz ment, hanem a gyár
ba. Akaratlanul is egyre a polc 
rekeszét nézte, amely üresen 
bámulta az ő üveges tekintetét. 
Levetette a kopott munkakö
penyt, és rádobta a rekeszre. 
Aztán újra felöltötte s az üres 
rekeszbe egész garmada anya
csavart hajigált. 

-- Mózes elvtárs! - rohant 
be a raktárba az egyik szaki. -
A kettes kazán csapjának meg
szakadt a menete. Igaz, ideje lett 
volna kicserélni, de a főmérnök 
olyan spórolós, hogy isten a ki
mondhatója ... 

Nemsokára szaladt maga a 
főmérnök is, aztán jött a terme
lési igazgató is: csap kell! Ki 
kell cserélni a régit, folyik: 
nagy a nyomás, nem lehet 
szösszel kitákolni a menetét, 
mint a konyhai vízcsapoknál. 

- Nincs olyan méretű csa
punk - húzta föl a vállát Mó
zes. 

- Maga milyen raktárnok, 
hogy nem gondoskodik előre?! 
- üvöltötte az igazgató, majd 
szinte könyörgött: - Az iste
nért, Mózes elvtárs, valamelyik 
vállalatnál nem találnánk egy 
olyan csapot? 

- Mindent megpróbálok -
rebegte Mózes, miközben ráfor
dította a kulcsot a raktár ajtajá
ra és elsietett. 

Márta gyávának, megalkuvó
nak, hitványnak becézte a fér
jét annak láttán, hogy az kisze
reli a csapot a kis pálinkafőző 
kazán falából és visszarobog 
vele a gyárba . .. 

S nem folytathatta tovább, 
mert Mózes közbekiáltott: 

- Életemben sohasem lop
tam' 

S azzal kirohant a teremből. 
Senki sem tudta, hogy miért. 
A főmérnök utánament a rak
tárba, s azt látta, hogy az anya
csavarokat rakosgatja vissza az 
eredeti helyükre ... ,,Húsz éve 
becsülettel csinálja" - gondolta 
a főmérnök, s észrevétlenül ki
lépett a raktárból ... 

mondat sok mindent rejt magá
ban. Az egyéni takarékosságon 
túlmenően benne van ennek 
népgazdasági fontossága is. Az 
ország takarékos gazdálkodása 
az egyes emberek életszínvona
lának meghatározója. A nép
gazdaság VI. ötéves tervének fő 
céljai között szerepel a nemzeti 
vagyon gyarapítása. Ennek elő
segítése érdekében, a lakossági 
takarékossági mozgalom foko
zásában az Országos Takarék
pénztár sokat tett. Hiszen a 
nemzeti vagyon része a lakás
alap. Növelésében a lakossági 

Kertészkedők 
figyelmébe! 

Faiskolai lerakatainkban 

október közepétől 

gyümölcsfaoltványok, 

bogyósok, 

szőlőoltványok, 

díszcserjék, 

örökzöldek 
nagy választékban kaphatók. 

Vásárlóink a vállalatunknál előállított új 
fajtákból válogathatnak. 
Vírusmentes cseresznye- és meggyoltványaink 
jobb eredést. nagyobb életerőt, ennélfogva 
több és szebb termést garantálnak. 
Díjtalan szaktanácsadás legújabb kutatási 
eredményeink alapján. 

Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Fejlesztési 
Vállalat (volt Kertészeti Kutató Intézet) faiskolai 
árudája: 
Budapest XXII., Nagytétényi u. 196-198. 
Budatétény vasúti magálló közvetlen közelében. 
Megközelíthető a 3-as vagy piros 3-as autóbusszal is a 
Móricz Zsigmond körtértől. 
Árusítás közvetlenül faiskolai telepünkön is: 
Érd, Elvira major 70., főközlekedési út (régi Balatoni út) 
26. km. 

Nyugdíjas-találkozó 
A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézetben hagyomány a 

nyugdíjas dolgozókkal való évenkénti találkozás megszervezése. 
Eddig minden alkalommal az intézet falain belül, csekély ajándé
kozással vagy vacsorával egybekötve történt a találkozás. Az ez 
évi alkalomra szeptember 9-én került sor. A kórház vezetősége, 
szakszervezeti bizottsága és a 400 dolgozó közül négy szocialista 
brigád dolgozói most úgy szervezték a találkozót, hogy tiszai ha
jókirándulással, majd a tiszapüspöki Kőolaj-tanyán ebéddel és 
kedves népi műsorral vendégelték, ajándékozták meg a nyugdí
jas dolgozóinkat és hozzátartozóikat. A kellemesen eltöltendő idő
höz a Tiszamenti Vegyiművek nyugdíjasaiból alakult „Őszi ró
zsa" kultúrcsoport nagyban hozzájárult. 

ÉPÍTKEZÉSHEZ, LAKÁSFELúJÍTÁSHOZ 
30%-os árengedménnyel vásárolhat PVC-csöveket 

és kötöidomokat 1985. október 1. és december 31 között 
a FERROGLOBUS Vas és Acél TEK Vállalat 

, 

telepein és viszonteladó telepein. 
Időt 

Energiát 
Pénzt 

takatít meg, ha az általunk ajánlott 
telepek közül Önhöz 
a LEGKÖZELEBBIT keresi fel! 

FERROGL OBUS 
Pécsi telep 
Pécs. Mecsekalja-Cserkut 
7614 Tel.: 72-13571 
Anyagbesz. és Szolg. Szöv. 
Közös Vállalat 
Debrecen, Diószegi út 36. 
4001 Tel.: 52-72378 
Északdunántúli TÜZÉP 
Győr, Mészáros u. 1. 
9002 Tel.: 96-204999 
Csoma Vasút sor 
9300 
Vértesalja ÁF ÉSZ 
Környe Vasútállomás 
2851 Tel.: 34-72141 
Szabolcs-Szatmár megyei 
Iparcikk Keresk. Vállalat 
Nyíregyháza, Orgona u. 26. 
4400 Tel.: 42-10071 

Komfort 
Iparcikk Ker. Vállalat 
Veszprém, Házgyári u. 7. 
8200 Tel.: 80-11020 
Bác;_s megyei 
SZOVTEK Vállalat 
Kiskőrös, Alkotmány u. 3. 
6200 Tel.: 276 
Kápolnai ÁFÉSZ 
12. sz. csötelep 
Kápolna, Szabadság tér 2. 
3355 Tel.: 83 
Alföldi TÜZÉP 
207. sz. telep 
Szeged, Dorozsmai út. 78. 
6791 Tel.: 62-61043 
SZIGMA 
Iparcikk Ker. Vállalat 
Baja, Keleti ipartelepi út 
6500 Tel.: 12336 

Keletma,9yarországi TÜZÉP Zala megyei 
Fészek Aruháza Iparcikk Ker. Váll. 
Szolnok, Piroskai u. 8. Zalaegerszeg, Hoick J. u. 94. 
5002 Tel.: 56-17660 8901 Tel.: 92-14398 

Budapesti TÜZÉP 
27. sz telepe 
Budapest, Mezőhegyes u. 32-33. 
1151 Tel.: 691-092 

A FERROGLOBUS 

a MÁV egyik legnagyobb szállítójá 
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A csillagokban élni Hová menjünk moziba? 
Ábel Péter, az Új Filmlexikon főszerkesztője 

ajánlata 1.,..... ___________________ ,'>_. ---------------------:.- ,. 

A 
konyha összevisszaságá
ban csak Márta látott 
rendet. Hőségtől kivörö

södött arccal, gyöngyöző hom
lokkal állt a gáztűzhely előtt. 
Külön szedte a rántott és a ros
ton sült harcsaszeleteket, kari
kára vágott citrommal díszítette 

a tálakat és a meleg sütőbe tet
te. Rántott pulykamellel várta a 
kicsiket, ők nem eszik a halat. 
A krémmel töltött tojásokat sa
látalevelekkel díszítette, a tar
tármártást fölkavarta és két 
szószos csészébe öntötte, a ha
sábra vágott krumplit majd va
csora előtt süti, hogy frissen ke
rüljön az asztalra. Elfáradt a 
megfeszített munkában, bekap
csolta a légtisztítót és leült az 
asztal mellé. Számba vette a vé
gezni valókat; gyorsan elmoso
gat, rendbe szedi a konyhát. a 
fa alá pakolja az ajándékokat, 
azután lefürdik. 

- Még majd leeresztek a vé
gére - állapította meg, miköz
ben sajgó derekát gyúrta, 
gyömködte. 

Leroskadt az asztalhoz, háta 
· begörbedt, s könyökére támasz
kodva tétova mozdulatokkal sö
pörte egybe az asztal lapján a 
szemetet. Feszültsége kissé ol
dódott, megkönnyebbült az el
végzett munka utáni üresség 
perceiben. Fontosságának tuda
ta már-már derűvel töltötte el, a 
családi összejövetel középpont
jában áll, csak vele és általa 
kap szépséget. belső meleget 
ez a karácsony este is. Mennyi 
futkosás, kínlódás, izgalom 
előzte meg a konyha rendetlen
ségében készen álló vacsorát, s 
ebből semmi sem, látszik majd, 
a fenyők, csillagszórók ezüstös 
ragyogása és az unokák betelje
sülő öröme ráborul a vergődés
sel telt napokra. 

A lazítás perceiben hullámzó 
érzelmek irányították röpdöső 
gondolatait, míg azután a derű 
és a lehangolás ellentétes part
jai között meglfapaszkodott ;iz 

önsajnálat. A visszhangtalan 
tompa csöndességben úgy érez
te magát, mint akiről mindenki 
megfeledkezett, még a munká
ját sem tartják számon, hiszen 
az természetes, mint a napkelte, 
mert a nap 1s azért van, hogy 
reggel fölkeljen, éltető meleget 
és világosságot hozzon. Leve
gőtlen, forma nélküli zárt VIiág
ban él, olyan használati tárgy
ként, mint a lábas vagy a merő
kanál. Nélkülözhetetlen. Ré
gebben ez a fojtogató gondolat 

· éppen csak betoppant, mint 
kellemetlen vendég, akit már 
az előszobaajtóból eltanácsol
tak, de az utóbbi években ez a 
vendég többször jelentkezik, s 
makacsul küzd a bebocsátásért. 
Önsajnálatot elutasító védekező 
reflexei most is föltámadtak és 
az indulatok szárnyán Székáts
hoz értek, aki soha semmit nem 
értett meg az asszony áldozatos 
életéből, a maga rideg zárkó
zottságával még a gyerekei szá
mára is idegen volt. Márta le
rázta magáról a testi és lelki 
zsibbadtság nyomasztó perceit, 
erőt vett magán és a mosogató 
bádogtálcái fölött megnyitotta a 
vízcsapot. 

Székáts a piperkőcök aprólé
kosságával öltözködött. Kes
keny, sápadt arcát fogkefével 
színesebbre dörgölte, a szeme 
sarkából széjjelfutó ráncokat si
mogatta, azonban nem boldo
gult az összképet zavaró idő
nyomokkal. Dús fekete haja ki
fehéredett, mint a klóros vízben 
a damasztabrosz, simára fésül
te. s homloka fölött enyhén föl: 

tupírozta. A vajs:..ínű ing nya
kát halcsontokkal kimerevítet
te, négerbarna nyakkendőt kö
tött. Belebújt jól szabott egyen
ruhájába, kitüntetéseit elren
dezgette a tükör előtt, elégedet
ten vizsgálta fess, erős felsőtes
tét, egyenes, katonás testtartá
sát, s jókedvében füttyentett. 

- Kérem a pincekulcsot -
szólt határozottan. 

Előkelő eleganciával állt a 
konyha előtt. mint valódi diplo
mata. aki a következő pillanat
ban közli. melyik arab minisz
ter fogadására indul, ahol a ha
za színeit olyan erős hazafiúí 
buzgalommai képviseli majd. 

hogy a hajnali kakasszóra ér közben Márta csillapíthatatlan 
haza. Márta a tűzhely előtt tér- tombolása zúgott a lakásban. 
delt. a kövezetre fröccsent ola- Este. 
jat sikálta ultrás vízzel. A csöndes estében a kien-

Íme a családi munkamegosz- gesztelés mennyei angyalai ér
tás klasszikus szimbóluma, keztek a földre, széjjelhintették 
amely egyidős a c1vilizációval, s a békesség fenyőillatú nyugal
minden izmusok túlélője, egy mát. a megsanyargatott idegek 
élet tartalmának nevetséges és leharcolt lelkek durva, fekete 

konyhai tükre. Az asszony esz- redői kisimultak, az Ave Mana 
mélt először, nézte az ajtóbejá- szép liturgikus zenéje szólt, égi 
rót elfoglaló egyenruhás férfit, hangszerek. furcsa. ősi csemba
mint elcsigázott Dávid az ide- lók és fanfárok tiszta, emelke
gen, gőgös Góliátot. akivel a dett érzéseket indítottak el. 
sors kényszere folytán azonnal A fürdőzéssel Márta lemosta 
megmérkőzik. Parittya helyett magáról a fáradtságot. a hábor
a sikálókefét forgatta, amelyen gó epeméreg zöldjét, s a gyöt
szivárványos táncot jártak a relmekkel megrakott esztendő 
tündöklő buborékok. Csillogott testi és lelki kínját. Jó szagú en
az ezredesi váll-lap a villany- ciánkék ruhájára keskeny övet 
fényben, s ebbe a karácsonyi il- fűzött, szolid ékszereket váloga
latú ragyogásba amelyből Szé- tott. diószeme1 fölött leheletnyi 
káts semmit se'm látott bele- kék festéket húzott a szemhé
csengett Márta mély ' erős jakra. a halvány rúzs kiemelte 

hangja. 
' 

szabályos vonalú. keskeny szá
- Vesd le magadról azt a ját. Frissnek, könnyűnek érezte 

rongyot' magát, fölszabadultan rendez-
Az ezredes elegáns jegenye- gette a terítőket az asztalokon, 

tartása megereszkedett, arcáról fölerősítette a magnót, az Ave 
, , k Mariát éneklő női kórus hangja lefagyott előkelősegene nyu-

betöltötte a lakást. Minden lámgalma, kifinomult veszélyérzete 

baljós perceket jelzett. pát bekapcsolt a szobákban. 
_ Mi bajod vele? _ kérdez- A szokatlan csillogástól a búto

rok, szőnyegek, függönyök élette a foga között szűrve a szót. - re keltek és visszaragyogtak a Évente egyszer veszem föl. fényre, kényelmes, ünnepélyes A térdepelésbe felejtkezett derűt árasztottak. asszony komikusan hatott, úgy 
kuporgott ott, mint bűnbocsá- Lejárt a magnó. Az előszoba 
natért protestáló, fohászkodó felől vágtató lovak patacsatto
jámbor, aki titkos paráználko- gása hallatszott, mintha elva
dásainak bűnét készül lemosni, dult ménes nyargalna a kertek 
s kereszt helyett sikáló kefét, al�tt. Márta . figyelte � erősödő 
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ne előtt. Székáts akaratlanul el- tott eszeb;. ,A, meghaJtott me-
tt 't nes robogasatol zengett a pusz-neve e maga . . d 'l , 
M, .. h .. . ·ta ? _ ta, itt meg a veran a ma yvaszi-- eg r? ogs� 1� raJ m. nű cementlapjai reszketnek a �obbant a sertett onerzet harag- száguldó lovak alatt. Az előszo-Ja. bába ment, s kívül a küszöb mö
De�ogy :ö�ögök, _épre_:1 gött valóban a lovak vágtájáellenkezoleg, s1rashoz keszulo- nak ritmikus dobogása hallat-

döm. szott. mintha elfogyhatatlan - Gúnyolódsz? Velem gú- hosszú sorokban futnának. Ar-n�olóas4: . aki . eltűrte a ra gondolt, hogy Székáts dü-p1szkossaga1dat, aki • • · höng odakint, széjjelveri a há-
- Aki még karácson estéjén zat, bár az nem járna lódobo

sem bír magával! Elég legyen' gással. A patazaj azután csön
Márta eszelősen gyűlölte az desedett és egy éles, vékony 

egyenruhát, szerinte minden hang besivított a lakásba: ,,Sza
rossznak, bajnak ez volt az oko- bad-e betlehemezni?" 
zója. A csillogó váll-lapok meg- - Nahááát! Nem vagytok 
ölték jogászi pályáját, jól indult normálisak! 
bírói gyakorlata abbamaradt, s Egymás mellett álltak néjószerint alamizsna értékű gyen. Elöl Ácó, a vő, százkilencnyugdíjjal házi cseléd lett belő- venes termetével, mellette a két le. Keserű dühvel töltötte el az gyerek és a sor végén Márta, a 
is, hogy annak idején Székátsot lánya. A nyitott ajtóban Ácó fovasúti trógernek tették, azután kozta a tempót, a többiek is rá
meg körbekergették a homoksi- kapcsoltak. s helyben, ütemevatagban, jól látta, hogyan tá- sen trappoltak, kétoldalt a kavolodik éveinek múlásával bátjukon tenyérrel verték a tak
együtt mind messzebbre i.fjúko- tust, fokozták a hanghatást. 
ri ambícióitól. nem tudott bele- _ Álljatok le' _ nevetett a törődni, hogy férje könnyelmű, szokatlan érkezésen. - Ácó, kurvás életét a váll-lapok tart- Ácó. hát mikor komolyodsz ják össze. Undorodott attól, meg? hogy Székáts már az üres rang- _ Lóháton jöttünk _ közöl-ba kapaszkodik és a meddő 
évekre emlékeztető ruhát ma- te Bumbi, az első fiúunoka, aki 

éveinek gyarapodásával egégára húzza karácsonyonként, szen jól kiismerte magát az elahelyett, hogy örökre elfelejte- sőszülöttségi jog biztosította le-né
:_ Vedd le magadról azt a hetőségekben. 

gyűlöletes kacatot' Megértet- - Borzasztó hideg van -
ted? vette át az irányítást a fiatalabb 

_ Nem vetem le! Márta. - Le a csizmákat, ke-
- Neem?! ressétek elő a papucsokat. 
Fölemelkedett furcsa helyze- - Még a verebek 1s mag-

téből. igazi küzdelemre készült, fagynak jelentkezett az 
mint magára talált Dávid, tá- eszes, nyúlánk Tüske-Böki 
madásba kezdett és látszott, le- lány. 
győzi a filiszteusok seregének - Menjetek beljebb, de a 
Góliátját. hallba tilos! 

- Márpedig így nem ülsz az - Tudjuk, Mami, tudjuk, ott 
asztalunkhoz! lesz a buli - állapította meg 

Mi az, hogy az asztalunk- Bumbi a tényállást. 
hoz? 

Úgy, ahogy mondom! Jól 
hallottad' 

- Szóval, így állunk? 
- Még ígyebben, tisztelt 

hadosztályparancsnok úr! Wit
tig tábornok utóda. 

Székáts fogkefével dörgölt ar
ca egy árnyalattal vörösebb 
lett. Mintha vasbottal vágták 
volna fültövön, a Wittig névtől 
fölszökött a vérnyomása, halló
idegein dobolt a kordába fogott 
indulat, nyitott szájjal szedte a 
levegőt. Tétován ment az elő
szoba végébe. Levette félcipőjét 
és halinacsizmába lépett, irha
kabátját magára húzta, fejére 

rakta szörmekucsmáját, szótla
nul kiment az előszobából, mi-

- Mi az, hogy buli? Enyje, 
kisfiam. 

- Hát nem az? 
- Hol van az ezredes úr? J e-

lentést szeretnék tenni - évő
dött Ácó. 

- Őrnagy úr jelentem, az 
ezredes úr lement valahová. 

- Jobb szeretném, ha mér
nök uraznál. 

- Igenis, hadmérnök úr. 
- Csak mérnök úr, úgy egy-

szerűbb, civilesebb. 
- Mami, Mami, figyelj már, 

nem is lóháton jöttünk, hanem 
dzsipen, a Bumbi csak füllen
tett - tisztázta az érkezés kö
rülményeit a Tüske. 

(Folytatjuk.) 

Ki gondolná, hogy az embe
rek hányféle módon járnak mo
ziba? 

Van, aki ötletszerűen! 
Feljöttem Pestre, s maradt 

két óra szabadidőm. Üssük 
agyon valahogy! Ez a legrosz
szabb, mert ilyenkor szmte 

mindegy: mihez váltunk jegyet. 
Azután akadnak olyanok, 

akik a barátok, ismerősök taná
csaira hallgatnak vagy a film
kritikák alapján próbálnak tájé
kozódni. Ez jobb megoldás, hi
szen itt már egy alapvélemény 
a meghatározó. Persze kérdés, 
hogy a barátnak, az ismerős
nek, a filmkritikusnak milyen 
az ízlése? Lehet, hogy éppen az 
ellenkezője az enyémnek? 

Ami útba esik? 

A furfangos módszer sem ép
pen célravezető! A kritika nagy
képűen levágta a filmet! Akkor 
biztosan jó lesz: gyerünk be és 
nézzük meg! 

Lehet azután kötődni egy bi
zonyos mozihoz, ami útba esik 
vagy éppen a lakásunk közelé
ben épült. Ez kényelmes, de 

nem árt tudni - esetleg megfi
gyelni -, hogy manapság bizo• 
nyos filmszínházakat profilíroz
tak. Ez azt jelenti, hogy a Bás
tyában (a Lenm körúton) álta
lában kalandtörténeteket vetí
tenek, a Kossuth Lajos utcai 
Puskinban vagy a Kimzs1 utcai 
Stúdió moziban, a Bajcsy-Zsi
linszky úti Toldiban művészfil
meket, a Tanácsban (Szent Ist
ván körút) magyar filmeket. 
Igaz az elnevezés néha megté
vesztő, mert a Lenin körúti Mű
vész mozi nem ragaszkodik ah
hoz, hogy műsora összhangban 
legyen a nevével. S egy jó ta
nács: aki ki akar kapcsolódni, 
az ne menjen stúdiómoziba. 
Ott ugyanis olyan produkciókat 
vetítenek, amelyeken bizony el 
kell gondolkozni, s megfejteni 
azt amit mondani akart a rende
ző. 

S, ha már így állunk: mi len
ne a célszerűbb? 

Azt hiszem az, ha megválo
gatjuk mit nézünk meg, s jó elő
re eldöntjük: mit akarunk. 
Másfél-két órát kellemesen el
tölteni vagy művészi élményt 
szerezni, egy-egy nagy színész 
játékában gyönyörködni, vala
melyik kitűnő rendező új filmjé
vel megismerkedni. Ha így ké
szülünk hozzá, úgy nem érhet 
bennünket kellemetlen megle
petés, s többnyire azt kapjuk 
amire számítunk. 

Engedjék meg hát, hogy idő
ről időre segítségükre Jegyen a 

Magyar Vasutas, s arra a szel
lemi vágányra irányítsoh, aho
vá kell. Vegyük hát elsőnek a 
budapesti filmszínházak no
vemben programját. Pontosab
ban kezdjük még egy októberi 
sikerrel, amelyet erre a hónap
ra is prolongáltak. 

Az eltűnt frigyláda f osztoga
tói amerikai kalandfilm. Rende
zője: Steven Spielberg olyan 
emlékezetes alkotásokkal di
csedkedhet, mmt az E. T., a 
Harmadik típusú találkozások, 
meg A cápa. Az izgalmas és 
fordulatos történet egy kitalá
cióra épül. A harmincas évek 
derekán az angol titkosszolgá
lat és a német felderítés, ponto
sabban két megszállott tudós 
harcol azért, hogy felleljék a 
Bibliából ismert csodás hatal
mú fngyládát. A főhősnek Indi
ana Jonesnak már a legújabb 
kalandját is megvettük, s az a 
jövő esztendőben kerül a nézők 
elé. 

Szórakoztató 
és zenés filmek 

A szórakoztató kategóriánál 
maradva, aki látta a Házibuli 
című kedves, derűs francia víg
játékot. Claude Pinoteau rende
ző munkáját, annak ajánlhat
juk, hogy nézze meg a folytatá
sát is. A csinos Vic - A házibu
li folytatódik hősnője - itt már 
nagylány, azaz pardon 15 éves! 
Ez azt jelenti, hogy életébe be
köszönt a szerelem, persze az 
ilyenkor szokásos kompliká
ciókkal, mulatságos fordulatok
kal. 

Ugyancsak tinédzserek a sze
replői az angol Gregory barát
nőjének. Bill Forsythe rendező 
filmje is a szerelem körül bo
nyolódik. Igaz a kissé esetlen 
Gregory pont olyan leányideált 
választ magának, aki kifúrja Őt 
az iskola futballcsapatának ka
pujából. Hiába manapság az 
egyenjogúság korát éljük, még 
Skóciában is. 

A tinédzserek után következ
zenek az idősebbek. A Nyomás 
utána két csavargója: a szőke, 
kékszemű meg a lomha szakál
las mintha ismerős lenne .. . 
Horogütéseik alapján azt hi
szem mindenki felismen Teren
ce Hill-t meg Bud Spencert, 
akik ezúttal egy knmibe csöp
pennek és Amerikában egy vi
láguralomra törő őrült ellen 
harcolnak. 

A zenés filmek, a modern 
táncok kedvelőinek a Break cí
mű amerikai filmet ajánL'1atjuk. 
Hősnője a boszorkányosan 

ügyes Kelly miután összekülön
bözött tanárával, tehetsége és 
kitartása révén barátaival az ut
cáról tör be az első vonalba, ter
mészetesen fülbemászó melódi
ák kíséretében' 

Két dzsesszzenész a főszerep
lője Soós Mária rendező új ma
gyar filmjének, a furcsa című 
Városbújócskának, amely a 
művészvilágba, annak szerte
ágazó problematikájába vezeti 
el nézőit. A némileg lassú ira
mú, részletezően ábrázoló film 
két központi figuráját Másik 
János a zenész-zeneszerző és 
Dörner György a színész sze
mélyesíti meg. 

Ugyancsak Budapesten ké
szült az eddig író-dramaturg
ként dolgozó Bereményi Géza 
első rendezése. A t:inítványok 
a harmincas és negyvenes évek 
fordulóján játszódik és egy falu
ról felkerült - a Tudomány
egyetemre beiratkozott - fia
talember története, akinek ré
vén megismerkedünk az akkori 
Magyarország társadalmi, poli
tikai, emben problémáival. 

Lehet gondolkodni 

A szovjet filmgyártást többek 
között egy mai témájú kamara
dráma képviseli. Marlen Huci
jev műve az Utószó, két ember. 
két nemzedék vitája, szembe
nállása, ismerkedése Moszkvá
ban. Sok szöveg, bensőséges lé
lekrajz, kevés megfogható tör
ténet. Azoknak ajánlható, akik 
a felvetett problémákat kedve
lik és egy-egy látott film után 
szeretnek elgondolkozni. 

Tulajdonképpen hasonló jel
legű alkotás Peter Yates angol 
rendező Az öltöztető című film
je. Idő: a második világháború, 
színhely egy angol vidéki vá
roska, szereplői az öreg színész 
és öltöztetője. Olyan pár, akiket 
a barátság, az egymásra utalt
ság és néha bizony a gyűlölet 
köt össze. Felhívnám itt a fi
gyelmet a főszereplő két kitűnő 
színészre: Albert Finney-re és 
Tom Courtenay-ra. 

Az őskorba vezet vissza Jean 
Jacques Annaud - vigyázat! 
- szöveg nélküli kanadai film
je, A tűz háborúja, amely egy 
magára utalt törzs életért, fel
emelkedésért való küzdelmét 
mutatja be. 

Végül, de nem utolsósorban 
a músorkínálatban egy szocio
grafikus dokumentumfilm is 
�zerepel. Magyar József rende
ző: A mi családunk-ban érdek
feszítően járja körül, s mutatja 
be korunkban: mi a helyzet a 
családi élettel. 

Százéves a miskolci járműjavító 
Erkel Ferenc f érfikórusa 

A miskolci járműjavító Erkel Az ötvenes években új kar
Ferenc férfikórusa október naggyal folytatták a munkát. 
5-én, alapításának 100. évfordu- Vincze Pál irányításával sok si
lóját ünnepelte. Az üzem étter- kert arattak a különféle kultúr
mében rendezett jubileumi ün- versenyeken. 1962-ben már 
nepségen Zsebeházi Ferenc, az operarészletek is kerültek a kó
üzem pártbizottságának titkára rus repertoárjába népszerű 
köszöntötte a megjelenteket, vendégénekesek közreműködé
majd Siklósi László, szb-titkár sével. Ekkor Veszprémi flona 
mondott ünnepi beszédet. volt a karnagy, aki 12 évig állt a 
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Homródiné Engi Zsuzsa veze
tésével újabb sikereket ért el a 
kórus. 

Az ünnepi megemlékezés 
után először a 100 éves jubileu
mát ünneplő kórus adta elő 
színvonalas műsorát, majd a 
vendégkórusok műsora követ
kezett. 

A koncert után dr. Juhász 
Zoltán, a vasutas-szakszervezet 
titkára köszöntötte a kórust, 
majd kitüntetéseket adott át. A 

Szocialista Kultúráért kitünte
tést vehette át Homródiné En
gi Zsuzsa, a kórus karnagya: 
valamint Hidvégi István, Kubi 
Lajos és Németh Sándor. 

Kiss Dénes vezette. Az ötven----------------------------
éves jubileumi ünnepséget 
1936-ban tartották. A második 
világháború közeledtével több 
művet letiltottak a kórus műso
ráról, többek között Kodály re
mekét, a méltán népszerű Föl
szállott a páva című kompozí
ciót. A dalosok 1944-ben már 
egyre kevesebben szerepeltek. 
A német megszálláskor az 
egész kórusmozgalom elné
mult. A felszabadulás után 
azonban 1945. május elsején 
énekelt a kórus a felvonuláson. 

A Pesti Vigadóban 

Hangverseny nyugdíjasoknak 
A Vasutasok Szakszervezete, a MÁV Vezérigazgatósága és a 

Pesti Vigadó Igazgatóságának szervezésében szeptember 30-án 
koncertet rendeztek a Pesti Vigadó hangversenytermében. 

A Budapesti MÁV Szimfonikus Zenekar a zeneirodalom 
népszerű. szórakoztató műveiből adott műsort. Közreműködött 
Szabó Orsolya zongoraművész, vezényelt Taligás Lajos. Konfe
rált: Menyhért Mariann. 

A hangversenyt vasutas nyugdíjasoknak, illetve a Pesti Vi
gadó nyugdíjasainak rendezték. 
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Diáklány a cél ··rben Sportnap 
Szombathelyen 

Gáti Zita a bátrak sportját választotta 

,,Az egyik legtehetségesebb, tott helytállása, teljesítménye 
alapján decemberben bekerült 
a válogatott keretbe. 

Az idei ejtőernyős Budapest
bajnokságon indult élete első 
versenyén, s a bemutatkozása 

Szeptember 26-án egészség
védelmi és sportnapot rende
zett a szombathelyi vasútüzemi 
KISZ-bizottság. A szertárfő
nökség tanácstermében első
nek dr. Landgraf János orvos 
egészségnevelési és egészség
védelmi előadást tartott a fiata
loknak. Kiemelten foglalkozott 
a dohányzás és az alkohol káros 
hatásaival. 

legszorgalmasabb ejtőernyős. 
Ha így folytatja, kiváló verseny
ző lehet belőle." Both Lajos fő
hadnagy, a gödöllői sportrepü
lőtér parancsnoka, egyben a ha
zai ejtőernyős sport közismert 
szakembere ezekkel a szavak
kal ajánlotta figyelmembe Gáti 
Zitát. Röviddel később meg
kérdeztem Zslebics Gyulát, az 
MHSZ MÁV Repülő és Ejtőer
nyős Klub szervező titkárát: ő, 
aki mint szakosztályvezető és 
oktató kezdettől fogva figye
lemmel kísérhette Zita eddigi 
sporttevékenységét, hogyan vé- • 
lekedik volt növendékéről, 
klubtársáról: 

i@%M remekül sikerült. Mint legered
ményesebb ifjúsági sportolót, 
különdíjjal jutalmazták. Nem 
svkkal később bizonyította a 

Ezt követően került sor a Ha
ladás labdarúgófórumra. Ezen 
a vasutas sportegyesület veze
tő edzője, Rátkai László és a 
klub labdarúgói: Vörös Csaba, 
Hegedüs Péter és Nagy József 
válaszolt a KISZ-esek kérdései
re. Az utóbbi két labdarúgó 
azért is külön figyelmet érde
melt, mivel tagjai a magyar vá
logatott keretnek. 

1 péri utánpótlás-bajnokságon is, 

A nap hátralevő részében a 
Haiadás VSE sporttelepén kis
pályás labdarúgó-mérkőzést 
játszottak. A győzelmet 1 :0 
arányban a vendégként meghí
vott celldömölki vasútüzemi 
KISZ-bizottság csapata nyerte. 

Sz. J. 1. 

Repülősök 
társadalmi 

munkája 

- Gáti Zita kezdettől fogva 
átlagon felüli lelkesedéssel és 
szorgalommal járt az elméleti 
foglalkozásokra és edzésekre 
- mondta némi gondolkodás 
után. - Tehetsége hamar meg
mutatkozott, ezért kellő feltéte
leket biztosítottunk a fejlődésé- úkkal is felvette a versenyt. 
hez. Ő pedig olyannyira élt a le- Előzőleg ugyanis cselgáncsozni 
hetőséggel, hogy kezdőből alig járt ... Persze kezdetben azért 
több mint fél év alatt válogatott kissé szorongva gondolt az első 
kerettag lett. Ez a teljesítmény igazi ugrásra, de edzője Almásy 
minden dicséretnél többet Ferenc oktató időben átsegítet-
mond róla! te a lelki akadályon. 

Két ugrás közt, ejtőernyő- 1984. május 5. nevezetes dá-
hajtogatás közben kerestem tum életében, akkor ugrott elő
meg a vasutas klub ifjú sporto- szőr ejtőernyővel. Csodálatos 
lónőjét. Jól sejtettem, hogy a se- élményt jelentett számára. An
lyemkupola szeleteinek hajto- nak ellenére, hogy csak május
gatása, a zsinórok rendezgetése ban kezdte az ugrásokat, év vé-

Az MHSZ MÁV Repülő és k�zben kevésbé megilletődött géig 1_2_8 ug;ást _ gyűjtötJ .?ss�e 
Ejtőernyős Klub több mint öt- vala�z�_kat kapo_k, m1:1tha asz- - ami Kezdok;1el rendki�l n:· 
ven tagja szeptemberben két- talnal ulve_ besze_lgetnenk. .. ka dolog -, so\ �' 7�. ugrasnál 
napos társadalmi munkát vég- , -; Tula?�?nke�p';n a, re�>U: a „pap�a7:ernyot, is _megk�?
zett az egyik fővárosi kereske- les es a� eJtoernyozes mar kicsi ta. A�diqi ered71:enyei alapJan 
delmi nagyvállalat területén. ko"rom_ ota vonzott - �e�dte az �eghi'?tak, a valogatott ke_re_t 
A kemény fizikai munka ellen- eloz,menyek JS�ery:eteset. - aszi taboraba, s az ott tanust
értékeként kapott 150 ezer fo- !�a�tam:_ � Vidam �ar�ba 
rintot a klub technikai felszere- Jarni, felulni a „ciklonra , fara 

ahol annak ellenére, hogy neki 
volt a legkevesebb ugrása és ta
pasztalata, a 30. helyen végzett. 
Ez pedig a legszigorúbb szak
emberek szerint is figyelemre 
méltó teljesítmény. Ha így foly
tatja, egyszer még a világbajno
ki dobogóra is felállhat. (Női vá
logatottunk legutóbb egészen 
kis különbséggel szorult a ne
gyedik helyre csapatcélbaug
rásban.) Persze ez még egyelő
re távolinak, nehezen elérhető
nek tűnik. 

- Számomra az a nagy él
mény, ha a kapott ugrási fel
adatot úgy teljesítem, ahogyan 
azt elképzeltem - térítette visz
sza szerényen beszélgetésünket 
a „realitások" világába. Igyek
szem úgy edzeni, gyakorolni, 
hogy minél jobban menjen. 

A sport mellett Zita a tanu
lást is komolyan veszi. A har
madik osztályt 4,6-os tanulmá
nyi átlaggal fejezte be, s jövőre, 
az érettségi után a Testnevelési 
Főiskolán szeretné folytatni a 
tanulmányait. Ha oda is sikerül 
,,beugrania", akkor minden bi
zonnyal a jó tanuló-jó sportoló 
címet is meg fogja pályázni. 

Szöveg és kép: 
Büki Péter 

lésének korszerűsítésére fordít- mászni, feljutni a magasba. 
Az Utasellátó rendezte ják. Csakhát az ejtőernyőzéshez 

még nőnöm kellett . . . 
Nem sokáig. 1983 decembe-

rében találkozott egyik fiú is Ifjúsági sportnapok Sikondán 

1985. OKTÓBER 24. 

Ötletpályázati napok 
A vállalati erőforrások eredményes hasznosítása érdekében a 

GySEV Igazgatósága a szakszervezeti bizottsággal egyetértésben 
ötletpályázati napokat hirdetett meg október elején. A kiírás ér
telmében ötletnek minősül minden olyan elgondolás és javaslat, 
amely a megoldás módját és eszközét nem ismerteti. Az újítási 
szintet elérő javaslatot a pályázó újításként is beadhatja. Az ötle
teket november végéig bírálják el. Az elfogadott ötleteket 200-500 
forinttal jutalmazzák. 

- Friss diplomások. A záho
nyi átrakóban a Tisztképző In
tézet forgalmi szakának nappali 
tagozatán öt, a kereskedelmin 
pedig levelező úton, 13 átrakó
körzeti dolgozó kezdte meg a 
tanulmányait. Ez évben a for
galmi szakon kilencen, a keres
kedelmin hatan végeztek. 

- Előadás Koreáról. A ta
polcai Batsányi János Művelő
dési Központ aulájában tartott 
előadást Koreáról dr. Mihály 
György, a városi tanács főor
vosa. Az előadást a vasutasok 
nyugdíjas csoportja szervezte. 

- Nyugdíjasok búcsúztatá
sa. Hatvanban, a III. főpálya
mesteri szakaszon október ele
jén búcsúztattak három, a kö
zelmúltban nyugdíjba vonult 
dolgozót. A főpályamester meg
köszönte több évtizedes szolgá
latukat, majd jutalmakat adott 

Új szakkör. A székesfe
hérvári vasutasok Vörösmarty 
Művelődési Háza környezet- és 
természetvédő szakkört indított 
általános iskolások részére. 
A sokszínű programokat szer
dánként tartják. 

- Kereskedelmi pályaud-
var. Kaposváron ünnepélyesen 
átadták és forgalomba helyez
ték a körzeti kereskedelmi pá
lyaudvar egyik részét: a konté
nerek átrakására szolgáló terü
letet. Az egész kereskedelmi 
pályaudvar befejezésének 
határideje, 1986 decembere. 

- Felújítás. Megkezdődött 
Győrben a körzeti üzemfönök
ség mozdonyjavító műhelycsar
nokának felújítása. Ha a munka 
elkészül, korszerűbb körülmé
nyek között végezhetik majd a 
villamos és dízelmozdonyok 
vizsgálatát és javítását. 

át. --------------

Nyugdíjasok kirándulá
sa. Sárvár és Kőszeg nevezetes
ségeivel ismerkedett a közel
múltban a celldömölki önálló 
nyugdíjascsoport negyven tag
ja. A kiránduláshoz a külön
buszt, az építési főnökség térí
tésmentesen biztosította. 

- Bemutatkozó hangver-
seny. A miskolci vasutas fúvós
zenekar Heiner Károly karnagy 
vezetésével, Zólyomba utazott 
szeptember elején. A bemutató 
hangversenyen nagy sikert 

llillÁLOZÁS 

Vasutasbérlet 

a József Attila 

Színházba 

merősével, aki büszkén mesél
te, hogy elkezdett ejtőernyőzni. 
Zita tőle tudta me_g, hogy hol le
het jelentkezni. Igy már nem 
kellett tovább „korosodnia", s 
nagy örömére a MÁV Repülő 
és Ejtőernyős Klub szinte egy 
ugrásra volt az iskolájától, a 
Radnóti Miklós Gimnáziumtól. 
S ez a klub egyébként is közel 
állt a szívéhez, hiszen édesany
ja régóta a MÁV Budapesti 
Igazgatóságán dolgozik. 

"·· arattak. A zenekar a zólyomiak 
korábbi látogatását viszonozta. 

Október 3-án, 56 éves korá
ban meghalt Östör Gizella, a 
Szombathelyi Haladás Míivelő
dési Ház volt könyvtárosa. Vas
úti pályafutását 1951-hen, a 
szombathelyi vontatási főnök
ségen kezdte, mint szerződéses 
dolgozó. 1%4-ben a helyi vas
utasok Ady Kultúrotthonába 
került függetlenített népmíive
lőnek. Két évvel később a szom
bathelyi területi szakszervezeti 
bizottság kulturális, agitációs, 
propaganda- és sportbizottsá
gának lett a vezetője. Nagyon 
sok vasutast nevelt a zene, a 
színház és az olvasás szerete
tére. 

Az 1985/86-os színházi évad
ban az önálló vasutas bérlet első 
előadása november 3-án, vasár
nap délelőtt 11 órakor lesz a Jó
zsef Attila Színházban. Doszto
jevszkij Félkegyelmű című szín
művét mutatják be. 

A főbb szerepeket Radó De
nise, Andorai Péter, Horváth 
Sándor Kiváló Művész és Törő
csik Mari Kossuth-díjas Kiváló 
Művész alakítja. A darab ren
dezője Iglódi István. 

Vízszintes: 1. Ilyen szakszervezeti 
tisztségviselőket válasszunk. (Folyta
tása a 16 függőlegesben.) 13. Dal, ária 
(francia). 14 .... kódex, írott nyelvem
lék a XVI. századból. 15. Híres vár. 16. 
... Gizi, karikaturista. 18. Csak, néme
tül. 19. Végek nélkül helyező. 20. Ipa
ros egy Shakespeare műben. 22. Egy
kerekű teherszállító. 23. Gorilla része. 
24. A. I. 26. Orrdarab. 27. Allati lakhely. 
28. Fél lignit. 29. A kanadai öt tó egyi
ke. 32. Kevert rom. 33. Garat szélei. 
34. Jugoszláv, görög, bulgár terület. 
36. Szamárhang. 37. Testrészem. 38. 

. Frederick, angol Nober-díjas kémi
kus. 40. Egymást előző betűk. 42. 
Jonas (1833-1908) norvég író és köl
tő. 44. Tavaszi hónap. 46. Becézett női 
név. 48 .... cella, birtokrészlet. 50. Bu
dapesti kórház. 52. Zeus és Hera fia 
(ék. fel.). 53. Férfinév. 55. A svájci Al
pok része. 56. Gyakori családnév. 57. 
Katonai erővel bekebelez. 59. Betűpót
lással nem áll stabilan. 60. Azonos be
tűk. 61. Arab állam. 62. Az anyag ré
szecskéje. 64. Moha páratlan betűi. 65. 
Gárdonyi-színmű. 67. Autómárka. 

Függőleges: 2. Ibolyáskék színű dí
szítőkő. 3 . ... Clara, német naturalista 
írónő volt. 4. A rakéta-hajtóanyagok 
összefoglaló neve. 5. Szintén. 6. Fájda
lom. 7. Szibériai folyó. 8. Lakoma. 9. 
Az argon vegyjele. 10. . . curulis, a 
legfőbb tisztségviselők hivatali széke 
az ókori Rómában. 11. Kisgyermek 
ágya. 12. Angol férfinév. 17. Régi 
hosszmérték. 19. Ella magánhangzói. 
21. Jenki. 22. Háromtagú kifejezés. 25. 
Hasonlóképpen (latin). 26. Szabolcs 
megyei község. 29. Zöld terület a siva
tagban (ék. hiány.). 30. Juttat. 31. Mű
sorszóró fordítottja. 34. Neves opera
énekesünk (György). 35. Ne fukarkod
jon 1 39. Alaszkai folyó. 41. Régi udvar
ház. 43. Emelőgép. 45. Vissza: ... Sir 
Thomas (1478-1535) angol író és kan
cellár. 47. Figyel. 48. Pukkan az elején. 

A klubban nagyon barátsá
gosan fogadták, gyorsan megta
lálta helyét a közösségben. Az 
elméleti ismereteket könnyen 
elsajátította, a tornatermi edzé- Dr. Sebes Miklós, a vállalat vezérigazgatója megnyitja a rendez-
seken pedig ügyességben a fi- vényt 

rossziget. 53. Tennivágyó. 54. Nézed. 
57. Lop. 58 . ... de Vega (1562-1635) 
spanyol drámaíró. 61. Indián törzs. 63. 
Kecskehang. 65. Az ezüst vegyjele. 66. 
Kimondott betű. 68. Igekötő. 

Beküldendő: vízszintes 1 és függőle
ges 16. 

Beküldési határidő: november 10. 
A megfejtéseket a szerkesztőség címé
re kérjük küldeni. 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Súlyhiány miatt kifizetett 
kár. Az áru jelképes átvétele. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 18. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Fodor Gusztáv, 
Budapest XIIT., Menyasszony u. 28.; 
Szelle Tibor, Sásd, Móricz Zs. út 7.; 
Szabó Gusztáv, Miskolc, Latorca u. 
12.; Sinkó László, Szombathely, Liszt 
F. u. 2.; Kelemen Sándor, Szeged, Va
dász u. 8. 

Az Utasellátó által rendezett 
ifjúsági sportnapok a korábbi 
években elválaszthatatlanok 
voltak Csepeltől. A vállalat 
KISZ-bizottsága az idén elhatá
rozta, hogy vidéken tartják e 
rendezvényt. A választás Si
kondára, a Komló mellett meg
búvó hegyvidéki községre 
esett. 

A pesti és a pécsi KISZ-fiata
lok már tavasszal megkezdték a 
szervezést. A megnyitó napjára 
minden készen állt. Október 
4-én, 12 óra 30 perckor csendült 
fel a Himnusz, majd dr. Melis 
Béla területi igazgató köszön
tötte a megjelent több mint két
száz fiatalt. 

Valamennyi igazgatóság csa
patát a területi igazgatók vezet
ték. A háromnapos rendezvény
sorozaton a fiatalok színes, vál
tozatos programok között válo
gathattak. Volt többek között 
politikai fórum, MSZBT-vetél
kedő és különféle sportverse
nyek. A tábor vendége volt Ko

szorus Ferenc, a vasutas-szak� 
szervezet főtitkára, Nagy Ban
dó András humorista, a pécsi 
öregfiúk futballcsapata, a PE
AC röplabdázói és az ARMA 
körzeti stúdió tánckara. 

A legérdekesebb eseménye
ket videón rögzítették, s estén
ként bemutatták azokat a fiata
loknak. 

Az összetett csapatversenyt a 
budapesti igazgatóság csapata 
nyerte. Második a szolnoki, har
madik pedig a székesfehérvári 
csapat lett. 

49. Takarmánynövény. 51. Márama- l===::::::::::;:;i�===;;;;!;;===============-===========� Dr. Kurucz Imre 

- Vágányszabályozás. A 
GySEV fővonalán 46 vonalkilo
méter hosszban történt nagygé
pes vágányszabályozás. Az év 
hátralévő részében még közel 
12 vonalkilométer hosszban 
lesz hasonló feladat. A kitérők 
biztonságos forgalma érdeké
ben a közeljövőben, 76 csoport 
kitérő szabályozását végzik el 
kitérőaláverő-géppel. 

1975-ben lett a Haladás Mű
velődési Ház könyvtárosa. Több 
évtizedes vasúti és szakszerve
zeti munkáját kitüntetésekkel 
is elismerték. Tulajdonosa volt 
a Szakszervezeti Munkáért ki
tüntetés arany fokozatának is. 
1984-ben vonult nyugdíjba. Te
metése október 10-én volt. 

Lakás�sere 

Elcserélném B.pest XV. ker., Lenin 
úton levő 120 négyzetméteres, zöld
övezeti, földszintes 2,5 szobás, össz
komfortos MÁV-bérlakásomat félkom
fortos, szoba-konyhás tanácsi lakásra, 
MÁV-dolgozóval. Érdeklődni lehet 16 
óra után a 696-125-ös telefonszámon. 

Elcserélnénk soproni kétszobás, 59 
négyzetméteres III. emeleti OTP-örök
lakásunkat kisebb budapestire (Lővé
rekben, vasút közel). Wagner, 9400 
Sopron, Vasvári Pál u. l. 

Elcserélnénk a főváros közelében 
Gyömrő nagyközségben levő 2,5 szo
bás, 200 négyszögöles kertes családi 
házunkat fővárosi vagy fővárosközeli 
OTP-, illetve szövetkezeti lakásra, 
esetleg tanácsira. Érdeklődni lehet a 
68-80, vagy 831-700/183. Karácsony 
Sándor. 

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

Elcserélném szolnoki, vasútállomás
tól 300 méterre levő, 50 négyzetméte
res, kétszobás, komfortos (gázos), III. 
emeleti, nem panelházban levő OTP
öröklakást budapesti, elsősorban rá
kospalotai MÁV-lakótelepen levő há
romszobás, komfortos (lehetőleg pos
tai telefonos) MÁV-bérlakásra. Hár
mas cseremegoldás is érdekel. Ajánla
tokat 5000 Szolnok, Mátyás király út 
11. III. 11. Rónyai Balázs, vagy 18 óra 
után a 06-56-16240 postai telefonszám
ra kérem. 

Elcserélném budapesti XV. ker., Rá
kos u. 102. sz. X. 62. sz. alatt levő két
szobás, összkomfortos, 47 négyzetmé
teres lakásomat háromszobás vagy na
gyobb méretű összkomfortos lakásra 
Budapest területén. Érdeklődni lehet 
munkaidőben 7-15-ig a 429-716, vagy 
a 19-87 üzemi telefonszámon. Molnár 
stván. 

Elcserélnénk kétszobás, összkom
fortos, 80 négyzetméteres, telefonos ta· 
nácsi bérlakásunkat és kétszobás. 
komfortos, 50 négyzetméteres_MÁV· 
bérlakásunkat (utóbbit csak MAV-dol
gozóval) háromszobás, összkomfortos. 
telefonos tanácsi bérlakásra. Érdek· 
lődni a 666-502 telefonszámon lehet. 

Elcserélném tatabányai, egy szoba, 
két félszobás, hallos, összkomfortos 
(panel) tanácsi lakásomat budapesti 
egy szoba, komfortos MÁV-bérlakás
ra. Cím: Molnár Tamásné, Sopron, 
Pesti Barnabás u. 19. sz. 9407. 

Elcserélném balatoni kétszobás. 
kertes MÁV szolgálati lak_ásomat b�
dapesti tanácsi lakásra MAV-dolgozo
val. Érdeklődni lehet a 499-702-es tele· 
fonszámon. 

Elcserélném Budapest, Rákospalota 
(XV. ker.) Lenin út 12. sz. fsz. 1. sz. 
alatti kiskertes, 47 négyzetméteres. 
egyszoba-étkezős, komfortos, felújí· 
tott, olcsó bérű MÁV-bérlakásomat 
nagyobbra. Erdeklődni a helyszínen 
vagy este a 844-600-as telefonszámon, 
Rozgonyi László. 
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A vasút októberi teljesítménye 
meghaladta a 11 millió tonnát 

A vasút októberi áruszállítá
sát ni;ivekvő tendencia jellemez
te. Ez elsősorban a belföldi és 
az exportszállításoknál volt jel
lemző. A 11 millió 246 ezer ton
na áru elszállítása a bázisidéí
szaknak 96.7. a tervezettnek pe
dig 102 százaléka. A tervhez vi
szonyított többletszállítás ab
szolút értéke 241 ezer tonna 
volt. 

Az őszi szállítási időszak igé
nyemek megfelelően alakult a 
kocsi1gényes - belföldi és ex
port - áruforgalom. A belföldi 
forgalomban 7 millió 54 ezer 
tonna áru került a berakásra. 
illetve vasúti feladásra. ami 200 
ezer tonnával több a tervezett 
mennyiségnél. Jelentősen befo
lyásolta ezt az eredményt a cuk
korrépa-forgalom. 

Az év vége közeledtével ma
gas volt a vasúton exportra fel
adott árumennyiség. A kiviteli 
forgalomban 1 millió 287 ezer 
tonna áru hagyta el az országot. 
Ez a tavalymál 151 ezer. a ter
vezettnél 277 ezer tonnával 
több. ami 113,3, illetve 127,4 
százalékos teljesítésnek Jelel 
meg. A behozatali forgalom 8,5. 

illetve 6.4 százalékkal maradt a 
bázis és a tervezett szint alatt. 

Sajnálatos módon tovább 
csökkent a vasút számára leg
kedvezőbb fajlagos fuvardíjbe
vételt biztosító tranzitáru-forga
lom. A MÁV-ot átmenetben 
érintő 1 millió 215 ezer tonnás 
árumennyiség csupán 80-90 
százaléka volt a bázis. illetve a 
tervezett mennyiségnek. 

A vasúti száliítási teljesít
ményt kifejező árutonna-kilo
méter 106.3. illetve 101 százalé
kosan alakult. 

A záhonyi átrakótérség belé
pő áruforgalma nem érte el a 
bázisszintet. A belépett széles 
nyomtávú rakott kocsik meny
nyisége 9. a berakott normál 
nyomtávú teherkocsik mennyi
sége pedig 4.6 százalékkal volt 
alacsonyabb. mint tavaly. 

Magas volt viszont a kilépő 
áruforgalom. Az SZD-vasútra 
kilépett normál nyomtávú ra
kott teherkocsik mennyisége 
10,4 százalékkal. az ezekben lé
vő árusúly pedig 1.4 százalék
kal haladta meg a bázisszintet. 

Az áruszállítás minosege 
csak részben volt kielégítő. A 
vasúti kocsik térbeli kih.aszná-

Mátészalkai vasutasok munkaakciója 

lása - a statikus terhelés - 1. 
illetve 7.5 százalékkal volt ma
gasabb a viszonyítási alapok ér
tékeinél. Az időbeni kihaszná
lás - a kocsiforduló idő - 3-4 
százalékos növekedést mutat. 
A tavaly szeptemberi értékhez 
képest 1.4 százalékkal csökkent 
a gépre várás eseteinek a szá
ma. Ugyancsak számottevően 
csökkent a vonatfelosztások 
száma is. 

Októberben a hálózaton a 
tervezettnél nagyobb mennyi
ségű teherkocsipark halmozó
dott fel. Ennek következtében a 
bázishoz viszonyítva ugyan 4.2 
százalékkal javult, a tervezett
hez képest viszont 1.7 százalék
kal csökkent a· teherkocsik -
árutonna-kilométerben kifeje
zett - termelékenysége. 

A vasúti személyszállításban 
- a bázishoz viszonyítva 
kisméretű csökkenés volt ta
pasztalható. Az elszállított 19 

millió 950 ezer utas 98.7 száza
lékos bázis és 100.3 százalékos 
tervteljesítést jelent. Az utaski
lométer-teljesítmény 98. illetve 
97 .5 százalékosan alakult. 

A földrengéskárosultak javára 
Ősz elején Szatmárban nehéz 

társadalmi munkát szervezni. 
van munka bőven a földeken és 
a kiskertekben egyaránt. A má
tészalkai körzeti üzemfönökség 
vezetői erre gondolva október 
végére szervezték meg a záho
nyi átrakást. 

Csípős. jellegzetes őszi reggel 
fogadta a helybeli és az öt vo
nalról érkező vasutasokat Máté
szalkán. A különvonaton száz
húszan foglaltak helyet. 

- Ha a vásárosnaményiek is 
felszá11nak. leszünk vagy 
150-en - jegyezte meg valaki. 

Sajnos nem lett igaza, senki 
sem szállt fel. a vásár:osnamé
nyiek - úgy látszik - nem ér
zik fontosnak a segítségnyúj
tást . . .  

A nyolc-tíz tagból á1ló brigá
dok már a vonatban megalakul
tak. A szalkai vasutasok gya
korlott rakodók. hosszú évek 
óta járnak Záhonyba. tudják. 
hogy mit jelent 620 mázsa áru 
átrakása. A férfiak mellett a 
nők is vállaltak rakodást. igaz. 
ők könnyebb munkát kaptak a 
figyelmes záhonyiaktól. 

Elsőnek két vagon kerékpárt 
raktak át. a munka gyorsan 

ment. hamarosan újabb vagon 
átrakásába kezdtek. 

A jánkmajtisi vasutasok az 
1970-es árvízre emlékeztek. 

- Az akkori segítséget nem 
lehet és nem is szabad elf elejte
ni, ezért segítünk mi is a berhi
daiaknak - mondta Cseppen
tő Sándorné KISZ-titkár. aki
nek vezetésével szinte az egész 
alapszervezet kivette részét a 
rakodásban. 

A szalkaiak 14 szovjet vagont 
raktak ki. az érte kapott 50 ezer 
forintot a berhidai földrengés 
károsultjainak juttatták el. 

Az építés üteme elmarad a tervezettől 

Miniszteri és főtitkári szemle 
a rákospalotai laildler-lakótelepen 

November 4-én Urbán Lajos 
közlekedési miniszter és Koszo
rús Ferenc, a vasutas-szakszer
vezet főtitkára Rákospalotán a 
MÁV Landler-lakótelepen tájé
kozódott a tovább épülő lakóte
lep munkálatairól. A vendége
ket Szemők Béla, a MÁV általá
nos vezérigazgató-helyettese. 
valamint a kerületi tanács és az 
építésben részt vevő vállalatok 
képviselői fogadták. 

Mint a vezérigazgató-helyet
tes elmondotta. az 1920-as 
években épült lakótelepen sok 
komfort nélküli földszintes la
kás volt. melveknek szanálásá
val mód nyílt új lakások építé
sére. A lebontásra ítélt hatvan 
lakás csaknem hatszáz újnak 
adott helyet. A hetvenes évek
ben a vasutastelep Rákos úti ol
dalán felépült hét. tízemeletes 
ház. s a mostam építkezés so
rán a tervek szerint újabb öt
százhetven lakás épül, amely
ből kettőszázötvenkettőbe vasu
tasok költözhetnek. 

Sajn.os. az építkezés nem ha
lad a várt ütemben. ezért az 
eredetileg tervezett száznyolc
van helyett az idén már csak 
hatvan lakást tudnak átadni. 
Háromszázharminc lakás már 

Találkozá� a lakótelepen 

l rhán Lajos tájékozlatja az elnökséget 
(Skoda Lá,.,zló fehételei) 

gek megtekintették a Landler vezetben részt \·ett az elnökség 
járműjavító óvodáját is. ame- ülésén. ahol kötetlen beszélge
h'et néhán\' éve sok társadalmi tést foh·tatott a testület tagjai
�unkával · korszerűsítettek. val a VII. ötéves tervről é5 a 
S így a mellette levő másik vasút időszerű feladatairól. 
MÁV-_óv?d.�val együU alkalm_as Az elnökség ezután elfogadta 
a bekoltoz�k . grerekemek szm- a készülő kongresszusi doku
vonalas ellatasara. mentumokat. amelyeket jóvá-

A szemle befejezése után Ur- hagyásra a központi vezetőség 
bán Lajos a vasutas-szakszer- elé terjeszt. 

úgynevezett panelszerelt álla-,--------------------------
potban van. de a belső mun-
kákra az ORSZAK nem tud 
megfelelő kapacitást biztosí
tani. 

A mmiszter és a főtitkár a 
szemle során tájékozódott arról 
is. hogy a környék üzleth'álóza
ta mennyiben felel meg a be
költözéssel arányosan növekvő 
lakossági igényeknek. Mint el
hangzott. a meglevő üzletek és 
a csarnok pillanatnyilag megfe
lelő ellátást biztosít. de szó van 
az ABC bővítéséről 1s. A vendé-

Pályakezdő fiatalokat 
fogadtak Szombathelyen 

Első ízben fogadták és kö
szöntötték az először munkába 
álló fiatalokat a szombathelyi 
körzeti üzemfőnökségen. Októ
ber 8-án. reggel a szertárfőnök
ség tanácstermében a helyi gaz
dasági. párt-. KISZ- és szak
szervezeti vezetők jelenlétében 
Németh László, a vasútüzemi 
KISZ-bizottság titkára üdvözöl
te az első alkalommal munkát 
vállaló fiatalokat. 

Ezt követően Müller László 
üzemfönök tartott tájékoztatót a 
vasutas hivatást vállaló pálya
kezdők számára. Beszélt a ne
héz. de nagyon szép hivatásról. 
Vázolta az üzemfönökség fel
adatát. ezen keresztül világítot
ta meg a fiatalokra váró biztos 
jövőt. 

A fiatalabbak napi 4. az „idő
sebbek" 6 órában matematikát. 
illemtant. földrajzot és különbö
ző szaktárgyakat tanulnak az 
üzemfőnökség legjobb szakem
bereinek a segítségével. Ezzel a 
képzéssel azt szeretnék elémi. 
hogy a nagykorúságuk elérése
kor olyan szakképzett munka
erőket kapjon a szolgálati főnök
ség. akik azonnal munkába áll
hatnak. 

Az ünnepélyes eskütétel után 
Németh László. dízelmozdony
szerelő mondott köszönő sza\'a
kat a megható fogadtatásért. 
Egyben társai ne\·ében becsüle
tes tanulást. illetve munkavég
zést ígért. 

November 7-e tiszteletére 

Háromnapos program 
a Tatai úti munkásszállón 

NovE:mber 7-e tiszteletére há
romnapos programmal készül
tek a MÁV Tatai úti munkás
szállóján. A nyitóünnepségen 
Koszorús Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára méltatta 
az ünnep jelentőségét. 

Az első nap programjában 
szerepelt egy beszélgetés Za
latnai Saroltával, a műsorveze
tő Halmi Gábor volt. 

November 5-én a Törekt·és 
táncegyüttes mutatta be műso
rát. majd a méltán népszerű 
Szállnak a dan•ak címú filmet 
vetítették. 

\ \1 \ \ \ t•zfrigazi,rató,.,á!,{Oll rt>nckzt>II kitüntt>tési ünnt>pségt>n �agy Károly. a párthizot1,-,ág titkára mondoll ünnt>pi h,-,-zétld. 

A szálló halljában fotokiállí
tás nyílt: a szovjet-magyar ba
rátság hétköznapi életét felele
venítő fényképek mellett a Lett 
Köztársaságot bemutató fotók 
is helyet kaptak. 

November 6-án Madarász 
Katalin nyújtott kellemes szó
rakozást a szálló lakóinak. 

( \ ki1üntt>tPt1ek nhsorát lapunk 4. oldalán közöljük.) 

/ 
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Október 28-tól no{c>mbf'I" l-1g 
két külfold1 delc>gác1ó \·olt szak
szen·ezLtünk \'Pndége Stere 
Grant, az új-zélandi vasuta::,-
szakszf>1Yezet főtitkára. \'ala
mint a s\·éd \·asutas-szakszer
vezt>t stocholm1 tPrület1 „zak
sznyezeténPk négy l 1gja. akik 
szakszPrvezPtünk okt<1tás1 te\'é
kenység(•t t'•s középszerveze
teink munkáját tanulmányoz
ták. StPve Grant főtitkár megte
kintette> tobbek kózött a füredi 
szívszanatóriumot és az Északi 
Járműjavító Üzemet. Mindkét 
delegációt fogadta Koszorús 
Ferenc. a \·asutas-szakszen·ezet 
főtitkára 1s. 

\1 \ (;' \ H \ \ S l T \ S 1!)83. '.\O\ E:\IBEH H. 

k.o-.:wrú-. Ft·n•tH' főtitkár é-. Tolnai Ildikó titkár a:,: 1\j-1:i-landi fő. 
titl.árral ht>-.zéll!t'I 

(�l,.oda l.a-.zhí Íf'hétt·ki) 

A rekonstrukció eredményeként 

Dunakeszin sokat javultak 
az élet- és munkakörülmények 

.. A Dunakeszi Jármüiavító 
Uzem szakszervezeti bizalmi
testülete október 25-én tartotta 
vezetőségválasztó értekezletét. 
amelyen részt vett többek kö
zött Rónai Árpád, a városi párt
bizottság első titkára. Révai 
Sándor, a járműjavító üzemek 
szakszervezeti bizottságának 
titkára. 

Bősz József szb-titkár beszá
molójában hangsúlyozta. hogy 
a bizalmiak és főb1zalm1ak 
többsége az elmúlt öt esztendő 
alatt eredményesen képviselte 
a tagság érdekeit. A választáso
kon 119 b1zalm1t. 126 helvettest. 
valamint 16 főb1zalm1t · bíztak 
meg ismét a közösség érdekei
nek képviseletével. Az szb-tit
kár kiemelte. hogy az üzemi 
párt-végrehajtó bizottság a 
szakszervf>wtben dolgozó kom
munisták munkájának rendsze
res számonkérésével eredmé
nyesen segítette a szakszen-e
zet tevékenységét. 

Az üzt n, dZ drnult ot eszten
dö alatt k&t;;zer nyc>rtP el a kivá
ló címet. Az ide I elso félfv1 tf'r
vet is száz százalék felett tPlJe
setették. Sa. nos '>Ok gondot 
okoz az utánpótlás biztosítása. a 
fiatal szakmunkások megnyeré
se. A munkaero5ondokat kü
lönbözö intÉZkedPsekkd 1gyt'
keznek envhítem A gazdasági 
munkakózosségPk az <>!múlt 
másfél évbE'n er<>drn{mpsen se
gítették cl tl rvek te!Jesitését 

tő. rossz a szellőzés. nem mel.(
felelö a fűtés és a világítás. 

Az üzem vezetői sokat törőd
nek a munkásfiatalok nevPlés{·
vel. a pályakezdők beilleszke
désének könnvítésével. a fiata
lok otthonterP�tésének megol
dásával. Az elmúlt c1klJsban 
180 fiatalt. több mint 10 millió 
fonnt kamatmentes kólcsonnel 
támogattak. Ebben az időszak
ban épült fel 60 szövetkezeti la
kás 1s. 

A \·1tában felszólalt Rónai Bősz Jo::sef tli<smProen be- Árpád. a városi pártb1zottsá!! szélt a szoc &hsta e<; munkabn- ., 
első titkára 1s. Elismeréssel nvi-gádok muvel0d/..,1 sportolási, latkozott a vasutasok polit1k�1. kulturális tt", <>kl•n:y-;6géröl a társadalmi tevékenységf•ról. munkakörülm&nH i<: Jav ítás,i&rt példamutató hclytállásukníl. \·égwtt társr:idalim mt.nk.í.Juk-

ról. amelv ,·wntt l'!P�tP a száz- Ezu!án a �űldö_ttek megdlasz-
, • t " k l k tottak a 1 o tagu sza kszpn·Pzc>t1 e_z_

er ora •10 ·c1t ,uou ta �z bizottságot. amelynek titkára is-lkemben az elt>t- €S munkako- -1 B „ J · f 1 -k d ··1 · k 1 k , me osz ozse. e no e pe 11.{ ru me11ye i<:, e mP n rc>szben G • S· d I t A a bdeJ;Zf."tt re1u,r,strukc1óknak ro
_
s� �n 

.
or _et · �-�s.utas 

k... .. h t k E 1 • szakszen ezEt XI. kong1 E·sszu-o::,zon E o . rmEK e ,{'nen• , , k .. 1d.. ·1 k b • l 't k I sara „ u ottc>t \·a asztotta . azon an meg Pznr o yan 
munKahelvt:k. aho. oeáz1K a te- \'etési Imre 

MÁV Celldömölki Építési Főnökség 

Sokrétű munkát végeztek 
A bf z.'..mo,<t 1 "ÍŐs,:akban 

131 .-1;ít-í.-;t 'lct .... k h dmt>'j bői 
69-c.t fogadtak I A z«kszerve
ze•, b1z •tts.'..g rr I Oli-, tont ,,, fel
adatán<ik 'P ( �t tt n munka\ é
delm1 a munk •. e ll 'dS, és a 
szoci;íhs tfv'kpn" ff,et A mun
kab1z ,tbagoK tagJc 1t az PpÍtPS-

vezetőségek akt1v1stá1ból hoz
ták létre. 

A hozzászólások után a -11 ta
gú testület 11 tagú szakszE 1Te
zet1 bizottságot és 3 tagú szám
nzsgáló b1zottságo választott 

A szakszervezeti bizottság tit
kára ismét Balogh Laszló lett. 

Sz. Jakab IstYán 

Déli szomszédainknál 
t�pasztalatcsere-látogatáson 

A celldömölki építési főnök
ségen a szakszen·ezet október 
12-én. szombaton tartotta a be-
számoló és vezetőségválasztó 
b1zalm1 testületi ülését A meg
nyitó után Balogh Lás::ló szb
titkár beszámolójában elmon
dotta többek között, hogy a cell
dömölki építési főnökségen az 
elmúlt öt esztendöben - a be
ruházási keretek csökkenése 
miatt - a termelés is csökkent..----------------------------

Az 1983-84-es esztendőben 
volt a főnökség a mélyponton. 
Ekkor mmdossze 355 m1ll!ó fo
rint \·olt a termelési érték 
(1980-ban 510 millió Ft) 

L
T

tánpótlásgondok Kanizsán, 
a pályafenntartóknál Több évi szünet után ismét 

találkoztak szakszen·ezetünk és 
a Jugoszláv Közlekedési és 
Távközlési Dolgozók Szövetsé
gének képviselői. A találkozók
ra október 7. és 10-e közótt 
Belgrádban és Újvidéken ke
rült sor. Szakszervezetünk dele
gác1óJát - melyet Tolnai Ildi
kó, a központi vezetőség titkára 
vezetett. Zdenko Pavletic, a 
szövetség elnöke fogadta Belg
rádban. a Jugoszláv Szakszer
vezeti Szövetség székházában. 
A delegáció ellátogatott a Jugo
szláv Vasutak Szövetségébe. a 
Vajdaság Szocialista Autonóm 
Tartománv Szakszervezeti Szö
vetségébe'. az Újv1dék1 Vasúti 
Szállítási Vállalathoz és az Újv1-
dék1 Társultmunka alapszerve
zethc>z. 

ZdPnko Pavletic elnök részle
tes tájékoztatást adott Jugoszlá
via gazdasági helyzetéről. Ele
mezte a válság okait és a válság 
leküzdésPre tervezett intézke
désPkt't. Többek között elmon
dotta. hogy az országuk jelenle
gi külföldi tartozásainak össze
ge mintegy 18 milliárd dollár. 
Ezt öt éven belül kétmilliárd 
dollárral akaiiák csökkentem. 
A következő években tehát a 
nemzeti jöt'edelem Jelentős ré
szét az adósságtörlesztésre és 
kamatfizetésre kell fordítani. 
Ez csak a termelés fokozása út 
ján biztosítható. mert újabb 
külfölciihitel-felvétel lehetősé
gei nag:von korlátozottak. Poz1-
t ív tt.'•nyként hangsúlyozta. 
hogy· az ország megőrizte nem
z<•tköz1 f1zPtőképességét. 

Súlyos l{ondot jel�·nt számuk
ra a::: idén már 80 százaiékot 
elérú infláció és a több mint 
900 e:::er munkanélkulz. A mun
kára várók t->gyetemet vagy fő
iskolát V(;gzett fiatal. többségük 
mt'•g sohasem dolgozott. 

Sokat várnak a készülő új 
tervezési tö1Yénytől. amely ép
pen az ötéves gazdasági előrelá
tás szerepe'\ növelné. Bár az 
összL•hangoltabb tervezés sem
mikc;ppt-n sl'm kívánja korlá
tozni az önigazgatás szerepét. 
mégis előrelépést jelenthet a 
helyi. területi és az országos ér
dekek jobb összhangJa terén. 

.. ,anko ll0<lak. a Jul'o,,lá� \ a,uta,ok 1'ii,ö-.,t;I'•• l',h•li Hi,011,ágá
nak t•lnöklwl�••llt•,1• 1áj,;k,utalja a ma�ar ,h•lt·l!át•ió -.•,t·tőjtil 

keresett> 1 8.5 százalékának 
összegyűjt{>.sével szociális és 
kulturális beruházásokat eszkö
zölnek. 

Padetlc elnök \"c;gül a szak
szpn:ezetPk szc>repéről szólt Az 

A fonokség fiz1ka1 állománya 
öt é\· alatt csaknPm százzal 
csökkPnt. A fizikai dolgozók át
lagbére 1980-ban 15 390 fonnt 
1981-bPn pedig 60 325 fonnt 
\'Olt 

A szakszen•ezet1 bizottság tit· 
kára ezután az anyagi érdekPlt
,;ég buktatóiról szólt. X em kap
nak például 1dőbf'n terwket. 
emiatt nem lehet a dgányzára
kat ütemezni. és az anyagren
delés 1s csak a tapasztalatokra 
épülhet. 

Segítette a fönökség munká
ját a párt XIII kongre�szuséÍra 
és a hazánk felszabadulásának 
10. édordulóJára indított mun
kaverseny. 18 szoc1allsta és két 
munkabrigád tett többlet fel
ajánlást. A vetélkedőkön gazda
godott a dolgozók általános n'Ű
\·Pltsége és szakmai tudása. 

A nag:, karnz ,a1 pá! vaf Pnn tar
tási fónoksc.gn.; okt11bp1 9-én 
tartották m ',? cl "-.rnkszt n Pzet1 

b1zottsát? \, zttc s t{válas7tÓ kül
dóttértekt>z,c>ll t 

Bánuric� La zló udvozoltp a 
küldottc>kPt (. mpgl-uvottakat 
közöttük Várid'Jr Lás;:;/ot. a 
SzakszPn. PZP'Pk Zdld :\Ieg� e1 
Tanácsándk < ,m két, Martinka 
Isti·á rzt, a V d ut«SC'K Szakszer
vezHE PPc 1 ':' 1 ,1 11 B,zotr::.á
gának t1tkarat · s Varga I �ti·á n 
pályaft->nn'ar'á I fomérn,,kót. 
A vála::.ztás• sza \ c.l • e;• :1: bonyo
lító b1zottsugr k rn (!vc1!asztása 
után Lep.�enyt LaJ'J� '>Zb·t1tkár 
tartotta m, ).{ hF-.,zi.imolóJát 

A bt-;zámc Jó t' bo r{ -;ében a 
fönokség tPrrr.c>l s; Prtdménye1-
wl foglalk•JZot• m .... ·d ú munka
erőhelj zetrol ,zólt Elmondta. 
hogy nag) d 8 a ta .mc,s iskolai 

végzettséggel nem rendelkezők 
száma. különösen a 30 éven 
aluliak körében. Gyakon jelen
ség az újfelvételesek 3 hónapon 
belüli kilépése. 

Szó esett a beszámolóban a 
szociális ellátottság gondjairól 
1s. Nagyatádon kritikán atuli a 
melegedő, hasonló a helyzet 
Fonyódon is, ráadásul itt az 
üzemi konyha kicsi. korszerűt
len. a közegészségügyi szervek 
hosszabb időre bezáratták. Sió
fokon viszont megfelelő a szo
c1áhs ellátottság . 

A hozzászólások és \·álaszok 
után került sor a szavazásra. 
A szakszervezeti bizottság ki
lenctagú új vezetőségének dnö
ké\·é Parusza Jánost, titkárává 
pedig ismét Lepsénui La1ost vá
lasztották. 

:'fagy Antal Géza 

A munkásömgazgatás rend
szeréről szólva Pa;·let1c elnök 
elrnondotta. hogy az egész or
szág társadalmi-gazdasági feJlő
désének alapkövét a munkás
önigazgatás állandó fejlesztése 
Jelenti a .. társultmunka-alap
szervc>zetekben ... a .. társult
munka-sze1vezetekben ·· és az 
.. összetett társultmunka-sze1Ye
zetekbPn ... (A mi fogalmaink 
szerint ezek lényegében az 
üzemegységi. vállalati és trösz
ti szen1ezeteknek _felelnek 
meg.) A dolgozók és az állam
polgárok önigazgatási úton 
kiff'j{>Zt'sre jutattott érdekeit a 
.. társadalmi-politikai közössé
gek" és az .. önigazgatási ér
dekközösségek" küldöttrend
szc>rű képv1sPleli tPstületP1ben 
hangolják egybe. A községek
bc>n és a ta11ományokban ön
igazgatási éi-dekközöss{•gekf't 
alakítottak nz egyes gazdasági 
és társ;:,dalmi területekre azzal 
a céllal. hogy fejlesszék a sza
bad munkacserét a tevékem·sé
gek és a szolgáltatások nyújtói. 
illet\·p igén� bevevő1 között 

önigazgatási rendszer lényegé- ,------------------------------------------. 
bői adódóan Jugoszláviában a 

Az önigazgatású szocialista 
viszonyok gazdasági. kulturális 
és általános fejlődésében nagy 
sze1 epet Játszanak a községek. 
A helyi közösségekre> vonatko
zó tartomány·1 törvc;nyek lehető
vé \pszik. hog:i,,· az állampolgá
rok önigazgatási elvek szerint 
feJlPsszék P!Ptkörülménye1ket 
és életszínvonalukat. Például a 
Vajdaságban mintegy 600 köz
ség van. ahol a lakosság. havi 

meg\ álasztott munkástanács és 
a dllalat vezetői döntenek a 
termeléssPI a JÖVt'delemszer
z{>ssPl és az elosztás„al kapcso
latos minden kérdésről. Az ön-
1gazgató1 megbeszéléseken ki
alakuló döntések előkészítésé
ben a szakszen·pzetek koordi
náló �zerepet vállalnak. Felada 
tuknak tartják. hogy a döntése
ket a társadalmi érdekeknek 
megfelelrien igyekezzenek bPfo
lyásolni. Az önigazgatási meg
állapodások létrPJÖtlc>t gyakran 
a szakszervPzetPk kezdt->ménye
z1h. Jugos:::lái-iában 1.5 szak
mai szün:tség míiködik, ezek a 
Juqoszlá\· Szakszervezeti Szö
VPtséggt·l s l Jyeztetett állás
pont alapján tP\·ékenykednek. 
A Közlekedési és Távközlési 
Dolgozók Szö\·C>tsége 11 közle
kedési ág dolgozóit tömöríti so
raiban. 

A jugoszláv szakszervezetek. 
magukénak vallva az ország el 
nPm kötelezettségi politikáját. 
széles körü nemzNközi kapcso
latokat tartanak fpnn a világ 
számos szakszervezeti szövetsé
gével. ugyanakkor nem tag1a1 
egyetlen nPmzetköz1 szovets"?g
nek sem. 

Baranyai Zc>ltán 

A szavazatszedő bizottság dilemmája 
A szakszen·ezet1 

\'álasztások jutatták 
eszembe a kö\·etkező 
esetet. Abban az idő
ben történt. amikor 
még a nagyobb üze
mekben választott ve
zetőséggel az élükön 
szakszervezeti mü
helybizottságok mű
ködtek. 

Ilyen választásra 
vitt jobbsorsom egy 
járműjavító i12emhez. 
Ment minden annak 
rendJe és módja sze
rint. A leköszönő mű
helyb1zottság beszá
molóJában. a hozzá
szólásokban. a válasz
adásban az ingy em
ber sem talált volna 
hibát. 

A jelölőb1zottság 1s 
példásan működött. 
A vidékre utazók 
örömmel konstatál
ták. hogy ha így 
megy. akkor nem kf'll 

a késői vona•ra mct 
radmuk Hát még 
amikor az Plnok f 1

-

szólítottd a sza\ azat
szedő b1zott-;aw • 
hogy készítst>k el a 
szavazólapoka' rrar 
biztosan látszc.tt ..i, 
időbeni befEjeze5 
Szavazólap-k10s2tás 
szavazóurna-bPmu•a 
tás. lelaka•olás • t'<H, 
szavazás. ahn�vari a 
szakszen·ezet1 n.1!{v
könyvben meg\ an í1 -
va. 

Az elnok a b1z•o
ság ked\·éért m�J 
egyszer m;(?kérdF •te 
leszavazott-e mmcit n
ki'! Az igen!.> \ ci,asz 
után nem volt m·b tc>
endő. minthogy " s a 
vazatszt->dó h1zott<,. g 
elvonu!Jon a s2'd\ az.i
tok megszámlá.asára. 
Ha valahol. akko1 itt 
példás rendben rvic n• 
minden K em volt h1A 

bcivaló az alapos fel
kéc,zítPs r\Imdenk1 

pontosan tudta. m1 a 
tFer:doJP. 

\,. t>,nók nagy meg
konnyPbbüléssel el
rP-de'te a szünetet. 
um1 poqácsaevéssel. 
hc1lk zsongással. 

é,y.atolgatás nélkül 
\ fttc> kPzdetét. Minek 
1s vr !�a. a szavazólap
! cl felkuultek 1gen
csdk l:>1rJák a kollektí
\ a bizalmát. 

Aztán elmúlik ti
zr '1.0t perc húsz perc. 
elmúlik fél óra. Egyre 
•• boe n nPz1k az órát. 
Se r0gács,l. se ás
"' mj'\-íz. SP szavazat-

„f C'o hizottság. Mind 
• oh, n Vl'tlk fPI a kér
d„ t vaJ<m 1111 történ
}- ' •t) 

:-,; éhan) an már nem 
f', iztuk cérnával és 
ehrdt.ltunk megkere
s· s•1krP. A szavazat-

számlálásra k1Jelölt 
szoba felé közeledw 
éktelen lármát halla
ni. l\lindenk1 egyszer
re beszél. így hát sen
ki nem érti. mit mond 
a másik. 

Ahogy benyitunk. 
csendesedik a vita. 
Kérdő tekintetünkre a 
bizottság elnöke \·ála
szol: 

- 98 tag t·olt Jelen, 
98-an adtak le érré
nyes szat,azatot. Sem 
áthúzás. sem új ne1.: 
nincs a lapokon. 

- Hát akkor nu a 
hiba? 

- Azt nem tudJuk 
eldönteni, hogy a 98 
szavazatot az öt jelolt 
között hogy osszuk el. 
Mert hát 20 nem jut 
mindenkinek. mi pe
dig differenciálni is 
szeretnénk. 

-g-
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Tudósítónktól 

Szegeden /cietnelten kezelik 
a dolgozó/e érdelcvéde/111ét 

Szegeden október első felében két szolgálati 
helyen, az ÉHF-nél és a körzeti üzemfőnökség
nél. valamint az igazgatóság központjában vá
lasztották újjá a szakszervezeti bizottságot. 
A három eseményről szegedi tudósítónk kül
dött részletes beszámolót. 

A szegedi Épület és Hídfenn
tartó Fönökség szakszp1yezeti 
bizottsága október Y-én Szege
den a l\IÁV :\Tunkásszálló kul
túrtermében tartotta \ netóség
' alaszt,í bizalmne>-,tülPti ülését. 
A tanácskozáson La ntos Péter. 
az ÉHF \·ezPtője köszontötte a 
ml'gJPIPnteket. maJd Petrás Pál 
szb-11tkár az írásos anyaghoz 
szóbt>l! kiegészítést fuzott 

A szakszetTC'ZPti munkát 43 
• 1gú IJ1zalm1tPstülC't ,;s 1 3  tagú 
szh fogta összl'. a ki.ilcinbcizéi fcl
.id,lleik ,·c'•grehaJtására Y mun-
kabizottságot hozt:,k létrt 
.\ fe.adatokat f{•lén's munka
tP1-vh€ foglalták. Tr>stük11 ül{>
,.,kPn rPndsz,'rPsPn foL(lalkoz
tak <1 dc,lgozókat köz\"! tlcnül 
Prlnto k{,1d{·st>kkel. tobb alka
lommal 1s frtékP!ll;k i doll,{ozók 
ékt- és munkakri1 u' .1 n\'L'l\. az 
anyagi osztónzcssc I kapcsolatos 
k{rrléseket A gazdasáL(t n ze
t ,k n ndszPn·sen beszámoltak 
az ,;,.Ps gazdasági fpJadatok 
, égn haJtásáról. a rmmka,·édel
n·r tP,.l;kpm·ségröl. az újítómnz
galo-nrr'il ,·•s más f< !adatok vég
rPhaJtásúról. Igen f(Jntos fel
,1datn,tk tPkmtel\{·k a brzalmi
ak es a tagság rendszeres taJé
ko;::tatasát. ennl'k (rdrk{bf'n 
az szb-ülésekPn meL(fogalmazó
dott döntc;seket. állásfoL(laláso
kat határozatokat ktnmatosan� 
rl ndszPn sen kiadták az szb 
taL(Jatnak föb1zalmraknak. bi-
1,,ilm1aknak. 

Az s;,b bebö élPtén a szak
szpn·pzptt demokrat1zm1h \'olt 
a JPIIPmzö SzélesedE'tt a b1zal
rrnak •·s a tagság rész,·étt le a 
\"PZPtn irányító munkáhan To
vább n<'\'PkedPtt imállóságuk 
A b1zalrrnak tobbsége JÓI tudott 
{•!111 a részükre biztosított és 
nwL(no,·PkPdett JogokkaL Ja
vult a szakszervez('tl n•ndez,·é
n� c>k színvonala. tartalma. eze
ken a nwgjPIPnc>si arány elérte 
a 70-80 százalékot. 

A szakszen:Pzet1 bizottság a 
polrtrka1 munka sajútos p,;zkö
ze1,·pJ segítette az ÉHF l,!azda
ság1 \"PZl'IOtt az ('\"('S tl'lYPk tel
JPSÍll'Sl'b(•n Krc-nwlt fp}adatuk 
nilt az r;pÜIPtPk. hidak t'•s mü
t,írg_,·.tk állagának nwg<'i\'ása. 
A fo p,·ítást munkáknál ebőd-
1,�gt sl n a f P!,·étPlr t•pületf'k kP
rullf'k sorra de az örházak. a 

zás \·égén Lantos Péter meleg 
sza\'akkal méltatta PPtrás Pál 
munkásságát. aki 35 ét-ig t·olt a 
f őndkség szb-titká ra. 

A szegedi igazgatóság köz
pontJában dolgozó b1zalmikül
döl\Pk októbPr 1 6-án az igazga
tóság tanácstermébPn tartották 
mtg tanácskozásukat. A n n us 
Isti·á n osztálywzetó köszöntöt
te a JPlenlé,·őket. köztük Sajtos 
Péter igazgatóhelyettest. , aJa! 

mint a párt-. és KISZ-szerveze
tek kép,·1selő1t 

A szaksze1Yezet1 bizottság 
munkáJáról Molnar  József tll
ká1 számolt be. TöbbPk között 
elmondotta. hogy a ,·álasztás:;al 
kapcsolatos teendőket intézke
dési tervbe foglalták. :; a bizal
mi-. féíb1zalm1-választások so
rán arra törekedtPk. hogy mm
dPn tPrületen olyan dolgozók 
kPrüljc>nPk meg,·álasztásra. 
akik {·h·pz1k a dolgozók bizal
mát é-; a rájuk \·áró feladatok
nak rrnnden tekintPtben meg 
tudnak fpJeln1. 

A szakszervezf'lt bizottság 
munkájában jelentös hel�·et 
foglalt PI az igazgatóság előtt 
álló feladatok végrehajtásának 
a sPgítése. Hogy ez mennyire 
sikerült. arról az is tanúskodik. 
hogy az igazgatóságok közötti 
\'ersenyben már kétszp1· értPk 
el második helyezést 

A :;zakszprveze\J munkában 
ug::- ancsak fontos helyl't kaptak 
a szuciúlis ellátás. az élet- és 
munkakörülmények javítását 
szolgúló mtézkedések. Az át
szt•1-vpzéssel párhuzamosan az 
igazgatóság \'ezetésP biztosítot
ta a munkav{,gzés feltételeit. 
Bl'fewződött a menetirányító1 
kozpont ÚJ helyiségemPk kiala
kítása. ja,·ult az üzemi étkezte
tés színvonala. a konyhai dolgü
zók munkakürülm{•n� e1. 

A bPszámolót követően dr. 
Lur1osi Jo::.sef. a testüleu szak
sze1Yczi>t1 bizottság titkára 1s
menettc a t:;zb minösjt.;sét. 
A tanácskozás ntájának !<'zárá
sa után kPrLilt sor a \"álasztásra. 
mc>lynt>k erc>dményeként a 
szakszet"Vezeti bizottság Plnöke 
ismét Dénes Lajos. titkára Mol
nár Jú:::sef lett. 

A szegc,d1 körzeti üzemfonök
ség szakszervezeti bizottsága 

október 1 5-én a vasutas műve
lődési házban tartotta meg ve
Zf'tfü,égválasztó b1zalmitestület1 
ült'•sh. 

Kenderessy Szabó Péter 
megbízott szakszervezeti titkár 
beszámolójában többek között 
elmondta. hogy igen jó kapcso
latot alakítottak ki a középirá
nyító szervhez tartozó többi 
szb-\'el. a györi. a szombathelyi 
és más i.izemfönökségek :,zb-jei
,·el. valamint számos nem \·as
utas szakszen·ezeti szen·ekkel. 
Nagy figyelemmel kísérték a 
szolgálati helyeken megtartott 
kommuntsta müszakokat. ösz
tönöztr:;k a dolgozókat ezeken 
,·aló rt'.'sz,·étl'lre. 

Kwmelt hPlyPt kapott a !>Zak
szervczell munkában a dolgo
zók érdek\'édelme. szociális &s 
egészségügyi ellátása. A de
mokrácia kiszélesedésének tu
lajdonítható. hogy több kezde
ményezésr<' \'áltozás történt a 
kollektí,· swrződésben. Sike
rült elérn1. hogy Jel<>ntöspn 
csökkent a k1 nem adott p1henö
napok száma. 

A dolgozók érdekvédPlmé>vel 
folyamatosan foglalkoztak· 
1984-ben I 259 ügyet intéztek a 
tagság ré1,zére. Eredményesen 
működött a l\Iunkaügy1 Döntö
bizottság 1s. jó kapcsolatot ala
kítottak kt a jogsegélyszolgálat
tal. 

Szociális ellátás terén igen 
nag\ eredménynek számít. 
hogy vonalhálózatukon a léte
sítmén::- ek jPlentós rPSZ<;t át{•pí
tE'ltek. 1llt>tve jelE'nleg 1s építik 
Ez utóbbi ,·onatkoz1k a szegE'dl 
szociális E°'pületre 1s Üzemi 
konyhátk korszerűsítése 1s fo. 
lyamatos. ma mái· biztosított 
Szeged csomóponton a szom
bat-rnsárnap1 étkezés. Lakáski
utalásban 59-en rés:::.esú.ltek. 
míg kamatmentes kölcsönt kö
zel 1 0  m1JJ1ó fonnt értékben 
kaptak a szegedi ,·asutasol<. Ki
emelkedö \·olt üdültetési mun
kájuk is. Az H i00-as létszámból 
idén több mint 500-an üdültPk. 

A tagság egyharmada ,·ptt 
részt oktatásban. PZ<'nkÍ\'Ül 
mmteg�· 300 akttdsta kapott te
rületének megfelelö spl'c1áhs 
képzést. Munkájuk erl'dmé
nye:,sége 1s hozzájárul a sz<'rve
ZE'll dolgozók számának állandó 
PmelkPdé„t'·hez Tagdíjfizetést. 
be\·étL>l t  te1Yüket maxtmált:;an 
teljesítf>ltl;k 

A \'álasztás eredmény( kfnt a 
szakszerYezPtt bizottság C'lnökl' 
Húdz lstrnn. titkára pedig Ken
deressy S.::abú Péter ktt. 

Gellért JóLSC'f 

pf"t-[>ptil,'tek. a szoc1úhs helyisé- �---------------------------
1.(l k. <1z án1raktárak és a moz
donyszínek munkár sl'm ma
radt.1k d. :\1unkáJuk t'rPdmé
ny<>sst l,!{•t jPlz1. hog�· 1 fJ!l0-ban. 
l !-J!l:l-ban és 1 984-ben az Élen
Jcm, szolgálati hely cími t nyer

M ÁV l{ itérögyá rtó Üzem 

•{•k Pl. 
Kommuntsta muszakban ta

\'ah k.izt>I 130 PZPr fnnntot tl'l-

Tártalmas mozgalmi élet, 
rátermett tisztségviselők 

wsíll'ttPk Eredmt;l1\"<'S \'tilt az 
ÚJ ít t"n tp,·{•kpnvs{·l(ii rs. a be- A MAV Gyöngyösi K1térő-
súmnlás1 1do�zakban 4 13  újí- gyártó lJzC'm dolgozói a kétsza
•ást ,1dlak be ,,bb1il HHI-Pt ,,Jfo- kaszos \."áltás mellett döntöttek. 
!..(,1dtak. 1 íll-Pt h:isznnsítottak. közvc th'nul szavaztak a szak-

F Jh·amatosar, brztosítot1{1k a szc'rn•zet1 . yszts�gnst•_lókre. 
: • . . . . A ,·<•zetosC'gvalaszto tanacsko-thz1st'�,·isC'lok w,·abbkPpzese�. záson Zeltner Imre szb-t1tkár öt An·;'. torpke'.;1tek. hog:- a lwsza- év munkájáról adott számot. molasi idoszakban mmd<>n Hangsúlyozta többek között .  l rsz1sé•!..(, i:-,plÖ r0szesu!Jón alap- h<>l!\' <'Z időszak alatt tartalma i'•s t<l\"abbk{•pz,;sbPn. ,\ h1zahrn- sabi)á \'Últ a mozgalrrn l'IPt. erö,,k ,;s b1zalrrnht lyl·t tPsPk szo- sodnt t a SLakszPrn'zt>t tPrmec1ahstc1 bngád,-l'z< tok oktatásá- h;st sP(.(ÍtÖ te,·ékenységt•. Az r,, ti 1 uk t üki>n !l lwl> e n SZl'r- üzPm szakszPIYE'Z<'tt apparátu\ PZ!i'k rC'ndszPJf s okt,1tí1st. ahol 

a, 1 Joadtik a fubizalmrak ,·oltak sa PrPdm{•nyesen mozgósította 
1\ f<ilzokseqe11 l<J<'ll sukut tet- a dolgozókat a ter\'ek tPIJesíté

tek 11 dulqu;uk d;•r- C"' m 11 11J..-c1 st'•n• . .-\z idP1 termPlési érték 
J..-orulm< 1 1 1w1 11eJ..- 1antosa erdc- nwghaladJa a hárnm m1ll1árd 
J..-ebl'll I\l,:!..(nlciol t.Úk a clo]!..(ozok fo11ntot. Az önk<iltségcsökkPn
rPt ,1'!..( ftt>ll<', , .tii'> dlútúsát 1,·,, én•ntE 9 - 10 . milltó fonnt 
.\ l 1K,h!..(1mclok ,,n, hít ,•s,;: . ., az n,lt. 
, .mull {•,·pklwn 1 :l-an lak:bt. . \z üzt'mben - mrnt az köz.i l -, n kamairn, nli's k1 1ksonl tudott - sokat javultak a szo
ka11t 1K uúl!s l;s rmrnkakörülm{•nyck. 

.\ 1 m:1cskuz.í-, , ,:a al,an L'J nwgmunkálógépek segítik a 
� l  , n kt n, K ,d,t m.1.1cl .i , :1- tt•rnwh�st Korszl'rÜsÍtPttt;k a 
, ,,,, ·1, •'ll ctm1'!1\( K• 111 ,,; tHF qJágitást a fut&st. a szPIIÖz<°'st. 

,, , ""' , ,,z,•1 l>v,>ti -..il!.iPak , 1- ,', t {•pitettPk a nagyc�arnok tPIÖ· 
!l ,!,., , J-.:n•·11c., Hdcz. ,1 ' 11 k/1m s/Pl'k, zett'·t Be,·ezt'ttl'k a rako
\ " r 1/1,1 <• lu 11u., 11'l t .  .\ 1 ,urn1·,-k"- cJ„g(•r)('s anyagmozgatást . híítö-

szekrényekPt bocsátott:> 1· ;; dn]-
gozók rendelkezésére. 

A fiatalokkal b sokat törod
nt>k az üzembPn. A kamatnwn
tes lakásépítést kölc,;önök 65 
százalékát ök kapták. Kri,·etke
zetesen sPgítik a munkahPh i 
be1llPszkPdés üket l\" égy &\' 

alatt 1 9.9 százalékkal PmelkP
dl'tt az átlagbéri.ik. az üzemt 
1 4.9 százalékos nö,·ekedf-.sen 
bt !ül. 

,\ ,·nában f Plszólalt Kelemen 
Á rpád igazgató is. HanL(súlrnz
ta a szak,;zervezet szerepét az 
üzPmr demokrácia frjlődésébt>n 
és kienwlte a tisztségrn;Plók jó 
munkáját. 

A btzalrrnt< stület ülést·n Plfo
gadták a Jeliilöb1zottság ajánlá
sát. Kcttós jelölés nPm \"Olt. Ez
után a második szakaszban 
több napon át tartott a munka
helyPken a dolgozók szavazása. 
aml'lyPn a tagok 82 százaléka 
,·ett részt A 6 1 0  szavazatból 
Tót·ári Jsteánt 96.9 :;zázalékkal 
vála!:iztották meg elnöknek. 
Zeltner Imrét pedig 98.;1 száza
lékkal titkárrá 

Fogas Pál 

A vasút saját erejéből is képes 
tekintélyének visszaállítására 

Koszorús Ferenc főtitkár felszólalása 

a ferencvárosi választói tanácskozáson 

A ferencvárosi körzeti üzem
főnökség szakszervezeti bizott
sága október 14-én tartotta ve
zetőség\'álasztó értekezletét. 
amelyc>n megjelent Koszorús 
Ferenc. a vasutas-szakszervezet 
fötitkára. Tongori Imre. a buda
pesti vasútigazgatóság VPzetője 
és Bubb László. a budapesti 
pártbizottság képviselője. 

Goldgruber Pál szb-titkár be
számolójában többek között el
mondotta. hogy az elmúlt öt 
esztendöben az i.izEmfönökség 
ten·e1t nPm mindig sikerült tel
jesítem. Az áruszállítási teljesít
ményeht több tényező is bPfo
lyásolta Kövelte például a ko
csrhiányt a \"állalatok túlbiztosí
tasi tór<>kvése. az akadozó hét
,·ég1 rakodások. A szakszen:e
zt-\1 bizottság nwgítélése szerint 
az üzemfőnökség irreálisan 
magas kocsikiegyenlítési tert'
számot kap. Ezeket évek óta 
csak 60-í0 százalék körül tud
Ják teljpsíteni 

"'za�az a hi1.almi11•s1ül.-1 

Évről évre csökken 
a munkaerő 

Az üzemfönökség közel négy 
é\'i müködésP alatt a ta\'ah·1 
eredmények alapjá.n a Kit•áió 
Üzemfönökség címet értP el. Ez 
annál is inkább érdem. nm·el 
éYról évre csökken a munkaero. 
ugyanakkor a dolgozók fiz1ka1 
1génybn·t;telP nöwkedett. 

A munkaerő- és bérgazdálko
dásról szóh a az szb-t1tkár el
mondotta. hogy az üzemfőnok
ségen a frekventált munkakö
rökben foglalkoztatottak száma 
különösen nagy mértékbPn 
csokkent. A leng:-·el vasutasok 
munkába állítása sokat javított 
a gondokon . a 1 52 , asutas 
munkája nélKül aligha lehetett 
\"Olna a ten·eket teljesíteni. 
A létszámhelyzet jadtása érde
kében az újfeh·ételes pályakez
dők részérl' a bérnomenklatúrá
ban meghatározott bértétel alsó 
határa felett helyileg meghatá
rozták a pályakezdők alapbérét. 

Az ápnlrsban be\'ezetett egy
st' ges an\ ag1 ósztönzö rendszPr 
bodtdte a tPljesítménybérezés
lwn foglalkoztatottak körét. 
A bérezést rendszer jelenleg bo
ny·olult. sok az összetevője. ezt 
feltétlenül Pgyszenisítenr kellP
ne. A dolgozók kezébe oh·an el
számolási btzondatot kellene 
adn1. amelyböl \:ilágosan kide
rülne. hogy munkájáért milyen 
bérfajtában részPsült. A jelenle
gi fizPtés1 szalag nem felel meg 
ennek a kö\·etelménynek. 

Az Plmúlt 1dószakban ugrás
szPrÜen megnött a segély1gény
Iök száma A kérelmek eg::- ré
szP megalapozatlan. előfordult 

az is. hogy a bizalmiak kornye
zettanulmány nélkül döntöttek 
a segély odaítéléséről. Megtör
tént. hogy a b1zalm1 által jól is
mert dolgozó kérelmét akkor 1s 
támogatták. ha az indokolatlan 
volt. 

A szoc1álts ellátottság kis 
mértékben jarnlt. Új. 2000 ada
gos üzemi konyhát adtak át. és 
ezen az épületen bPlül alakítot
ták ki az üzemon·osi. illet,·e 
fogor\'osi rendelöt. 

Beszámolójának ,·pgen az 
szb-tnkár megállapította. hog: 
a szakszer\'ezet1 bizottság a hiá
nyosságok ellenére az alapvPtÖ 
kotelességemek eleget tett. 

Megszívlelendő 
észrevételek 

A beszámolót kön,toen hoz
zászólásokra kPrült sor. Többen 
is bp,;zéltek a ,·asút presztízs
ves_ztésérol. Elmondták. hogy a 
MA V kei·és lakást épít. holott a 
,·asút1 csomópontok munkaerö
ellátottságát nag�·ban befolyá
solná a vasút terü!E'tén b1zto„í
tott fpítés1 lPhetösé>g vagy a tP
lepszení lakásépítés. 

A hom·édségi részleges. illPt· 
w teljes felmPntés IPhetóségé
ről ts szó l'Sl'tt. ::\leg,·alósulása 
sokat jadthatna a létszámh1á
nyon A hozzá„zólók közül so
kan említették a kényszerű t ul
órázúsokat: különösen a fiata
lok sérelmezik ezt. ml\·el npm 
marad idejük társadalt111-pol!t1-
ka1. illetve szabadidős te,·é
ken�·ségekre. 

Dr. Kosztyu Tibor uzemfö
nök a szakszen ezet és a gazda
sági ,·ezetés közott1 együt,tmu
kodésről beszélt. Véleménye 
szennt ez ma jobban érzékelhP
tö. mmt a korábbi é\'ekbC'n 
Bérkérdésekról szólrn előadta. 
hogy a mozdony,·ezpto gyakor
nokok kezdöbére 300 forinttal 
magasabb. mmt máshol 

MÁV Landler Jenő Járműjavító Üzem 

( l loná1h Zohán feh1:1,·lt') 

A vitában felszólalt Koszorús 
Ferenc föt1tkár 1s. 

A vasutasok keresik 
a megoldást 

- ;\,lmdazt. ami az LJlésen el
hangzott. a kongr0sszus fópró
bájának 1s lehPtne ne,·pzn1 -
jegyezte meg felszólalásának 
kezdPtén A to, ább1akban PI
mondta. hog> mPi,:í1Mése szc·
nnt a i·asutasok hangulata po
lztikailag jobb. mint  magának 
a rasútnak a helyzete A ,·as
utasok nemcsak panaszkodnak. 
hanem keresik 1s a mc·goldás IP
ht'tÓségét 

EhsmerE',,scl bl!:iZl'lt a ferenc
városi \ as utasok heh·tállásá1·ól. 
elmondta. hogy a fl;gyPIPm IE
nyegesen magasabb FPrPncvá
rosban az országos átlagnál. 

Említést tett a túlórák gyors 
nöwkedé:;éröl. A JPlenh,g1 1 4  
111 1lltó túlóra h t  lyPtt elegt,ndö 
rnlna 7 milltó ts . •  \ t'l.rtalékok 
Jdtárá:;á\ al. mu„zdk„ze1Tezé s
sel ÚJ ösztönzési r<'ndsz<•1-rel IP
hetnE ezt elérnt. 

BPf Pjezésül a fő11tkár a ,·asút 
ttkrntélyének nsszaállításáról 
beszélt. ::\1eggyőződésP szc rint a 
vasút saját erejéből 1s hpPs 
lesz erre : a ferenn·árns1 ,·asuta
sok JÓ példája tóbb mmt bizta
tó 

,\ szák„zen·pzet1 b1zotbá!..( 
beszámolóját a , álasztó1;11ekez
l<>t egyhangúlag elfoL(adta. ha
sonlóan a szánw1zsgáló-b1zot1-
ság Jelentését ,·alammt d hoz
zá�zólásokra adott ,·álaszokat 
h. 

.\ szaksz••1yezPtt brzothá� El
nokénc k S:::abad1 Las.::lot. tnka
rának Gold9ruber Pált \'ál;,sz
tották meg. Kongresszusi kül
döttek Gazsz András. Pallos 
György. Goldgrnber Pál. Hé
der A n na Márza és Tatár Ár
pad. 

(sárközi) 

Biza lom a biza lm iaknak 

A Landk'r JpnÖ jármüjavító 
üz<'m szaksz<'t"\"PZl'll bizottságá
nak választóértekPzletén Váczi 
Ján,>s szb-t1tkár beszámolójá
ban n;szlPtesPn elPmezte az 
üzem fe.1lod{,sénPk föbb állomá
sait. a s1kl'rPkPl és a gonáokat. 
Elmondotta többek között. 
hogy a tö1·1,sgárdatagok még JÓI 
emlékeznek arra az 1döszakra. 
amikor az üzem léte forgott 
kockán. :\fo:;t. eg�· é,·t1zed múl
tán nszont már arról adhattak 
szamot a ,·ezt0tök. hogy a ,·ezér-
1gazgatóság támogatásával 
e1·pdm&nyL'" proflh·áltást hajtot
tak \'égre . .\ technikai fejlesztf-.s 
és a munkal?l'i'i átcsoportosítása 
nagy lend.-tletet adott a hatéko
nyabb knnelé,;nek 

Az Plmúlt iit t-sztendobPn 

négyszer nyert�h. PI a Kü·álo 
Üzem címet 1 982-ben pedig a 
I\IÁV \' ezérigazgatósága és a 
vasutas-szakszPrvezet elnöksé
gének Vörös VándorzászlaJa is 
a birtokukba kt·rült Öt é\- alatt 
több mint 42 százalékkal s1kc>
rült nÖYelm a bén'kPt Ezt csak 
úgy tudták elérni hogy hasonló 
ütemben no\·elték a tPrmelé
kenységet ts 1 Y8;1-ben például 
10 százalékkal emelték a bére
ket. amelynPk :;orán a munka 
szPnnti elosztás eh·ét tartották 
szPm elött. Ebben nagy szere
pük ,·olt a szaksze1TPzet1 b1zal
miaknak {>s fóbizalm1aknak 1s. 

A \"ltában a hozzászólók 
hangsúlyozták többek között a 
szaksze1Yez,'t1Pl ,zembt'n tá
masztott kci,·etf'lménypk no,·e-

kedését. a tisztségnselók meg
nö,·ekedett �zerl'pét. \' élPmé
nyük szerint a mostam \'álasz
tásokon azok kaptak bizalmat. 
akik megfeleloen tudják képvi
selni a dolgozók érdPkP1t. Be
széltek tO\·ábbá a gyáregység 
Predményeiről. gondjairól a jár
mujadtás körülménye1röl. a 
szocialista bngádok szerPpéról. 
Többen kiemelték a gazdasági 
,·ezetök és az szb közötti JÓ kap
csolatot 1s . 

Az üzem szb-t1tkárának 1s
m<;t \·áczi Jánost. Plnoknek pP· 
dtg Bori Istt·án t  választották. 
A \'asuta-;-szak:,zcn·ezPt konL(-
1 <'sszusára Kere,:::.tun Feren
cet, S1lmszk1 Jozsefet és Me
szá ros Sándort \'(ilasztották 
küldöttm k. P. J. 
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KIT TETÉSEI< A magyar vasút 40 éve 

a nagy októberi szocialista forradalom 

68. évfordulója alkalmából 

Kiállítás a Keleti pályaudvaron 

A Keleti csomópont, a Vasúti Tudományos Kutató lnté•zpt 
MSZBT tagcsoportja. valamint a Közlekt>dés1 Múzeum küzii� 
rendezésében. A magyar msút 40 él-e címmel kiállítás nyílt no
vembe1· 5-én. a Kelf'll pályaudvar kultúrvárótt<rmé•ben. A na�y 
októberi szociali�ta forradalom 68. édordulcíJának t1sztelett;rr 
rendezett tárlaton csaknem száz fotón és grafikonon. mozdonyon. 
kocsi- és pályaépítögPp maketteken ábrázolták a hazai \'asút fpj
lödését. Láthatók voltak azok a korabeli fényképek 1s. amelyc•k 
1 9-15-ben készültek a szétrombolt pályákról. a lebombázott Ppt.ile
tekröl. jármüvekröl. ÉrdE'kes lát\·ányosság volt az 1 :8í lépt{•k
arányban épített Keleti pályaudvar makett. amelyet alkotúJa. 
Szeróvay Antal sok ezer legóelemböl rakott össze. 

A :-.1aL{yar :\' épköztársaság 
Elnoki Tanácsa a nagy októben 
s201:iahsta forradalom 68. évfor
dulója alkalmából kitüntetése
kP! adományozott párt-. állam1. 
társadalmi és tömegszervezeti 
tisztsc>�viselöknek. aktl\'lsták
nak. a f1Z1kai és a szellemi alko
tómunkában élenjáró dolgozók
nak. f.'redményes munkájuk el
ismeréseként. 

A közlt>kedési tárca. köztük a 
vasút dolgozói részére a kor
mánv. Hlt>tve a m1mszten kitün
tetPs"eket november 5-én Urbán 
Lajos közlekedési miniszter. 
6-án pPdig dr. Bajusz Rezső ve
zérigazgató adta át a MÁV Ve
zéri�azgatóságon rendezett ün
nepsc>gen 

A nag� októben szO<"lal:sta forrad.l'
lom 68 cvfordulóJa alkalmából -
l'redmémcs párt· és tómegszernzetl 
munkáJLlk ehsmPri•sPként - a ;\la 
�� ar ;\" Ppkoztársaság Elnók1 Tanácsa 

MUNKA 
ÉRDEMREND 

arany fokozata 

knuntl te sben r<>Zt->itette Fold1 s,; 
la m•iszak• szt rkesztot. Bo. !\!ÁV 
TBÉF Fug, d1 József oszt �-ez SzP
�• d Vasútig dr Horváth Jenö oszt 
\, z ;\L\ \ V, zéng Szamowölgy1 
\'1ncc- lakatos l ,op. \·ez„ Bp. KeJ,,11 
Kl"J-' 

MUNKA 
ÉRDEMREND 
ezüst fokozata 

k1tun11 tP,lw1, 1< s,.,•sÍlt'ltto Barnacz 
.János kn, sk. ri•szlegvPz„ Püspokla· 
dán,· KUF Homonnai János ttiz1ko
\ ,11 ; , sop. , , z Szolnok JJ, Ü„ M1kulák 
e;� ula ,·illan� sz<'ll'IŐ csop. \'ez. Mis· 
kulc Kt.:f: Pop1k Sándor utazo moz
don, f•·l\ 1g,ázót Békéscsaba KCF 

MUNKA 
ÉRDEMREND 

bronz fokozata 

molk Kt:F Baranyi István okt fonók
nek. Miskolc 0kt FónóksPg. Buzás1 
József csop vez . Pécs Vasútig. Csff
venák János Jármú szerelő lakatosnak. 
Dunakeszi JJ. t . Cz1bol�·a Józsel \'Íz
\'e�etékszerl'ló l'sop ,ez . Miskolc 
MAV Épúlet- és Hídfenntartó Fön . .  
Dá\'1d László oszt. vez„ Landler Jenő 
JJ Ü .  _Faraiió János mozd. vez„ Zá
hony L'zem1g„ Farkas I.st\·�nné kPr
té,zn<'k. Szombathely :\1A \' EpulPt· és 
Hfdfenntartó Fón . Farkas Tibor festő 
csop \'l'Z Szombathely JJ ü .. Ft:hnn
qer Karol) csop. \'eZ. Bp. MA\' Epité
s1 Géptelep Fon. Fold1 btván viii. 
mozd vpz„ Hatvan KÜF: G\'ön J('nŐ 
víz� eze.ték-szen•lonek. Szoin bathel�
l\lA V Epúlet· és Hídfennta1tó Fön 
Hor\'áth Antal lakatosnak. Dombó\'ár 
KÜF Kark lst\'án üzemnteh 1gazga
tóh„ Bp \'asút1g .. Kószó lst\'án kocs1-
mesternek. SzeiiPCI K_l;F. KörmPndy 
József ,>szt \'PZ h. :\1AV \'ezéng . Lo
vász Lázár vasút1gazga16nak. Szeged 
Va,úug .. ;\!olnár István oszt vez h 
Szl'gt'd \'asút11; Murvai Zoltán fö
m,.mkatár nak. Debrecen \'asúug 
Pávhcz .\dám he�C'sztő csop vez Bp. 
MÁV H!d&pít,;s1 Fon . Pintér Tibor 
elornunkásnak. KE'cskemét Pft Fón . 
S!'bok Sándor JármÚJa\'ÍtÓ lakatosnak. 
Bp KP!enfold KÜF; Stán Dezso csop. 
\'l'Z Bp. Vasúllg . dr. Szabók, Ferenc 
foorvo,nak. Bp. MÁ \' Kórház és 
Knzp. RPnddömtPzl't. Szatmán László 
v1zsg. fökalauznak. l\'yirl'gyháza KéF; 
Szász ImrP műsz,•résznek. Debrecl'n 
MÁV BBFF. dr. Törók Sándor oszt. 
vez. h. Szombathely Va_sú11g . Kíg,ós1 
lstváz> oszt. \'l'Z h. ;\IAV VPZilng 

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT 
k,t.intdesb,m rés,esitPttr· AllPr An

tal \'m,g fökalauzt. Kiskunhalas KÜF. 
B„lla Zoltán műszerészt. Záhony 
UZPm1g . Balogh FerPnc ugymt.. Pécs 
Vasútig Balog Gyón,� okt. ug)1nt„ 
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Fehér István függetl,mítctt pb-titkárt. 
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A kozh•kl'dés1 miniszter 

KIVÁLÓ VASUTAS 
k1'un1t•1c.; ,:írnl't adon1ánvozott. dr. 

A�s 1nm fooszt \'el„ MÁV Vezéng . .  
Ba1s1cs Béla mozd. fel\'igy . CPlldö• 

Pecze Jáno.,, csop. \'l'Z . Záhony Uzem-
11s . Rácz Barna polgán fe1;yveres Ölt 
Záhony Uzem1g., Rothbauer Gyorg) 
oszt H•z . Bp. MA V Anyagell. Ig. fl,ó
z,a�egy1 György müsz vez„ Bp. MA V 
TBEF. Sándor István fúggetlenített 
szb-tllk Hatvan-Füzesabonv Pft. Fón. 
Sándor Pét<"r ugymt„ Miskolc Vasút
ig Sós László géplakatos csop. \'ez„ 

1 rh:u, 1 ajo, kii,h•kt•tl�,i mini,zll•r átadja a kormán� kitüntc•tti,t Ft•h
rin,.:t·r h.ároh nak. a hudape,ti \1 \ \ 1 1>itti,i G�ptt>lep Főnök,..,;!!: e�o

port, e:wtíijént•k 

Szentes MÁV Epítés1 Fón . Stumpf 
Imre muvez . ).111kok JJ t . Szabó Mi
hál\ mozd. wz Szolnok KÚF. Szalat
nai' Pál dizf:'lmozd wz„ Hat\'an KCF 
Szász Janos lakatost. Bp. Jobbpa111 
BBFF; SzPh Ild1k6 \'ámkPwlöt. Békés
csaba KÜF. Szendröd1 János üg,·mt . 
:\IÁ\' Vezéng Sz1lág�·1 Lászlq kocsi
mosó csop. \'PZ Dl'brecen JJ. L' Tóth 
Jánosné rakt \'ez Szombathely JJ L' 
Tó1ók János elómunkást. Hat\'an-Fü
zesabony Pft Főn . Varga Albe1t csop. 
vez Gy�kén)es Úwmfon .. \:1 1-ágné 
Szoilár ).!ária oszt vez . Bp. :\1A \' ldt>
�enforg és Szállítmányozási lg . \'!n· 
na1 Ist\':Ín munkaH•z . Miskolc MAV 
Építési Fon. 

MINISZTERI 
DICSÉRETBEN 

n,szr•s,tl'lle ba111<1 Á1p,1dne munka
u�y1 c:sO[?. vez . Bp :\!A\' \'ill. Felso
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A MÁV vezénl(aziratÓJa 

VEZÉRIGAZGATÓI 
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no,n,• ug�mt . Bp. MÁ\' Kozp. Szám• 
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\ ost ;\hskolc !\IÁ\' Ter Eu Kozp. 
Jl.la) er Jánosné sorompók,•z Pécs 
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kozp foorvost Bp. Ter Eu Kozp. 
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relót. Eszak, JJ Ü Sz1lál()'I Sándor 
,asútépítö -karbantartó munkást 
Hat\·an-Salgé..arJam Pft Fön . S21ta 
Gyuláné távgépíró-kezelc,:. Pécs \'asú
t11; Szuh1 Jozsef csapatvez elómun
kást. Máteszalka Ph Főn . Takács Jó· 
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Szakszervezeti tisztségviselők 
kitüntetése 

A kiállítást Tongon Imre. a budapesti igazgatóság \'f'ZPtÖJP 
nyitotta meg, ismertetve a magyar vasút negyven éves feJk,dé-sí•t. 

S. R. 

i\l IT KELL TL IY\ I  

a tagdíjbesorolásról ? 
Mint köztudott. a szakszerve

zeti gazdálkodás le�fontosabb 
bevételi forrása a tagdíj. Ennek 
fizetése évenként. a tagdíjbeso
rolás alapján tört{>nik Mértéke 
- a SZOT által kiadott besoro
lási 1rányelwk alapján a 
bruttó kereset egy százaléka. 
(Például a IX. tagdíj osztályban 
2í0 1 -3200 forintig 30 fonnt a 
tagdíj .) 

A tagdíjak mintegy 66 száza
lékát az alapszervezetek hasz
nálják fel nyugdíjas temetési 
segélyek. a középirányító szak
szervezeti bizottságok fenntar
tási költségen·e. Az egyre nö
vekvő terhek. az utóbbi évek
ben felemelt segélyösszegek fe
dezetének biztosítása (temetési 
segély 800-1200 forintra. a szü
lési segély 400-ról 600 fonntra. 
a szocíáhs segély 1 200-ról 1 500 

forintra történö emelése miatt) 
szükségPSSP tette a besomlási 
idöszaknak a tán(yidöszakhuz 
\'aló közelítését. 

A besomlás1 tdöszak változta
tása nem jelC'nt a tai;ságnak na
gyobb teherv1sel{•st. mert a már 
kifizetett keresetekl't wsz1k a 
besorolásnál számításba. Ezál
tal az alapszen·pzptek maga
sabb szinten tudják a tagság 
szociális. kulturáhs 1génye1t ki
elégítem 

Az alapszer\'ezetek gazdálko
dásának alapját az évi .költsé-g
vetések képE>zik. Törekedni kell 
arra. hogy az alapszer\'eZetE'k 
rendelkezésére álló pénz a t'lg
ság igényeinek f1g:,·E>lembe\'éte
lé\·el. a szabál\'Ok beta11ásá\·al 
kerüljön felha,,"ználásra 

K. 1 .  

Az út Zánkára vezetett 

Záhonyi úttörő-munkásőrök sikere 

Eredmenvesen tevékPnvked
nek a záh�m, úttorö-mu�kás
örök. Felké;zultsi>gukröl elő
ször a tavaszi k1svárda1 verse
nyen tettek tanúbizonyságot. 
Megszerezték az elsö helyet. in
dulhattak a sóstói KISZ-tábor
ban megrendezett háromnapos 
megyei \'ersenyen. Itt 1s sikere-
sen szerepeltek: öt csapatot 
megelőzve lettek ismét az el
sők. Az út azután Zánkára. az 
úttörövárosba \'t>Zetett. az or
szágos döntöre A záhonyi paj
tások. karöltve a porcsalm1 gár-

A Munkasorseg Országos Pa
rancsnoksága kulon 1s é11ékelte 
a munkásör gárdisták \·erse
m·ét. ehsmen:e a szabolcsiak 
k;váló teljesítményét. 

A zánkai versenyeket meg
elözöen az úttörők beneveztek a 
.. Csillagos Iranyt ú "  elnevezésű 
pályázatra 1s Zalka Máté életét 
és munkásságát dolgozták fel. 
A szabolcsi gárdisták pályázata 
sikert aratott. részt \'ehettek a 
Köszegen megrendezett ünnep
ségeken. 

d1stákkal megszerezték az első 
November 7-e alkalmából a SZOT- KÜF szakszervezeti b1zalm1Jának. v.il- helyet 

ban és a vasutas•szakszer.·ezetben tókezelo 
Szőg� éni Bertalan 

vasutas tlsztségv1sPlóket tuntettek k1 . 
A Munka Érdemrend aranv fokoza

tát kapta Zo111bon La10s a M1skolc1 te
n1let1 szakszer\'ezell bizottság lltl<ára 

A Munka Érdemrend PZÜ,t fokozata 
kitüntetésben rt"•szesült Kiss Ist\'án. a 
vsz szervezési és káderosztályának he
lyettes vezetÓJP, BPrk1 Mihály. a deb
receni Járműjavító Czem szakszerve
ZPt1 föb1zalm1-hPlyt•ttese. lakatos cso
portvezető Járad1 Pál. a dunakeszi 
Járműja\'itó l'zem szakszervezeti b1-
zalm1Ja. esztergalyo, c,oport\'ezetö. 

A Munka Érdemrend bronz fokoza
tú k1tuntett.',t adták át Gnzs1 LaJosné
nak. a szegt•d1 teruku ,zakszPr.'ezell 
bizottság nob1zottsás.:a \'ezetö,ének a 
\'ast1t1gazga1,;,ág TŰK vezetoJP Kocsi 
Lászlón{nak. a szombathr•ly1 KÜF 
szb-tagiának. munkaugy, úgymtézö 
\'arga :\!1háh·nak. a rákosrendPZŐl 

A S:akszene:et }\fonkaért nran� 
fokozatú k1tuPtetésben részesult 
Ado11án Att,lár,t a G\'SEV !1wz1;ató
sá!! társadalmi szb-utkára. osztáln f'
zető-h<>l�ettes. Fndnch \'ilmosné a 
budapest, terulPl' ,zakszervPUII bi
zottság poh11ka1 munkatársa 

A Szakszen·e:ell Munkaert E'ZUSt 
fokozatú knuntett>st kapták Ács Irén 
a debre,em \'asút11(azgatóság szb-ad
mm1sztrátora Ádám T1bo1 a :\!A\' 
:\1agasépítés Fonokség szb ta1?J,1 épl· 
tésvczeto. Premer JózsPf. a GySE\' 
!1;azqatósá1? szb szoc-1álpoht ka1 h1zott· 
,;ágának \'PzetőJe ÉFF \'CZetohthet
tese 

A k1tuntetescket a Szak,wn·ezc·tPk 
Orszál!O� Tan.icsa székházaban Ga,
pár Sándor. a SZOT l'lnoke a \ a,utas
szak,zt>n·ezt•tben pedig K°'z01•1s Fe· 
n·nc: adta at 

Dr. Baju�z Ht'Z�Ő ,t'Zfrif!;az�ató átadja a h.i,áló \lunkáért kitiintt•ti-,t 
\llt>r \ntal � jz,..f!;áló főkalauznak 

(Laczkó Ildikó ft>h t;tel1•i) 

Vitatható utasítások 
Energ1aszegeny napjainkban különösen nagy gondot kell 

fordítanunk a vonóero gazdaságos k1hasznalására Ez régen is 
feladat volt es ma is igy irják elö az utas1tások. 

Az elmult évben megJelent úJ F2-es szamú utas,tas es a me
netrendfüggelek szerint a vonatok rendes terhelese a szolga
lat, menetrendkonyv 8. tablazatában található, amelynél na
gyobb terhelesu vonatok 1s közlekedtethetok a VI tablazatban 
megadott ertekekig Ez a nem egészen utas1tasszeru fogalma
zás azöta is sok vitat kavart Ugyanis a mozdonyszemelyzet a 
legtöbb esetben nem vállal a rendesnél nagyobb terhelést. 
Sot - külór.1bozö hibákra hivatkozva - egyre többszor inkabb 
kisebb terhelest vállalnak. Oktober 4-en például az M62 032 sz. 
mozdony 1 000, 5•én pedig az M62 222 szamu mozdony 1 400 
tonnát vitt a megengedett 1 700 tonnával szemben 

Vitara ad okot az is, hogy a 20 sz. szolgalati menetrend
könyvben (a 8. táblazat) helytelenül ,  nem a gyakorlatnak meg
felelően vannak megadva a viszonylatok Veszprembol nem 
kozlekedik, de Várpalotáról menetrend szerint ketto, sokszor 
napi három-negy vonat is indul Ferencvarosba. Előbbi a 7 ,  
utóbbi a 6 terhelési szakaszban 300 tonnával nagyobb terhe
lést ad meg az M6:l sorozatú mozdonyokra Ennél is bosszan
tóbb, hogy nem jelölték meg a Várpalota- Székesfehérvar vi
szonylatot sem, ahol a kedvezo 3 terhelési szakaszban meg 
adott 2800 tonna helyett szinten csak 1 700 tonnával kozleked
nek a tehervonatok. Megkozelitöleg ennyivel kozlekedtek a 
gózvontatás korában a 324-es es a 328-as sorozatu mozdo
nyok is. 

A kozelmúltban megielent 1 03857/1 984 GJFA 3/1. sz. he
lyesbítő még kedvezotlenebbé teszi az egy vonatra eső terhe
lest Veszprem fele hatról hétre módósitotta a terheles, sza
kaszt Ugyanebben a helyesbitoben jelent meg az is, hogy az 
állomásunkon tolató, a vonalon esetenként tolatást vegzo M44 
sorozatú mozdonyok az eddigi 700 tonna helyett ezután csak 
1 76 tonnát vihetnek, ha a vonat eleJen nem azonos tipusú gep 
van. 

Nehéz lesz így az elegymozgatást, tqvább1tast gyorsítani, a 
kiadott rendelkezeseket vegrehajtan1 Erdemes lenne ezen .az 
illetékeseknek elgondolkozni' 

Herczeg Ottó 
Varpalota 
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Adalékok egy vonatvezető portréjához 

A Nyugati pályauch-ar peron
ján ismerkedtem meg Pataki 
János vonatvezető jegyvizsgá
lóval. A szikár, őszülő vasutas
sal együtt egy késve érkező vo
natot vártunk. A vonatvezető az 
életéről, a vasútról beszélt. Le
jegyeztem monológját: 

N yírkarászon. parasztcsalád
ban nőttem fel. Nagyon szegé
nyek voltunk. Hat fiúgyerek ül
te körül esténként az asztalt. 
Engem apám arra biztatott. 
hogy tanuljak. A negyvenes 
évek második felében kerültem 
a körzeti jelleggel működő 
dombrádi polgári iskolába. Be
recz Jánossal, az MSZMP titká
rával együtt koptattuk a mas
szív faragott padokat. Aztán én 
egy időre Diósgyőrbe kerültem. 
építőmunkásnak. A katonaság 
után jöttem a vasúthoz. most 
harminc esztendeje. 

Nyíregyházán kezdtem féke
zőként. Nagyon nehh évek vol
tak azok. 450 órát dolgoztunk 
havonta. Előfordult. hogy hete
kig nem tudta a család. merre 
járunk. A szakvizsgák letétele 
után vonatvezető lettem. A Kis
várda-Baktalórántháza vo
nalon szolgáltam 1972-ig. Ak
kor sajnos ezt a vonalat meg
szüntették. Azóta a záhonyi sze
mélyzettel járom az országot. 

Sokan kérdezték már. hogy 
elégedett vagyok-e a vasúttal? 
Sajnos a mundér becsülete már 

nem a régi. Ennek ellenére nem 
bántam meg. hogy ezt a szak
mát választottam. Pedig egyre 
nehezebb a dolgunk. Romlott 
az állampolgán fegyelem is. 
Sok utas nem vált jegyet. Arra 
hivatkoznak. hogy a kis állomá
son szünetelt a Jegykiadás. De 
a távolsági munkásvonatokon. 
vagy a hétvégi .,fekete·· vonato
kon is sok a bliccelő. Gyakori. 
hogy kiskorú gyerekkel jegy 
nélkül szállnak fel. Amikor iga
zolványt kérünk tőlük. gorom
bán beszélnek. SaJnos le se 
szállíthatjuk őket, mert a sze
mélyi díjszabás előírja. hogy 
kiskorúval utazót nem lehet ki
zárni az utazásból. 

Ne gondolja azonban. hogy 
c::3k az utasokkal van nézetel
térésünk. A minap a záhonyi 
termelési tanácskozáson is szó
vá tettük, hogy a Nyugati-Zá
hony és a Nyugati-Nyíregy
háza viszonylatban közlekedő 
szerelvények. főként hétvégén 
és hétfői napokon túl rövidek. 
Emiatt nagy a zsúfoltság Szó
vá tettük azt 1s. hogy az őszi-tél! 
időszakban sok a panasz a vilá
gításra. fűtésre. Hiába minden. 
Azt mondták. írjuk be az ese
ménynaplóba. Az a tapasztala
tunk, hogy nincs értelme íro
gatni. mert úgyis marad min
den a régiben. A közelmúltban. 
amikor Kyíregyházán átvettem 
a szerelvényt. kértem. hogy az 
egyik kocsit takarítsák ki. Arra 

Bővült a vágányháló•at 

gyorsabb les• a rakodás 
Oroszlányban növelték az ál

lomás rendezőpályaudvarának 
kapacitását. Október 30-án két 
újonnan épült fogadó. illetve in
dító és egy kocsijavító vágányt 
helyeztek üzembe. A tolatási. 
vagontárolás1 gondokkal küzdő 
állomás vágán�•hálózatának nö
\'elését az tette szükségessé. 
hogy az idén augusztusban ja
vítás miatt leállították az Orosz
lányi Hőerőmű egyik b·lokkját. 
Az így megnövekedett szén
nwnny1!>ég tárolására. ütemes 
!'!szállítására a korábbi hét vá
gán�· már nem volt elegendő. 

Az ezzel kapcsolatos munká-

latokat a budapesti vasútigaz
gatóság műszaki osztályának 
beruházási csoportja irányításá
val a MÁV és külső vállalat 
szakemberei végezték. A 18 
millió forintos beruházást 
igénylő, összesen 1520 méter 
hosszú pálya. rekordidő alatt, 
úgy készült el. hogy az építők 
hétvégeken 1s dolgoztak. A be
ruházási csoport tagjai szabad
napokon is dolgoztak. 

Az új vágányok üzembeállí
tásával ezután az eddiginél 
mintegy napi 50 tonnával több 
szenet képesek elszállítani. 

(s) 

Centenáriumra készülnek 

A Magyar Államvasutak 
Tisztképző és Továbbképző In
tézete 1987 szeptemberében ün
nepli 100 éves fennállását. Tíz
ezrek számára volt a szakmai 
ismeretek bölcsője és a szellemi 
felemelkedés kútforrása. 

A MÁV vézengazgatója 25 
tagú centenánumi előkészítő bi
zottságot bízott meg az évfor-

duló méltó megünneplésének 
szervezésével. A bizottság elnö
kP Szemők Béla általános ve
zéngazgató-helyettes. Az ügy
vezető titkári_ teendőket 

I 
dr. 

Kun Dezső látja el. 
Az alakuló ülésen az elnök is

mertette a megemlékezés jelen
tőségét. feladatát. majd albizott
ságokat hoztak létre. 

hivatkoztak. hogy az nem az ő 
szerelvényük, nem nekik kell 
takarítani. Lehet. hogy ez igaz. 
de az utasoknak ezt mégse 
mondhatom. Az utas a viteldíj 
ellenében jobb szolgáltatást 
vár. Ehhez nem mindig kell 
több pénz. csak fegyelmezet
tebb munka. Töltsek fel a tar
tályokat vízzel, rakjanak töl
tött akkumulátort a kocsikba. 
javítsák meg a rosszul záródó 
ablakokat. 

Tavaly télen a 15 fokos hideg
ben egyszer a Nyugatiból az 
egyik személyvonatot nem en
gedtem elindítani. mert nem 
volt előfútve. A kocsivizsgálók. 
lakatosok az utasok előtt vesze
kedtek velem. hogy miért aka
dékoskodok. Még meg 1s fenye
gettek. Pedig én csak a köteles
ségemet teljPsítettem. 

Két évem van még a nyugdí
jig. Addig is igyekszem becsü
lettel helytállni. 

Feletteseim kitüntetésekkel 
1s elismerték a munkámat. Ki
váló dolgozó lettem. s me�kap
tam a Közbiztonsági Erem 
bronz fokozatát 1s. Hogy a 
nyugdíjazás után hogyan lesz 
tovább? Van egy kis kertem. 
szőlőm. néhány gyümölcsfám. 
Ott dolgozgatok majd. De azért 
az utazó kollektívától se akarok 
elszakadni. Remélem. hogy a 
baráti kapcsolat tovább tart . 

Orosz Károly 

Kommentár 

nélkül 

Szokatlan hangvételu leve
let kapott szerke�ztoségunk 
Szolnokról, egy MAV-nyugdí
jastól. Elsö elolvasásra hihe
tetlennek tünt a leirt eset, ám 
semmi okunk Döme János ol
vasónk szavahihetőségében 
kételkedni A következöket ve
tette papirra: 

,,Október 2-án Hajdúszo
boszlón szálltam vonatra, a 13 
óra 25 perckor indulo gyorssal 
kívántam Szolnokra utazni. 
Amig a vonatra vártam, meg
figyeltem, hogy a pénztáros 
az utasoknak 200 kilométeres 
díjövezetre szóló jegyet adott 
ki, és természetesen a jegy 
árát is erre a távolságra szá
mította. A bökkenő az a do
logban, hogy Hajdúszoboszlo
tól Szolnok 102 kilométerre 
van. Aki reklamált, ugyancsak 
megkapta a magáét, ugyanis 
a pénztaros lakonikusan eny
nyit mondott: Nincs más, csak 
200 kilométeres!" 

Az esetet nem kívániuk 
kommentálni 

(s) 

Megöregedtek a V43-asok 
Anyaghiány és forgóváz-meghibásodás miatt 

sok az üzemképtelen villanymozdony 

Sok gond és baj van mostanában a V43-as vil
lanymozdonyokkal. Zajosak, gyakran szorulnak 
javításra. Emiatt több gép hónapokig nem ve
het részt a szállításban. Az üzemfőnökségeken 
sokszor panaszolják: nincs mozdony, nem in
dulhat a szerelvény. Pedig most, az őszi csúcs
forgalom idején mindennél nagyobb szükség 
lenne a vontató járművekre. Mi lehet a bajuk az 
egykor agy!)ndicsért sziliknek? Erre kerestem a 
választ az Eszaki Járműjavítóban. 

Balogh Sándor igazgató 
készségesen vállalkozott arra. 
hogy őszintén feltárja az objek
tív okokat. és megismertet a ja
vítás gondjaival. 

- Az első V43-asokat húsz 
évvel ezelőtt kapta a MÁV -
magyarázza. - Három éve ér
kezett a 400., s egyben az utol
só V43-as a Ganztól. Ilyen tí
pust azóta már nem gyártanak. 
Kezdetben nem sok baj volt a 
gépekkel. Négyszázezer kilo
méterenként küldték hozzánk 
nagyjavításra. Később - mivel 
a forgóváz fölötti rész élettarta
ma jóval nagyobb. mint azt kez
detben a konstruktőrök gondol
ták - már csak nyolcszázezer 
kilométer megtétele után kel
lett a gépeket a járműjavítóba 
hozni. Ez pozitív döntés volt. 

- Miért csak mostanában 
okoznak gondokat. fejfájást a 
szakembereknek és a MÁV
nak a V43-asok? 

A gőzmozdonyok alkatrészeit is 
a vasút készítette. ezért folya
matos volt az ellátás. Teherko
csi-alkatrészből sincs hiány. 
A fogaskerekeket most kényte
lenek vagyunk más vállala ok
kal gyártatni. de ez nem olcsó 
mulatság. Csak több cég képes 
előállítani ezt a terméket. Pél
dául az egyiknél nagyolják, a 
másiknál hőkezelik. Ez plusz 
költség és idő. A hőkezelésért 
például a Csepel Autónak fo
gaskerekenként tízezer forintot 
fizetünk. 

- A négyszáz V43-asból ál
talában hány üzemképtelen? 

- Igen. Bonyolult a forgó
váza. ezért a szerelése nehéz
kes. Húsz évvel ezelőtt \·ásárol
ta a Ganz a licencét a franciák
tól. A forgóváz szerelése szinte 
bűvészmutatvány. Ha egy 
csapszeg meghibásodik. szinte 
az egész mozdonyt szét kell 
szerelni. A franciák azt mond
ták egy reklamáció utan. hogy 
ők nem szántóföldre tervezték 
ezt a gépet. Ezzel arra céloztak. 
hogy a mi pályáink állapota 
nem a legideálisabb. Az tén�. 
hogy a pálya minősége befolyá
solJa a gép állapotát. A hat\'a
nas években kisebb szerelvé
nyeket kellett vontatni. és a 120 
km/óra sebesség 1s ritka volt. 
Ezután már a V63-as. ötezer ló
eros mozdonyok kerülnek majd 
forgalomba. Azok már ideális 
konstrukciók. A forgóvázát a 
Crup cégtől vásároltuk. Azt ké
nyelmesebben. lényegesen 
könnyebben lehet javítani. 

- Addig tehát marad a régi 
módszer? 

• 

r - Mert napjainkra e gépek 
nagy része megöregedett. A 
15-20 éves mozdonyok alkat
részei elhasználódtak. elkoptak. 
Emiatt egyre több porc1kájukat 
kell javítani. de az nem is olyan 
egyszerű. Ezeknek a gépeknek 
a hajtásrendszere ugyanis rend
kívül bonyolult. ezért kényesek 
a kenőanyagokra és a méret
pontosságra. Az évek során ko
pik a csapágy, a fogaskerék
szekrény, a fogaskerék és az 
egyéb csúszó. súrlódó felület. 
Minél idősebb tehát egy moz
dony. annál nagyobb a kopás 
mértéke. 

Ürdöj?h Lá,-,zló ,;., (.,ohán� \ladár C'� \ ,t:3-a,- forgó,ázának ko
pá-,át mfri 

- Ki kell cserélni tehát az 
alkatrészeket. 

- Szívesen cserélnénk, ha 
lenne. Egy V43-asban tíz fogas
kerék van. Kettő hajtó. négy 
közvetítő és négy haJtott. Ezek 
a fogaskerekek tíz év alatt so
kat kopnak. Helyettük újakat 
kellene beszerelni. Negyven 
géphez tehát 400 fogaskerékre 
lenne szükség. de a Ganz-MÁ
VAG öt év alatt sem tud negy
ven fogaskereket adni. Mit te
hetünk hát? Ha lehet. utánakö
szörüljük a fogakat. de az ter
mészetesen nem lehet már tö
kéletes. Ezért egyre zajosabb 
lesz a mozdony, a vezető nem 
érzi jól magát rajta. Ezenkívül 
még több lényeges alkatrészből 
állandósult a hiány. Például 
nincs haJtóműs�ekrény. csap
ágypajzs, kardántengely. és így 
sorolhatnám tovább. Nagyon 
sok fórurwn elmondtuk már, 
hogy az alapvető alkatrészeket 
a MÁV-nak kellene gyártani, 
mert különben az üzemképte
len gépek által okozott veszte
ségek állandóan nö\'ekednek. 

✓.-

- Anyaghiány és forgó"áz
meghibásodás miatt állandóan 
üzemképtelen 35-40 gép. A dí
zeleket is számítva 65-70 moz
dony áll nálunk és a vontatási 
telepeken. Nagy reményeket 
füzünk azonban a SZIM eszter
gomi Marógépgyárától vásárolt 
portálmaróhoz. Ez a gép a for
góvázkeretben levő hajtómt'.í
szek:-ény, forgóvázkeret kopott 
felületeit munkálja majd meg. 
Hatvanmillió fo1intba kerül. 
most 1szerelik. A számítógéppel 
vezérelt CNC rendszerü gép 
századmilliméter pontossággal 
dolgozik. Az év végén már 
megkezdi a kísérleti megmun
kálást. Eddig kézi köszörülés
sel. felhegesztéssel próbáltuk 
korrigálni a forgóvázkeret ko
pásait. de az nem volt pontos. 
Újabb hibalehetőségek forrása
it teremtettük meg. Csak érde
kességként mondom. hogy a 
portálmaró alapjához 500 köb
méter betont dolgoztunk be. és 
a gép beállításának pontossá
gát két hétig lézer segítségével 
teremtették meg. A portálmaró 
a megmunkáláshoz szükséges 
szerszámokat progral')1 alapján 
autorr:3tikusan - em ben kéz 
érintése nélkül - cseréli. 

- Az eddig elmondottak 
alapján megkockáztatom a kér
dést: a V43-as rossz konstruk
ció? 

- Igen. A V43-asok javításá
ra kidolgoztuk a technológiát. 
A bngádok sok ötlettel siettek a 
segítségünkre. Javító szerszá
mokat konstruáltak. műszere
ket gyártottak. amelyekkel a 
kopások mértékét lehet megál
lapítani. Szerkesztők. szerelők 
működnek együtt. hogy minél 
eredményesebb és hatéko
nyabb legyen a javítás. A fran
cia gyártmányú kuplungot pél
dául hazai gyártmánnyal pótol
ták. Az üzem vezetői minden 
ötletnek zöld utat biztosítanak, 
ha van remény arra. hogy hasz
nosítható lesz. A kopások méré
sét számtalan spec1áhs. álta
lunk kifejlesztett eszköz. mű
szer segíti. Technikusaink már 
az alkatrészeket századmillimé
ter pontossággal képesek mér
ni. A csapágy-meghibásodások 
gyakoriságát is csökkenti majd 
a nemrég kikísérletezett UNI
REX zsír. amelynek hőmérsék
lete 120 kilométeres sebesség-
11él sem emelkedik 100 fok fölé. 
Ez nagyon lényeges tulajdon
ság. mert csökkenti az anyag 
kopását. A portálmaró segítsé
gével pedig jövőre remélhetően 
tovább javíthatjuk majd a for
góvázak élettartamát. Addig 
azonban a V43-asok üzemkész
sége nem változik. 

Kaszala Sándor 

(Tiit1ő Tibor frlw11•!1•i) 
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Ozemszemle Gyöngyösön 
Munkavédelmi szemlére ke- lemezte. A munkafolyamatok 

rúlt sor október 8-án a MÁV szervezettek. áttekinthetök 
Gyöngyos1 KMrögyártó Üzem- A biztonsági kövPtelményeket 
be n. A szemlét dr. Várszegi mind a gépi munkánál. mind az 
Gyula vezéngazgató-helyettes emelögépekkcl \'égzett anyag
tartotta. Az 1951-ben Gyön- mozgatásnál betartották. Az 
g\ ósre telepített üzem munká- üzemi épületek közötti parkok 
J1l1·ól Kelemen Árpád igazgató és hl{etek. virágok sokasága 

számolt bP. Elmondotta. hog: nemcsak a szemnek ked\·es. ha
az elmúlt (,vt1zPdben techmka1. nem a körn�ezetvédelem célját 
tc>chnolcíg1a1 korszerűsítést haj- 1s szolgálja. 
tottak vi>gn• LPcserélték a szer- A munkavédelemmel való tö
sznmg,;pparkot. korszcrűsítet- rödés számos jPlével találkoz
ti>k a technológ1a1 folyamatokat. tunk a szemlén. Az utak tiszták 
A fi>JlP,.,Ztf;sek eredményeként és el vannak lát\·a az elöírt 
cc;okkrno lt'.·tszám mPllett 25-30 KRESZ-Jelzésekkel. Ezek nem
százalékos forgácsolási te!Jesít- csak a biztonságos közlekedést 
m<•n\·nri\'PkPdést értek el. szolgálják. hanem g:,.•orsítják a 

Enwilr•tt k,,dvPzőbb körülmé- műhelyek közötti szállításokat 
ny1•kPt tc•rPmtettek a dolgozók- 1s. 
nak. JPlC'ntosc>n javították a szo-
c11d1s Pllútást. Ennek 1s köszön
ht·to. hog�· 1985. évi tervüket 
\ [11 hatcían wll'ntősc>n túlteljesí
t 1k Mu mar kiterJedt alkatrész
<1yartast {ulytatnak. ami érték
/Jen eléri az ét-i 10.'i millió fo-
ri11tut 

Megkövetelik 
a fegyelmet 

IlyPn tC'IJ('sÍtménynövekedést 
1wm tudtak volna e lérn1. ha 
nl'm fordítanának n,tgy gondot 
a munkavc\dplm1 feltételek b1z
tosítúsúra Az eredményekben 
nagy szpn•pc- van annak. hogy 
az uz<'m l-{azdaság1. párt- és tár
saclalm I szP1Yeinck a \·ezetői 
l'gytitt 1-{ondolkodnak és csele
k,·dnPk A tt>rmelés1 feladatok
r61 < frálaszthatatlannak tekin
tik az Pmlwrekről való gondos
kod,íst. am1röl a szemlebizott
,;Úl{ a hc•lyszím•n 1s meggyözö
clott A kl•d\'<'ZÖ munka\·édelmi 
h, lyz,•tn' J<'llPmzií a balesetek 

alakulúsúnak tendenciája. A 

terndűs::akban a balesetek 
száma éi-röl évre csökkent. Ha
lálos üzemi baleset nem fordult 
dii 

Ut:..zámgondjuk ellenére a 

munka- i-s b1ztonságtechnika1 
fr>gyl'lnwt kövctkezetesen szá
mon k(>n k. Az idén 17 dolgozó 
c>llc>n indítottak fegyelmi eljá
rást. kuztuk 11 dolgozót ittas
ság miatt t,ontak ;elelösségre. 
Az UZl'mben egyébként rend
szPresPk az alkoholszondás. al
koholtPszterc>s ellenörzések. 

A határozott fellépés eredmé
nye'. hogy csökkent a munkaidő 
alatt1 szeszesital-fogyasztás. A 

,.;zemle surán ellenőrzött helye
ket prldás rend és tisztaság jel-

Figyelemreméltó 
kezdeményezések 

A munka\·édelm1 szemle k1-
terJPdt a munkakonilm6nyeket. 
a termelt'•shez kapcsolódó szoc1-
áhs és munka\'édelm1 ellátást 
bPfolyásoló mt{•zkedések ered
ményeinek számbavételére 1s. 

Az egészségre ártalmas por
és gázképzödéssel Járó munka
helyeken elszívóberendezésc>
ket épít€'ttf'k. s c>zzel egy időben 
megkezdték az egészségre ár
talmas sínragasztási munkák 

elkülönít{•sét t'•s a zá1i tc-chnoló
g1a1 fol�·amat kialakítását. A téli 
felkészulés során idejében gon
doskodtak az eliiírás s::erintz 
fűtész. világita.�z. szellőztetési 
feltételekról. A gybngyöswket 
nem érhc>t1 meg!C'pl'tés még e�y 
szigorú tél ps1>tén st'm. 

Olyan hasznos kezdeménye 
zéssel 1s találkoztunk. amire fel 
kell figyelni és más uzemekben 
1s célswrü lenne• meg\'alósítam. 

Évek óta gondot jelentett az 
1döszakos hallás\'izsgálatra kö
telE'zctt nagy létszámú dolgozók 

szűröv1zsl-{álatra kuldése. Egy
részt az ezzf'i járó admin1sztrá
c1ó. másrészt a vizsgálat miatt 
kiesett munkaidö neh€'zítette 
munkájukat. Gondoltak egy 
merészet. ötletük pgyszi>rü volt. 
kezdeményt>zték, hogy czentúl 
a hallásv1zsgálatokat az előírt 
idöközökben az üzemben vé
gezzék el a vasút-egészségügyi 
szervek. Javaslatukat felkarolta 
és támogatta a MÁV Vezéngaz
gatóság Egészségügyi Főosztá
lya Ezzel a gyöngyösiek éPente 
mmtegy 4000 óra megtakarí
tást ének el. Ez a négyezer óra 
1s szerepet játszik abban. hogy 
többet tudnak termelni kitérők-

bő!. geo-lemezekböl és csava
rokból. 

A gazdasági vezetésnek min
den olyan törekvését támogatja 

a szakszervezeti bizottság. ami
vel a jobb eredmények elérésé
re ösztönzi a kollektívát. Az szb 
képv1selÖI rendszeresen részt 
vesznek a munka\·édelm1 szem
léken. Ahol úgy látják. hogy a 
munkavédelmi helyzet romlott. 
ott beszámoltatják; terület gaz
dáját és kötelezik a munkabiz
tonsági hiányosságok felszámo
lására. A munkavédelmi örök 
részére minden év elején felké
sz1tö oktatásokat tartanak. En· 
nek is köszönhetö. hogy az őr
naplók nem üresen lógnak a fa
lon. hanem az észlelt h1ánvossá
gokat azokba rendsz€'res;n b€'
jegyz1k A mü\·ezetők. főmüv€'
zetök intézkedése-, pedig nPm 
késne'k. 

Nem élnek 
gond nélkül 

Az eredménvekben benne 
\'an a szocialista· bngádok válla
lása. az áldozatos túlmunka. a 
munkaverseny lendítö hatása 
A munkaversenynek nal{�- sze
repe van abban. hog�• az éventc 
átlag 15 fővel csökkenő létszám 
miatt kiesett termelési értékf'
ket pótolni tudják. 

Ennek ellPnérl' nem élnek 
gond nélkül az uZPm vezetői 
Az építkezésPk tmatt - az épít
kezés tenilett'n - sok a mun
km·édelmz mulasztás. Több a 

lefedPtlen akna. munkagödör 
építési anyal!ok nf"hezít1k és \'P

szélyeztellk a kózlckPdés biz
tonságát 

Több an�·agmozgatási folya
matot ma még kézi erövel \'é
geznek. így nagyobb élőmun
kát kötnek le. amit a gépi meg
munkálásnál Jobban tudnának 

hasznosítani. A kültén anyag &s 
alkatrész tárolásánál és mozga
tásánál. m1wl a rendelkezésre 
álló területek szűkösek, a mun
kákat fokozott biztonsági köve
telmények mellett tudják csak 
elvégezni E területen 1s korsze
rűsíteni kell a technikát. a tech
nológiát. javítani a munkakö
rülményeket. 

A szemlén tapasztalt kedvezö 
munkab1ztonság1 feltételek. az 
eredményes baleset-elhárítás1 
munka alapján az üzem mun
kavédelmi helyzetét a bizottság 
Jónak értékelte. 

Pásku Jenő 

Kiállítás és anhét 

a naunhavédelenaről 

ÉrdPkc-s kezdeményezésnek 
lc>hett<>k részesei október 11-én 
a dl•brecem klubkönvvtárban a 

mpghívott vendégek. A MÁV 
tL'ri.iktén talán első ízben ren
dPZPtt. \'PZC'tÖi ankéttal egybe
kotfüt. szoc1álpoht1ka1 és mun
ka\'édc>lm1 kiállítást a debreceni 
1gazgatósál-{

. 
személyzeti és 

munkaügyi osztálya. 
A falakon a vasútüzemben 

használatos munka\'édelmi pla
kátok sorn. a tárlókban régi 
munka\'L'dPlm1. szoc1álpohtikai 
kiadványok. utasítások. mint 
nwl-{anny1 muzelllis érték - a 

tablókon napJaink munkavédel
nw f<;nykrp<'kc-n 

A k1úllítás <'S ankét szervezöi. 
Fé?<'I' Gyö1'gy és Kálmánchey 
Csa/Ja már a kiállítás megnyitá
sa l'lott1 napokban egy tanul
mányt Juttattak cl az érdekel
tl'kht>z. nwlybt>n az V. és VI. öt
l;\'l'S te1v er('dmén\'e1t. intézkc
ciPse1t foglalják öss�e. A rendez
n' n:, .Jelc>ntőségét mutatja. hogy 
a i.\TAV \'ezfr1gazgatóság Mun
kaug\·1- ,�s Szociálpolit1kai Fö
osztálya. a mPgye1 Munkavé
ciPlm1 Ft>lügyclös<'•g 1s képv1sel
lPlll' magát. 

La::ányz Sándor osztályveze
to nwgny1t6ja és a rövid beve
zC'ltí <•I1;nk vitát váltott k1 a 

rt'•sztw\'éík körébPn A \'Ila 

Pgy1k súlyponti kérdése a léte
sítm1;nyc>k üzPnwlt('IŐ1 és fenn
ta1 tói közötti érdckkülönbözö
sc\g volt. A ft>ladatok jobb meg
oldftsa a két rrdek összehango-

lását követelné nwg. illetve a 

fennta1ió1 feladatok átruházá
sát az üzemeltctöre. aki úgy
mond „saját bőrén" érzi a hiá
nyosságokat. A hozzászólások
ból kidomborodott az 1s. ho
gyan vezet az Pszközállomány 
müszaki színvonalának lerom
lása közvetlen ba!Psetveszély
hez. m1lven követkPzménve1 le
hetnek i jt>lenlegi szűkös -anya
gi helyzetnek a munkavédelem 
és szociális Pllátás területén. 
Sok szó esett az ittas munka
végzésröl. a szondáztatásról. 
.. Az ittas dolgozókkal való fog
lalkozás nPm merülhet k1 a 
szondázásban és a munkától 

való eltiltásban .. - hívta fel a 
figyelmet válaszadásában töb
bek között Lazány1 Sándor osz
tályvezető. 

A harminc vezetö részvételé
vel megtartott ankéton elhang
zottak világosan mutatják nem 
a kiállított közel másfél száz il
lusztrác1ó jelenti elsősorban a 
rendezvény sikerét. hancm 
azok az elhangzott javaslatok. 
tapasztalatok. észrevételek. 
amelyeket a VII ötéves terv 
szoc1álpoht1ka1 és munkavédel
mi fejezetébe a személyzeti és 
munkavédelmi osztály beépít-
het. Dobos Péter 

\ lú1oµa1c,k 1111•µtPkin1ik a kiállítá,t 
( \ -.zpn:ií ÍPht>lt>IC') 

/. 

Az egészségnevelés mai problémái (2.) 

Lelki egészségvédelem 
Hí.1ával vagyunk a pszicholó

giai kultúrának! Tele vagyunk 
a társadalmi beilleszkedési za
varok problémáival. Gondunk 
a neurózis. az alkoholizmus. az 
öngyilkosság. a veszélyeztetett 
öregkor. a gyógyszerfogyasztá
sunk. és helyenként a kábító
szerélvezet is! 

Lelki egészségvédelemre ne
veim annyi. mint fogódzókat ta
nítani olyan készségek kifej
lesztésére, melvekkel az ember 
jobban eligazodhat változó vilá
gunkban és a saját kapcsolatai
ban. Mindenki találja meg a he
lyét. reálisan értékelje helyze
tét. Tudja öntevékenyen kezei
m érzelmi feszültségeit és konf
liktusait. Ezek azok a lelki zava
rok. melyek a modcrn civilizá
ció velejárói. 

A lelki egészségvédelem nem 
csak az orvostudomány felada
ta. Család. iskola. munkahelv. 
közművelödés. azok a helvek. 
ahol a lelk1 egészségért tö�öd
nünk kell. elsődlegesen itt kell 
végezni a megelőzést is. A neu-

róz1st. a neurot1kusokat ma az kudarc:ainak r lv1SP!és,;n. f, J· 
orvos keresztjeinek is nevezik. leszt1 a küzdökc'•pPss( 1-{Pl 

Neuróz1son a személyiség Az embl'r bP11lt>;,1.kPdPs1 z.t-
tartósabb. kóros változását ért- vara. t>lőször a kcin'.r t1 \ ,t({\' 
jük. A lelki zavar. a környezet- územorrnsánál JPlemk rm•g Itt 
te! való kapcsolatban alakul ki. kell - kl'iiPnP - l'ZPkE t a !PII<· 
A neurózis ma világszerte ter- zavarokat elsiik1;nt ki•zbE'fog111 
jed. ezek ma nálunk a megbete- ObJEktív és szubjPktív. sot é>r
gedések 25 százalékát adJák' dekelt.c;ch.(1 oldala 1s \ an ennPk u 
A neurotikus járóbetegként kér�lt·snek. . . 
kezd 1. majd a kórházban foly- \• annak mar o;Pdmenyek 15 
tatja. Ha a kezdeti �tádiumban Khmka1 psz1c-holoqusok Jelent 
kerülnek megfelel6 kezelésre. keztek {•s \'áilalták. h�I.!� 'iZÍv� -
ellcerülhetik a kórházat. Így �en dolgoznak PL!YUtt Korzeta es 
kevesebb lenne a táppénzes uz��.1orvosokkal. • ?•tm_c�bc
napjaink száma ,s. A pszichote- sze'.o csoportokban. Jol mukodo 
rápia az esetek 80 százalékában psz1cholol.{1a1 muhl lye1nk 1s 
hatásos. Eredménvesebb a vannak. 
gyóg);'szeres kezelésnél 1s ' , 1: �m. t:sak 1� tP;t�. a •• �

Pik� 
A gyogyszc-r egyébként is csak tgeszsegL!_nk 1s <1 !Pgfobb t:ltl� 
addig hatásos. amíg v,•gyr Igaz. a �ozn�ondas szPnnt Ep 
anyagai a szen:czetb!'n hatr.ak. testben ep lelek� �-<' �z 1s 1!,!az. 

Az orvos-bcteg viszonyban h?gy ? IPlk1 mukodr;sl'k nw!,!
ma egyre hatásosabb {-,, fonta- \'altozasa maga utan vonJa. 
sabb tényezö a pszichoterápia 

v?nha�Ja. a t('sti funkciók me!,!
Ez olyan eljárás. ami \"áltozást \·alto�asat is. 
hoz a betel-{ személyiségében. E:ert tanuljunk . mnl! mmd-
életv1telébPn. Önállósítja az kettore. a tPs!rc 1s € s a psz1ch 
embert. Alkalmassá teszi konf- re is - ngyazni! 
hktusainak a feldolgozására. Dr. Vcre<,s Sándor 

Dunal<eszi véradól< 
A vöröskereszt élenjár az egészségnevelésben is 

A táJékozatlan látogató. októ
ber 19-én Dunakeszin. a József 
Attila Művelödés1 Központba 
toppanva a fehérköpenyl's em
berek és az életet Jelentö vért 
tartalmazó üvegek sokaságá
nak látvánvától akár kórházban 
1s érezhett� volna magát. 

Gönczól Tamás, a Dunakeszi 
járműjavító vöröskereszt titká
ra kérdésünkre elmondta. hogy 
a 11 voroskeresztes alapszerve
;�etbe tömörült 875 tag az idén 
1 s négyszen térítésmentes vér
adást vállalt. Hasonlóan az el
múlt évekhez ez évben 1s 110 li
ter volt a tervezett mennyiség. 
amit már a harmadik véradóna
pon túlteljesítették. 

A Vöröskereszt VI. kongresz
szusa óta eltelt két és fél év 
munkáját összegzö értékelésböl 
az 1s k1tumk - melyet a napok
ban tárgyalt a \'áros1 vezetőség 
-. hogy a vasutas vöröskeresz
tes aktivisták nemcsak a \·ér
adásban járnak élen. Erösodött 
a vezetöségek kezdeményezö 
készsége. nött a feladatok ön
álló megoldásának igénye. teret 
nyert a demokratikus irányítás. 
s ugrásszerüen javult a titkárok 
és a reszortfelelösök felkészult
sége. Ennek a kedvező folya
matnak és az üzem vezetöinek 
segítö támogatása révén érhet
tek el szép eredményeket az 
egészségnei·elő tet·ékenységük
ben is. Üzemi kiállítások. elő
adások sokaság':! igyekezett a 

dolgozók figyelmét ráirányítani 
a korszerű. egészséges táplálko
zás. a rendszeres sportolás bio
lógiai jelentöségére. 

Az egészségúgy1 felv1lágosí
tást. a megelözést tüzte zászla
jára az 1983-ban megalakult 
üzemi alkoholizmus ellem tár
sadalmi bizottság. A gazdasági 
vezetök partnereként fellépnek 

a munkahelyi alkoholfogyasz
tás ellen. családlátogatásokon 
igyekeznek meg\'ilágítani a ká
ros szPnved{•ly rabja, előtt a 

nagymé1iékü italfogyasztás ve
szélyeit. a családban Jelentkező 
romboló hatásait. 

Ugyancsak felkt>resik st>gít
séget nyújtanak az idős. gondo
zásra szoruló embereknek 1s. 
Közöttük nem egy alacsony 
nyugdíjJal rendelkezö. csökkent 
mozgásképességű. Az ő 0ttho
na1kat. karölt\·e a szocialista 

bngádokkal kifestették. ahol 
szükséges volt. járdát építettek. 

Mint Molnár Sándorné, a 
Vöröskereszt városi titkára 1s 
megfogalmazta : az önzetlen se
gítségnyújtás s:::ámtalan for
mája jellemzi munkáJukat. 
mmdennapJukat. Az embertárs 
iránti szeretet legszebb meg
nyilvánulása1 a gödi Eg{•szség
ügyi GyPrmekotthonban P!Ök 
rendszeres látogatása. rádió. tC'
levíz1ó kt;szülék ajándékozása 

\ t•radá,on a jármíija, ító clolJ!O.t1,i 
(fo1,;, 1 iirin1·,n1;) 

a mozl-{ás oromét jel('ntö tolóko
csik Jadtása. 

ékes b1zonysáL! l'Z az oktobc>r1 
véradás 1s. amelyPn szciznyulc
i·ankét i·asutas 72,8 lztcr rérrel 
járult hoz::á betegtárscuk qyo
gyulásához. 

Hogy menny1rE' a segítcm
akarás. embt>rtársuk iránt ér
zett onzetlPn humánus törödés 
vezérli cselekedPte1kPt. errt> Vetési Imre 

Keresse fel a Ferroglobus 
Vas és Acél TEK V. 

VISZONTELADÓ TELEPEIT 
az ország minden pontján! 

ldöt, energiát takarít meg, 
ha„az általunk �Jánlott telepek közul 

az Onhöz LEGKOZELEBBIT keresi fel! 

Alföldi TUZÉP 207 sz telep 
Szeged. Dorozsmai ut 78 

6791 Tel 62-61043 

Bacs m-1 SZOVTEK V 
K,skorös. Alkotmany u 3 
6200 Tel 276 

Bp•i TÜZEP 27 sz telep 
Budapest. Mezohegyes u 
32-33 1151 Tel 691-092 

(Kizarolag csoveket forg ) 
Bp es videke MEH V 
Cegled. Külso Jaszbereny, ut 
2700 Tel 20 11661 

Anyagbeszerző és Szolgaltato 
Szöv Közos Vallalat 
Debrecen, Dioszeg1 ut 36 

4001 Tel. 52-72378 

DUNAKER 25 sz Vastelep 
DunaúJváros. Verebély u 4 
2400 Tel 25 1833:i 

Eszak magyarorszag, MEH V 
Gyöngyös, Bornemissza u. 5. 
3200 Tel.· 37-12293 

Salgotarjan. Fülemüle u 11 

3100 Tel. 32-14389 

Északdunantuli MÉH V 
Szekesfehervar. Lovólde u 22 
8000 Tel 22-15335 

Északdunantuli TUZEP V 
Gyór, Meszaros u 1 
9002 Tel 96 20499 

Csorna. Vasüt sor 
9300 

Kaposvár és Videke AFESZ 
Kaposvar, Szokolaberek 
7400 Tel 82 14096 

Kapolna, AFÉSZ 
Kal. Fout also 7 9 7 sz bolt 
3350 Tel · 7 

Kapolna, Szabadsag ter 2 
3355 Tel.. 83 

12 sz csötelep 
Karcag, Alt Technika, lp Szov 
Karcag. Kunhegyes, ut 2 
5301 Tel. 430 

Kelet-magyarorszag, MEH V 
Ny,regyhaza. Kallo, ut 2 
4400 Tel.: 42 13115 

Kelet-magyarorszag, TUZEP V 
Feszek Aruhaza 
Szolnok. Piroska, u 8 
5002 Tel 56 17660 

Komfort Iparcikk Ker V 
Veszprem. Házgyári u 7 
8200 Tel 80-11020 

Rozmaring Mezogazdasag, Tsz 
Budapest, (Solymar) Patakhegyi u 83 

1028 Tel 165 460 

Szabolcs-Szatmar m-1 Iparcikk 
Kereskedelmi V 
Ny,regyhaza. Orgona u 26 

4400 Tel 42 10071 

SZIGMA Iparcikk Ker V 
Ba1a. Kelet, ipartelep, ut 
6500 Tel 12-336 

Universal Kereskedelmi V 
Bekescsaba. Bereny, u 139 

5600 Tel 66-28235 

Vertesalja ÁFÉSZ 
Környe. Vasutallomas 
2851 Tel 34-72141 

Zala megyei Iparcikk Ker V 
Zalaegerszeg. Hock J u 94 
8901 Tel 92-14398 

A FERROGLOBUS 

a MÁV egyik legnagyobb 
szállíttatója 
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- Na. maJd a Mami el 1s hit
te - szólalt meg Bumb, az elso
szülött jogán. 

Jól van na. 
- Kis hülye. 
- Ne kezdjétek fékezte 

óket Ácó 
- Istvánék még nem jóttek 

- érdeklődött a fiatalabb Már-
ta. 

- Olyan még nem volt 
hogy azok pontosak legyenE'k. 

- P1látuc; 1s JOn > .elentke-
zett ÚJra az dsoszulott. 

- Hogyne Jönne az 1s uno
Ka - tisztázta a helyzetet a 
Nag)mama. 

Húúúú. akkor az aJár>dé 
Kokat nem k1bontam' 

Az még k,cs1 nem szabad 
haragudm rá magyaráztd P1-
_átus !'ontó-bonto magatartá�á
nak okát a fiatalabb :\Tárta. 

- K1cs1. k1cs1. de rnmdi>nt el
pusztít aztán ránk fogja - v1 
tatkozott .iz anyJával -. f-s 
mossa ártatlan kezecskéit 

Csöngl'ltek, egy hosszú. eg:, 
rövid J ,zés Ez a reJtJe!es Jze
n0t vég1gkísértP a családi kozle
kPdést kulc;zolgálat1 hclyc>ken 
és idehaza :-,zmté>n. a gyerekek 
1s íratlan szabályként alkalmaz 
ták Az utóbbi években a211n
ban már elkopott a személ) azo
nosítást szolgaló szerepe, a pos
•ás csönget havonta egyszer, a 
nyugdíjat hozza, (•s nPm 1s any
ny1ra a pf-nzkézbPsítés Plőírá
samak betartására. inkább a 
rendes borravalóra t g� Pi. Rit
kábban Jelentkezik a gázóra le
olvasója. újabban már nem 1s 
csonget. C!->ak bec�úsztatja a 
nyomtatványt az ajtón. amll"e 
Márta fölírJa a gázfogyasztás 
adatait A telefon a csöngőnél 1s 
csondesebb, néha \ alame,y1k 
g,erPk Jelentkezik, rendszcnnt. 
amikor valamilyen szulo1 segít 
ségre szorul. Afféle- e:mli>ktárlj'� 
ez a készulék, még abból az 1dü
ból való. amikor Mártd há21 tit
kárn01 teendőket látott el Ist
ván fia korül. A gyerek kapcso
latainak bonyolult rPndszeré
ben a tP!efon volt a legfonto
sabb eszköz, tárnllétébL'n Már
ta jegyE>zte az �rkt>ző üzenE'le
ket. végrPhajtotta a szukséges 

· mtézkedéseket. számon tartotta 
a lán� ok neveit, a nevekhez illő 
i;zövegekkel egyutt, kizárva a 
bajke\'terő tévedéseket 

Az elöszobacsóngo hangjáró: 
Bumbmak Pilátus érkezése JU· 
tolt eszébe Tüske fölkiáltott ie
het, hogy a tatám jon. A f1�ta
labb Márta ajtót nyitott, és a kö
vetkezo pillanatban a torpe Pi
látus állt ,1 wndégsu-t i-! E'i<itt 
Homlokitba húzott sapkája és a 
JO vastagon koniltt: knt sal ko 
zott elénkl•n v11logott fekete 
szeme>. JP!eznón ht>lyietfelméro 
szándékát. s miután megállapí
totta. hog) n,•m késett :e sem
m1röl. hátat fordított. e1H{Pdel
mesen túrtt> a vetkoztEtés:,d já 
ró tortúrát 

- Tudtam - difrmogott a 
kötekedő Bumb1. de senki sem 
figyelt rá. az érdeklodés a jow
vényeket vette körül. 

- Na végre. hadd nézzelek. 
egv tagban vagv? bolondo-
zott Acó a s,·>gorával 

- btván későn jött haza 
mentegetozött Eszter 

A dögészc>k pardon, a ter
mészet kutatót nem megbízha
tók zsák számra kolt1k a pénzt 
'S sehol semnu' 

- Igazad \·an .1\có, ezeknek 
kenyér és \'tZ JÍll' \-agy kottl 

A kótekt nem ajánlanám. 
túhágosan drasztikus. 

- István k1\'étd - \'édel 
meztP a nővére . még egyszer 
majd fölfedezik nyugaton .. 

- Hogy föltalálta a c1pő
pasztát. :-, Nobel-díJat adn3k ér
te. 

- Sz.állJatok :e rólam. 
- t.: gy,m. kezdJ..ik már 

sündörgótt Bumb1. 
A konrtjed. évodo hangulat 

fonnakadt. a J,íték<1s tuepen át 
rendo>zodtek a ).!ondolc,tok. a 
nars,ínyabb hangszmeket tár
g. 1lagosabb stílus k<•H tte Va
la!T'1felt> igazodás v1»EikPdés 
rPJt,,wtt a ki>2lc ndok és a vála
szok melyen Ist,án hallgatag 
term6szPtévt I c:-,bndts. szPmlé 
lodo modorá\ al akai atlanul 1s 
hattc rbL szorította a SPmm1sé
gek korul v1há11coló terc>fPrét 
Márta narngudott a :ocsogásért 
F a  erkezese ót<1 <'rezte. \ alam· 
1� en f tfogadható m<1g, ar:1ldt,,t 
kíván Székáts távol mc1rad.ísa 
,; JÓ lenne mmé-1 gjorsabban el-

• 
\1 \ G ) \ H \ \ ", l T \ S 

intezm bat Székáts h1.'..ma '"' r-: 
za\ art, t i.a.:ionll:épp n m n 1, 
érd„Kdtt. ctc { z a furcs'l sz · 
bálvtalan z1tu�c.ó 1d,gc síte ttE' 
F, ként I ,tván. a k1se bb1k g.., 
rPk. VJselkedés„k t.1núj.:1 és b' • 
ráJa. Márta meggyozodntt 1 óla. 
hoi:n fia egyformán szereti É „ 
lenézi elít€lt és sa:nátJa okct 
sohei n<'m frdc kl'iték a kirob
bant :ndulatc.k mog,,ttl mdi'E" 
kok igazukat kereso bizom gd 
t · p"na-,z"1k e lo. k1tbrt. Ne 
ha.lgatta m� g okf't. 

-• Apdm ho. \ dr,? 

A 'v rt ke. des • lh:mgzott 
Al' én 1 .tl'I tném t idm 

Mur dért ,:1 lL.1zott • s szó n.-'k 1 
km en• prób ílK zott e g\ m · 
gab1zt ., ,ála%:ta. 

Mik r 
mu:; <1 .áma 

Már régPn. 

><•.1ck.íztatta 

Senki Sl'm szólt bs rwm k,,r
deZPtt. A gyfflkl k I�t\'ár cgy
kor1 szobájában zsmatoltak 
Acó bs Esz•e •c1pmtatbúl Ist 
ván • � !VI írta tapciszta!a• ból e.:, 
t-r,\hE „zégjen l"ll::'tbol h.illg · 
t ,u Ar. 1uk g'- omrát os«zc rán
totta dZ ideg, ssl g gorcs na 
hullunak a2 t lmara zt, lás; né-

.Siklós János 

r1 vug) a 
kozé ott 

zr k r h ... mások 
nPm H '\ k 1 · ak a hábo
rus si<1ka zbúl Beall'lt z 1stál
lóbu. a 'vagló1„kola !ova1t gar
dí1 OZ"I r>s pJ.._ 1.lvE-dnr a trág) a
<;Z, ,sú \ 11: 1b ... n Ik ,12 sem jó. 
há•hu e I LE le t<>k onnan az oreg 
pardszt ,k kiin rtl k Swn• !Vli
háh 1 , an L , et ím• István
ndk. rn 'l ,uc U'v'.li ,»zmtén. 
t1szt.'.tr <'- tu :i.n 1"1('111 panasz
koan. 0 g,nl, akt mPg 
Érti A f \\ 1 s ott"on ma-
rad• mrm csak 
a b !\1e gford„Jt. 

P Pdett .rán;- · 
l-ia e 

01\-in \ar mmt egy Pi-
hag, tt k \ 1l g,tt tt kc1t.dkom
Qa n1Ph '1 • et metkez1k a 
JO t „ n, .t 011r,.,go lárrn4ja Pi
ha.t, JT.mtr.a Kri Ztlh urunk 
nar{YlTil'>tJl'I e ké,;zJlrw mmdc>n· 
kt. hog� o' t f ,lo d, zá ,hoz jus 
son , m í. nup ott f<'h •assa. 
ahr' ar t,-i vta Sn ár arcát 

\,.r s dmely 
11\ n akár a 
1 : do m1lh-

A csillagok an élni 
6. 

ma p1L,nata1. szonilt hl lyzetbf 
keru.t lobot vet fü:k mdulatat 
"!rcát mc glepte a hohuliám p. 
pacs színt . Sz káts kon, k go
nosz 'vtSPlkt>dését okolta. ,1k1 
,únt zá dékkal 1h n m g .a
zó 1\, tb hoz• 1 Fol.íg<1<:1rn 
do h g_ián ik u•, • Png ctnr 
eg\�au1 \ Ina• de a '< r„l s 
mr m ek \ 1 '>luf gti1k bént.ltan 
á ,t a . zobáJában eg:, 1g z'tam 
'való d&7talt rí•o sem :-ikadt a 
kl'zl' ugvébc> �Jl''i.tto i>rzt:s kelÍ
let•P hatdlmába ha most rwm 
hán)Ja k· fosút(' duhét sLéJ; 1 
csattan a feJe' 

- Na. haddadd néwtt fo 
István a fotdbf>l a szoba sarka
ban áll6 nm érére Ezt az unot
tan kllokott értelmE'tl nségPt 
csak ők kPtten fogták fol. a 
g:,,ermt>kkon szó a haddelhadd
ból Vt:szfkedPsbol szárn\1z1k 
am ar nyit JP!entPtt ebben a su 
la he,yz(t ben; akkora ctrk.u&z 
lehetett. hogy E'gy1köJuk ( nw 

nekult l-tazulró, PS most nm
c-,Pn értC'lme d 1-, szt'dnP" A k'
nossd surusodott csond t Bum
b1 turPlmPt!t-:nségP törtl' IT'eg. 

G) Pnmk mái ' Mit vacakol 

sz ,kk,1 í • n 
C'>a ahkt .an arn di< suhannak 
Pi md,lltP a -;zeles bérház ok
K' rsnr q falár 1mbol:,ogndk, 
1 lelkPzne k 11granctoznak. Most 
Dombav ·., Kohu''1 tábornok 
toporod·o• idKJa raJzolód1k k1 
az ámynk za, ir+ J.Í'Pkaból €IP· 
se n. t1 zt ín lat'.:l oke•. tolük ta
nulta m g r igán!>zorgalomból 
t1toklJan I do nányokat. s 

te net kto>me kedo csa-
1mPIE t€t é,; 

t k 1•t pd'tog,1tt a na 
gyan\J.1\ a! um1r elOJOtt Tu,-
ke 'lZutan P1Iá•u-=; o>g\ l' I) {·s ful 
nélkul nag) barna mc>dvf>\Pl z 

- Ig..i d Vdn, g, erunk 
Burnb1kam kapta t>l u lelwto- tott csapat

kmeve zték 
kn k ;ofor-

mán gyerekfejjel. századosi 
ran�ban. a hadosztály szakmai 
irányítását rábízták. 

Egy rohanó árny mintha 
megérmtette volna hideg arcát: 
Jankát látta maga mellett mezí
telenül a csontkemény estében. 
a halál küldhette vissza. hogy 
bűnbocsánatért könyörögjön 
előtte. ott a fagyos járdán térde
pelve. azután a hadosztálypa
rancsnok. Witting tábornok ala
csony termete. széles arca. híg. 
v12E nyfü, szeme került eléje. a 
terepasztalon hadonászó pálcá
Ját tartotta kezében és a csilla
gos égre mutatott vele. a Teju
tat vagy a Hadak útJát keresgél
tP, mmt nagygyakorlaton a 
szemben álló csapatok frontvo
nala1t, de tájékozódóképesség 
híján soha sem talált meg sem
mit. 

..Úgy hiszem, megbolondul
tam .. - állt meg egy pillanatra. 

Újra megindult. Csak mene
telni a folvó fölött sebesebben. 
a sz1 b1r1ákok szele uralkodik. 
gyorsabban átjutni a házak kö
zé' Eg� rémséges öregember 
rnPnekül a kihalt utcákon egye
dul. mrnetel az életért. légzése 
nehéz, akadozik, de muszáj le
vegőhöz jutnia. erőlködnie kell . 
mélyeket sóhajtama. újra meg
állnia. amíg könnyebben jut a 
!evegő a tágult tüdőbe, azután 
előre. tempós menetben előre. 
de merre. hova? Megölni azo
kat. akik kínozták' Mártát elő
ször; visszafordulni és éjszaka 
megfojtam. átadni az igazságte
vő halálnak. s közölni vele: 
„!Vleggyötört katona műve. én 
voltam. én hívtalak. tartozáso
kat törlesztettem. kérlek. vigyél 
magaddal. ennyit megérdem
lek". A tüdők sípoltak: .Rémsé
ges, elment az eszem. a fiam 
egy gyilkos fia. őrulet . . és 
;\.1árta nem bűnös. áldozat'. Ez 
őrület!" 

Csak bátran, bátran lépni. 
menetelni a város kivilágoso
dott. a főúton a magas kandelá
berek négy ágra szórják a 
fénvt. a neonreklámok szemfá
rns�tó játékát. néhány kósza 
csavargó látja, meg a szirénáz
va rohanó tűzoltókocsi sofőrje. 
valahol túz \·an. ég a világ és 
majd elham\'ad. üszök és hamu 
lesz minden, \'alahol már ég a 
világ .. 

.. l\11 ez. m1 ez a szörnyűség? 
Ámokfutó rohanása. de hová és 
miért rohanok?'' 

Reszkető makkal állt meg a 
Xyugall előtt. vacogó műfoga1 
egymást verdesték. meghaj
szolt idegeinek remegése csilla
podni kezdett ... Karácsony van. 
rántott harcsa az asztalon. zso
lozsmás lelkek. imára kulcsolt 
kt>zek mindenütt. és én itt va
gyok az elmebaj határán. mint 
trapézra szógezett örület". 

(Folytatjuk) 

Kubai �ét a munkásszállón 
A ferenc\"árosi kcirú·ti üzemfőnökség KISZ-bizottsága t;s az 
Aszódi úti munkásszálló kulturális bizottsága október 12-1!1. 
között kubai barátsági és kulturális hetet rendezett. ,\ gazdag 
programok között politikai \·itaest, tánc\'ersem, film, C'lÍlt;, é-� 
egyéb kulturális műsor szC'rcpelt. 

séJE't :\tárt.i és határ0zott ut'lsÍ· 
tásokkdt tf{\t kc wtt mf'gtartam 
a látszatot i,l'Ó. lt>g� szíve., ...-----------------------------1 

oltsd e1 a \ i.lanvoKat. ;vJárt'1 Ké 
szít-;d d n !Pmnjátsz<'.,t. Is•ván 
Ryufát honiil s a hullb, n) í
ló tolóaJtókat a falak mogr lok
te A g,e ekek foJ.,rrlítottak d 

hurrázá gyozelim m,1morc 
duzt d nehez p rct>kt>t 

Sotltbe húzódtak a butor o>< 
színes apro tgok ,1!<1gít ttak ó 

ZC'ld fr-mon, I t\án de 11lags ó 
rókat · <>t1 E' kdtettc e; a k �tb 
b1k Mar'd lán szobáJából font 
rol a m1 nn:-czt>trol a hangszó 
rókc n !kan m sz1roi fU 
hangiott a pit ztorok karacso 
ry! enekt' 

EsZ'lknyug<1tl sifl fuj• hP 
r.!YE,:,, cs:;:io:, dPrmc.,zto a htdPg, 

e 'ltalan me-n, t• lt;s a dombi ó 
lefelé ho\á? Pérz•:1n<1Ja d c1,1: 
ruhában kar:ícsonv t: tL 1smc 
roso hoz beállhm� lt>h 'Pt'e-n 
si>g de 'lmc nek 1c,, a \ olt b.i
r.'.itokt I l 1s•Pn onzzc>n J nkct 
nctl tt de h r: m<'g -. , t 
mt gfvJt..tna, ct.lPrt n:, 1tra b 
hozzd hog:, ezt ml•g•pg:, P \'1sz
szdf r ulm h ucimPn 1 r z
szabb r unt d fag, halí.l S !la 
h b , n m d mundE' lll g 
rr.l'ldPn 1 �\ u.oh • Pszk ze. d 
szo a . k1fo1 dult éh • " llc -
m„ n;, 1 s á: elron�n o!odLtt 
b n'l . € uel co;ak le ,;zamoln. IP
hc t. S 1!1 doJ d f ,ga on m, -
rudt. l: lr.Ím bé'!' ,U keszt\ UJt IS 
a sz, e!"' z ... kos brtÚjJ a h dt -
(! • d kcibat rrogé. c 1k 11'c nm 
in z0gm. dt "'lnre? K1t..1rt, m 
k1t..irt<1Pt a egkoz !.'bb1 lakta
m ,1g ( !indult Budau1 fele'>) 
ot• mc gsúllm. dlUtán ha,n 1-

·· ret Hegyalján 
V1dálT' dtáK,;zotól hango,-, a 

m1sk lc-1 • IT'a , Sz 1rc trt> in 
du� a ,on.i ·rJ · k om eml€ke1-
to, kísértv IT'agam 1s az újak 
k, ze allo · hogy frl,déuem a 
régi s.t..,r t K h:mg„latát. 

Tunc>dez k d»a'vok IPptk el a 
v,igan\l"•kat \ onatunk beér. 
M nt " · rat o •r,imlo katonák. 
ro1 · an uk rr g a koc,;11<at. A tá
ro'ór I átno ott szerel\eny ko
r.ínt"lc m m ki, cte most nem 
torodunk e:.m FrnK és lányok 
ulnek e g, -egy e oportban. Az 
egy1K fu,ké'ci il 1, g1 tan«rom kö-

K „ gy1 nkczem, 
dta n mPgt 102111. 

állomást. itt lettem oktató
tiszt .. 

Időközben megtörtént a moz
donycsere. A mozdony motor- • 
hangja felerősödik. elhagyjuk 
Hegyalja kapuját. nemsokára 
Tokajra érünk. 

Tokaj. Ízlelgetem a szót. 
Eszembe villan Kölcsey: 

\ kuhai fiatalok ,il..t·rt•, han1-"t'r,f'n�I a,ltal,. a ,.r;illtin 
tllon:11h Zohán 1,.,;priportja) 

TANÉVNYITÓ 
,, Tokaj szölőt)esszején nek

tárt csepegtettél" 
Amikor leszállunk. pompás 

látvány tárul elénk. A dér 
aranysárgába vonta a szőlők le
veleit. Mintha ennek igézetétől 
a köd 1s megnadna, előbb fosz
lányokká szakadozik, majd el
túmk a Vihorlát irányába. 

Munkához látunk. üveg ital 
kerül elő, szájról szájra jár. de 
sohasem fogy k1. valaki mindig 
megtölt1. Fáradhatatlanul dol
gozunk. 

A Budapesti Muszaki Egyetem mernöki továbbképzo rntezete, 
valamint a biztosítóberendezési és automatizálási szakszolgálat tan 
folyamot szervezett a vasuti biztosítóberendezések üzeme címmel 
A hallgatók a harmadik félév végén összesitó vizsgat tesznek, ame 
lyet oklevéllel ismernek el. A tanfolyamot a közelmúltban dr Kiss 
/van. a BME Mérnöki Továbbképzó Intézet helyettes igazgatója nyi 
totta meg A megnyitón jelen volt Tolna, Ildikó a vasutas-szakszerve
zet titkára is, EwtJn - képünkön - Fülöp Laszló a biztositoberende 
zésr és automat1zálasi foosztály vezetóje tartott elóadást 

A munka végeztével lassan 
leereszkedünk a hegyről. Gyen
�e bágyadtság telepszik ránk. 
Egy kellemes banton hang dal
ba kezd, _később egy szoprán is 
besegít. Enekszóval érjük el az 
állomást. Vonatunk távolt kürt
hangja szakítja félbe; jelz1. 
hogy útban van felénk. 

Beszállunk, szinte elomlunk , 
az üléseken. A vonatban min
denki a jól sikerült !-ZÜretröl be
szél. A diákok elhatározzák; jö
vőre 1s eljönnek' (Kavalecz) 



B 

Brigádkezdeményezésre 

Pénzadományok 

jótékony célokra 

A hatvani vasutasok Lenin 
szocialista brigádja az elmúlt 
hónapokban jelentös pénzado
mányokkal segítette a rászo
rulókat 

A berhidai csecsemöotthon 
felépítésére 1000 forintot aján
lottak fel. a földrengés sújtotta 
terület idős nyugdíjasainak 
mc>gsegítésére pedig 1500 fo
rintot fizettek be 

A battonrni SOS falu részére 
.500 forintoi adtak fel. 100 forint 
frtékben pPd1g sorsjegyeket vá
sároltak. 

A „Rák ellen - az emberért. 
a holnapért·· c>lnevezésű alapít
ván,·hoz 1 OOO forinttal járultak 
hr,z;,á A K en�zet1 Színház fel-
6pítését 500 forinttal támogat
t:ík 

Öregek napja 
Kecslceméten 
A kE cskemi'.•t1 nyugdí3as vas

utasok öszi taggyűlésének gaz
dal! programja volt. Az egész
s1•gu!.{y1 szolgáltatásokról kap
tak tájékoztatást. az •izemorvos 
pPd1g előadást tart, ,11 az idős 
vasutasokat énntő orvosi kér
désPkröl. 

A g�·űlc'•spn a nyugdíjasok tu
nstacsoportja is értékelte az el
múlt hónapok munkáját: öröm
md emlékeztek meg a legutób
bi kirándulásról. amikor 1s Ko
máromba látogattak. 

A gyülé•s hivatalos részének 
bt0fejezést' után megrendezték 
az örl'gPk napját. amelyen fellé
pr tt a csoport népdalköre. 
,\ baráti találkozó alkalmából 
többPn ktiszöntötték Kassai 
Kálmánt. aki 196í óta vezetője 
t's szervezo3e a kecskem&t1 
nyugdíjas vasutasok közel fél
� z1·ps tagságának. 

Bálint István 

VETÉLKEDŐ 

A Vöröskereszt mátészalkai 
városi szervezete október elején 
f Plnőtteknek rendezett elsőse
gélynyújtó vetélkedőt az MHSZ 
székházban. 

Az üzemek. intézménvek öt
szPmélyc>s csapatai elméieti fel
kt'szültségükről számoltak be: 
Plsösegélynyújtó. közlekedés
biztonsági. munkavédelmi és 
b1ztosítás1 ismeretekből. majd 
g�·akorlati segítségnyújtáss

0

al 
bizonyították felkészültségüket. 
Az első négy_ helyezett jutalmat 
kapott a MA V-csomópont Vö
röskeres7.t szE>rvezetétől. 

(Zsoldos) 
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fz újjáépített Pető.fi Csar11okba11 

Megnyílt a Repülési Múzeuin 

Budapest Városliget. 
A Vajdahunyad vára melletti 
kis parkon át október 22-én az 
emberek százai mentek egy im
pozáns épület irányába. Az új
jáépített Petőfi Csarnok felé 
igyekeztek. Itt létesült a Repü
lési Múzeum, a Közlekedési 
Múzeum repüléstörténeti és űr
hajózási állandó kiállítása. 

Az ünnepélyes esemény al
kalmából Veress István, a Köz
lekedési l\lúzeum föigazgatója 
üdvözölte a meg3elenteket. Ez
után dr. Tóth László közlekedé
si miniszténumi államtitkár lé
pett a mikrofon elé. Bevezetés
ként köszönetet mondott az ala
pos. körültekintő szervezés1. 
rendezési és k1v1telE>zési mun- .._ _____ ..;. 
káért. a szocialista brigádok ön-
zetlen segítségéért. a repülés 

Ré-.zl<'I a kiállí1á-.hól 

barátainak és családtagjaiknak 
értékes ajándékaikért. amelyek 
így közkinccsé váltak. A törté
nN1 dsszapillantás során emlí
tést tett az egyetemes repülés
történetben k1emelkedö szere
pPt játszó magyar szakembe
rekről és az elért eredmények
ről. majd megnyitotta a kiállí
tást. 

A kiállítás 3900 négyzetméte
res alapterületén 15 kabinetet 
talál a látogató. Ezek fehdéz1k 
az egyetemes repülés króniká
ját. a repülés elméletének fejlő
dését. A történelmi repülőgé
pek közül látható az elsö ered
mPnyes magyar gép. méretei
ben is hiteles másolata. Keve
sen tudják. hogy a Monarchia 
legnagyobb repülögépgyára Al
bertfalván működött. ahol a 
.. Branderburg „ típusokat állí
tották E-lő. Ez a gépfajta az elsö 
világháború idejének legsike
rültebb gépe \'Olt. amelyből kb. 
pze1· (') darab kPszült. A múze
um legértékest>bb darabja az 

ezüst színű Junkers F-13, 
amellyel IV Károly király 
1921-ben Svá3cból l\Iagyaror
szágra repült. 

Megismerkedhetünk a repü
lőgépmotorok gazdag gyűJte
mém·é\'el. közöttük néhánv 
mag;•ar tervezésű és gyártás(1 
erögéppel. Ezek még a század 
elejéröl. a rákosmezei kísérle
tek idejéböl származnak. Be: 
mutatja a kiállítás a repülögép
gyártás technológiáját 1s. 

Feltétlenül említést érdemel. 
hogy a múzeum legjobb mo
delljeinek felsorakoztatásával 
illusztrálja a magyar repülés 
történetét Léghajó és léggömb 
is szerepel. és megtekinthetö 
Endresz György és Magyar 
Sándor első óceánrepülö\nk vi
lágrE>kordot elért gépei 1s . 

Egy-egy k1állítás1 csoport az 
ejtöernyözés. a helikopter. a 
sport-. a munka- és a mezögaz
daság1 repülés történetét de
monstrálJa. utalva a fejlesztés 

(\ITI fotó: hhfr Józ,l'f) 

terén elért eredményekre 
A magyar l�g1közlekedés bázi
sa a MALEV. Természetesen 
egy külön részleg foglalkozik 
történetével. vonalhálózatával. 
utasforgalmával. géptípusa1val. 
valamint a repülőté1· és rPpülés-
1rányítás feladataival 

Szemlélödésünk csak sor
rendben utolsó állomása az űr
repülés. A tárlók anyaga a csil
lagászat kezdeti korának emlé
keit idéz1. Megnézhetjük - a 
többi között - a Szputnyikok· 
és Gagarin jármuvének kicsi
nyített mását. a magyar gyárt
mánvú műszereket. Farkas 
Bert'alan személyes tárgyait és 
azt az eredeti űrhajót. amelyen 
visszatért a Földre. 

Legújabb kulturális g�·űjte
ményünk anyagát bizonyára 
nemcsak a repülés szakembe
rei. hanem az érdeklödö közön
ség 1s gyakran látogatja majd. 

H. K. 

f_;züstérmes junior rilágbajnok Tömegsportnap 

Szolnokon A keményöklu forgalmi tanuló 
A nagy emberek nagy mon

dásaiban a szellemesség néha 
elvakítja az igazságot. Felejthe
tetlen emlékű Adler Zsiga bá
csi állította: .,A boksztól nem le
het meghülyülni, csak a bok
szolóktól." Nyilván nem Papp 
Lacira gondolt ekkor. s ha v1sz
szaruccanhatna a földi szorítók 
kurnyékére. segítene bővíteni a 
ki\'ételek névsorát. 

Kivételt írok. holott a több
s('grP nem érvényes ez a kije-
1,�ntés. A többsPghez tartozik 
llart Péter. a PVSK junior vi
lágbajnoki ezüstfrmes öklözöje 
1s. Itt ül \'Plem szemben a szer
kesztőségi szobában. széles vál
lam ugyan megfeszül a di\'atos 
pulÓ\'er. sejtetni engedi. hogy 
ni>m holmi haszontalan töltelék 
az. ami nyolcvan kilót nyom a 
mt>rlegen. De amikor megszó
lal. nyoma sincs semmiféle har
ciasságnak. elbizakodottság
nak. Kétszer 1s meggondolja. 
amit mond. n0ha csak félszegen 
mosol:vog és bektúr szépen be
dolgozott hullámos. szőke üstö
kl� be. 

- Hát, igy sikerült. . . -
summázza a sikert. 

Épp hogy hozzá nem teszi. 
bocsánat. én nem akartam ma
gam körül ekkora felhajtást. de 
mit tehetek. így alakult a dolog. 

- Úgy ránézésre tartottam 
egy kicsit Muributól, de aztán 
kiderült, hogy elég képzetlen 
ökölvívó, így sikerült legyőz
nöm - mesél1. 

Ez volt az elsö mérkőzés Bu
karestben és Hart az elsö perc 
végén - már bocsánat a szó
viccért - marabut csinált Mu
n buból. mert egy jobbegyene
sétöl valósággal szárnyra kelt a 
derék ugandai fiú. Ezzel már ér
mes lett Péter. de a döntőbe ju
tásért meg kellett küzdenie a 
lengyel Zatykái,al. 

- Fordított alapállású. kelle
metlc>n stílusú versenvző volt 
- emlékezik vissza. � Őszin
tén bevallom. nem ment valami 
fényesen ellene a boksz. 

Csillogni nem tudott. küzdött 
hát. Sikerrel. A pontozók -
,:kik egyébként nem adják tál-

cán a magyaroknak a győzel
meket - 3:2 arányban Horváth 
Géza tanítványát látták jobb
nak. Következett a döntö, a bal
jóslatú „Bika„ becenévre hall
gató amerikai néger Ridick 
Bawe ellen. aki ha nem is ütöt
te ki Pétert - mint ahogy a hír
ügynökségek jelentették - de 
döntő fölénnyel nyert. A vasu
tasfiú ezüstérme így is a ma
gyar tábor legszebb éke lett. 

Aztán hazajött. illö módon 
köszöntötték. délelőtt csende
sen beült az iskolapadba - for
galmi tanuló a 18 éves fiatalem
ber - délután pedig beállt a 
homokzsákok közé. Nem sok
kal késöbb a magyar ifjúsági 
válogatott tagjaként klubtársá
val. Werb Csabával kiutazott az 
NSZK-ba. nemzetek közötti 
csapatmérközésre. Kétszer lé
pett szorítóba és mindkétszer 
nyert. 

Senki nem csodálkozott. Így 
illik a világbajnoki ezüstérmes
hez. 

B. Cs. 

A Szolnoki MÁV-MTE az 
idén 1s megrendezte hagyomá
nyos és népszerű tömegsport
napját. az egyesületet támogató 
\'állalatok és intézmények dol
gozói. valamint a pártoló tagjai 
részére. A résztvevők október 
12-én kispályás labdarúgás
ban, női kézilabdában. vala
mint atlétikai számokban mér
ték össze tudásukat az E>gyesü
let Vésö Úti sporttelepén. A leg
népesebb a férfi kispályás 
labdarúgók mezönye volt. ahol 
nyolc csapat lépett pályára. két 
négyes csoportban. majd a cso
portok azonos helyezettjei dön
tötték el a végső sorrendet 

Kispál�ás labdarúgásban: 1. 
MEZOGEP Vállalat. 2. A jár
műjavító üzem. 3. Vasárnapi 
SK. 4. MÁV-MTE. Kői kézi
labdában: a MEZŐGÉP Válla
lat szerezte meg az első helyet. 
a Szolnoki Állatforgalm1 és 
Húsipari Vállalat előtt. Az atlé
tikai számokban a nőknél és 
férfiaknál egyaránt a szolnoki 
járműjavító üzem dolgozói bizo
nyultak a legjobbnak. 
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VASUTAS OPERABÉRLET 

A felújított Erkel Színház október 20-án a Vasutas Üp('rahc 
fettel kezdte az új évadot. A 25. jubileumi sorozat els_ö t>lőadásat 
bensöséges ünnepség vezette be. Mihály András, az Allam1 Ope 
raház igazgatója köszöntötte a nézőket és méltatta a vasutasbn
let jelentöségét. kiemelve a szervezők és az akt1v1sták szerep(> 
Az előadás végén pedig dr. Juhász Zoltán, a vasutas-szakszef\•e
zet titkára köszönte meg az operaház vezetömek és művésznnPk 
azt a sok szép zenei élményt. amiben a bérlettulajdonosok '.!:5 P\ 
alatt részesültek. 

Az operabérlet következő. második előadására nov, mher 
17-én. vasárnap délelött 11 órai kezdettel kerül sor Bemutatasra 
kerül Verdi: Aida című. 4 feh·onásos nagyoperája. 

- Fiatalok oktatása. A nvír
egyházi körzeti üzemfönök�ég 
szakszervezeti b1zo:tsága tö
megpolitika1 tanfolyamot sler
vezett a most munkát vállaló 
fiatalok részére. Négy csoport: 
ban közel 50 fiatal vesz részt az 
október elején indult oktatás
ban 

- Brigádtalálkozó. A füzes
abonyi körzeti üzemfönökség 
villamos műhelyének többszo
rösen magas elismerésben ré
szesített szocialista bngádja 
nyolc esztendeje közös kulturá
lis és sport-. valamint szakmai 
rendezvényeken vesz részt a 
váci villamos műhely szocialista 
brigádjával. Legutóbb az abo
nyiak látták vendégül a Duna
kanyari kollégáikat. 

- Korszerűsítés. A szent
gotthárdi vasútállomást szep
tem bertöl korszerűsítik. El
kezdték két vágány úJjáépíté
sét. s a szombathelyihez hason
lóan magasperont is létesíte
nek 

- Nyugdíjas-találkozó. A7 
újszászi vasutas szaksze1vPzet 
nyugdíjas csoportja 9któbc. 
26-án találkozót rt>ndezP\t 
Nagy Sándor föb1zalm1 sz( rvr
zésében 200 nyugdí3asnak te rí
tettek a Szász étteremben. ahol 
a vacsorát kötetlen brszél�PtÉs 
követte. 

- Véradás. A máte;,zalka1 
városi Vöröskereszt szen·ezt'.·s1; 
ben megtartott véranas, '1 
negyven vasutas közel 15 ht •r 
vért adott 

- Oktatás. A nagykanizsa 
vontatási fönöksé�en az 1d(, 
tanévben 79 tanulót oktatnak é, 
vasúti járműszerelő. a díze!
mozdonv-szerelő és a nagyvas 
úti vJ!la�osjármű-szPrelő szak 
mákban. Gyakorlati k,,pzf u 
ket segíti. hogy Pgy-i>g� h '•u:� a 
Dombóváron már üzemelo u 
szerelőcsarnokban részt vi>sz
nek a \·illanymozdonyok sze, E -

lésében. 
- Látogatás Zánkán. A t.i

polca1 Batsám i J án, ,s :'11 U\ ('lo-
S évadó ünnepség. A ke- dési Központ nyugdíj,1s1dun3a 

lenföldi körzeti üzemfönökség' kirándulást szervezett a zanka, 
vasútüzemi KISZ-bizottsága és úttörővárosba A k1rándul:,sori 
a MÁV Jobbparti Blztosítóbe- hatvanan vettek részt 
rendezési Fenntartási Főnök
ség október 18-án névadó ün
nepséget tartott. A BFF dolgo
zóinak 12 gyermekét köszöntöt
ték a meghívottakkal együtt. 
A KISZ és az szb ajándékokkal 
kedveskedett a gyerekeknek és 
a szülőknek. 

- Társadalmi munka. A 
nagykanizsai vasúti csomópont 
kocs13avító műhelyének Lenin 
és Augusztus 20. szocialista bri
gádja társadalmi munkában ba
baházat ·t!pített a helyi vasutas 
óvodában. amelynek értéke 
mintegy 30 ezer fonnt. 

- Kirándulás. A hatvani 
vasutas kertészek szocialista 
bngádja1 családtaq3a1kkal 
együtt buszk1ránduláson nttEk 
részt Debrecenben. 

- Költözés a lakókocsikhól. 
Új szociális létesítményt adtdk 
át a hatvan-salgótarjáni pálya
fenntartási fönökség Vll 
GMPSZ-egységének A sza
kasz dolgozói végleg k1költoz
hettek a lakókocs1kból A fo 
nökség1 központ három szocia 
lista brigádja a közelmúltban 
tereprendezési munkát v&gz„tt 
az új telephelyen. 

Lakás�sere 

Elcserelnénk soproni kétszobás. 59 
négyzetméteres Ill. emeleti OTP-ö:ö�
lakásunkat kisebb budapestire (Lo,·e
rekben \'asút közel). Wagner. 9400 
Sopron, \'as\'árt Pál u. 1 

Elcserélnénk a ÍÖ\'áros kózelében 
Gyomrf. nagyközségben le\'Ó 2.5 szo
bás. 200 négyszögöles kertes családi 
házunkat fó\'áros1 vagy fó\'áros közeh 
OTP. 11let,·e szovetkezetl lakásra. eset
leg tanács1ra Érdeklődni lehet a 68-80 
,·agy 831-700 183. Karácsony Sándor 

Elcser�lném szegedi. 62 négyzelmé
teres MA \'-bérlakásomat és Szat\'ma
zon le,·,, ezer négyszögöl lerm,, ös.z1ba· 
rackosomat. budapesti ,·agy kurnyó
kén le\'n kertes családi házra Balogh 
Si.ndor 1204 Budapest. L1hom u 21 

Elcserélném Szolnok1. ,·asútállo
mástól 300 méterre levö. 50 négyze:
méteres. kétszobás. komfortos (gázos). 
111 emeleti. nem panelházban le\'Ö 
OTP-örbklakást budapesti. C'lsösorban 
rákospalotai ;\IÁV-lakótelepen le\'Ó 
háromszobás. komfortos (lehetóleg 
postai lelefonos) :\lÁ \' -bérlakásra 
Hármas cseremegoldás 1s érdPkel 
Ajánlatokat 5000 Szolnok. l\látyás ki
rály út 11. III. 11. Rónya1 Balázs vag�· 
18 óra után a 06-56-16240 postai tele
fonszámra kérem. 

Elcserélném budanest1 XV ker .. Rá
kos u. 102 sz X. 62, sz. alat. le\'Ö két
szobás. ,sszkomfortos. 4 í nég�·zetmé
teres lakásomat háromszobás ,·ag� na
gyobb mérelÜ osszkomfortos lakásra 
Budapest területéA. Érdeklődni lehet 
munkaidöben 7-15-ig a 429-716 ,ag� 
a 19-87 üzemi telefonszámon. Molnár 
István 

Elcserélnénk kétszobás. összkom
fortos. 80 négyzetméteres. telefonos ta
nácsi bérlakásunkat és ké1szobás. 
komfortos. 50 négyzetmé1eres. MÁ \' · 
bérlakásunkat (utóbbit csak l\IAV-dol
gozó,·al) háromszobás. összkomfortos. 
telefonos tanácsi bérlakásra Erdek
lódni a 666-502 :elefonszámon lehet 

Elcserélném tatabánya1. egy szoba. 
két félszobás. hallos. összkomfortos 
(panel) tanácsi lakásom<!! budapPst, 
egy szoba. komfortos MA \'-bérlakás
ra. Cim: Molnár Tamásné. Sopron. 
Pesti Barnabá� u. 19. sz. 940, 

Elcserélném balatoni kétszobás. 
kert('s MÁ \'-szolgálati lakásomat bu
dapesti tanács, lakásra !\,IÁV-doli;iozú
\'al. Érdeklődni lehel a 499-702-es teli·· 
fon számon. 

Elcserélném 8.pl"St X\' kl� l 'lll 
úton le,-c 120 nPgyzetmPtí'rc s , ild · 
ö,·ezet1. földszintes :)_5 sz >t as z 
komfortos l\1Á \'-bfrlakasor 1at Íl ,K m 
foJ'!os. szoba-konyl)ás tanac:-<; i,1k 1 r 
'.\1A V-dol�ozóval Erdl'kl»d'l1 lehn , (.l 

óra után a 696-1 :)5,os tclcf r nor 
Elcserélném BudapPst Rá ,., 

(X\'. ker ) Ll'nin .:it l '.!. ,z fsz 1 
alam k1, kPrtes. 4 í nu,, � . ét I e 
egyszoba-étkezos. k9mf�rt is f PIL 
toll olcsó bérú ;\!.\ V-bérlaKa t" ' 
nagyobbra. Érd,•Kkdni a 'lel, sz, 
vagy ('s\e a 8H-600-as telE • ,r z • 1 n 
Rozgon�1 l..ászló 

Elcserélném 1r. skol k • ' t 
összkomfortos. tanácsi laKa o· 1 1 
dapestll'I" il'ht'tOlt � ké•szof.i s M \ \, 
lakásra. tobb me;:ddás ,, 1dck, t 
deklódni lehet Ko,·acs Tibor \11 k 
Vörösmarty u 3 \'Ili 3. 

Elcserelnem f>!.(\ t s fe],zc a t 

ki 1n1furto!:;. kozporlu fu•P�r s. • n � 
(tELfun foly . .ir.:atbanl é, '.! l >b K 
fortos. !.(ázfüté,es tf'lefc .o,. MA\ 
lakást Cseréb, ken k kctto cs 1 1 
bás összkomfortos tanacs, k zpont f 
1éses lakást. é:, el.(, ,z >ba-ko:,, h.it 
komfort nélkuht \'a.;:,· csak eg• 111, g', 
lelö nagy szobát taná,s1t É1c kl1 dr 
csak le,·élbPn t-m1· Ft"t', ! •,ar 108 
BudapPst. Festetics u :) fsz '! 
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VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXIX. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM ÁRA: 2 FORINT 1985. NOVEMBER 28. 

A központi vezetőség elfogadta 

a XI. kongresszus dokumentumait 
November 12-én ülést tartott 

szakszervezetünk központi ve
zetősége. A testület első napi
rendi pontként a vasutas-szak
szervezet sorra kerülő XI. 
kongresszusának írásos doku
mentumait tárgyalta meg az el
nökség előterjesztése alapján, 
amelyhez dr. Juhász Zoltán, a 
vasutas-szakszervezet titkára 
fűzött szóbeli kiegészítőt. 

Bevezetőjében hangsúlyozta, 
hogy a X. kongresszus határo
zatának végrehajtásáról szóló, 
és az elmúlt öt esztendő munká
ját értékelő jelentés-tervezetet 
az elmúlt hónapokban széles 
körben megvitatták, és az ész
revételeket feldolgozták. hasz
nosították. A tervezet - a tel
jesség igénye nélkül - értékeli 
a szakszervezeti munka egyes 
részterületeit, reális képet nyújt 
a beszámolási időszak legfonto
sabb témáiról, az eredmények
ről és a gondokról. Kritikus ér
tékelést, minősítést is tartal
maz a vasutasok érdekvédel
mében kifejtett tevékenységről. 
Tükrözi a tagság jelenlegi han
gulatát, utal azokra a gondokra, 
amelyeket a jövőben orvosolni 
kell. 

Az elnökség úgy ítélte meg, 
hogy az írásos jelentéstervezet 
és a kongresszusi határozatter
vezet szervesen kapcsolódik 
egymáshoz, a két dokumentum 
szinkronban van. A határozat
tervezetben az MSZMP XIII. 
kongresszusa határozataiból, a 
VII. ötéves terv feladataiból, a 
szakszervezeti mozgalom fej
lesztéséből és a tagság igényei
ből adódó feladatok, teendők fo
galmazódtak meg. A cél az volt, 
hogy ösztönözzenek a megúju
lásra, mozgósítsanak a célkitű
zések eredményes végrehajtá
sára. 

A korábbi kongresszusoktól 
eltéroen a mostam határozat
tervezet részletesebb. Tükrözi 
a gazdaságpolitikai célok meg-

valósításának szükségességét, a 
teljesítmény és anyagi érdekelt
ség jobb összhangját, a törvé
nyes jogok, az egyéni érdekek 
védelmét. Hangsúlyozza az 
élet- és munkakörülmények kö
vetkezetesebb fejlesztését, ezen 
belül a színvonalasabb szociál
politikai ellátást. Számos új fel
adatot kell megoldani a politi
kai tömegmunka, a közműve
lődés és a tömegsport f ejleszté
se terén is. Továbbra is interna
cionalista kötelezettségnek te
kintjük a nemzetközi kapcsola
tok erősítését. 

A XI. kongresszus dokumen
tumai közé tartozik a ½%-os 

beszámolóikban értékelték a 
szakszervezeti bizottság irányí
tótevékenységét, a szociális 
helyzetet, a tájékoztatást, az in
formációáramlás helyzetét. 
A beszámolók többsége kriti
kus és önkritikus volt. 

A hozzászólók többsége a 
kollektíva gondjait tette szóvá. 
Elsősorban a szociális körülmé
nyek, a vezénylés, az üzem- és 
munkaszervezés, a munkaru
ha-ellátás szerepelt napirenden. 
Szóltak a szabadnapkiadás 
gondjairól, a lakáshelyzetről, az 
anyag- és alkatrészellátás fo
gyatékosságairól 1s. 

ÖTA-kezeléséről szóló jelentés- Sok kritikai megjegyzést vál
tervezet 1s. Öt év adatai bizo- tott ki a tagdíjbesorolás új 
nyitják, hogy a bevételek 78 rendszere is. Sokan elismerés
százaléka visszajut a tagsághoz. sel szóltak az üdültetési munká
Bővült a szabályzat szerint járó ban tapasztalt fejlődésről, de 
készpénzsegélyek köre is. Az ezzel párhuzamosan az is meg
ÖTA anyagi helyzete stabil. fogalmazódott, hogy a SZOT és 

A testület megvitatta a doku- a vállalati főidényű nagycsalá
mentumokat, és az elhangzott dos beutalók száma kevés. 
javaslatokkal kiegészítve elfo- Összességében megállapítha
gadta azokat. Ezután dr. Juhász tó - hangsúlyozta a központi 
Zoltán a választások eddigi ta- vezetőség titkára -, hogy a vá
pasztalatairól tájékoztatta a lasztásokra megfelelő politikai 
kö7:ponti vezetőséget. légkörben, a tagság aktív köz-

Osszességében megállapítha- remüködésével került sor. 
tó, hogy a választások jól elő- A választásokon a megjelenési 
készítettek és sikeresek voltak. arány 84 százalékos volt. A jelö
A szakszervezeti bizottságok jól lést végző szakszervezeti tagok 
készítették fel a választásokkal is lelkiismeretes munkát végez
kapcsolatos tudnivalókra a bi- tek. A dolgozókkal történt be
zalmiakat és főbizalmiakat, il- szélgetés alapján tették meg ja
letve a tagságot. Valamennyi vaslataikat. Az általuk javasol
szakszervezeti csoportnál bizto- tak 98,2 százalékát választották 
sították a szavazás feltételeit. meg a dolgozók. A választói ér-

A beszámolók többsége át- tekezletek előkészítésében. le
fogta az elmúlt öt évben végzett bonyolításában a pártszervek 
munka lényegét. Az összeálli- és a gazdasági vezetők 1s aktí
tásnál felhasználták a közép- és van részt vettek. 
alapszervezetek által adott 
szempontokat, a legjellemzőbb 
adatokat tartalmazó érvanya
got. A bizalmi beszámolók ele
mezték a csoport tevékenysé
gét, a termelésben való konkrét 
részvételt, a partnerkapcsolat 
alakulását, a jog- és hatáskörök 
érvényesülését. A főbizalmiak 

Általában a nyílt szavazás 
volt a jellemző, a titkos szava
zás lehetőségével kevés helyen 
éltek. 

Az alapszervezeti választáso
kat is gondos előkészítés előzte 
meg. A tanácskozások jó politi
kai légkörben zajlottak. 

FórDDt Szolnokon 

A Aörnyeset védelnaéért 

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa, az Országos Környe
zet- és Természetvédelmi Hiva
tal kezdeményezésére 1985-ben 
az országban tíz helyen Kör
nyezetvédelmi Fórum szervezé
sére került sor. A kezdeménye
ző szervek felkérésére a vas
utas-szakszervezet volt a házi
gazdája a hetedik ilyen rendez
vénynek. A fórumra, melyen 
megjelent Koszorus Ferenc fő
titkár, a MÁV Vezérigazgató
sággal közösen november 13-án 
a szolnoki vasúti csomópont 
művelődési házában került sor. 

A vitaindító előadásokat dr. 
Ábrahám Kálmán államtitkár, 
az Országos Környezet- és Ter
mészetvédelmi Hivatal elnöke, 
Főcze Lajos, a SZOT osztályve
zetője és dr. Várszegi Gyula, a 
MÁV vezérigazgató-helyettese 
tartották. Az előadások tárgyi
lagos betekintést nyújtottak a 

Tolnai Ildikó záróbeszédét mondja 

környezetvédelem feladatainak, 
időszerű problémáinak megis
mertetéséhez. Az államtitkár 
hangsúlyozta, hogy jelen hely
zetünkben a környezetvédelmi 
teendők nem korlátozódhatnak 
csak állami intézkedésekre, ha
nem emellett nagyon fontos a 
közgondolkodásban a környe
zetünkért érzett felelősség erő
sítése, a magatartás formálása. 
Előadásában foglalkozott a köz
lekedés és a környezetvédelem 
kapcsolatával. Kiemelte, hogy a 
közúti közlekedésbó1 eredő lég
szennyeződés csökkentése azt 
igényli, hogy az árufuvarozás 
többsége átkerüljön a vasútra. 
Külön szólt a megelőzés fontos
ságáról. Minden eszközzel ér
vényt kell szerezm a környezet
védelmi előírásoknak, mert az 
egyben az utánunk jövő nemze
dékért érzett felelősség fokmé
rője is. 

Főcze Lajos, a szakszerveze-

Tanácskozás a kirendelésről 
A budapesti igazgatóság sze

mélyzeti és munkaügyi m,ztá
lyának szervezésében október 
22-én a kirendelés helyzetéről 
tartottak tanácskozást az Úttö
rővasút üzemfőnökségén. 

A tanácskozásra hat társigaz
gatóság - Miskolc, Szeged, 
Pécs, Debrecen, Szombathely 
és Záhony - kirendelt dolgo
zókkal foglalkozó ügyintézőit 
hívták meg. 

Jávor Miklós, a budapesti 
igazgatóság osztályvezető-pe
lyettese tájékoztatta a meghí
vottakat a budapesti vasútigaz
gatóság létszámhelyzetéről, a 
nagyobb budapesti pályaudva
rok kirendeléssel kapcsolatos 
gondjairól. 

A tanácskozáson elhangzott, 
hogy jelenleg 323 kirendelt vas
utast foglalkoztatnak a buda-

pesti igazgatóság területén, fő
leg a fővárosi pályaudvarokon. 
A vidéki szolgálati helyeken -
Székesfehérváron, Komárom
ban és Győrben - is foglalkoz
tatnak kirendelteket. 

Neuschl Gyula csoportvezető 
elmondta, hogy a jelenleg érvé
nyes kirendelési keretszámok 
teljesítése egyre nehezebb fel
adatokat ró a társigazgatósá
gokra. Kérte a vendég ügyinté
zőket. hogy önkéntes alapon 
küldjenek újabb kirendelteket. 
elsősorban Rákosrendező állo
másra sarus, váltókezelő, kocsi
rendező és vonatfelvevö mun
kakörökbe. 

A tanácskozás végén Jávor 
Miklós pénzjutalmat adott át 
hat ügyintézőnek az első félév
ben kifejtett tevékenységükért. 

R. K. I. 

tek környezetvédelmi tevé
kenységét hangsúlyozta előadá
sában, kiemelve azt a szerepet, 
amelyet a többmilliós tagság
gal rendelkező tömegszervezet 
betölthet a környezetvédelmi 
felvilágosító, nevelő és mozgó
sító munkában. 

Dr. Várszegi Gyula előadásá
ban szmtén a szemléletformá
lásra, a gondolkodásmódra he
lyezte a hangsúlyt. Ismertette a 
vasút környezetvédelmi gond
jait. Az eredmények közül a 
vasút-villamosítást említette, 
amely a levegőszennyeződés el
leni védelem hatásos eszköze. 
Emellett őszintén beszélt a sta
bil légszennyező források meg
szüntetésének nehézségeiről. 
A MÁV-nál hatvannyolc ilyen 
szennyezőforrás van és ebből 5 

(Folytatás a 9. oldalon.) 

Merre tovább? 
A budapesti vasú�gazgató

ság központi munkaerő-felvéte
li irodája és a székesfehérvári 
körzeti üzemfőnökség Merre to
vább? címmel pályaválasztási 
kiállítást nyitott november 
11-én, Székesfehérvár állomás 
kultúrvárótermében. 

A rendezők bemutatták töb
bek között a pályafenntartás, a 
forgalom, a vontatás, a szertár 
és a bizber munkaeszközeit; 
makettek, fotók segítségével 
engedtek bepillantást a vasút 
életébe. Ezenkívül láthatták az 
érdeklődők a magyar és hol
land vasutasok egyenruháit, va
lamint 20 külföldi menetrend-• 
könyvet. 

A tizenegy napon át tartó ki
állításnak körülbelül ezer láto
gatója volt. 

(s) 

Sok munkát ad a ferem•városi vasutasoknak is az idei őszi csúcsforgalom. Amikor a képriport ké!>zült, még kellemes időb(>n -.ég«-z
hették felelő&!>égtelje!> munkájukat a rendezőpályaudvar dolgozói. Fotóriporterünk Ber«-xa Gyula -.áltókn«-lőt. Földi Béla �an.tzót, 

Hajós Attila kocsirendezőt, Varga Jenő 1érfelvigyázót és a tolatásvez«-lőkt'I örökít«-11«- m«-g munka közben 
(Horválh Zohán képriportja) 
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Nemzetközi konferencia Prágában 
Koszo'rus Ferenc f6titkárt újb61 megválasztották 

a vásutas ágazati bizottság elnökének 

A Közlekedési, Kikötői és 
Halászati Dogozók IX. Nemzet
közi Szakmai Konferenciája ok
tóber 22-26-a között ülésezett 
Prágában. A konferencián 69 
ország 116 szakszervezetének 
képviseletében 266 delegátus, 
meghívott vendég és megfigye
lő vett részt. Szakszervezetün
ket Koszorus Ferenc főtitkár 
vezetésével négytagú delegáció 
képviselte. 

A gazdasági válság 
tovább mélyült 

A konferencián Georges La
noue elnök, majd K. C. Mathew 
főtitkár megnyitója, illetve be
vezető előadása után széles kö
rű vita bontakozott ki a plenáris 
üléseken, majd a regionális és 
ágazati bizottsági üléseken. 
A felszólalók mélyreható elem
zéseken keresztül mutatták be 
hazájuk vagy a képviselt föld
rész gazdasági és politikai hely
zetét. A hozzászólások lényege 
a következőkben foglalható ösz
sze: 

a nemzetközi élet gyorsan 
változó körülményei számos új 
problémát vetettek fel, amelyre 
a szakszervezetnek reagálniuk 
kell. A politikai és a gazdasági 
élet számos kihívásával szem
ben a szakszervezetek csak ak
kor léphetnek fel hatékonyan, 
ha gazdag tapasztalataikat fel
használva összehangolják ak
cióikat. De azok a módszerek, 
amelyek tegnap még alkalma
sak voltak az egységakciók si
keréhez, ma már részben túlha
ladottak, főleg olyan időszak
ban, amelyet a tőke nyugtalaní
tó mértékű internacionalizáló
dása és a munkásosztály elleni, 
megújuló támadásai jellemez
nek. 

Az előző, a damaszkuszi kon
ferencia óta eltelt négy év alatt 
a szakszervezeti mozgalom szá
mos bonyolult problémával és 
ellentmondással találta magát 
szembe a gazdasági élet min
den területén. Az egy évtizede 
tartó tőkés gazdasági válság 
tovább mélyült. A munkanél
küliség, az alulfoglalkoztatott
ság, az infláció, a bérek befa
gyasztása és a meredeken 
emelkedő árak minden eddigi 
rekordot megdöntenek és egyre 
bizonytalanabbá teszik a tőkés 
és fejlődő országok dolgozóinak 
életkörülményeit. A munkanél
küliség és a foglalkoztatás sta
bilitásának a hiánya - mint a 
kapitalizmus veleszületett be
tegsége - káros hatással volt a 
létbiztonságra. Ennek a hely
zetnek elsőszámú áldozatai a 
nők, az ifjúmunkások és a ven
dégmunkások voltak. 

A foglalkoztatás helyzetének 
romlásához a tőkés országok
ban még hozzájárul a gyors üte
mű ésszerűsítés, a technikai újí-

Tanácskozik a konferencia 

tások és a robotok sokoldalú be
vezetése. A tőkés gazdaságnak 
ezek a változásai természetesen 
a közlekedési ipart is jelentős 
mértékben befolyásolták, hi
szen a szállítás rendkívül fontos 
és alapvető infrastrukturális 
összetevője a gazdasági élet 
minden szektorának. A közle
kedés és szállítás területén be
vezetett technikai újítások, 
majd az ezeket követő átszerve
zések és létszámcsökkentések 
számos helyen ütköztek a dol
gozók és szakszervezeteik ellen
állásába. Sok hozzászóló hivat
kozott a szocialista országok 
példájára, ahol a közlekedési 
rendszer az egész társadalom 
érdekeinek és szükségleteinek 
megfelelően funkcionál. Ezek
nek az országoknak a közleke
déspolitikáját a közlekedési 
ágazatok kiegyensúlyozott és 
összehangolt működése és de
mokratikus irányítása: jellemzi, 
a közlekedési dolgozók szak
szervezeteinek közvetlen bevo
násával. 

A béke és leszerelés 
a vita 

középpontjában 

Több felszólaló rámutatott ar
ra, hogy a közlekedés kulcsfon
tosságú szerepe miatt nemzeti 
és nemzetközi szinten egyaránt 
a monopoltőke, de különösen a 
transznacionális vállalatok nö
velik befolyásukat a tőkés gaz
dálkodású országok közlekedé
sében. A közlekedési ipar mul
tinacionális és transznacionális 
társaságainak működése általá
ban nem tiszta formában jelent
kezik, hanem hol multinacioná
lis konzorciumok, hol pedig sa
ját hajóval rendelkező olajtársa
ságokként. A közlekedési dol
gozók közvetlenül érdekeltek a 
nemzetközi kapcsolatok és ke
reskedelem javításában és egy 
új nemzetközi gazdasági rend 
kialak'ításában, amelyben a 
közlekedésnek egyéb funkciói 
mellett fontos szerepet kell ját
szania a gazdaságilag és kultu
rálisan elmaradott térségek fej
lesztésében. 

A vitában rendkívül nagy 
hangsúlyt kapott a béke és a le
szerelés kérdése. A küldöttek 
mélyen egyetértettek azzal, 
hogy a gazdasági válság követ
kezményei ellen, különösen a 
foglalkoztatás biztonságáért, a 
szakszervezeti és a demokrati
kus szabadságjogokért folyó 
harcnak csak a békéért és a le
szerelésért folytatott egyidejű 
küzdelemmel van értelme. A 

közlekedési dolgozók számára 
a béke és a nemzetek közötti 
együttműködése életfontosságú 
kérdés. A közlekedés és szállí
tás átlépi a határokat, ennélfog
va nemzetközi jellegű. Ezért za
vartalan működésének alapve-

tő feltétele a békés egymás mel
lett élés. A szakszervezeti moz
galomban már hagyományai 
vannak a különböző szakszer
vezetek közötti kapcsolattartás
nak és együttműködésnek. Az 
elmúlt években ez a tendencia 
erősödött és tovább szélesedett 
- állapították meg a küldöttek. 

Az ötnapos tanácskozás so
rán ülésezett a vasutas ágazati 
bizottság is, ahol 28 ország 43 
küldötte meghallgatta a bizott
ság elnökének, Koszorus Fe
renc szóbeli előterjesztését a 
négyévi munkáról. Ezután a vi
tában felszólalók értékelést ad
tak hazájuk vasúti közlekedésé
nek helyzetéről és jövőbeni ter
veikről. Számos javaslat hang
zott el az ágazati bizottság mun
kájával kapcsolatban is. Töb
bek között javasolták a felszóla
lók, hogy a sikeres 1984. évi bé
csi béke és leszerelési konferen
cia · szellemében tovább kell 
folytatni a harcot Európa és a 
világ biztonságáért; közösen fel 
kell lépni a vasutak magánkéz
be adása ellen; gondos témavá
lasztással fel kell készülni a 
VIII. Nemzetközi Vasutas Sze
mináriumra; javítani kell az 
ágazati bizottság információs és 
koordinációs tevékenységét, 
meg kell szervezni a vasutas és 
a szakszervezeti kutatóintéze
tek eredményeinek hasznosítá
sát; erősíteni kell a vasutasok 
közötti szolidaritást. Az ágazati 
bizottság ülésén részt vevők 
egyhangúlag elfogadták az írá
sos és szóbeli előterjesztést, 
majd további négy évre ismét 
Koszorus Ferencet kérték fel 
az elnöki, Csenki Gyulát a tit
kári funkciók ellátására. 
A vasutas ágazati bizottság ál
landó tagországai a következő 
időszakra: Ausztria, Csehszlo
vákia, Franciaország, Magyar
ország, NDK és a Szovjetunió. 

Megválasztották 
a szövetség vezetőit 

A konferencia befejezésül ha
tározatokat fogadott el a „chica
gói események centenáriumá
ról", az „SZVSZ megalakulásá
nak 40. évfordulójáról", a XI. 
Szakszervezeti Világkongresz
szusról ", a „Közel-Keletről", ,,a 
japán vasutasok harcáról'', ,,La
tin-Amerikáról és a Karib-tér
ségről ", a „Közlekedési dolgo
zók akcióegységéről". A küldöt
tek szolidaritásukat fejezték ki 
Korea, Mexikó és Dél-Afrika 
dolgozóival és népével. • 

A konferencia további 15 
közlekedési szakszervezetet 
vett fel tagszervezetei sorába, 
majd megválasztotta- a nemzet
közi szövetség vezető szerveit. 
A szövetség főtitkárává ismét 
K. C. Mathew elvtársat válasz
tották meg. 

Baranyai Zoltán 

A záhonyi átrakókörzetben 

A szakszervezeti bizottság 
az érdekvédelemre összpontosított 

A záhonyi üzemigazgatóság 
bizalmitestülete november 2-án 
értékelte a területi szakszerve
zeti bizottság ötéves tevékeny
ségét, elfogadta a számvizsgáló 
bizottság jelentését. Az esemé
nyen részt vett dr. Juhász Zol
tán, a Vasutasok Szakszerveze
te titkára, Diczkó László, a me
gyei pártbizottság titkára, Ma
rik Sándorné, a Szakszerveze
tek Szabolcs-Szatmár Megyei 
Tanácsának titkára, Simon 
László, a MÁV Vezérigazgató
ság főosztályvezető-helyettese. 
A résztvevőket Szabados Sán
dor üdvözölte, majd Verba Fe
renc, a tszb titkára terjesztette 
elő beszámolóját. 

Felelősséggel 
A bizalmi- és alapszervezeti 

választásokat a tagság és tiszt
ségviselők élénk eszmecseréje 
jellemezte, a vitában a hétezer 
szervezett dolgozó közül másfél 
ezer vett részt. A hozzászólók 
felelősséggel beszéltek a szállí
tási tervek teljesítésének nehéz
ségeiről, a vasút helyzetéről és 
jövőjéről, a szociális ellátás ala
kulásáról. Sürgették és támo
gatták a fegyelem megszilárdí
tására tervezett intézkedéseket, 
az üzembiztonság helyzetének 
javítását. 

Az üzemigazgatóság a beszá
molási időszakban szállítási fel
adatainak eleget tett, javult a 
gazdálkodás színvonala és haté
konysága. Nőtt a normálból 
széles kocsiba történő átrakás, 
a tervezettnél több kocsit javí
tottak meg. Mindez egyenetlen 
és csökkenő árubelépéssel tör
tént, ami feszültségeket jelen
tett a foglalkoztatásban, a dol
gozók átcsoportosításában. 
A szocialista munkaverseny 
eredményei alapján háromszor 
nyerték el a Kiváló Üzemigaz
gatóság címet. 

A szakszervezet nagy gondot 
fordított arra, hogy a különböző 
szolgálati helyek eltérő szociális 
ellátottsága javuljon. Több be
ruházás készült el, a közelmúlt
ban adták át Záhonyban a leg
nehezebb fizikai munkát végző 
kézi átrakómunkásoknak a fe
dett csarnokot. A dolgozók la
kásépítésének, illetve -vásárlá
sának támogatására 40 millió 
forintot fordítottak. A bejárók 
kényelmét szolgálja, hogy a 
vasútállomással nem rendelke
ző községekből naponta 2700 
dolgozót utaztatnak autóbusz
szal. Az üzemi étkeztetést két és 
félezren veszik igénybe. Sajnos, 

a szociális létesítményeket nem 
eléggé becsülik meg a dolgo
zók. 

A bérintézkedéseknél arra tö
rekedtek, hogy a munka nehéz
ségi fokát és hatékonyságát is
merjék el, a létszámhiányos te
rületeken emelkedjenek még 
jobban a bérek. (Az utóbbi öt 
évben közel 27 százalékkal 
emelkedtek.) 

A munkaügyi döntőbizottság 
a panaszok egyharmadában a 
dolgozónak adott igazat, ami a 
fegyelmi jogkört gyakorlók 
nem kellő körültekintésére utal. 
A Legtöbb f elelősségrevonás it
tasság és az igazolatlan távol
lét miatt fordul elő. A szakszer
vezeti jogsegélyszolgálat bevál
totta a hozzá fűzött reményeket. 
Munkáját 1981-től főállású jo
gász látja el, aki közel ezer dol
gozó ügyében intézkedett, illet
ve adott tanácsot. 

A szakszervezeti tisztségvise
lők bentlakásos tanfolyamain 
több mint háromszázan vettek 
részt, a helyi oktatásokon 
ugyanennyien kaptak hasznos 
ismereteket. Sikerült előre lép
ni a dolgozók műveltségében. 
Hetvenheten szerezték meg a 
nyolc osztályos általános iskolai 
végzettséget, középiskolában 
százheten fejezték be tanulmá
nyaikat. A művelődési ház ve
zetésében bekövetkezett válto
zások megfelelő szintre emelték 
ezt a munkát, eredményesen 
dolgozik az énekkar, az ifjúsági 
fúvószenekar és más közössé
gek. 

Megnőtt 
az aktivitás 

A záhonyi területi szakszer
vezeti bizottság munkáját a 
szervező-, nevelő tevékenység
re, valamint az érdekvédelem
re összpontosította. Javultak 
tömegkapcsolatai, s a szerve
zettség is fokozódott. Javult az 
üdültetésben részt vevő fizikai 
dolgozók aránya, 1984-ben 
Karcag-Berekfürdőn sok társa
dalmi munkával hétvégi üdülőt 
építettek, �hol évente 300 fel
nőtt és 140 gyermek üdülhet. 

A vitában a hozzászólók saját 
területük eredményeinek és 
gondjainak bemutatása mellett 
a megnövekedett aktivitást 
emelték ki. A Vasutasok Szak
szervezete elnökségének üdvöz
letét dr. Juhász Zoltán tolmá
csolta. Kiemelte, hogy ez a tes
tületi ülés is része annak a 
párbeszédnek, amely a szak
szervezet és a tagság között 

zajlik. A határozatok valóra 
váltása a helyi csoportokban 
történik. Ha jó a légkör, megva
lósulnak a feladatok, pezsgő a 
mozgalmi élet. Jólesett érzékel
ni a vitában a kritikai hangvé
telt, ami a munka jobbítását 
szolgálja. A központi vezetőség 
értékelése szerint a záhonyi te
rületi szakszervezeti bizottság 
munkája fejlődött. Jó a kapcso
lata az üzemigazgatósággal. 
Kezdeményező a munkaver
senyben, melynek eredményei 
országosan is elismerésre mél
tóak. Az érdekvédelemben, a 
dolgozók panaszainak intézésé
ben szintén sikereket értek el. 

Diczkó László felszólalásá
ban a szakszervezet növekvő 
feladatait, az éhhez szükséges 
felelősség és önállóság megte
remtését hangsúlyozta. 

Ajánlások 
a kongresszusnak 

A bizalmitestület állást fog
lalt a határozatok végrehajtásá
ról és ajánlásokat fogadott el a 
Vasutasok Szakszervezete XI. 
kongresszusa munkájához. 
Többek között kiemelten foglal
koznak az átrakókapacitás jobb 
kihasználásával, erősítik a jöve
delmező gazdálkodást. Tovább
fejlesztik a brigádok tevékeny
ségét, javítják a munkakapcso
latokat a szovjet vasutakkal. 
Fokozott gondot fordítanak a 
létszám- és keresetszínvonal
gazdálkodásra. Törekednek a 
szociális ellátottság javítására, 
segítik a lakásépítést és a letele
pedést. a segélyek odaítélése
kor következetesebben vizsgál
ják a rászorultságot. Kérik, 
hogy a kongresszus határozatai
nak előkészítése során kiemel
ten foglalkozzanak a jövedel
mező gazdálkodással, ez le
gyen a megítélési alapja az 
igazgatóságoknak, gazdálkodó 
egységeknek. Javasolják a tel
jesítményi követelményi rend
szer továbbfejlesztését, a válla
lati jóléti alapok elosztásának 
demokratizálását, korszerűsíté
sét, az igazgatóságok és foglal
koztatási csoportok között meg
lévő bérfeszültségek felszámo
lását. 

A testület ülésén dr. Juhász 
Zoltán bejelentette, hogy az 
üzemigazgatóságon ezentúl in
tézőbizottság fogja át az irányí
tómunkát. Az intézőbizottság 
titkárának Verba Ferencet vá
lasztották meg. 

Lányi Botond 

A barcikai szb-titkár 
ismét bizalmat kapott 

Zsana Tivadar már nem mai 
gyerek a szakszervezeti mozga
lomban. Idestova 35 éve, hogy 
valamilyen tisztet vállalva kép
viseli vasutas társai érdekeit. 
Öt év óta a kazincbarcikai 
üzemfőnökség szakszervezeti 
bizottságának titkára. 

- Nemrég zajlottak le a vá
lasztások. Izgult-e azért, hogy 
újabb öt esztendőre - a közel 
ezer szakszervezeti tag révén -
bizalmat kapjon? 

- Nem izgultam, noha egy 
ilyen választás a függetlenített 
funkcióban lévő vezetőket ala
posan megméri. A bizalom 
ugyanis kényes portéka. Nehe
zen szerezhető meg és egy mai 
- egyre szélesülő demokrati
kus választás során - hamar el 
is veszíthető. 

- Végül is a dolgozók majd
nem egyöntetű szavazatával új
ból bizalmat kapott. 

- Így történt, és ennek 
nemcsak örültem, hanem is
merve gazdasági nehézségein
ket, el is komorodtam. Eddig 
sem volt könnyű a dolgozók ér
dekeit a gazdálkodás, a vasút 
érdekeivel egyeztetni, de ez
után még nehezebb lesz. Így 
aztán bevallom őszintén, hogy 
a választás után néhány napig 

gyengélkedtem. A feleségem 
tréfásan meg is jegyezte: mi az 
uram, a gyomrára ment a di
csőség? De félre a tréfával, vé
gül is újult erővel folytatom to
vább a titkári munkát. 

- És ha nem választották 
volna újra? 

- Annak idején elvégeztem 
a tisztképzőt, forgalmista, majd 
oktató tiszt voltam, amíg nem 
függetlenítettek a szakszerveze
ti funkcióban. S hogy ezeken a 
posztokon is megálltam a he
lyem, azt a hat Kiváló Dolgozó 
kitüntetés is bizonyítja. 

- A dolgozók úgy ismerik, 
hogy szókimondó, az igazságért 
bátran kiáll, de csak olyan em
ber mellett, aki becsületesen el
végzi a rábízott feladatot. 

- Ez természetes. 
- Az üzemfőnökség terüle-

tén dolgozóknak több mint fele 
nő. Hogy tud velük szót érteni? 

- Jobban mint a férfiakkal. 
Bár a bizalmiak zöme nő, akik
re a családi terhekből több ne
hezedik, mégis kevesebb velük 
a probléma, mint a férfi kollé
gákkal. Volt rá eset, hogy még 
szerelmi dolgokban is kértek ta
nácsot. 

- És tudott adni? 
- Nézze, a bajba jutottnak 

már az is megkönnyebbülés, ha 

meghallgatják. Volt rá eset, 
hogy két ember összekuszáló
dott viszonyát egy autóbusszal 
szervezett szakszervezeti kirán
dulás hozta rendbe. Mert a 
sport- és kulturális rendezvé
nyeken kívül gyakran szerve
zünk kollektív kirándulásokat, 
ahol szorosabb barátságok szö
vődnek. 

- S a „rázósabb" dolgok: 
például a bér- és szociális 
ügyek? 

- A jól értelmezett és gya
korolt munkahelyi demokrácia 
alapján a szakszervezeti bizal
miak irányításával - és a fenn
álló rendelkezések alapján - a 
dolgozók maguk döntik el, 
hogy ki a legérdemesebb a ki
sebb kollektívákban béreme
lésre, prémiumra, kitüntetésre, 
üdülési beutalókra, vagy - szo
ciális helyzete alapján anyagi 
támogatásra. 

- Ezek szerint az üzemfő
nökség szb-titkárának nem is 
olyan nehéz a dolga? 

Zsana Tivadar mosolyog a 
megjegyzésemen és csak az 
arckifejezésével bizonygatja: 
majd megtudnám, ha ezer em
ber bizalma erre a posztra állí
tana . .. 

Dávid József 
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Negyvennégy évi vasúti szolgálatból Szakszervezetek a közmüvelodésért 
Három évtized 

szb-titkári poszton 
Írta: Virizlay Gyula, a SZOT titkára 

ményeket állítani, amelyek csu- nek kialakításában, a szakmai 
pán a kölcsönzött könyvek fogások elsajátításában, a fiata
menny1segere ösztönöznek. lok munkássá nevelésében a 
Hosszú utat kell végigjárnia an- kollektívák egymást segítő 
nak, aki rendszeres olvasóvá szándékában. Ez is szolidari
akar válni. Beiratkozni a tás. És szolidaritás az is, hogy 
könyvtárba, kikölcsönözni a figyeljünk egymásra, legyen 
könyvet csak az első lépcsőfok. időnk osztozni a másik 
Nem mindegy, milyen könyv 
kerül az olvasó kezébe, megfe-

gondjaiban, örömeiben. Ami
kor nehezebb helyzetben van 
az ember, akkor igényli a leg
j_�bban a többiek segítségét. 
Onmagában már az is segítség, 
ha nehéz pillanatokban leg
alább elmondhatjuk egymás
nak problémáinkat. 

lel-e az érdeklődésének, mű
veltségi szintjének? Olyan in
formációkkal kell segíteni az ol- Tekintélyt a művelődésnek 

Kevés embernek adatik 
meg az, hogy három évtize
dig egy főnökség szb-titkára 
legyen. Matiszkó Károly 
azok közé a szerencsés em
berek közé tartozik, aki el
mondhatja ezt magáról, hi
szen már harminc éve titká
ra a sátoraljaújhelyi pálya
fenntartási főnökség szak
szervezeti bizottságának. 
Hamarosan nyugdíjba vo
nul. Ebből az alkalomból 
kértük arra, hogy beszéljen 
tapasztalatairól, emlékezzék 
a múltra. 

létszámhiány mentett meg. 
1946-ban neveztek ki pálya
munkásnak. Esténként so
kat tanultam, be kellett pó
tolnom a lemaradást. Elvé
geztem a budapesti Vasút
építő Technikumot. Később 
a SZOT felsőfokú munkavé
delmi szaktechnikusi tagoza
tát is sikerrel fejeztem be. 
Beiratkoztam a marxista
leninista esti egyetemre is, 
azután hobbiból elvégeztem 
a kertészeti technikumot. 

A kulturális nevelő munka -
és ezzel szoros összefüggésben 
- a kulturális érdekvédelem a 
szakszervezeti tevékenység 
szerves része. Milyen módsze
reket kívánnak ezek a felada
tok? Elsősorban igényt kell éb
reszteni azokban is, akikben a 
művelődés szükségessége még 
nem érlelődött meg. Igényt éb
reszteni azonban nem lehet az 
általánosságok szintjén, hanem 
csak konkrét módon, differenci
áltan, a tényleges érdekeltségre 
építve. A könyvtárak elé pél
dául nem szabad olyan követel-

vasó, tanuló, művelődő dolgo- -------------------------
zókat, amelyek többet jelente-

Természetesen közben 
egyéb vasúti szaktanfolya
mokon is kellett tanulnia. A 

44 évi vasúti szolgálata 
alatt volt pályamunkás, elő
munkás, vonatjelentő őr 
Adácson, beosztott pálya
mester a Nyugati pályaud
varon és a leghosszabb 
ideig vonali oktatótiszt. 
1982-ben vehette át a 40 évi 
szolgálatért járó emlékér
met. 

nek a könyvkölcsönzésnél. 

Tudatosan, differenciáltan 

Ha egyénhez igazodó, diffe- vágyait, törekvéseit. Ezek az 
renciált munkát tudunk végez- egészséges kollektívák tudnak 
ni, akkor lehet reményünk a a tanulásnak. a műveltségnek 
művelödők körének szélesítésé- valódi rangot adni. a becsüle
re. Kulturális munkánknak ta- tes, tisztességes munkának zöld 

- A felszabadulás óta 
aktívan dolgozom a szak
szervezeti mozgalomban -
mondja. - 1945-ben lettem 
az MKP, valamint a Vasuta
sok és Hajósok Szakszerve
zetének tagja. Kezdetben bi
zalmi, majd üzemi bizottsági 
elnökként tevékenykedtem. 
Az ellenforradalom leverése 
után választottak meg a sá
toraljaújhelyi pft-főnökség 
szb-titkárának. Azóta meg
szakítás nélkül ebben 
funkcióban dolgozom. 

- Nem fáradt még el a 
munkában, nem unta meg a a vasutat? 

f lán legnagyobb gyengesége, utat biztosítani. A szakszerve
l hogy nem eléggé differenciált. zet támogatja a jól végzett mun-
1 Sok még a sablon; nem elég tu- kát, a hozzáértést. a közösségi 

1 datos az egyes rétegekhez és az érdekek elsőbbségét. a szolida
egyes emberekhez való közele- ritást, és ennek megfelelően a 
dés. munka szerinti bérezést. a tanu-

Matiszkó Károlyt szeret
ték és tisztelték a főnöksé
gen. Gondjaikat, bajaikat 
igyekezett orvosolni. Abban 
a szerencsés helyzetben 
volt, hogy mint vonali okta
tótiszt, a 400 szakszervezeti 
tagot szinte személyesen is
merte. Ez lényegesen meg
könnyítette a szakszervezeti 
munkát, mert mindig friss 
információk birtokába ju
tott, tudta, hogy adott idő
szakban mik foglalkoztatják 
a legjobban a vasutasokat. 

- Nagyon sok tapaszta
latot szereztem, amikor jár
tam a pályamesteri szaka
szokat. Minden nap más 
munkahelyen beszélgettem 
az emberekkel; feltárultak 
előttem örömeik és gond
jaik. 

- Mikor lett vasutas? 
- Én 1942-ben napszá-

mos munkásként kerültem a 
vasúthoz. A felmondástól 
csak a háború kitörése utáni 

- A vasutat nem lehet 
megunni és fáradtnak sem 
érzem magam. Még mindig 
fiatalos ambícióval dolgo
zom a munkahelyemen. Né
ha ugyan már fájnak a lá
baim, de nem panaszkodom. 
Ha egy kis kikapcsolódásra 
vágyom, akkor kimegyek a 
sátoraljaújhelyi Veres föld 
dűlőbe. Ott van egy kis sző
lőm, azt ápolgatom. A friss 
levegő és a fizikai munka 
felüdít. Az év végén már 
nyugdíjba megyek. Több 
idő jut majd a szőlő művelé
sére, de azért lélekben örök
re vasutas maradok. 

Matiszkó Károlynak a 
vasúttól való búcsúzás nap
jára kedves meglepetést tar
togatnak munkatársai. Egy 
kiselejtezett pályamesteri 
hajtókát újítottak fel, ame
lyet ajándékba adnak, hogy 
mindig a vasútnál töltött 
évekre emlékeztesse. 

Kovács István 

Amikor megfogalmazzuk a lás kedvező feltételeinek meg
szakszervezeti elképzeléseket, őrzését. a szocialista életmód 
tudnunk kell, mit várnak a dol- térhódítását. Ehhez a szakszer
gozók a kulturális élettől. Ta- vezeti mozgalomnak saját intéz
pasztalataink szerint azt, hogy ményrendszere is van: könyv
tegye könnyebbé számukra az tárhálózata, amely szinte min
eligazodást az élet dolgaiban, a den munkahelyre kiterjed, több 
munkahelyeken és a munkahe- mint kétszáz művelődési ottho
lyen kívül, a gyermeknevelés- na, számos amatőr művészeti 
ben a háztartási tennivalókban. együttese, ifjúsági klubjai. 
a kiskertek művelésében. a szó- A szakszervezeti politikai ok
rakozásban, a pihenésben. tatásban mintegy 600 ezer dol
Olyan ismereteket. élményeket gozó vesz részt évente. De nem 
igényelnek az emberek, ame- csupán saját lehetőségeinkben 
lyek segítik munkájukat, gaz- gondolkodunk. Tekintettel kell 
dagítják életüket, hasznos.,;á te- lennünk arra is, hogy a szak
szik szabad idejük eltöltését, él- szervezeti mozgalom tagsága 
ményekkel ajándékozzák meg rendkívül heterogén a művelt
őket. Sokszínűbb, változato- ségi szint szempontjából is. 
sabb, az egyének törekvéseire A szakszervezeti mozgalom 
építő kulturális életet szeret- hosszú ideig minden energiáját 
nénk kibontakoztatni. a művelődés szempontjából el-

Az egyénekhez eljutni mm- maradottabb rétegekre fordítot
den kérdésben - de különösen ta. Ez helyes törekvés volt, hi
a kultúrában. a művelődésben szen súlyos adósságokat, jelen
- csak konkrétan lehet. És ezt tős hátrányokat kellett pótolni. 
csak a bizalmi. az a munkahelyi Ilyen tennivalóink a jövőben is 
kollektíva tudja elvégezni. aki lesznek, a művelődésbeli hát
jól ismeri az emberek gondjait. rányok leküzdésében nem 

----------------------------------------. 
hagyhatjuk magukra az embe-
reket. De itt nem állhatunk 

Szegedi számvetés 
meg. Mindez nem jelentheti 
ugyanis azt. hogy tagságunk is
kolázottabb rétege. a kvalifikál
tabb dolgozók, az értelmiségiek 
ne kapják meg azt a figyelmet, 

A szegedi területi szakszerve
zeti bizottság, öt év munkáját 
értékelő bizalmitestületi ülését 
november 15-én tartotta meg 
Szegeden, a vasutas művelődé
si házban. Mári Gábor üdvözöl
te a résztvevőket, a meghívotta
kat, köztük az elnökségben he
lyet foglaló Tolnai fldikót, a 
Vasutasok Szakszervezete köz
ponti vezetőségének titkárát, 
Horváth Károlynét, a Csong
rád megyei pártbizottság titká
rát, Dobóczky Károlynét, az 
SZMT Csongrád Megyei, Szel
ják Györgyöt, az SZMT Békés 
Megyei titkárát és Lovász Lá

zár vasútigazgatót. 
A küldötteknek a korábban 

eljuttatott írásos beszámolóhoz 
Lugosi József, a területi szak
szervezeti bizottság titkára fű
zött szóbeli kiegészítést. Elmon
dotta, hogy augusztus l-től 
szeptember végéig tartó válasz
tásokon 2 vezető főbizalmit, 90 
főbizalmit és 679 bizalmit, illet
ve azok helyetteseit választot
ták meg. A következő választási 
lépcsőben 22 szakszervezeti bi
zottság újjáválasztására került 
sor. 

Az írásos beszámolóban rész
letesen tájékoztatták a küldötte
ket az elmúlt választás óta vég
zett munkáról, az elért eredmé
nyekről. A szakszervezet tevé
kenyen részt vállalt az igazgató
ság gazdasági szervező-irányító 
munkájában. A termelést, gaz
dálkodást segítő főbb szakszer
vezeti feladatokat minden év
ben intézkedési tervben rögzí
tették, azt az alapszervezetek 
titkáraival megvitatták és meg
határozták az egységes cselek-

vés fő irányait. Az intézkedési 
tervben többek között feladatul 
szabták a személy- és áruszállí
tási igények kielégítésének se
gítését, az üzemi teljesítményi 
mutatók javítását, a takarékos 
költséggazdálkodást. 

A vasút fuvarszerző tevé
kenységének segítése érdeké
ben az üzemfőnökségek szak
szervezeti bizottságai felvették 
a kapcsolatot a nagyobb fuva
roztató vállalatok szakszerveze
ti bizottságaival; együttműkö
dési szerződéseket kötöttek, 
rendszeresen értékelték a vég
zett munkát. Eredményesnek 
bizonyult az évenként megkö
tött SZMI'-MÁV-VOLÁN 
együttműködési megállapodás, 
amely az áruszállítási feladatok 
teljesítésére, az ésszerű kocs
igazdálkodásra irányult. 

A termelést és a gazdálko
dást segítő munka mellett meg
különböztetett figyelmet fordí
tottak a dolgozók érdekvédel
mére és képviseletének biztosí
tására, az egészségügyi és szo
ciális ellátásra. Csupán szociális 
beruházásokra 25 millió forint 
jutott. Kecskeméten és Békés
csabán új szociális épületeket 
adtak át. Szegeden pedig most 
épül. Javultak a körülmények 
Vésztőn, Kiskőrösön, Lajosmi
zsén és Szeged-Tisza pályaud
varon. Eredményként könyvel
hető el az 1s. hogy ma már az 
összlétszám 44 százalékának. a 
vonalon dolgozók 61 százaléká
nak biztosítják az üzemi étkez
tetést. A lakásgondok enyhíté
sére pedig az elmúlt években 
közel 75 millió forint kamat
mentes kölcsönt osztottak szét. 

289-en kaptak vállalati bérla- amit megérdemelnek. A műsza-
kást és 386-an szolgálati lakást. ki-technikai fejlődés felgyorsu

A beszámolóhoz tizenhatan 
szóltak hozzá. Horváth Károly
né a megyei pártbizottság és az 
SZMT nevében köszöntötte a 
testületi ülés résztvevőit, majd 
elismeréssel szólt a vasutasok 
munkájáról. a TSZB tevékeny
ségéről. Lovász Lázár igazgató 
hozzászólásában a területi szak
szervezeti bizottság és a gazda
sági vezetés jó együttműködé
sét hangsúlyozta. Külön ki
emelte a szakszervezet terme
lést segítő tevékenységét, vala
mint a bizalmiak és a partner 
gazdasági vezetők szoros kap
csolatát. Tolnai Ildikó a tszb 
munkáját értékelve elmondotta, 
hogy az igazgatóság évek óta 
tartó kiegyensúlyozott. eredmé
nyes munkájában a testület jó 
munkája 1s érződik. Különösen 
hasznosnak értékelte a testület 
gazdasági munkát segítő tevé
kenységét, a szociálpolitika és a 
környezetvédelem jobbítására 
tett lépéseit. a kulturális. az agi
tációs és propagandamunka te
rén elért eredményeket. Java
solta. hogy az alapszervezetek 
önálló munkájára építve tevé
kenykedjen majd az új intézőbi
zottság. 

A vita után került sor az új 
intézőbizottság megalakulásá
ra, amely a 22 alapszervezet tit
kárából. a függetlenített appa
rátus két tagjából és az általuk 
megválasztott titkárból. továb
bá a mellettük működő öt szak
bizottságból áll. Az új intézőbi
zottság zárt körű ülésen titkárá
nak Lugosi Józsefet választotta 
meg. 

Gellért József 

lása. az innovációs folyamatok 
ki bontakozódása elképzelhetet
len az értelmiségiek magasabb 
szintű tevékenysége nélkül. 
Életmódjuk. magatartásuk min
tát jelent. követésre serkent. 

Tapasztalataink szerint saj
nos nincs olyan tekintélye a 
művelődésnek, mint amelyet 
szükségesnek tartanánk. Még a 
szakszervezeti aktivisták, tiszt
ségviselők között is akadnak 
olyanok, akik felesleges teher
nek érzik a művelődési kérdé
sekkel való foglalkozást. Szá
molnunk kell azokkal a hatá
sokkal. amelyek nem teszik ér
dekeltté az embereket a műve
lődésben. Ismeretes például, 
hogy a segédmunkás sokszor 
többet keres, mint a szakmun
kás vagy az értelmiségi. Szá
mos rendelet csak a végzettség
hez. a bizonyítványhoz fűz kö
vetelményt, és nem a tényleges 
tudáshoz. A vállalatok egy ré
sze még úgy érzi. hogy nem 
művelt dolgozókra, hanem csu
pán „munkaerőre" van szüksé
ge. Sajnos a gazdasági szabá
lyozók sem befolyásolják min
dig pozitívan a vállalatokat. 
Mindezeket a kérdéseket napi
renden tartjuk. és a megfelelő 
időben megoldásokat kezdemé
nyezünk az érintett gazdasági, 
állami szerveknél. 

Segítem annak, aki házat 
épít. aki bajba jutott. aki egyéni 
életét akarja jobbá tenni - em
beri érték. De ennél többet is 
jelent a szolidaritás. Még fonto
sabb. hogy az egymásért érzett 
felelősség érvényesüljön a 
munkában. a szakma szereteté-

Nap mint nap tájékoztatni, 
befolyásolni, meggyőzni, ösztö
nözni a dolgozókat, erősíteni 
bennük a politikánk iránti hitet 
és bizalmat, most különösen 
fontos. Ez csak emberközelben 
valósítható meg. Az egész szak
szervezeti mozgalom minden
kori fő kérdése, hogy a dolgo
zókkal együtt valósítsa meg tö
rekvéseit, most újabb ösztön
zést kap. Egyéni megközelítés
re van szükség a döntések előtt, 
amikor egyeztetünk és állás
pontokat alakítunk ki, amikor a 
feladatokat fogalmazzuk meg, 
például a termelést segítő mun
kamozgalmakban, a szocialista 
munkaversenyben. 

A szakszervezetek támogat
ják a felnőttoktatást. Szükség 
van arra, hogy egyre többen ré
szesüljenek szakmai képzésben 
és továbbképzésben, emelked
jék a munkások között a közép
iskolát végzettek aránya, s a 
legtehetségesebb fiatal szak
munkásoknak biztosítsuk a 
munka melletti diplomaszerzés 
lehetőségét. Szélesíteni kíván
juk a társadalmi mobilitás útját, 
csökkenteni az esélykülönbsé
get a művelődési javak igény
bevételénél, a képességek ki
bontakoztatásánál. Ennek érde
kében közreműködünk az isko
larendszer továbbfejlesztésé
ben. Olyan társadalmi akciókat 
szervezünk. amelyek megköny
nyítik a tehetséges munkásfia
talok továbbtanulását, például 
szakmunkás fiatalokat 1skoláz
tatunk be egyetemekre, főisko
lákra vállalati ösztöndíjjal. nap
pali tagozaton. 

A következő időszak egyik 
központi kérdése, hogy a gazda
sági vezetés a dolgozók művelt
ségének növelését hosszabb tá
vú folyamatként kezelje, támo
gassa, és ne csupán a technikai
technológiai változások kény
szerítő hatásának keretei kö
zött. hanem azon túl is. A szak
szervezetek ezt igénylik a gaz
dasági vezetőktó1. Azzal sem 
elégedhetünk meg. hogy a vál
lalatok képzési törekvései első
sorban a felső és középszintű 
műszaki vezetőkre, valamint 
egyes szakmunkáscsoportokra 
irányulnak. Az eddigieknél sok
kal szélesebb rétegeket szüksé
ges a művelődés áramkörébe 
bekapcsolni. 

A struktúraváltás nem csu
pán azoknak a fiataloknak je
lent kényszerpályát, akik nap
jainkban is hiányos iskolai vég
zettséggel állnak munkába -
mert ezek száma szerencsére 
egyre kevesebb -, hanem az 
idősebbek számára is, akik már 
két-három évtizede kikerültek 
az iskolapadból, és akik közül 
senki sincs „bebiztosítva" a pá
lyamódosítás, a munkahelyvál
tás ellen. Ezért is tekintik a 
szakszervezetek is az iskolai 
felnőttoktatás fokozottabb tá
mogatását a dolgozók egyre 
közvetlenebb érdekvédelmének, 
rövidebb és hosszabb távon 
egyaránt. Ezért sürgetjük, kez
deményezzük és támogatjuk a 
munkahelyek, a közművelődési 
intézmények és az iskolák fel
nőttnevelési törekvéseinek jobb 
összehangolását, az együttmű
ködés további bővítését. Ebben 
még jelentős tartalékaink van
nak. 

A tudást el kell ismerni 

A szakszervezeti mozgalom 
különösen érdekelt abban, 
hogy növelje befolyását a ta
nuló és munkavállaló fiatalok 
körében, annál is inkább. mert 
tagságának közel egyharmada. 
egymillió egyszázezer fő fiatal, 
akik már a szakmunkásképző 
intézetekben, illetve a felsőok
tatásban találkoznak a szak
szervezettel. Egyáltalán nem 
mellékes tehát, milyennek látja 
a mozgalmat a ma ifjú nem
zedéke. 

Közismert, hogy a fiatalok 
életében különösen nagy jelen
tősége van a szórakozásnak, a 
szabadidő közösségi eltöltési le
hetőségeinek. Ma már nagyobb 
gonddal foglalkozunk a szóra
koztatással. mint korábban. Tá
mogatjuk a divatjelenségekben 
felbukkanó érdeklődést (popze
ne, diszkó, aerobic, tánchá
zak). mert ezekre építve köny
nyebben eljuthatunk az ifjúsá
g1g. Bizalommal fogadjuk a fia
talok minden olyan törekvését. 
amelyben maguk kívánják 
megszervezni a szabadidejüket. 
Ifjúsági klubok létesültek mun
kájuk nyomán. amatőr művé
szeti együttesek alakultak, ba
ráti köröket hoztak létre. sport
pályákat létesítettek. Minden 
generáció a saját tapasztalatai 
alapján ismerheti fel helyét a 
társadalomban. de ezeket a ta
pasztalatokat nem adhatjuk ké
szen. Önmaguknak kell meg
szerezni. Ehhez azonban értel
mes feladatokra. cselekvési le
hetőségekre van szükségük. 

Tapasztaljuk azt is. hogy egy
re szélesebb körben válnak 
népszerűvé a dolgozók körében 
azok a rendezvén�1ormák. ahol 
a jelenlevők nem csupán „fo-

gyasztók ", hanem kezdeménye
zői. szervezői a szabadidő eltöl
tésének. Ők adják ezekhez az 
ötleteket, ők rendezik, gyakran 
maguk viselik a költségeket és 
- nem utolsósorban - ők a 
résztvevők is. Látszatra nem 
nagy dolgokról van szó. ,,Csak" 
arról, hogy a munkahelyi kiskö
zösségek saját lehetőségeikhez, 
érdeklődésükhöz, igényeikhez 
igazodó művelődési, közösségi 
alkalmat teremtenek. Ezek tíz
és százezreket mozgathatnak 
meg. Nagy lehetőséget látunk 
ebben, és támogatjuk a közös
ségekre alapozó, a közösségek 
által létrehozott helyi kezdemé
nyezéseket. Szeretnénk, ha 
ezek gyorsan terjednének. 

Az önművelés a jövő alapve
tő tanulási formája. A dolgozó
kat jobban érdekeltté kell tenni 
abban. hogy önmaguktól. sze
mélyiségük gazdagításának vá
gyától vezérelve művelődjenek, 
tanuljanak, szerezzenek újabb 
ismereteket. A nagyobb tudást, 
pontosabban az ennek alapján 
végzett értékesebb munkát 
anyagilag 1s el kell ismerni. De 
ez nem jelenti azt. hogy min
denfajta tanulást automatiku
san bérrel kell honorálni. Ennél 
többről van szó. amikor a mű
velt emberről beszélünk. és eb
ben is érdekeltté kell tenni min
denkit. 

Néhány embert könnyű a 
kultúra magasabb szintjére jut
tatni. de mindezt tömegmére
tekben megtenni - rendkívül 
nehéz. Mi mégis ezt az utat vá
lasztottuk, mert egész népünk 
felemelkedését szolgáljuk. Ez 
következik munkásmozgalmi 
hagyományainkból. elveinkből. 
meggyőződésünkből. 
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NAPIRENDEN 

a kö::4lekedési vállalatok 
fiataljainak hely::4ete 

Szegeden ülésezett a közlekedési minisztérium 
üjúsági bizottsága 

A Közlekedési Minisztérium 
ifjúsági bizottsága 1983-ban ha
tározta el, hogy a közlekedési 
tárca területén működő vállala
toknál áttekintik az ifjúságpoli
tikai tevékenységet. Hajdú és 
Borsod megye, valamint Buda
pest után a bizottság legutóbb 
Csongrád megye vállalatainál 
dolgozó fiatalok élet- és munka
körülményeit vizsgálta. A ta
pasztalatokról részletes írásos 
előterjesztés készült, melyet az 
érdekeltek - az ifjúsági bizott
ság tagjai, a MÁV Igazgatóság, 
a MÁV Szentesi Építési Főnök
ség, a VOLÁN 10-es Számú 
Vállalat, a Szegedi Közúti Igaz
gatóság, a Szegedi Közlekedési 
Vállalat és a Hódmezővásárhe
lyi Közúti Építő Vállalat vezetői 
és KISZ-titkárai - októberben 
Szegeden, a MÁV Igazgatóság 
központjában tartott kihelye
zett ülésen vitattak meg. 

Törődnek 
az ifjúsággal 

A házigazdák nevében Lo
vász Lázár igazgató köszöntöt
te a megjelenteket, majd Klézl 
Róbert miniszterhelyettes, az if
júsági bizottság elnöke nyitotta 
meg a tanácskozást. Tájékozta
tást adott arról, hogy az 
MSZMP KB ifjúságpolitikai ha
tározatának végrehajtását, az if
júsági törvény betartását a mi
nisztériumi bizottság országré
szenként folyamatosan vizsgál
ja. A megállapításokról, a to
vábbi feladatok meghatározásá
ról állásfoglalás készül, amelyet 
a közlekedési miniszternek to
vábbítanak. Az írásos előter
jesztéshez Angeli Aranka fű
zött szóbeli kiegészítést. 

A megye közlekedési vállala
tainál dolgozó fiatalok helyzeté
ről készült írásos előterjesztés 
megállapította, hogy az ifjúság
gal való foglalkozás beépült a 
vállalatok életébe. A gazdasági 
és társadalmi szervek együtt
működve, fontos feladatuknak 
tekintik a fiatalok szakmai, poli
tikai fejlődésének biztosítását, a 
kulturális és művelődési igé
nyek kielégítését. Ennek szük
ségességét támasztja alá az a 
tény, hogy a megyében a fiata
lok részaránya 32,3 százalék, 
ami 6753 személyt jelent. 

A két vasúti munkahely kö
zül az igazgatóságnál ez az 

arány 32,8 százalék, az építési 
főnökségnél 30 százalék. 

A hiányos iskolai végzettség 
nagy feladatokat ró a vállala
tokra, mert jelentős összegeket 
kell fordítani a fiatalok to
vábbképzésére, politikai f elké
szültségük fejlesztésére. Az írá
sos anyag kiemelte a vasútigaz
gatóság ez irányú munkáját is. 

A tervszerű utánpótlás bizto
sítása érdekében több egyetemi 
és főiskolai hallgatóval társa
dalmi ösztöndíjszerződést köt a 
MÁV. Az előkészítő tanfolya
mon való részvétel ingyenes, és 
a tanulmányi eredménytől füg
gően jutalmat ad a végzettek 
részére. E gondoskodásnak is 
köszönhető, hogy az igazgató
ság területén tavaly 357 fiatal 
vett részt állami oktatásban. Az 
építési főnökségnél is kedvező 
a továbbtanulók aránya (9,7 
százalék volt). Sajnos a politikai 
képzés már nem ilyen eredmé
nyes. A megye fiataljai közül az 
1984/85-ös tanévben csak 
294-en vettek részt politikai 
képzésben. Örvendetes viszont, 
hogy ebből 234-en a vasútigaz
gatóság területén dolgoznak. 

Helytállnak 
a termelőmunkában 
A fiatalok gazdasági munká

ban való részvételének elemzé
sekor a vállalatok vezetői meg
állapították, hogy becsülettel 
helytállnak a termelőmunká
ban, tevékenyen hozzájárulnak 
a vállalatok előtt álló feladatok 
végrehajtásában. A fiatalság 
vállalkozó szelleme, az új iránti 
érdeklődése segít az eredmé
nyek elérésében. Ehhez nagy 
segítséget adnak a szocialista 
brigádok is. A megyében a fia
talok 42,3 százaléka vesz részt a 
brigádmozgalomban. (Az igaz
gatóságnál ez az arány 37,4 szá
zalék, az építési főnökségnél 
pedig 36,1 százalék). 

A megye közlekedési vállala
tainál a pályakezdő fiatalok szá
ma az elmúlt évben 3671 volt. 
A beilleszkedésük megkönnyí
tésére irányuló vállalati tevé
kenység megfelelő színvonalú. 
A vasútigazgatóságnál és a VO
LÁN-nál külön igazgatói utasí
tás, foglalkoztatási terv szabá
lyozza ezt a feladatot. Több he
lyen - így a vasútigazgatóság
nál is - ünnepélyes keretek 

DEBRECENI ÉRTÉKELÉS 

között fogadják az először mun
kába állókat. Jól működik a 
patronáló rendszer is. A fiata
lok anyagi és erkölcsi megbe
csülése kedvező. A beszámoló 
szerint a fiatalok jövedelme a 
vállalati átlagot meghaladóan 
növekedett. A bérezésben egyre 
jobban elterjedt a munka sze
rinti elosztás elve - amivel a 
fiatalok döntő többsége egyet
ért. A vállalatoknál a fiatalok 
szakmai tudását a vezetői kine
vezéseknél éppúgy figyelembe 
veszik, mint a különböző kitün
tetések, elismerések odaítélésé
nél. 

Kiemelten kezelik 
a családalapítást 

Valamennyi vállalat kiemel
ten kezeli a 30 éven aluliak csa
ládalapítási, lakáshoz jutási 
problémáját, azok megoldásá
hoz a lehetőségek határán belül 
a maximális segítséget adják. 

A jelentés külön is kiemelte a 
vasúti munkahelyek ez irányú 
jó hozzáállását, segítését. 
A vizsgált időszakban például a 
vasútigazgatóság területén 
83-an lakást, 117-en kölcsönt 
kaptak és 83-an egyéb támoga
tásban részesültek. A vasút
igazgatóságnak saját, valamint 
a postaigazgatósággal közösen 
üzemeltetett napköz10tthonos 
óvodája is van. 

Az írásos előterjesztéshez és 
szóbeli kiegészítéshez többen 
szóltak hozzá. Ismertették a 
vállalati eredményeket, e:gon
dolásokat, de beszéltek a gon
dokról is. Tóth Imre igazgatóhe
lyettes például az idegennyelv
tudás szükségességét emelte ki. 
Elmondotta, hogy az ig{l.zgató
ság területén jelenleg egy-egy 
román és szerbhorvát, iiletve 
kettő német nyelvű tanfolyam 
működik. A szükséges munka
erő biztosítása érdekében a jö
vőben még fokozottabban gon
doskodnak a fiatalokról. 

A vitát Klézl Róbert minisz
terhelyettes foglalta össze. Az 
előterjesztést, az ajánlást a ki
egészítésekkel együtt a bizott
ság elfogadta, és azt majd a 
közlekedési miniszternek to
vábbítják. Ezt követően a válla
latok vezetői teszik meg a szük
séges intézkedéseket. 

Gellért József 

Bevált a bizalmiakra épülő 
szervezeti rendszer 

Szakszervezetünk debreceni 
területi bizalmitestülete novem
ber 11-én tartotta beszámolóér
tekezletét, amelyen többek kö
zött részt vett Koszorus Ferenc 
főtitkár, Feleki Pál alelnök, 
Kálmán Mihály, az MSZMP 
Hajdú-Bihar Megyei Bizottsá
gának osztályvezetője, Zsuro
vits Sándorné, a Szakszerveze
tek Hajdú-Bihar Megyei, Hal
inda Tibor, a Szakszervezetek 
Szabolcs-Szatmár megyei Ta
nácsának titkára és a vasútigaz
gatóság tömegszervezeti és gaz
dasági vezetői. 

Az írásban kiadott anyagok
hoz Volosinovszki János, a bi
zalmitestület titkára fűzött szó
beli beszámolót. Értékelte az 
alapszervezeti szintű beszámo
lók és választások tapasztalata
it. Rámutatott arra, hogy a 21 
alapszervezetben 95 főbizalmi-, 
és 682 bizalmicsoportban a be
számolások és a választások a 
szakszervezeti demokrácia szel
lemében történtek. 

A mostani választásokra a 
korábbinál nehezebb gazdasági 
és társadalmi viszonyok között 
került sor. A személy- és áru
szállításban mutatkozó csökke
nő tendencia, az eszközök 
mennyiségének és állagának 

romlása, a reálbérek csökkené
se, a nagyfokú létszámhiány, a 
túlórák növekedése, egyes réte
geknél a szabadságok, szabad
és pihenőnapok kiadásának 
gondjai kihatással voltak a 
szakszervezeti munka végzésé
re és annak megítélésére is. 
Ilyen körülmények között min
den eddiginél nagyobb szükség 
volt a tömegkapcsolat erősítésé
re, a tagság őszinte tájékoztatá
sára, javaslataik figyelembevé
telére. Ezért a területi szakszer
vezeti bizottság figyelmét, az 
alapszervezetek segítésére, a 
bizalmiak munkájára összpon
tosította. A bizalmiakra épülő 
szervezeti rendszer az alapszer
vezetekben bevált, amelyhez a 
bizalmiak és főbizalmiak felké
szültsége, személyes magatar
tása is hozzájárult. 

A továbbiakban részletesen 
beszélt a termelést, a gazdálko
dást segítő szakszervezeti mun
káról, az élet- és munkakörül
mények alakulásáról, a nevelő
munkáról és a szervezeti élet
ről. 

A vitában 12-en szólaltak fel, 
mondtak véleményt az ötévi 
munkáról, és tettek hasznos ja
vaslatokat. Kulcsár József, a 
vasútigazgatóság vezetője meg-

köszönte azt a segítséget, ame
lyet a gazdasági vezetők mun
kájához adott a szakszervezet. 

Koszorus Ferenc főtitkár 
több hozzászólásra is választ 
adott, majd elemezte a Magyar 
Államvasutak helyzetét, hang
súlyozva, hogy a tartalékok fel
tárásával, jobb forgalomirá
nyítással, üzemszervezéssel, a 
túlórák csökkentésével lehet 
előrelépni. Minősítette a terüle
ti bizalmitestület ötévi munká
ját, megköszönte a tisztségvise
lők áldozatos, felelősségteljes 
tevékenységét. 

A vita összefoglalása után a 
javaslatokkal kiegészítve elfo
gadták a beszámolót. 

A második napirend kereté
ben Koszorus Ferenc főtitkár 
ismertette a középszervek mű
ködésében történő változáso
kat, az új középszervként mű
ködő intézőbizottság létrehozá
sának szükségességét, majd ja
vaslatot tett a 23 tagú intézőbi
zottság létszámának tagjaira, 
politikai munkatársaira, titká
raira. Az alakuló ülés az intéző
bizottság titkárának Volosi
novszki Jánost, a tszb eddigi tit
kárát választotta meg. 

V. J. 

Nyugálloniánybavonuló 
vasutasol. kitüntetése 

A második félévben nyugál
lományba vonult vasutasok kö
zül több évtizedes áldozatos 
munkájukért, példás helytállá
sukért sokan kaptak kormány
kitüntetést, miniszteri és vezér
igazgatói elismerést. A kor
mánykitüntetéseket és a Kiváló 
Vasutas elismerést november 
7-e alkalmából, a Kiváló Mun
káért, a Miniszteri Dicséretet és 
a Vezérigazgatói Dicséretet no
vember 15-én, a MÁV Vezér
igazgatóságon rendezett ünnep
ségen adták át. A rendezvé
nyen jelen volt dr. Juhász Zol
tán, a vasutas-szakszervezet tit
kára. 

Szemők Béla általános vezér
igazgató-helyettes megnyitója 
után Vizsy Ferenc, a MÁV Ve
zérigazgatóság KISZ-bizottsá
gának titkára a fiatalok nevé
ben méltatta a kitüntetésben ré
szesülők érdemeit. Beszéde 
után a kitüntetéseket dr. Ba
jusz Rezső, a MÁV vezérigaz
gatója adta át. 

1985. II. félévében nyugállományba 
vonuló vasutasok közül - több évtize
den át végzett kiemelkedő munkájuk 
elismeréseként - többen részesültek 
kitüntetésben. 

A Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa a 

MUNKA ÉRDEMREND 
arany fokozata 
kitüntetésben részesítette: Bencze 
Kálmán vonatvezetőt, Rákosrendező 
KÜF. 

MUNKA ÉRDEMREND 
ezüst fokozata 
kitüntetésben részesültek: Asztalos 
Sándor vonalkezelő. Kisújszállás Pft. 
Főn.; Bakonyi Ilona keresk. hivatal
nok, Kaposvár Üzemfőn.; Fehér János 
keresk. részlegvez., Miskolc , KÜF: 
Kardos Tibor főoszt. vez. h., MAV Ve
zérig.: Kiss Imre főpályamester, Szé
kesfehérvár Pft. Főn.: dr. Kun Dezső 
igazgató, MÁV Tisztképző és Tovább
képző Int.; Major József munkaügyi 
vez .. Bp. Keleti KÜF: Pammer László 
oszt. vez., Szombathelyt Vasútig.: Tóth 
Gábor oszt. vez. h., Debrecen Vas
útig.: Tóth II, István jegyvizsgáló. 
Kecskemét KUF; Tukacs Géza állo
másfőnök. Záhony Üzemig. 

MUNKA ÉRDEMREND 
bronz fokozata 

Dr. Bajusz Rezső átadja a kitüntetést Nagy Lajosnak. a kelenföldi 
körzeti üzemfőnökség váltókezelőjének 

MINISZTERI 
DICSÉRET 
kitüntetést kaptak: Adamik István dí
zelmozd. vez., Békéscsaba KÜF: Bata 
László mozd. vez., Bp. Ferencváros 
KÜF; dr. Bogár Károlyné kPresk. ok
tató, Miskolc KÜF; Farczádi Béláné 
műsz. rajzoló. Bp. MÁV TBÉF; Hajdú 
József termelés-forgalom ir., MÁV Ve
zéng. Üzemirányító Közp.; Hornyák 
Ferencné ügymt., Bp. Vasútig.; Hor
váth János kocs1vizsg., Gyékényes 
Üzemfőn.: Kopcsó Pál rakt. kez., Mis
kolc MÁV Épület- és Hídfenntartó 
Főn.; Kovács Sándorné munkaügyi 
vez .. Nyíregyháza MÁV Vili. Vonal
főn.; Laczkó András pályamunkás. 
Szentes MÁV Építést Főn.; Szabó Jó· 
zsef betan munkás, Szombathely 
MÁV Épület- és Hídfennt. Főn.; Sza
kál Kálmán kocsirend .. Bp. Ferencvá
ros KÜF, Szilvási Barnabás lakatos. 
Miskolc Jj. Ü.; Szobonya János músze
rész. Debrecen BBFF. 

A MÁV vezéngazgatóJa 

VEZÉRIGAZGATÓI 
DICSÉRET 
kitüntetésben részesítette: Albecz 
Vendel vonalgondozót, Mátészalka 
Pft. Főn.. Andró István kocsirend., 
Kiskunhalas KÜF: dr. Ágg Károlyné 
vez .. főorvost. MÁV Kórház és Közp. 
Rend. Int. Bp.; Badacsonyi Gyula bel
ső ellenőrt, DunaúJváros Pft. Főn„ 

BorbélY. József térközőrt, Székesfehér
vár KUF: Branovlts Imre lakatost. 
Miskolc MÁV BBFF. Csontos Menv
hért élelmezésvez., Bp. MÁV Kórház 
és Közp. Rend. Int., Fróna István kő
múvest. Debrecen MÁV Építési Főn.; 

(Laczkó Odikó felvétele) 

Géczi István sarust, Záhony Üzemig.; 
GY,őn Rezső _mozd. fűtőt. Dombóvár 
Kl.IF: Holló Agnes főm.üszakvez .. Bp. 
MAV Számítástechn. U., Horváth Im
réné ügyint., Debrecen Vasútig.; Jako
sa Rezső előmunkást. Celldömölk 
MÁV Építési Főn.; Janzsó Tibor szem 
vez .. Szombathely BBFF: Kakuk Já
nos pályamunkást, Miskolc Pft. Főn.; 
Kemény Sándorné távgépíró-kez., 
Hatvan KÜF: Kiss László technoló
gust, Szombathely Jj. Ü.; Kondor 
Gyula ügyint., Bp. Vasútig.: Kovács 
László lakatost. Szolnok BBFF: Ko
vács Józsefné adminisztrátort, Debre
cen MÁV Építési Főn., Kőván István
né betan. munkást. Bp. MÁV Vili. 
Fennt. Főn.; Leinweber Istvánné ügy
mt., Szeged Számv!l. Főn.; Lencsés J á
nos múvez .. Székesfehérvár Jj. Ü.; M1· 
kola Dezsőné keresk. hiv„ Bp Keleti 
KÜF; Mile Károly pályamunkást, Bé
késcsaba Pft. Főn.: Molnár Lászlóné 
kocsüntézőt. Záhony Üzemig.: Né
meth _Istvánné kocsitisztítót. Gyéké
nyes Uzemfőn., Németh J§zsef gőz
mozd. fűtőt. Szombathely KUF; Pajtpk 
Pál minőségi anyagátvevőt. Bp. MA V 
Közp. Felépítményvizsg. Főn.. Papp 
András váltókez.. Záhony Üzemig .. 
I'arócza1 László rendészt. Szolnok Jj. 
U.; f.'etró Pál hegesztőt, Landler Jenő 
Jj. U.: Sándorfi Józsefné szakácsnőt. 
Dunakeszi Jj. Ü., Sipos Vilmosné ügy
mt., Dombóvár Építési Főn.: Soproni 
Józsefné raktárnokot. Bp. Keleti KÜF: 
Sz_abó József jegyvizsg., Bp. Nyugati 
KlJF; Széll József kazánfűtót. Tapolca 
KUF; Szikora Béla ügyint.. Szeged 
Vasútig .. Takács Károly mozd. vez., 
Debrece11 KÜF: Top Antal vonatvez„ 

Pécs KUF Török István múszerészt. 
Szombathely MÁV BBFF. Va_rga Mi
hály váltókez.. Komárom KUF; dr. 
Villax László főorvost. Bp. MÁV Kór
ház és Közp. Rend. Int., Zajácz Gyula 
pályamunkást, Sátoraljaújhely Pft. 
Főn. kitüntetést kapták: dr. Szegedi Mihály 

ügyint. csap. vez., MÁV Vezérig.; K.[ss ...---------------------------János málházó, Kazincbarcika KUF; 
Koltai Pál felügyelőségvez .. Bp. MÁV 
Beruházási Iroda, Lendvai László 
mozd. vez., Balassagyarmat KQF; 
Lengyel Veronika oszt. vez. h., MAV 
Közp. Számviteli Hiv.; _I:..1zák Jánosné 
váltótisztító, Miskolc KUF: Nagy Imre 
ügyint., Debrecen MÁv Épület- és 
Hídfenntartó Főn.; Sz9cs Albert pénz
ügyi vez„ Bp MA V Epítés1 Géptelep 
Főn 

A közlekedési miniszter 

KIVÁLÓ MUNKAÉRT 
kitüntetésben részesítette: Antal Mi
hály rakt. munkást, Nyíregyháza 
KÜF; Bolyós Sándor vonalgondozót, 
Hatvan-Salgótarján Pft. Főn.; Bősze 
József munkavez .. Szombathely MÁV 
Épület- és Hídfenntartó Főn.: Csi!1ik 
Ferenc rendészeti vez„ J ászkísér MA V 
Építőgépjav Ü.; __ Cselényi Imre köszö
rüst, Eszaki Jj. U.: Csordás János vál
tókez .. Szerencs KÜF; Csubák János 
vasbetonszerelőt. Miskolc MÁV Építé
st Főn._; Dávid László vonatvez., Sze
ged KUF; Domak I_�tván mozd. laka
tos. Dunaújváros Uzemfőn„ Fekete 
József músz. ellenőrt, Debrecen Vas
útig.: Gyenge Károly oszt. vez .. MÁV 
Vezérig.; dr. Gyóni Béla ügyint. csop. 
vez., MÁV Vezéng., Hegedüs L_1,1jos 
karbantartó asztalost, Záhony Uze
m1g.; Herpa1 László ügyint., Szeged 
Vasútig.; Káldo� Erzsébet gazd. ig., 
Dunakeszi Jj. U., Kirchkeszner Kál
mán építésvez .. Bp. MÁV Hídépít�si 
Főn.; Kiss Mihály lakatost, Bp. MA V 
Jobb parti BBFF; Kerpics Lajos pálya
munkást, Pápa Pft. Főn0 Koller 
Györgyné csap. vez .. Bp. MAV Nyug
díj Ig.: Lovik Károlyr:ié kocsi tisztító 
csap. vez .. Dombóvár Uzemfőn„ Lóczi 
János ügyint.. Bp. Vasútig.; Marján 
Károly termel�s-forgalom irányítót, 
MAV Vezérig. Uzemir. Közp.; Mácsár 
Lajos kazánfűtőt, MÁV Széchenyi-he
gyi Úttörővasút; N_�gy Lajos váltókez., 
Bp. Kelenföld KUF; Palik Dénesné 
építőipari előkalkulátort. Bp. Magas
ép. Főn.: Papp Gellértné rakt. kez., To
kod MÁV Fatelítő Főn.: Párkányi I,,_a
jos lakatost, Székesfehérvár Jj. U.; 
Polgár István portást, Székesfehérvár 
Szertárlőn.; Puskely Józsefné zenekari 
tagot, Bp. MÁV Szimfonikusok Zene• 
kan Főn.; Szabó János asztalos csap. 
vez .. Bp. MÁV Szak- és Szerelőip. 
Főn., Szajlai __ József szolg. főn. h., Fü
zesabony K.UF; Szikla Dénes ügyint., 
Kaposvár Uzemfőn.; Tersztenyák I,,a
j_os pályamunkást, Dombóvár MAV 
Epítési Főn.: Tóth István üzemfőn., 
Győr KÜF: Tóth János előmunkást, 
Nyíregyháza Pft. Főn. 

Nyugdíjasok búcsúztatása 
A hatvani Lenin Tsz Szalay-tanyáján rendezték a szertárfő

nökség nyugdíjba vonuló vasutasainak búcsúztatását. A miskolci 
igazgatóság képviselője köszöntötte Vermes Lajos szertárfőnök
helyettest, Szénási Dezső, Dlehany János, Béres Istvánné és 
Szomszéd Imréné szertári doldozókat, akik több évtizedig ered
ményesen szolgálták a vasutat. Váczi Károlyné szb-titkár egy
egy rádiót ajándékozott a nyugdíjba vonuló vasutasoknak. 

Döntés-eléikészítés 

és érdekvédelem 
A MÁV Vezéngazgatóság 

szakszervezeti bizottsága októ
ber 10-én tartotta vezetőségvá
lasztó taggyűlését, amelyen 
megjelent Gyócsi Jenő, a vas
utas-szakszervezet elnöke és 
Mészáros András vezérigazga
tó-helyettes. 

Koncz József, a szakszerve
zeti bizottság titkára értékelte 
az elmúlt öt évben végzett 
munkát. Hangsúlyozta, hogy a 
testület tevékenyen közremű
ködött a döntések előkészítésé
ben, a dolgozók érdekvédelmé
ben. Elemezte a vasút helyze
tét, a legfontosabb tennivalókat 
is. Rámutatott arra, hogy min
dent meg kell tenni az áruszállí
tási teljesítmények növelése, a 
veszteségek csökkentése, vala
mint az utazás kulturáltságá
nak színvonala emelése érdeké
ben. Utalt az eddigi szervezeti 
és személyi változásokra is. 

A szakszervezet korszerűsíté
séről szólva elmondotta, hogy 
az osztálybizottságokat a főbi
zalmirendszer követte, amely 
beváltotta a hozzá fűzött remé
nyeket. A korábbi választás so
rán 13 főbizalmit és helyettest, 
valamint 15 szakszervezeti bi
zottsági tagot választottak. Idő-

közben - nyugdíjazás miatt -
12 bizalmit és négy főbizalmit 
választottak, akik szintén jól vé
gezték munkájukat. 

A legutóbbi választáson a ré
gi bizalmiak 70, a helyettesek
nek pedig 40 százalékát válasz
tották újjá. A beszámolót köve
tő vitában szót kért Gyócsi Je
nő, a vasutas-szakszervezet el
nöke is. Rámutatott arra, hogy 
a vezérigazgatóság szakszerve
zeti bizottságának tevékenysé
ge kisugárzik a MÁV szolgálati 
helyeire is, hiszen amit itt tesz
nek, az befolyásolja a végrehaj
tó szolgálat munkáját. 

Az új szakszervezeti bizott
ság elnöke Duchony Gyula, tit
kára pedig Koncz József lett. 

Október 26-án, ugyancsak a 
vezérigazgatóság konferencia
termében tartották a Központi 
Hivatalok és Intézmények bi
zalmi testületi ülését. Tóth Já
nosné, a KHI szb-titkára adott 
számot a testület munkájáról, 
majd megválasztották a KHI 
intézőbizottságát, amelynek tit
kára Koncz Józsejlett, aki a ve
zérigazgatóság szb-titkári funk
ciójával együtt ezt a feladatot is 
ellátja. 

Sz. B. 
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A MÁV Vezérigazgatóság 

Reflektorfényben· 

az építés és pályafenntartás 
A MÁV építőipari szervezete megalakulásának 35. 
évfordulója alkalmából kétnapos országos konferen
ciát 

,
t�rtottak __ az

, 
ép(tési főnökségek és üzemek gaz

dasag1 vezeto1 reszere Dombóvárott. A konferencián 
részt vett Kos�orus Ferenc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára .. a MAV és az építési szakszolgálat több ve
zetője.

, 
Attekintették a szakszolgálat történetét, 

eredmenyeit, s vázolták az építési és pályafenntartá
si szakszolgálat VII. ötéves tervének fő célkitűzéseit. 

A MÁV 1949-ig építőipari te
vékenységet nem végzett 
A fenntartási és felújítási mun
kákat kizárólag saját pályafenn
tartási szervezetével, az ott fog
lalkoztatott dolgozókkal végez
te eL A nagyobb vasúti beruhá· 
zásokat külső vállalatok, ma
gáncégek végezték. 

1948-ban a száz dolgozónál 
többet foglalkoztató üzemeket 
államosították. Köztük azokat 
is, amelyek a MÁV beruházása
in dolgoztak. A háborús károk 
újjáépítésének folytatásához, a 
beruházási munkák kivitelezé· 
sében a vasút rákényszerült ar
ra, hogy saját céljait realizálni 
tudó kivitelező szervezetet hoz
zon létre. A következő év tava
szán megalakították az építési 
felügyelőségeket, s ezekből 
mé� a� év végéig létrejött a 
MA V Epítési és Pályafenntar
tási Igazgatóság, ami gyakorla
tilag a szakosztály 6 D osztálya
ként működött. 1950-ben a ko
rábbi hídépítő egység helyett a 
járműjavító szervezéséhez ha
sonlóan megalakultak a MÁV 
hídépítési, a pályaépítő és fate
lítő, valamint a MÁV magasépí
tő üzemi vállalatok. Ezek részét 
képezték a Budapest, Debrecen 
és Celldömölk székhellyel meg
alakult területi, valamint a fő
városi székhelyű magasépítő, 
épületszerelő és előregyártó, il
letve a géptermi üzemi vállala
tok. 

Az új üzemek jóllehet önálló 
gazdasági egységek voltak, fel
ügyeletüket a MÁV Vezérigaz
gatóság szakosztályai látták el. 
Az így kialakult építési üzemek 
dolgozói kemény munkát vé
geztek a háborús károk helyre
állításán. Szerény gépesítés 
mellett az ötvenes évek első fe
lében már évente mintegy 300 
kilométer felépítménycserét vé
geztek el. 

A budapesti, debreceni, cell
dömölki, dombóvári, miskolci, 
szentesi építési főnökségek, a 
magasépítési és épületelem
gyártó főnökségek 1955-ben lét
rejöttek. Ez utóbbi a mai MÁV 
Szak- és Szerelőipari Főnökség 
jogelődje volt Ezek a főnöksé
gek a vasútigazgatóságok irá
nyí�sáyal működtek. Csupán a 
M� V Epítési Géptelepet és a 
MA V Hídépítési Főnökséget 
irányították centralizáltan. En
nek a szervezetnek a munkáját 
az irányítási problémákból adó
dó párhuzamos és keresztintéz
kedések, a lassú ügyintézés, s 
az ötvenes évek végétől erősö
dő létszámcsökkenés nehezítet-

te, amit gépesítéssel sem tudtak 
pótolni. A bürokratikus irányí
tási rendszer a gazdaságosságot 
és a minőséget is háttérbe szorí
totta, de mennyiségileg is csök
kent a szakszolgálat teljesítmé
nye. Gyakorlatilag a főnöksé
gek irányítás szempontjából 
mindenkihez tartoztak: a vezér
igazgatósági szakosztályoktól 
az igazgatósági osztályokig 
mindenki rendelkezett. A sok
lépcsős irányítás miatt az ellen
őrzési munka se lehetett ered
ményes. 

A hatvanas évektől a gépi 
rostálás és aláverés, a portálda
rus vágányfektetés és a föld
munkák gépesítésével ismét 
növekedett a vágányépítők tel
jesítménye, ami éves átlagban a 
400 kilométert is megközelítet
te. A nagyobb teljesítményeket 
ugyanakkor beárnyékolta, 
hogy a járulékos munkákat 
nem végezték el, a vágányépí
tés valójában csak egyszerűsí
tett felépítménycsere volt. 

Az 1968. évi közlekedéspoliti
kai koncepció kidolgozása az 
építési szakszolgálatnál ellent
mondásos helyzetet hozott Az 
önálló elszámolás és a telepi 
számla ugyan gazdaságosabb 
munkavégzést, az érdekeltség 
javulását eredményezte, de a 
főnökségek irányításában, fel
ügyeletében megmaradó bü
rokratikus vonások miatt az 
építési munkák koordinálatlan
ná váltak. 

Az igazgatóságok és a szak
szolgálat, illetve a beruházó és 
kivitelező között tovább folyt a 
huzavona. Mindezek ellenére a 
főnökségek kezdeményezőké
pessége erősödött, a gazdálko
dás rugalmasabbá vált. Ennek 
hatásai átmenetileg kedvezőek 
voltak, még akkor is, ha a vá
gányépítési teljesítmények 
csökkentek. Vasútszerte egy
más után épültek meg a magas
peronok, korszerűsödött a biz
tosítóberendezési hálózat, keve
sebb volt az elmaradt járulékos 
munka, s nőtt a vasúti pályák 
komplex átépítésének aránya 
is. 

Időközben a szakszolgálat sa
ját erőfeszítései és az import bő
vülése nyomán növekedett a 
vágányépítő gépek száma. 
A vasúti pályaépítést segítő 
gépláncok javítására a hatva
nas évek végétől fokozatosan 
korszerűbbé vált a jászkiséri 
építőgépjavító üzem. Ami azért 
is fontos esemény volt a MÁV 
építési szakszolgálatának életé-

ben, mert a vágányépítés föld
munkáinál 77, a felépítményi 
munkáknál 86 százalékra nőtt 
a gépi munka aránya. 

A népgazdaság fejlődésében 
a hetvenes évek elején bekövet
kezett változások a beruházá
sok visszafogásához vezettek. 
Ez a MÁV építési és pályafenn
tartási szakszolgálatát is kedve
zőtlenül érintette. Ennek hatá
sára a közlekedéspolitikai kon
cepció által megindított rugal
mas gazdálkodás is fokozatosan 
megmerevedett, amit az építési 
főnökségek irányításában, fel
ügyeletében beállt újabb elsie
tett változások is felerősítettek. 
Az átszervezések után növeke
dett az építési főnökségek fel
adata, de a hatáskörök, a ren
delkezésre álló technikai, beru
házási eszközök változatlanok 
maradtak. Erre jó példa, hogy 
megszűnt a MÁV Autófuvaro
zási Főnökség, melynek felada
tait az építési főnökségek vet
ték át. A szállítójárművek javí
tásához ugyanakkor a f eltéte
lek hiányoztak, sőt az egyre fej
lődő vágányépítő géppark terv
szerű, megelőző karbantartásá
ról vonták el azt a munkaerőt 
anyagi, tárgyi eszközöket, me'. 
lyekből amúgy is kevesebb volt 
a szükségesnél. 

Az így megnövekedett javítá
si feladatok - kellő háttéripar 
és javító bázisok nélkül - olyan 
belső feszültségeket hoztak lét
re, melynek eredményeként az 
operatív döntési szintek nagyon 
kedvezőtlenül felfelé tolódtak. 
A főnökségek vezetőinek az 
építési munkák szervezése, gaz
daságosságának javítása he
lyett gyakran a szállítási prob
lémákkal kellett foglalkozniuk, 
mert a járművek üzemképte
lensége bénítólag hatott volna 
az építésvezetőségek munkájá
ra. A nagyobb problémát mégis 
az okozta, hogy a hálózati jelen
tőségű pálya olyan építőszerve
zetre volt bízva, mely területi 
alárendeltségben végezte mun
káját. Ennek természetes követ
kezménye volt, hogy a nagy ér
tékű gépláncok optimális ki
használása - főként az igazga
tósági határokon túli munkák 
végzése esetén - nem realizá
lódhatott. 

Az említett problémák hatá
sár_a az V. ötéves terv végén a 
MA V üzem- és munkaszervezé
si intézkedési tervének megfe
lelően az addig vasútigazgató
sági alárendeltségben működő 
építési főnökségek változatlan 
feladatkörrel a MÁV Vezérigaz
gatóság építési és pályafenntar
tási szakosztály közvetlen fel
ügyelete alá kerültek. A főnök
ségek önállósága költségel
számolás, pénzgazdálkodás, 
anyag- és bérgazdálkodás és 
egyéb kötelezettségek szem
pontjából erősödött, ami a gaz
dálkodási szemléletet kedvező 
irányba mozdította el. 

Lerövidült a gazdaságos dön
tésekhez nélkülözhetetlen infor-

mációs lánc, csökkent a fölösle
ges és párhuzamos adatszolgál
tatás, gyorsult az ügyintézés. 
Ugyanakkor az építési főnöksé
gek önállóságukat sürgetik - a 
bérgazdálkodáshoz hasonlóan 
- egyéb területekre is kiter
jeszteni. A centrális irányítás 
tehát alapvetően pozitíven ha
tott a szakszolgálat munkájá
ra, azonban a pályaépítési és 
pályafenntartási főnökségek 
munkakapcsolata tovább las
sult, ami a hálózati érdekek 
szempontjából nem volt szeren
csés. Ezért került sor az utóbbi 
években az építési pályafenn
tartási főnökségek munkakap
csolatait erősítő intézkedésekre. 

A VI. ötéves tervben a koráb
bi évek intenzív gépesítése, az 
alépítmény-javító és vágány
fektetési, majd gyorsvágányépí
tési technológiák tökéletesítése, 
a hazai körülményeknek meg
felE;lő alkalmazása, továbbá a 
MAV és a honvédség kapcsola
tának eredményeként a szak
szolgálat teljesítette pályaépíté
si terveit. A vágányépítési telje
sítmények növekedésével és gé
pesítésével együtt a költségek 
is jelentősen növekedtek. A 
gazdálkodás szigorítása, a meg
lévő géppark elöregedése, a 
karbantartási problémák növe
kedése, nem utolsósorban a ve
zényelt létszám csökkenése ne
héz helyzet elé állította a szak
szolgálatot. 

Mindezek ellenére abban, 
hogy a vágányfektetési teljesít
mények a VI. ötéves tervben 
éves átlagban megközelítően 
300 kilométerben realizálódhat
nak, jelentős szerepe volt a 
munkaversenynek, a pályaépí
tő szocialista brigádok vállalá
sainak. A szakszolgálat saját 
gondjainak, eredményeinek reá
lis számbavételét mutatja, hogy 
a munkaverseny-szabályzatot 
is ennek megfelelően dolgoz
!ák át. melynek során az 
építési főnökségek szakszerve
zeti bizottsága és a szakszolgá
lat vezetői között gyümölcsöző 
együttműködés alakult ki. Az 
új munkaverseny-szabályzat 
az értékelési rendszer konkrét
ságával, a VI. ötéves tervben 
jelentős mértékben segítette a 
belső tartalékok feltárását. A 
gazdasági és társadalmi szerve
zetek összehangolt formában 
mozgósították a tagságot a ter
vek realizálására, a vállalkozási 
kedv és kezdeményezőkészség 
kibontakoztatására. 

Az építési szakszolgálat múlt
járól a 35. évfordulón megjelen
tetett kiadvány követésre mél
tóan elemzi az eltelt időszak 
eredményeit és gondjait, az épí
tési főnökségek és üzemek erő
feszítéseit, melyre a VII. ötéves 
tervben az eddigieknél is na
gyobb szüksége lesz a MÁV
nak. 

Orosz Károly 

Öt é-v tükrében 

HöG,nűvelődés 

a vasúton 

A
MÁY v,�zet?,i ;1ezér_igazgatói értekezleten tárgyalták 
a kozmuvelodes1 iranyelvek gyakorlati megvalósítá
sát a VI. ötéves tervben és megvitatták a VII. ötéves 

terv időszakára szóló irányelveket. Ezúttal az elmúlt öt év 
tapasztalatait összegezzük. 

Közel tíz éve annak, hogy az MSZMP KB közművelődé
si határozatát követően az ,országgyűlés megalkotta a köz
művelődési törvényt. A MA V a Vasutasok Szakszervezeté
vel együttműködve adta ki a törvény vasúti végrehajtásá
v:al kapcsolatos 113257/1977. sz. utasítását. Azóta a Magyar 
Allamvasutak területén a központi művelődési bizottság 
irányításával hét területi és 123 üzemi művelődési bizott
ság koordinálja és irányítja a vasúton folyó közművelődési 
munkát. 

A VI. ötéves tervre a központi művelődési bizottság 1980 
szeptemberében adta ki a közművelődési irányelveket. Az 
irányelvek által körvonalazott feladatok gyakorlati megva
lósítása során az elmúlt öt esztendőben sikerek és megtor
panások egyaránt adódtak. A teljesség igénye nélkül a jó 
kezdeményezések közül bátran említhetjük a szegedi, deb
receni, záhonyi területi művelődési bizottságok kiegyensú
lyozott, folyamatos, koordinatív munkáját. Ezek a bizottsá
gok folytatták azt a jó gyakorlatot, hogy kihelyezett, a ta
pasztalatcserét és az üzemi művelődési bizottságok beszá
moltatását egyaránt szolgáló üléseken a területileg illeté
kes párt- és tanácsi szervekkel ellenőrizték, segítették a 
törvényben és a VI. ötéves tervi irányelvekben foglalt fel
adatok megvalósítását. 

Az ilyen értékelő, segítő szándékú beszámoltatásoknak 
nagy jelentősége van, mert ráirányítják a figyelmet a köz
művelődési munka legkülönfélébb területeire, feltárják a 
hiányosságokat, útbaigazítanak a fontosabb feladatok vég
zésében, s elősegítik a jó munkamódszerek, művelődési 
formák elterjesztését. 

A 
VI. ötéves terv időszakában az üzemi művelődési 
bizottságok irányításával számos közművelődési 
akciót szerveztek. A békéscsabai és záhonyi bejáró 

dolgozók klubjai a megtorpanások ellenére elősegítették a 
vasutas dolgozók kulturális ismereteinek gyarapítását, az 
utazásközi idők hasznosítását. Pécsett, a helyi szakszolgá
latok művelődési bizottságának és a vasutas kultúrház 
népművelőinek együttműködése nyomán erősödött a helyi 
vasut[!,S kulturális amatőrcsoportok közösségformáló sze
repe. �özülük feltétlen említést érdemel, hogy a pécsi vas
utas fúvószenekar az európai országok amatőr együttesei
nek fesztiválján nagydíjat kapott. 

Szentesen, az üzemfőnökség és az építési főnökség 
együttműködésével a szocialista brigádok kulturális válla
lásainak teljesítésében értek el jó eredményeket. 

A járműjavító üzemek művelődési bizottságai a vasúti 
átla_gnál �edvezőbb művelődési intézményi ellátottsággal, 
az ontevekeny csoportok, brigádklubok munkájában a ha
gyományos szabadidős közművelődési formákat újakkal 
ötvözték. 

A_ távközlési és biztosítóberendezési, valamint az építési 
főnökségeken, közülük is elsősorban Budapesten és Deb
recenben a cigány dolgozók általános iskolai képzésében 
beilleszkedésük elősegítésében dolgoztak eredményese� 
az üzemi művelődési bizottságok. 

,A vasúti létszá�gon;1ok enyhítését szolgálja a püspökla
danyi.ak kezdemenyezese, hogy a környékbeli községekből 
a tovább nem tanuló fiatalok forgalmi-kereskedelmi kikép
zését valósították meg szervezett formában. 

A Közlekedési Múzeummal együttműködve Mátészal
kán és Pakson, a művelődési bizottságok koordinálásával, 
a környékbeli iskolák által is gyakran látogatott vasúttörté
neti gyűjteményt alakítottak ki, s számos csomóponton a 
vasutas hagyományok ápolásának részeként régi mozdo
nyokat állítottak ki. 

A vasutashagyomány-őrzésre vonatkozó VI. ötéves tervi 
közművelődési irányelvek közül különösen sikeres akciók 
bontakoztak ki egy-egy vasútvonal jubileumának megün
neplésére. Ezek közül is kiemelkedő a Szeged-Arad, a 
Cegléd-Kisk7:-n[élegyháza, a Szeged-Kiskunfélegyháza, 
a Szolnok-Bekescsaba, a Kiskunhalas-Kelebia vonalak 
jubileumához, a vasútvonalak történetéhez szükséges ada
tok, információk gyűjtésére indított kezdeményezések. 

F
elt�tlenül említést érdemel a szegedi vasútigazgató
sag felszabadulás óta eltelt 40 éves fejlődését bemu

. tató kiállítás, melynek a testvér városban, Ogyesszá
ban 1s nagy sikere volt. Eredményesek azok a folyamatos 
közművelődést szolgáló művelődési bizottsági kezdemé
nyezések, amelyek vetélkedők, vasúti szakszolgálati verse
nyek formájában bővítik a MÁV dolgozóinak kulturális is
mereteit, s indirekt módon segítik az egész vasút munkáját 
1s. Közülük is kiemelkedik a kongresszusi és felszabadulási 
mut;kaversennyel összekapcsolt vetélkedősorozat, amely 
hazank felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére a 
vasutas szocialista brigádok több mint 70 százalékát moz
gósította. 

Voltak azonban a VI. ötéves közművelődési irányelvek 
végrehajtását nehezítő tényezők is. A munkahelyi közmű
velődésben általános tapasztalat, hogy a létszámhiányból 
adódó sok túlóra, a gazdasági gondok növekedése, az egy
re nagyobb méretű keresetkiegészítő tevékenység hatása 
nagymértékben nehezítették és nehezítik a közművelő
dést. 

Az utóbbi két évben nőtt a 8 általános iskolát nem vég
zett 30 éven aluliak, csökkent az ismeretterjesztésben részt 
vevők száma, s a kulturális intézmények vasutas látogatói
nak aránya. A szocialista brigádok tevékenységében sai
nos még sok a formális elem, a művelődési bizottságokba� 
sok helyen nem megfelelő a munkamegosztás, gyakori a 
rendezvény- és oktatáscentrikusság, hogy csak néhány 
példát említsünk. 

A 
�iányoss�go� ell;nér; i� �!mondhatjuk, hogy a vas
uton folyo kozmuvelodes1 munka eredményes, szá
mos lehetősége van a közművelődési munka javítá

sának, hatékonyabb végzésének. 
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Vas 'ti p 'I 
A vasúti pálya mindenkori 

helyzetét elsösorban a tervidö
szakonként kicserélt felépít
mény hosszával. a pályában 
fekvö sínek rendszerével és ko
rosságával, a kitérök rendszeré
vel, a pályára engedélyezett se
bességgel lehet legegyszerűb
ben jellemezni. 

Az utóbbi húsz évben éven
ként átlagosan 280 vágánykilo
méter felépítmény cseréje tör
tént meg. A MÁV pályaállagot 
figyelembe véve éves átlagá
ban 340-360 vágánykilométer 
felépítmény cseréjére lenne 
szükség. 

A vágányok sínrendszer sze
nnt1 megoszlása elég hetero
gén. Korszerű (48-54-os) sín
rendszer fekszik a hálózat 81,7 
százalékán, avult (23-42,8 kg
os) a sínrendszer a hálózat 18.3 
százalékán. 

Hasonló a sínek korossága 
szerinti megoszlás is: 

Az idösebb sínek 50 százalé
kának életkora meghaladja a 80 
évet' Található azonban 100 
évesnél korosabb sín is a pályá
ban. 

Az engedélyezett tengelyter
helés szennt is nagy a szórás. 
A vonalak 33,7 százalékán a 
megengedett tengelyterhelés 
nem éri el a 20 tonnát. 

A vonalak 39.4 százalékán 
100 km/óra vagy ennél na
gyobb az engedélyezett sebes
ség. 21 százalékán 99 km/óra. 
37,6 százalékán 30-60 km/óra, 
2 százálékán 30 km/óránál ki
sebb az engedélyezett sebes
ség. 

A kitérök sínrendszer szennti 
megoszlása: 

Avult rendszerű 3,5 százalék. 
A kitérők 94,2 százaléka ru

galmas csúcssínnel készült. Az 
ágyazat 87 százaléka zúzott kő, 
az alátámasztás 67 százalékban 
betonalj as. 

Héz�g nélküli vágány a teljes 
hálózat 45 százaléka, az össze
hegesztett kitérök száma 6300 
csoport, az összkitérök 43 száza
léka 

A hálózatban sok az elavult, 
túlkoros felépítmény. A kistö
megü sínek miatt alacsony a 
tengelyterhelés és az engedé
lyezett sebesség. Az ilyen vona
lak hossza viszonylag nagy. Nö
vekedett a cserére váró pályák 
aránya. Sajnos megnött a síntö
rések száma. Alacsony a kétvá
gányú pályák aránya és ez 
nemcsak az üzemvitelt hátrál
tatja, hanem a pályafenntartási 
munkák végzését is megnehe
zíti. 

A vasúti felépítmény cseréje 
akkor válik szükségessé. ami
kor annyira elhasználódott. 
hogy az eredetileg engedélye
zett sebességgel és a tengely
terheléssel a forgalom már nem 
bonyolítható le, illetve a vonal 
pályafenntartási munkával már 
nem tartható fenn gazdaságo
san. 

Ennek bekövetkezési 1deJe a 
forgalom nagyságától. illetve 

a n 
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Gépbemutató Alsóörs állomáson 
Az elmúlt évek, illetve egyes 

középtávú tervidószakok során 
a szakszolgálat elé állított fel
adatokat ha nehézségek 
árán is - eddig sikerült teljesí
teni. A nehézségek közül az épí
tési és pályafenntartási szak
szolgálatnál egyik legnagyobb 
gond a folyamatosan csökkenó 
munkaerőlétszám. 

.\ hevt"dt"rc,.,avarozá,.,ra b alkalma� c,.,avarozógép 

.\mikor még nt'm volt alávt"rőgép 

Ez késztette a szakszolgálat 
vezetését új munkamódszerek 
alkalmazására. Így került sor a 
nehéz fizikai munkát igényló 
pályaépítési és fenntartási 
munkák gépesítésére. Kiterjedt 
vizsgálatok folytak a felépítmé
nyi munkák gépesítési megol
dásaira, hogy kiválaszthatók le
gyenek a legmegfelelóbb gé
pek, illetve a gazdaságosan al
kalmazható technológia. E fon
tos folyamatban meghatározó 
volt, hogy a pályaépítési és 
fenntartási munkákat a vasút
üzem folyamatos fenntartása 
mellett - annak legkisebb za
varásával - kell elvégezni. 

G}ÖOg)-Ö�ön. a kilérőgJ-ártó Üzt'rnht>n �ínprofill <'"'Zt<'rgálnak 

paramétereitől, valamint a fel
építmény teherbírásától függ. 

Az elhasználódott mellékvo
nalakon, amelyek korábban kis 
tömegü sínekból épültek meg, 
így a tengelyterhelésük eredeti
leg is alacsony volt, a forgalom 
lebonyolítása gazdaságtalan. 
Cseréjük nemcsak felépítmé
nyi, hanem üzemi szempontból 
is sürgős. 

A vasúti pálya biztonsága 
nagymértékben függ a pálya
felügyeleti munkát végző és irá
nyító vasúti szakemberek, mér
nökök és technikusok szakmai 
színvonalától és a rendelkezés
re álló eszközök fejlettségétől. 

A mérési eszközök pontossá
gának és megbízhatóságának 
növelése érdekében fejlesztet
ték ki a kézi működtetésű mé
rőkocsikat, majd később a vá
gányon járó mérővonatot, 
amelyben felhasználják a szá
mítástechnika eszközeit is. 

só állapotának, a belső hibák
nak a kimutatására szolgálnak 
az ultrahangos kézi vizsgáló ké
szulékek és az ugyancsak ultra
hangos sínv1zsgáló szerelvény. 
Ezek számának szaporítása 
szintén a pályafelügyelet ered
ményességét fokozza. 

Az üzemben lévő hézag nél
küli pályákon a semleges sínhő
mérséklet és a sínfeszültség 
mérésére szolgáló mérómüsze
rek első példányai már elké
szültek. A forgalombiztonság 
szempontjából fontos a sínfe
szultség értékének, illetve vál
tozásának ismertetése. Hason-
lóan jelentős a pálya biztonsága 
és a gazdaságos munka szem
pontjából a szigetelt sínek zár
latosságát vizsgáló müszer. 

A hatékony pályafenntartási 
munkáltatás érdekében, a gaz
dasági lehetőségeken belül 
részben szaporítjuk. részben 
korszerűsítjük a pályafenntar-
tási nagygépeket: a vágány- és 
kttérőszabályozó, az ágyazat-
rostáló, az ágyazatrendező, az 
ágyazattömítö. az aljcserélő 
gépeket stb. 

A gépesítési folyamatot elein
te hazai gyártmányú gépek 
gyártása vezette be: földmun
kagépek, pályafenntartasi kis
gépek, Eva vibrátor, Tvg-Pvg, 
majd a nagyobb gépek, köztük _ 
a Buda aláverők, Csaba rostá
lók stb. 

A hetvenes években kerültek 
beszerzésre és alkalmazásra a 
ma már nagyon megkedvelt és 
nélkülözhetetlen Plasser gép-

Ötlete.., vágán}t'mdő bt'rt'ndné,., 

láncok, Matisa rostálók. ágya- .. . , 
zatrendezók. a hazai gyártású rult. a 1:osch, � Ge�smar ;s a 
lakó- és kiszolgálószerelvények, Robel cegek gy�rtma1_1ya1bo_l 
önürítős szállítókocsik stb. E nagy uzemb1ztonsagot 
majd késóbb a Platov rendsze: nyújtó könnyű kisgépek jobb 
rű vágány-fektetési technológia megism:résér: a n�ugatné�et 
alkalmazása és elterjesztése. Robel ce? a kozelmultban �ep-

A nagygépek mellé azonban �emut?-tot rendezett Als?ors 
úgynevezett kisgépekre is szük- alfomason. A ?emut,?t�tt gepek 
ség volt, mert a hazai áramfej- ira��1 nagy erdeklodest b1zo
lesztók, csavarozók nehéz sú- nyitJa, hogy mmtegy 250 szak
lya, lassú munkája, gyakori ember tekintette meg a gépe
meghibásodása gátolta a folya- ket. 
matos munkát. és nagy volt a A gépek közül külonosen tet
munkaeróigény 1s. szett a vágányemeló gép, a 90 

Ezért egyre több pályafenn- fokkal eldönthetó csavarozó
tartási kisgép is beszerzésre ke- gép. a talpfafúró, illetve talp-

A prototíp már elké zult 

(G�-uric-, Józ„f'f ff'héh'lei) 

varrat eltávolítására 1s alkal
mas gyorssínvágó. 

A Robel cég a bemutatót sa
ját költségére szervezte, a ma
gyar szakemberek számára, 
részben reklám-, részben nem 
titkolt üzleti szándékkal. 

A bemutatott gépek közül 
több üzemel már a szakszolgá
lat területén. de további bővíté
si lehetóség csak a folyamatban 
lévő világbanki tender értékelé
se után várható. a benyújtott 
pályázatok végső k1é1tékelésé
nek függvényében. 

Gyuris József 

Vágányszabályozógép-gyártás 
osztrák közrernííködéssel 

A felépítményi mérőkocsi ál
tal szolgáltatott adatok képezik 
a pályafenntartási munkáltatás 
alapját. A 163 psz. felépítményt 
mérőkocsi mellett 1985-ben a 
MÁV üzembe helyezett egy ú.j, 
korszerű mérőkocsit. Ezáltal a 
mérések száma növelhető, a pá
lyafelügyelet hatékonysága is 
növekszik és csökkenthető a vá
gányszabályozás menny1sege. 
A tervszerű pályafenntartási 
munkáltatási rendszerben a 
MÁV vonalain évente végzen
dő fontosabb fenntartási mun
kák megközelítő mennyiségei: 

Mind a pályafelügyelet, ..... --..... ,----
mind a fenntartási munkálta
tás terén végzett szervező és 
f e1lesztő tevékenység a munka
erővel, az anyaggal a gépkapa
citással való takarékosságot 
szolgálja, érvényre juttatva a 
tervszerű, szervezett munkál
tatást, a minőségre és a jó pá
lyaállapotra való törekvést. A legfontosabb felépítményi 

elemnek. a sín anyagának. be!- Tóth András 

Az építőgépjavító Üzt'mbt>n g}ártoll vágán}�.zabál}OZÓ gép f'l-,ő mintapéldán)ll 
(�zabó �ándor frh1;tPlf') 

A MÁV a vasúti felépítmény 
építéséhez és fenntartásához 
rendelkezésre álló és rohamo
san avuló gépparkot a jelenlegi 
gazdasági helyzetben a javítá
sok minóségének emelésével, a 
gépek kihasználásának növelé
sével igyekszik szinten tartani. 

A legszükebb gépi kapacitá
sok közé tartozik a vágányok és 
kitérók szabályozása. Az e célra 
szolgáló, hatvanas években ha
zailag gyártott aláveró gépek 
elavultak és munkájukhoz, ki
szolgálásukhoz a gép mellett 
még 12-16 pályamunkás szük
séges. 

kások közreműködése nélkül, 
automatikus, elektronikus ve
zérlőberendezésekkel. szabato
san elvégzi. Ez a gép az oszt
rák Plasser cég SP-08-16 tí
pusszámot viselő, világszínvo
nalon álló vágányszabályozó 
gépe. 

A gyártás felfutása után lehető· 
ség nyílik a gépekkel harmadik 
piacon való megjelenésre 1s. 

A vasúti pályán e gépek 
üzembe állításával az élömun
ka-ráfordítás csökken, a pá
lyák „ minősége" javul. 

Az SP-08-16 típusú gép 
prototípusa elkészült, az üzemi 
próbák után, október 28-án a 
MÁV vezéngazgatója üzembe 
helyezte. A gép rekord1dó alatt 
készült el. mivel a dokumentá
ciók átvétele és tanulmányozá
sa után a gyártás és szerelés ez 
év ápnhsában mdult meg. 

Az SP-08-16 vágányszabá
lyozó gép után 1986-ban a kité
rőszabályozó változatát, a 
08-275 típust szeretnénk le
gyártani. Egyben anyagi lehető
ségeinktól függően meg akar
juk kezdeni az SP-08-16 tí· 
pus sorozatgyártását 1s. 

\lunkában a Plato" vágán)ff'ktt"tŐ 

A munkaerő további kiváltá
sa és az elavult gépek pótlása 
céljából hosszú elókészító vizs
gálatok után a MÁV egy olyan 
géptípust választott, mely a vá
gányszabályozás nehéz fizikai 
munkáját - gondos geometriai 
elókészítés után - a pályamun-

A gépet, beleértve a prototí
pust is. a MÁV gyártja a jász
kiséri építőgép-javító uzem te
lephelyén. A gyártás természe
tesen tókés devizát igényel, mi
vel a bonyolult hidraulikus, 
elektronikus részegységeket az 
osztrák cég szállítja. Ugyancsak 
egyszeri devizakiadást jelent a 
teljes gyártási dokumentáció 
megvásárlása. Ezzel szemben 
áll az a gazdasági előny. hogy 
azonnal egy világszínvonalú 
gyártmányhoz jutunk és lénye
gében az egyébként egy géphez 
szükséges tókés devizából két 
gépet tudunk hazailag. a mi igé
nyeinkhez igazítva előállítani. Keller Pál 
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Vendégek az Eszaki Jármíijavítóban 
Karl-Heinz Lugenheim, az 

NDK budapesti nagykövete no• 
1;ember 18-án megláto�_atta az 
Eszaki Járműjavító Uzemet. 
A vendéget és kíséretét Szemó7c 
Béla, a MÁV általános vezér· 
igazgató-helyettese és Balogh 
Sándor üzemigazgató fogadta. 
Az igazgató tájékoztatta a nagy
követet az 1867-ben alapított 
üzem történetéről és jelenlegi 
helyzetéről. A vendégek megte
kintették a dízel· és villamos· 
mozdonyok szerelőcsarnokát, a 
forgóvázjavító üzemrészt és az 
óvodát. 

Az üzem és az NDK-beli Des
sau-1 járműjavító között több 
mmt tíz éve jött létre a műsza· 
ki-tudományos együttműkö
dési szerződés, államközi meg
állapodás keretében. A szerző· 
dés a fejlettebb technológia be· 
vezetéséért, a javítási módsze
rek cseréjéért, az anyag- és 

JUB 

\ vendégek az óvodában 
(Laczkó Ildikó f.-hétele) 

energiatakarékossági eljárások den évben értékelik az együtt
alkalmazási lehetőségeit tartal· működést és rendszeres a ta· 
mazza. A két üzem vezetŐI min- pasztalatcsere-látogatás is. 

Műszaki konferencia Baján 
Tíz évvel ezelőtt, 1975. októ· 

ber l-én Kaposvárott és Szege
den kísérleti jelleggel megala· 
kultak az első épület- és híd· 
fenntartó főnökségek. Létreho• 
zásuk célja az volt, hogy egy 
tiszta profilú szervezet kialakí· 
tásával igazi gazdája legyen a 
vasúti épületeknek és hidak
nak. 

A jubileum alkalmából a két 
főnökség és KTE szakcsoportok 
október 18-án Baján. a Hotel 
Sugov1ca konferenciatermében 
műszaki tanácskozást tartottak. 
Ezen Lantos Péter, a szegedi 
ÉHF vezetője köszöntötte a 
szakembereket és vendégeket 
- köztük Lovász Lázárt, a sze
gedi igazgatóság vezetőjét és 
Busch Károlyt, a pécsi igazga
tóság helyettes vezetőjét. 

Egy évtized 
tapasztalatai 

Ezután Sajtos Péter, a szege
di igazgatóság helyettes vezető· 
je nyitotta meg ::. konferenciát. 
A vasút szervezeti korszerűsíté
sében a legsikeresebb állomás· 
nak nevezete az ÉHF-ek létre· 
hozását. Megalakulásukkal az 
épületek és hidak koncentrált 
fenntartásának lehetőségét te
remtették meg. Dr. Erdélyi Ti
bor_ nyugalmazott osztályvezető 
az EHF-ek megalakulásáról tar· 
tott előadást. A régi szervezeti 
formában, a pályafenntartási 
főnökségek vegyes profiljában 
a pálya és közvetlen tartozékai
nak fenntartása volt az elsődle· 
ges, míg az épületeké háttérbe 
szorultak. Ezek a körülmények 
tették szükségessé a szervezeti 
változtatást. A kaposvári és a 
szegedi ÉHF-ek kísérleti céllal 
alakultak, melyeknek kedvező 
tapasztalatai alapján szerveződ· 
tek meg később a budapesti és 
a többi igazgatóságok hasonló 
főnökségei. 

A gyakorlati tapasztalatokról 
Varga István, a pécsi igazgató· 
ság műszaki osztályának főmér· 
nöke számolt be, majd a két ju· 
biláló ÉHF vezetője ismertette 
az elmúlt tíz év munkáját, ered· 
ményeit. Bevezetőjükben mind
ketten elmondották, hogy fő te· 
vékenységük mellé az elmúlt 
években több új feladat 1s tár
sult. Így a lakásgazdálkodással 
kapcsolatos szolgáltatások, a 
gépkocsik üzemeltetése, a jóléti 
létesítmények fenntartása, egy 
részének üzemeltetése, a víz
gazdálkodási feladatok és egy 
sor más tevékenység (pl. ház. 
gondnokság) is hozzájuk került. 
Munkájukban meghatározó lett 
a szintén odacsatolt tervező és 
előkészítő csoport tevékenysé· 
ge. 

Csabai László, a kaposváriak 
vezetője azt 1s elmondotta, hogy 
a pécsi i�azgatóság területére 
kiterjedő EHF-nek 10 építésve· 
zetősége van (7 magasépítmé· 

nyi, 1 hidász és 2 kertészeti), s 
jelenleg 882 fővel dolgoznak. A 

területi széttagoltság sem aka
dálya annak, hogy eredményes 
munkát végezzenek. Ezt bizo
nyítja, hogy az elmúlt tíz évben 
hatszor érdemelték ki a Kiváló 
Főnökség és kétszer az Élenjá
ró Szolgálati Hely címet. 

Kaposvári sikerek 

A kaposvári ÉHF az elmúlt 
évtized alatt 244 lakást és 70 

felvételi épületet újított fel. La
kásaik száma 1976-ban 2050 
volt, ami a selejtezések, lakásle· 
adások és más okok miatt 
1668-ra csökkent. A felvételi 
épületek Dombóvártól Pécsig, 
Kaposvártól Gyékényes1g és a 
Lepsény-Nagykanizsa vonal 
egy részén egymás után újultak 
meg. Felújításra kerülnek a 
vontatási épületek és a szociális 
létesítmények is. Kiemelten ke· 
zelik a balatoni állomásokat, 
ahol nemcsak a felvételi épüle
tek, hanem a környezet 1s meg
újul. A virágdíszben pompázó 
állomások, szép parkok a kerté· 
szek jó munkáját dicsérik. Híd
fenntartási munkájuk is sokré
tű. A hegyvidéki vasutakra jel
lemző számtalan kis híd, cső· 
áteresz, boltozathíd -sajátos ar· 
culatot ad munkájuknak. Töb
bek közott f őjavítottak, meg
erősítettek 87 hidat, s közel 33 
ezer négyzetméter hídf elületet 
mázoltak. Jövőre pedig hozzá
kezdenek a vasúti Mura-híd 
mázolásához. 

A főnökségen hagyományai 
vannak a bngádmozgalomnak. 
34 szocialista brigádban 516-an 
tevékenykednek elismerésre 
méltóan. A brigádok a munka 
mellett kiveszik részüket a tár
sadalmi munkából 1s. A kong
resszusi és felszabadulási mun· 
kaversenyben az igazgatóság 
területén a harmadikok lettek. 
Újítóik az idén eddig 1,7 millió 
forintot takarítottak meg. 

A szegediek 
vállalása 

Lantos Péter, a szegedi ÉHF · 
ről elmondotta: 12 építésvezető
ségükön (9 magasépítményi, 
egy-egy hidász, kertész és ház. 
gondnoksági) 748-an dolgoz
nak. Örvendetes, hogy a kezde· 
ti 330 szakmunkással szemben 
ma 420-an dolgoznak. Nőtt a fő
iskolát, egyetemet végzettek 
száma. A főnökség létrehozása
kor a magasépítményi állag 
rendkívül leromlott állapotban 
volt, az állomási és egyéb épü
letek. közműhálózat többsége a 
századfordulón épültek Magas• 
építményi állaguk ma 1,5 millió 
légköbméter, ami százezerrel 
több, mint 1977-ben. Jelentősen 
nőtt csatomahálózatuk, a nyo· 

mócsővezeték hossza és az álta
luk fenntartott kazánházak szá· 
ma 1s. Az épület- és közmű
fenntartás 75 százalékát tmk
rendszerben végzik. Amíg 
1976-ban a tf>ljes épületfenntar
tási költségük 38.5 millió Ft 
volt, addig tavaly 111,5 millió. 
Idén újabb 91 épület főjavítá
sát teri·ezik elvégezni. Az igaz
gatóság területén egyre több ál· 
lomásépület dicséri az ÉHF 
munkáját. Kalocsa. Nagylak. 
Kiszombor állomását eredeti 
stílusban állították helyre. 

Vasszerkezetű hídjaik hossza 
a budapestiek után a legtöbb, 
6500 vgtengely folyóméter. Sa· 
ját és idegen kivitelezők segít
ségével jövőre szeretnék a híd· 
mázolási lemaradást pótolm. 
Saját erőből többek között a 
Kőrös hídjait, a makói Maros
hidakat és a T1szaug1-h1dat má· 
zolták Tervezőik 810 tervet ké
szítettek. 1600-1700 lakás ke· 
zelésével, fenntartásával is fog
lalkoznak. Évente átlagban 
50-54 lakás főjavítását végzik el 
többségében komfort fokozat 
javításával. 

Önköltségi tervük tíz év 
alatt megduplázódott, 1984· 
ben 180 millió forint volt. 

Az eltelt évek alatt jelentős 
mértékben gépesítettek, javítot
ták a dolgozók élet· és munka· 
körülményeit Huszonnyolc 
szocialista brigádjukból hét a 
MÁV Kiváló címmel büszkél· 
kedhet. A főnökség pedig négy
szer érdemelte k1 az Élenjáró 
Szolgálati Hely kitüntető címet. 

Az épületfenntartás 

Az épületfenntartás jövőjéről 
szólva Gombár György, a ve· 
zéngazgatóság építési és pálya
fenntartási főosztályának osz
tályvezetője elmondotta. hogy a 
szűkös anyagi körülmények mi· 
att ke\·esebb lehetőség lesz új 
létesítmények építésére. Ezért a 
meglévők állagát kell a mostani 
szinten tartani. Hangsúlyozta. 
hogy a vasúti építészet a ma
gyar építészetnek része. ezért 
védeni kell a vasútra kialakított 
karaktert, ápolni kell a hagyo
mányokat. Annál is inkább, mi· 
vel a közlekedési épületek 
80-85 százalékát a vasút kezeli. 
Jó példaként említette a közel· 
múltban eredeti stílusban fel
újított Kalocsa állomás példá
ját. 

Halmai Árpád főosztályveze· 
tő-helyettes zárszavában elis· 
meréssel szólt a kaposvári és 
szegedi főnökségek munkájá· 
ró!, az ott dolgozók helytállásá
ról. A jövő feladatairól szólva 
megemlítette, hogy a vasút ki
emelten kezeli a törzshálózati 
vonalakat, s a pályák felújításá· 
val, korszerűsítésével együtt az 
ott lévő épületek és hidak felújí
tására is gondolnak. 

(Gellért) 

Cs k a m 
, 
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Látogatóban a 88 éves Bereznai Oszkárnál 

Bereznai Oszkár 25-30 év· 
vel ezelőtt a vasút egyik legte
kintélyesebb mérnökének szá· 
mított. Nem akadt akkoriban 
egyetlen krampácsoló sem, aki 
ne hallott volna az úgynevezett 
Bereznai-diagramról. Újításai· 
nak, találmányainak száma 
megközelíti a százat. Ezek kö
zül jó néhány ma is „él". 

Oszi bácsi - így szólítják 
legkedvesebb ismerősei - Rá
kospalotán él, a régi MÁV-koló· 
nián egy tágas lakásban. Moso· 
lyogva fogad, elnézést kér, 
hogy megvárakoztatott. 

- Hallottam a csengőt, 
nincs baj a fülemmel, de már 
nehezen mozgok - mentegető
zik. - Ha betelepszem a karos
székbe, alig bírok föl tápász
kodni belőle. Nem csoda kérem, 
hiszen a 88. évemet taposom. 
Öreg vagyok, nagyon öreg, ám 
az emlékezetem még jó, csak 
ritkán keverek össze adatokat 
és neveket. 

A feltaláló a mérökoc&i míiszerasztalánál 

Újítások, 
találmányok 

Betessékel a szobába, hellyel 
kínál, aztán folytatja: - Szege
di ifjúságom is gyakran eszem
be villan. Bennem él szüleim, 
testvéreim képe. Szép gyer· 
mekkorom volt. még szebb ifjú· 
ságom, a felnőttkoromról nem 
is beszélve. Sikeres életre te
kinthetek vissza. mert én min· 
dig azt tehettem, amit szeret
tem. A pénz sohasem érdekelt. 
Csak a munka éltetett. Édes
apám is rajongott a munkájá· 

1'yolcvannyok éve!>en, otthonában 

ért. Vasúti főellenőr volt. Jóma- - Az évtizedek során szá
gam azonban nem a családi ha• mos elismerést kapott. A legna
gyományok miatt lettem vas- gyobb, a legrangosabb a Kos
utas. Érdekeltek a gépek, a suth-díj volt. Miért kapta? 
technika, ezért beiratkoztam a - A felépítményi mérőko
Műegyetemre, mert akkoriban csiért. Ennek a konstrukciónak 
nem úgy ment a felvételi, mint a története 1947-re nyúlik visz• 
manapság. 1922-ben kaptam sza. A minisztérium bízott meg 
meg a diplomát, aztán állás azzal a feladattal, hogy tervez
után néztem. Az Istvántelk1 Fő· zek egy olyan műszercsopor
műhelyben sikerült elhelyez- tat, amellyel a pályaf elépítmé
kednem. Apám nem segített, el nyek jellemzőit lehet mérni, 
sem fogadtam volna. mégpedig jóval pontosabban, 

Oszi bácsi pár percig hallgat. mint az akkor használatos ké
Lehunyja a szemét: láthatóan szülékek. A feladat elvi megol
erőt gyűjt, hogy folytathassa dását gyorsan kiötlöttem. A ter· 
életének krónikáját. Segítség- vezési munka, a rengeteg rajz 
képpen tétován megszólalok: elkészítése azonban már !as-

- Tehát a mai Landlerben sabban ment. 
kezdődött a karnerje. t

' - �em segítettek a munka-

K ? C , , M arsa1. 
-:- arner.. sunya szo. a- - Ha megkérem őket bizo· rad1unk annyiban· a Landler- , 

b l h ,, , t k 
, nyosan seg1tettek volna, de én en e etosege aptam az er- k h 

l , •·kh .. 
'l , megszo tam, ogy magam cs1-t m�s, merno az me to mun- nálok mindent. 130 rajzot készí· ara. tettem! A kivítelezésnél minden 

Egy listát rak elém reszkető simánt ment. Egyetlen részlet· 
kézzel. Arra kér, olvassam, mi rajzot sem kellett módosítani. 
áll a papíron. Újítások, találmá- - Mi a találmány lényege? nyok címeit olvasom: ,.Facsi-
szológép (1925-ben), Szikrafo- - A mérést teljesen mate
gó-szerkezet a kúpolókemen• matikai alapokra helyeztem. A 
cékhez (1926), Önműködő ütő- kocsiban nem volt inga, általá-

ban semmilyen addig alkalmamű féktuskó átvételhez (1926), zott eszköz. A műszerkocsi alatt Állítható szegecselő tőke, vál-
tók szegecseléséhez (1930), Mo- egy attól független, úgyneve· 
torhajtásos kézi fúrógép, önmű- zett mfrőalváz futott, amely ke· 
ködő előtolással, fékszereléshez rekemek emelkedésével és süly· 
(1931) stb... lyedésével jelzéseket adott egy 

- A húszas évek közepétől 
1931-ig vagy húsz újításom, ta
lálmányom volt - fűzi hozzá 
magyarázatként. - Ezeknek 
köszönhetem, hogy áthelyeztek 
az akkon igazgatóság jármű· 
szerkesztési osztályára. Ma is 
jól emlékszem az első jelentő
sebb találmányomra, a kocsi
szerelő állványra, amelyet az 
Istvántelki Főműhely vala

műszernek. Az diagramot raj
zolt a műszerasztalon mozgó 
papírra. 

- Ez volt a nevezetes Berez
nai-diagram? 

- Igen. Ebből a diagramból 
ki lehetett számítani a pálya 
emelkedésének és süllyedésé· 
nek mértékét. A mérőalvázból 
három-három tapogatókar is le· 
nyúlt mindkét vágányszálra. 

Onnan adott pontos jelzéseket 
a torzulásokról. a nyomtávszé· 
lességről. A pálya nyolc/éle jel
lemzőjét mérte a kocsi. Rögzí
tette a megtett út hosszát. a hi
bák pontos helyét. A pályasza• 
kasz teljes képe került az érté
kelő pályafenntartási szakmér· 
nökök elé. 

Értelmes élet a MÁV 
szolgálatában 

Használják még ezt a mé· 
rőkocsit? 

Osz1 bácsi nem válaszol. Ira· 
ta1 között lapozgat. majd át
nyújt egy furcsa írást. Hamaro• 
san rájövök, hogy kínai. Sze· 
rencsére ott a magyar fordítás 
1s. Csupa dicséret és elismerés. 
Azután újabb iratok, fényképek 
kerülnek elő. Valamennyi azt 
tanúsítja, hogy a mérőkocsi a 
kor legmodernebb vasúti eszkö
ze volt. 

Ma már természetesen kor• 
szerűbb mérőkocsik vannak. 
Az osztrák Plasser és Theuer 
cég EM-80-asa jelenti a világ
színvonalat. Teljesen elektrom• 
zált, számítógéppel felszerelt 
Az értékelést sem az emberre 
bízza, elvégzi önállóan. 

- Oszi bácsi. mikor állt utol• 
jára a rajzasztalnál? 

- Már nagyon régen - fe· 
leli halkan. - A szemem sem a 
régi, meg a kedvem sem. Nem• 
régen temettem el a felesége
met, ő is közel volt a kilencven· 
hez. Nincs sok már hátra ne
kem sem. Értelmes életet éltem 
a vasút szolgálatában. Az emlé• 
kek segítik elviselni 88 é\· ter• 
hét ... 

Sárközi Gábor 

mennyi munkahelyén alka!·.-------------------------
maztak. Nagyon sok érdekes 
feladatot kaptam később is. 
1938-ban pedig egészen rendkí
vüli munkát kértek tőlem ... 

Elkészül a Bereznai
diagram 

Itt elhallgat. láthatóan azt 
fontolgatja, érdemes-e elmon
dani. Bátorításomra folytatja: 

- Egy vallási ereklyét, az 
úgynevezett Szent Jobbot akar
ták vonaton szállítani. Arra kér· 
tek, hogy készítsek egy olyan 
állványt, amely bármilyen rez
gést kibír. Sikerült. A Szent 
Jobb sértetlen maradt' 

Társadalmi munka eredményeként 

Muzeális mozdony Gyékényesen 
A gyékényesi körzeti üzemfő

nökség dolgozói elhatározták, 
hogy egy 375-ös muzeális moz
donyt helyreállítanak és kihe
lyezik az állomás előterébe. A 
munkát a kocsijavító műhely 
szocialista brigádjai vállalták 
november 7-e tiszteletére. 

Egyidejűleg a nagykanizsai 
pályafenntartási főnökség IV. 
számú főpályamesteri szakaszá· 
nak két szocialista brigádja 240 
társadalmi munkaórában elké
szítette a mozdony talapzatául 
szolgáló vágányt, valamint vég-

rehajtotta a mozdony kihelyezé· 
sét. 

A muzeális mozdony avatá• 
sát november 6-án tartották a 
község vezetőinek, a pécsi vas
útigazgatóság képviselőjének 
részvételével. 

Balogh László üzemfőnök
helyettes köszönetet mondott 
mindazon szerveknek, íntézmt'.•· 
nyeknek - külön kiemelve a 
Közlekedési Múzeum támoga
tását -. amelyek lehetóvé tet
ték a mozdony kihelyezését 
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CSAK NOSZTALGIA? 
Napjainkban divattá vált a 

nosztalgia. Érdekel bennünket 
apáink és nagyapáink kora 
vagy - ha megöregedtünk -
szívesen gondolunk vissza saját 
fiatalkorunkra. N osztalgiamű
sorokat rendeznek országszer
te. Szentendrén „Nosztalgia 
kávéház" nyílt. 1984-ben vezér
igazgatói rendelet alapján a 
MÁV-nál is nosztalgia-munka
bizottság jött létre, mely azóta 
is működik. Munkájuk eredmé
nyeképpen a MÁV már 3 üzem
képes muzeális gőzmodonnyal 
rendelkezik. 

Felvetődik a kérdés: indo
kolt-e az anyagi eszközöket le
kötő „nosztalgiázás"? 

Becsüljük meg 
nemzeti értékeinket 

Amikor az első vonat 
1846-ban elporoszkált Pestről 
Vácra, ez akkor fontos követ
kezményekkel járó történelmi 
esemény volt. Azok a mai szem
mel nézve mulatságos, de még
is egyre hosszabb, egyre na
gyobb tömegű és egyre gyor
sabb múlt századi vonatok elen
gedhetetlen előfeltételei voltak 
annak, hogy hazánkban emlí
tésre méltó ipar fejlődhessen ki, 
hogy a magyar mezőgazdaság 
termékeit olcsón lehessen a fel
vevőpiacra elszállítani, hogy az 
embereknek egymással és a vi
lággal való kapcsolata sokrétű
vé válhasson. Saját nemzeti 
múltunkat becsüljük tehát meg, 
ha a magyar vasút múltját fel
tárjuk, s még megmaradt tár
gyait magunk és utódaink szá
mára megőrizzük. 

A magyar múlt okmányait az 
Országos Levéltár, képzőművé
szetünk fontos alkotásait a Ma
gyar Nemzeti Galéria őrzi. Az 

értékes műemléki épületek sor
sával az Országos Műemléki 
Felügyelőség törődik: érthető 
tehát, ha a magyar közlekedés 
műszaki emlékeit a Közlekedé
si Múzeum igyekszik megőriz
ni. 

A vasútnál azonban nehéz a 
helyzet. Könnyű ugyanis belát
ni, hogy például a Benczúr-fest
mény megőrzéséhez sokkal ki
sebb terület szükséges, mint 
egy 424-es sor. mozdony vagy 
egy négytengelyes személyko
csi kiállításához. A vasút terüle
tén létesített felvételi és egyéb 
épületek is idővel elavulnak és 
az üzem zavartalan lebonyolítá
sának gátjává válnak. A közle
kedési műszaki emlékek kiállí
tása s a műemlékek védelme 
így még egy, a mainál sokkal 
terjedelmesebb közlekedési 
múzeumban sem volna megold
ható. Olyan megoldást kellett 
tehát találni, mely lehetővé te-

A nyár végén kertes családi 
házában kerestem fel Szombat
helyen Szabó Bélát, A MÁV 
egykon vezérigazgató-helyette
sét. A garázsból jött ki sortnad
rágban, olajosan, mint egy sze
relő. 

Nevettem. Szabó Béla úgy
szintén, hiszen előző találkozá
sainkra előkelő helyeken, vidé
ki MÁV-igazgatóságokon, vasu
tasnapi ünnepeken vagy a 
MÁV Vezérigazgatóságán ke
rült sor. 

Betessékelt a ház pompás 
kiskertjének árnyat adó lugasa 
alá. 

- Mindjárt jövök, csak 
előbb kezet mosok és tiszta in
get húzok - mondta. 

Mire visszajött, felesége hűsí
tő italokat, bort rakott az asztal
ra. 

- Mi érdekel? - kérdezte 
mosolyogva, miután poharat 
emeltünk. 

- Arra vagyok kíváncsi, mit 
csinál, hogy él egy volt vezér
igazgató-helyettes? 

- Jól vagyok. Annyira jól, 
hogy amint láttad, kocsit is 
bütykölök. Ugyanis miután 

szi a magyar vasúti múlt tár
gyi tanúinak a múzeumi lehe
tőségek szűk korlátaiból adó
dónál sokkal teljesebb megőr
zését. Ez nem tűrt késedelmet, 
hiszen a múlt emlékei máskü
lönben nyomtalanul tűnnének 
el. 

Az elmondottak azonban a 
vasúti műszaki emlék - és mű
emlékvédelem sokrétű problé
makörének csak egyik, jóllehet 
alapvető - szempontjával kap
csolatosak. E szemponton túl
menően a múlt jelei emlékeinek 
megmentése a vasút számára 
gyakorlati jelentőségű is, mert 
ez a munka: 

a vasútról alkotott társa
dalmi kép megjavítására, 
a még pályaválasztás 
előtt álló fiatalok szándé
kainak motiválására, 
a bel- és külföldi turisták
kal folytatandó forgalom 
kialakítására is alkal
mas. 

Ezért a különböző - történe
ti értékkel bíró, műszaki emlék 
és műemlék jellegű létesítmé
nyek megőrzése, helyreállítása, 
felújítása és megfelelő állapot
ban való tartása: 

közlekedéspolitikai, 
gazdasági és idegen/ or
galmi kérdés. 

Vasúti járművek, 
műszaki berendezések 

A vasúti műszaki- és műem
lékvédelemnek az alábbi konk
rét feladatai. illetve lehetőségei 
vannak· 

járművek, régi berende
zések, épuletek megóvá
sa, 
vasúti skanzen kialakítá
sa, 
nosztalgia/orgalom ki/ ej
lesztése. 

Manapság divatba jött, hogy 
állomások vagy különböző 
egyéb MÁV-intézmények terü
letükön - sőt néha nem MÁV
tulajdonú területen 1s - egy
egy járművet állítanak ki. Első
sorban gőzmozdonyokról van 
szó, de vannak kiállított dízel
vagy villamos mozdonyok és 
kocsik is. Ma már több mint 
100 ilyen járművet tartunk 
nyilván, s számuk még tovább 
növekszik. Ezeket a járműveket 
rendszerint lelkes helyi vasuta
sok - általában szocialista bri
gádok - állítják helyre és tart
ják (esetleg) karban. Bármeny
nyire is örvendetes a magyar 
vasút története iránt, tettekben 
is megnytlvánuló lelkesedés, a 
műszakiemlék-védelemnek 
mégsem ez a legjobb módja. 
Ezek a - rendszerint szabad ég 
alatt kiállított járművek 
ugyanis bizonyos szempontból 

nyugdíjba mentem, megtanul
tam kocsit vezetni. Most ismer
kedem a mechanikájával. 

- Keserűség csendül ki sza
vadból, amikor azt mondod, 
,,nyugdíjba mentem". 

- Hagyjuk ezt. Szerencsére 
túl vagyok rajta, sőt mondhat
nám, hogy még jól is jött a 
nyugdíjaztatás, mert rendbe 
hoztam a házam és bepótoltam 
azt a mulasztást, amit csalá
dommal, gyerekeimmel, unoká
immal szemben vasutas korom
ban vétettem. 

- Végül is nem panaszkod
hatsz, hiszen sikeres pályát fu
tottál be. A hernádvécsei vonat
fékező fia sokra vitte. 

- No nem volt az olyan 
könnyű, hiszen a forgalmi szol
gálattevő posztról majd minden 
jelentősebb beosztásban szol
gáltam. Közben két diplomát is 
szereztem. Kárpát-Ukrajnában 
még szovjet vasutas is voltam. 

- Mire emlékszel a legszíve
sebben? 

- A mikor Debrecenben ve
zérigazgató-helyettes voltam. 
Akkor épült Záhony, ahogy em
legetik. Európa egyik legna
gyobb szárazföldi kikötője. Erre 

a kerti törpékhez hasonlatosak, 
tudnitllik 1gy nincs funkciójuk. 
A helyes műszaki-műemlékvé
delem alapelve az, hogy a meg
őrzendő objektum számára 
megfelelő funkciót kell biztosí
tani, különben azok állapota 
tartósan alig biztosítható. Az el
szórtan kiállított járművek szá
mának további növelése ezért 
nem kívánatos. 

A MÁV különböző muzeális 
értékű műszaki berendezéssel 
(vontatási, pályafenntartási, jel
zés- és biztosítástechnikai, vala
mint egyéb műszaki emlékek
kel) 1s rendelkezik. Ezek meg
óvásának legcélszerűbb módjá
ról esetenként kell dönteni. Ne
hézséget jelent, hogy azok szá
mára megfelelő funkció általá
ban nem biztosítható. 

Műemlék épületek 

Rendkívül nagy jelentőségű 
feladat a vasúti területen talál
ható műemléki értékű épületek 
- elsősorban felvételi épületek 
- megóvása. Műmlékvédelmi 
jelleggel megőrzendők: 

egyes kiemelkedő jelentő
ségű nagy állomásépüle
tek (pl. Budapest-Nyuga
ti, Budapest-Keleti, Mis
kolc-Tiszai, Szeged sze
mélypályaudvar), 
a MÁV és a MÁV elődjeit 
képezett különböző ma
gánvasutak típus felvételi 
épületeinek legalább egy
egy példánya. 

A vasúti épületek műemlék
védelmi ügyeinek az országos 
érvényű műemlékvédelmi ren
delkezések által adott keretbe 
kell beilleszkedni. 

A műemlékként megőrzendő 
épületek számára szintén {lehe
tőleg az eredeti rendeltetésnek) 
megfelelő funkciót kell biztosí
tani, s nem feltétlenül kell az 
eredeti állapothoz mindenáron 
ragaszkodni. Az értő vasúti mű
emlékvédelem gyönyörű példá
ja a felújított Eiffel-féle Nyugati 
pályaudvar. 

Itt érdemes említést tenni a 
legrégibb magyar vasúti mű
emléki épületről, az egykori 
Magyar Központi Vasút 
1847-ben üzembe helyezett 
szolnoki pályaudvarának (

,, 
Ó

Szolnok ") ma is meglevő felvé
tel! épületéről. 1848/49 forduló
ján - a kormányzat Budáról 
Debrecenbe történt menekülé
sekor - egy éjt töltött itt Kos
suth LaJos és a magyar királyi 
korona. 

Az építeszet1leg is igényes 
épület - ma vasutas lakóház 
- feltétlenül műemléki védel
met igényelne. 

Dr. Heller György 
(Folytatjuk) 

büszke vagyok. Az akkori Zá
honnyal kapcsolatos munkám 
segítette a szovjet vasutas kol
légákkal való jó kapcsolatok ki
alakulását. Ez a jó kapcsolat 
még ma is tart, hiszen vissza
hívtak. 

Olvasom a hivatalos levelet, 
amiből kiderül, hogy Szabó Bé
lát, a MÁV nyugdíjas vezér
igazgató-helyettesét megbízzák 
a magyar-szovjet áruforga
lommal, illetve a hazánkon át
menő tranzitszállítmányokkal 
kapcsolatos ellenőrzésekkel, 
vizsgálatokkal. A felhatalmazás 
értelmében akár az illetékes 
szovjet miniszterrel is folytathat 
tárgyalásokat. 

- Örülsz? 
- Nagyon. Úgy érzem ma-

gam, mint egy úttörővasutas. 
- A fizikumod, a szellemi 

fnssességed még mindig a régi. 
Nem csodálom, hogy ezt a ve
zérigazgatóságon is észrevették 
és lehetőséget adtak arra, hogy 
több évtizedes tapasztalataid, 
tudásod nyugdíjasként is kama
toztasd. 

- A vezető állásból nyug
díjba mentek közül én vagyok 

n az 

A közönségszolgálati iroda hétköznapjai 

Budapest, Népköztársaság 
útja 35. Telefon: 228-049 és 
228-056. Hirdetjük a 130 ezer 
példányos menetrendünkben, s 
több százezer szórólapon. Jel
képesen az iroda portáljával 
hívjuk, várjuk az utasokat. Évi 
232 millió utas közül noha csak 
töredékrész keresi fel, rangja 
mégis jelentős. 

- Irodánk a MÁVTOURS 
létrejöttével új profilt kapott. 
A menet-, ülő-, fekvő- és háló
helyek eladásán kívül idegen
forgalmi szolgáltatást is vég
zünk. Körzeti szerepünk most 
alakul ki - tájékoztat Hobot 
Lászlóné, az iroda vezetője. 

Vártuk Önt! 
A közönségszolgálati iroda 

szí�vonalasan reprezentálja a 
MA V-ot. A belépőt meglepi az 
a miliő, ahol és ahogyan fogad
ják. Kényelmes fotelek. Üvegla
pos asztalok. Négynyelvű fel
iratok. Utazási ajánlatok. Mint
ha csak„ mondaná egy hang: 
vártuk Ont! És az ajánlás szlo
genje: legyen az utasunk! 

Robot Lá!tzlóné 

Az információ, a jegyeladás, 
az áruszállítási tájékoztatás, a 
programajánlás itt egy helyen 
található. 

Az iroda forgalma - noha 
vége a nyárnak - ezúttal 1s 
élénk. Jönnek-mennek az em
berek. Érdeklődnek, vásárol
nak, tájékozódnak. A tájékozta
tás természetesen díjtalan, akár 
lesz belőle utazás, akár nem. 

- Az utasok segítséget vár
nak tőlünk. Nem mindig tud
ják, hol, hogyan kezdjék utazá
suk szervezését. A családban 
csak fővonalakban alakulnak ki 
az utak. Mi pontosan meg
mondjuk, hogy mikor, honnét, 
mivel induljanak. Mennyibe 
kerül az egész. Milyen valutá
val fizethetnek. Hogyan ol
csóbb! Ha az utas európai kör-

az első, aki úgy jár be dolgozni 
a vezérigazgatóságra, mint ré
gen. 

- És mi lesz az unokákkal? 
- Ó, hát azok nagyocskák. 

Bea már harmadikos gimnazis
ta. Az egyik lányom a szombat
helyi igazgatóságon tanácsos, a 
férje a MÁV rendelő orvosa. 
A másik lányom ugyanitt asz
szisztens, a férje vasúti mérnök, 
az oktatási igazgatóság vezető
je. Ebből a közegből az unokák 
csak az elődök nyomdokain me
hetnek tovább. Egyébként meg
győződésem, hogy a vasút biz
tonságát ma is a vasutas csa
ládok dinasztiájára lehet, sőt 
kell építeni. 

Irigyellek. 
Miért? 
Mert életed délutánJán 1s 

úgy ég a spmtusz benned, 
mintha a delelőn lennél. Boldog 
embernek mondhatod magad. 

A 64 éves Szabó Béla szeme 
csillog. Elérzékenyülését azzal 
próbálja leplezni, hogy kemé
nyen rám szól: 

- Nyugodtan írd csak meg, 
hogy jól vagyok! 

Dávid József 

.J 
K.iszler Jáno� é;, Serfőző János az információban 

utazásra indul, mondjuk Auszt
ria, NSZK, Franciaország, Ang
lia, netán Svájc és Olaszország 
énntésével, előkészítése hosz
szabb időt vesz igénybe. 

- Hogyan fogadják ezt az 
utasok? 

- Természetesen megértés
sel. Egy ilyen utazás „eladása'' 
két-három órát is igénybe ve
het. A menetrend, menetjegy, 
helybiztosítás, valutaátszámí
tás, utazási adminisztráció elké
szítése várakoztatással jár. 

Az informátorok több nyel
ven adnak tájékoztatást, a 
pénztárosok hasonló módon je
gyeket. Fonnt mellett a frank, a 
zloty, korona, márka. rubel 
pénznemek használata termé
szetes. Bevételük a nyán forga
lom alatt 30 millió fonnt volt. 
Többnyire valutában. Minden 
létező valutával dolgozunk! 
A napi árfolyamok ismerete kö
telező. Az átszámítás már rutin
munka. De a Magyar Nemzeti 
Bank előírásai és a MÁV pénz
ügyi rendelkezései ismerete 
nélkül ez a munka nem képzel
hető el. 

Öt nyelven 

Serfőző János és Kiszler Já
nos nyugdíjas főfelügyelők öt 
nyelven tájékoztatnak. A me
netrendi adatokat többnyire 
,,fejből·· ismertetik. A Paris-Est
re induló utasnak Wien-Salz
burg-München-Stuttgart
Strasbourg útirányon át azon
nal mondják az indulási időt. 
Oda és vissza' 

- Nyáron igazi nagyuzem 
vagyunk - folytatja az iroda
vezető. - Itt nincs menesztés, 
váltóállítás, mégis indulnak a 
vonatok: A Balt-Orient, a Wie
ner-Walzer, a Tisza, a Puskin, 
a Ciklámen, a Bakony-Őrség. 
És a legtermészetesebb módon 
beszélnek KiJev, Bécs. Párizs. 
Moszkva, Barcelona eléréséről. 
A kapcsolat kölcsönösen szívé
lyes. Már-már etikettszerű, 
mert itt így illik. Az utas biza
lommal érkezik. A szolgáltatá
sainkért fizet és hálapénz nél
kül 1s rangos kiszolgálást vár el. 

Voltak utasaink, akik haza-

(Laczkó Ildikó felvftele) 

térve külföldről Virággal ked
veskedtek pénztárosunknak. 
Mint elmondták, hihetetlennek 
tartották, hogy Lisszabonban 
tudtak az utazásáról. Helyét 
fenntartották. És mindenütt. 
amerre járt, percre, viszonylat
ra egyezett minden. 

A MÁV-nak más utazási iro
dákkal kell felvennie a ver
senyt. Olyanokkal, amelyeknek 
évtizedes tapasztalata van már 
az idegenforgalomban. 

- Hogyan alakul a nyitva 
tartás? 

- Reggel 9 és délután 5 óra 
között tartunk nyitva, de mi 
már fél kilenckor bent va
gyunk. Megbeszéljük a napi fel
adatot, és természetesen dolgo
zóink egyéni gondjait is. Évente 
10 ezer menetrendet és sok díj
szabást adunk el. Az áruszállí
tás után is sokan érdeklődnek. 

Szocialista 
brigádban 

Robot Lászlóné 1983 áprihsa 
óta irányítja a közönségszolgá
lati iroda munkáját. Előtte a bu
dapesti igazgatóság menetked
vezményi csoportjának vezetője 
volt. Hosszú éveken át ő maga 
1s pénztárablak mögött ült. 

- Formaruhát készítettünk 
magunknak, saját pénzből. -
Megmutatja a Patyolattól ép
pen kihozott ruháját. Kezében 
kis rézembléma és egy névjegy
tábla. Ez a dekoráció. Az utas 
tudja meg, hogy k1 szolgálta 
őt ki. 

Egy szocialista brigádba tar
tozik az egész iroda közössége. 
A nyereségérdekeltség nem
csak a vezetők, hanem a dolgo
zók közügye is. Kereskedők a 
szó 1gaz1 értelmében. Az utast 
vendégként tisztelik. 

Új „vevők .. érkeznek. mások 
éppen távoznak. Ránézek egy 
új plakátra. Megfog szlogenjé
nek gondolata: ,,Azon va
gyunk, hogy legyen az uta
sunk". Igen. Valahogy így kel
lene mindenütt. Hihetöen töb
ben szállnának fel belföldi vo
natainkra és a nemzetközi jára
tainkra. 

Szabó Béla 

Gyors vasúti összeköttetés 
a keringő és a csárdás között 

Budapest festői fekvése a Duna mellett, történelmi múltja, 
kulturális gazdagsága, lakóinak életöröme egyaránt nagy vonz
erő a magyar főváros látogatóinak. Mióta a határon szükséges 
formalitások minimumra csökkentek, Budapest még vonzóbb 
utazási cél lett. 

Az Osztrák Államvasutak 1979-ben egy Wien-Budapest
Wien Viszonylatban közlekedő gyorsvonatot indított útjára. Ez 
mind a tunzmus (egynapos kirándulások), mind pedig az üzleti 
utazások szempontjából kedvezőnek bizonyult (Budapesten 6.25 
órát tartózkodott a vonat). A gyorsvonatpárt - hogy 1s lehetett 
volna másként -, a nagy operettkomponistáról, Lehár Ferencről 
nevezték el. 

Hat évvel ezelőtt Bécs és Budapest között az utazási idő 4 
órát vett igénybe. Azóta - a legutóbbi nyári menetrend életbelé
pésekor a határon való tartózkodás csökkentése, az utazási idő rö
vidítése és a magyar vonal villamosításának eredményeként az 
utazási idő 3 óra 15 percre csökkent - utazási irányonként. Ez 
azt jelenti, hogy a későbbi bécsi indulás (7.45 h), és a korábbi 
visszaérkezés (21.45 óra) ellenére a budapesti tartózkodás több 
mint egy órával meghosszabbodott, a tartózkodási idő 7,5 óra lett. 

A magyar étkezőkocsikat üzemeltető társaság, az Utasellátó 
által üzemeltetett étkezőkocsik teljes útvonalon történő közleked
tetése lehetővé teszi, hogy a magyar konyha spec1alitása1val meg
ismerkedjenek az utasok. 
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Ideális feltételek a Kőér utcában 

Szakmunkások lesznek 

Sebők Zoltán "zakoktató a gyakorlati foglalkozáson 

Sajnos. már régen túl vagyok 
a pályaválasztáson. de ha most 
lennék fiatal, és történetesen az 
autószerelő szakma érdekelne. 
egy percig sem haboznék: be
állnék ipari tanulónak a buda
pesti Kőér utcai építési gépte
lepre. 

A nemrég átadott tanműhely 
- hivatalos nevén: oktatóbázis 
- megkapó látványt nyújt. 
A termek tiszták. világosak. 
Minden diák előtt egy-egy satu, 
a székek mellett szerszámoslá
da. Bennük vadonatúJ franc1a
kulcsok. különféle fogók, csil
lagkulcsok. 

- Bármelyiket megnézheti 
- biztat Vasadi István mű-
helyfőnök -. a srácok kezébe 
kifogástalan szerszámot adunk 
Régen az inasok, tanoncok csak 
a kiselejtezett. az alig használ
ható szerszámokat kapták meg. 
Az inas először a seprűvel is
merkedett behatóan, esetleg a 
főnök úrnak hozta a meleg kol
bászt meg a korsó sört ... 

- Nem vitatom a különbsé
get, de egyvalamiben ma sem 
változott a helyzet. Régen a 
szülök így fogalmaztak: ,,Ha 
nem tanulsz, l:eadlak inas
nak!" 

- Tény, hogy az ipari szak
munkásképzőkbe nem a leg
jobb tanulók jönnek. A jelesek. 
jórendűek inkább gimnázium
ba vagy szakközépiskolába ké
rik a felvételüket. Hozzánk is 
többnyire a közepes. illetve az 
elégséges osztályzatú tanulók 
iratkoznak be. 

- Aki rosszul tanul, elmegy 
ipari tanulónak? 

- flyen szemlélettel jönnek 
a gyerekek, ez vitathatatlan, 
ám hamar rájönnek, hogy ná
lunk sem alacsony a mérce. A 
legtöbb gyerek azt hiszi magá
ról - mert elhitették vele az ál
talános iskolában' -, hogy ké
pességeiből nem futja többre, 
csak elégségesre vagy közepes
re. Ambíciójukat előítéletek 
bástyája veszi körül, s ezt ne
künk nagyon nehéz ledöntem. 
Nálunk egy 3-as osztályzatnak 
örülnek a gyerekek, a jelest 
alig-alig próbálják elérni, nem 
bíznak magukban. 

Sebők László szakoktatónak 
sem más a véleménye, de ö hoz
záteszi" 

- Az általános műveltségü
ket én nem akarom felmérni. 
Engem kizárólag az érdekel, 
hogy van-e érzékük a szakmá
hoz. 

- Ez hamar kiderül? 
- Igen. már az első hetek-

ben. Ahogy a zenei tehetség is 
gyorsan felismerhető, úgy a 
szakmai érzék is. A tehetsége
sebbek a kalapácsot is máskép
pen fogják a kezükbe. Ők érzik 
az anyagot, tudják, hogy hova 
és mekkorát kell ütni. 

Széplaki Tamás első éves au
tószerelő-tanuló éppen egy ka
lapácsfejet „bűvöl ... 

- A nyolcadikat 3,3-es át
laggal végeztem - magyaráz
za. - Két helyre pályáztam, vé
gül ide. az Építési Géptelep Fö
nökségre kerültem. Nem bán
tam meg, úgy érzem, a közepes 
szintet itt 1s tudom tartam. Sze
retem a vasutat, nálunk szinte 
mindenki vasutas. Apám gé-

A MÁV Székesfehérvári Körzeti Üzemfőnökség 
Moharakodó-Moha forgalmi üzemegységére 

PÁLYÁZATOT hirdet 

(Horváth Zoltán felvétele) 

pészmérnök, anyám anyag
könyvelő a MÁV-nál. A tanmű
hely nagyon tetszik, azt hiszem, 
ha majd felszabadulok, akkor is 
itt fogok dolgozni. 

Kertész István már nehezeb
ben szólal meg. Hamarosan ki
derül szófukarságának oka. Pis
ta bukott diák, másodszor járja 
az elsőt. 

- Anyagismeretből „húz
tak" meg - mondja pironkod
va. - Szégyellem magamat, de 
mit tehetek? Egy biztos: az idén 
jól fogok tanulni, többé nem 
szégyenkezem ... 

- Kertész Pista különös eset 
- veszi át a szót ismét a mű-
helyfőnök -, ugyams jófejű 
srácról van szó. aki körül min
den rendben van. Kiegyensú
lyozott családi élet. megfelelő 
anyagiak, és mégis kudarccal 
ért véget az első nekifutás. Van
nak sokkal problémásabb gye
rekeink. Hosszú évek tapaszta
lata alapján mondhatom. hogy 
az úgynevezett hármas kapcso
lat fenntartása döntő. Vagyis: a 
szülők, az iskola és a tanmű
hely kapcsolata. Ha bármelyik 
meglazul, baj lehet. Manapság 
a szülők mindent az iskolára és 
a tanműhelyre bíznak, holott 
bizonyos alapelveket, magatar
tási normákat csakis a szülői 
házban lehet megtanulni. Amit 
lehet, természetesen pótolunk. 
de lehetőségeink végesek. hi
szen az alapvető feladatunk 
nem a nevelés, hanem a szak
ma alapismereteinek megtaní
tása. 

Ehhez minden feltétel meg
van, teszem hozzá gondolatban, 
miközben a műhelyfőnök vé
gigvezet a korszerű, 130 szemé
lyes öltöző-. mosdóhelyisége
ken, megmutatja a sportpályát, 
és arról kezd beszélni, hogy ha
marosan a videózással is megis
merkedhetnek a gyerekek. 

(Sárközi) 

Az őszi szállítási csúcsban 

Tíz óra szolgálati idö alatt 
nyolc perc hasznos teljesítmény 

Javában tart a MAV-n41 az: 6szi forgatom. A vasút 
gondjai közismertek. Kev61 a vagon, a mozdony, 
a munkaerő. A szervezettenségr61. a forgalomirá
nyítói munkáról azonban kevetebb szó esik. Pa• 
dig betegségeink okait alighanem itt kellene ke
resni. Jó példával bizonyította ezt • közelmúltban 
szerkesztőségünkbe látogató Pozsonyi Tibor, a 
Hámán Kató vontatási tefep mozdonyvezetője. 
Tömör beszámolóját az aJíbbiakban kommentár 
nélkül közöljük. lme II törtwt: 

,,November 4-én, öt óra har
minc perckor szolgálatra jelent
keztem a Hámán Kató vontatá
si telepen a mozdonyfelvigyázó
nál. A beosztott gépem holléte 
iránt érdeklődtem. Felhívta An
gyalföld állomás forgalmi szol
gálattevöjét. aki közölte, hogy 
az M62-es 194-es pályaszámú 
gép Rákosrendezöre érkezik 
vonattal. Elmentem hát Rákos
rendezöre. Ott az állomásirá
nyító tájékoztatott, hogy moz
donyom a 24. vágányra érkezik 
vissza. Úgy is történt. Hat óra
kor felszálltam a gépre. Ekkor 
kezdődtek a bonyodalmak. 

A mozdonynapló átvizsgálá
sakor győződtem meg arról, 
hogy a gépet nyolc óráig napi 
vizsgálatra kell vinni. Az egye
sített éberségi és vonatbefolyá
soló berendezés érvényessége 
1s ezen a napon járt le. A tűzol
tókészülékek szavatossága pe
dig 7-éig garantált. Ezért enge
délyt kértem arra, hogy a moz
donyt a Nyugati motorszínbe 

vihessem. Nyolc óra 19 perckor 
érkeztem oda. A szerelők a napi 
vizsgálatot kilenctől tíz óráig el
végezték; gáz- és motorolajjal is 
feltöltötték. Ezután kijártam a 
teherpályaudvarra, s ott félre 
állítottak jelzőn belülre. Onnan 
a külsős forgalmi szolgálattevő 
beküldött az 5. vágányra. Ez
után a tartalék a 4. vágányon a 
határon kívülre betolt egy 
négytengelyes személykocsit. 
Kértem, hogy a kocsit vigyék el 
onnan, mert különben nem tu
dok kijárni. Tizenkét órakor ér
keztem Rákosrendezöre. 

Az alsó forgalmi iroda szolgá
lattevője közölte velem, hogy a 
6-ról kell egy vonatot vinnem 
Piliscsabára. A vonat a mellet
tem lévő vágányon állt. Felsze
reltem hát rá a zárjelzölámpát 
és az aktív zárjelzőt. Ez utóbbi 
egy speciális szerkezet, amely a 
vonat végének beérkezését jelzi 
a szolgálattevőnek azokon a vo
nalakon, ahol szovjet típusú 
biztosítóberendezés van. Né-

hány perc múlva rájártam az 
üres K szerelvényre. Ez a vonat 
Vácról érkezett, s mikor a gépet 
összekapcsoltuk a szerelvény
nyel kiderült, hogy három javí
tásra szoruló kocsi is van a vo
natban. Ezeket hosszadalmas, 
időt rabló munkával kisoroztuk. 
Az egyik kocsiból csak egy 
nyolc centiméter széles deszka 
hiányzott, mégis a pusztasza
bolcsi műhelybe irányították ja
vításra, pedig néhány vágány
nyal odébb van a kocsijavító 
műhely. 

Végre fékpróbázhattam és 
14.45-kor engedélyt kaptam az 
indulásra. Nyolc perc múlva 
megérkeztem Angyalföld állo
másra. Itt a mozdonyt - forgal
mi szolgálattevő rendelkezésére 
- leakasztották. Átirányítottak 
a 10. vágányra egy másik sze
relvényre. Elvégeztük a fékpró
bát, és közben megérkezett a le
váltó mozdonyvezető. Rápillan
tottam az órámra. Tizenhat óra 
tíz percet mutatott. Könnyű 
volt összegeznem a napi telje
sítményt. Tíz óra 40 perces 
szolgálati időm alatt nyolc 
percet töltöttem vonattovábbí
tással! Ennyi volt a hasznos tel
jesítmény. A történteket igazoló 
okmányok: a 1889532 sz. me
netigazolvány, a sebességmé
rőóra-szalag, valamint a 171A 
és a 18. sz. üzemnapló lapjai. " 

Lejegyezte: 
Kaszala Sándor 

A környezet wédelméért 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

év alatt mindössze nyolcat kor
szerűsítettek. Súlyos gondként 
említette a víz- és talajvédel
met a MÁV-nál. Jelenleg 200 
olyan hely van, ahol szennyvíz 
alakul ki és derítése, tisztítása 
megoldást kíván. és ebből 5 év 
alatt csak hat helyen tudták fel
számolni a problémát. 

A vitaindító előadásokat a 
hallgatóság nagy tetszéssel fo
gadta. A hozzászólások jól ki
egészítették az előadásban el
hangzottakat. Többek között 
hozzászólt: Varga László, a 
Vasúti Tudományos Kutatóin
tézet tudományos főmunkatár
sa aki azokról a kutatási ered
ményekről beszélt, amit az inté
zetben végzett levegöszennye
zödési vizsgálatok alapján értek 
el. Elsősorban szénmonoxid, 
kéndioxid és nitrogénoxid 
szennyezők területén. 

Kelemen Lajos akusztikus, a 
TBKF-nél folyó zajvizsgálati te
vékenység eredményeit ismer
tette. Megállapítása szerint a 
vizsgálatok alapján pontosan 
meghatározhatók a zajforrások, 
ismertek a zajintenzitások és 

csökkentésük érdekében teen- gálják felül a környezetvédelmi 
dö intézkedések is. szervezetet és erősítsék meg. 

Több hozzászólás tudomá
nyos szintű előadás számba 
ment. Nagy tetszéssel fogadták 
a résztvevők Bánkúti Ferenc
nek, a MÁV Közegészségügyi 
Intézet osztályvezetőjének az 
ivóvízellátás közegészségügyi 
helyzetéről tartott hozz_ászólá
sát. Fedák Dezső, a MA V Ve
zérigazgatóság osztályvezető
helyettese a MÁV vízgazdálko
dási és talajszennyezödési prob
lémáiról fejtette ki a vélemé
nyét. 

Szántó Imre, a járműjavító 
üzemek szb. képviseletében ja
vasolta olyan környezetvédelmi 
kiadványok megjelentetését, 
amely a dolgozók környezetvé
delmi felvilágosítását szolgálja. 

Nagy Gyula, a debreceni 
igazgatóság képviseletében ja
vasolta, hogy a vasúti szakokta
tás minden területén a környe
zetvédelmet oktatni kell. 
A mozdonyvezetöképzés kere
tében már eddig is jó eredmé
nyeket értek el. 

Vida Péter, a Vasutasok 
Szakszervezete munkavédelmi 
főellenőre javasolta, hogy vizs-

Volosinovszky Antal szb 
munkavédelmi társadalmi el
lenőr javasolta az államtitkár
nak, hogy az eddig szemétbe 
kerülő higanygázlámpák hi
ganytartalmát hasznosítsák. 
mert így kettős hasznot érhet
nek el. 

A fórummal egy időben kör
nyezetvédelmi kiállítás megnyi
tására is sor került. A fórum 
rangját emeli, hogy a művelő
dési házban novemberben 
Munka- és Környezetvédelmi 
Filmhét megrendezésére is sor 
kerül. 

A fórum eredményét Tolnai 
fldikó, a vasutas-szakszervezet 
titkára zárszavában úgy foglal
ta össze, hogy az elhangzott elő
adások, hozzászólások értékes 
gondolatokat közvetítettek szá
munkra, gazdagították környe
zetvédelmi ismereteinket és el
indították a kívánt láncreakciót 
a környezetvédelmi cselekvés
re. Tovább tudatosodott ben
nünk a környezetért érzett fele
lősség. Felelősség az emberiség 
jelenéért és jövőjéért. 

Pásku Jenő 

állomásfőnöki munkakör betöltésére Új, kombinált fuvarozás 
FELTÉTELEK: 

középiskolai végzettség 
forgalmi-kereskedelmi tisztképző 
5 éves szakmai és legalább 1 éves vezetői 
gyakorlat 
erkölcsi feddhetetlenség 

Szolgálati lakást biztosítunk. 

A pályázatokat részletes szakmai önéletrajzzal, 
bérigény megjelölésvel 1985. december 15-ig kér
jük megküldeni az üzemfőnökség személyzeti ve
zetőjének. 

Cím: Székesfehérvár Pf. 1. 
8002 

A józseíváro8i konténer-pályaudvaron bf>mutatták a MÁV szakembf>
reinek az 088 tulajdonát képező alacsony felületű vagonokat, ame
lyek - mini a képen is látható - kamion szállítá„ára alkalma;,ak: A vagonok hán,m hétig - próbafutá!> céljából - üzemelnek a \1 . .\ \ 

vonalain 
(Laczkó Odikó fehétele) 
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SAJTÓSZEMLE 

Mit írnak rólunk? 
A vasutasok helytállásáról, 

példaadó szolgálatáról, társa
dalmi-közéleti munkájáról szól
nak az itt következő írások, 
amelyeket megyei újságokból 
válogattunk. 

Dunántúli Napló 

A budapest-pécsi vasútvo
nal villamosítása mellett több 
jelentős beruházást valósít meg 
ezekben a hónapokban Bara
nya megyében a MÁV Pécsi 
Igazgatósága. Jelentőségénél 
fogva is az élre kívánkozik 
már csak azért is, mert kapcso
lódik a vasútvillamosításhoz -
a Dombóvár és Godisa, vala
mint a Pécs és Pécsbányaren
dező közötti vágányfelújítás. 
A két szakaszon mintegy 20 ki
lométer hosszban javítják az al
építményt, cserélik a síneket. 
Ennek értéke meghaladja a 235 
millió forintot. Várhatóan ezzel 
a munkával november 29-re vé
geznek, ami azt jelenti, hogy a 
vonatok 100-120 kilométeres 
sebességgel közlekedhetnek. 

Az utasforgalom kulturáltab
bá tételéért több vasútállomás 
felvételi épületét is korszerűsí
tik. Pécs-Külváros felvételi 
épületét 3,5 millió forintért újít
ják fel, melynek eredménye
ként gázkazános központi fűtés 
létesül, s megszépül az épület. 
A szentlőrinci felvételi épületet 
6,6 millió forintért csinosítják. 

A pécsi főpályaudvar felvéte
li épületének korszerűsítése 
évek óta tart: a külső munkák
kal már végeztek. 

A villány-mohácsi vasútvo
nal rekonstrukciójának kereté
ben jelenleg a bólyi állomást 
építik át, s dolgoznak a bóly
nagynyárádi pályaszakaszon, 
amit várhatóan az év végére be
fejeznek. 

tási csúcsok itt nem okoznak 
akkora feszültséget, mint más
hol. 

Hajdú-Bihari Napló 

A megyei napilap „Megújul a 
MÁV-kolónia" című képes ri
portjából vettük át az alábbi 
részletet: 

,,Az első tervek 1898-ban szü
lettek meg. 1904-ben már fel is 
épült az első munkáslakástömb 
a MÁV Debreceni Járműjavító 
Üzem szomszédságában. A ko
lónia munkáslakásai 80 éven át 
dacoltak a múló idővel, állaguk
bál vesztettek, megérettek a 
korszerűsítésre. A MÁV opera
tív tervet készített. Eszerint a 
kilencvenes évek közepére át
alakítják a kolónia lakóházait. 
A prototípust 1981. novemberé
ben adták át, melyben 19 csa
lád kapott új otthont. Az elmúlt 
években pedig a „híd mellett" 
kezdtek nagyobb építési műve
letekbe. 

Petőfi Népe 

A Bács-Kiskun megyei napi
lap az őszi áruszállítási csúcs
időszak kiskunfélegyházi ta
pasztalatairól számol be. Mak

ték, hogy szívesen elvégzik a 
megrongálódott vasúti koc�ik 
javítását, amennyiben a MA V 
megfelelő mennyiségű javító
anyagot tud rendelkezésükre 
bocsátani. 

Kelet-Magyarország 

A MÁV mátészalkai körzeti 
üzemfönökségén 1979 óta mű
ködik vasúti szakkönyvtár, me
lyet Szabó Menyhért személy
zeti vezető kezel. Munkája 
egyik legfontosabb részének te
kinti a vasúttörténet feldolgo
zatlan helyi vonatkozásainak 
feltárását. (Az ő nevéhez fűző
dik a szalkai állomáson lévő 
.,vasútmúzeum" létrehozása is.) 
A MÁV Vezérigazgatóság által 
közreadott MÁV Szakkönyvtári 
Tájékoztató sorozatban eddig 
három folytatásban publikálta 
rendkívül érdekes anyagát. 

A legújabb közleményben a 
nagykároly-mátészalkacsapi 
vasút létesítményének körül
ményeit ismerteti, melynek át
adása 1905-ben volt, 87 km 
hosszúságával észak-dél irá
nyú összeköttetést biztosított 
akkor négy vármegye között. 

Vas Népe 

ra János állomásfőnök-helyet- A MÁV Szombathelyi Jár
tes szerint: műjavító Üzemében nagy múlt-

MEGJEGYEZZÜK 

A hallgatás 
beleegyezés? 

Megszoktuk már, hogy a lapunkban megjelenő bíráló 
cikkekre néhány héten belül válaszolnak a vasút illetéke
sei. Általában közlik a közös ügy érdekében tett intézkedé
süket, megköszönik, vagy esetleg helyreigazítják az észre
vételt. Ez tapasztalható az országos sajtóorgánumok gya
korlatában is. Az olvasó így szerezhet tudomást egy riport 
utóéletéről, a hatására tett intézkedésekről. 

Nem mondható el mindez a lapunkban augusztus 29-én 
megjelent, Börgöndöt (sajnos) látni kell című bíráló ripor
tunkkal kapcsolatban. Mindeddig ugyanis egyetlenegy 
vasúti vezető sem tartotta szükségesnek azt, hogy a tett in
tézkedésekről (esetleg felelősségre vonásról) tájékoztassa a 
szerkesztőséget, illetve az olvasókat. Agyonhallgatták a ri
portot. Persze mondhatnák erre, hogy a hallgatás bele
egyezés, tulajdonképpen elismerték a bírálat jogosságát, 
spongyát rá. Csakhogy ezzel a felfogással nem érthetünk 
egyet, mert alkalmat ad a felelősség alól való kibújásra és 
csökkenti a közügy érdekében szólni akarók táborát, hi
szen azt sugallja, hogy nem érdemes szóvá tenni a hibákat, 
mert úgysem történik semmi. 

Ezért örülünk most annak, hogy a napokban kaptunk 
egy udvarias hangú levelet Sárközi Imre börgöndi állo
másfőnöktől, aki néhány hónapja a szerkesztőség segítsé
gét kérte. 

Arról tájékoztatott bennünket, hogy mi történt a riport 
megjelenése óta. Íme a levél: 

,,Nem tudom kaptak-e tájékoztatást az illetéke�ektó1 ar
ról, hogy mi történt a riport megjelenése óta? En köszö
nöm a szerkesztőség segítségét. Amikor augusztus 29-én 
megjelent a Magyar Vasutasban a Börgöndöt (sajnos) lát
ni kell című riport, néhány nap múlva nagy sürgés-forgás 
lett az állomásunkon. Egyik bizottság a másik után jött, 
hogy megbizonyosodjon a valóságról, mert nem akarták el
hinni a leírtakat. Megállapították azonban, hogy helytálló 
a riport minden sora. A legszükségesebb munkálatokat 
gyorsan el is végeztették. Az utas WC-t például gyönyö
rűen felújították. A padozat mettlachi, a falakon csempe, a 
fűtés kifogástalan. A váltókezelő tornyokat kívül-belül ta
tarozták, felszerelték a dupla üvegtáblákat. A szemétkupa
cokat elvitték. Megjavították a szennyvízfordító akna fede
lét is. Kicserélték a kályhákat. 

A munkálatokkal két hét alatt végeztek. Több bizottság 
szemlélte meg a vízház állapotát is, de ott lényeges válto
zás nem történt. Csak annyi, hogy a bejárati ajtóra két zá
rat is tettek. Az állomás mögötti szeméthegy azonban ma
radt. A kéményeket sem tisztították ki. Talán majd a télen, 
ha emiatt nem lehet fűteni!" 

Köszönet a segítségért 

1985. NOVEMBER 28. 

Kirakodóvásár 
a Keletiben 

A Keleti pályaudvar kultúr
termében november 12. és 16. 
között kirakodóvásárt rendezett 
a Bizományi Áruház Vállalat 
55. számú boltja. Az utóbbi 
években ez volt az ötödik alka
lom, hogy a BÁV a vasutas vá
sárlók igényeihez igazodva, ese
tenként mintegy másfél millió 
forint értékű - többnyire olcsó 
- áruféleségeket kínált a ve
vőknek. 

Szántai Júlia, a BÁV üzlet
kötője elmondta, hogy annak 
idején személyes kapcsolatok 
alapján született az ötlet, hogy 
a vasutasok kívánságainak 
megfelelően kirakodóvásárt 
szervezzenek. 

A mostani alkalommal meleg 
trikókat, alsóneműket, zoknikat 
kínáltak a vásárlóknak, de volt 
választék felsőruhából, cipők
ből, műszaki cikkekből, sőt: az 
igényesebbek divatos női bun
dák között is válogathattak. 

(séra) 

Tiszta vizet 
a pohárba! 

Rétszilas állomás dolgozói
nak hetek óta megkeseríti az 
életét a vízhiány. November 
10-én például ismét elromlott az 
ivóvizet biztosító hidrofor. Az 
állomás vezetője táviratban je
lentette ezt a sárbogárdi ÉHF 
vezetőjének, aki megígérte, 
hogy azonnal küld három szere
lőt. Délután 14 órakor az állo
másfőnök felhívta az ÉHF ille
tékeseit, mert a szerelők nem 
érkeztek meg. Másnap reggel 
javították meg a hidrofort, de 
örömünk nem sokáig tartott, 
mert 19 órakor ismét megszűnt 
a vízszolgáltatás. Kezdődhetett 
minden elölről. Táviratfeladás, 
telefonálgatás. 

Pest megyei Hírlap 

Aszódi Gábor nem végzett 
egyetemet, sőt a vasúti ranglét
rán se jutott el a csúcsig. Mégis 
tanáraként tiszteli számos vas
utas. A kevés híján negyven év 
alatt, amióta a vasútnál van, 
szinte minden poszton megfor
dult. Volt pályamunkás, raktár
nok, kocsirendező, tolatásveze-

- Kiskunfélegyházán a fel- ra tekinthet vissza az újítómoz
adó- és fogadóforgalom vi- galom. Köszönhető ez a lelkes 
szonylag kicsi. A t�rmelőszövet- törzsgárdának csakúgy, mit az 
kezeteknek és az Aprilis 4. Gép- újítások fontosságát elismerő 
ipari Műveknek vannak jelen- gazdasági, politikai vezetésnek. 
tősebb küldeményeik. Az idén Legalábbis erre engednek 
nagy figyelmet fordítunk a Le- következtetni a számok. Tavaly 
nin és a Vörös Csillag Termelő- 210 újítást fogadtak el a jármű
szövetkezet cukorrépa-szállít- javítóban, ötszázharminc dolgo
mányaira. Két-három éve janu- zó vett részt a megvalósításban. 
ár közepén indítottuk útjára az Az újítások mintegy 8,8 millió 
utolsó vagont, tavaly már de- forint hasznot hoztak az üzem
cember huszadikán befejeztük nek. Ez bizony tekintélyes ösz
a szállítást. Nem a répa volt ke- szeg. A legtöbb ötlet, javaslat a 
vesebb, hanem a szervezés és a szocialista brigádok közössé
vagonbiztosítás volt jobb. geiben születik. Ők adják a jár-

- Kiemelt feladatot jelent műjavító újításainak 85-90 szá
számunkra - a tranzitforgalom zalékát. E brigádok köréből ke
és a személyszállítás mellett - rül ki aztán az utánpótlás is. 
a vonatrendezés. A hozzánk öt A fiatalokat kiemelten támogat
irányból érkező szerelvényeket ják: részt vesznek az Alkotó If
,,szétbontjuk" és a vagonok júság pályázatokon, az ötletna
címzésének megfelelően új pokon - tudatosan vonják be 
iparvidékre is indítunk vonato- őket a mozgalomba. 

Férjem, Papp József a szentesi körzeti üzemfő�ökségen, dol
gozott mint vonatvezető. Augusztus �-á�, negyvene�es �or�ban 
szolgálat közben a mozdonyon eszmeletet vesztette es korhazba 
szállították. Két hét múlva - a gondos orvosi kezelés ellenére -
meghalt. Munkatársai és az üzemfőnökség ve�et?i azonnal a se
gítségünkre siettek. Két gyermekem van. GyuJtest szerv�zt�½ a 
főnökségen, hogy a kezdeti nehézségeket könnyebben el'-'.1se1Juk. 
A jelentős anyagi és erkölcsi segítségért ezúton szeretnek vala
mennyiüknek köszönetet mondani. 

Az állomáson van ugyan egy 
kerekes kút, de abból alig jön 
víz. Rétszilas elágazó, csatlako
zó állomás. Sokan kisgyerekkel 
utaznak. A rapszodikus vízszol
gáltatás miatt a WC-t sem lehet 
használni. Az állomáson három 
család lakik szolgálati lakás
ban. A gyerekek ruháit mosni 
kell. Az utasok a vízhiány miatt 
a vasutasokat szidják. Szeret
nénk, ha az illetékesek végre 
intézkednének, hogy mi is tisz
ta vizet önthessünk a pohárba! 

kat. Naponta négy-ötszáz va- Összeállította: 
gon is átgurul tolatóvágányain- Hegedűs Ferenc 

t„ 0. 

A hévízgyörki Aszódi Gábor 
vezető váltókezelő négy évtize
de szolgál a budapesti, József
városi pályaudvaron, és mint a 
vasutas tudományok ismerője, 
nemzedékeket nevelt fel. 

kon. Csúcsidőben ez a szam el-
--------------------------, éri a hétszázat. 

A Kiváló Vasutas kitüntetést 
a 35. vasutasnapon azonban 
nem ezért kapta. Oktatói, neve
lői tevékenységéről a pályaud
var egyik vezetőjétől, az ifjabb 
vasutas nemzedékhez tartozó 
Boczor Rozáliától hallottunk. 
Ő mesélte el. hogy Gábor bácsi 
negyven év alatt, amióta Hévíz
györkről Pestre jár, soha nem 
késett, soha nem követett el hi
bát. Ez a tulajdonság már csak 
azért is becsülendő, mert nem
csak a vasútnak, de a szőlőter
mesztésnek is nagy mestere. 
Háromszáz négyszögölnek vise
li gondját, mégpedig ugyanaz
zal a megfontolt alapossággal, 
ahogyan a vonatokra, a forga
lomra vigyáz. 

Az idén már éjjel-nappal ko
csirendező-szolgálatot tartunk. 
Így biztosított az állandó kap
csolat a szegedi főnökséggel és 
a kecskeméti állomással Sze
retnénk jó szervezőmunkával 
zökkenőmentesen lebonyolítani 
az őszi forgalmat. 

Napló 

Mindenféle kampány és fel
hívás ellenére még mindig sok 
a késetten kezelt kocsi a MÁV 
hálózatán. Megyénkben az e te
kintetben „élenjáró" három vál
lalat - az Ajkai Timföldgyár
és Alumíniumkohó, a Papíripa
ri Vállalat Fűzfői Gyára és a 
Nitrokémia - január és szep
tember között összesen több 
mint tízmillió forintot fizetett 
kocsiálláspénz címén. 

A késedelmes rakodás okai 
külön-külön mélyreható elem
zést érdemelnének. Legtöbb
ször a rosszul szervezett, vagy a 

Dunaújvárosi Hírlap teljesen mellőzött hétvégi rako-
dásról van szó, de ide sorolha-

A pécsi igazgatóság összes tók a korszerűtlen vagy meg 
szállítási feladatainak húszszá- sem lévő rakodóberendezések, 
zaléka a dunaújvárosi állomás- a termelés ingadozása, a szállí
ra hárul. Ám az elavult techni- tások ütemtelensége, s nemegy
kai szint következtében ötször- szer az érdekeltséghiány is. So
nyolcszor lassabban fordulnak kan vannak olyanok, akik in
meg a szerelvények, mint a kor- ·kább a kötbér kifizetését vállal
szerű állomásokon. Ráadásul ják, sem mint azt, hogy rako
kevés a mozdony is, nemcsak dóbrigádoknak, gmk-nak fizes
villamos vontatóeszközből van senek a hétvégi rakodásokért. 
kevés, hanem tolatómozdony- A közelmúltban került sor 
ból is. Veszprémben az őszi szállítá-

Az állomás és a vállalatok jó sok ütemezésével foglalkozó fu
kapcsolatának köszönhető, varoztatói értekezletre. Ez alka
hogy a nagyobb fennakadáso- lomból a Veszprémi Szénbá
kat, torlódásokat általában sike- nyák és a Fejér megyei Bauxit

A MÁV Idegenforgalmi 
és Szállítmányozási Igazgatósága 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
forgalmi és vámosztály-vezetöi 

munkakör betöltésére. 
Fontosabb munkaköri követelmények: 
A vasúti nemzetközi fuvarozáshoz kapcsolódó szolgáltatások 
(reexpedíció, hat�ráll_omásí „elosz!ás, futá_sfelügyelet, _ élőáll�t 
etetés-itatás, hatar- es belfoldt vamkezeles�k. stb.) vewehaJ
tásának irányítása. Megfelelő jártasság vasut, szakma, isme
retekben és fuvaroztatói kapcsolatrendszerben. 
A munkakör betöltéséhez szükséges előírások: 
- középfokú politikai �égzetts�g . , 
- szakirányú egyetem, vagy fotskola, _ ve_gz_ettseg . , , 
- felsőfok(J vasúti (vagy azzal egyenerteku) szakkepes,tes 
- 8 éves szakmai gyakorlat 
- német nyelv szakmai-társalgási szinten történő hasznalata 
A munkakör betöltésének időpontja: 1986. január 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 1985. december 15. 
Helye: MÁV Idegenforgalmi és Szállítmányozási 

Igazgatóság 
Budapest V., Guszev u. 1. 

Bérezés: Vezető 1. bértétel megnevezésű, 4800-9500 forint 
bértétel határok között megegyezés szerint, plusz nyelvpótlék 
és prémium. 
A pályázat tartalmazza: .. . . . - a pályázó munkahelyét, beosztását, munkakori besorolasat 

(alapbérét) és jövedelmét, .. . , , , - eddigi munkahelyeinek és munkakore,nek felsorolasat (ev, 
hó, nap megjelölésével), . . - szakmai és társadalmi munkáját és annak eredmenye,t, 

- idegen nyelvtudását, kitüntetését, 
- részletes önéletrajzát, . , , . 
- szakképzettséget, politikai iskola, vegzettseget, idegen 

nyelvismeretét, egyéb végzettséget tanúsító okirat hiteles 
másolatát, 

- terveit, elgondolásait a pályázott munkakörrel kapcsolato
san. 

rül elkerülni. Az őszi-téli szállí- bánya Vállalat képviselői jelez- L-------------------------,. 

özv. Papp Józsefné 
Szentes 

Rétszilas állomás 
dolgozói 

Keresse fel a Ferroglobus 
Vas és Acél TEK V. 

VISZONTELADÓ TELEPEIT 
az ország minden pontján! 

Időt, energiát takarít meg, 
ha az általunk ajánlott telepek közül 

az Önhöz LEGKÖZELEBBIT keresi fel! 
Alföldi TÜZÉP 207. sz. telep 
Szeged, Dorozsmai út 78. 
6791 Tel.: 62-61043 
Bács m-i SZÖVTEK V. 
Kiskőrös, Alkotmány u. 3. 
6200 Tel.: 276 
Bp-i TÜZÉP 27. sz. telep 
Budapest, Mezöhegyes u. 
32-33. 1151 Tel.: 691-092 
(Kizárólag csöveket forg.) 
Bp. és vidéke MEH V. 
Cegléd, Külsö Jászberényi út 
2700 Tel.: 20-11661 
Anyagbeszerzö és Szolgáltató 
Szöv. Közös Vállalat 
Debrecen, Diószegi út 36. 
4001 Tel.: 52-72378 
DUNAKER 25. sz. Vastelep 
Dunaújváros, Verebély u. 4. 
2400 Tel.: 25-18335 
Észak-magyarországi MÉH V. 
Gyöngyös, Bornemissza u. 5. 
3200 Tel.: 37-12293 
Salgótarján, Fülemüle u.11. 
3100 Tel.: 32-14389 
Északdunántúli MÉH V. 
Székesfehérvár, Lövölde u. 22. 
8000 Tel.: 22-15335 
Északdunántúli TÜZÉP V. 
Győr, Mészáros u. 1. 
9002 Tel.: 96-20499 
Csorna, Vasút sor 
9300 . .  
Kaposvár és Vidéke AFESZ 
Kaposvár, Szokolaberek 
7400 Tel.: 82-14096 

Kápolnai ÁFÉSZ 
Kál Föút-alsó 7-9. 7. sz. bolt 
3350 Tel.: 7 
Kápolna, Szabadság tér 2. 
3355 Tel.: 83 
12. sz. csötelep 
Karcagi Ált. Technikai lp. Szöv. 

Karcag, Kunhegyesi út 2. 
5301 Tel.: 430 
Kelet-magyarországi MEH V. 
Nyíregyháza, Kállói út 2. 
4400 Tel.:42-13115 .. . 
Kelet-magyarországi TUZEP V. 
Fészek Áruháza 
Szolnok, Piroskai u. 8. 
5002 Tel.: 56-17660 
Komfort Iparcikk Ker. V. 
Veszprém, Házgyári u. 7. 
8200 Tel.: 80-11020 
Rozmaring Mezögazdasági Tsz 
Budapest, (Solymár) Patakhegyi u. 83. 
1028 Tel.: 165-460 
Szabolcs-Szatmár m-i Iparcikk 
Kereskedelmi V. 
Nyíregyháza, Orgona u. 26. 
4400 Tel.: 42-10071 
SZIGMA Iparcikk Ker. V. 
Baja, Keleti ipartelepi út 
6500 Tel.: 12-336 
Universal Kereskedelmi V. 
Békéscsaba, Berényi u. 139. 
5600 Tel.: 66-28235 
Vértesalja ÁFÉSZ 
Környe, Vasútállomás 
2851 Tel.: 34-72141 
Zala megyei Iparcikk Ker. V. 
Zalaegerszeg, Hock J. u. 94. 
8901 Tel.: 92-14398 

A FERROGLOBUS 
a MAV egyik legnagyobb 

szállíttatója 

-
-
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Hová menjünk decemberben moziba? 

A csillagokban élni 
A karácsony hónapjában 

nemcsak ünnepek vannak, de 
ott a karácsonyi szünet is, ami
kor nekünk kell tanácsot adni a 
legifjabbaknak. Az elkövetkező 
négy héten éppen tizenöt film
ből választhatunk! Persze ezek 
közül nem minden szól „utóda
inknak." Van, ami elsősorban a 
mi szórakozásunk. 

gálnak nekik. A december 
12-től futó olasz A tenger zama
ta ugyanis nemcsak szép tája
kat mutat be, megszólaltatja 
egy korszak népszerű dallamos 
slágereit is. A nem egész két 
esztendős produkcióban főként 
számunkra ismeretlen fiatal szí
nészek szérepelnek, de viszont 
láthatjuk benne régi ismerősün
ket (a még mindig rendkívül 
vonzó) Virna Lisi-t is. Még en
nél is nagyobb esemény lesz a 
műfaj rajongói számára az ün
nepek alatt - huszonhatodikán 

1975-ben játszódik, amikor a 
Négyek bandája még kezében 
tartotta a hatalmat (december 
5. a bemutató napja). Úgyneve
zett szabad forgalmazásban lát
ható majd a jeges Izland film
gyártásának egyik produkciója, 
a komor hangvételű Apa birto
ka. 

Dülöngélő nő botorkált eléje: 
- Adjál tüzet, kisapám' 

Bambán nézte a testes, csaj
hos alakot, nem volt annyi ere
je, hogy szóljon. 

- Te vén süket - rikácsolta 
a részeg donna és továbbment. 

Botorkált a pályaudvaron, a 
jegypénztár ormótlan csarnoká
ban alig lézengtek. A nyüzsgő, 
loholó sokasághoz szokott emlé
kezetébe nem illett a rideg, ki
halt hodály, mintha elmenekül
tek volna az emberek valahová, 
biztonságosabb tájakra, mert 
félnek a vonatoktól, a végállo
más nélküli szörnyetegektől, 
amelyek elfutottak innen, s 
nem tudni az irányt, üresen ma
radtak a sínpárok, bágyadt 
fény játszik a fényesre fékezett 
felületen. Futnak a sínek a sö
tétségbe, ahol már nem követ
heti őket a riadt, bizonytalan te
kintet. Üres, kongó idegenség, 
tovatűnök átmeneti szállása a 
pályaudvar, és most szürke, 
élettelen, fölösleges. Váróter
met keresett, ülőhelyet, ahol pi
henni lehet, pihenni, amíg a fe
szültség enged és könnyebb a 
légzés, s ahol nyugalom van. 

Büdös, homályos helyiség
ben kis tujabokornyi fenyő állt 
-egy kimustrált, koszos födelű 
szolgálati asztalon, néhány pa
pírdísz és villanyégő szépítette, 
de ebbe a szépségbe annyi kö
zönséges hétköznapiság ve
gyült, hogy a lézengők is fity
málták. A komor kelletlenség, a 
szürke kosz és a tompa, lusta 
fény idegesítette, amely olva
sáshoz kevés, alváshoz és zseb
metszéshez sok. Lakástalanok, 
pénztelenek, egymásba bújt 
szeretkezésre készülök, lógó fej
jel gőzölgő részegek ténfereg
tek a hatalmas teremben, 
amelynek a magasban elhelye
zett ablakait cifra rajzolatokkal 
befödte a zúzmara. Erőtlenül 
ült le, háttal a fenyőnek, egy 
hosszú pad sarkába, rruntha va
lahonnan a magasból odaöntöt
ték volna, esetlenül, akár egy 
elfuserált ülöszobor, nem bírt 
mozdulni. Agytckervényei ki
száradtak, nem gondolt semmi
re, ült ott, mint aki célba ért, ne
hézkesen zihált, mellén feszült 
a zubbony, megpróbálta kinyit
ni a fölső gombokat, sikertele
nül, azután észrevétlenül el
aludt. 

Zsibbadt teste, lelke öntudat
lan álomba süppedt, a kósza 
emlékfoszlányok széjjelszaka
dozott formákat öltöttek, a való
ság és az álom képei összezava
rodtak. Látta magukat, amint 
Jankával, a szeretőjével egy 
szállodai szobában fekszenek, 
akkor már jegyese volt, s sze
retkezés után, valamiért azt 
mondta neki, hogy a hadosz
tályparancsnok hülyeségétől 
agybajt kap. Wittig egy pózoló 
pojáca, akinek a pacsuliszagát 
is nehéz elviselni, nem érti a 
hadsereg szakmai irányítását, 
elemi kérdésekben is tájékozat
lan; csapnivaló a sorállomány 
képzése, a speciális tisztképzés 
megoldatlan, s az országban ke
resztbe-kasul dobálják a sze
rencsétleneket, teljesen értel
metlenül, nem csoda, ha isznak, 
részegesek, fegyelmezetlenek, 
nincs igazi katonajellemük, er
kölcsük; egész csapattestek sá
toroznak erdőkben hosszú hó
napokig hadgyakorlat címén, 
megöli őket az unalom, miköz
ben a másik vén hülye, a vezér
kan főnök is folyvást a hadse
reg korszerűsítéséről, a fejlesz
tés mai igényéről papol, anél
kül, hogy egy értelmes, végre
hajtható ötlete, pláne terve len
ne az atomkor küszöbén. ,,Ko
molyan mondom, ezt az egész 
kuplerájt egy alföldi forgószél 
elfújja. Így nem lehet csinálni; 
ez szakma, nem politikai blöf !
parádé." 

Az álom valóságfonala itt 
megszakadt Az angol királynőt 

kísérte nevetséges egyenruhá
ban mint a palotaőrség tisztje, s 
a királynő a Balatonban úszott, 
ö meg mellette egyenruhában, 
majd' megfulladt, a gúnya sú
lya lehúzta; a királynő eltűnt és 
Márta lubickolt előtte, a gyere
kek meg a vízparton üvöltöttek. 

Visszatért az előző kép. Jan
ka melléje húzódott, a péniszét 
simogatta, s közben azt mond
ta: ,,Te leszel a hadtestparancs
nok, s azután majd a vezérkar 
főnöke, mert előbb-utóbb rájön
nek, hogy hozzáértés nélkül 
nem megy." Boldog volt, s az
után Wittig előtt állt, titkos 
megbízatást kapott, fél évre 
külföldre ment, senki sem tudta 
hol van, mi a feladata. Amikor 
visszajött, egy levelet talált a la
kásán: ,,Wittig tábornok felesé
ge vagyok, a jegygyűrűt elkül
döm, Janka". Ostoba tréfának 
tartotta, valaki marháskodik ve
le, de Janka telefonja néma ma
radt, másnap reggel a hadosz
tály-parancsnokságon megtud
ta, hogy az özvegy Witting meg
nősült, tehát igaz. Álomban, 
kínban újraélte a megrázó csa
pás óráit, a rettegést, a kiszol
gáltatottságot, az emésztő dü
höt, amely most is fölcsapott 
benne Janka ravaszsága, árulá
sa miatt. 

Újra valószínűtlenbe fordult 
a képzelete. Egy villanásnyi 
időre nagyszabású díszszemlén 
látta magát mint vezénylő tá
bornokot, dübörögtek előtte a 
vonuló seregek és fejében, mel
lébe érezte a gépesített tüzér
ség és a harckocsizók meneté
nek fenséges robaját, a lökhaj
tásos vadászgépek fülsiketítő 
lármával húztak el fölötte és 
Dobogókő fölött eltűntek a sze
me elöl. 

Egy fogadáson Janka melléje 
sodródott - s ez megtörtént ve
le -, közel hajolt hozzá és azt 
súgta: ,,Érted tettem, utódot csi
nálok belőled, itt a számom, 
hívjál a megjelölt időben" - s 
kezébe csúsztatott egy cédulát. 
Undorodva elfordult tőle, az 
üzenetből papírgalacsint gyúrt. 
Mártát már ismerte. Szépsége, 
vidám, nyílt tekintete, életked
ve és komolysága gyorsan ha
tott, bár nem szerette lángoló 
szerelemmel, de különbnek 
érezte, mint eddig bármelyiket. 
Egyszer, félig-meddig spicce
sen kísérte haza, s megfeled
kezve magáról, keze a lány 
szoknyája alá tévedt. Márta egy 
erőteljes pofon után fölkérte, 
hogy a strici tempót más helye
ken gyakorolja, s faképnél 
hagyta. Székáts tréfásan megje
gyezte: ,,Tudod-e, hogy a jövő 
vezérkari főnökét verted po
fon?" Márta azt a jelenetet és a 
tréfának szánt mondatot többé 
nem felejtette el. 

Mintha a váll-lapját marko
lásznák, s rendreutasítÓ" hangon 
szólnának rá, nem elég, hogy 
arcul ütötték, goromba kezek 
rázzák a vállát, hiába húzódik 
odébb. 

Az álom és az ébredés kusza
ságában egy nasztóan fényes 
pontocska emelkedett a levegő
be, foszforeszkáló jelekkel ha
ladt és Székáts követte, egészen 
a paksi erdő keleti széléig, ahol 
már egészen otthonosan moz
gott. Ismerős volt a terep, gon
dolatban ezerszer 1s megfordult 
ott, a valóságban csak egyszer, 
egy őszi hadgyakorlaton. A vé
ge felé tartottak, a törzstisztek 
körében Wittig tárbornok ma
gyarázta a támadó egységek le
zaro manőverezését, vékony 
pálcájával mutogatott a terep
asztalon és olyan szakmai ba
darságokat beszélt, amiért egy 
őrmestert lefokoznak. A törzs 
tagjai a süketnémák pózába 
merevedtek, Székáts észrevet
te, hogy a kemény tekintetek 
mögött iszonyatos küzdelem fo
lyik a kirobbanm készülő röhö
gés elfojtásáért, valamenyien őt 
nézték. a törzsfőnököt. Megszé-

dült, vagy a szégyen vette el a 
józan eszét, ezt azóta sem tudta 
megállapítam, de arrogáns han
gon rákiabált a parancsnokra: 
,,Szamárságokat mond I Ha ere
ket elfogadnánk, a támadó egy
ségeket a Dunába hajszol
nánk!" A sátorban megállt a le
vegő. Székáts tenyerére izzad
ság tapadt, szája kiszáradt. Wit
tig nevetségessé vált, a meg
döbbenés másodpercei után 
csak ennyit mondott: ,,Távoz
zon." 

Eltűnt az útjelző fény, a tél 
végére járt az idő, s a tárgyaló 
(vagy megalázó) terem olaj
szagú padlóján vigyázzban álló 
Székáts megkapta az obsitot. 
Egy hajlott hátú, kopasz, szíjar
cú százados olvasta föl a mi
niszteri végzést. Az inkvizítor 
képű tiszt olyan hangsúllyal és 
szuggesztiVJtással beszélt, hogy 
Székáts kezdte elhinni saját, sú
lyos bűneit. Politikailag képzet
len, a régi hadsereg tipikus 
szakbarbárának prototípusa, 
összeférhetetlen, feletteseit lejá
ratja, intrikál a hadsereg veze
tése ellen, közönséges karrieris
ta stb. Székáts hallgatta a váda
kat, s közben Janka ágyára 
gondolt, meggondolatlanságá
nak színhelyére. Kérdés, észre
vétel nincs I Megenyhült azután 
az inkvizítor hangja és így fe
jezte be: ,,Örülhet, hogy elke
rülte a börtönt, ez a mi huma
nizmusunk'" Az első pillana
tokban a dac és a büszkeség ka
vargott benne, a tiszttársak 
(akik természetesen jelen vol
tak) kifejezéstelen tekintettel 
bámultak a levegőbe. Sarkron 
fordult, s egyenes tartással, ka
tonás léptekkel ment az ajtó
hoz. Csak néhány nappal ké
sőbb eszmélt rá igazán, hogy if
júkori ambícióit idő előtt fölfal
ta az élet; a pálya gellert kapott, 
most és mindörökké. 

Mindörökké, mmdörökké, 
mindörökké, VIszhangzott a 
kongó helyiség. 

Nézzük a választékot' 
A krimikedvelőknek klass21-

kusat javasolunk. 
December 12-én tűzik műsor

ra a műfaj atyjának - az angol 
származású Alfred Hitchcock
nak - egy 1958-ban született 
- nálunk premierszámba me
nő filmtörténeti művét: a Szé
dülés-t, amely francia nyers
anyag Pierre Boileau és Tho
mas Narcejac regénye alapján 
készült színes eljárással. S mi
után ahhoz, hogy követni tud
juk a bonyodalmat - jószeré
vel szinkron is szükséges - a 
Pannónia stúdióban a históriát 
szinkronizálták. Így a nyurga 
James Stewart (Fülöp Zsig
mond), a szép Kim Novak (Fe
hér Anna hangján) szólal meg. 

Hogy miről szól a film? 
Azt a műfaj szabályai szerint 

illetlenség volna elárulni. Elé
gedjenek meg annyival, hogy 
John Scottie Ferguson volt nyo
mozót egy gazdag San Francis
co-i ügyfél azzal bízza meg; 
tartsa szemmel feleségét, aki 
az utóbbi időben rendkívül kü
lönösen viselkedik. Rendszere
sen kijár a temetőbe, ahol virá
got rak egy immár régen el
hunyt szépasszony sírjára. 

Vajon miért? Megtudja, ha 
megnézi! Látszólag ugyancsak 
bűnügyi bonyodalom áll a Pá
rizs-Texas című színes 
NSZK-beli filmdráma közép
pontjában. Az új nyugatnémet 
filmművészet egyik kimagasló 
alakja, Wim Wanders rendező 
azonban a rejtélyt - a mexikói 
határvidék sivatagából előbuk
kan egy titokzatos középkorű 
férfi, akiről senki sem tudja ki
csoda - csupán arra használja 
fel. hogy bevilágítson az emben 
kapcsolatok mélységeibe. 
A magyarul beszélő dráma női 
sztárja: az elmúlt évek egyik 
nagy felfedezése, a gyönyörű 
Nastassja Kinski már decem
ber 5-től látható lesz a budapes
ti mozikban. 

Jól járnak majd a könnyűze
ne-kedvelők! 

Két igazi csemegével 1s szol-

műsorra tűzött amerikai 
Életben maradni. Rendezője a 
Rocky című boxhistória sztárja 
Sylvester Stallone, aki ezúttal 
korunk egyik nagy énekes-tán
cos csillagát, John Travoltát 
választotta hőséül. A Szombat
esti l(iz Tony Manerója ezúttal 
sok-sok bonyodalom után a 
Broadwayra táncol be a fülbe
mászó muzsikával megtűzdelt, 
látványos karriertörténetben. 

A bevezetőben elmondottak
ra visszatérve: ebben a hónap
ban a gyerekekre is gondoltak. 
Kérem, jegyezzék fel a dátumo
kat. December 5-én egy kedves, 
mulatságos magyar filmhez 
küldjék el az utánpótlást. 
A Gyermekrablás a Palánk ut
cában mulatságos cselekmény
sora egy szülői szeretetre vágyó 
kisfiúról meg egy megértő nyo
mozóról szól, s a tehetséges ap
róságok mellett Bánsági fldikó, 
Koltai Róbert, Tábori Nóra és 
Rajhona Ádám alakítják a fel
nőttszerepeket. December 12! 
E héten a legkisebbeket egy 
finn mese gyönyörködteti majd. 
A címe: A király, akinek nem 
volt szíve. Miután nincs iga21 
karácsony Walt Disney nélkül, 
így a forgalmazás megvette és 
felújította a legendás rajzfilmet 
a színes, kedves Hamupipőkét. 
Gondolom, a vasutas szülök 
olyan címen. hogy ezt a gyere
keknek okvetlenül látni kell, 
maguk is jegyet váltanak majd 
előadásához. Ugyancsak kelle
mes szórakozást ígér - évzáró
ként 26-án a lengyel Egy fiú és 
egy lány, amely a maga módján 
hozzászól a nemek egyenlősé
gének kérdéséhez, persze a 
kölykökhöz illő vígjátéki mó
don. 

Egzotikum? 
Kettő is akad. Annak számít 

bizonyos mértékig a kínai A 

megkínzott ember mosolya, po
litikai históriája, amely 

Ha nem is egzotikum, de vall
juk be, nagyon kevés holland 
filmet láthattunk. Az év utolsó 
hetében - 26-tól pergő - For
ró nyáréjszaka egy cirkuszi 
show műsor színét-fonákját 
örökítette meg enyhén szatín
kusan. Külön érdekesség, hogy 

a rendezőpáros egyike Frans 
Weisz apai ágon magyar szár
mazású. 

Karel Kachyna a kitűnő 
csehszlovák rendező akaratla
nul lett a hónap alkotója. Két 
munkáját is láthatjuk. Ugyams 
szabad forgalmazásban az 
1980-ban készült Vadászkuny
hót. Kachyna a gyermeklélek 
nagy ismerője most is a legfia
talabbak szemével nézi a témát. 
A történet hőse a tízesztendős 
Ondra, aki édesanyjával és test
vérével közvetlenül a második 
világháborű befejezése után 
északra költözik, ahol még 
meglehetősen zűrzavarosak az 
állapotok. December 19-én vi
szont a Nővérkék című korrajza 
lesz látható, amely egy „erköl
csi botlása" miatt az ötvenes 
években valahová az isten háta 
mögötti faluba helyezett ifjú 
ápolónő viszontagságait meséli 
el. 

A tizenkilencedik századi 
London a színhelye és egy sze
rencsétlen torzszülött sorsa a 
témája a fiatal David Lynch 
rendező Az elefántember című 
drámai történetének. Az Ant
hony Hopkins, John Hurt, 
Anne Bancroft és az utolérhe
tetlen John Gielgud főszereplé
sével készült, szinkronizált an
gol filmdráma december 19-től 
szerepel a havi műsorkínálat
ban. Egy héttel korábban pedig 
a román filmművészet egyik 
legegyénibb arculatú rendező
jének Mircea Veroiu-nak egy 
munkásmozgalmi tematikájú 
korrajza (a Meghalni az életért) 
színesíti a tematikát. A feszült 
légkörű, fordulatos cselekmény 
1932-33-ban játszódik, s az il
legális Román KP és a rendőr
ség harcát ábrázolja. 

Ábel Péter 

,,Ez részeg, mint a disznó, 
magában motyog" - hallotta a 
távoli hangokat. ,,Vigyük be." 
Eiészen közelről kiabáltak: 
.,Ebresztő, hééé!" A gyötrő á1- !----------------------------------------
mokat lassan oldotta az eszmé
lés, fölnézett és nem tudta, hol 
van, körülötte rendőrök álltak, 
kemény szóval az iratait kérték. 
,,Igazolja magát''' 

Belül a mellében még dübör
gött a díszszemle, Janka álnok 
szavakat súgott neki az ágyban 
és nem sütötte meg többé a 
bejglit, börtön helyett vasúti ra
kodótér, ez a humánum, vezér
kar, fölcsillant még egyszer a 
remény, azután kialudt, csak 
Márta maradt, gyűlöletével és 
irtózatos kétségbeesésével és az 
üres, ócska mundér a fényes 
váll-lapokkal. 

Kiváló együttes 
Mint lapunkban is beszámol

tunk róla, a Miskolci MÁV Jár
műjavító üzem férfikórusa az 
október 5-én tartott jubileumi 
ünnepségen megkapta a Szo
cialista Kultúráért kitüntetést. 

A kórus azóta újabb elisme
rést szerzett. A Borsod-Abaúj
Zemplén Megyei Tanács V. B. 
művelődési osztályának javas
latára és a Kórusok Országos 
Tanácsa Borsod megyei szerve
zetének előterjesztésére az Er
kel Ferenc kórust a Kiváló 

NSZK dalosok Szegeden 
A szegedi vasutasok hazánk munkáskórusának tavalyi láto

gatását viszonozva, Jupp Verhoewen karnagy vezetésével októ
berben Szegedre látogatott az NSZK-beli Emmerich város ve
gyeskara és ifjúsági vonószenekara. A vendégeket a vasutas mű
velődési házban Szabó G. László, a Csongrád megyei tanács el
nökhelyettese és Lovász Lázár vasútigazgató fogadta. 

Az emmerichi dalosok szegedi tartózkodásuk alatt koncertet 
adtak Szegeden, a vasutas művelődési házban. Ezen közreműkö
dött a helyi munkáskórus füés Mihály vezetésével, valamint a 
szegedi Ságvári Endre gyakorló iskola énekkara és Kenessey Gá
bor operaénekes. Másnap Szentesen, a művelődési központban 
léptek fel az ottani városi kórussal együtt. 

- Igazolja magát! - az or
dítás ereje fejbe vágta. Együttes címmel tüntették ki. ---------------------------. 

- Mit akarnak? - kérdezte 
vagy csak gondolta. 

- Ez eszméletlen! - szólt 
csöndesebben valaki. 

- Csak ro„szul vagyok - ez 
már igazi életjel volt. 

A művelődési miniszter és a 
Népművelési Intézet oklevelét 
Siklósi László szb-titkár és Ku-
bi Lajos kórustitkár vették át 
Budapesten a közelmúltban. 

A piszkos, rideg helyiségben N ,,1,· k t ''li' körülnézett, egyedül ült a pa- yugul/8$0 aggyu ese 
don, a fenyőn a villanyégőket , , 
eloltották a váróterem lézengői Oktober 30-an, a Kemenesal-
eltűntek. ' jai Művelődési Központban tar-

tották évi taggyűlésüket a vas- A személyi igazolványát utas-szakszervezet celldömölki kérem! önálló nyugdíjas csoportjának 
Nincsenek itt az irataim. tagjai. 
Kicsoda maga? Hogy hív- A nyugdíjasoknak Limpár 

ják? József, a városi tanács elnökhe-
Székáts ezredes. lyettese adott át tájékoztatást a 
Kicsoda? 
Székáts ezredes. 
Mit keres itt félig civilben, 

félig egyenruhában? 
- Rosszul vagyok, kérem. 

Kiugrik a szívem. 
A rendőrök egymásra néztek, 

azután ketten kimentek a váró
teremből, egy mellette maradt. 

(Folytatjuk) 

település VII. ötéves tervéről. 
Beszélt a bevezetésre kerülő 
gázról és a településfejlesztési 
hozzájárulásról. Az utóbbival 
kapcsolatban élénk vita alakult 
ki. A 18 hozzászóló közül min
denki soknak tartotta a tanács 
által javasolt évi 600 forintot. 

Végezetül Tóth Sándor, a 
nyugdíjascsoport elnöke adott 
tájékoztatást az 1985. évi mun-
káról. 

,. 
HEMOVIT 
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Havonta háronre§@r 
ólona§árat pótolna/. 

Vácon befejeződött 
az állomás rekonstrukciója 

TársadallllÍ tulajdonvédelem 
Rajka határállomáson 

Öt évvel ezelőtt kezdődött 
Vác állomás épületkomplexu
mának rekonstrukciója és ez év 

A határállomásokra különös 
gondot ró a ki- és belépő vona
tok társadalmi tulajdonvédelmi 
vizsgálata, hiszen népgazdasági 
és egyéb .szempontokból sem 
mindegy, hogy az 2dott áruféle
ségből „mennyi marad", amíg a 
határra ér, esetleg éppen a ha
tárállomáson csappan meg a 
,,készlet". Rajka társadalmi tu
lajdonvédelmi helyzetéről be
szélgetünk Kassai Zoltán állo
másfőnökkel. 

- Nálunk négy-öt évvel ez
előtt voltak a társadalmi tulaj
don ellen elkövetett vétségek. 
Akkor elhatároztuk, ezen vál
toztatnunk kell. Nyolcvankettő
ben készítettünk egy intézkedé
si tervet, amelynek végrehajtá
sa óta az állomást terhelő áru
károk jószerével nem is fordul
nak elő. Dolgozóink változtat
tak az évtizedek gyakorlatán, 
az érkező vonatokat gondosab
ban ellenőrzik, nem ritka, hogy 
fölötteseik még egyszer végig
mennek a szerelvényeken. !gy 
rögtön megállapítható, hogy az 
ólomzárhiány, az esetleges 
dézsmálás nem nálunk keletke
zett. Belépő ólomzárhiányos ko
csik azonnal visszautasításra 
kerülnek. Vasutasaink megér
tették, hogy a pontosabb mun
ka az ő érdekeiket is szolgálja, 
már azzal is, hogy elkerülik a 
gyanúsítgatásokat. 

- A kifelé tartó kocsikról 
mit lehet elmondani? 

- Középállomásaink nem 
október elején fejeződött be. 

mindig úgy állnak a dologhoz, 
Ú �szólvá1; telje�e!11:1egváltoz

ahogy azt a társadalmi tulaj-
�ttak az allom�sepulet bel�e

don védelme megkövetelné. Át- Je�. Nagyon , szep 1�t1; a mar
lagban havi háromezer ólomzá- vanny�l __ bonto� , varocsarnok, 
rat kell Ra"ká 't lni . megszepült a varoterem, a kul
csakis a fel1áó�o:á�ok' n::� tú:he}��ég. A Nagy Lajos állo
törődömségével magy , h t, masfonok vezette munkacsapat araz a o. . k "bb k lt 'l bb k .. Ez egyébként a fuvarlevelekből 1�. 0:szeru .. ' .. u ura ta_ , a-

nagyszerűen kitűnik, hiszen ott r_ülmeny�k _ko�ott d?lg_?zik. Ev
tételesen szerepel a felhasznált t1_�e?es, k1v:3ns�g telJesult a s;�

ólomzárak száma. Az ablakon a C)álfs letes1tmenyek megvalos1-
, ,1, k . t . tásaval. vamnyi aso on szm e 1Smeret- , . , , , , 

len fogalom az ólomzár. _ A, varos1 tanacs ��g1tse?evel 

_ vi·sszaJ· 1 t·k h., _ ide erkezett a vezeteKes gaz, ez 
e en 1 a 1anyos 1 't" . d h 1 . , 

ságokat? me eg1 1 az 1ro a e yisegeket, a 

E 1 . k . várótermeket s a forgalmi iro-- z va amennyi ocs1 ese- d, , , , -
tében lehetetlenség de amelyik _at. Az _allomas _ do�gozoma� 
f 1 d "11 , d

, 
1 tarsadalm1 munkáJa 1s gyorsi-

e a oa omas ren szeresen e - t tta , . k 't, , , , , 
mulasztja az ólmozást, annak 0

, 
az ';J_ �n es e�)lteset'. s a 

ta, Vl. til g f lh' - k fi 1 varos feloli reszen gepkocsiparra a e IVJU a gye -
mét. A kárjegyzőkönyvben az 
„R" - bejelentésekben pedig 
külön kiemeljük az ólomzárhi
ány tényét. 

- Van-e valamilyen segítsé
gük ebben a munkában? 

- Természetesen. Jó kap
csolataink révén a határőrizeti 
szervek minden segítséget 
megadnak. Van egy tizenkét ta
gú önkéntes határőrcsoport, 
amely rendszeresen ellenőrzi az 
állomást és környékét. 

- Melyek a „legkelendőbb" 
árufajták? 

- Nem hiszem, hogy újat 
mondanék: a szeszes ita
lok .. . 

Gerecsei Zoltán 

kolók, gyalogutak építkezését. 
A felújítás utolsó szakaszának a 
végén ismét megnyílt az Utas
ellátó Vállalat vendéglője. Le
hetőség nyílt a bővítésére, de az 
átalakítók ragaszkodtak az or
szág legrégebbi vasútállomásá
nak hangulatos stílusához. 

A Hazafias Népfront Vác Vá
rosi Bizottsága és a Vác Városi 
Tanács ezekben a hetekben tá
jékoztatja a lakosságot a VII. öt
éves terv főbb várospolitikai 
célkitűzéseiről. Ebben az is sze
repel, hogy a MÁV állomásépü
let közelében lévő Csikós József 
utcai aluljáró már nem képes 
megfelelően levezetni a nagy 
forgalmat. Szükséges tehát a 
vasúti alagút korszerűsítése, a 
közúti és a gyalogosforgalom 
elkülönítése egy új gyalogos
aluljáró építésével. 

Papp Rezső 

Ismét fogadja a vendégeket az Utasellátó étterme 

Soproni pajtások Pesten 

Október közepén véget ért az 
utazási szezon a GYSEV Szé
chenyi István múzeumvasúton. 
Az utolsó szolgálatban a pajtá
sok kívánság szeril')ti poszton 
teljesíthettek szolgálatot. 

Kutasi Andrea hetedikes, 
1983 óta teljesít szolgálatot a 
múzeumvasúton, de két alka
lommal a fővárosi úttörővas
úton is dolgozott. 

- Mi a különbség a két kis
vasút között? 

- Az Úttörővasúton sokkal 
több állomás van, mint a 
GYSEV múzeumvasúton. Míg 
nálunk a szolgálattevő lát el 
mindent, Pesten külön van a 
naplózás, a rendelkező forgal
mista és a váltóőr is. Ami szá
momra meglepő volt: az Úttö
rővasúton a fővizsgálói felada
tot is gyerekek látják el. 

- A munka mellett szóra
koztatok is? 

Vízszintes: 1. A személyszállítást 
kedvezően befolyásolja. I. 13. Növény. 
14. Spártai király, a thermophylei hős. 
15. Kimondott betű. 16. Delel a köze
pén. 18 .... dum metuant, gyűlöljenek, 
csak féljenek. (latin). 19. Időmérő. 20. 
Keserűvíz márka. 22. O-val a végén, 
olasz folyó. 23. Állami bevétel, tárgy• 
raggal. 24. Elbeszélő költészet. 26. Már 
az elején elakad. 27. Idegen női név. 
28. Stílusirányzat. 31. Határhegység 
két kontinens között. 32. Mosdó, mos· 
dótál. 34. Időszak. 36. Amíg, páratlan 
betűi. 37. Szíria is ez. 39. Kettős betű. 
41. Nyelvjárásfajta. 42. Bádogos mun• 
kát végez. 44. Ritka férfinév. 48. Bejött 
ellentéte. j9. Csökkenő. 50. Mono ... , 
egynejű, egyférjű. 52. Beszélé. 53. Afri
kai állam. 54. Francia folyó. 56. Kever· 
ve szűr. 57. Részben elront. 58. Feles
leges díszítés. 60. Rangjelző. 61. Az 
asztácium vegyjele. 62. . . Edouard 
René Lefebre de (1811-1883), francia 
jogász és publicista. 64. Kötőszó. 

- Hétfőnként szünetelt a já
rat, ilyenkor az egész tábor ki
rándult. Voltunk Visegrádon, 
Csillebércen, jártunk uszodá
ban, megismerkedtünk a fővá
ros néhány nevezetességével. 

Gavajda Anett már „régi" 
vasutas. Édesanyja üzemfőnök 
a múzeumvasúton, így már kis
iskolás korában lejárt a kis
vasútra és megszerette. 

- Budapesten négyszer vol
tam, és már minden helyen tel
jesítettem szolgálatot. Az úttö
rővasúton komolyabbak a jelző
berendezések, a szolgálat is 
más. A GYSEV kisvasúton ez 
játékosabb ... 

Horváth Tibor hatodikosnak 
mindkét kisvasút tetszik. 

- Nem tudok még különb
séget tenni, újonc vagyok, de az 
biztos: ha nagy leszek, a vas
úton fogok szolgálni . . . 

Kovács Anikó 

kedvence a futballban. 51. Riadó, de 
megfordítva. 54 . ... ratórium, dolgozó 
helyiség. 55. Vissza: létezik-e? 58. Ma· 
dár 59. Lóbiztatás. 62. Éneklő hang. 
63. Latin és. 65. A szamárium vegyjele. 

Beküldendő: vízszintes I. és függő
leges 36. 

Beküldési határidő: december 10. 
A megfejtéseket a szerkesztőség címé
re kérjük küldeni. 

Az előző keresztrejtvény helyes 

Függőleges: 1. Átmeneti, tiszavirág
�letű. 2. Török félsziget. 3. Igekötő. 4. 
Uj. idegen összetételekben. 5. Olasz 
város. 6. Győr megyei helység. 7. 
Ausztnai tartományba való. 8. Női 
név. 9. . síroz, megváltoztat. 10. Rö
vidített napszak. 11. Búza egynemű 
betűi. 12. Rómeó városa. 17. Női név, 
de növény is 19. Európai folyó. 21. Ré· 
gi tűzszerszám, névelővel. 23. Betúpót
lással, madár. 25. Tenni vágyó. 29. 
Fordítva, mPsterember. 30. Nem va
gyok bátor 33. Végek nélkül dobol. 
34. Haláp. hangtalanul. 35. Ázsiai fo. 
lyó. 36. A személyszállítást kedvezően 
befolyá�olja. II. 38 . .. .  izál. szöveget 
ismételgetve tanul. 39. Lázadás. 40. Ki
fejlett. szárnvas rovar. 43. Diákétkez· 
de. 45 Piros ·borfajta. 46. Állami bevé- 11---1--
tel. 47 Vissza: ősmagyarokat kereső 
szerzetes a XIII. században. 50. A néző 

Baleset-elháritásért 

Jutalom mozdonyvezetÓKDek 
Súlyos vasúti baleset elhárí

tásáért megjutalmaztak három 
mozdonyvezetőt Szombathe
lyen. 

Október 15-én a késő esti 
órákban a veszprémi teherpá
lyaudvaron személyi mulasztás 
miatt egy tehervonatot olyan 
vágányra irányítottak, ahol már 
állt egy mozdony. Mindkét 
mozdony személyzete szeren
csére azonnal felismerte a ve
szélyt. A beálló szerelvény moz
donyvezetője, Szakál Gábor, a 
celldömölki körzeti üzemfőnök-

ség dolgozója a gyorsfékezést 
alkalmazta, a várakozó gép pe
dig - Horváth V József és Ka
mondi Ferenc, székesfehérvári 
vasutasok irányításával - pil
lanatok alatt hátrálni kezdett, 
így sikerült elkerülni a két moz
dony összeütközését. A MÁV 
Szombathelyi Igazgatóságának 
kollektívája nevében Kapron
czai János vasútigazgató kö
szönte meg a gyors cselekvést, 
s mindhárom mozdonyvezető
nek pénzjutalmat adott át. 

Az alkoholizmus ellen 
A békéscsabai körzeti üzem

főnökség művelődési bizottsága 
fontosnak tartja az alkoholiz
mus elleni propagandamunkát, 

megfejtése: Élvezik a tagság bizalmát, 
szolgálják a dolgozók érdekeit. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 20. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Ferkó Gyula, 
Kemecse, Vasút u. 7. 4501, Adorján 
Magdolna, Pécs, Kapács u. 15/B. 7624, 
Terhe László, Budapest_ XIV., Varsó u. 
6. II. 3. 1145, Szövérfi Eva, Urkút, Er· 
dő út 11. 8409, Takács György, Mis· 
kolc, Kun Béla u. 3. I. 5. 3527. 

az egészséges, kultúrált életre 

való nevelést. 
November 4-én nyitották 

meg a főnökség oktatási köz
pontjában azt a rendezvényso
rozatot, amely ezt a célt szol
gálja. 

A megnyitón Valkó Pál 
üzemfőnök elmondta, hogy az 
üzemfőnökségnél a legtöbb fe
gyelmi büntetést az italozások 
miatt adták. Sajnos, a szigorú 
büntetések sem tudták megállí
tani a túlzott mértékű szeszes 
ital fogyasztást. Visszaszorítá
sát nem lehet csak gazdasági 
eszközökkel megoldani, az 
egész vasutastársadalom egy
öntetű fellépésére lenne szük
ség. 

Az egy hónapig tartó rendez
vénysorozaton valamennyi 
üzemfőnökségi dolgozó részt 
vesz. Kiállítások, filmvetítések, 
szakorvosi előadások szerepel
nek a programban. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Suksurv,%etének !.apja 
Szerkesm a szerkestt6 biiottság 
Felel6s szerkes%t6: Visi Ferenc 

Szerkeszt&lég; 
1068 Budapest VI. Benczúr u. 41. 

Telefon, városi: 229-872 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti 
a Népsuva Lap- él, l{önyvkiadó 

1964 Bp. VU:./Rllk6éi:I lit 54. 
TelefQn: 224-810 

L&vélclm: 1964 Bp. ?t 32. 
Felel.ó, ltia'd6: 

Ki,is Jeoo igazgató 
Elól'l%eté$l dlj e!IY évre: 42,- forint 

Egysúm)a&Ú!Yl: MNB - 215-llfl 430 
85-11133. S.Ultra Lapny<>mda, 

l:!údapest 
Felel.6s vezet6: 

Csöndes Zoltán vezéngazgató 
!SSN 0460-6000 

- Brigádjubileum. A MÁV 
Miskolci Területi Egészségügyi 
Központ Semmelweis szocialis
ta brigádja november 6-án ün
nepelte megalakulásának 10. 
évfordulóját. A családias han
gulatú ünnepségen jelen voltak 
a gazdasági vezetők, a párt és a 
szakszervezet képviselői. A bri
gád tavaly elnyerte a MÁV Ki
váló Brigádja címet, elsőként az 
egészségügy területén. 

- Fiatalok vetélkedője. A 
szombathelyi épület- és híd
fenntartó főnökség „Ki minek a 
mestere" szakmai és politikai 
vetélkedőt szervezett november 

elsején. Hét szakma 61 fiatal 
versenyzője nevezett a vetélke
dőre. Az első három helyezett 
pénzjutalmat kapott. 

- Városnézés. A vasutas
szakszervezet szombathelyi ön
álló nyugdíjascsoportja október 

végén városnézést szervezett. 
Az idős vasutasok az új város
házát és a nemrégiben átadott 
képtárat tekintették meg. 

- Műszaki könyvnapok. A 
műszaki és közgazdasági 
könyvnapok keretében Szege
den, a vasútigazgatóság köz-
pontjában könyvárusítással 
egybekötött könyvkiállitást 
rendeztek. Tóth Imre vasútigaz
gató-helyettes megnyitója után 
dr. Magassy Dániel a magyar 

mezőgazdaság műszaki fejlett
sége címmel tartott előadást. 

- Gépíróverseny. A debre
ceni igazgatóság KISZ-alap
szervezete gépíróversenyt ren
dezett november elsején. A tíz 
versenyző közül Dencsák Ildikó 
(műszaki osztály), Fecskán Er
zsébet (VBEO) és Szilágyi Éva 
(műszaki osztály) szerezte meg 
az első három helyet. 

- Zalai vasutasok segítsége. 
A berhidai földrengés kárainak 
helyreállitását segítő társadal
mi összefogáshoz csatlakoztak a 
zalaegerszegi vasutasok is. 
A több száz vasutas önkéntes 
hozzájárulása révén ötvenezer 
forinttal gyarapodott az egy
számlán lévő összeg. 

1985. NOVEMBER 28. 

ötlethóna,p 
Győrben 

A győri körzeti üzemfőnök
ség gazdasági vezetése és szak
szervezeti bizottsága ötlethóna
pot rendezett. 

A november 5-én tartott érté
kelésen 53 ötlet közül 37-et fo. 
gadtak el, 31-et újításként to
vábbítottak. 

Az ötletekért 6200 forintot fi. 
zettek ki, az első helyezést elért 
vontatási üzemegységnek 5 
ezer forinttal növelték a IV. ne
gyedéves prémium összegét. 

Olvasóink 
figyelmébe! 

Lapunk következő, 23. száma 
nem december első felében, ha
nem a karácsony előtti héten a 
24. számmal összevontan, 16 ol
dal terjedelemben jelenik meg. 

- Felújítás. A Budapest Ke
leti pályaudvaron lévő laktanya 
felújítási munkálatai elkezdőd
tek. Az első emelet már kész. 
A falakat keramitlapokkal bur
kolták, a szobák két-, illetve há
romágyasak. Minden szobába 
mosdóhelyiség és új parketta 
került. 

- Újítási hónap. A debrece
ni vasútigazgatóság újítási hó
napot hirdetett meg dolgozói
nak. A novemberre meghirde
tett akció során az újítási ügyin
tézők, szakvéleményezők és 
egyszemélyi elbírálók munkája 
kerül a figyelem középpontjá
ba. A legjobbak jutalmazására 
20 ezer forintot fordít az igazga
tóság. 

- Fotókiállítás. Mátészal-
kán a pályafenntartás szakszer
vezeti bizottsága november 7-e 

tiszteletére fotókiállitást rende
zett a csomóponti szociális épü
let ebédlőjében. A nyíregyházi 
fotószakkör tagjai akt, portré, 
és a mindennapi életet bemuta
tó képei egy hétig voltak látha
tók, akárcsak Botrágyi Károly 
grafikái és akvarelljei. 

LAKÁSC_SE_R_E __ J 
Elcserélnénk soproni kétszobás, 59 

négyzetméteres, III. emeleti OTP· 
öröklakásunkat kisebb budapestire 
(Lövérekben, vasút közel). Wagner, 
9400 Sopron, Vasván Pál u. 1. 

Elcserélnénk a főváros közelében, 
Gyömrő nagyközségben levő 2,5 szo· 
bás 200 négyszögöles kertes családi 
házunkat fővárosi vagy főváros közeli 
O'.I'P-, illetve szövetkezeti lakásra, 
esetleg tanácsira. Érdeklődni lehet a 
68-80 vagy 831-700/183. Karácsony 
Sándor. 

Elcser�lném szegedi 62 négyzetmé· 
teres MA V-bérlakásomat és Szatyma
zon levő ezer négyszögöl termő ősziba· 
rackosomat budapesti vagy környé· 
kén levő kertes családi házra. Balogh 
Sándor, 1204 Budapest, Liliom u. 21. 

Elcserélném szolnoki, vasútállomás
tól 300 méterre levő, 50 négyzetméte· 
res, kétszobás, komfortos (gázos), III. 
emeleti, nem panelházban levő OTP· 
öröklakást budapesti, elsősorban rá
kospalotai MÁV-lakótelepen levő há· 
romszobás, komfortos (lehetőleg pos
tai telefonos) MÁV-bérlakásra. Hár
mas cseremegoldás is érdekel. Ajánla· 
tokat 5000 Szolnok, Mátyás király út. 
11. III. 11. Rónyai Balázs vagy 18 óra 
után a 06-56-16240 postai telefonszám· 
ra kérem. 

Elcserélném budapesti, XV. ker. Rá
kos u. 102. sz. X. 62. sz. alatt levő két
szobás, összkomfortos, 47 négyzetmé
teres lakásomat háromszobás vagy na
gyobb méretű összkomfortos lakásra 
Budapest területén. Érdeklődni lehet 
munkaidőben 7-15-ig a 429-716 vagy 
a 19-87 üzemi telefonszámon. Molnár 
István. 

Elcserélnénk kétszobás, összkom
fortos, 80 négyzetméteres, telefonos ta
nácsi bérlakásunkat és kétszobás, 
komfortos, 50 négyzetméteres MÁV
bérlakásunkat (utóbbit csak MÁV-dol· 
gozóval) háromszobás, összkomfortos, 
telefonos tanácsi bérlakásra. Érdek· 
lődni a 666-502 telefonszámon lehet. 

Elcserélném tatabányai, egy szoba 
két félszobás, hallos, összkomfortos 
(panel) tanácsi lakáso'!lat budapesti 
egy szoba-komfortos MAV-bérlakásra. 
Cím: Molnár Tamásné. Sopron, Pesti 
Barnabás u. 19. sz. 9407. 

Elcserélpém balatoni kétszobás, 
kertes MAV-szolgálati lakásomat bu· 
dape§ti tanácsi lakásra MÁV-dolgozó· 
val. Erdeklődni lehet a 499-702-es tele· 
fonszámon. 

Elcserélném Budapest XV. ker. Le· 
nin úton levő, 120 négyzetméteres, 
zöldövezeti, föld�zintes, 2,5 szobás, 
összkomfortos MA V-bérlakásomat fél· 
komfortos, szoba-konyhás tanácsi la· 
kásra, MÁV-dolgozóval. Érdeklődni 
lehet 16 óra után a 696-125-ös telefon• 
számon. 

Elcserélnénk Budapest, Rákospalo· 
ta (XV. ker.), Lenin út 12. sz. fsz. 1. sz. 
alatti, kis kertes, 4 7 négyzetméteres, 
egyszoba-étkezős, komfortos, felújí· 
tott, olcsó bérű MÁV-bérlakásomat 
nagyobbra. Érdeklődni a helyszínen 
vagy este a 844-600-as telefonszámon, 
Rozgonyi László. 

Elcserélném miskolci kétszobás, 
összkomfortos tanácsi lakásomat bu· 
dapestire, lehetőleg kétszobás MÁY· 
lakásra, több megoldás is érdekel. Er· 
deklődni lehet: Kovács Tibor, Miskolc, 
Vörösmarty u. 3. VIII/3. 

Elcserélném egy és félszoba, össz· 
komfortos, központi fűtéses tanácsit 
(telefon folyamatban), és 2 szoba kom· 
fortos, gázfűtéses, telefonos MÁV-bér· 
lakást. Cserébe kérek kettő és fél szo· 
bás, összkomfortos tanácsi, központi 
fűtéses lakást és egy szoba-konyhát, 
komfort nélkülit vagy csak egy megfe· 
lelő nagy szobát, tanácsit. Érdeklődni 
csak levélben, cím: Fejes István, 1087 
Budapest, Festetics u. 2. fsz. 2. 

Szétköltözők figyelmébe! MÁV vál· 
lalati 2 szoba összkomfortos, telefonos, 
valamint 1 szoba összkomfortos, tele· 
fonos tanácsi lakásokért cserébe ké
rünk 2 szoba összkomfortos, telefonos 
(kb. 46-50, négyzetméteres) tanácsi 
bérlakást. Erdeklődni lehet: 854-571 
sz. telefonon 18-20 óra között vagy a 
834-181 sz. telefonon 8.30-16.00 óra 
között. 

Elcserélném Rákospalota MÁV-tele· 
pen lévő félkomfortos lakásomat (46 
négyzetméter), mely 1 szoba, konyha, 
előszoba, WC, spájz és balkonból áll, 
hasonló méretű tanácsi lakással ren· 
delkezővel, aki jogosult a szolgálati la· 
kásra. Érdeklődni: este 18-20 óra kö
zött, 731-955 telefonszámon. 
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Előadássorozat - vasutasoknak 

Napirenden a VIL ötéves terv 
gasdaságpoliuhai elhépselései 

November 27-én és 28-án a SZOT székházában, illet
ve a MÁV Bevételellenőrzési Igazgatóság konferen
ciatermében a vasutas-szakszervezet, a Közlekedés
tudományi Egyesület és a Mérnök Továbbképző In
tézet előadássorozatot rendezett szakszervezetünk 
aktivistái, vezetői, a tömegszervezetek képviselői ré
szére azzal a szándékkal, hogy a januárban sorra ke
rülő Xl. kongresszus előtt részletesebben is megis
mertesse a VI 1. ötéves terv gazdaságpolitikai elkép
zeléseit, a közlekedés- és bérpolitika időszerű kérdé
seit, továbbá a szociálpolitikai célkitűzéseket. 

ság egyensúlyának javításában 
elsősorban a beruházások visz
szafogásával és a lakossági fo
gyasztás korlátozásával tudtuk 
elérni, hogy csökkentsük adós
ságainkat. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket, 
sikerekben gazdag, békés, 

boldog új esztendőt kívánunk 
lapunk minden olvas6jának! 

November 27-én, a SZOT 
székházában megjelenteket, 
Koszorus Ferenc, a vasutas
szakszervezet fötitkára köszön
tötte, majd Berend T. Iván, a 
Magyar Tudományos Akadé
mia elnöke vázolta a következő 
ötéves terv fontosabb gazda
ságpolitikai céljait. Bevezetőjé
ben elemezte a gazdasági éle
tünket alakító külső és belső té
nyezőket, az árucsereromlás 
okait. Elmondotta, hogy mai 
gazdasági nehézségeink egyik 
oka, hogy a hetvenes évek kö
zepén - amikor a termeléshez 
szükséges importált energia
hordozók. nyersanyagok és be
rendezések ára nagymértékben 
emelkedett - a felhasználás és 
a fogyasztás együttf•sen, több 
éven át meghaladta a nemzeti 
jövedelmet. Mivel a termelés 
hatékonysága nem kielégítő 
mértékeben javult, a népgazda-

Súlyos veszteségek keletkez
tek külkereskedelmünkben, 
mert a nemzetközi ármozgások 
számunkra kedvezőtlenül ala
kultak. A cserearányromlás el
érte a harminc százalékot. Ter
mékeink nagy része nem ver
senyképes. A hetvenes évek vé
gén meg kellett kezdeni a gaz
dasági egyensúly helyreállítá
sára való törekvést, amely 
1982-re sikerült is. Ennek vi
�zont az volt a következménye, 
hogy a reálbérek például csak 
3-4 százalékkal emelkedhettek, 
és az évi másfél százalékos 
nemzeti jövedelem növekedésé
ből kisebb lett az elosztható 
rész. Adósságainkat viszont fo. 

Ko„zorus Ferenc főtitkár megnyitója (Skoda Lá„zló felvétele) 

a 
Köszöntjük 
kongresszust 

A 
hónapok óta tartó szakszervezeti választások ltzárásaként 
1986. január 11-én összeül a Vasutasok Szakszervezeté
nek XI. kongresszusa. A kongresszusnak kettős a felada

ta. Egyfelől számot adni arról. hogy hajtottuk végre a X. kong
resszus határozatait. másrészt összefoglalm, hogy a következő öt
éves időszakban milyen feladatokat kell megoldanunk a terme
lést segítő, a szoc1álpolít1kai és nevelő munkában, az érdekvédel
mi és érdekképviseleti tevékenységben. Természetszerű nap1-
rendJP a kongresszusnak a szakszervezet legfelső szerveinek 
megválasztása. 

Az általános értékelést és az országos érvényű tennivalók ki-
A k1·tu''rzo··tt hat·�riJo'' e/o''tt munkálását megkönnyíti, hogy a Magyar Szocialista Munkás- PI 1U1 

lyamatosan törleszteni tudtuk, 
hitelképességünk ismét helyre
állt. 

Berend T. Iván ezután körvo
nalazta a VII. ötéves terv lénye
gesebb kérdéseit. Hangsúlyoz
ta. hogy a visszafogás a követ
kező öt évben már nem lesz 
központi feladat. mert a hosszú 
távú célokat nem szolgálná 
eredményesen. Igazodm kell a 
világgazdasági helyzethez. 
emelni kell a technikai színvo
nalat, amely csak beruházá
sokkal lehetséges. Folytatódik a 
termelés szerkezeti átalakítása. 

párt XIII. kongresszusa átfogó értékelést és elemzést adott társa
dalmi feJlődésünkről, részletesen megfogalmazta a következő 
évek tenmvaló1t. A speciálls vasutas-szakszervezeti feladatok 
meghatározásának, a dolgozók elvárásainak alapjait a szakszer
vezeti választásokon elhangzott kritikai észrevételek, javaslatok 
képezik. 

A tennivalók között egyik legfontosabb a szállítási feladatok 
megoldásának gazdaságos szervezése, s a lebonyolítás segítése. 
c;ak így teremthetjük meg az alapját az MSZMP Központi Bi
zottsága ez év november 12-i ülésén, a hetedik ötéves terv egyik 
lényeges 1rányelveként megfogalmazott célkitűzésnek, az élet
színvonal és az életkörülmények érzékelhető javításának. 

Átadták a Budapest-Pécs 
villamosított vasútvonalat 

Olyan kongresszusi határozatokra van szükség, amelyek biz
tosítják, hogy a szakszervezeti tagság megismerje, cselekvő rész
vételével segítse a gazdasági célkitűzések megvalósítását. A dol
gozók aktív közreműködésével, javaslataik figyelembevételével 
évró1 évre olyan tervek készüljenek, amelyek hatékonyan szol
gálják a tervcélkitűzések sikerre vitelét. 

Pécs város felszabadulásá
nak 41. évfrdulóján, november 
29-én átadták rendeltetésének a 
fővárost a baranyai megyeszék
hellyel összekötő villamosított 
vasútvonalat. 

Az ünnepélyes megnyitáson 
jelen volt dr. Tóth László közle
kedési miniszténumi államtit
kár, dr. Bajusz Rezső, a MA V 
vezérigazgatója és Tolnai Ildi
kó, a vasutas-szakszervezet tit· 
kára. 

A szakszervezeti· tisztségviselők a gazdasági vezetőkkel 
együttműködve honosítsák meg az alkotó munkahelyi légkört, 
az emberséges, mindenkit a munkája alapján megítélő és elis
merő vezetési stílust. Ez legyen a kiindulópontja olyan közszel
lem elérésének, amely nem tűri a fegyelmezetlenséget, a közöm-
bösséget. a cimzmust, a társadalomellenes magatartást. f 

A választói értekezleten, a határozattervezethez fűzött javas
latokban a szakszervezeti tagok, a küldöttek szenvedélyesen szól
tak arról is, hogy tartalmasabb szakszervezeti munka csak tö
megkapcsolattal, a vezetők és a tagság összeforrottságával való
sulhat meg. Ennek feltétele a szakszervezeti és üzemi demokrá
cia Prvényesítése és fejlesztése, a tagság tevékeny részvételének -
biztosítása a célok meghatározásában és megvalósításában. 
Szakszervezeti elhatározások csak az érintett dolgozók vélemé
nyének kikérése. azok figyelembevétele alapján szülessenek. 
A tómegkapcsolatok erősítésének fontos eszköze a szakszervezeti 
irányítás egyszerűbb. tartalmában gazdagabb, stílusában mindig 
a feladatokhoz alkalmazkodó fejlesztése. Ezeket tükröznie kell a 
kongresszus határozatamak 1s. 

Az ünnepséget Fényes Jó
zsef, a pécsi igazgatóság vezető
je nyitotta meg, majd dr. Bajusz 
Rezső mondott beszédet. Beve
zetőjében hangsúlyozta, hogy 
ettől a naptól a dunántúli nagy
város a villamosított vonallal 
közelebb került a fővároshoz. A 

103 évvel ezelőtt átadott vasút
vonal pályája ezentúl megújul
va szolgálja majd az áru- és 
személyszállítás céljait. A 
MÁV a beruházási gondjai elle-

nére sem mond le a folyamatos 
vonalvillamosításról. mert ez a 
dízelvontatásénak mindössze 
35 százalékát teszi ki, s ugyan
akkor lehetőséget teremt az 
utazási sebesség növelésére is. 
Környezetszennyező hatása 1s 
minimális. 

A Budapest-Pécs vasútvo
nalon a várható költségmegta
karítás évente 210 millió forint, 

(Folytatás a 10. oldalon.) 

Amikor a szakszervezethez tartozó dolgozók nevében tenné
keny tanácskozást, eredményes munkát kívánunk a kongresz
szus résztvevőinek, azt is leszögezzük, hogy a szakszervezeti 
mozgalom csak akkor felelhet meg küldetésének, ha a demokra
tizmus fejlesztésével egyidejűleg a centralizmus is erősödik. Ez 
mindenekelőtt azt jelenti. hogy a határozatok végrehajtását min
den szakszervezeti tag tartsa alapszabályban rögzített kötelessé
gének. A dolgozók bizalmát élvező vezetőség a helyes határoza
tok alapján, a tagság aktív részvételével hozhat újabb, az eddigi
nél még nagyobb eredményeket szakszervezetünk életében, 
amelyben a XI. kongresszus rendkívül jelentős állomásnak ígér- Pécs állomáson nagy tömeg fogadja az avatóünnt'psfgre Budape!otről érkezett külön�onatot 
kezik. (Laczkó Ildikó felvétele) 

a gazdasági reform folyamata. 
A gazdaságosan termelő válla
latok realizálhatják jövedelem
többletüket. beruházhatnak. 
Ezt a központilag irányított fej
lesztéspolitika majd lehetővé te
szi. A cél a fokozatos gazdasági 
felemelkedés. Fontos feladat 
lesz a vezetési rendszer átalakí
tása. a vállalati önállóság to
vábbfejlesztése, a bankrend
szer reformálása, az érdekelt
ség növelése, a kiegészítő tevé
kenységek kibontakoztatása. 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

Ünnepi forgalom 
A személyszállítás, mint min

den évben, az idén is nagy erő
próba előtt áll. A vasút felké
szült az ünnepi forgalomra. Ez
úttal azt is figyelembe kellett 
venni. hogy december 21-
26-ig hat munkaszüneti nap ke
rült egymás mellé. Ez minden 
bizonnyal növeli az utazási ked
vet. 

Mint azt a MÁV Vezéngazga
tóságának személyszállítási osz
tályán elmondták, az ünnepi 
forgalomban közlekedő vona
tok rendjét ennek figyelembe
vételével dolgozták ki. Az ünne
pek előtt és után mintegy 70 
mentesítő vonat közlekedik. A 
menetrend szerint közlekedő 
vonatokat pedig többletkocs1k
kal erősítik meg. Ugyanakkor 
az ünnepek alatt egyrészt gaz
daság, megfontolásból. más
részt mert ilyenkor kevesen 
utaznak. 942 vonatot nem köz
lekedtetnek. Ezek egy részét a 
menetrend is tartalmazza. 

Az ünnepi forgalom zavarta
lan lebonyolításában az üzem
viteli, a kereskedelmi, a gépé
szeti és járműfenntartási, vala
mint a végrehajtó szolgálat dol
gozóira különösen nagy feladat 
hárul. Mindenekelőtt arra kell 
törekedni. hogy a vonatok me
netrend szerint. tisztán, fűtve 
közlekedjenek. Az információs 
szolgálat s a személypénztáro
sok udvariasan szolgálják ki az 
utasokat. Arra is számítani kell. 
hogy az időjárás megváltozik. 
Tapasztalatból tudjuk. hogy a 
havas. jeges váltókat nehezebb 
kezelni. az utastereket nem 
könnyű megtisztítani. Ha az ün
nepi forgalom alatt havazik. 
kétszeresen 1s fontos a figyel
mes szolgálat. 
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A tervkészítés dilemmái 
Megalakult sz építési főnökségek intézőbizottsága 

November 25-én. ünnepélyes 
keretek között adott számot öt
évi munkájáról a 14 alapszerve
zetet irányító, közel 11 ezer dol
gozót képviseló építési főnöksé
gek szakszervezeti bizottsága, a 
MÁV Szak- és Szerelőipari Fó
nökség kultúrtermében. A szer
vezeti változás értelmében 
megalakult az új középszerv, az 
építési főnökségek intéző bizott
sága, amelynek titkárává Tölly
né Pogács Rózsát választották. 
A tizenhét tagú intéző bizott
ságban a főnökségeket és üze
meket a szakszervezeti titkárok 
képviselik, továbbá tagja a köz
gazdasági bizottság vezetője, 
Szatmári József, és a szociálpo
litikai bizottságé, Ács Péterné. 

A tanácskozáson jelen volt 
Koszorus Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára. Pál Jó
zsef, az építési és pályafenntar
tási főosztály vezetője, Kovács 
János, a XIV. kerületi vasút
üzemek pártbizottságának tit
kára, valamint az építési főnök
ségek és üzemek politikai és 
gazdasági vezetói. 

Az alapszervezetek 2342 tiszt
ségre választottak vasutasokat. 
A bizalmiak, főbizalmiak és he
lyetteseik cserélődése 27 száza
lék volt. 119 tisztségre állítottak 
kettős jelöltet. Gyöngyösön, a 
kitérőgyártó üzemben, a kétsza
kaszos választáson a tagság 
82,8 százaléka adta le szavaza
tát. 

Töllyné Pogács Rózsa beszá
molójában elmondotta. hogy öt 
évvel ezelőtt az új középirányí
tó szakszervezeti bizottság lét
rehozásával nagy jelentőségű 
minőségi változás történt az 
építési főnökségek és üzemek 
szakszervezeti életében. Ekkor 
kerültek az önnálló gazdálkodó 
egységek közvetlenül a szak
osztályi irányítás alá. A szerve
zeti változással középszinten 

rendezódött a partnerkapcsolat. 
A döntési jogkörök decentrali
zálásával tovább erősödött a 
munkahelyi és szakszervezeti 
demokrácia. 

A szakszervezet minden fóru
mon szót emelt a munkát gátló 
körülménvek ellen. Például fel
hívta arr; a figyelmet, hogy a 
beruházók, a tervezők és a kivi
telezők között nincs meg a 
szükséges összhang. Sok gon
dot okoz az anyaghiány. és aka
dályozza a munkát az anyagvo
nati gépek késedelmes kiállítá
sa és a vágányzárak módosítá
sa. 

Rámutatott az szb-titkár ar
ra is, hogy a véleményezett, a 
jóváhagyott és a végleges terv 
minden évben eltér egymástól. 
Testületi üléseken többször 1s 
felvetődött. hogy egyáltalán 
van-e jelentősége a véleménye
zésnek akkor, amikor a pénz
ügyi források még tisztázatla
nok. amikor hiányoznak az 
összhang láncszemei a vállalati, 
a vágányzári, az anyag- és ön
költségi tervezés között, vala
mint a gazdasági tervezés idő
szakában még sokszor nem áll 
rendelkezésre jóváhagyott kivi
teli tervdokumentáció. Ebben a 
bonyolult helyzetben igyekez
tek a körülményekhez igazítani 
a szakszervezet, munkát. 
A szakszolgálat a nehezebbé 
vált körülmények és a szűkös 
pénzügyi keretek ellenére rend
szeresen teljesítette a vonalkor
szerűsítési, a magasépítményi, 
a gyártási és egyéb tervet. 

Az szb-titkár ezután részlete
sen beszélt a szocialista brigá
dok munkájáról. a munkaver
senyrol. Sajnos néha még elő
fordul. hogy egyes helyeken át
hárítják a szakvonali feladato
kat a szakszervezet tisztségvise
lőire. 

A beruházások korlátozása 
ellenére tovább javultak az épí
tési dolgozók munkakörülmé
nye1. Öt év alatt 422,2 millió fo
rintot fordíthattak üzemi, és 
60,2 mtllió forintot szociális léte
sítményekre. 

A szakszervezeti bizottság 
közreműködésének az eredmé
nye, hogy a főnökségek és üze
mek közötti béraránytalansá
gok mérséklődtek. Az 1985. évi 
bérfejlesztés jó politikai han
gulatot eredményezett. Az el
múlt időszakban a korábbinál 
több támogatást kaptak az épí
tési dolgozók lakásgondjaik 
enyhítésére. 562-en közel 48 
millió fonnt kamatmentes köl
csönt vehettek fel. Közülük 
48-an nagycsaládosok. és 
264-en harminc éven aluliak. 

A változó munkahelyek miatt 
az építési dolgozóknak sajnos 
csak 42 százaléka részesül üze
mi étkeztetésben. 

A vitában felszólalt Koszorus 
Ferenc főtitkár is. Elismerően 
beszélt a szakszolgálat munká
járól. eredményeiről. Hangsú
lyozta, hogy javítani kell a veze
tői munka színvonalát, mert a 
következő időszakban még ne
hezebb körülmények között 
kell végezni a szakszervezeti 
munkát. Végezetül megköszön
te az alapszervi választásokon 
kifejtett politikai tevékenysé
get. 

Pál József, a 6. főosztály ve
zetóJe hozzászólásában kifejtet
te többek között, hogy a gon
dok ellenére a jövőben tovább 
fejlődik a szakszolgálat. A gép
kezelóket például a frekventált 
munkát végzők közé sorolják. 
és elkülónített bérfejlesztésben 
részesülnek. 

(Fogas) 

Tudja Inire vállalkozott 
Beszélgetés a debreceni rasútigazgatóság új szb-titkáráral 

Október 11-én a debreceni 
vasúl!gazgatóság központjának 
bizalmitestülete új szb-titkárt 
választott Pinczés Imréné sze
mélyében. 

Az szb-iroda ablakából kiszű
rődő fény biztató: talán most ott 
találom az új titkárt, nem kell 
irodákban, folvosókon kérde
zősködnöm utá.na. És valóban: 
kopogtatásomra bátorítóan 
hangzik a válasz: 

- Szabad! 
Az asztalon mindenféle irat. 

kimutatás, irógép. a dohányzó
asztal tetején félméteres 
dossziéhalmaz, az egyik fotel
ban a Magyar Vasutas frissen 
érkezett, szétosztásra váró szá
mai. 

Naprakészen 

Megbetegedett az egyik 
legaktívabb segítőtársam 
mondja, és gyorsan hellyel kí
nál. - Amíg a helyettesítést 
nem oldom meg. nekem kell 
helytállnom. 

A látottak hatása alatt szinte 
önkéntelenül fogalmazódik 
meg a kérdés· 

- Mennyi többletmunkát je
lent ez a megbízatás? Előfordul, 
hogy még otthonra is jut be
lőle? 

- Főleg a munkaidő utáni 
értekezletek, megbeszélések, le
kötöttségek „látszanak" meg 
otthon. Ilyenkor a 11 éves Gab
nella és a 6 éves Anikó ellátásá
ban nagyon sokat segít a nagy
mama. akivel egy házban la
kunk. Ez azért 1s jó, mert fér
jemnek is megvan a maga 
gondja: osztályvezető egy nagy
vállalatnál. Persze mindannyi
an tudjuk, hogy a szabad idő el
sősorban a családé, de ezt nem 
mindig lehet megvalósítani. 

- Az igazgatósági szb-titká
ri funkció nem függetlenített 
munkakör. Szakmai munkája 
nem szenved emiatt csorbát? 

- Üzemgazdasági munka-

körben dolgozom, ahol bizony 
sok a határidős feladat, általá
ban naprakész adatokat kell 
produkálnom. Ígéretet kaptam 
arra, hogy munkatársaim segí
tenek, illetve bizonyos felada
tok alól mentesítést kapok. 

- Csaknem 700 szakszerve
zeti tag érdekeit képviselni nem 
kis feladat. Tudja-e, mire vállal
kozott? 

- Nehezíti a helyzetet, hogy 
a 700 tagú kollektíva legalább 
nyolc helyen dolgozik. A zene
kan, az oktatási, a számviteli fő
nökség, az óvoda. a bölcsőde, a 
gondnokság. az igazgatósági 
üzemirányító központ mind kü
lön világ. Az igazgatósági osztá
lyok tevékenysége homogé
nebb, velük mncs annyi gond, 
meg aztán, itt élek közöttük. 
A többiek, jellegükből adódóan, 
nehezen elérhetők. Ennek elle
nére a bizalmitestületi üléseken 
JÓ a megjelenési arány, a hatá
rozatképesség eddig mindig 
megvolt. 

Ismerni a területet 

zeti bizottság elismerte. Eló
dömnek munkakörváltozás, és 
az ennek nyomán kialakult ösz
szeférhetetlenség miatt kellett 
megválni a tisztségétől. Nem hi
szem, hogy szükség lenne lé
nyeges változtatásra. Ha mégis, 
azt az élet hozza magával. 

- Lesznek ilyen „élethozta" 
változások? 

- Két párhuzamos folyamat 
megy végbe területünkön. 
Több a nyugdíjasunk. és több 
az új, fiatal munkaerő. Ez azt is 
jelenti, hogy az idősek, a nyug
díjasok és a fiatalok problé
máira jobban oda kell figyelni
ük, mint eddig. Többet kell tö
rődnünk velük Ezek formáit 
még most. ezek után kell meg
keresnünk. Ag1tác1ós és propa
gandamunkánkat is bővíteni 
kell, hiszen az egyre nehezedő 
anyag, körülmények miatt az 
emberek érzékenyebbek. nehe
zebb megtartani a szakszerve
zet tekintélyét. 

Egy ütt a vezetőkkel 

- Milyen a partneri kapcso
lat a gazdaság, vezetőkkel? 

- Ki/ e1ezetten jó. Minden 
olyan kérdésben, ami a kollek
tívát érinti, kikérik a vélemé
nyünket, és mi élünk ezzel a le
hetőséggel . . 

Olyan meggyőzően beszél. 
hogy eszembe sem jut kételked
ni. De miért 1s tenném? Felsőfo
kú oktatási intézmények okle
velei, szakszervezeti tanfolya
mokon szerzett bizonyítványok, - Ezeket olyan biztosan so-
5 nem utolsósorban többéves rolja, mintha mindig ezzel fog- szakszervezeti tapasztalat ad lalkozott volna . . . elég alapot ahhoz, hogy Pinczés - 1982-től egészen mosta- Imréné új feladatát kitűnően 

náig az szb elnöke voltam, előt- megoldja. Erre adnak reményt te főbizalmi-helyettes, majd fő- eddigi munkájának elismerései: bizalmi. Elég jól ismerem már a Szakma Ifjú Mestere arany 
ezt a területet. fokozat, a Kiváló Ifjú Szakem-- Mit fog másképpen csi- ber, a Kiváló dolgozó, a Vezér-nálni, mint az elődje? igazgatói Dicséret kitüntetések - Az szb eddigi munkáját a is. tagság és a területi szakszerve- Dobos Péter 

Hatáskört adni azoknak, 
akik hatékonyan intézkedhetnek 

Budapesten 32 tagú intézőbizottságot 
választott a bizalmitestület 

Tanácskoznak a budape,-ti bizalmi küldöttek ((hári \rpád ft>h.) 

A Vasutasok Szakszervezete 
budapesti területi bizottsága 
november 16-án tartotta beszá
moló és vezetőségválasztó érte
kezletét, mintegy 130 résztvevő
vel. Az elnökség tagjai között 
foglalt helyet többek között Ko
szorus Ferenc főtitkár és Ton
gori Imre vasútigazgató. 

Az értekezletet Lóczi János, 
a tszb elnöke nyitotta meg. 
majd dr. Mészöly Ferenc, a bu
dapesti területi szakszervezeti 
bizottság titkára adott számot 
az elmúlt öt év alatt végzett 
szakszervezeti munkáról. El
mondta, hogy a beszámolási 
időszakban három üzemszerve
zés, intézkedést haJtottak vég
re: átszervezték a külszolgálat, 
főnökségeket és tíz küf-öt hoz
tak létre. Ezzel egy időben fe
lülvizsgálták, illetve módosítot
ták az igazgatóság vasúthálóza
tát. Korszerűsítették az igazga
tóság irányító szervezetét 1s. 
A körzethatárok módosításával 
(a műszakilag korszerűbb vo
nalszakaszok elkerülése miatt) 
nagyobb lett a vágányok telí
tettsége. Ezért a kisebb üzem
zavar esetén gyakon a vonat
késleltetés, az elegyáramlás las
sulása. A terület módosítása mi
att munkaerő-utánpótlási ne
hézségek is keletkeztek. 

Mészölv Ferenc beszélt az 
igazgatóság szociális körülmé-

nye1ről 1s. A jelenlegi munkás
szállókon 2100 személy elhelye
zésére van lehetőség. Ez viszont 
kevés. így az igazgatóság más 
vállalatokról volt kénytelen 
szállórészeket bérelni. Az idén 
például a vezéngazgatóság 500 
dolgozó részére bérelt szállót. 
Az átköltözések és a dolgozók 
utaztatása kellemetlen hangula
tot teremtett. A szakvezetés 
nem kérte k1 a szakszervezet 
előzetes véleményét. 

A beszámolóhoz tizenketten 
szóltak hozzá. köztük Koszorus 
Ferenc főtitkár, aki elemezte a 
vasút utóbbi öt évben elért 
eredményeit. majd a gondokról. 
a hiányosságokról beszélt. Szor
galmazta az üzemirányítás 
megváltoztatását. hangsúlyoz
va. hogy a hatásköröket a jövő
ben mindinkább azoknak kell 
adni. akik a kívánt feladatokat 
a legjobban meg tudják oldam. 
Megjegyezte: a vezéngazgató
ság ne féljen, ha valamilyen ha
táskört át kell adni az igazgató
ságnak. és az igazgatóság se 
féljen a küf-ökre bízni bizo
nyos döntéseket. A MÁV-on be
lül el kellene érni hogy ne csu
pán a hierarchia elve érvénye
süljön. hanem minden JÓ kez
deményezést. építő gondolatot 
mérlegelni kell. bárkitől ered
jen az. 

UTASELLÁTÓ VÁLLALAT 

A főtitkár foglalkozott a lét
számgondokkal. amik a MÁV 
Budapesti Igazgatóság terüle
tén a legkritikusabbak. El kell 
érni. hogy csökkenjen a túlóra, 
és a vasút több szabadidőt biz
tosítson dolgozóinak oly mó
don. hogy a jövedelmük se 
csökkenjen. Ehhez szükség lesz 
az egész bérrendszer reformjá
ra 1s. 

Az értekezleten dr Mészöly 
Ferenc foglalta össze az elhang
zottakat. majd tájékoztatta a je
lenlevóket. hogy a vasutas
szakszervezet kongresszusára 
az igazgatóság területéről negy
vennyolc küldöttet választottak. 
Dr. Mészöly Ferenc mielőtt le
mondott tisztségéről, megkö
szönte a vasutas-szakszervezet 
támogatását. a tagság és a veze
tőség aktivitását. 

Ezután megválasztották az új 
titkárt és a politikai munkatár
sakat. valamint a 32 tagú inté
zőbizottsági testületet. 

A vezetőségválasztó értekez
let egyhangú szavazata alapján 
a budapesti területi intézőbi
zottság titkárává Tihovszky Ist
vánt választotta. Politikai mun
katársak Juszkó János és Pál 
Gábor. 

Séra Sándor 

A siker alapja a jó együttműködés 
Az Utasellátó Vállalatnál az 

elmúlt hónapokban 11 alapszer
vezetben 286 b1zalm1t és 24 fő
bizalmit választottak. A válasz
tási sorozat befejezéseként no
vember 18-án Budapesten az 
MTESZ székházában a 65 tagú 
vállalati szintű b1zalm1testület 
megválasztotta a vezető szerve
ket és a kongresszusi küldötte
ket. 

Az ötéves munkát Marosi Bé
la vszb-titkár értékelte. Megál
lapította. hogy a beszámolás, 
időszak első két évében a fo
gyasztói árszínvonal 11,8 száza
lékos növekedését figyelembe 
véve a dolgozók reálbérének a 
szinten tartása biztosított volt. 
A bérszínvonal 1982-ben 19.5 
százalékkal haladta meg az 
1980. évit. Így a vállalat dolgo
zóinak a bére. a szakmai átlag
tól való elmaradása némileg 
csökkent. 

. 1983-tól az új szabályozás a 
korábbinál szigorúbb keretek 
közé szorította a bérszínvonal 
növelését. Az évi 2,7 százalékos 
fejlesztési lehetőségeken felül 
lényegében a tőkés devizabevé
tel emelkedése biztosított na
gyobb mértékű emelfst. Ezt a 
vállalat kihasználta. Igy tavaly 
7, az idén 4,3 százalékos bérfej
lesztést hajtottak végre. 
1980-hoz viszonyítva 41.7 száza
lékkal nőtt az átlagbér. ezen be
lül a fizikai dolgozók bére 43,5 
százalékkal lett magasabb. 

.\ tanác;,kozá-. t>lnök-.t;1,tt· (�koda Lá;,zló fehétele) 

A munkakórülményekről 
szólva az szb-t1tkár rámutatott, 
hogy a dolgozók 35-40 százalé
ka még mindig korszerűtlen 
üzemekben. nehéz körülmé
nvek között végzi munkáját. 

· Sok dolgozót tartott meg a 
vállalat a lakásépítési kölcsö
nök folvósításával Kétezren 
kapnak �unkaruhát és a dolgo
zók 65-70 százaléka részesúl 
kedvezményes vagy ingyenes 
üzemi étkezésben 

Fontos feladatának tekintette 
a szakszervezeti bizottság a be
számolási időszakban a réteg
politikát. Ez érthető, hiszen a 
dolgozók 65 százaléka nő. több 
mint egyharmada fiatal. 

A hozzászólók a szakszerve
zeti és a gazdasági munka javí
tására tettek hasznos ja\'aslato
kat. 

Tolnai fldtkó, a vasutas-szak
szervezet titkára felszólalásá
ban a vezető testületek munká
ját értékelte. és beszélt a szak
szervezet legfontosabb felada
tairól. Dr Sebes Miklós, a válla
lat vezérigazgatója hangsúlyoz
ta. hogy az Utasellátó Vállalat 
gazdasági sikereiben nagy sze
repe van a vezeték és a szak
szervezet jó együttműködésé
nek. 

Titkos szavazással 15 tagú 
vállalat, szakszervezeti bizottsá
got, 3 tagú számvizsgáló bizott
ságot és nyolc küldöttet válasz
tottak a vasutas-szakszervezet 
Xl. kongresszusára. A vállalati 
szakszervezeti bizottság elnöke 
dr. Virágh Gáborné, titkára is
mét Marost Béla lett. 

Sz.Jakab 
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Interjú Sólyom Ferenccel, a SZOT titkárával 

a 

� 
� 
1 
§ 
� 

A szakszervezetek érdekképviseletéről 
� Ezekben a napokban a magyar szakszervezetek - köz-
� tük a Vasutasok Szakszervezete - kongresszusi láz-
� ban élnek. A lezárult alap- és középszervezeti választá-
� sok hazánk idei, közéleti eseményekben gazdag törté-

szolgálat � netét a demokratizmus érvényesítésével és elmélyíté-
� sével tették emlékezetessé. A bérből és fizetésből élő 
§ milliók nem pusztán tisztségviselőket választottak, ha-
� nem - megannyi szakma, foglalkozás, illetve réteg 

Németh ](álmán, a tapolcai pályafenntartási főnökség 
belső ellenőre, a szakszervezeti bizottság titkára nyugdíjba 
vonult. Bensőséges légkörű búcsúztatója előtt beszélget
tünk vele. 

időszerű kérdéseinek áttekintésével az országos politi-
� kát is formálták. Ily módon az ágazati-iparági szakszer
! vezetek kongresszusainak előkészítése már annak je-

- Hol kezdte a vasúti szolgálatot? 
� gyében történt meg, hogy a tagság törekvései, igényei 

és követelései új programokban öltsenek testet. Miben 
§ nyilvánult meg a tagság akarata a VII. ötéves terv indi
§ tása előtt? A magyar szakszervezetek XXV. kongresz-

- 1942. júniusában Szentgotthárdon - meséli. -
A polgán iskolai végzettségem nem sokat ért, protekcióval 
vettek fel fűnyírónak ... 

Következő években Körmenden, majd Csákánydo
roszlón pályamunkás. 1949-ben a jól futballozó fiatalem
bert Tapolcára hívják, a helyi csapathoz és a pályafenntar
táshoz. 1951-ben megnősül, ekkortól Badacsonytomajon 
él. 

� d � szusára milyen töltést adott a tagság minden e digit 
� maghaladó részvétele? Mi a képviselet további felada
� " ta hazánkban? Ezekről a kérdésekről készített lapunk 

számára interjút Sólyom Ferenccel, a SZOT titkárával 
Kárpáti Tamás. 

- Meddig volt pályamunkás? 
- Nem sokáig. 1952-ben Rákosrendezőn pályamesten � 

vizsgát tettem, utána tartalékos voltam Tapolcán. - Meglehetősen hosszú idő 
telt el azóta, hogy a mozgalom 
ilyen átfogó tisztújítására sor 

l\ 

Rákosrendezőn az első öt legjobb tanuló között van, így " 
nem véletlen, hogy 1955-től oktató úgy, hogy az oktatótiszti 
tanfolyamot egy év múlva végzi - el. Utána is tanul: 
1958-ban a műszaki tisztképzőt, 1963-ban a középiskolát 
fejezi be. 

� került. Ezért arra kérem, fog-
§ lalja össze az alapszervezeti vá-
� § lasztások legfontosabb tanulsá-- Milyen volt régen egy oktatótiszt munkája? 

- Hajnaltól késő estig jártam a különböző munkahe-
lyeket - folytatja mosolyogva. - Nem panaszként mon
dom, de átlagban megvolt a napi 10-14 órám . . .  Volt 
időszak, hogy a tapolcai pályafenntartási főnökség terüle
tén 250 pályamunkást, előmunkást, sorompóőrt oktat
tam ... Bár ma is lennének ennyien ... ' 

Németh Kálmánt, a kiegyensúlyozott. mindenkit tiszte
lő, népszerű embert 1979-ben a szakszervezeti bizottság tit
kárává válasszák. Egyidejűleg belső ellenőr lett. 

- A két fontos funkció nincs ellentmondásban egy
mással? 

- Nincs. Amikor szakszervezeti titkárnak kellett len
nem, az voltam, amikor ellenőrizni kellett, azt igyekez
tem becsülettel ellátni . . . 

- Mit könyvel el az eltelt hat esztendő legfőbb eredmé
nyének mint szb-titkár? 

- Három fontos dolgot. Egy szakasz kivételével megol
dottuk a munkásszállítást. Valamennyi dolgozónknak 
tudjuk biztosítani az egészséges ivóvizet és a meleg ebé
det. 

Németh Kálmán háromszoros kiváló dolgozó. Tavaly ve
zérigazgatói dicséretet kapott és társadalmi munkájáért az 
oklevél elismerésén túl - ugyancsak tavaly - a Szakszer
vezeti Munkáért arany fokozatával tüntették ki. 

- Hogyan tovább? 
- Időnként visszajárok a munkahelyemre, s ha igény-

lik segítek mind a gazdasági, mind a mozgalmi munkában. 
Számítanak rám tisztségviselőként az önálló vasutas nyug
díjascsoportban 1s. Badacsonytomajban eln�kségi tagja és 
pénztárosa vagyok a horgászegyesületnek. Evente a laká
somon több mint ezren váltanak nálam horgászjegyet ... 

Sz. Jakab István 

� � gait, különös tekintettel arra, 
§ hogy a választási tapasztalatok 
1 számos lényeges mozzanatát 
i érintette az MSZMP KB no
� vember 12-i ülése, valamint a 
� � Minisztertanács és a SZOT ve-
� zetőinek időszakos tárgyalása. § 1 - Való igaz, a tagság - a 
� bizalmiak, a főb1zalm1ak és az 
i alapszervezeti vezetőségek újjá
§ választásának fórumain véle-

ményt nyilvánított az élet igen 
� sokféle, lényeges kérdésében. � Újból igazolódott, hogy a bér-
� ből és fizetésből élők készek ar§ � ra, hogy szervezettebben és az 
� eddiginél jobban segítsék tár
� saik, az egész munkahely célja
� � it. Az értelmes és jól megszer-
� ll vezett alkotó-termelő munka 
1 mindenütt elismerést váltott ki. 
§ és fordítva: ahol e téren mulasz
� tást tapasztalt a kollektíva, ott 
1 kemény bírálattal illette veze
� tőit. 
i Aligha véletlen. hogy a párt-
§ irányítás vagy a kormányzat 
� szintjén ma oly sok szó esik a 
" dolgozók alkotó kedvének és al
§ kotó erejének megtartásáról, 
[ [ méginkább a fokozásáról. Hi-
� szen az új gazdasági ciklustól, a 
� 

""''"'"''""'"'""'J VII. ötéves tervtől, az egész la
kosság - vezető és beosztott, 

A milliomos bizalmi 
Szívélyes a házigazda. Idei 

borral kínál, de magától elhárít
ja a poharat. Még be kell állni 
gépkocsijával a garázsba. 

- Ez is az egyik titka a bal
esetmentes közlekedésnek? -
kérdezem a vendéglátómat, Ko
vács Bélát, Szombathelyen. 

- Magától értetődik, hogy a 
volán közelében nem lehet a 
pohárért nyúlni ... 

Kovács Béla, a MÁV Celldö
mölki Építési Főnökségének 
gépkocsivezetője. November 
7-e alkalmával megkapta az 
egymillió 250 ezer kilométeres 
balesetmentes közlekedésért az 
emlékplakettet, amelyet a vas
út ötezer forintos jutalqmmal 
is kiegészített . . . 

- Mióta gépkocsivezető? 
- 1952. november 5. óta, a 

jogosítványomat a honvédség
nél szereztem. Előtte már vas
utas voltam: 1949-től pálya
munkásként dolgoztam. 

Leszerelése után a MÁV ház
tól-házig szolgálatánál lett gép
kocsivezető. Innen került - át
szervezéssel - az építési főnök
ség állományába. Jelenleg a fő
nökség szombathelyi géptele
péről a biztosítóberendezési és 
-fenntartási főnökséghez osztot
ták be. 

- Hogyan lehet 33 éven ke
resztül egymillió 250 ezer kilo
métert balesetmentesen leve
zetni? 

- Legfontosabb: a nyuga
lom! Ha a volán mellé ülök. ne
kem csak az utca van. A világ
ból, a magánéletemból minden 
megszűmk. Egyben biztos va
gyok: én nem megyek neki sen
kinek! 

A rendkívül nyugodt. ki
egyensúlyozott Kovács Béla a 
MÁV háztól-házig szolgálatánál 
szakszervezeti bizalmiként kép
viselte társait. A mostani vá
lasztásokig a jelenlegi munka
helyén bizalmihelyettes volt. 
Most bizalmijukká választot
ták a gépkocsivezetők. 

- Mit gondol. miért? 
- Az egész igazgatóság !e-

rületét járom gépkocsival. Ut
közben gyakran összefutok a 
társaimmal. Van lehetőségem 
beszélm mindenkivel. Közös és 
jogos problémáinkat felsőbb 
szinteken szóvátettem ... Talán 
ezért ... 

Kovács Bélának még öt év 
van hátra a nyugdíjig. Ez idő 
alatt lehetősége van elérni az 
egymillió 500 ezer kilométert 
balesetmentesen. Sok szeren
csét kívánunk hozzá' 

Sz. J. I. 

munkás és alkalmazott - vív
mányaink megőrzését várja, il-
letó1eg olyan reális célokat, 
amelyek biztosítják, stabilizál-
ják a szocialista fejlődést. A 
társadalom minden rétege bízik 
abban. hogy a létfeltételek. ha 
szerényen is, javulni fognak. 

A szakszervezeti tagság e na
pokban a gazdasági helyzethez 
illő érettséggel alkalmazta de
mokratikus jogait. Nagyszerű 
volt felismerni azt, hogy alap
szervezeteink döntő többsége 
képes fórumot teremteni a dol
gozókat érintő és foglalkoztató 
kérdések átgondolására, egyez
tetésére és egyfajta program 
megfogalmazására. Nagyszerű. 
hogy ezernyi gond közepette az 
alapszervezetek képesek voltak 
olyan Jozan mérlegelésre. 
amely átfogta a leglényegesebb 
személyi és tárgyi feltételeket: 
hogy azok kedvező változtatá
sára, javítására közvetlenül ha
tást gyakoroltak. Az a nyilvá
nosság, amit az alapszervezeti 
tisztújítás reprezentált, nem 
pusztán a demokrácia gazdasá
gi jelentőségét domborította ki. 
hanem egész politikai mecha
mzmusunkra kedvezően hatott. 
Ennyiben igazolódtak előzetes 
várakozásaink. A kongresszu
sok munkáján. illetve az egyes 
szakszervezetek ezutáni tevé
kenységén múlik. hogy ezt a 
progresszív politikai erőt mi
ként őrzik meg a következő idő
szakra. Annyi mindenesetre bi
zonyos, hogy a Minisztertanács 
és a SZOT további tárgyalásain 
építeni fogunk erre az erőre 

- Maradjunk még a gazdál
kodás munkahelyi feltételeinél. 
Úgy tudom, az alapszervezetek 
nem csekély hányadán nyo
masztó termelési, értékesítési, 
illetve bérezési problémák is te-

ret kaptak a taggyűléseken. Vé
leménye szerint ez már az önál
lóbb gazdasági és szakszerveze
ti működés következménye? 

- Adott munkahely eseté
ben ez nem is lehetett másként, 
hiszen a szakszervezeti tagság
nak az élet- és munkakörülmé
nyek, a létfeltételek alapvető 
meghatározóiról kellett és kell 
állást foglalniuk. Kézenfekvő 
például a vasút dolgozóinak 
helyzete. Az elhúzódó tél. a ké
sei érés és terménybetakarítás 
miatt hatalmas szállítási igény 
jelentkezett gabonából. cukor
répából, almából és más cik
keknél. Ugyanakkor a belső-, 
az export- és a tranz1tszállítá
soknál is növekedett a nem me
zőgazdasági fuvaroztatók igé
nye. Természetes tehát, hogy a 
vasutasok alap- és kdzépszer
veit az őszi-téli szállítások 
megkülonböztetett módon fog
lalkoztatták és foglalkoztatják. 

Más ágazatokban 1s a végzett 
munka jellege az1 ami a taggyű
lések és testületi ülések egyik 
fő napirendjét képezte. És ez 
így van rendjén. Mi nem akar
juk ezután sem. hogy alapszer
vezeteink egyéb. részükre ide
genül ható napirendekre paza
rolják az időt. miközben a tag
ságot, a helyi kollektívát izgató 
kérdésekre esetenként még 
megbeszélési lehetőség sincs. 
Csak biztatásról szólhatok eb
ben a tekintetben, mivel a fel
sőbb irányító szervek e fellé
pést és gyakorlatot nem nélkü
lözhetik. 

Ezzel összefüggésben szeret
ném megragadni az alkalmat 
annak hangoztatására. hogy sú
lyos hiba a vállalati önállóságot 
a gazdasági vezetőkre. vagy -
ami még rosszabb - valami
lyen hús-vér emberek nélküli 
,.gazdálkodó szervezetre" szű
kítem. Sajnos kaptunk ilyesfaJ
ta Jelzéseket is. Helyes az az ér
telmezés, amely a helyi szak
szervezet önállóbbá válását 
igyekszik megértem és támo
gatni. Amikor azt írjuk elő. 
hogy a helyi testületek minden 
lényeges kérdésben gyűjtsék 
össze a dolgozók értékítéletét. 
akkor vaskos tévedés lenne ezt 
a testületi munka vagy taggyű
lés során kritika tárgyává tenni. 
A SZOT, valamint az ágazati
iparági szakszervezetek az eb
béli mozgalmi te1:ékenységet 
nem pótolhatják. Ezért nem lá
tok kivetmvalót vagy ellent
mondást abban. ha helyi vá
lasztott testületeink a legkriti
kusabb gazdálkodási kérdések
ben rendre kapcsolatot teremte
nek választóikkal. 

Külön szeretnék elmondani 
néhány gondolatot a bérezésről 
és a kereseti arányok alakításá
ról. Azt szokták hangoztatm. 
hogy bérérdekvédelem nélkül 
nem képzelhető el a képviselet. 
Ez a klasszikus gondolat ma 1s 
igaz. Természetes ezért. hogy a 
SZOT és a szakszervezetek -
folyamatosan - rendkívül sok 
bérezéssel összefüggő kérést. 
problémát. sérelmet gyÜJtenek 
össze. E pillanatban azt mond
hatom. több mint tízmilliárd 
forintra rúg az igény. A SZOT 
vezetői ezek nagy többségét JO· 
gos követelésként kezelik. ám-

de mindenkinek látma kell: e 
hatalmas pénzösszeg kibocsátá
sa minden társadalmi csoport 
és réteg borítékját egyszerre 
vastagítva nem történhet meg. 

Ezért itt be kell lépnie a reá
lisnak ítélt rangsorolásnak, 
amelyet valamennyi szakszer
vezet és a SZOT együttesen 
alakít ki. Úgy vélem, szakszer
vezeti mozgalmunk - az alap
szervezetektől a SZOT-ig - ak
kor foglal el helyes álláspontot, 
ha évente elkészíti a fontossági 
rangsort, mégpedig a lehetősé
gek függvényében. Nyilván
való, hogy ez a tevékenység is 
nyilvánosságot. nagyobb társa
dalmi kontrollt vonz a jövőben. 
ily módon feladatot jelent vala
mennyi mozgalmi vezető-irá
nyító szintnek. 

E kérdéskör sajnálatos kísérő 
jelensége a bérd1fferenciálás 
nehézkessége. Valamiképpen 
elmosódik az a felelősség, ame
lyet évek óta szeretnénk érzé
kelni az alapszervezeteknél. 
Eléggé tipikus manapság, hogy 
sem a szakmai összetétel sze
rint. sem a foglalkozások, sem 
pedig a szervezeti egységek vo
natkozásában nem sikerül túl
lépni a rossz beidegződéseken. 
Tipikus továbbá. hogyha egy 
vszb tavaly az X egységnek 
ítélt 0.5-1 százalékkal maga
sabb keretet helyesli. s ezt a 
testület éles viták után megsza
vazta, az idén Y egységet „igye
keznek helyre tenni" - ugyan
azzal a többletértékkel. Nekem 
úgy tűnik. mintha helyi szerve
ink - nem egyszer a központi 
vezetőség tudtával - túlzottan 
1s az egyenlősítés platformján 
állnának. 

- A beszélgetés eddigi ré
szében rendre felvetődött a 
megújuló képviselet számos té
nyezője, illetőleg tárgykörének 
egy-egy súlyponti eleme. Sza
vaiból az derül ki, hogy a szak
szervezetek érdekképviseleti és 
érdekvédelmi pozíciójától to
vábbi eredményeket lehet vár
ni, mind a kormányszervekkel, 
mind a munkahelyi vezetőkkel 
tartott együttműködésben. Mi
lyen elgondolásokról van köze
lebbről szó? 

- Valóban. az MSZMP 
XIII. kongresszusa óta eltelt idő 
szakadatlan számolással és ter
vezéssel telt el. így ma a szak
szervezeti képviselet további te
endői is karaktensztikusabbak
ká váltak. Nos. népgazdasá
gunk helyzetének javítása. va
lamint a lakosság létfeltételei
nek kedvezőbbé tétele érdeké
ben jó két éven át közreműköd
tünk a VII. ötéves terv előkészí
tésében, céljaink megfogalma
zásában. A szakszervezetek fe
lelősnek tartják magukat ezért. 
ám ez nem jelenti azt, hogy - a 
nehéz gazdasági helyzet okán 
- félretettük volna saját elgon
dolásainkat. javaslatainkat. 
Úgy gondolom. a következő 
években lesznek olyan kérdé
sek, amelyekben a Miniszterta
nács és a SZOT vezetőinek tár
gyalása után további vizsgáló
dást tartunk majd szükséges
nek. 

A képviselet homlokterébe 
ma és a közeljövőben olyan kér
dések tartoznak, mint az ár-. a 
bér és az antiinflációs politika 
alakítása. továbbá a foglalkoz
tatáspolitika érvényesítése. A 
szakszeri:ezetek rövid távon 
azt az álláspontot képviselik, 
hogy 1986-ban érjük el a reál
bérek egyszázalékos emelkedé
sét. 

Köztudott immár, hogy a 
VII. ötéves terv gazdasági 
eredményekkel arányo8 élet
színvonal-emelkedést tűz ki cé
lul. A reáljövedelem érzékelhe
tőbben emelkedni fog. A nyug
díjak reálértékének megőrzése 
biztató fordulatot kaphat; a 
gyermeknevelés állami támo
gatása fokozódik. Csökken a 
fogyasztót árnövekedés üteme. 
Az ilyen és más tervcélok már 
tartalmazzák a szakszerveze
tek törekvéseit, javaslatait. 

- Ezek a tényezők az érdek
képviselet hagyományos for
máinak megerősítésével, illető
leg megújításával függnek ösz
sze. Mi vonatkozik ebből a Vas
utasok Szakszervezetére? 

- Annyi máns elmondható. 
hogy a vasutas-szakszervezet 
lankadatlanul törekszik érdek
képviseleti hivatásának újra
gondolására és megújítására. 
Ez a tevékenység mindig önálló 
elgondolások kiépítésével és 
gyakorlatba ültetésével kezdő
dik. A szakszervezet vezetősége 
- úgy tapasztalom - nem is
mer elveszett kérdést, ügyet, el
képzelést. Magyarán szólva: 
van mit letennie az asztalra, a 
magyar vasút, a vasutasok. a 
GYSEV és az Utasellátó dolgo
zói érdekében. Csak akkor kér 
tőlünk segítséget a szakszerve
zet, amikor az utat már végig
járta. 

Úgy gondolom, néhány pél
dát is érdemes megemlítem a 
vasutas-szakszervezet gyakor
latából. Az előzőekben már cé
loztam a helyi érdekképviselet 
problémafeltáró és -megoldó 
kötelezettségére. A tapasztala
tok szerint ezt a feladatot a 
szakszervezet messzen1enő tu
datosággal vállalja. A gondolat 
ennek ellenére érdemes a hang
súlyozásra, hiszen a SZOT-ba 
- és itt most hadd ne említsek 
más szerveket - állandóan ér
keznek olyan vasutaspana
szok, amiket a szakszervezet
ben lehet csak érdemi képvise
lettel orvosolni . . .  

De kézenfekvő. hogy más 
példákat is említsek a szakszer
vezet törekvéseiből. Szimpati
kus az a következetesség, amit 
a tagság és a tisztségviselők 
kapcsolatában a bizalomért vál
lal. gyakran érzékeltetve. hogy 
egy szakszervezet nem más. 
mint tagságának összessége: a 
tagság szükségleteinek. kíván
ságainak és érdekeinek mód
szeres felmérése. mtegrálása -
akár a közlekedési kormányzat 
szintjéig. Elismerésünket vál
totta ki továbbá. hogy a szak
szervezeti bizottságok t1tkára1-
ból területi intézőbizottságot 
szerveztek. Ez tipikusan vas
utas megoldás, és ismerve az 
aktivisták szókimondását, e 
formától gazdag tartalmi 
munkát várunk el. 

Végezetül külön szeretném 
megemlíteni. hogy a vasutasok 
- a szóban forgó, de más. ki
sebb hordereJŰ kezdeményezé
seik kapcsán - milyen tudato
san veszik számításba az érdek
ütközéseket, mind a szakma-, 
mind a foglalkozás-. mmd a ré
tegvonzatok tekintetében. Úgy 
vélem, csak akkor tudunk az 
érdekképviseleti és -védelmi• 
funkciónak új perspektívát 
nyitni, ha alkotó javaslatokkal 
támogatjuk a gazdaságirányí
tási rendszer toi-ábbf ejlődését, 
s ha e javaslatokat a tagságtól 
merítjük. Valódi érdekképvise
letről csak ezt követően lehet 
szó. A vasutasoknál is. 
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Horváth Mária 
. 

lzig-vérig 
közéleti ember 

-

Zalaegerszegen Horváth 
Máriával beszélgetek. 
A szertárfőnökség raktárke
zelője másodmagával képvi
seli a göcseji vasutasokat a 
kongresszuson. 

- Váratlanul érte a jelö
lés? - kérdezem. 

- Nagyon meglepődtem 
és természetesen örültem is. 

Horváth Mária ízig-véng 
közéleti ember. 1982-től a 
nem utazó KISZ-alapszerve
zet szervező titkára. Ugyan
ettől az időtől vezetője a Ga
garin szocialista brigádnak. 
A mostani választásokon 
munkahelyi bizalminak, il
letve főbizalmi-helyettesnek 
választották. Tagja a TT 
munkabizottságnak és veze
tője az ellenőrzési albizott
ságnak. 

- Biztosan vasutascsa
ládból származik. 

- Nem. Teljesen ismeret
len volt számomra a MÁV. 
1977-ben munkaerő-közvetí
téssel kerültem ide utalvá
nyozónak. 

- Megszerette a vasutat? 
- Igen. Nem tudnék el-

képzelni más munkahelyet. 
Most fogok vizsgázni a kö
zépfokú anyaggazdálkodá
si tanfolyamon. Utána a 
tisztképzőbe szeretnék be
iratkozni ... 

Marika tanulási szándékát 
méltányolják a munkahe
lyén. Az sem titok, hogy a 
szolgálati főnökség a jövő
ben is számít a vasút iránti 
odaadására; neve szerepel a 
káderfejlesztési tervekben. 
Eddigi munkája alapján 
minden remény megvan ar
ra. hogy mindenütt megállja 
a helyét. Az említett anyag
gazdálkodási tanfolyam 
anyagát alaposan megtanul
ta, szeretne jól vizsgázni, mi
vel úgy véli, ,,felsőbb osz
tályba" csakis egy sikeres 
eredmény birtokában lép
het. Fiatal kora ellenére, és 
figyelem be véve azt. hogy 
korábban nem volt kapcso
lata a vasúttal. máris bizo
nyította rátermettségét, bár 
azt is tudja, hogy a neheze 
még hátra van. 

A kongresszusra már na
pok óta készül. Szerényen 
azt vallja, hogy a szakszer
vezeti munkában eléggé tá
jékozatlan, amit lehet meg
tesz a munkatársaiért, de a 
jövőben szeretné mindezt 
tudatosabban csinálni. 

- Ha szót kapna a kong
resszuson, miről beszélne? 

- Mint fiatal, a korosz
tályom gondjairól szólnék, 
a pályakezdés nehézségei
ről, az anyagi megbecsülés
ről és a lakáskérdésről. 
Munkám során tapaszta
lom, hogy milyen súlyos 
gondokat okoz a vasútnak 
az anyag- és alkatrész
hiány. Ezzel mindenképpen 
foglalkoznék . . 

Sz. J. I. 
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Nagy felelősséget jelent 
mások érdekeit képviselni 

Beszélgetés Kedves Ferencnével, 
a győri körzeti üzemfőnökség szb-titkárával 

Ha Győrben és környékén a 
szakszervezeti munkáról esik 
szó, bizonyos. hogy Kedves Fe
rencné neve 1s elhangzik. Ért
hető, hiszen már húsz éve tagja 
a mozgalomnak, függetlenített 
tisztségviselőként pedig öt éve 
dolgozik. 

- Kecskemétről kerültem 
Győrbe - magyarázza -, for
galmi szolgálattevőként ismer
tek meg a győn vasutasok 
1969-ben. Pár évvel később 
üzemmérnöki diplomát szerez
tem és végzettségemnek megfe
lelő munkakörben dolgoztam 
1980-ig. Azóta függetlenített 
szakszervezeti titkár vagyok. 

- Szakmai karrierjét fölál
dozta a mozgalomnak? 

- Látszólag igen, valójában 
azonban nem, mert meggyőző
désem, hogy vasúti szakismere
tek nélkül az szb-titkári funkci
ót bajosan lehetne gyakorolni. 
Gondoljon csak a mindennapos 
reggeli értekezletekre, amikor 
az üzemfőnökség vezetőivel 
megtárgyaljuk az aktuális fel
adatokat. Pusztán mozgalmi 
műveltséggel aligha tudnék ér
demben tárgyalni. Egyébként 
pedig sohasem törekedtem „föl
felé'', a rangok és címek mindig 
hidegen hagytak. 

- Mindezek ellenére megle
hetősen sok címe, funkciója van 
- jegyzem meg. - Tagja a 
vasutas-szakszervezet elnöksé
gének és központi vezetőségé
nek, valamint az SZMT-nek, s a 
körzeti üzemfőnökség függetle
nített szb-titkára ... 

- Tartsanak bár szerénvte
lennek, mégis kimondom. �ert 
az igazság így kívánja: nem 
ambicionáltam egyik funkciót 
sem! Szakszervezeti pályafutá
som végeredményben a vélet
lennek köszönhető. Valamikor 
a hetvenes évek elején bizalmi
nak választottak a közvetlen 
munkatársaim. Akkor még 
nem sokat tudtam a mozgalom
ról, szakszervezeti ISmereteim 
fölöttébb hiányosak voltak. 
Csak abban voltam biztos, 
hogy a napi kötelességeken túl 
valamit még tennem kell. Diák
koromtól kezdve közöség1 em
ber voltam. társaim gondjai 
nem voltak számomra közöm-

• 

bösek. Segítettem, ahogyan 
csak erőmből telt. A segíteni 
akarás vitt végül is a szakszer
vezetbe, pontosabban: ezért 
vállaltam a bizalmi feladatkö
rét. Ami pedig a véletlent illeti: 
álmomban sem gondoltam ar
ra, hogy egy-két évi szakszer
vezeti munka után küldött le
hetek szakszervezetünk IX. 
kongresszusán! VezetŐ!m dön
töttek így, és gyanítom: nem 
feltétlenül a kiváló munkám 
volt a döntés alapja, hanem 
pusztán az a tény, hogy fiatal 
voltam: hogy nő voltam .. . 

- Jól illett a statisztikai kép
be ... 

Editke (mert így ismeri min
denki) nagyot nevet megjegyzé
semen, de nem tiltakozik. Né
hány percig nem szól, láthatóan 
keresi a szavakat, majd így 
folytatja· 

- Akárhogyan is történt a 
jelölésem, mindenesetre rend
kívüli megtiszteltetésnek érez
tem, s tudtam, hogy milyen 
nagy felelősség mások érdekeit 
képviselnem. Lázas tanulás 
korszaka következett. Elmé
lyedtem a szakszervezeti iroda
lomba, éjszakákon át csak ol
vastam és jegyzeteltem. Most 
már nyugodt lélekkel bevallha
tom· utólag szereztem meg azt 
az ismeretanyagot, amellyel 
érzésem szerint egy kongresz
szusi küldöttnek rendelkeznie 
kell. Kár lenne tagadnom: ak
koriban (1975-ben) egy nem 
túlságosan tájékozott. kissé na
ív. de jóindulatú fiatalasszony
ként voltam jelen a kongresszu
son. A lámpalázról nem 1s be
szélve ... 

- A XI. kongresszusra ké
szülve 1s hasonló érzésekkel 
küszködik? 

- Azóta sok-sok év telt el. 
ha szabad így mondanom, ru
tint szereztem. hiszen részt \'e
hettem 1980-ban a X. kongresz
szuson is. Mos már nincs lám
palázam. inkább egyfajta fe
szültség van bennem. Ez azon
ban nem gátol. inkább arra ösz
tönöz. hogy mondandómat a le
hető legvilágosabb nyelven fo
galmazzam meg. Tapasztalata
im szerint ugyanis tisztségv1se
lőink némelyike elvontan fogai-

maz; a teoretikus nyelvezetet a 
dolgozók nem értik. Pontosab
ban: ha értik is, nem érdekli 
őket. mert úgy érzik - és jog
gal! -, hogy a nagy általános
ságban elvész az ő személyes 
és konkrét problémájuk. 

- Ha jól értettem szavait: a 
szakszervezetek tömegkapcso
lataiban lát hiányosságokat? 

- Úgy vélem, hogy a tájé
koztatás. az információáramlás 
nem a legjobban megoldott. A 

bizalmiakra jobban kellene 
építeni, ők a szakszervezeti 
munka kulcsemberei; tapasz
talataikat hatásosabban lehet
ne felhasználni például az agi
tációs és propagandamunká
ban. Szólamokkal ma már nem 
lehet mozgósítani. Abban pedig 
biztos vagyok. hogy csakis az 
informác1óh1ány a ..ludas... ha 
egy szakszervezeti vezető értel
mes érvek helyett szólamokkal 
operál. S ha már az információ
nál tartunk: a vasútról a kelle
ténél jóval tobb információ jut 
ki, ami az objektfo okokon túl 
csökkenti a presztízsét. 

Közismert a Rába vagongyár 
szerepe Győrben. mégis: belső 
életéről korántsem tudnak anv
nyit a győriek, mint a vasútról. 
Nyilvánvaló. hogy a vagongyár 
a saJát. jól felfogott érdekében 
nem engedi meg, hogy bizo
nyos információk kijussanak. 
A vasút természetesen „nyitot
tabb", hiszen utasként minden
ki kapcsolatba kerülhet a 
MÁV-val. de véleményem sze
rint vannak dolgok. amelyek 
nem tartoznak az utasokra. Ma 
divat a vasutat szidni, holott a 
vasút sem rosszabb „cég", mint 
a többi; pontosan tükrözi az 
ország általános gazdasági 
helyzetét. A vasút ilyen érte
lemben nem „állam az állam
ban ... mint ahogy sokan h1sz1k. 
A felelősségteljesen dolgozó 
vasutasok - dolgozzanak bár
milyen beosztásban - tudják 
ezt. és minden erejükkel azon 
fáradoznak. hogy megváltoztat
hassák a vasútról kialakult 
rossz képet. Mint kongresszusi 
küldött. én sem akarok 
mást . . .  

Sárközi Gábor 

lgy látja a szakmunkás küldött 
Szabó Lajos gépkocsiszerelőt 

a vasutas-szakszervezet XI. 
kongresszusára küldöttnek vá
lasztották a jászkiséri építőgép
javító üzemben. A 28 éves fia
talember szakszervezetibizal
mi-helyettes. 

- Mit mondana el, ha szót 
kapna a kongresszuson? 

- Mindenekelőtt azt. hogy 
szakszolgálatunk dolgozóinak 
érdekképviselete egységesebb 
és hatékonyabb lett a területi 
bizottságokkal egyenrangú 
szakszervezeti középszerv meg
alakulásával. Korábban a terü
leti bizottság perifénáján vol
tunk. Az építési főnökségek 
szakszervezeti bizottságában 
megtaláltuk a helyünket. 

- Hogyan tovább? 
- Sajnos keveset tudunk 

szakszervezetünk szervezeti 
változtatásának a tervezetéről. 
pedig az alapszervi választások 
előtt jó lett volna ismerni a mó
dosítások okát és lényegét. Ha 
többet tudunk erről, tagságunk 
körében eloszlathattuk volna a 
bizonytalanságot. Sokan úgy 
vélik, gyengül érdekképvisele
tünk a felsőbb szerveknél. 
Tisztviselőink attól tartanak, 
hogy az alapszervek többes 
irányításával a bábák között 
elvész a gyerek. 

- Hogy érzik magukat a fia
talok az üzemben? 

- Dolgozóink 41 százaléka 
fiatal. Most 398-an dolgoznak 
üzemünkben. Több mint felé
nek középiskolai végzettsége 
van. Jobban meg kellene talál
ni az ifjúsági réteg helyét a 
szakszervezeti munkában. 

A gondokról beszéltünk a vá
lasztói értekezletünkön. A pá
lyakezdő fiatal szakmunkások
nak csak 14.50 órabért tudunk 
felajánlani. 

- Ezért dolgoznak? 
- Ma még igen. de meddig? 

A pályakezdők bérét nem tud
juk kiemelni az idősebb szak
munkások kárára. Most 76 
szakmunkástanulónk van. Mi 

kiképezzük a fiatalokat, tlztán 

három forinttal magasabb óra
bérrel másutt állnak munkába. 
Nagyon kevés erkölcsi vigasz 
az. hogy mi adunk a népgazda
sági ágazatoknak jól kiképzett 
szakmunkásokat. 

- Szólni kell arról is - foly
tatja -. hogy üzemünk gazda
sági és politikai, szakszervezeti 
vezetői sokat fáradoztak azért, 
hogy jól kiképzett utánpótlá
sunk legyen. Jászapátiban a 
Mészáros Lőrinc gimnázium
ban vasútépítő gépésztagozat 
alakult. Ebben a tanévben ta
nulnak az első végzősök. Ho
gyan tudjuk őket megtartani? 
Más vonatkozásban is félsiker
ről beszélhetünk Ez a szakkö-

zép1skola csak a mi báz1s1sko
lánk lett. Szeretnénk elérni, 
hogy a MÁV Vezérigazgatóság 
is szívügyének tekintse ezt az 
országban egyedüli középisko
lát. 

- Milyen a nagy fiz1ka1 ter
helés alatt álló veszélyes körül
mények között dolgozó gépke
zelők hangulata? 

- Munkahelyi közérzetüket 
befolyásolJa, hogy nem kaphat
nak korkedvezményt, pedig ők 
is tengelyen töltik idejüket, 
csak rosszabb körülmények kö
zött, mint az üzemviteli utazó
személyzet. Mindezért lényege
sen alacsonyabb munkabért 
kapnak. Erkölcsi és anyagi el
ismerésük nincs arányban a 
követelményekkel. Szószólói va
gyunk az érdekeiknek' A SZOT 
irányelvei 1s rámutatnak, hogy 
a szakszervezetnek nagyobb fi
gyelmet kell fordítani a réteg
politikai munkára. A gondjaink 
ellenére azért mi nem vagyunk 
pesszimisták. Igyekszünk belső 
tartalékainkat minél jobban 
hasznosítani. Olyan szakszer
vezeti munkát akarunk végez
ni, amely rugalmasan igazo
dik a változó körülményekhez, 
hogy az érdekvédelemmel 
együtt kielégíthessuk a gazda
sági kovetelményeket is. 

Fogas Pál 

Ballér Kati 

a tanulókat 

képviseli 

Szombathelyen, október 
22-én a vasutas-szakszerve
zet kongresszusi küldöttjé
nek választották Ballér Ka
talint, a 405-ös számú Ber
zsenyi Dániel Ipari Szakkö
zépiskola és Szakmunkás
képző Intézet ruhakészítő 
szakmunkástanulóját. 1983-
tól tanul a Savária Ruhaipa
ri Szövetkezetben. 

- Hogyan került a moz
galomba? 

- Ez könnyen ment -
mosolyodik el. - Édesapám 
a munkahelyén több mint 
tíz évig bizalmi volt. Szinte 
mindennap hazahozott va
lamit a társadalmi munká
Jából. 

Katalint sem kellett biz
tatni a közéleti munkára. Az 
úttörőmozgalomban rajkró
nikásként tartották számon. 
A második osztályfőnöki 
órán már bizalmi lett. Ezt a 
megbízatását az elmúlt 
években társai többször 
megerősítették. Nem sza
kadt el a krómkától sem, hi
szen számos fotó segítségé
vel feldolgozta az intézet éle
tét. 
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- Nem gondoltam ám, 
hogy ilyen magas fórumra 
valaha is eljutok - folytatja 
tovább a kongresszusi kül
dött. - Ha szót kapok, tár
saim gondJairól beszélek. 

Az egykori vasutas, Köl
kedi István szakoktató és fő
bizalmi a következőket mon
dotta Katiról: 

- Tőbb kiváló szakszer
vezeti aktivistánk van a ta
nulók között. Katit is közé
jük lehet sorolni. Minden bi
zalmitestuleti ulésú.nkon ő 
elnökölt. Határozottságával 
kiérdemelte társai bizal
mát, a tantestület elismeré
sét. Valamennyi feladatát 
lelkiismeretesen és nagy 
igényességgel látja el. 

A Szakszervezetek Vas 
Megyei Tanácsának küldött
értekezletét az ipari tanulók 
is köszöntötték. A tanácsko
zás egyik szünetében a vas
utas-szak.szervezethez tarto
zó fiatalok nevében Ballér 
Katalin volt az. aki a tanács
kozás résztvevőinek sikeres 
munkát kívánt. 

(Sz. Jakab) 

Az orosházi főbizalmi 
Alig múlt tizenöt éves Mol

nar Sándor, amikor 1956 őszén 
1roda1 segéderőnek felvették a 
vasútra . .. Mindenes„ volt Oros
háza állomáson: hatórás mun
kaideje alatt ha kellett helyette
sítette a kocs1felírót, a telefon
központost, a távírászt. Büsz
kén gondol vissza arra, hogy ő 
volt az állomás első fiatalkorú 
dolgozója. Tizennyolcadik élet
évének betöltése után kocsiren
dező lett. majd letette a jegy
vizsgálói. vonatvezetői vizsgát, 
és 1960-tól tizenhárom évig eb
ben a munkakörben dolgozott. 
Uána állomási szolgálatra kér
te át magát. kocsiintéző lett az 
üveggyárban. Később anyagos. 
majd 1979-től üzemgazdász, pár 
hónapja pedig az állomás góc
üzemgazdásza. Közben tanult, 
elvégezte a közgazdasági. majd 
a vasúti szakközépiskolát. 

A mozgalmi munkát is korán 
kezdte. Négy évig KISZ-titkár 
volt. Felvették a pártba. majd 
1968-tól hét éven ó.t pártvezető
ségi tagként tevékenykedett. 
1974-ben a szakszervezeti bi
zottság titkárának választották. 
ebben a funkcióban az üzemfő
nökség megalakulásáig dolgo
zott Azóta főbizalmi. Tagja a 
békéscsabai üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottságának. 

- Orosháza állomás és a 
környező hat k1sállomás közel 
250 dolgozója tartozik hozzám 
- mondJa. - Főb1zalm1ként az 
ő érdeküket képviselem a KÜF 
szakszervezeti bizottságában és 
a magasabb szerveknél. 

Molnár Sándor 1980-ban a 
Vasutasok Szakszervezete X. 
kongresszusán küldöttként vett 
részt. s a kollektív szerződés té
makörében fejtette k1 észrevé
teleit. Megválasztották a Köz
ponti Vezetőség tagjának. 

- Megtiszteltetés volt szá
momra, hogy az elmúlt öt év
ben a központi vezetőség tagja
ként dolgozhattam. 

- Igyekeztem a követelmé
nyeknek megfelelni, bekapcso
lódni a munkába A központi 
vezetőség ülésein tárgyalásra 

került anyagokat előzőleg az 
szb-veL az érdekelt dolgozókkal 
megvitattuk Sok területen dol
goztam, ismerem az utazók, az 
állomási dolgozók gondjait, 
problémáit, így a tagságra tá
maszkodva mondhattam min
dig véleményt. Úgy vélem. 
hogy a szakszervezeti bizottság, 
a területi szakszervezeti bizott
ság és a gazdasági vezetők tá
mogatásával megfelelően kép
viseltem választóim érdekeit 

Hogy így van. azt bizonyítja· 
Molnar Sándor a legutóbbi bé
késcsabai szb választói érte
kezletén ismét kongresszusi 
küldöttnek választották. 

- Ha a XI. kongresszuson 
szót kapna, miről beszélne? 

Elgondolkodik, maJd így vá
laszol· 

- Az elmúlt években több 
mindenben előbbre léptünk, de 
akad még tennivaló. Felvetném 
például a kirendeléseket és az 
1paritanuló-képzés szélesítését. 
Mire gondolok? Egy-egy na
gyobb városban a forgalmi és 
kereskedelmi szakterületen is 
lehetne 1pantanuló-képzést be
vezetni, elsősorban a jegyvizs
gáló. a váltókezelő és hasonló 
munkakörökben. Ennek lét
számmegtartó ereje is lenne. 

Molnár Sándor - mint az 
orosházi városi szakszervezeti 
szakmaközi bizottság elnöke -
a vasúton kívül 1s a vasutasok 
érdekében tevékenykedik. 

Gellért József 
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Előadássorozat - vasutasoknak 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

Ezután Urbán Lajos közleke
dési miniszter a közlekedés fej
lesztésének lehetőségeiről, ezen 
belül a vasút gondjairól, az áru
szállítási teljesítmények növelé
sének lehetőségeiről beszélt. 

Hangsúlyozta többek között, 
hogy az utóbbi években -
részben a munkaerőhiány. a 
beruházási lehetőségek korláto
zása és egyéb objektív okok mi
att - lényegesen csökkent a 
MÁV szállítási teljesítménye, 
romlottak a minőségi mutatók. 
A kisebb teljesítmény ellenére 
növekedett a kocsiforduló-idő, a 
vonatfeloszlatások száma. csök
kent a mozdonyok napi futása. 
Mindezt tetézi az évi 14 millió 
túlóra. 

Berend T. Iván 

A szállítási teljesítménycsök
kenés 1983-tól állandósult. 
A fejlesztés visszafogása miatt 
a jármű beszerzést is befagyasz
tották. Amíg az V. ötéves terv
ben 13 ezer vasúti kocsit vásá
roltunk. addig a VI-ban csak 
1300-at. Teherkocsi parkunk 
műszaki állapota, exportra al
kalmassága is számottevően 
romlott. Súlyosbodó gond, hogy 
a járműfenntartásoknál a dízel
és villanymozdonyok javításait. 
tervszerű karbantartását nagy
mértékben akadályozza a meg
rendelt fődarabok és alkatré
szek hiánya. A hazai gyártású 
villamosmozdonyok forgóvázja
vítására jóval drágábban, ma
gunk kényszerülünk berendez
kedni. 

A munkaerőhelyzet és a fu
varoztatók rakodási készsége 
sem kedvező. A kocsiforduló
idő pedig már öt napra emel
kedett. Lassítja a forgalmat a 
merev irányítási rendszer is. 
Emiatt kis hatékonysággal dol
gozik az utazószemélyzet, és a 
mozdonyok hasznos teljesítmé
nve is kicsi. 

· Pedig jó szellemi hátté1Tel 
rendelkezik a vasút, jó műszaki 
gárdája van, csak a személyi 
úllumány foglalkoztatását kel
lene szervezettebbé tenni. Pil
lanatnyilag a forgalomirányítás, 
szervezés a legneuralgikusabb 
pontja a MÁV-nak. 

Minden erővel arra kell töre
kedni. hogy az eddiginél haté
konyabb intézkedések hatására 
kijusson a vasút a hullámvölgy
ből, és 1990-ig stabilizálódjon a 
helyzete. Ehhez a kormányzat 
segítséget ad. A vasúti közleke
dés fejlesztését a VII. ötéves 
tervben kiemelten kezelik. Tíz 
százalékkal több pénzt kap 
majd fejlesztési céljai megvaló
sítására a MÁV, mint az elmúlt 
ötéves tervben. 

Az évek alatt felgyülemlett 
feszültséget természetesen nem 
lehet megszüntetni az egyik 
napról a másikra, de már az 
idén a MÁV a népgazdasági át
lagnál nagyobb, hét százalékos 
bérfejlesztésre kapott lehetősé
get. A kormány ezt a kiemelést 
a hetedik ötéves tervben is sze
retné biztosítani. A felsőbb 
szervek világosan látják a vasút 
gondjait, és segítik visszasze
rezni régi presztízsét. Ennek fe
jében természetesen jogos elvá
rások is vannak. A szállítási 
volumenek nem növekednek a 
VII. ötéves tervben sem, ezért 
minél több kistömegű áru szál
lítására kell megrendelést sze
rezni. Fejleszteni kell a keres-

kedelmi szolgálatot, és minden hogy az idén, január elsején be
területen törekedni kell a pon- vezetett szabályozórendszer el
tosabb szolgáltatásra. Jogos ve1 \ áltozatlanok maradnak a 
igény az eszközök jobb k1hasz- jövőben 1s, csupán egyes rész
nálása és az ésszerűbb fuvar- kérdésekben lesznek nem dön
szerzés. Ahhoz, hogy a vasút a tő jelentőségű változtatások. 
fuvarpiacon előnyösebb hely- A nem hatékonyan termelő vál
zetbe kerüljön, növelme kell a lalatok. illetve ágazatok javára 
megbízhatóságát. az áru bizton
ságát, és új szolgáltatásokat is 
be kell vezetni. 

A mm1szter rámutatott arra 
is, hogy a korábbihoz képest a 
MÁV - a tanfaemelés után -
25 millió utassal szállít keveseb
bet. mégis a személyszállítás
hoz ugyanannyi vonóerőt, ko
csit használunk, mint régen. 
A személyzet létszáma sem ke
vesebb. 

Befejezésül Urbán Lajos még
egyszer hangsúlyozta. hogy a 
személyi állomány hatéko
nyabb foglalkoztatásával. ész
szerűbb munka- és forgalom
szervezéssel az elkövetkezendő 
öt évben a gondokat orvosolm 
lehet és kell. Dr. Rácz Albert 

Jövedelem-átcsoportosításokra 
lesz szükség. Főleg a bányá
szat, a kohászat és a húsipar 
szorul nagyobb mértékű állami 
támogatásra. 

A vasútról szólva elmondta, 
hogy az Állami Bér- és Munka
ügyi Hivatal pontosan 1smen a 
gondokat. tudnak a túlórák 
magas számáról, a nehéz mun
kakörülményekről. Elismenk a 
vasút bérigényét. mint ahogy 
korábban is elismerték azzal. 
hogy két évvel ezelőtt másfél 
százalék. JOvore 2 százalék 
többletet kapnak az állami költ
ségvetési keretből. Az előadá
son elhangzott az is. hogy a vas
úton kívül más ágazatok is köz-
ponti segítségre szorulnak. A 

bérpolitikai elvek is változatla-
l rbán l.ajo-. nok maradnak a jövőben, leg

fel1ebb néhány területen lesz 
Az előad_ássorozat november módosítás. Többek között a 

2�-án a M;"\ íf Bevételellenőrzé- preferenc1a1gényeket sz1gorúb
s1 Igazgatosaga konferenc1ater- ban bírálJák el. mint korábban. 
mében folytatódott. Előadásának befejezéseként dr. 

A szakszervezeti aktivistákat Rácz Albert a műszaki értelmi
ismét Koszorús Ferenc, a vas- ség1ek gondjait elemezte; el
utas-szakszervezet főtitkára kö- mondta, hogy presztízsük visz
szöntötte, majd dr. Rácz Albert, szaszerzését pénzügyi eszkö
az Állami Bér- és" Munkaügyi zökkel is támogatni kell. 
Hivatal elnöke tartott előadást a Ezután dr. Nagy Sandor, a 
VII. ötéves terv gazdasági sza- SZOT titkára a szociálpolitika 
bályozórendszeréról, illetve a megnövekedett jelentőségéről 
bérpolitika fő kt>rdéseiről. beszélt. Elóadásában többek 
Egyebek között leszögezte, között a gazdasági helyzet és a 

szociálpolitika kölcsönhatását 
elemezte: megállapította, hogy 
a kettő sohasem állhat egymás
sal szemben. Utalt arra, hogy a 
vállalat nemcsak gazdasági 
szervezet. hanem - szoc10ló
giai szempontból - társadalmi 
szervezet is. Ebből következik. 
hogy a nyereségérdekeltség 
mellett sohasem szabad megfe
ledkeznie a szociálpolitika sajá
tos feladatairól sem. A nyere
ségérdekeltség és a szociálpoli
tika szem beállítása hosszú tá
von nem vezet eredményre. sőt: 
a visszájára fordulhat. 

A jövőről szólva elhangzott. 
hogy jelentősebb forrásbővü
lésre nem lehet számítam. a 
szociálpolitikára fordítható ösz
szeg nagyságát az általános 
gazdasági helyzet fogja megha
tározn1. Az adósságállomány 
csökkentése, a műszaki-techni
kai fejlesztés, a reálbérek, reál
jövedelmek növelése a VII. öt
éves terv legfontosabb felada
tai. ezeknek megoldásától függ 
a szociálpolitika középtávú ter
vének végrehajtása. A Jövőben 

Dr. �ag) ""ándor 

előtérbe fog kerülni a rászorult
ság elve, a vásárlóérték megőr
zése. egyes területeken pedig a 
költségarányosabb térítési 
rendszer elve. 

A SZOT titkárának előadásá
val befejeződött a kétnapos ren
dezvénysorozat. A négy előadás 
jól szolgálta azt a szándékot. 
hogy a vasutas-szakszervezet 
tisztségv1selő1 a közelgő XI. 
kongresszus előtt mélyrehatób
ban megismerjék a VII. ötéves 
terv alapvető elgondolásait. 

Kasza la-Sárközi 

. ) 

A rétközi kisvasúton 

Apa és leánya 

egy túrban 

Idősebb vasutasoktól tudom, 
hogy nem is olyan régen nem 
volt ritka jelenség, ha a szülők 
után a gyerekek is a MÁV-nál 
vállaltak munkát, s apa és fia 
együtt indult szolgálatba. Sze
rencsére ma is találni hasonló 
példát, igaz ritkábban, mint 
két-három évtizeddel ezelőtt. 

Szilágyi Dezső málházó és 
leánya Sondor Lászlóné forgal
mista közülük való. A rétközi 
kisvasút dombrádi végállomá
sán gyakran előfordul, hogy 
Sondorné egy műszakba kerül 
apjával. Látogatásom idején is 
együtt szolgáltak. 

Szilágyi Dezső a hatvanas 
évek elejétől ingázott a főváros 
és szülőfaluja között, mígnem 
megunta a családtól távoli éle
tet, s beállt vasutasnak. Málhá
zó lett a dombrádi állomáson, 
ahol megszokott gyakorlat már, 
hogy a málházó takarítja, fűti a 
kisvasút aprócska fapados sze
mélykocsijait. De ő tart rendet a 
laktanyában, s a málló vakola
tú. még a gózmozdonyos idő
szakból itt maradt aprócska fű
tőházban is. 

- Valójában oda jutottunk, 
hogy a :nálházói tenmvaló ará
nyaiban kevesebb a többi fel
adatnál, de munka azért akad 
mindig. Most fejeztük be pél
dául az állomáson a téli felké
szülést. Javában tart a cukorré
pakampány, s ha lassan is, de 
érkezik a téli tüzelő, az építő
anyag a helyi Tüzép-telepre. 

Egyébként a Tüzép-pel ki
egyensúlyozottak a munkakap
csolataink. A helyi közös gazda
ságok sajnos már évekkel ez
előtt elpártoltak a kisvasúttól, s 
a szomszédos Gépény, vagy 
Pátroha nagyvasúti állomására 
érkeztetik a takarmány- és 
egyéb szállitmányaikat. 

Míg mi beszélgetünk, Son
dorné egy cukorrépavonat köz
lekedésével kapcsolatos ügye
ket beszéli meg a nyíregyházi 
üzemfőnökséggel. Aztán így 
kapcsolódik az édesapja által el
mondottakhoz: 

- Érettségi után Kisvárdán 
irodában dolgoztam. Aztán férj
hez mentem. A fizetésem még a 

Újítómozgalom 

kétezer fonntot sem érte el, pe
dig három műszakos munka
rend volt. Látom. csodálkozik, 
pedig nem tévedés. jól értette, 
még kétezer fonntot sem kap
tam egy hónapra. Ezen a k<ir
nyéken még ma sem ritka az 
alacsony fizetés, főként a nőket 
foglalkoztató üzemekben. Az
tán, amikor egyre gyakrabban 
láttam a reklámot, hogy hív a 
vasút, vár a MÁV, aput meg
kérdeztem: mit szólnál, ha én 
is . .. Ő komolyra vette szeren
csére a dolgot, s biztatott 

Az ismerőseim között sokan 
fintorogtak, hogy ezé1t kellett 
leérettségizm? Engem az ilyen 
megjegyzések nem érdekeltek, 
mert már akkor Nyíregyházára 
jártam a vasúti tanfolyamra. 
Valójában ott szeretették meg 
velem a vasutat. Később az ön
állósító után szülőfalumban let
tem forgalmista. Sokszor még 
ma is élcelődnek az ismerősök, 
ha együtt szolgálunk az apuval. 
s mondják: ki a főnök. apu vagy 
én. Szerencsére nincs sértódött• 
ség. Eddig még sikerült minden 
kollégával szót értenem, sőt a 
három régi forgalm1stától na
gyon sok segítséget kaptam a 
beilleszkedés idején. Tudja, itt 
még helyi állítású. kulcsos vál
tók vannak, így olykor ma is 
hasznos egy-egy jó tanács vagy 
útbaigazítás. Szerencsére azért 
itt a szolgálat - az őszinteség
hez ez is hozzátartozik - nyu
godtabb, mint a fővonali állo
máson. Hogy elégedett va
gyok-e? Nem bántam meg a vá
lasztást. Bár már érettségi után 
is ide jöttem volna! A fizetésem 
a műszakpótlékokkal és eqyéb 
járulékos juttatásokkal megkö
zelíti az ötezret. 

Egy időben szóbeszéd tárgya 
volt, hogy megszűnik a Domb
rád-Nyíregyháza, illetve Bal
sa-Nyíregyháza keskeny
nyomközű vasút, de legutóbb 
az üzemfőnökségen megnyug
tattak bennünket. Bízom ben
ne, hogy hosszabb távlatban 1s 
szükség lesz itt a mi munkánk
ra, s apuval és a többi kollégá
val tovább öregbíthetjük a vas
út tekintélyét. 

Orosz Károly 

Készülnek a jövő évi 
feladattervek 

Az újítási feladatterv az újító
mozgalom alapvető eszköze. 
A szakmailag megalapozott, 
gondosan előkészített, közért
hető feladatterv segíti a céltu
datos, tervszerű újítási tevé
kenységet. 

A szolgálati helyek egyre in
kább hasznosítják a kisebb és a 
nagyobb jelentőségű kezdemé
nyezéseket, újítási javaslatokat. 
A feladattervben kell ráirányí
tani a dolgozók figyelmét a 
legfontosabb műszaki és üzem
szervezési problémák, f elada
tok megoldására. Alapvető kö
vetelmény, hogy tartalmazza 
többek között a termelést és 
gazdálkodást akadályozó ténye
zők elhárításával kapcsolatos 
komplex megoldásokat. Legyen 
összhangban a vasút műszaki
gazdasági tervével. a konkrét 
műszaki-fejlesztési célkitűzé
sekkel. intézkedésekkel. Ösztö
nözzön a dolgozók egészségvé
delmével, a munkakörülmé
nyekkel. a kulturált utazással 
összefüggő gondok orvoslására. 
Tartalmazza annak a meglevő 
állapotnak (körülménynek) a 
leírását, amelyen változtaní kel
lene. valamint az indokolt elő
írásokat és követelményeket. 

Jelölje meg a feladattal kap
csolatban azt a személyt. szol-

gálati helyét és telefonszámát. 
aki felvilágosítást, szakmai ta
nácsot nyújthat. 

Az újítási feladatterv1 témák 
összeállításánál érvényesítem 
kell a demokratikus eli·eket is. 
A feladatterv elkészítésébe be 
kell vonni a dolgozókat 

Az 1985-ben meghirdetett fel
adattervek témáinak többsége 
műszaki jellegű feladat. 

A javasolt feladattervet bi
zottság vizsgálja felül. A bizott
ságban az elbírálón kívül ve
gyen részt az újítási ügyintézó, 
a szakszervezet és a KISZ kép
viselője 1s. 

A feladattervi témákat -
meghirdetés előtt - koordiná
lás céljából el kell küldem az il
letékes igazgatóság osztályá
nak, amely azt eljuttatja a köz
vetlen felügyeleti szervhez. 

Az újítási feladattervre be
nyújtott megoldás elfogadása 
esetén a különdíjat 30 napon 
belül ki kell fizetni. A különdíJ 
összegét az újítási díjból nem 
szabad levonni. A feladattervi 
különdíj progresszív nyudíJjá
rulék-kötelezettség alá esik. a 
nyugdíjalapba beszámít. 

Az újítási feladattPrv ügyin
tézésénél a vasúti újítási sza
bályzat előírásai az irányadók. 

Dr. Gyóni Béla 
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A központi vezetőség jelentése 

a Vasutasok Szakszervezete Xl. kongresszusának 
A Vasutasok Szakszervezete 1980. novembe

rében tartotta X. kongresszusát. A legfontosabb 
feladatnak a termelést, gazdálkodást segítő 
munka erősítését, a dolgozók érdekeinek követ
kezetesebb védelmét, képviseletét határozta 
meg. A társadalmi, gazdasági és politikai élet
ben időközben bekövetkezett változások a szak
szervezet munkája színvonalának emelését, a 
munkastílus és a munkamódszerek továbbfej
lesztését, a döntéseknél a tagság és a tisztségvi
selők véleményének, akaratának erőteljesebb 
figyelembevételét, érvényesítését is megköve
telte. 

A két kongresszus között a magyar_gazdaság, 
a vállalataink közül elsősorban a MA V számá
ra alakultak kedvezőtlenül a külső és belső kö
rülmények. Csökkent a beruházásra fordítható 
összeg nagysága, s ezzel egyidejűleg a meglévő 
gördülőállomány üzemkészségének fenntartá
sát a műszaki, takarékossági intézkedések elle
nére sem sikerült maradéktalanul teljesíteni. 

A MÁV szállítási teljesítményei tovább csök
kentek, növekedett a frekventált területeken a 
létszámhiány. Kedvezőbb képet mutatnak a be
számolási időszakban a GYSEV és az Utasel
látó Vállalat eredményei. 

1. 

A szakszervezet erőfeszítései nyomán - a 
körülményekhez képest - vállalatainknál sze
rény mértékben ugyan, de javultak a dolgozók 
élet- és munkakörülményei. 

Nevelő és mozgósító munkánknak fontos 
szerepe volt abban, hogy a vasutas-szakszerve
zet tagjai méltó módon köszöntötték hazánk 
felszabadulása és a Vasutasok Szakszervezete 
megalakulásának 40. évfordulóját. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt XIH. 
kongresszusa az egész magyar társadalom szá
mára útmutatást adott a szocializmus építésé
nek soron következő feladataihoz. Ennek je
gyében politikai munkánk elsősorban arra irá
nyul, hogy a tagság értse és elfogadja közös cél
jainkat, s mozgósító munkánk eredményeként 
nagyobb részt vállaljon a vállalati feladatok 
végrehajtásából. 

Szakszervezetünk híven ápolta internaciona
lista kapcsolatait. Erejéhez és lehetőségeihez 
mérten részt vállalt a nemzetközi feladatokból, 
a kétoldalú kapcsolatok javításából. 

E főbb gondolatok jegyében ad tájékoztatást 
a vasutas-szakszervezet két kongresszus közötti 
tevékenységét bemutató írásos jelentés. 

Szakszervezetünk termelést, 
gazdálkodást segítő munkája 

A X. kongresszus határozata 
szakszervezetünk termelést, 
gazdálkodást segítő tevékeny
ségének fő célkitűzéseit a fe
gyelmezettebb, termeléke
nyebb munkára, a technológiai 
utasítások betartására, a minő
ség javítására és a takaréko
sabb gazdálkodásra való moz
gósításban, ezek személyi és 
tárgyi feltételeinek megterem
tésében jelölte meg. 

A hagyományos, termelést, 
gazdálkodást segítő munkánk a 
kongresszus óta kiszélesedett. 
A népgazdaság helyzetét figye
lem be véve a X. kongresszus 
óta egyértelművé vált, hogy 
szakszervezetünk érdekvédel
mi munkája csak akkor felelhet 
meg a tagság elvárásának, ha 
kezdeményező szerepet vállal a 
központi, társadalmi és gazda
ságirányító szerveknél a vasút 
működési feltételeinek bemuta
tásában. 

A gazdasági folyamatok vál
tozása kényszerített bennünket 
arra, hogy az Országos Tervhi
vatallal, az Állami Tervbizott
sággal, a Pénzügyi és a Közle
kedési Minisztériummal folya
matosan és kölcsönösen kicse
réljük tapasztalatainkat, hogy 
ezzel közvetve is segítsük a vas
út munkáját, a vasutas-szak
szervezet tagjainak érdekvédel
mét, érdekképviseletét. 

Szakszervezetünk - a kong
resszus határozatának szelle
mében - aktív részese volt a 
MÁV, a GYSEV, az Utasellátó 
Vállalat tervei megvalósításá
nak. Évente meghatároztuk a 
tervek végrehajtását segítő 
szakszervezeti feladatokat, me
lyek részletesen tartalmazták 
az üzemviteli munka, a munka
erő-gazdálkodás, bérgazdálko

. dás, energiatakarékosság, a 
munkaverseny- és az újítómoz
galom, a szocialista brigádmoz
galom szervezésével, működé
sével kapcsolatos szakszerve
zeti tennivalókat. 

Szak- és rétegbizottságaink 
tárgyalták a vasút korszerűsíté
si, gazdálkodási, üzemviteli 
problémáit, többek között a sze
mélyszállítás helyzetét, az utazó 
dolgozók vezénylési rendszerét, 
munkaidő-kihasználását, a 
kocsigazdálkodás helyzetét, az 
üzemfőnökségek tevékenysé
gét, a vasútépítési, a pályafenn
tartási és a biztosítóberendezési 
szakszolgálatok helyzetét és 
munkáját, s a dolgozók munka
helyi közérzetét érintő egyéb 
fontos kérdéseket. A tervek tel
jesítése érdekében a MÁV ve
zetése és a szakszervezeti szer
vek részére konkrét javaslato
kat dolgoztak ki. 

módosult. Az új szabályozás a 
normatív közgazdasági szabály
zókat juttatva érvényre és a be
ruházásokhoz nyújtott állami 
támogatás jelentősen csökkent, 
sőt 1982-től teljesen megszűnt. 
A VI. ötéves terv azzal számolt, 
hogy a szállítási teljesítmények 
növekedése, a tari/ ák karban
tartása, a hatékony költséggaz
dálkodás miatt a tervidőszak
ban az önfinanszírozás feltéte
lei megvalósulnak. Ezzel szem
ben az történt, hogy a MÁV 
gazdasági helyzete évró1 évre 
romlott. 

A gazdasági helyzet romlása 
miatt a beruházási-pótlási, vala
mint a bérfejlesztési lehetősé
gek egyaránt csökkentek, ami a 
MÁV állóeszköz-állományának 
üzemkészségére és a munka
erőhelyzetre gyakorolt negatív 
hatásával a szállítóképesség 
csökkenéséhez vezetett. 

A VI. ötéves tervben a 
GYSEV is szigorúbb gazdálko
dásra kényszerült. A vállalat 
teljesítményei a terv indítása
kor már elérték azt a határt, 
amelynél az adott műszaki fel
tételek mellett még az optimális 
szintet megközelítő hatékony
sággal lehet dolgozni. 

Személyszállítás 

1980 és 1985 között a sze
mélyszállítási teljesítmények 
tovább mérséklődtek. Különö
sen nagyarányú volt a vissza
esés az 1982. szeptember l-én 
bevezetett tarifaemelés után. Ez 
a tendencia lényegében a het
venes évek elejétől tapasztalha
tó, ami több okra vezethető 
vissza. Ezek közül ki kell emel
ni: az egyéni motorizáció fejlő
dését, a közlekedés drágulását, 
a jövedelmek mérsékeltebb 
emelkedését, a közületi munka
szállítás elterjedését, a foglal
koztatottak számának változá
sát és a településpolitikai hatá
sokat. 

A vasúti személyszállítás 
csökkenése nemzetközi jelen
ség. Ez a tendencia csak ott vál
tozott, ahol jelentősen sikerült 
javítani a személyszállítási szol
gáltatások színvonalát. 
A MÁV-nak a tervidőszak so
rán erre nem volt lehetősége. 

A MÁV és a GYSEV az emlí
tett technikai, gazdasági nehéz
ségek miatt elsősorban szerve
zési és propagandaeszközökkel 
tettek erőfeszítéseket a sze
mélyszállítási teljesítmények 
csökkenésének mérséklésére. 

Áruszállítás 
A gazdálkodás eredményei 

A MÁV áruszállítási teljesít
A MÁV gazdálkodási feltétel- ményei a VI. ötéves tervben 

rendszere 1980-tól alapvetően folyamatosan csökkentek. 

1985-ben várhatóan 116 millió 
tonna árut szállít, ami az 1980. 

évi áru.mennyiségnek csak 90 

százaléka. 
Belföldi viszonylatban csök

kentek a beruházások és ezzel 
együtt a szállítási igény is. 
A MÁV szállítási teljesítmé
nyeit azonban a vasúti szolgál
tatások nem kielégítő jellege és 
a szervezési fogyatékosságok 1s 
nagatívan befolyásolták. Sok a 
késedelmes kocsikiállítás, gya
kori a fuvarozási határidők 
túllépése, nagyok az árukárok, 
a szállítási folyamatok terve
zésében sok a bizonytalanság. 
Az egész tervidőszakban a 
szomszédos vasutak fogadási 
nehézségekkel küszködtek, ami 
miatt a belföldi export- és tran
zitszállítmányokat gyakran kel
lett feltartóztatni. A tranzitfor
galom visszaeséséhez a világ
gazdasági válság és a kedvezőt
len nemzetközi helyzet mellett 
ezek az okok is közrejátszottak. 

A GYSEV-nél is nehezebbé 
vált a fuvarszerző munka. 
A nemzetközi áruforgalomban 
kiéleződött a verseny a fuvaro
zók között. A GYSEV áruszállí
tási teljesítményei a VI. ötéves 
tervidőszakban ennek ellenére 
kedvezően alakultak. 1984. ja
nuár l-jétől a vállalat általános 
szállítmányozási jogosítványt 
kapott, ami a szállítmányozási 
igazgatósága, a Raabersped le
hetőségeit bővítette. Jelenleg 
már a magyar külkereskedelmi 
vállalatok megbízásából öt vi
lágrészre bonyolít export-im
port forgalmat. A raktártér és 
rakodópark bővítésével a 
GYSEV vámraktározási kapaci
tása növekedett, ami az 1980. 
évihez képest 1984-ben 170,9 
százalékos volt.-

A tervidőszakban üzembe 
helyezett szállodával (Hotel 
Sopron) dinamikusan nőtt a 
GYSEV idegenforgalmi ven
déglátó tevékenysége is. A for
galmat a szolgáltatások színvo
nalának növelésével és az uta
zási irodák bevonásával javít
ják. 

Az Utasellátó Vállalatnak a 
beszámolási időszakban a szak
mai átlagnál is nehezebb körül
mények között kellett középtá
vú céljait elérni. A vállalat kol
lektívájának szerepe van ab
ban, hogy rugalmasan tudtak 
alkalmazkodni a követelmé
nyekhez. Az 1982. évi mélypont 
utáni időszakban a vállalat 
eredményei dinamikusan fej
lődtek. Ez a fejlődés a vállalat 
hazai és nemzetközi áruforgal
mában, árbevételében és a tő
kés valuta kitermelésében egy
aránt tapasztalható. 

Ugyanakkor a vállalati ered
mény a beszámolási időszak el
ső felében a többszöri szabályo
zó modosítások miatt elmaradt 
a tervezettől; nyereségalap kép
zésére is csak az utóbbi évek-

ben volt lehetősége az Utasellá
tónak. Azt is el kell mondani, 
hogy - bár a vállalat árképzé
sét a Belkereskedelmi Miniszté
rium szabályozza - az utazókö
zönség mégis túl magasnak 
tartja az utasellátási árakat, 
gyakran bírálja a szolgáltatás 
színvonalát. 

Vállalataink teljesítményei
nek alakulását szakszerveze
tünk folyamatosan figyelemmel 
kísérte. 

A vállalati fejlesztések 
értékelése 

A MÁV-nál a tervidőszakban 
tovább halmozódott a ki nem 
elégített beruházási 1geny. 
A beruházási források oly mér
tékben csökkentek. hogy 
1985-ben azok reálértéke az 
1980. évinek csak mintegy felét 
tette ki. Az elmaradt beruházá
sok mellett az eszközök szinten 
tartása és az üzembiztonság ér
dekében jelentősen növelni kel
lett a fenntartásra felhasznált 
összegeket. Sőt a tervidőszak 
végére ezt is csökkenteni kel
lett. 

hogy a mérsékelt szállítási igé
nyek kielégítése mellett a vasút 
megfeleljen az egyre szoritó 
szabályzórendszer követelmé
nyeinek, mely jelentős költség
és anyagmegtakarítást írt elő. 
Ugyanakkor a kényszerhelyzet 
miatt el kellett fogadni a mun
kaerő-gazdálkodási lehetősége
ket, tudomásul venni a fejlesz
tési, beruházási korlátokat. 

A X. kongresszuson is felme
rült, hogy a tervezés folyamatá
ban a szakszervezeti részvétel 
formális elemeit meg kell szün
tetni. A tapasztalatokat felhasz
nálva a tervidőszakban szak
szervezetünk részvétele az éves 
tervkészítési folyamatban mó
dosult. 

Szakszervezeti szerveink az 
1980. ev1 tervezőmunkában 
már a módosított forma szerint 
vettek részt. A formális elemek 
elmaradása, a tervezésben a 
szakszervezeti szervek aktív 
részvétele az érdekképviselet 
hatékonyságának javulását 
eredményezték. 

Üzem- és munkaszervezés 

A bruttó állóeszközértékre Szakszervezetünk termelést 
eső beruházás és fenntartás segítő tevékenységének szerves 
éves összege a MÁV-nál az ipa- része az üzem- és munkaszer
ri átlag felének felel meg. vezés korszerűsítésében, az új 

Különösen nagy a vasúti pá- munkamódszerek feltárásában 
lya elhasználódottsága. A VI. és általános alkalmazásában 
ötéves tervben az eredetileg való részvétel. A MÁV-nál a 
tervezett 1800 km pályakorsze- technológiai korszerűsítést cél
rűsítést 1310 km-re kellett csök- zó szervezési módszerek kutatá
kenteni. Ennek 33 százaléka va- sa mellett a tervidőszakban to
lójában nem is korszerűsítés, vább folytatódott a vasúti szer
hanem jobbára használt anya- vezet korszerűsítése. 
gokból megvalósított egyszerű Szakszervezetünk támogatta 
felépítménycsere. a szervezési, szervezetkorszerű-

A korszerű forgalomszerve- sítési törekvéseket, s a gazdasá
zési eljárások vasúti elterjedé- gi vezetéssel folyamatosan 
sét gátolja a számítástechnika egyeztetve segítette az emberi 
és informatika viszonylag szűk szempontok fokozott figyelem
körű hasznosítása is. A korsze- bevételét. Sajnos, az elmúlt idő
rű forgalomirányítási rendszer szakban végrehajtott szervézési 
technikai feltételei a MÁV-nál intézkedések egy része, az utó
hiányoznak. A gördülőállo- vizsgálat tapasztalatai szerint, 
mány műszaki állapotának, nem bizonyult eredményesnek. 
üzemkészségének romlása mi- Ezért a MA V szervezési, szerve
att a tervidőszakban növeke- zetkorszerűsítési intézkedései
dett a járművek fenntartási nek demokratikus előkészíté
igénye, de ehhez nem volt ele- sét, nagyobb nyilvánosság 
gendő javító kapacitás. előtti megvitatását tartjuk szük-

Szakszervezetünk a vasút ségesnek. 
eszközállományának helyzetét A GYSEV-nél a szervezet- és 
kritikusnak ítéli. A minisztéri- szervezéskorszerűsítés elsődle
umnál és a felsőbb gazdaságirá- gesen nem átszervezésekben, 
nyító szerveknél, valamint a hanem az adott tevékenységi 
SZOT-ban is jeleztük, hogy a forma optimális műszaki felté
vasút leromlott műszaki helyze- teleinek kialakításában teste
téből, munkaerő-gazdálkodási sült meg. A szervezettségnek, a 
nehézségeiből eredő kapacitás- technikai színvonal növelésé
gondok a vasutat máris a nép- nek és a hatékonyabb élőmun
gazdaság fejlődésének gátjává, kának tulajdonítható, hogy a 
egyik szűk keresztmetszetévé GYSEV minden tevékenységi 
tették. formában túlteljesítette közép-

Az éves tervek véleményezé- távú céljait. 
se során minden évben hangsú- Az Utasellátó Vállalat szerve
lyoztuk, hogy a műszaki elma- zes1, piackutatási munkája 
radásból és a létszámhiányból eredményeként bővítette szol
adódóan a vasutasok többletter- gáltatásait, új Utastourist üzle
helése nem fokozható. A MÁV teket, büféket nyitott, külföldi 
eszközállományának gyors üte- éttermet és szállodahajót üze
mű elöregedése, műszaki szín- meltet, s a kiskereskedelmi egy
vonalának romlása ennek elle- ségeiben bővítette az áruválasz
nére egyre nagyobb követelmé- tékot. 
nyeket támasztott az eszközö-
ket működtető dolgozókkal 
szemben. 

Kedvezőbb a helyzet a 
GYSEV műszaki fejlesztésé
ben. A beszámolási időszakban 
több jelentős fejlesztés megva
lósítására került sor, melyek 
közül kiemelkedik a Hotel Sop
ron, valamint az új győri Rába
híd felépítése. 

Nem ilyen kedvezőek a fej
lesztési lehetőségek az Utasellá
tó Vállalatnál, ahol a szabályo
zóváltozások. az új beruházáso
kat terhelő illeték és egyéb kö
töttségek ellentmondásos hely
zetet teremtettek. 

A szakszervezetek 
közreműködése a tervezésben 

A kongresszus óta a MÁV 
csökkenő teljesítményei, a be
határolt fejlesztési lehetőségek 
a vállalati tervezőmunkát, ezen 
belül szakszervezetünk felada
tait is megváltoztatták. Mozgó
sító munkánkat nem a növekvő 
teljesítmények realizálására 
kellett fordítani, hanem arra, 

Szocialista munkaverseny 

A MÁV, a GYSEV és az 
Utasellátó Vállalat munkájában 
jelentős szerepe volt a szocialis
ta munkaversenynek, amely a 
szakszervezet termelést, gaz
dálkodást segítő tevékenységé-· 
nek egyik fontos eszköze volt a 
VI. ötéves tervben is. 

A MÁV vállalati felépítésé
ben bekövetkezett változások 
és az üzemvitel sajátosságai 
alapján javasoltuk a negyed
éves munkaverseny bevezeté
sét. Ez az üzemfőnökségeken és 
a vasút-igazgatóságokon meg is 
történt. Az 1981-től bevezetett 
évközi munkaversenyformával 
sikerült megszüntetni a csak 
létszámtól függő külön jutalom
keretek kiadását, s a munka
versenyben is a teljesítmények 
váltak meghatározóvá. 

A mozgalom továbbfejleszté
sét szolgálta az új vállalati mun
kaverseny-szabályzat elkészíté
se. A szabályzat kidolgozásá
nál, az adományozható egyéni 
és kollektív kitüntetési formák 

meghatározásánál, alapvető 
célnak tekintettük, hogy kellő 
mértékben figyelembe vegye a 
vállalat jellegét, a korábbi mun
kaverseny-hagyományokat és 
segítse a gazdálkodás eredmé
nyességét. 

Növelte a demokratizmus tar
talmi vonásait és az önkor
mányzat lehetőségeit az, hogy 
minden szolgálati főnökség sa
ját hatáskörben dönt a nyere
ségrészesedés terhére elkülöní
tett, versenycélokra felhasznál
ható keretről. 

A munkaverseny helyzete, 
megítélése az elmúlt időszak
ban nem változott. A szocialista 
brigádok és brigádtagok száma 
a MÁV-nál csökkent, az Utasel
látó Vállalatnál és a GYSEV
nél kismértékben növekedett. 
A brigádmozgalom, különösen 
a hazánk felszabadulásának 40. 
évfordulójára és a XIII. párt
kongresszus tiszteletére indított 
jubileumi munkaverseny idején 
lendült fel, ami a GYSEV-nél és 
az Utasellátó Vállalatnál szép 
sikereket hozott. Nem a vasuta
sokon múlott, hogy a MÁV 
eredményei a jubileumi ver
seny idején sem javultak szá
mottevően. 

A MÁV-nál a kongresszusi és 
felszabadulási munkaverseny 
egyik pozitívumaként könyvel
hető el, hogy a brigádok szá
mának csökkenése megállt, a 
tagok száma viszont 1 OOO fővel 
emelkedett, a szervezettség 1 
százalékkal javult. 

A vasút-igazgatóságok mun
kaversenyének jelenlegi rend
szerében az igazgatóságok 
munkájának értékelésénél a 
szükségesnél kisebb szerepet 
kap a hálózati eredményekhez 
való hozzájárulás mértéke. 
Ezért szükségesnek tartjuk a je
lenlegi versenyfeltételek olyan 
irányú módosítását, amely a 
gazdasági életben, az itáhyítá�i 
hierarchiában betöltött szerepet 
is kellően figyelembe veszL 

Törzsgárdamozgalom 

1982. január l-jén bevezetés
re került az új törzsgárdasza
bályzat, amelyet széles körű de
mokratikus vita előzött meg. Az 
előírt feltételekkel rendelkező 
dolgozókat - évente átlagosan 
5 ezer főt - részesítenek szak
szervezeti szerveink a gazdasá
gi vezetéssel közösen valami
lyen törzsgárda-elismerési foko
zatban. 

Az anyagi vonzata az elmúlt 
évben, szakszervezetünk kez
deményezésére, mintegy 150 
százalékkal megnőtt, s ennek 
arányában fejlődött a törzsgár
datagsággal járó elismerés is. 

Újító- és feltalálómozgalom 

Az újító- és feltalálómozga
lomban a beszámolási időszak
ban visszaesés tapasztalható. 
Közel 9 százalékkal csökkent a 
beadott újítási javaslatok szá
ma, s 4 százalékkal az elfoga
dott és hasznosított újítások 
száma. Az újításokból származó 
gazdasági eredmény viszont 40 
százalékkal növekedett. Az 
eredményhez viszonyítva nem 
kielégítő az újítási díjak 18 szá
zalékos növekedése. 

Az újító- és feltalálómozga
lom fejlődését, eredményeit 
szakszervezeti szerveink a part
ner gazdasági vezetéssel rend
szeresen értékelték. A tapaszta
latok azt mutatják, hogy a moz
galom számos ellentmondása, 
bürokratikus és szubjektív hi
bája ellenére segítette a vasút 
műszaki fejlődését, gazdálko
dását, a baleseti források csök
kentését. Ugyanakkor az újító
mozgalom nem vált kellő mér
tékben vállalataink innovációs 
tevékenységének részévé. Az 
újítások sorsát meghatározó 
láncolatban fő hajtóerő az újí
tók érdekeltsége. Hiányzik vi
szont a megfelelő vállalati érde
keltség az újítások gyors elbírá
lására és a megvalósításukból 
származó gazdasági haszon rea
lizálására. 
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Szakszervezetünk a jogsza- gondjainak ismeretében szük
bályi feltételek javításának kez- ségesnek tartjuk az irányítás és 
deményezésén túl a tervidő- ellenőrzés javítását, a mozga
szakban, a vasút gazdasági ve- lomban rejlő lehetőségek jobb 
zetőivel közösen, számos intéz- kihasználását elősegítő érde
kedést kezdeményezett az újító- keltség kialakítását. 
mozgalom fejlesztése érdeké
ben. Versenyt hirdettünk a 
számszerűsíthető gazdasági 
megtakarítást eredményező. újí
tási javaslatok kidolgozására. 
Ösztönöztük - többletjutalom 
fizetésével - az anyag- és ener
giamegtakarítást eredményező 
újításokat. A verseny díjazásá
hoz a részesedési alapból éven
te 1,5 millió forint áll rendelke
zésre. A vasútigazgatóságok, 
járműjavító üzemek között 
évente rendszeresen meghirde
tett újítási verseny segítette a 
szállítási célkitűzések teljesíté
sét. Az újítási kiállításokon való 
részvétel, újítási ankétok, bör
zék szervezése is segítette az 
újítások elterjesztését. 

Az újítási perekben szakszer
vezetünk ellátta az újítók jogi 
képviseletét. Tapasztalataink 
szerint azonban jelentős azok
nak az újítói sérelmeknek a szá
ma, amelyeket írásban - retor
ziótól félve, vagy a bizalom hiá
nya miatt - be sem nyújtanak 
a szakszervezeti bizottságok 
újítási b12ottságaihoz. 

Az újítómozgalom jelenlegi 
helyzetének, eredményeinek ?s 

Munkaerő-gazdálkodás 

Vállalataink dolgozóinak lét
számát - a GYSEV kivételével 
- a beszámolási időszakban a 
folyamatosan csökkenő tenden
cia jellemezte. 

A MÁV-nál napjamkig kiala
kult kritikus munkaerőhelyzet 
a kulcsfontosságú munkakö
rökben öltötte a legnagyobb 
méreteket, de folyamatos a lét
számcsökkenés a MÁV ipari és 
építőipari üzemeiben 1s. Ugyan
akkor nem vált általános gya
korlattá minden szolgálati he
lyen a munkaerő-utánpótlás 
olyan sajátos formája, amely a 
szakmásító tanfolyamok révén 
folyamatosan biztosítaná a vas
út számára eddig fiatalkoruk 
miatt elveszett generációk for
galmi, kereskedelmi munkaerő
utánpótlássá nevelését. 

A beszámolási időszakban 
szakszervezetünk törekvésével, 
céljaival ellentétben, az elégte
len létszámhelyzet miatt, foko
zódott dolgozóink leterhelése, 
jellemző volt a pihenőnapok 
pénzbeni megváltása, a szabad-

II. 

ságnapok kiadásának kénysze
rű visszaszorítása. Az ötnapos 
munkahétre való áttérést sem 
követte valós munkaidő-csök
kentés. 

A MÁV létszámhelyzetének 
adminisztratív eszközökkel tör
ténő javítását csak rövid távra 
szóló lehetőségként kezeljük. 
A foglalkoztatás területén ta
pasztalt feszültségek végleges 
felszámolását a munkaerőt ki
váltó műszaki fejlesztések foko
zásával, a belső tartalékok tel
jes kiaknázásával, valamint a 
munkafegyelem és a vasút 
munkaerő-megtartó képességé
nek javításával érhetjük el. 

Az Utasellátó Vállalatnál és a 
GYSEV vendéglátóipari tevé
kenységében a kereskedelem
ben alkalmazható korszerű üze
meltetési formák közül a szer
ződéses és jövedelemérdekelt
ségű üzemelés terjed el. A vál
lalatnál bekövetkezett létszám
csökkenés elsősorban ennek 
eredménye, de ebben az ala
csony bérszínvonal 1s közreját
szott. 

A GYSEV létszámhelyzete a 
beszámolási időszakban kedve
zően alakult, s mintegy 9 száza
lékkal növekedett a foglalkozta
tottak száma. Ezzel együtt a túl
órák aránya az 1980. évi 2,6 szá
zalékról 0, 7 százalékra csök
kent. 

A dolgozók életszínvonalának, élet- és 
munkakörülményeinek alakulása 

Bérpolitika MÁV-nál a központilag b1ztosí- mében az utóbbi években kelet
tott 2,7 százalékos adómentes kezett hátrányok csökkentésé-

Szakszervezetünk X. kong- bérfejlesztésen felül további nek indokoltságát az illetékes 
resszusa a vasutasok reálbéré- adózott bérfejlesztés megvalósí- állami szervek elismerték és a 
nek szinten tartását jelölte meg tását kezdeményeztük. A több- központi keresetszabályozásba 
feladatként. Vállalataink a be- letnyereségre tervezett 0,3 szá- sorolt területekre megállapított 
számolási időszak első két évé- zalékos adózott fejlesztés azon- 5,5 százalékos mértéknél 1,5 

ben relatív elemmel bővített ban a szállítási teljesítmények százalékkal magasabb adó
központi bértömeg-gazdálkodá- csökkenése miatt csak 0,1 szá- mentes keresetfejlesztés végre
si formákban működtek. Az al- zalékban valósulhatott meg. hajtására nyílott lehetőség. 
kalmazott bérszabályozási Így a vasutasok átlagbére csak Az 1985. éVI bérfejlesztés le
rendszerben a dolgozók bér- 2,8 százalékkal nőhetett, amely hetőséget adott olyan jogos sé
színvonala a VI. ötéves tervidő- a népgazdaság főbb ágazatai- relmek orvoslására. melyet 
szak első két évében a MÁV- ban megvalósult bérfejlődés- szakszervezetünk alap- és kö
nál 13,7 százalékkal, a GYSEV- nek a felét sem érte el. zépszerve1 évek óta sürgettek. 
nél 12 százalékkal, az Utasellá- A GYSEV-nél a központilag Ilyen volt többek között a.z uta
tó Vállalatnál pedig 19,5 száza- biztosított 2,7 százalékos adó- zók túLórapótlékának a rende
lékkal haladta meg az 1980. évi mentes bérszínvonal-növelésen zése. 
bázisbérszínvonalat. felül a, nem rubelelszámolású A X. kongresszus határozatá-

Ez időszak alatt a fogyasztói vállalati devizakitermelés ered- ban hangsúlyozottan szerepelt. 
árszínvonal 11,8 százalékos nö- ménye alapján további 3,3 szá- hogy a vállalatok szerezzenek 
vekedését figyelembe véve zalékos adómentes bérszínvo- érvényt a dilierenciált bérezés 
megállapítható, hogy dolgozó- nal-növelést valósíthatott meg. alapelveinek. A munkakörül
ink reálbérátlagának szinten Az Utasellátó Vállalatnál a mények, a leterheltségi fokozatok 
tartása, sőt kismértékű emelése szabályozás által központilag egyre jobban figyelembe vevő 
biztosított volt. Mindez azon- biztosított 2,7 százalékos bér- besorolási és tarifarendszer is 
ban az átlagos munkaidőt jelen- színvonal-növelésen felüli mint- eleve kényszerítöleg hat arra. 
tősen meghaladó szolgálati órá- egy 4 százalékos bérfejlesztés hogy vállalataink a teljesítmé
val, túlórával volt elérhető. döntő mértékben a vállalati nyekre alapozott differenciál-

1983-ban változott a bérsza- eredmények kedvező alakulá- tabb bérarányokat alakítsanak 
bályozás rendszere. A központi sának, kisebb mértékben köz- ki. 
bértömeg-gazdálkodás helyett ponti preferenciának tud-
központi bérszínvonal-szabá- ható be. 
lyozási - a vasutak esetében Megállapítható tehát, hogy a 
létszámcsökkentési érdekelt- beszámolási időszak második 
séggel, az Utasellátó Vállalat felében tagságunk - különö
esetében létszámcsökkenési ér- sen a MÁV dolgozóinak - ke
dekeltség nélküli - formában resetnövelési lehetőségei rom
működtek vállalataink. Az új lottak. Figyelembe véve a fa
szabályozás a korábbinál szigo- gyasztói árszínvonal 7-8 száza
rúbb keretek közé szorította a lékos éves növekedési ütemét, 
bérszínvonal növelésének lehe- kimutatható, hogy a bérek reál
tőségét, a központilag biztosí- értéke - a tervezett szinten tar
tott adómentes bérfejlesztés, tással szemben - csökkent. 
valamint a létszámcsökkenés Szakszervezetünk mmden fó
hatására felszabaduló bértö- rumon hangoztatta, hogy a vas
meg felhasználása szempontjá- utasok a népgazdasági átlagnál 
ból is. Ez főként a MÁV-ot, s kedvezőtlenebb munkakörül
vele szakszervezetünket is mények között végzik tevé
olyan nehéz helyzetbe hozta, kenységüket. Ez nem jut kifeje
hogy a 0,3 százalékos béremelé- zésre dolgozóink anyagi elisme
sért is kemény harcot kellett résében. Míg a beszámolási idő
vívni. szak első felében az átlagbérek 

1983-ban csupán 2,98 száza- növekedésének üteme jól köze
lékkal nőtt a MÁV dolgozóinak lítette a népgazdaság ipari átla
átlagbére. Ugyanebben az idő- gát, addig 1983-84-es években 
szakban a GYSEV 3,1 százalé- a vasút hátrányba került az
kos, az Utasellátó Vállalat pe- zal, hogy a bérek növekedésé
dig 4,3 százalékos bérfejlesztést nek üteme összességében mint
realizálhatott. egy 7-8 százalékkal elmaradt 

Szakszervezetünk a MÁV ve- az ipari átlagtól. Ez tovább 
zetésével közös erőfeszítést tett gyengítette a vasút munkaerő
annak érdekében, hogy megtartó képességét. Így a 
1984-ben a központi szabálya- tervidőszak elején mérséklődő 
zás a vasutasok számára az elő- létszámcsökkenés ismét felerő
zőeknél kedvezőbb feltételeket södött, sőt újabb területekre is 
teremtsen a bérek, illetve kere- kiterjedtek a munkaerőhelyzet 
setek növelésére. feszültségei. 

1984. január 1-jét a vasúti Szakszervezetünk és a MÁV 
közlekedést tiszta központi át- erőfeszítéseinek eredménye
lagbérszínvonal-szabályozási ként 1985-ben a korábbi évek
formába sorolták. A bérszabá- hez viszonyítva a vasút bérpoli
lyozási forma változásával tikai tevékenységéhez kedve
azonban a vasutasok átlagbér- zőbbek a feltételek. Nagy ered
fejlesztésének lehetőségei sem ményként értékeljük, hogy a 
javultak. Ezért 1984-ben a vasutasok keresetnövelési üte-

A nők és a fiatalok bérhelyzete 

Az elmúlt években a vállalata
inknál foglalkoztatott dolgozók 
között növekedett a nők aránya. 
Ezt a lassú technikai fejlődés mel
lett a veszélyesnek minősülő üze
men belül egyre több, nők által is 
ellátható munkakör tette lehető
vé. A forgalommal közvetlenül 
összefüggő munkahelyeken a nők 
sok túlórával az átlagost megha
ladó keresetet értek el. 

A MÁV-nál foglalkoztatott fia
talok alapbére a kedvezőtlen 
munkakörülményeket és létszám
hiányt ellensúlyozó bérintézkedé
sek hatására az új alsó határokat 
általában meghaladták. 

A pályakezdő fiatal szakembe
rek hátrányos helyzetének felszá
molása érdekében, 1984-ben. 
szakszervezetünk kezdeményezé
sére, a szakirányú főiskolai, egye
temi végzettségű pályakezdő 
szakemberek részére olyan bér
emelést kellett adni, hogy alapbé
rük érje el a 4000 Ft-ot. Ugyanak
kor a bérfejlesztés átlagos mérté
ke nem lehetett kevesebb 6 száza
léknál. A végrehajtás során azon
ban ennek az elvárásnak nem 
mindenütt tettek eleget, hatása 
ezért elmaradt a várakozástól. 

Kollektív szerződés 

A beszámolási időszakban a 
kollektív szerződés évenkénti mó
dosítását demokratikus vita előz
te meg. A dolgozók javaslatai és 
szakszervezetünk törekvései nyo
mf.n több kollektív szerződési elő
írást sikerült úgy módosítani. 
hogy az jobban szolgálja a vas
utas dolgozók érdekeinek védel
mét. Így többek között kedvezően 
rendeződött az utazószolgálatot 
ellátók fordulóállomási várako-

zási idejének díjazása, nőtt az 
utazószolgálati dolgozók túlóra
pótléka. A forduló és utazószolgá
lat szempontjából úgy módosultak 
a kollektív szerződési előírások, 
hogy a heti pihenőnapot havonta 
egy alkalommal hétvégén kötelező 
kiadni az ott dolgozóknak. 

A gyakorlatban azonban nem 
mindig e szerint vezénylik a vasu
tasokat, ami sok helyi feszültsé
get, rossz munkahelyi hangulatot 
eredményez, s fölösleges munkát 
ad a döntőbizottságoknak. 

De említhetnénk a melegüzemi 
pótlék, az elegyrendezői teljesít
ménybérezés bevezetését. a ma
gasabb szakmai képzettség, illet
ve idegennyelv-tudás megszerzé
sét ösztönző nagyobb összegű ju
talmakat és egyéb kollektív szer
ződési változtatásokat is. 

A túlórák alakulása 

A X. kongresszus határozatai 
előírták a túlóra-felhasználás 
mérséklését. A túlórák csökkenté
se a GYSEV-nél és az Utasellátó 
Vállalatnál megfelelt a kongresz
szusi határozatban foglaltaknak. 
A MÁV-nál viszont a törvényes 
munkaidőalap, valamint a lét
számcsökkenés hatására mintegy 
25 százalékkal emelkedett a túló
rák száma, amely 1984-ben már 
megközeiítette a 14,5 millió órát. 
Az összes túlóra 88-90 százaléka a 
vasúti forgalomban dolgozóknál 
realizálódott. 

Vállalati szinten 1980-ban a túl
órák aránya az összes munkaidőn 
belül még 4,1 százalék volt, ami 
1984. végére 5,7 százalékra nőtt. 
Az elegyrendezők és utazók jelen
tős része havi átlagban 40-60 órá
val dolgozott többet a törvényes 
munkaidőnél. 

Az adatok egyértelműen jelzik, 
hogy egyes munkakörökben a 
vasutasok leterheltsége fokozó
dott. Álláspontunk az, hogy a ve
zetők jobb irányító munkája, a 
jobb szervezés, a körültekintőbb 
vezénylés csökkentették volna a 
túlórák számát. 

A mai körülmények között 
szakszervezetünk tudomásul ve
szi, hogy a folyamatos üzem 
fenntartása túlóráztatás nélkül 
elképzelhetetlen. Ugyanakkor 
határozott törekvésünk a túlórák 
elfogadható határon belüli tartá
sa, illetve korlátozása. Ezért a 
vasutasok javaslatai alapján a 
kollektív szerződésben rögzítet
tük az éves túlórakeretet. ame
lyen felül a dolgozó túlmunkára 
nem kötelezhető. Aki ezen felül a 
többletmunkát önként vállalja, 
azt szakszervezetünk nem gátol
ja. 

Jogsegélyszolgálat 

J ogsegélyszolgálataink elsősor
ban a munkaviszonnyal, a társa
dalombiztosítási jogviszonnyal 
összefüggő ügyekben nyújtottak 
segítséget. Az összes ügyforga
lom közel 50 százaléka e körből 
adódott. 

A munkaügyi jogviták megelő
zését, lehetőleg peren kívüli ren
dezését jól szolgálta az a döntés, 
mely szerint 1983 januárjától a 
központi apparátusban önálló jo
gi iroda irányítja a jogsegély
szolgálatok szakmai tevékenysé
gét. 

Jogsegélyszolgálataink munká
ja nyomán a szakszervezetünk
höz tartozó vállalatoknál javult a 
munkaügyi ügyintézés törvényes
sége, ritkábban merültek fel a na
gyobb dolgozói csoportot, réteget 
érintő jogszabályellenes intézke
dések. 

A beszámolási időszakban el
vétve, de sajnos előfordult, hogy 
a gazdasági vezetők kezdetben 
nem értették meg a jogsegélyszol
gálat tevékenységének célját, po
litikai rendeltetését, s idegenked
ve. sőt néha ellenséges érzelmek
kel fogadták a dolgozók érdeké
ben történő fellépésüket. Olykor 
a munkáltatói, vezetői presztízs 
megsértéseként értékelték, ha 
egy-egy ügyben a jogsegélyszol
gálat által képviselt dolgozó a 
Munkaügyi Bíróságon megnyerte 
a munkaügyi vitából létrejött pe
res eljárást. Példák sokaságát le
hetne erre említeni a vasútigazga
tóságokról, üzemfőnökségekről. 

Az anyagilag rászoruló dolgo
zóknak, nyugdíjasoknak nagy se
gítséget jelentett a családi, polgá
ri jogi ügyekben való ingyenes 
segítségnyújtás, amely gyakran 
tetemes ügyvédi költség megta
karítását tette lehetővé számukra. 

A beszámolási időszakban az 
ügyforgalom évente meghaladta 
a 8 ezret. Ez is mutatja, hogy a 
jogsegélyszolgálat népszerű a dol
gozók körében, mert a X. kong
resszus határozatának megfelelő
en jól ellátja a dolgozók érdekvé
delmét, a tagság és a szakszerve
zeti szervek kapcsolatának erősí
tését. 

Bár a munkaügyi döntőbizott
ságok szervezetileg nem tartoz
nak a szakszervezethez, mégis je-

lentős részt vállalnak a döntőbi
zottsági tisztségviselők megvá
lasztásából, szakmai továbbkép
zéséből. A döntőbizottságok több
sége lelkiismeretesen, színvonala
san látta el nem mindig népszerű 
feladatát. 

Szociálpolitika 

Szakszervezetünk tevékenysé
gében az elmúlt öt évben is meg
határozó helyet foglaltak -el a dol
gozók élet- és munkakörülménye
inek javítását célzó intézkedések. 
A gazdálkodásban történt válto
zások pénzügyi lehetőségekre 
gyakorolt hatásai nejiezítették a 
X. kongresszus határozatainak 
megvalósítását. Vállalataink a VI. 
ötéves tervidőszakban több mint 
9 milliárd Ft-ot fordítottak szo
ciálpolitikai célokra, azonban ez 
is elmaradt a szükségestől. Ennek 
következményeként nem sikerült 
a vasutas dolgozók és a népgaz
daság egyéb területén foglalkoz
tatottak szociális ellátási szintje 
közti különbséget a kívánt mér
tékben mérsékelni. 

Üzemi étkezés 

Szakszervezetünk jelentős szo
ciálpolitikai vívmányának tartjuk, 
hogy a két kongresszus között a 
dolgozók üzemi étkezéséhez adott 
vállalati hozzájárulás növekedett. 
Szakszervezetünk érdekvédemi 
munkája eredményeként az ener
gia: és üzemeltetési költségeket a 
MA V által működtetett üzemi 
konyháknál a vasút teljes egészé
ben átvállalja. 

Az üzemi étkeztetésben részt 
vevők létszámaránya, a megvaló
sított fejlesztések hatására, a terv
időszakban a három vállalatnál 
együttesen mintegy 5 százalékkal 
növekedett, s ma meghaladja a 46 
ezret. 

A szakszervezetünkhöz tartozó 
vállalatok közül a MÁV-nál 32, a 
GYSEV-nél 31,1 az Utasellátó 
Vállalatnál pedig a vendéglátó
ipari jelleg miatt a dolgozók 69 
százaléka részesül üzemi étkezte
tésben. Az utazószolgálatot ellátó 
vasutasok üzemi étkeztetése az 
Utasellátó Vállalat melegkonyhás 
üzemeiben is biztosított. A válto
zó munkahelyeken foglalkoztatot
tak étkeztetése a kollektív szerző
dés 1985. évi módosítása szerint 
hideg élelemmel is biztosítható, 
azonban a megvalósítás rendkí
vül eltérő képet mutat. Az üzemi 
konyhák kihasználtsága az idő
közben tett intézkedések ellenére 
még mindig nem megfelelő. 

A gazdaságtalan üzemeltetés 
elsősorban a nagyvárosokban 
működő főzőkonyhákra jellemző. 

Munkásszállások - laktanyák 

A MÁV 95 állandó és ideigle
nes, valamint 1234 mobil mun
kásszállást üzemeltet, ahol össze
sen 9700 dolgozót lehet elhelyez
ni. Munkásszállást alapvetően 
csak a MÁV-dolgozók vesznek 
igénybe. 

A tervidőszakban átadott új 
munkásszállások (Bp, Tatai úti 
450, a Madndi úti 120 személyes) 
csak részben oldották meg a gon
dokat, mert csak a rendelkezésre 
álló férőhelyek 22 százalékában 
biztosíthatók a korszerű elszállá
solási körülmények. 

Elszállásolással változatlanul a 
fővárosban van a legtöbb problé
ma. Különösen a nődolgozók 
megnyugtató elhelyezése nincs 
megoldva. Az összes munkásszál
lói férőhelyek csaknem fele, köz
úti és vasút lakókocsikban áll 
rendelkezésre, ahol többnyire az 
építési szolgálat területén foglal
koztatottak vannak elhelyezve. 
A lakókocsik fejlesztésének üte
me elmaradt a selejtpótlásból és 
az új igényekből eredő szükségle
tektől. Emiatt sok a selejtezésre 
érett, de még üzemelő lakókocsi, 
amelyekben az olajtüzelés meg
szüntetése miatt a körülmények 
jelentősen romlottak. 

Mint látható, a munkásszállók 
és laktanyák fenntartására vonat
kozó X. kongresszusi határozatot 
csak részben sikerült megvalósí
tani. Továbbra is sok olyan mun
kásszálló üzemel a MA V terüle
tén, amelyben a kulturált pihe
nés, a mai kor követelményeinek 
megfelelő elhelyezést nem bizto-
sítható. • 

Munkásszállítás 

A szociálpolitikai ráfordítások 
között tetemes összegeket képez
nek a munkásszállitással kapcso
latos költségek. A munkásszállí
tás egy főre jutó költsége az Utas
ellátó Vállalatnál a legmagasabb, 
mert a vasúti utazási kedvezmé
nyekért is térítési díjat fizetnek. 

Cs9portos munkásszállításban 
a MA V dolgozóinak 12,5 százalé
ka részesül. Az elmúlt tervidő
szakban a munkásszállító gépjár
művek száma emelkedett, de az 
üzemanyagár emelése és a gép-
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járműpark elavult műszaki álla
pota miatt az üzemeltetési költsé
gek jelentősen növekedtek. Az 
éves fejlesztések csak a legszük
ségesebb selejtpótlásokat biztosí
tották. Több területen szükség 
volt arra, hogy a dolgozókat nyi
tott tehergépkocsival is szállítsa a 
MÁV. Ugyanakkor a meglevő 
személyszállító gépjárművek ki
használtsága sem volt mindig, s 
mindenütt optimális. 

Egyen- és munkaruha-ellátás 

A vasutasok egyharmada 
egyenruha-, kétharmada munka
ruha-ellátásban részesül. A dol
gozók hangulatát a munkaruhák 
méret- és minőségi problémái 
mellett a kiszolgálásban tapasz
talható hiányosságok, az évről év
re ismétlődő munkaruha-ellátási 
gondok kedvezőtlenül befolyásol
ják. Ezek nagyobb része a MÁV
on kívüli okokból ered, de a vas
úti szervek ügyintézési fogyaté
kosságait sem szabad elhallgat
nunk. 

A nagyobb vasúti csomóponto
kon kialakított ruhagócok nem 
váltották be azokat a reményeket, 
amelyektől a ruhaellátás javulá
sát vártuk. 

Az 1984. január l-jén életbe lé
pett munkaruházati szabályzat 
korszerűbb, az igényekhez job
ban igazodó ellátás biztosítását 
teszi lehetővé. Az ellátási rend
szer azonban továbbra is centrali
zált maradt, így a minőségi kifo
gások mellett a mennyiségi hiá
nyosságok száma is növekedett. 
Az ebből eredő feszültségek felol
dása érdekében további intézke
désekre van szükség. 

Lakásjuttatás, lakásépítés, és 
-vásárlás támogatása 

A MÁV jelenleg mintegy 12,5 
ezer, a GYSEV 130 lakással gaz
dálkodik. A MÁV lakásállomá
nyának műszaki. állapota, kom
fortfokozata kedvezőtlen. A laká
soknak csak 29 százaléka épült 
csoportosan. A többi szétszórtan, 
a vasút egész hálózatán helyezke
dik el, ami megnehezíti fenntartá
sukat, korszerűsítésüket. A laká
sok mintegy 1,5 százaléka életve
szélyes, több mint 6 százalékukba 
még a villanyvilágítás sem vezet
hető be gazdságosan. 

A lakásgazdálkodást nehezíti, 
hogy a lakóknak csak 48 százalé
ka bérlő. A többi - nagyobb 
részt nyugdíjas - jóhiszemű, jog
cim nélküli lakáshasználó. Azon 
túl, hogy nyugdíjazásnál a bérleti 
jog megszűnése sérti a vasutaso
kat, a „lakáshasználó" megneve
zés a lakások felújításánál, esetle
ges cseréjénél is problémát jelent. 

Az elmúlt években kezdemé
nyezések történtek azoknak a vál
lalati bérlakásoknak az értékesí
tésére, amelyek további vállalati 
kezelésben tartását sem üzemvi
teli, sem szociálpolitikai szempon
tok nem indokolják. A túl bürok
ratikus vasúti, illetve tanácsi 
ügyintézés hosszú átfutási ideje, 
a tanácsi kezelésbe adásnál a 
házkezelő szervek kikötései nehe
zítették a MÁV-lakások el-, illet
ve átadását. 

A lakáshoz jutás lehetőségei 
között az elmúlt években jobban 
előtérbe kerültek az önerős lakás
építési, -vásárlási megoldások. 
A MÁV, az Utasellátó Vállalat és 
a Győr-Sopron-Ebenfurti Vas
út a beszámolási időszakban több 
mint 12,5 ezer szakszervezeti tag 
lakáshoz jutásához mintegy 1,1 
milliárd Ft-tal járult hozzá, ami 
többszöröse az előző tervidőszak 
azonos célú felhasználásának. 
A rohamosan növekvő építő
anyag- és lakásárak miatt ez egy
re nagyobb terhet jelent vállala
taink számára. 

A X. kongresszuson elhatáro
zott, budapesti, 1000 lakásos köz
lekedési lakótelep építésére vo
natkozó terveket a Fővárosi Ta
nács döntése alapvetően megvál
toztatta. Így a VI. ötéves tervidő
szakban az eredeti elképzelések
kel ellentétben csak 570 lakás 
épülhet fel, amiből a vasút a ter
vezett 600 helyett csak 252 lakást 
kapott. 

Gyermekintézmények 

A gyermekintézményi ellátott
ság az előző kongresszus óta el
telt időszakban a fejlesztések és a 
demográfiai helyzet alakulása 
miatt kedvezően megváltozott. 
A gyermekelhelyezési igények ki
elégítése biztosított. Debrecenben 
a 200 gyermek elhelyezésére al
kalmas új óvodát és 60 személyes 
bölcsődét adták át. Szegeden, a 
Postával közösen létesített óvodá
ban a vasutas szülők gyermekei
nek elhelyezését biztosítani tud
juk. Ugyancsak a Postával közös 
beruházásban Miskolcon 200 
gyermek elhelyezésére alkalmas 
óvoda és 60 fős bölcsőde épül. 

Az elmúlt időszakban több 
gyermekintézményt korszerűsí
tettek és bővítettek (pl. a Dunake
szi Járműjavító Üzem bölcsődé-
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jét. a nagykanizsai óvodát. a 
Landler Ó\'odát). melynek ered
ményeként javult a gyermekek 
elhelvezése. 

A · MÁV üzemeltetésében öt 
bentlakásos nevelóotthon műkö· 
dik. ahol az igényeknek megfele
lóen történik a vasutas árvák. és a 

nehéz szociális körülmények kö
zött éló vasutas családok gyerme
keinek elhelyezése. nevelése 

A MÁV jóléti és kulturális alap· 
jának felhasználása a két kong
resszus között a következók sze
rint alakult: (1000.- Ft-ban) 

Üdültetés 
-szociális 

Kulturális Sport Összes 
Év 

mük. fennt. mük. fennt. mük. fennt. 

1981-

85. 188 638 114 958 106 684 102 101 207 862 346 899 1 067 142 

A működésre. üzemeltetésre és 
fenntartásra a jóléti és kulturáhs 
alapból többet fordítottunk. mint 
az elóző öt évben. 

A szociáhs célokra fordított ös2-
szeg ai önálló üdülők és hétvégi 
pihenők. valamint a szociális gon
dozók működési és fenntartási 
költségeit fedezte 

A kulturális célokra rendelke
zésre álló összeget az szb-kezelé
sű klubok és a 24 vasutas művelő
dési ház működéséhez és fenntar
tásához. valamint a különböző 

társadalmi rendezvénvek támo
gatására használtuk fei. 

A sportfeladatok ellátására ren
delkezésre álló keretből a tömeg
sport. a központi rendezvények. a 
sportkörök működési támogatá
sát és a kiemelt sportlétesítmé· 
nyek fenntartási költségeit fedez
tük. A tervidőszak első felében a 
jóléti-kulturális alapból a sportcé
lú ráfordítások aránytalanul ma
gasak voltak, amelynek csökken
tését szakszervezetünk az utóbbi 
években már kezdeményezte. 

A szociális, kulturális és sportcélú beruházások a következők szerint 
alakultak: 

Év Szociális Kulturális Sport Összesen 

1976-- 152 147 OOO 25 519 OOO 133 390 OOO 311 056 OOO 

80. 

1981-- 94 750 OOO 14 335 OOO 215 049 OOO 324 134 OOO 

85. 

Az üdülési, kulturális és sport
létesítmények fejlesztésére az elő
ző öt évhez viszonyítva 13 millió 
Ft-tal többet fordítottunk. 

Üdültetés 

A felnőtt és családos üdültetési 
igények jobb kielégítése érdeké
ben a beszámolási időszakban si
került tovább erősíteni a vállalati 
és SZOT-üdültetés összhangját. 
Ezt elősegítette az a SZOT Elnök
ségi határozat, mely szennt 
1982-től a SZOT-üdülőjegyek el
osztását szakszervezetünk köz
pontja bonyolítja. 

A központi elosztással lehetővé 
vált a vállalati és a SZOT-üdülő
jegyek összehangolt szétosztása, 
valamint a szakszervezeti bizott
ságok saját üdülési lehetőségének 
(üzemi üdülők, hétvégi pihenők) 
figyelembevétele 1s. 

A nyugdíjasok üdültetésében a 
szakmai szakszervezetek között 
elismerten jó helyen állunk. 
A nyári családos üdültetés bővíté
se érdekében a balatoni és a gár
donyi vállalati üdülőinkben beve
zettük a 10 napos üdültetést. 
A 2 + 2-es vállalati beutalójegyek 
harmadik és negyedik gyermek
jeggyel történő kiegészítését a kö
zépirányító szervek hatáskörébe 
utaltuk, ami rugalmas intézkedés
nek bizonyult. 

A vasutasok ellátásának javítá
sa érdekében tovább bővítettük 
együttműködésünket a vasutas 
biztosítóegyesületekkel. Ennek 
révén évente 4500-zal több szak
szervezeti tag üdültetését tudjuk 
biztosítani. Nyaranta mintegy 
3700 vasutas gyermek üdülhet 
Balatonkenesén, Tatán, Kősze
gen és Bodrogolasziban. Évente 
258 gyermek pedig csereüdülte
tésben vehet részt, a Szovjetunió
ban, az NDK-ban, Lengyelor
szágban, Ausztriában és Olasz
országban. 

Kölcsönösen; egymás országá
nak, népeinek megismerése érde
kében bővítjük kapcsolatainkat a 
szocialista és tőkés országok szak
szervezeteivel, a felnőtt és csalá
dos üdültetésben is. 

Az üzemi higiénés ellátottság 
vállalataink törekvése ellenére 
számottevően nem javult. A MÁV 
anyagi lehetőségeinek átmeneti 
változása miatt a beszámolási idő
szakban szakszerveztünk kezde
ményezésére a tervezett 5000 fős 
kapacitásnövekedéssel szemben 
8116 fő részére sikerült új öltözőt, 
mosdót biztosítani. Ennek ellené
re sem lehetünk elégedettek. Leg
kedvezőtlenebb a helyzet e tekin· 
tetben a MÁV építési területein. 

Az ellátási színvonalat kedve
zőtlenül befolyásolja, hogy az öl
töző-mosdó mintegy 50 százaléka 
nem felel meg az építési és egész
ségügyi előírásoknak. 

Annak ellenére, hogy szakszer
vezetünk kezdeményezésére a 
vasút a tervezettnél több pénzt 
fordított a rendező-pályudvari 
melegedőkre, az ottani körülmé
nyek még mindig nagyon kedve
zőtlenek. 

A munkakörülmények és a 
biztonságos munka feltételeinek 

alakulása 

1980-ban a munkavédelem fej
lesztésének lehetőségeit reálisan 
vettük számba. Számoltunk a VI. 
ötéves terv gazdasági növekedé
sének lassulásával, a beruházá
sok visszafogásával. Ennek figye-

lembevételével határozták meg a 
munkakörülmények és a munka
biztonság javítására tervezett ösz
szegeket, amelyek lényegesen el
maradtak az előző ötéves terv 
tényszámai tói. 

Nem sikerült a kívánt mérték
ben előrelépni a nagyobb, első
sorban budapesti rendezőpálya
udvarok elavult berendezései és 
az erre épülő elegyrendezési tech· 
nológiák korszerűsítésében. Las
sú volt a haladás a kocsijavító 
műhelyi munkafolyamatok, mun
kakörülmények és a pályaudvan 
térvilágítás javításában is. 

Elmaradt a tervezettől a nehéz 
fizikai munka gépesítése. To· 
vábbra 1s kedvezőtlen a rako
mányigazítás1, az átrakási, a pá
lyafenntartási, valamint az 
anyagmozgatási munkák gépesí
tettsége. 

A szakszervezeti szervek 
munkavédelmi tevékenysége 

1984. július l-től a munkavéde
lem irányítására. összehangolásá
ra és ellenőrzésére állami hatás
körű Országos Munkavédelmi 
Főfelügyelőség alakult. Ezzel 
egyidőben a szakszervezetek 
munkavédelmi - igazgatási fel· 
adatai megszűntek. Hangsúlyozni 
kell azonban, hogy a szakszerve
zetek tevékenységének továbbra 
1s szerves része maradt a munka
védelem, amit politikai és mozgal
mi eszközökkel kell folytatni. 
Ezek a változások nem befolyá
solták a X. kongresszuson elhatá
rozott szakszervezeti célkitűzések 
megvalósítását. 

A munkavédelmi agitáció és 
propaganda feltételei javultak. 
Ehhez hozzájárultak a munkal(é· 
delmi témájú kiállítások. filmna
pok, vetélkedők, pályázatok. Ezek 
hatása azonban nem mindig von
ta maga után a baleseti helyzet 
kedvező alakulását. Egyre nehe
zebb a munkavédelmi előírások 
betartása és betartatása, az em
berek tudatának formálása. 

1981 óta szakszervezetünk 
képviseletében több mint 3 ezer 
intézkedésre, munkavédelmi ha
tározat és értékelés kiadására ke
rült sor. A helyzet javítása érde
kében munkavédelmi minősítő 
ellenőrzéseket végeztünk a záho
nyi üzemigazgatóságnál, a buda
pesti, pécsi, a szombathelyi vas
útigazgatóságoknál, valamint a 
járműjavító üzemeknél. 

Nem ilyen egyértelműen pozi
tív a munkavédelmi őrmozgalom 
helyzete és tevékenysége. Sok 
szolgálati helyen nem veszik ko
molyan a munkavédelmi őrök jel
zéseit, ami elveszi kedvüket a tár
sadalmi megbízatástól. 

Baleseti helyzet, kártérítés 

A beszámolási időszakban 
csökkent az üzemi és munkabal
esetek. a halálos és súlyos sérülé
sek száma. Nem sikerült azonban 
megállítani a munkahelyre uta
zás és hazautazás idején bekövet
kezett úti-üzemi balesetek számá
nak évek óta történő emelkedé
sét. A baleseti okok, okozati ösz
szefüggések vállalatonként eltérő 
képet mutatnak. Egyaránt megta· 
lálhatók: tárgyi és személyi té
nyezők, amelyek a munka feltéte
leinek hiányosságait mutatják. 

A balesetek egy részét a mun
ka szervezettségének alacsony 
színvonala, a magas fluktuáció, 
az új dolgozók kiképzésének hiá
nyosságai és az alkoholfogyasztás 
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növekvő aránya okozza. A balese
tek más részénél - különösen a 
kulcsfontosságú munkakörökben 
- a közreható okok között kimu
tatható a rendszeres túlóráztatás 
negatív hatása is. 

Az üzemi balesetet szenvedett 
dolgozók kártérítése vállalataink
nál rendezett. A szociális tervek 
részét képezi a környezetvédelem 
is, de ehhez a lehetőségek igen 
szerények. Helyenként a környe
zetvédelem szervezeti keretei is 
hiányosak. 

A X. kongresszus által életre 
hívott környezetvédelmi szakbi
zottság és szakszervezetünk akti· 
vistái célellenőrzéseket végeztek. 
Ilyen ellenőrzések voltak: Dom
bóvár, Celldömölk, Rákos, Békés
csaba, Dunaújváros, Miskolc, 
Székesfehérvár állomásokon, Fe
rencvárosban és az Utasellátó 
Vállalatnál. Az ellenőrzések ta
pasztalatait, a szakbizottság ja
vaslatait eljuttattuk az illetékes 
szervekhez. 

A környezetvédelmi szakbizott
ság javaslatai alapján készült el a 
MAV Vezéngazgatóság záhonyi 
környezetvédelmi programja. 

Egészségügyi és 
társadalombiztosítási ellátás 

A szociális és egészségügyi el
látásban a X. kongresszus a szín
vonal megőrzését. lehetőség sze
rinti javítását. valamint a dolgo
zók ezirányú érdekvédelmének 
erősítését tűzte ki célul. 

A vasutasok üzemegészségügy1 
ellátásában elsősorban az alapel
látást biztosító üzemorvosi háló
zat személyi feltételeinek erősíté
sét kellett megoldani. Ennek 
eredményeként ma az egy üzem
orvosra jutó átlagos dolgozót lét
szám 1200 körül mozog. Az egész
ségügyi alapellátást 151 üzemor
vosi és 70 üzemi fogászati rende
lőben látják el. Tovább bővült az 
üzemorvosi rendelőhálózat. 

Az alapellátás mellett javultak 
a járóbeteg-ellátás személyi felté· 
telei is. A rendelóintézetek főfog
lalkozású szakorvosainak száma 
az eltelt öt évben 153-ról 238-ra 

emelkedett. Ezzel egy1deJűleg a 
részfoglalkozásúak száma 230-ról 
51-re csökkent. 

A fekvőbeteg-ellátás színvona
lának javítását elősegítette a fő
foglalkozású orvosok számának 
249-ről 267-re emelkedése. Ezzel 
egyidőben megnőtt az egészség
ügyi középkáderek száma 1s. Az 
ellátás feltételei javultak azzal is, 
hogy a budapesti MÁV Kórház 
laboratónummal és új sebészeti 
osztállyal bővült, javult az inten
zív osztály műszerezettsége, a bu
dakeszi gyógyintézetben korsze
rűsödött a laboratórium, s a rönt
genberendezés, megkezdte mű
ködését az intenzív osztálv. fel
épült a budapesti MÁV Kórház 
nővérszállása, felújították a sza
badság-hegyi Gyermek Gyógy
házat. 

Az egészségüggyel kapcsolatos 
kongresszusi célkitűzések meg
valósításának voltak nehézségei 
is. A szintentartás a fenntartási és 
üzemeltetést költségek állandó 
emelkedése miatt egyre nehe· 
zebb, amihez az importkorlátozó 
rendelkezések is hozzájárultak, 
megnehezítve a nélkülözhetetlen 
diagnosztikai és therápiai eszkö
zök pótlását, javítását. 

A kongresszus óta jelentősen 
nőtt a vasutasok társadalomb1zto· 
sítási és egészségügyi ellátására 
fordított kiadások összege. Ez 
1984-ben 6, 7 milliárd Ft volt, 2,1 
milliárd Ft-tal több mmt 
1980-ban. A társadalombiztosítási 
ellátások közül emelkedett a te· 
metési és az anyasági segély ösz
szege, kedvezőbbé váltak a gyer· 
mekgondozási segélyre jogosult· 
ság feltételei. bevezették a gyer· 
mekgondozási díjat, megszűnt a 
házi ápolási és a kórházi ápolási 
táppénz közötti különbség. több 
ízben emelték a családi pótlékot 
és az alacsony összegű nyugdíja
kat. Korlátozó intézkedésként 
kell említeni az 1985. január Hő! 
bevezetett (nettó kereset) táp
pénzre vonatkozó szabályokat 

Az elmúlt bt évben a vasutas 
társadalombiztosítás bevételeit 
novelték a társadalom b1ztosítás1 
Járulék. a progresszív nyugdíJjá
rulék mé1tékének emelésére ho
zott intézkedések. 

Ill. 

Szakszervezetünk a gyógyító
megelőző ellátáson belül. a dolgo
zók keresőképtelenségének ala
kulására megkülönböztetett 
figyelmet fordít. A napi átlagos 
táppénzes létszám csökkent. ke
resőképtelenség miatt 1984-ben 
naponta 552-vel kevesebb mun
kaerő esett ki a termelésből mint 
1980-ban. 

A társadalombiztosítás irányí
tásában 1984. július l-től változás 
következett be. Lényege az, hogy 
a szakszervezetek helyett ezt a 
feladatot az állam látja el. Szak
szervezetünk a vasutas dolgozók 
érdekképviseletét ellátva részt 
vett a szervezet kialakításában 
Ennek eredményeként a VSZTO 
jogutódjaként - különállóságát 
továbbra 1s megőrző - Vasutas 
Társadalombiztosítási Igazgató
ság jött létre, az állami társada
lombiztosítás szervezetén belül. 
Ezzel egyidejűleg létrejött a Vas
utas Társadalombiztosítási Ta
nács (albizottságai), feladata a 
társadalombiztosítás irányításá
ban való közreműködés és a ko
rábban kialakult társadalmi funk
ciók megórzése. A testület tagjai
nak többségét szakszervezetünk 
vezető testületei delegálják. 

A vasutas nyugdíjasok száma 
az eltelt öt évben tovább emelke
dett egyidejűleg a nyugdíjkiadá
sok 1s növekedtek. 1980-ban 3,2 
milhárd. 1984-ben 4.7 mtlliárd Ft 
volt a vasutas nyugdíjasok részé
re nyugellátás címén kifizetett 
összeg 

A kedvezőnek tűnő adatok 
azonban nem jelentik a vasutas 
nyugdíjasok helyzetének érez
hető javulását. A beszámolási 
időszak végén 75 240 vasutas 
nyugdíjasnak volt 3 ezer Ft-nál 
kisebb a nyugdíja. Szakszerve
zetünk az időskorúak segítésére 
tóbbirányú intézkedést tett. ami 
a különböző anyagi támogatá
sokban és a kivételes nyugellá
tások kedvezőbb feltételeinek 
biztosításában nyilvánult meg. 
Ezek segítettek ugyan. de a 
helyzetet nem oldották meg. 

Szakszervezetünk nevelö munkája 
A beszámolási időszakban a 

felgyorsult tátsada1mi és gazda
sági változások szakszerveze
tünktől az új követelményekhez 
való rugalmasabb alkalmazko
dást. kulturális nevelő mun· 
kánk továbbfejlesztését igé
nyelték. Nevelő munkánk hom
lokterében továbbra 1s a terme
lést, gazdálkodást segítő agitá
ció- és propagandaerősítés. a 
tudatformálás, a politikai, gaz
dasági és kulturális célok reali
zálására, a X. kongresszus ne
velési határozatainak valóra 
váltására történő mozgósítás 
állt. 

Agitáció, propaganda 

Az elmúlt öt évben vállalata· 
ink közül elsősorban a MÁV 
helyzetének alakulása. az élet
színvonalban tapasztalt meg
torpanás a korábbinál kedve
zőtlenebb helyzetet teremtett az 
agitáció és propaganda számá
ra. A vasúti szervezeti változá
sok nem tudták megoldani a 
munka· és üzemszervezés1. 
üzemirányítási problémákat. 
Mindezek hatására romlott a 
munkafegyelem, a társadalmi 
tulajdon védelme. A gmk-k. 
szerződéses vállalkozások és 
üzletek elteI']edésével helyen· 
ként feszültségek is kialakul
tak. A meglévő ellentmondások 
feloldását a tagság fokozottabb 
mértékben igényelte a szak
szervezettől. Sokszor olyan fe
szültségek megszüntetését is a 
szakszervezettől várták, ame
lyekben a mozgalomnak csak 
jelző szerepe van. 

Az agitációs munkánkban a 
legnagyobb gondot a túlórázta
tás, a budapesti kirendelés 
megértetése, a szervezési intéz
kedések előkészítése és magya
rázása, a differenciált bérezés. a 
jobb anyagi ösztönzési rendszer 
hiánya, a vezénylési és alkat
részellátási problémák okozták 
Ugyanakkor azt is el kell mon
dani, hogy az idei, jobban diffe
renciált béremelés sem minden 
vasúti rétegnél talált egyértel
műen kedvező fogadtatásra. 

A X. kongresszus határozatot 
hozott az írásos agitáció és pro
paganda erősítésére. Ennek ré
szeként feladatul szabta. hogy a 

Magyar Vasutas nagyobb pél
dányszámban jusson el a tag
sághoz, s ezzel javítsuk a testu
letek munkájának nyih'ánossá
gát. a szakszervezeti tagság és 
tisztségviselők táJékoztatását 
Napjainkban 41 ezer példány
ban, a tagság közel egyharma
dához jut el lapunk 

A lap tudósítói és lev('lezó1 
hálózatának segítségét 1s fel
használva széles körű nv1lvá
nosságot biztosít a szaks;erve
zetí élet eseményeinek. a vezető 
szervek és alapszervezetek 
munkájának. s('gíti szakszen.·e
zetünk termelési ag1tác1óját. 
propagandamunkáJát. Feltárja 
a vasút munkájában. a dolgo
zók élet· és munkakórulménye-
1ben előforduló hiányosságokat 
Bizalommal fordulnak a laphoz 
olyan dolgozók 1s. akik egyéni 
panaszaik. sérelmeik orvoslásá
hoz kérnek segítséget 

A szakszervezeti bizottságok 
aktívabb munkájára van szük
ség. hogy a Magyar Vasutas 
közérdekű írásait. míormác1óit 
a mindennapi agitációs és pro
pagandamunkában, a tisztség
viselők tevékenységében vala
mennyi vasúti szolgálati he
lyen. b1zalm1csoportban ered
ményesebben hasznosítsák. 

Információ, tájékoztatás 

A X. kongresszus óta kedve
ző változás következett be a po· 
litikai információ tartalmában. 
amit a tagság és a vezető testü
letek 1s megerősítettek. A tiszt· 
ségv1selők bátrabban. a jobbí
tás szándékával teszik szóvá a 
fogyatékosságokat 

A munkahelyek szociális kö· 
rülményeivel. az üzem· és mun· 
kaszervezés problémái\·al, a 
kollektí\· szerződéssel. a mun
kafegyelemmel. az anyag- és al
katrészellátással. a menetrend 
összeállításával kapcsolatos in
formációk száma növekedett. 
Ez tájékoztató munkánk to
vábbfejlesztésének 1ránya1t is 
megjelöli. 

Az információs. de különösen 
a tájékoztatómunka tartalmi 
színvonalának javulását ered
ményezte, hogy a szakszerve
zeti bizottságok jelzéseire a köz· 
ponti szen.·ektől rendszereseb-

bé vált a visszacsatolás. A Ma
gyar Vasutasban is gyakran 
nsszatérünk egy-egy közérde
kű mformác1óra. 

Az mformác1ókra adott tájé
koztatás azonban nem mindig 
találkozik a dolgozók egyetérté
sé\·el. Előfordult. hogy a túl ál
talános megfogalmazások és a 
hosszú válaszadási 1dő miatt a 
visszacsatolásokat nem fogad
ták el a tisztségviselők. Ezekből 
a tapasztalatokból látható. hogy 
az utasítások idézése helyett 
nagyobb politikai körültekin· 
téssel. kellő ag1tác1ós érvekkel 
alátámasztott válaszokat vár
nak az alapszervezetek. még 
akkor 1s. ha a válasz nemleges. 

Tömegpolitikai oktatás 

A beszámolási 1doszakban 
szakszervezeti munkánk szer
ves részének tekintettük a tag
ság oktatását és a választott 
tisztségviselők felkészítését. 
Nagy figyelmet fordítottunk 
munkásmozgalmi hagyomá
nyaink ápolására. a felelősség
tudat. a közéletiség iránti igény 
felkeltésére. 

Ön.·endetes. hogy a tömegpo
litikai oktatásban részt vevő 
40-42 ezer vasutas i5-80 száza
léka fizikai munkakörökben 
dolgozott. s mintegy 65 százalé
kuk szoc1ahsta brigádtag volt. 

A tagság politikai oktatását 
mintegy 1700 propagandista 
végzi. lelkiismeretesen. A köve
telményekhez alkalmazkodva 
több figyelmet fordítottunk a 
propagandisták kiválasztására. 
felkészítésére. társadalmi mun
kájuk anyagi és erkölcsi ehsme· 
résére. 

A tisztségviselők képzése 

A szakszervezeti t1sztségv1se
lők felkészítését az 5 éves beis
kolázási terv alapján Balaton· 
kenesén. Gárdonyban és az 
SZMT oktatási központokban 
végeztük. A tanfolyamokon az 
önálló eligazodásra. politikai és 
gazdasági céljainknak megfele
lő. egységes szemlélet kialakítá
sára. a mindennapi gyakorlati 
feladatok ellátásához nélkülöz· 
hetetlen mozgalmi munkamód-

1985. DECE:\IBER 1!1. 

szerek propagálására. a dPm'>k
rat1zmus fejlesztés(>re töreked
tünk. 

A beszámolási időszakban 
szervezett tanfolyamok kltl'r· 
jedtek valamennyi választott 
tisztségviselőre. s a tanfolya
mok tematikái átfogták a szak
szervezeti munka egészét. Több 
mmt 12 ezer t1sztségv1sPlő r(,. 
szesült a társadalmi munkához 
nélkülözhetetlen reszort tanfo
lyami alap-. illetve továbbkép
zésben. 

A beszámolási 1dószak máso
dik felében csökkentettük a 
tanfolyamok idejét. s egyhetes, 
illetve levelező tagozatos, mun
kaidő-kímélő tanfolyamokon 
oktattuk a hallgatókat 

Oktatási munkánkban ki
emelt feladatunknak tekintet
tük a bizalmiak munkahelvi 
szintű felkészítésének segítését, 
a képzés-tájékoztatás-informá
lás egységének biztosítását. 

A tapasztalatok azt mutatják. 
hogy a tisztségviselők. s első
sorban a főb1zalmiak. általában 
ismerik feladataikat. eligazod
nak a munkahelyi kérdések
ben. 

Közművelődés 

A közművelődési tön.·ény c>s 
a X. kongresszus határozatának 
végrehajtása megítélésünk sze
rint folyamatos még akkor 1s, 
ha az eredmények a társadalmi 
elvárásoktól és saját lPhetősé
gemktől elmaradtak. 

Az üzemi és területi művelő
dést bizottságok munkájának 
eredményeként kedvező ta
pasztalatok egész sorát lehetne 
felvonultatni. Ezek közul 1s ki
emelkedőek a vasútvonalak JU· 
bileumához kötodő kulturális 
események. a vasútt01ténett 
amatőr kutatások, a nyolc álta
lános iskola után a va,;Útra kP· 
rülő fiatalok 1skolarendszErű 
képzése. az 1degenny('l\·-okta· 
tás szorgalmazása. a vasutas 
munkásmozgalmi hagyomá
nyok feltárása. a szabadidő kul
turált eltöltésére számos lehPto· 
séget kínáló szocialista hr11.{ád
klubok és KTE-rendez\·ények 
s egyéb közmű\·elődési akciók 

Általánosságban 1s megálla
pítható, hogy ahol a gazdasági 
vezetés és a szakszer\ ezet nem 
egymásra vár, s nemcsak a fel
sőbb szervek által kPrt beszá
molók készítésekor f1gyl'l oda a 
művelődési bizottságok munká
jára. a munkahelyi művelődés
re. a gazdasági építő munka ne
hézségei és a szabadidő közis
mert problémái ellenére 1s lehet 
eredménveket elérni a közmű
velődési · párthatározat valóra 
váltásában. 

A tanulási igények felkeltésé
re k1feJtett ag1tác1ós és propa· 
gandamunka saJnos nmcs 
aránvban az e téren elert ered· 
ményekkel. Évröl éwe csökken 
az általános. a közép· és felsőfo
kú oktatási intézményekbe be· 
iratkozott dolgozók száma. Ez a 
vasutasok túlterheltségével. a 
bérezés ellentmondásaival, a 
létszámhiánnyal. a bejárás 
miatti kötöttségekkel. s az élet· 
színvonal megtartására való to· 
rekvéssel magyarázható. Ked· 
vező jelenség viszont. hogy a ta
nulmányukat megkezdők kö
zött csökkent a lemorzsolódók 
száma. 

Szakszen.·ezetünk fenntartá· 
sában 24 önálló kóltségvetéssel 
gazdálkodó művelődési intéz· 
mény üzemel. amelyek eredmé· 
nyesen működtek közre a to· 
megpolitika1 oktatásban, a tiszt· 
ségviselők képzésében. fóru· 
mok. tájékoztatók szef'\·ezésé· 
ben. Szerepet vállaltak a dolgo
zók hiányos alapmüveltségének 
pótlásában és fejlesztésében. 

Az ismeretterjesztő tevékeny· 
séget a művelódés1 mtézmé· 
nvek előadásokkal. közhasznú 
t;nfolyamokkal próbálták erő· 
síteni. azonban a látogatók szá· 
ma az életmódváltozás,;a, 
együttjáró gondok miatt -18 ,;zá· 
zalékkal csökkent. s jelenleg 
ahg én el az 50 ezret. 

A szocialista brigádklubok 
száma 1980-hoz viszonyítva 
12-ről 19-re nőtt. de taglétszá· 
mú csökkent. Ebben a propa· 
gandamunka h1ányossága1 mel· 
lett közrejátszott az életszínvo· 
na! tartására való törekvés. s a 
túlmunkák növekedése 1s. 
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A beszámolási időszakban 
több intézménynél (Landler 
Művelődési Ház. Törekvés Mű
velődési Központ. miskolci Vö
rösmartv Művelődési Ház. sze
gedi Petőfi Sándor Művelődési 
Ház stb.) - a felújítás eredmé
nveként - javultak a művelő
dési munka feltétele1. 

Az 1981-ben egy évre kísér
leti jelleggel létrehozott Orszá
gos Művelődési Központ nem 
váltotta be a hozzá fűzött remé
nyeket. ezért 1983-ban a köz
ponti vezetőség megszüntette. 
Feladatát a Módszertani és Ko
ordinációs Tanács vette át. To
vábbi intézkedésekre van azon
ban szükség. hogy az új testület 
eredményesen segítse a vas
utas művelődési intézmények 
munkáját. 

Titkárságunk 1982 februárjá
ban hozott határozatot a műve
lődési intézmények új irányítási 
rendszeréről. Ennek hatására 
néhány területen szorosabb 
kapcsolat alakult ki az irányító 
szakszervezeti bizottságok kö
zött A művelődési intézmények 
munkájában. az anyagi feltétel
rendszerben beállt kedvezőtlen 
változások azonban az intézmé
nyek számára saJátos kényszer
pályát eredményeztek. amelyek 
az szb-kel kialakított kapcsola
tokra kedvezőtlenül hatottak. 

A vasutaskönyvtárak. könyv
tán szolgáltató helyek száma a 
X. kongresszus óta csökkent. 
Ennek oka kettős: egyrészt 
azok az önálló könyvtárak. me
lyek nem feleltek meg a SZOT 
1980-as irányelveiben meghatá
rozott feltételeknek. letéti 
könyvtárak lettek. Másrészt a 
gazdaságosság követelményét 
szem előtt tartva fokozatosan 
sor került a könyvtári szétapró
zottság megszüntetésére is. 

A X. kongresszus határozatá
nak szellemében végeztük mű
vészeti nevelő- és propaganda
munkánkat. Alap- és közép
szervneteinknél kiépültek a 
művészeti nevelő- és propagan
damunka szervezeti keretei. 

A művészeti intézményekkel 
kiépített kapcsolataink tovább
fejlődtek. Sikeresen folytatjuk 
az Erkel Színházban a vasutas
bérletc>zést. A 25 év alatt közel 
34 ezer bérletet helyeztünk el 
az egész ország területén. Az 
operabérlet-igényeknek csak 

mintegy 70 százalékát tudjuk 
kielégítem. Erősödött kapcsola
tunk a József Attila Színház és 
a Radnóti Színpad vezetésével. 
s a Thália Színházzal kötött 
együttműködésünk 23 év óta tö
retlenül fejlődik. 

A színházakkal együttmű
ködve az elmúlt öt évben 13 
teltház-akciót, 10 irodalmi és 
szocialista brigádműsort szer
veztünk. Központi műsorral kö
szöntöttük Záhony, Dombóvár. 
Tapolca kiváló szocialista bn
gádjait. 

Az amatőr művészeti együt
tesek sajátos szerepet töltenek 
be a művészeti. közösségi neve
lő munkában. A vasút területén 
99 amatőr együttes végez ered
ményes közösségi munkát. 

Az elmúlt évben 12 együtte
sünk Kiváló Együttes és Szoci
alista Kultúráért kitüntetés
ben részesült. Művészeti cso
portjaink nemzetközi kapcsola
tokkal is rendelkeznek. Ezek a 
kapcsolatok segítik a különböző 
országok életének. kultúrájá
nak, hagyományainak megis
merését. a népek közötti barát
ság elmélyítését. 1980-1984 
között együtteseink 37 esetben 
szerepeltek külföldön, s külföl
di együttesek fogadására 12 
esetben került sor. 

A művészeti nevelés sajátos 
formájára ad lehetőséget a Vas
utasok Szakszervezete Köz
ponti Ének-Zene Iskolája, a 
vasutas amatőr képzőművészeti 
kör, ahol a fizikai és értelmiségi 
dolgozók mellett a vasutasok 
gyermekeinek művészeti isme
reteit 1s gazdagítják. 

Testnevelés és sport 

A X. kongre;;szus óta a tö
megsport a munkahelyi olimpia 
keretén belül került lebonyolí
tásra. Rendszeresebbé váltak a 
családias jellegű megmozdulá
sok, csökkent a csak eredmé
nyeket hajszoló, a versenyspor
tot utánzó események száma. 
Javult a sport propagandája, 
erősödött a testneveléssel fog
lalkozó szervezetek együttmű
ködése. A természetjáró-szak
osztály programjait igénybe ve
vők száma 12 ezerről 25 ezer fö
lé emelkedett. 

IV. 

A vasutas-sportegyesületek 
létesítményei, előzetesen egyez
tetett program szerint várják a 
vasutas dolgozókat. Ezek a jól 
felszerelt létesítmények gyak
ran zsúfoltsággal küzdenek. Ki
használtságuk délutánonként 
szinte 100 százalékos. Ezért 
minden évben fontos feladat
nak tekintettük a SZOT által 
meghirdetett társadalmi pálya
építési akcióban való részvételt. 
Ennek eredményeként az el
múlt évben - Dombóvárott, 
Gyöngyösön, Kiskunhalason, 
Vésztőn, Budapesten - épült 
tömegsport-tevékenységet segí
tő létesítmény. 

A vasutas verseny- és él
sporttal az első kategóriában ki
emelt nyolc nagy és a második 
kategóriába sorolt 13 közép
egyesületben foglalkozunk. 

A versenysport fejlődését se
gítő sportberuházások közül 
megvalósult a BVSC-uszoda 
befedése, a teniszcsarnok meg
építése. átadásra került a Hala
dás VSE munkacsarnoka, és a 
Dombóvári VSE kosárlabda
csarnoka. Használatba vették a 
sportolók a szegedi VSE új öltö
zőit, valamint a Törekvés SE 
munkacsarnokát. 

Ennek ellenére a csökkenő 
támogatások nehéz helyzet elé 
állították azokat a kis egyesüle
teket, amelyek csak társadalmi 
összefogással működnek, s a tö
megsport bázisai voltak. Bevé
telnövelő intézkedésekkel, ötle
tekkel. javaslatokkal csak a na
gyobb egyesületeknél sikerült a 
hiányzó összegeket pótolni. 

A Vasutasok Szakszervezete 
nemzetközi sportkapcsolatai a 
X. kongresszus óta bővültek. 
A SZOT és a sportági szakszö
vetségek segítségével egyesüle
teink kapcsolatba kerültek az 
európai tőkés országok mun
kássportszövetségeivel és csa
pataival is. 

A Nemzetközi Vasutas Sport
szövetség (USIC) szervezésé
ben erősödött a magyar vas
utas-sportmozgalom rangja. 
A technikai bizottságba is bevá
lasztották szervezetünket, s így 
a nemzetközi szövetség vala
mennyi vezetőtestületében a 
magyar vasutas-sportmozga
lom képviselteti magát. 

Szakszervezeti élet, vezető és irányító 

A X. kongresszus határozata
inak megvalósítása érdekében 
a beszámolási időszakban terv
szerű és következetes munkát 
végeztünk. A kongresszust kö
vetően több olyan jelentős hatá
rozat. szabályozás és állásfogla
lás született, amelyek kedve
zőbb feltételeket teremtettek a 
vezetés és az irányítás színvo
nalának növeléséhez, a demok
ratizmus tartalmasabbá tételé
hez. a tömegkapcsolatok erősí
téséhez. Közülük is kiemelke
dő: 

- a SZOT 1981. április 17-i 
határozata, 

- az MT-SZOT 104911982. 
sz. egyuttes szabályqzása, 

- az MSZMP KB 1983. ok
tóber 12-i állásfoglalása. 

A központi vezetőség. az el
nökség. a titkárság és a MÁV
bizottság meghatározó szerepet 
töltött be az ágazathoz tartozó 
szakszervezeti szervek irányítá
sában. 

A központi vezetőség a tagsá
got. az egyes rétegeket érintő 
elvi. gyakorlati kérdésekkel. az 
élet által felvetett új problé
mákkal tervszerűen foglalko
zott. Céltudatos és differenciált 
érdekképviselet! és nevelő tevé
kenységPt folytatott. Állást fog
lalt. döntött a hatáskörébe tar
tozó témákban, meghatározta a 
teendőket, a szakszervezet előtt 
álló időszerű feladatokat. 

Az elnökség havonta, illetve 
szükség szerint ülésezett. Ope
ratív vezető tevékenysége leg
inkább az ágazatot érintő dön
tések előkészítésében. a végre
hajtás szervezésében érvénye
sült. Döntései. intézkedései jól 
szolgálták a kongresszusi hatá
rozatok és az időszerű feladatok 
megvalósítását. Célkitűzései 
eredményes megoldásához fi-

munka 
gyelembe vette a tagság, az 
alap- és középszervek vélemé
nyét, javaslatait. 

A MÁV-bizottság a beszámo
lási időszakban alakult meg. 
Létrehozását a MÁV jogállásá
nak megváltozása indokolta. 
Kéthavonta, illetve szükség sze
rint ülésezett. Rövid idő alatt 
megtalálta a rendeltetésének 
megfelelő szerepét. Jól segítette 
a központi vezetőség és az el
nökség munkáját, a vasutas 
dolgozók élet- és munkakörül
ményeivel kapcsolatos döntése
ket. 

A tapasztalatok azt bizonyít
ják, hogy az érdekvédelem és 
érdekképviselet magasabb 
szintű ellátása érdekében a köz
ponti vezetőség és az elnökség 
tanácsadó testületeként a 
MÁV-bizottságra a jövőben is 
nagy szükség lesz. 

A titkárság a munkaterv 
alapján ülésezett. Elsődleges 
feladatának a határozatok reali
zálásának meggyorsítását, az 
elnökség tehermentesítését, a 
vezetők és az apparátus mun
kájának összehangolását tekin
tette. 

A beszámolási időszakban a 
központi vezetőség mellett 22 
szakmai réteg- és munkabizott
ság tevékenykedett. Ezek a bi
zottságok észrevételeikkel. ja
vaslataikkal jól segítették szak
szervezetünk vezető testületei
nek munkáját. Kollektív mun
kájukkal cselekvően hozzájá
rultak a vezető-irányító munka 
színvonalának emeléséhez. a 
szakszervezeti és vállalati dön
tések, előterjesztések és határo
zati javaslatok konkretizálásá
hoz, egyértelműsítéséhez. 

A központi vezetőség mellett 
működő nőbizottság segítette a 
kongresszusi és a nőpolitikai 

határozatok megvalósítását. 
Felméréseket végzett a nagy
családosok, az egyedül állók 
helyzetéről és megoldásokat ja
vasolt problémáik rendezésére. 
Figyelmet fordított a tisztségvi
selők felkészítésére, képzésére 
is. Munkakapcsolatuk azonban 
a központi vezetőség osztályai
val, a munka- és szakbizottsá
gokkal nem volt rendszeres. 

A központi vezetőség ifjúsági 
bizottsága a határozatok szelle
mében végezte véleményező, 
javaslattevő, tanácsadó felada
tát. 

A nyugdíjas bizottság terv
szerű munkát végzett. Rendsze
resen gyűjtötte, összesítette és 
hasznosította a munkájához 
szükséges tapasztalatokat. Se
gítette a középszervek nyugdí
jas szervezőinek és a nyugdíjas
alapszervek munkáját. A nyug
díjasok ügyeivel való foglalko
zás tartalmában, szervezeti és 
kulturális életük feltételeinek 
biztosításában, életkörülmé
nyeik, megbecsülésük javításá
ban tovább gazdagodott. 

A középirányító szakszerve
zeti szervek nélkülözhetetlen 
szerepet töltöttek be a sz<".kszer
vezeti határozatok végrehajtá
sának elősegítésében, az alap
szervezetek irányításában. Fo
lyamatosan aktivizálták, moz
gósították a hozzájuk tartozó 
szolgálati helyek tagságát a 
gazdasági tervek teljesítésére, a 
minőségi munkára, a gazdasá
gosságra. Az érdekvédelmi és 
képviseleti tevékenységet -is 
megfelelően látták el. Gondos
kodtak a dolgozók élet- és mun
kakörülményeinek javításáról. 
Tevékenységükkel hozzájárul
tak a dolgozók tudatának for
málásához, kulturális igényeik 
kielégítéséhez. 

A beszámolási időszakban to
vább folytatódott a MÁV szol
gálati helyeinek centralizálása, 
a körzeti üzemfőnökségek létre
hozása. Ez a korszerűsítés a 
szakszervezeti munka végzése 
mellett nagy erőfeszítést jelen
tett az alapszervezetek szá
mára. 

Az új gazdasági egységekhez 
igazodva a szakszervezeti szer
vezetek kialakultak. Munkájuk 
folyamatosan megújult. Szerve
zeti életük jó irányban fejlődött. 
A bizalmiak javuló munkáján 
keresztül tömegkapcsolatuk to
vább erősödött. A csoport- és 
összevont taggyűlések a kezdeti 
nehézségek után rendszereseb
bé és színvonalasabbá váltak. 
A főbizalmirendszer bevezetése 
a bizalmitestületek megalakulá
sa és munkájuk új tartalmat 
adott az alapszervezetek tevé
kenységének. 

A szakszervezeti és munka
helyi demokrácia tovább

fejlesztése 

A X. kongresszus óta fejlő
dött a szakszervezeti és üzemi 
demokrácia, gazdagodtak a de
mokratizmus gyakorlásának 
közvetlen és képviseleti formá1. 
Ez a szervezeti élet alakulá

0

sá
ban a jogok és hatáskörök gya
korlásában egyaránt kifejezésre 

jutott. A munkahelyi és a szak
szervezeti demokrácia fórum
rendszerében fontos s::.erepet 
töltöttek be az alapszervezeti 
bizalmitestületek. 

A dolgozók véleményei, ja
vaslatai. a tisztségviselők köz
vetítésével többnyire eljutottak 
a szakszervezeti vezető testüle
tekhez. A legtöbb alapszerve
zetnél változatlanul óriási fel
adatot jelent az év elején kötele
zően jelentkező témák tárgyalá
sa, a dolgozók véleményének 
összegyűjtése. hasznosítása. 
A bérfelosztásnál és a jutalma
zásoknál azonban változatlanul 
kevés volt az idő a bizalmijogok 
gyakorlásához. 

Jó gyakorlatnak bizonyult. 
hogy a központi vezető testületi 
döntések előtt a dolgozók az 
őket érintő kérdésekben véle
ményt mondhattak. A 'rétegta
nácskozások eredményesebbé 
tették a közösen hozott dönté
sek végrehajtását. 

Kádermunka, a személyi 
feltételek biztosítása 

A beszámolási időszakban 
fejlődött a kádermunka. szak
szerűbbé vált a személyi feltéte
lek biztosítása. A szakszerve
zeti tiszts�gv1selők. aktivisták 
többsége bebizonyította alkal
masságát. Számos. a korábbitól 

V. 

eltérő. újszerű feladatokat ol
dottak meg és Jelentős érd�me
ket szereztek abban. hogy a 
szakszervezeti mozgalom tekin
télye tovább nőtt. 

A beszámolási időszak alatt 
tovább erősödött szakszervezP
tünk kapcsolata az ágazati és a 
funkcionális mimszténumok
kal. Hatékonyságában és rend
szerességében elsősorban a 
MÁV. a GYSEV, az Utasellátó 
Vállalat gazdasági vezetésével 
teljesedett ki. A testületekben a 
fontosabb társadalmi. gazdasá
gi és szakmai kérdésekben kö
zös álláspontot alakítottunk ki 
és a megvalósítás érdekében is 
együttesen cselekedtünk. 

A területi szakszervezeti bi
zottságok és a központi appará
tus eredményes kapcsolatokat 
építettek ki a szakszervezetek 
megyei tanácsaival. A vasutas
szakszervezetnek valamennvi 
tanácsban van képviselet�. 
Tisztségviselőink egyre több 
szerepet vállalnak a szakma
közi bizottságok működésében. 
a településfejlesztési munká
ban. 

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsával hosszú évek óta jó a 
kapcsolatunk. A különböző kér
dések előkészítésében a SZOT 
igényelte vezető testületeink 
véleményét és azt a döntések
nél több esetben figyelembe is 
vette. 

A szakszervezet gazdálkodása 
A beszámolási időszakban 

gazdálkodásunk alapelve volt, 
hogy a X. kongresszus határo
zatában megjelölt feladatok 
eredményes végrehajtásához az 
anyagi lehetőségek és a moz
galmi célkitűzések összhangját 
megteremtsük. 

A pénzügyi eszközök felhasz
nálásánál a tagság igényeinek 
fokozottabb figyelem bevételé
re, a bizalmiak, bizalmitestüle
tek javaslatainak érvényre jut
tatására törekedtünk. 

A szociális, kulturális. sport
és egyéb igények magasabb 
szinten történő kielégítése érde
kében az alapszervezetek tag
díjrészesedését 1985-ben 45 
százalékról 50 százalékra 
emeltük. 

A rendelkezésre álló pénz
ügyi eszközökkel szervezeteink 
felelősséggel, tervszerűen gaz
dálkodtak. Érvényesültek a 
SZOT és elnökségünk gazdál
kodási irányelvei, melynek ha
tékonyságát az irányítás. okta
tás és ellenőrzés összehangolt 
alkalmazásával segítettük elő. 

A beszámolási időszakban a 
dolgozói létszámmal arányos 
mértékben tovább csökkent a 
tényleges szakszervezeti tagok 
száma, viszont növekedett a 
nyugdíjas szakszervezeti tagok 
és a szervezett tanulók száma. 
A szervezettség a MÁV. a 
GYSEV és az Utasellátó Válla
lat dolgozói között 97,7 százalé
kos volt. 

Bevételeinket a tagdíj állan
dó növekedése. az állami támo
gatás folyamatos csökkenése 
Jellemezte. Az egyéb bevételek 
évenként közel azonos szinten 
realizálódtak. A tervidőszakban 
néhány területen bevezetésre 
került a levonásos tagdíjfize
tés. Ezt eddig ott alkalmaztuk. 
ahol a munkáltatási körülmé
nyek és a váltó munkahely 
miatt a tagság nehezen tudott 
eleget tenni tagdíjfizetési köte
lezettségének. A levonásos tag
díjfizetés eredményeként eze
ken a területeken Ja\·ult a tag
díjfizetési készség Ugyanakkor 
azt is el kell mondam, hogy a 
tagdíjlevonás jelenlegi módJa 
egyes rétegeknél kedvezőtlen 
fogadtatásra talált. 

A X. kongresszus határozata
inak megfelelően rendszeresen 
ellenőriztük a pénzügyi eszkö
zök felhasználását. A központi 
és területi szerveink évente 
minden gazdálkodó egységün
ket legalább egy esetben ellen
őrizték. Esetenként sor került 
visszatérő ellenőrzésekre is. Az 
ellenőrzések tapasztalatai sze
rint az anyagi alapok és eszkö
zök felhasználása tervszerű 
gazdálkodást. megfelelo pénz
ügyi fegyelmet mutatott Az or
szágos tagdíjbevételi tervek tel
jesítésénél visszatérő lemara
dás azonban szükségszerűen 
megköveteli. hogy ezután is 
erőfeszítéseket tegyünk a tag
díjbevételi tervek teljesítésére. 

VI. 

::.:._____��-=====::::::;i 

Az alapszervezetek számvizs
gáló bizottságainak ellenőrző 
munkája általánosságban javu
lást mutat. További intézkedé
sekre van szükség. hogy mun
káJuk a művelődési intézmé
nyekben ne formál!!> legyen. s 
ne csak az aláírásokra korláto
zódjék. 

A segélyek anyagi fedezetét a 
tagdíjból. és az alapszervezetek 
kezelésébe utalt vállalati se
gélykeretből biztosítottuk. Kü
lön keretet képeztünk a nagy
családosok. a gyermeküket 
egyedül newlő szülök, ala
csony jövedelmü nyugdíja:.ok 
és ozvegyek segélyezésére 

A nyugdíjasok intézményes 
(temetési) segélyeit teljt>s egé
szében a központi alapból fe
deztük. 

A tagdíjból adott segély1'k 
összege a beszámolási időszak
ban emelkedett. az alapszerv�
zetek rendelkezésére álló pénz
források 26 százalékát tette ki. 
A vállalati segély összege 
ugyanakkor azonos szinten ma
radt. Eredményes volt az a tö
rekvésünk. hogy alapszerveze
teink ne a segélyezettek számát 
növeljék. hanem a szociális 
szempontból rászorultaknak 
magasabb összegű segélyt adja
nak. Ennek eredménye. hogy a 
szociális segélyek 1 főre eső át
laga az előző beszámolási idő
szakhoz viszonyíti·a 440 Ft-ról 
630 Ft-ra növekedett. 

Szakszervezetünk nemzetközi munkája 
A X. kongresszus óta eltelt 

időszakot a nemzetközi feszült
ség növekedése. az enyhülési 
politika szellemének a háttérbe 
szorulása jellemezte. A negatív 
hatások a nemzetközi szakszer
vezeti mozgalomban korábban 
kibontakozó akcióegység-törek
véseket is lefékezték. sőt a len
gyelországi események nyomán 
a lengyel szakszervezeti mozga
lom alakulásának eltérő meg
ítélése miatt - megtorpant a 
kapcsolatok további rendeződé
se. 

Szakszervezetünk nemzet-
közi tevékenységében változat
lanul első helyen szerepel a szo
cialista országok. mindenek
előtt a Szovjetunió vasutas
szakszervezeti szerveivel való 
együttműködés. 

A szocialista országok vas
utas-szakszervezeteivel való 
kapcsolatainkat általában a ki
egyensúlyozottság, egyes ese
tekben a szinten tartás jelle
mezte. 

Az éves nemzetközi progra
mokban a tervezettnél több 
nyugati szakszervezeti delegá
ció kereste fel hazánkat. Ez a 

tény egyben jól tükroz1 a ha- a Xemzetközi Vasutas Szak
zánk iránt megn� livánuló álta- szervezeti Szeminánum ulése 
lános érdeklődés növEkedé- Belgiumban és Csehszl0vákiá-
sét is. ban. 

Ezen a területen kapcsolata
ink megalapozottságát jelz1. 
hogy az eltelt öt év alatt - a 
szocialista országok szakszerve
zeti mozgalma számára is ked
vezőtlen időszakban - hazánk
ba látogattak, szakszervezetünk 
vendégeiként. az angol. az oszt
rák. a nyugatnémet, a finn. a 
francia. a belga. a luxemburg1. 
az ausztráliai és új-zélandi vas
utas-szakszervezetek főtitkára1. 

A fejlődő országok vasutas
szakszervezeteivel elsősorban a 
különböző többoldalú nemzet
közi találkozókon volt lehetősé
günk eszmecserére. Ezen túl
menően vendégül láttuk az al
génai vasutas-szakszervezet de
legációját és vezetőszintű kül
döttségünk tett látogatást Szí
riában. 

Az elmúlt időszakban zaJlott 
le a Közlekedési és Szállítási 
Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetségének -! évenkénti 
konferenciája Damaszkuszban, 

Jelentős sikerként könyvel
hető el az európai \·asutas-szak
szervezetek Bécsben megtartott 
béke konferenciája. 

A nemzetközi szövetség alap
szabályának megfelelően zajlot
tak le évenként a szövetség ad
minisztratív bizottságának ülP
sei és a vasutas ágazati bizott
ság ülései. Szakszervezetünk az 
említett fórumokon tevékenyen 
járult hozzá a tanácskozások 
munkájának sikeréhez 

l\"emzetköz1 propagandánk 
számára elsősorban a Magyar 
Vasutast vettük igénybe. 

Az elmúlt években a SZOT 
Szociáltunsztikai Irodájának 
szervezésében nyolc országból 
40 csoporttal 580 külföldi vas
utas tett látogatást központunk
ban és kapott tájékoztatást a 
magyar vasútról és szaksze1-vc
zetünk tevékenységéről. 

Szakszervezetünk - Jelenle� 
31 országgal tart fenn kapcsola
tot. 
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A MAV Vezérigazgatóság 

A VII. ötéves tervben 

Közművelődés a vasúton 
A MÁV Vezérigazgatóság 

VII ötéves oktatásfejlesztési 
tervét, a VI ötéves terv. a táv
lati oktatási koncepció végre
hajtási tapasztalatai. valamint a 
vállalati tervcélok alapján dol
goztuk ki. Figyelem be vettük a 
MÁV jogállásában. szervezeté
ben bekövetkezett változásokat 
is. 

Melyek a VII. ötéves terv leg
fontosabb közművelődési célki
tűzései? Mindekelőtt: a vasút 
eszközeit, berendezéseit mű
ködtető, szabályozó. összehan
goló vasutas dolgozók általános 
és szakmai műveltségének, 
képzettségének további eme
lése. 

Az utánpótlás 
bázisai 

A vasút felső- és középfokú 
végzettségű szakember-után
pótlásánlik bázisai a jövőben is 
a felsőfokú oktatási intézmé
nyek és a szakközépiskolák. 
A szakmunkások és munkások 
utánpótlását az állami intézmé
nyekben és a vasútüzemekben 
képzett fiatal szakmunkásokkal 
kell megoldani. 

A MÁV-ot énntő munka
erőstruktúra-alakulásra 1s fel 
kell készülni, hogy a szabad 
munkaerő rövid időn belül ki
képezve, illetve átképezve be
kapcsolódjon a vasút vérkerin
gésébe. Az állami és a vállalati, 
szakmai oktatás keretében az 
eddiginél lényegesen nagyobb 
helyet kell, hogy kapjanak a 
közgazdasági és kereskedelmi 
szemléleteket fejlesztő ismere
tek. 

Ezután is javítani kell a 
nyelvtanulást szolgáló feltétele
ket. Törekedni kell arra, hogy 
az oktatás fejlesztésére rendel
kezésre álló anyagi erőforrások 
célszerűbben kerüljenek fel
használásra és gondoskodni 
kell az oktatásban közreműkö
dő szakemberek szakmai, peda
gógiai ismereteinek folyamatos 
bővítéséről. 

Állami felsőfokú közlekedési, 
illetve vasútirányú képzés a 
Budapesti Műszaki Egyetemen. 
a Marx Károly Közgazdaságtu
dományi Egyetemen és a győri 
Közlekedési és Távközlési Mű
szaki Főiskolán van. 

Gondoskodni kell arról, hogy 
ezeket az intézményeket szak
emberigényeinkről folyamato
san tájékoztassuk. Cél az, hogy 
így is segítsük elő a MÁV mun
kaerőigényének tervszerűbb ki-

Koniniunista 

niűssah 

A balassagyarmati körzeti 
Üzf'mfőnökségen október 19-én 
kommunista műszakot szervez
tek. Csinosították a szolgálati 
helyeket. mozdonyokat és ko
csikat javítottak. személykocsi
kat takarítottak. Ezenkívül el
v<>gezték az új kocsltároló alja
zatának betonozását is. A ren
dészek az őrkutyák telephelyét 
építc>tték. 

A kommunista műszakon 
összesen 268-an vettek részt. 
munkájuk értéke mintegy 30 
ezer fonnt volt. Akik elfoglalt
ságuk miatt nem dolgozhattak. 
pénzt ajánlottak fel. Ennek ér
téke elérte a 20 ezer fonntot. 

Az üzemfőnökség gazdasági 
vezetői a társadalmi munkából 
befolyt 50 ezer fonnt felét a ber
hidai földrengés károsultjainak, 
a másik felét pedig az idős, 
nyugdíjas vasutasok segítésére 
fordították. 

R. K. I. 

elégítését, az ismeretanyag kor
szerűsítését. a speciális szakis
meretek bővítését. A győri főis
kolát továbbra 1s támogatjuk a 
szaküzemmérnök-képzés meg
szervezésében. 

A vasútirányú képzést nyújtó 
szakközépiskolákban évente 
mintegy 600-an szereznek vég
zettséget. A tovább nem tanu
lóknak mintegy háromnegyede 
helyezkedik el a MÁV-nál. de 
az a cél, hogy ez az arány javul
jon. vagyis hogy a fiatalokban 
fokozódjék a vasút iránti érdE;_k· 
lődés. Ugy tervezzük, hogy Uj
szászon, Tapolcán, Pécsett és 
Szegeden indítunk új szakkö
zépiskolai osztályokat. 

A vasút területén mintegy 22 
szakmában évente kb. ezer 
résztvevővel folyik szakmu11-
kásképzés. A VII. ötéves terv
ben gondoskodni kell a korsze
rűtlen tanműhelyek felújításá
ról. s a fiatalokat - lehetőség 
szerint - további kedvezmé
nyekben kell részesíteni. 

A vállalati oktatás körébe tar
tozó képzés, továbbképzés fel
adata, hogy a vasútüzemvitel 
szakszerű és biztonságos ellátá
sához a szakembereket tervsze
rűen, folyamatosan biztosítsa. 
Ennek érdekében tovább kell 
folytatni a forgalmi-kereskedel
mi tisztek képzését. Az új típu
sú technikusképzésben részesü
lő szakemberek munkába lépé
séig - 1990-ig -, meg kell 
szervezni az általános és mű
szaki tiszti tanfolyamok tagoza
tait. 

A technikusminősítő vizsgá
val. majd az új típusú techni
kusképzésben része•sült szak
emberek - kiegészítő - felső
fokú szaktanfolyami képzését, a 
MÁV Tisztképző keretében kell 
megoldani. Az oktatás színvo
nalának, hatékonyságának 
emelése érdekében az előadó
kat a társfőosztályokkal 
együttműködve - körültekin
tőbben kell kiválasztani, a kö
vetelményszintet emelni kell és 
a felvételi vizsgák rendszerét is 
felül kell vizsgálni. 

Állami 
ösztöndíjak 

A VII. ötéves tervidőszakban 
az üzemvitel szempontjából je
lentős tanfolyamokon mintegy 
32 OOO vasutas képzéséről, to
vábbképzéséről kell gondos
kodni. Körültekintést kíván a 
képzési igények évenkénti fel
mérése. a tanfolyamrendezés1 

Dunakeszin készült 

terv összeállítása. A tanfolya
mok bázisain, oktatási főnöksé
geken, a képzés személyi és tár
gyi feltételeiről 1s megkülön
böztetett figyelemmel kell gon
doskodni. 

A krónikus tantermi és lakó
otthoni helyhiányt meg kell 
szüntetni, akár épületek bérbe
vételével is. A levelező oktatás 
színvonalemelése érdekében a 
nappali és levelező tanfolya
mok arányát célszerűbben 
szükséges kialakítani. Tovább 
kell szorgalmazni az ágazati 
szakmunkástanfolyamok szer
vezését, és az alapfokú szak
vizsgák ismeretanyagát a jövő
ben 1s egyéni tanulás és konzul
tációk útján kell megszervezni. 

Mintegy 60 OOO dolgozó vesz 
részt a MÁV-nál rendszeres 
szakmai oktatásban. A vasúti 
szolgálat színvonalemelése, a 
munkafegyelem megszilárdítá
sa érdekében gondoskodni 
szükséges a végrehajtó szolgá
lati oktatási és időszakos vizs
gáztatás szintjének emeléséről. 
Az oktatótlszteket ötévenként 
pedagóg1a1 továbbképzésben 
kell részesíteni, erkölcsi és 
anyagi megbecsülésüket folya
matosan figyelemmel kell kí
sérm. 

A végrehajtó szolgálati okta
tás munkájában az állomásfő
nököket is be kell vonni. 
A szakvizsgáztatás rendszerét, 
metodikáját felül kell vizsgálni, 
e munkába be kell vonni az Or
szágos Pedagógiai Intézet mun
katársait is. 

A vezetőképzés, -továbbkép
zés keretében gondoskodni kell 
a vezető beosztásokban lévő, és 
a káderképzés1 és utánpótlási 
tervben figyelem be vett dolgo
zók képzéséről. Gondoskodni 
kell arról is, hogy a MÁV szer
vezésű vezetőképző tanfolya
mok ismeretanyaga igazodjék a 
népgazdasági és vállalati aktua
litásokhoz, igényekhez. 

A vasúti mérnökök tovább
képzése a BME Mérnöki To
vábbképző Intézet szervezésé
ben, valamint a MÁV Tisztkép
ző és Továbbképző Intézet ke
retében folyik A következő 
tervidőszakban szorgalmazzuk, 
hogy a MÁV műszaki diplomás 
szakemberei közül minél töb
ben vegyenek részt ilyen irá
nyú továbbképzésben. 

Mindent elkövetünk, hogy a 
MÁV dolgozóinak idegen
nyelv-ismerete a jelenleginél 
jobban igazodjon az igények
hez. Gondoskodni kell arról, 
hogy azok, akiknek a munkako
réhez szükséges, hasznos a 

nyelvismeret, a nyelVVJzsgát 
időben letegyék. 

A munkaerő-utánpótlás és a 
szakembetigény-biztosítás ér
dekében, az ösztöndíjak folyósí
tásához a pénzforrásokat meg 
kell teremteni. A társadalmi ta
nulmányi ösztöndíjak odaítélé
sekor arra kell törekedni, hogy 
a területi és szakmai utánpótlás 
aránytalanságai a tervidőszak
ban minimálisra csökkenjenek. 
Az a cél. hogy a MÁV felsőfokú 
szakemberszükséglet -igényé
nek kielégítése mintegy 50-60 
százalék, ösztöndíjszerződések 
útján történjen. Olyan szakterü
leteken, ahol hazai v1szonvlat
ban nmcs képzés. ott gonda°sko
dunk állami ösztöndíjakról 

A VII. ötéves terv időszaká
ban mintegy 30 külföldi ösztön
díjassal kívánunk tanulmánv1 
szerződést kötni. 

· 

Videofilm
laboratórium 

A következő tervidőszakban 
is gondot kell fordítani a köz
művelődési törvénv \'állalat1 
végrehajtására a mű.velődés1 bi
zottságok munkamódszereinek 
továbbfejlesztésére, a gazdasá
gi vezetés felelősségének továb
bi érvényesítésére. A művelő
dési bizottságok munkájának 
folyamatos támogatása, állandó 
feladat. Az általános iskolai 
végzettséggel nem rendelkező 
vasutas dolgozók alapmÜ\'eltsé
gének megszerzése érdekében 
el kell érni. hogy 1990-ig mint
egy 2000 fő fejezze be általános 
iskolai tanulmányait. 

A BFC és az OSZZSD Film
bizottság tagjaként a MÁV-nak 
az ötéves terv során mintegy 70 
szakmai film elkészítéséről kell 
gondoskodnia. Meg kell terem
teni a lehetőséget saját rideo
film-laboratórium és forgató
csoport létrehozására. Az okta
tási beruházások kivitelezése
kor törekedni kell arra. hogy az 
építés és felújítás alatt álló vas
úti oktatási létesítményeket ha
táridőre átadják rendeltésének. 

Mmdent összevetve a VII. 
ötéves terndöszakban el kell 
érni, hogy az oktatáspolitikai 
feladatok megvalósítása az 
üzem- és munkaszer\'ezés to
vábbfejlesztését, a vezetés szín
vonalának emelését, a korszerű 
információs rendszer kialakítá
sát és a végrehajtó szolgálat jól 
képzett szakemberekkel való 
ellátását eredménvezze. a MÁV 
egész területén. 

Szalonkocsi luxuskivitelben 

A padlószőnyeggel borított, 
harmóniát sugárzó utastérben a 
Dunakeszi Járműjavító főmér
nöke, Gyepessy Ferenc érthető 
büszkeséggel mutatta be az 
üzem legújabb alkotását, egy 
szalonkocs1t. 

- A MÁV Vezérigazgató
ságtól április közepén kaptunk 
megrendelést a szalonkocsi el
készítésére - magyarázza a fő
mérnök. Egy főjavításra 
kisorolt légfűtéses „Y" kocsit 
alakítottunk át. A feladat nem 
volt teljesen új számunkra, hi
szen 1982-ig gyártottunk vasúti 
személykocsikat, de ez a kocsi 
belsőépítészeti szempontból 
mégis teljesen egyedinek szá
mít. Hogy az áprilisi elképzelés
ből november 2-án valóság lett 
- a MÁV vezetői ekkor tesztel-

ték futópróba közben a kocsit 
-, és hogy megfelelő minőségű 
gyártmányt tudtunk készítem, 
az a jó csapatmunkának tulaj
donítható. Akik a kocsin dol
goztak, valamennyien igyekez
tek szakmai tudásuk javát adni. 

Elismerés illeti ezért Peták 
Tibor, Döbör János és Egri 
Márton konstruktőrök, szer
kesztők színvonalas tervező 
munkáját. A most gyártott sza
lonkocsi a nevéhez méltóan a 
belföldi forgalomban közlekedő 
személykocsiknál lényegesen 
nagyobb kényelmet biztosít az 
utazóközönség számára. A 24,5 
m-es kocsi, melyben az üzem1-
ek javaslatára két homlokfalá
ban televíziót helyeztek el. Az 
egyedüli „idegen'' termék a 
Ganz MÁVAG-tól vásárolt 38 
pilótaülés otthoni kényelmet 

biztosít. hiszen a háttámot tet
szés szerint 4 helyzetben lehet 
használni. 

A remekül felszerelt stúdió
ban képmagnó, rádió, hangosí
tó berendezés és egyéb techni
kai eszközök szolgálják a kelle
mes utazást. A kocsi szolgálta
tásai közé tartozik. hogy utazás 
közben a megjelölt állomásra 
taxit lehet rendelni. 

A MÁV vezetőin kívül a du
nakesziek is bíznak abban. 
hogy a december 15-től az uta
zó közönség rendelkezésére álló 
szalonkocsi nemcsak érdekes 
színfolt lesz a tömegközlekedési 
eszközök között. hanem elnyeri 
az utasok tetszését. s talán még 
újabb megrendelést is kap az 
üzem. 

Vetési Imre 
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villamosított vasútvonalat 
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Dr. Tóth Lá;,zló államtitkár átvágja a nf'mzeti<,zínG -,zalagot 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

mert évente 25 ezer tonna gaz
olajat lehet így me{{takarítani. 
Ez a mennyiség a MA V gázolaj
felhasználásának körülbelül 
nyolcadrésze. A vonal egy sza
kaszára - a villamosenergia-el
látó berendezés megépítéséhez 
- a Magyar Nemzeti Bank hi
telt biztosított. Ezáltal lehetővé 
vált, hogy sikeresen fejezzük be 
a VI. ötéves tervi villamosítási 
programot. 

Dr. Bajusz Rezső ezután el
mondotta. hogy mostantól a 
MÁV villamosított vonalainak 
hossza 1843 kilométerre növe
kedett. A hálózat 26 százalékát 
szolgálják ki a villamos vonta
tójánnűvek. A villamosított vo
nalszakaszokon bonyolódik le a 
MÁV szállítási teljesítményé
nek 60 százaléka. 

A vonalvillamosítási munkák 
során - a legfejlettebb techno
lógiai színvonalhoz igazodva -
korszerűsítjük a központi üzem
irányítási rendszert, alkalmaz
zuk a távvezérlést. amelyek le
hetővé teszik a kezelőszemély
zet nélküli transzformátorállo
mások létesítését is. 

A hírközlő berendezések kor
szerűsítése során kiemelkedő 
munkát végzett a Magyar 
Posta. 

Az ünnepi különvonatot a 
V63 sorozatú. 3700 kW telJesít
ményű. elektronikus szabályo
zású villamos mozdony vontat
ta Pécs állomásra. Ezt a jármű
vet - a MÁV igényei alapján 
- a Ganz Villamossági Művek 
és a Ganz-MÁV AG fejlesztette 
ki nehéz tehervonatok és nagy 
terhelésű gyorsvonatok vonta
tására. 

Az ezredfordulóig tervezik 
villamosítani a MÁV törzsháló
zatát. Ezzel lehetővé válna. 
hogy a szállítás háromnegyed 
részét a legkorszerűbb vontató
járművek bonyolítsák le. Hatá
sára a jelenlegi gázolaj-felhasz
nálás a felére csökkenne. 

A vezérigazgató ezután kö-

szönetet mondott a Budapest
Pécs vasútvonal villamosításá
ban részt vevő tervezőknek, ki
vitelezőknek és az irányító szer
vezet dolgozóinak, majd a villa
mosított vonalat átadta a pécsi 
vasútigazgatóság dolgozóinak. 

* 

A Hegyeshalom-Mosonszol
nok állomásköz a távlatban v1-
lamosításra tervezett Hegyesha
lom-Porpác-Szom bathely

Nagykanizsa vonal része. 
Előre hozott villamosítása a kö
vetkezők miatt előnyös: ·A vo
nalon közlekedő irány- és tran
zittehervonatokat jelenleg 
M-62 sorozatú dízelmozdo
nyok továbbítják. A vonatok Je
lentős része Rajka határállomá
son lép ki, illetve lép be az or
szágba, és a jelenlegi gyakorlat
nak megfelelően - Hegyesha
lom állomás kapacitásh1ánya 
miatt - a vonatok jelentős ré
szét Hegyeshalmon áthaladtat
va a dízelmozdonyok vontatják 
Hegyeshalom és Rajka között is 
az 1976-ban villamosított 13,6 
km hosszú állomásközben. 

A Hegyeshalom-Mosonszol
nok vonalszakasz villamosítá
sával Hegyeshalom helyett Mo
sonszolnokon lehet a szükséges 
gépcseréket végrehajtani. Ez 
kettős előnnyel jár, egyrészt az 
M-62-es mozdonyok mintegy 
2-3 órával korábban visszafor
díthatók Szombathely irányba, 
ez átlagban 9 tranz1ttehervona
tot számolva egy teljes moz
donynap-megtakarítást jelent, 
másrészt az új vonalszakasz 
költségmegtakarítása kiegészül 
a villamosított Hegyeshalom
RaJka állomásköz jobb kihasz
nálásából adódó előnyökkel. 
A Hegyeshalom - Rajka kö
zött dolgozó átállítós villamos 
mozdony jobb kihasználásával 
az egész feladat megoldható 
többlet-villamosmozdony alkal
mazása nélkül. 

A székesfehérvári vonalon 
megkezdődött a villamosítás 

A Budapest-Székesfehér-
vár-Szabadbattyán vonalsza
kasz villamosításának közel két 
éven át tartó előkészítése befe
jeződött. a beruházási progra
mot Urbán Lajos közlekedési 
miniszter jóváhagyta. így a ki
vitelezési munkák megkezdhe
tők. 

A program elkészítésében a 
MÁV Vezérigazgatóság, a MÁV 
Beruházási Iroda, a MÁV Ter
vező Intézet dolgozói vettek 
részt. a Magyar Villamos Mű
vek Tröszt. az ERŐTERV és a 
Magyar Posta szakembereinek 
közreműködésével. 

A 69 menetrendi km vonal
szakaszból 59 km kétvágányú 
pálya, melynek villamosítása 
során mintegy 210 km felsőve
zetéket kell felszerelni. A teljes 
beruházás tervezett költsége 
746 millió forint. 

A munkák novemberben 
megkezdődtek, a beruházás tel
Jes kapacitásának üzembehe
lyezés1 időpontja 1988. decem-

ber 31. Ezen belul a villamos 
üzemfelvétel tevezett időpontja 
a vasútüzem igényeinek megfe
lelően 1987. december 31. A be
ruházás megtérülési ideje 4 év. 

A beruházási programunk 
megvalósítása során a 25 kV-os 
energiaellátásra a szabadbaty
tyáni 120/25/20 kV-os transzfor-· 
mátorállomás és az érdi 
120/25kV-os transzformátorál
lomások szolgálnak. Ez utóbbi 
más beruházási program kere
tében valósul meg. A villamosí
tott vonal üzemeltetésére Villa
mos Vonalfőnökséget Érden és 
Villamos Vonalfőnökségi Ki
rendeltséget Székesfehérvárott 
létesítenek. 

A Budapest-Székesfehér-
vár-Szabadbattyán vonalsza
kasz villamosításával a VII. öt
éves terv feladatai között sze
replő Budapest-Székesfehér
vár-Balatonszentgyörgy
Gyékényes-Dombóvár vonal 
egy jelentős részén indulhat 
majd meg a villamos vontatás. 
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Kösepes n1inősítés 
Kisl.unhalasnal. 

Nines összhang az üzemirányUók és a vezénylők között 

November 19-én munkavé
delmi szemlét tartottak Kiskun
halas és Kelebia állomásokon, 
amelven részt vett dr. Bajusz 
Rezső, a MÁV vezérigazgatója 
is. Az üzemfőnökség vezetője 
elmondotta a szemlebizottság 
tagjainak, hogy az idén több 
utast szállítottak. nőttek a bevé
telek. de az áruszállítási teljesít
mény csökkent. Sajnos a lét
számhelyzet is kedvezőtlen, sok 
kocsirendező, jegyvizsgáló és 
raktárnok hiányzik. Ennek elle
nére nem elnézőek azokkal 
szemben. akik megsértik a 
munkafegyelmet Az idén pél
dául 78 vasutas ellen indítot
tak fegyelmi eljárást, többek 
között ittasság miatt. 

Az üzemi balesetek száma az 
idén nőtt ugyan, de egyik sem 
volt súlvosabb kimenetelű. 
A szemlebizottság a munkate
rületeket körültekintően ellen
őrizte. Megállapította többek 
között, hogy az üzemfőnökség 
létesítményei és az állomási vá
gányhálóz�t elavult. A felszere
lések, a berendezések elhaszná
lódtak, különösen a vontatási 
telepen. A mozdonyjavító mű
hely teteje több helyen beázik. 
a v1zsgálócsatornák elhanyagol
tak. a víz- és olajszennyezés ne
hezíti a munkát A forgácsoló
műhely gépei is elavultak. 

Példásnak ítélte a szemlebi
zottság az oktatási létesítmény 
tisztaságát, rendjét, azokat a kö
rülményeket, ahol a jövő vas
utasait képezik. Az oktatási 
épület melletti orvosi rendelők 
minden igényt kielégítenek. 
Példás volt a rend és tisztaság, 
akárcsak a jól felszerelt üzemi 
konyhán. ahol 600 vasutas ré
szére főznek. 

•l 

Elindulnak a ;.zemle résztvevői 

A bizottság tagjai megállapí
tották. hogy a szegedi vasút
igazgatóság törekszik a fejlesz
tésre. az épületek, berendezé
sek felújítására. Ennek több bi
zonyítéka 1s van. Kelebia állo
má;on például a térvilágítás 
korszerűsítésére három év alatt 
egymillió forintot fordítottak. 
Hamarosan befejeződik a felvé
teli épület felújítása is. Kiskun
halas állomás felvételi épületé
nek rekonstrukciója - mintegy 
12 millió forintos költséggel -
előreláthatóan 1986 júniusában 
fejeződik be. 

\ bizoll!,ág tagjai a pál} a olajszenn�eze11„égét "jz„gálják 

A bizottság szóvá tette a 
szervezetlen vezénylést, a sok 
gépre várást, és azt is, hogy 
Kiskunhalason még mindig 
kulön vezénylője van a f orgal
mi utazóknak és a vontatási 
utazóknak. Nincs mindig össz
hang az uzemirányítók és a ve-

zénylők között. Sokszor órákig 
várakoznak a mozdonyvezetők. 
míg gépet kapnak. A mozdony
vezetők elmondották, hogy a 
tétlen várakozás jobban terheli 
idegrendszerüket, mintha gépet 
vezetnének. Átlagban 12 órás 
műszakban 150 kilométert tesz
nek meg. Ez a távolság 300 kilo
méter is lehetne. ha jobban 
megszerveznék a munkát. 

Dr. Bajusz Rezső a szemle 
vegen megállapította többek 
között. hogy a létesítmények ál
lapota szélsőségeket mutat. 
Vannak korszerű. színvonalas. 
minden körülményt kielégítő 
létesítmények, de vannak olya
nok 1s, amelyek elhanyagoltsá-

Egy évvel a határidő előtt 

(Sutyor Lá,.,zló fehételei) 

ga az igénytelenséget bizonyít
ja. Ahhoz. hogy egy szolgálati 
helyen tisztaság és rend legyen, 
nem kellenek milliók Sokan 
még nem 1sme11ék fel. hogy a 
munkaerő megtartásának egyik 
feltétele az. hogy milyenek a 
munkakörülmények. milyen a 
szociális ellátás és a munkahe
lyi légkör. 

A bizottság pozitÍ\·an értékel
te azokat az erőfeszítéseket. 
amelveket a küf vezetői és dol
gozóf tesznek a tervek teljesíté
se érdekében. A bizottság a kis
kunhalasi üzemfőnökség mun
kavédelmi helyzetét közepes
nek minősítette. 

Pásku Jenő 

Rákos és Hatvan között 
bej ejeződött az automatizálás 
A miskolci igazgatóság törté

netében építési rekordot je
gyezhettek fel a közelmúltban. 
Egy évvel a tervezett határidő 
előtt készült el ugyanis a törzs
vonali hálózat utolsó szakaszán 
az egységes automata térköz
biztosító és vonatbefolyásoló 
berendezés. A korszerűsítéssel 
közel 14 kilométer hosszúság
ban haladtak át a budapesti 
igazgatóság területén. 

A közlekedés biztonságát 
szolgáló automata rendszere
ket a hatvan kilométer hosszú 
pályán november 28-án, 12 
órakor adták át rendeltetésé
nek. December l-től Rákos állo
mástól Hatvanon, Miskolcon át 
Mezőzomborig, s onnan Nyír
egyházán át Debrecenig és 
vissza csak mozdonyvezetővel 
is közlekedhetnek a vonatok. 

A miskolciak a törzsvonali 
hálózat sok éven át tartó, több 
mílliárd forintos rekonstrukció 
során Nyékládháza és a megye
székhely között 1966-ban kezd-

ték építem - a vonatbefolyáso
lásra is alkalmas - automata 
térközbiztosító berendezéseket, 
s az önműködő fény- és fél csa
pórudas sorompókat. Az igaz
gatóság akkori két határa -
Hatvan és Mezőzombor - kö
zött tíz év alatt végeztek e mun
kával. 

A nyolcvanas évek elején a 
miskolci igazgatósághoz csatol
ták a Hatvan-Pécel közötti vo
nalszakaszt 1s. Itt ugyan voltak 
automata térközbiztosítók, de 
erre nem lehetett ráépíteni a 
vonatbefolyásoló berendezést. 
Az igazgatóság vállalta, hogy az 
új automata rendszert kiépíti 
egészen Rákos állomásig. 

A 150 millió forintos beruhá
zás érdekében a MÁV Tervező 
Intézet Energia, a budapesti 
távközlő és biztosítóberendezé
si építési főnökség Automatika 
és a miskolci igazgatóság Szé
chenyi brigádja szocialista szer
ződést kötöttek. 

A munkálatokkal az eredeti 
terv szennt csak 1986. novem-

ber 30-ra kellett volna elkészül
ni, a kollektívák azonban 1985. 
december 31-re vállalták az át
adást. Végül november 28-ra 
egy évvel előbb befejezték a 
korszerűsítést, s nem lépték túl 
az eredetileg tervezett 150 mil
lió forintos költségvetést sem. 

A 60 vágányk.ilométer hosz
szúságú törzsvonalon 44 kilo
méter hosszban szereltek fel új 
térközb1ztosítót, húsz útátjáró
nál fény- és fél csapórudas so
rompót. öt állomáson jelfeladó 
berendezést, s hat állomáson 
trafóállomást. 

A korszerűsítés eredménye
ként közel 100 munkakört 
szüntethettek meg. Gyakran 
előfordul. hogy teherszerelvény 
- vonatvezető hiányában -
késéssel indulhat útba. Az egy 
évvel előbb befejezett korszerű
sítés egyetlen év alatt 9 millió 
forint megtakarítást jelent a 
MÁV-nak. a népgazdaságnak. 

Csorba Barnabás 

A hanyagság következménye 

Sorozatos tárgyi balesetek 
Az elmúlt időszakban egyre 

gyakrabban fordultak elő mű
szaki hiányosságokra és szemé
lyi mulasztásokra visszavezet
hető balesetek. A vizsgálatok
ból azt a következtetést lehetett 
levonni, hogy a dolgozók nem 
mindig végzik fegyelmezetten, 
körültekintően munkájukat. 
Ezt bizonyítja például a ferenc
városi csomóponton rövid időn 
belül azonos okból bekövetke
zett három tárgyi baleset. Októ
ber 6-án és 30-án Ferencváros 
Keleti rendezőjéből. október 
7-én Ferencváros személypá
lyaudvarról induló vonatokból 
siklottak ki kocsik, mert mind
három esetben saru maradt a 
járművek alatt. 

Hőnfutott kocsik 

A következő esemény a vo
natmegfigyeléssel kapcsolatos 
előírások megszegésével, az 
utasításellenes gyakorlattal ma
gyarázható. Szeptember 11-én 
a Cegléd állomásra bejáró 
49668 sz. tehervonatból az utol
só előttinek besorozott sóderrel 
rakott kocsi siklott k1 hőnfutás 
miatti csaptörés következtében. 
A balesetet szenvedett vonatot 
Kóöánya-Kispesten két vonat 
egyesítéséből képezték, mely 
onnan 12 óra 25 perckor indult. 

A hőnfutás első Jeleit már Al
bertirsa állomáson észlelte egy 
nyugállományban lévő vasutas, 
és szólt a forgalmi szolgálatte
vőnek. aki a vonatfigyelési kö
telezettségének nem tett teljes 
mértékben eleget, mert a vonat 
végén lévő kocsikat már nem fi. 
gyelte meg. A bejelentés után 
először a Pilis-Albertirsa között 
az 500/501 sz. szelvényben lévő 
hőnfutásjelző grafikonját nézte 
meg, azonban ott hőnfutásra 
utaló jelzést nem látott. Távbe
szélőn szólt Ceglédbercel-Cserő 
állomás forgalmi szolgálattevő
jének. hogy tüzetese�en fi. 
gyelje meg a vonatot, mert szik
rázást láttak a vonat végébe be
sorozott kocsiknál. Ceglédber
cel-Cserő állomás forgalmi szol
gálattevője a figyelmeztetés el
lenére áthaladtatta a vonatot, és 
miután észlelte a már lángoló 
hőnfutást. csak akkor intézke
dett a ,.térköz megállj„ nyomó
gomb kezelésével a vonat meg
állításáról és értesítette a sza
kasz1ránvítót a rendkívüli ese
ményről� Mivel a szakaszirányí
tó mozdonyrádión nem tudott 
értekezm a mozdonyvezetővel. 
utasította a Ceglédbercel-Cserő 
állomás forgalmi szolgálattevő
jét. hogy a .. térköz megállj„ 

nyomógombot helyezze alapál
lásba. mert a vonatot majd Ceg
léd állomáson megvizsgálják. 
A késedelmes intézkedést az át
tüzesedett csapágy már nem 
bírta ki. Meg kell jegyezni: a 

vonatot továbbító V43.1321-es 
pályaszámú vonómozdony se
bességmérő óraszalagja nem 
regisztrált, pedig azon a na
pon végezték el a Hámán Kató 
vontatási üzemegységben a 
napi vizsgáját. 

Példátlan eset 

Szeptember 30-án. 6 óra 30 
perckor, Komoró állomás 55-ös 
számú kitérőjén egy áthaladó 
tehervonat 17. kocsija siklott ki, 
ami a mögé besorozott bolgár 
cégjelű teherkocsit is kiemelte a 
vágányról. 

A vizsgálat során megállapí
tották. hogy az elsőként kisik
lott magyar kocsi augusztus 
25-én Ferencváros személypá
lyaudvaron - miután áttolták a 
XIX. sz. csonkavágány föld
kúpján - egy forgóvázával sik
lott. Ezután a kocsi útja a követ
kező volt: augusztus 26-án a ko
csit megvizsgálták és fehér szí
nű, .. javításra" bárcával látták 
el. amely igazolta, hogy a kocsi 
siklott, és forgóvázából két csa
varrugó hiányzik. A sérült ko
csit augusztus 30-án beemelték. 
és a ferencvárosi kocsijavítóba 
továbbították. A javítóműhely
bői még aznap kiadták átrakás 
miatt. ezért azt a IV. számú mo-

sóvágányra állították. Ott szep
tember 18-ig tárolták, majd -
most már rakományigazítás cél
jából - a Ferencváros Nyugati 
rendező l-es számú rakomány
igazító vágányára irányították. 
A sérült kocsi szeptember 23-án 
Ferencváros Keleti rendező V
ös számú fogadó vágányán je
lent meg újra egy Nyugati ren
dezői elegyben. Ezt követően a 
Nyugati rendező XVI. számú 
vágányán mint fölös kocsit tá
rolták. 

Szeptember 24-én iránybár
cával látták el, majd átállították 
a XXV. számú vágányra. Szep
tember 25-én a Keleti rendező
ben besorozták egy kőbánya
felsői vonatba és a kocsi még 
aznap megérkezett Budapest
Józsefváros állomásra. Innen, 
szeptember 27-én, konténerrel 
megrakva Eperjeskére irányí
tották. Szeptember 28-án Bá
tyuban (Szovjetumó 1) kirakták 
és a kocsi üresen érkezett v1sz
sza Eperjeskére. ahonnan szep
tember 30-án Fényeslitkére to
vábbították. Ezt követően vo
natba sorozva siklott ki a kocsi 
Komoró állomáson. 

A ferencvárosi első siklást 
követően a kocsi több mint 500 
km utat tett meg. és több vonat
ba besorozták. A járművet -
állítólag - a vonatátvevők. ko
csivizsgálók többször 1s meg
vizsgálták. a határállomáson is 
átvették, illetve visszavették. 
mégsem volt egyetlen ember 
aki észrevette volna a sérülést 
jelző bárcát. illetve a hiányzó 
csavarrugók miatti szabályta
lan futást. 

Tolatás közben 

A váltóellenőrzés elmulasz
tása okozott tolatás közben 
balesetet a Keleti pályaudva
ron október 23-án reggel. A 
VII. vágányra betoló 552-es szá
mú vonat szerelvényével ütkö-

zött a XII. számú vágányról ki
toló 5027-es számú vonat szerel
vényének első kocsija a 12-es 
váltónál. Az ütközés következ
tében az egyik személykocsi 
kisiklott. és a betoló szerelvény 
mozdfmya súlyosan megrongá
lódott. A reggeli csúcsforgalom
ban a baleset jelentős zavart 
okozott, mert a két szerelvény 
hat vágányt zá11 el egy órán ke
resztül. 

A tolatás közbeni balesetek 
másik Jellemző oka a mozgások 
engedély nélküli megkezdése. 
A Nyugati pályaudvaron 1s ez 
okozott balesetet, ahol a betoló 
2758-as számú vonat szerelvé
nye október 23-án este egy álló 
villamosmozdonyra ütközött. 
A baleset következtében a villa
mosmozdony és egy személyko
csi megrongálódott. 

November 4-én szintén vas
utasok mulasztásai miatt tör
tént súlyos baleset Hatvan és 
Hort-Csány állomások között az 
egyik útátjárón. ahol a 35615 
számú vonat elütötte az FX 
25-47 frsz. tehergépkocsit. 
A baleset következtében a gép
kocsi vezetője és két utasa a 
helyszínen meghalt. a vonat ve
zérlőkocsija kisiklott. a pálya 
mintegy 250 m hosszban meg
rongálódott. Jelentős Jorgalm1 
zavar is keletkezett. Osszesen 
26 személyszállító vonat 895 
perc késéssel közlekedett. 
A balesetet az okozta. hogy a 
vágányzár miatt helytelen vá
gányon közlekedő 512-es számú 
vonat után menet1rány1 váltam 
nem lehetett és a két állomás 
forgalmi szolgálattevője meg
feledkezett - az F.2. sz. utasí
tásban ilyen esetekre részlete
sen előírt kötelezettségéről - a 
fénysorompók kézi vezérléssel 
történő Lezárásáról. 

Elgondolkoztató. hogy a bal
esetek és tűzesetek következté
ben októberben összesen 48 
mozdony sérült meg és esett ki 
hosszabb-rövidebb időre a fo. 
lyamatos üzem\·iteli munkából. 

Önkéntes véradónap 
A budapesti vasútigazgató

ság véradóit méltán tartják a 
legjobbak között a VIII. kerüle
ti vöröskeresztes szervezetben. 
A vasutas véradókra - akár 
szervezett, akár készenléti vér
adásról van szó - mindig lehet 
számítani. Ezt példázta a no
vember 27-én tartott önkéntes 
véradási nap is, amelyen a köz
ponti szolgálat. az épületfenn
tartó főnökség. a tisztképző. a 
számviteli főnökség dolgozói 
közül 113-an jelentkeztek Kü
lön megemlítendő az a két szov
jet katona (az igazgatóság kato
nai és szállítási osztálván dol
goznak). akik megtudv;. hogy a 
vért gyermekeknek és kisma-

\ "éradás l'�·l'g} epizódja 

máknak adják: önként vállal
koztak e nemes feladatra. 

Horváth Tiborné, az igazga
tóság vöröskeresztes szervezet 
titkára (harmincötszórós vér
adó) a vasutas akt1v1stákról el
mondta. hogy a Heim Pál Kór
házzal állnak kapcsolatban. Az 
idén már 111 liter vért adtak a 
kis betegeknek. Ez a szép ered
mény annak 1s köszönhető. 
hogy többen - például Galló 
Sándor is - már harmicötszb
rös véradók. Jó példával szolgál 
Nagy Lajos igazgatóhelyettes 
1s. akit nem egy alkalommal ta
xival vittek be sürgős \"éradás
ra a kórházba. 
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Lakásgazdálkodásunk gondjai 
A , ac;útépítés kezdett idősza

kában, azzal egy1dőben jelent
kezett az az igény, hogy lakás
építésr(' 1s sor kerüljön. A vasút 
uzemeltetése és folvamatos 
munkája úgy biztosíth�tó. ha a 
megf Plelo c;zemélyi állomány Ie
telPpítése 1s megoldott. Ezért a 
MÁV-lakások nagyobb része 
közvc>tlentil a vasútvonal mel
lett épult, és csak kisebb része 
lakótelepeken. A vasútépítés 
századfordulóra eső időszaká
ban a Jelenleg meglévő lakásál
lomány 22 százaléka épült. Az 
akkor uzemelö vasúttechnika 
fokozottan m<>gkívánta az em
ben ténv ző Jelenlétét és közre
mukodÉ sÉt a forgalom lebonyo
lítasában Ebből az igényből 
alakult éc; épult meg az a 12 és 
félPzer hkás. amely jelenleg a 
hálózaton -van 

\líis:rnkilaf.f leromlott 
f>piiletelt· 

A meglévo lakásállomány 
fenntartasa nPm kis anyagi 
megterhelést jel('nt a MÁV
nak A múszaktlag leromlott 
épuletek állaganak megóvásá
ra nagyobb osszegeket kell biz
tosítanunk, mert lakásállomá
nyunk túlnyomórészben a kor 
kovetelményeinek nem felel 
meg Ezt•rt a felújítás. korszerű
sítés fokozottabb ösztönzésére 
kell torPkedntink. Így jelentős 
költst•gtt>he1tól tudnánk mente
sítem a vasutat és egyúttal a 
korszc>nítlen lakásban lakó csa
ládok lakáshPlyzetén 1s javíta
nánk. 

EriitC'ljPs,,bben kell szorgal
maznunk az ontevékenység ki
bontakozasát. Olyan új formá
kat kPll találni a közeljövőben. 
amelyc>k erdPkeltebbé teszik a 
lakások bérlőtt használóit. kör
nyPzl'tuk tthonosabbá tételé
ben még anyagi áldozatvállalá
sok árán 1s Ez annál inkább 
stirgPtov{, vált, mert vállalati 
eroböl csak a szintentartás m1-
mmáhs feltPteleinek fenntartá
sára tudunk pénztigyi eszközö
ket fordítani. 

A megváltozott körülmé-
nyekhez igazodva. folytatva a 
vasútnál már kialakult korábbi 
gyakorlatot, a jövőben is arra 
kell tón kPdm, hogy a munka
Pro b1ztoc;ítása és megtartása 
érdek1•bt.:n használjuk fel cél
szerubbE n meglévő lakásain
kat Továbbra sem zárkózha
tu11k Pl attól, hogy a korszerű 
tel'hmka tclPpítése során. a 

szakem berállománv biztosítása 
céljából, a beruház.ásokkal egy
idejűleg lakásépítésre is fordít
sunk pénzeszközöket. 

Emellett erőteljesebben szor
galmazzuk a dolgozók magán
erős lakásépítését és ehhez 
pénzbeli és természetbem jut
tatások útján kívánunk na
gyobb mértékben előrelépni. A 
hatályos jogi szabályozás kere
tén belül és a kollektív szerző
dés által lehetővé tett lakásépí
tés támogatásának anyagi felté
teleit az elmúlt időszakban sike
rült biztosítani és a jövőben is 
erre törekszünk. Első helven 
kell megemlítem azok tám�ga
tását, akik családi ház építésére 
vállalkoznak vagy társasház
építési akcióban vesznek részt. 

A gazdasági lehetőségek által 
behatárolt keretek között mm
den igényt. amely a szükségle
teknek jobban megfelelő lakás
építést vagy -korszerűsítést 
eredményez, támogat a MÁV. 

1, 1 mi/1 iárd 
lakástámo�atásra 

A VI. ötéves tervidőszakban 
ez1de1g a dolgozók lakásépítési 
támogatására, bérló és vevók1-
választás1 jog megszerzésére, 
valamint vállalati bér, illet, e 
munkakörrel kapcsolatos szol
gálati lakások építésére és 
egyéb természetbem juttatások
ra (fuvar, stb.) közel 1,1 milli
árd Ft-ot fordítottunk. A terv
időszakban 12 ezer vasutas la
kásgondján tudunk enyhítem. 

A fővárosi lakáshelyzeten Ja
vított a Rákospalotán átadott és 
a jövőben átadásra kerülő tár
sasházi lakások megépítése 

A lakásépítésen túl belső mi
nőségi javulást és a szükséglet
hez jobban közelítő lakásgaz
dálkodást eredménvezne, ha a 

MÁV lakásainak 52 százaléká
ban lakó jóhiszemű jogcímnél
küli lakáshasználók használat. 
joga egyik lakásról a másikra 
átvihető lenne. 

Mert mi a helyzet most? 
A jogcím nélküli lakó jóhisze

mű személy - 3ogszabálj ere
jénél fogva, ha munkaviszonya 
nyugdíjazás miatt megszumk 
- eh:eszti bérlői pozícióját 
Természetesen ez akkor 1s be 
áll. ha nem nyugdíjazás a mun
kaviszony megszűnésének oka 
A munkakön szolgálati lakások 
esetében az erre jogosító mun
kakör elhagyása 1s ugyanilyen 
eredményre vezet. 

Mivel a MÁV vállalati bérla-

kásaiban jogc1m�élkul lakó sze
mélyek Jelentos ró,ze nyugdí
jas. és kozuluk m·m kevés az, 
aki igényét meghaladó tobbszo
bás. nagj alapteri.!lPtu lakás
ban lakik. Ez szamukra gondot 
jelent Szí\'esen csc1-élnének 
olj an nagyesaládus MÁV-dol
gozóval, aki k1slnkásban zsúfolt 
köni!ményt•k kozbtt kPnytelen 
élm A Jelenleg hatályos jogi 
szabályozás gátJa a Pállalati 
lakások életéhez igazdodó, jobb 
felhasználásnak, mert nem te
szi lehetővé a használati Jog át
vitelét egyik lakásról a másikra. 

/fo iÍZl'llli f>rdl'I-' lll'III 

i"'lolt·olja . . .  

A jóh1sZt'mŰ jogcímnélkuh 
lakásh.1sználó elhc>lvezt•sére 
vállalati Ul�r.akás csak· határo
zatlan időre juttatható. A bér
lov{> tett volt lakáshasználó 
azonban a \'állala!i bérlakásba 
befogadhatJa a jogszabályban 
meghatározott, hozzátartQZÓit, 
és ezzel újból megt<>rPmt1 azo
kat a feltétPIE:ket. anlC'lyek 1s
mételtf'n a lakás joge1mnáélküh 
használatát eredmt;n} ez1k 

Ezért dZ a torC'kvés ... nk hogy 
ezen a helyzeten «z erdekelt 
szervek meg{•rto sc>g1tése útján 

úgy Híl•oztassunk, hogy a 
nagyobb lakásban lakó és ese
rélm c;zándékozó használó laká
sát elcserélht•sse, így a csere
partnerek lakfo;1gényüknek 
megfelelő lakáshoz Jutnának. 
Ugyanakkor az ebből származó 
vállalati előny sem elhanyagol
hatú 

A vállalati vPszt s 'gck csök
kC'nté..,ét szolgálJa ha azokat a 

vállalati berlaká-:okat ame
lyek Jenntartasat uzemt erdek 
nem indokolJa, értekesztJU� 

Ennek 1og1 fc>lt� t 1<>1 .id >ttak 
igaz. az át L . .aás. 1do , 1�zom lag 
hos-;1.ú. am,g <.1 mc g, asar0lni 
khánt ingatlan a v vc tu a.do
nába keri.11. RaJtunk 1s múhk 
hogv � lrrnYJQ\JljOT,I, és mmden 
törekvésünk C'rre 11.-\nyul 

A Iakásgazdálkodásban meg
lévo gondJatnkról f0lv1llantot
tunk néhányat az elért C'red
ményc-k mEgc-mlítés mf'hett 

Célunk az hogy 01van mód
szerf'k 0szkozo1< kC'ru!Jf'nPk a.
kalmazásra, ame-1:, Pk d. munka 
jobbá tételét h:,tráT!yosan befo
lyásoló gyakorlatct kuktatják 

és az előbbre l{,pést b1ztosít
já1<. 

Dr. Tóth Antal 

Villa a Körös partján 
Régi regényekben lehet 

olyan c>'izmény1 szép helyről ol
vasni, ahova csak a felsőbb tár
sadalmi m,ztályok adhatták leá
nyaikat továbbtanulni. A Kö
rös-parti villa fenyőkkel tűzdelt 
parkban áll, mellette az új, mo
dPrn { pük•t. Kényelmes mind
kettő s oly különlPgesen szép, 
hog} mncs párja a városban. de 
még a mt'ssz1 környéken sem. 
Ha látJa az Pmber kívül-belül. 
csak egy c1 vágya: lenne még 
kózéptskolcís és élhetne itt. 

l\"ag:v gond évről évre. ki
válogatni a jelPntkezők közül 
azt a harmmc elsőst, akit végül 
1s felvpc;znpk a kollégiumba? -
kérdem Buczko Zoltánné igaz
gatónőt. 

Így kellPne lenni. mivel 
llrszágos az mtbmény és a leg
tábolabb1 ll'lepülPsről 1s várjuk 
a vasutasgyermekeket. Az igaz
ság viszont az, hogy közel 40 év 
után sem eléggé ismert a vasu
tasok k<H't�ben. Sokan még azt 
sem tudJák, hugy van, és mi
lyen lehetőségeket nyújt, 
mennyi előnnyel jár, ha közép
iskolás tanulmányait egy ilyen 
otthonban i-égezheti valaki. 

Az alapításkor még kifeje
ZPt!c>n a szoc1áhs sPgítség volt a 
MA V célja, vagyis elömozdítam 
a nl'héz anyagi helyzetű vasuta
sok gyermekPinek taníttatását. 

- Igen, dP azóta már sokat 
változott a helyzet. s bár az 
anyagi swmpontok - például 
ahol sok gynmeket nevelnek 

most 1s számításba jönnek. 
mégsc>m ez az elsö. Hanem bár-

ki számára a nyugodt körülmé
nyeket biztosító taníttatás. ami 
különösen ott nagy szó, ahol 
mncs helyben középiskola. 
Igaz, kollégium sok i•an az or
szágban, de olyan már igen ke
vés, ahol a diákok ennyi jutta
tásban részesülnek, mint ami
ről itt 120 tanuló számára a 
vasút gondoskodik. 

- Vegyük sorba. Először 1s. 
hányféle iskolából választhat
nak a lányok? 

- Hétféléből. mert Békés
csabán a g1mnáz1umon kívül 
még hat szakközépiskola van· 
autóforgalmi, út-, híd- és víz
műépítési, kózgazdasági. 
nyomdaipari, egészségügyi és 
zeneművészeti. E rendkívül 
széles választék a pályák sokfé
leségét jelenti, tehát a jövőre 
való elképzelések a legkülönbö
zőbb irányba realizálódhatnak. 

Milyen jellegűek a juttatá-
sok? 

Nyugodtan mondhatom. 
hogy mindenre kiterjednek, s 
azt is, hogy ez a vasútnak na
gyon sok pénzébe kerül. A rPn
des kollégiumi ellátáson felül 
tanszert és tankönyveket kap
nak növendékemk, s hogy már 
ez sem csekélység. azt a szülők 
jól tudják. De ennél még na
gyobb segítség a ruházkodás. 
mely a fehérneműktöl a felsóru
hákig. kabátok1g. cipőig terjed, 
s természetesen minden csinos, 
divatos és jó minőségű. 

- Ez nyilván meglátszik a 
tanulmányi átlagon? 

- Tavaly 3,6 volt, s ezzel 
elöl állunk a városban. 

A muveltségc>t az ,skola 
alapozza meg. dt' mmdPnt nc>m 
nyújthat szuks{ gi>s még a kul
turális k•wn\'eze• s ezt a kollé
g um, vag) 1s az otthon adJa. Mi
ként? 

Ennek 1s hag:, ományai 
vannak, s ol) szer'Págazó. hogy 
mmdenk1 mc>gtalálJa a m k1 leg
jobban tetszőt. A zenét szeretők 
koncertre, operába Járnak, 
helyben. Szegeden, olykor Bu
dapesten Színházba 1s Saját 
énekkarunk van. kim}vtárunk. 
s a nemrég mi>gny ílt ÚJ, nagy 
meg:, e1 konyvtár 1s itt van a 
szomszédban. Számtalan szak
kor muköd1k irodalnn, idegen 
nyel1;1, futós, népi táncos, bá
bos, kézimunka stb. És most 
vesszuk meg a S7.Pmély1 számí
tóg1;pet, mt>rt a techmkával 1s 
haladni kell. 

- Ilyen, szintP kényPztetés
nek tunő ellátottság nwllett. a 
gyakorlati 1;let a munka nf'm 
kerul háttfrbe? 

- Az sem marad d A szo
báikat a lánvok mdguk takarít
ják és a közos he1y.ségekben is 
rendet raknak Az <'bédlőben 
terítPnek, lPszednek. A napos 
ébresztőtol villan} oltás1g irá
nyít mint d1ákf Plelős a nevelő 
mellett. Minden ossze, minden
ki dolgozik a konzPrvgyárban. 
és a munkájukat szépc>n végzik 
Egynapi keresPtt?t kozos célra 
- mo-st egy magnóra adnak 
osszc>. a tobb1vC'l rraguk gazdál
Kodnak 

\'a�s Mária 

Módosították a költségvetést 

Félmillióval n.övelték 
a szociális segély összegét 

A Vasutasok Általános Bizto
sító Egyesülete jelenleg mint
egy 1 70 ezer tagot számlál, és 
tetemes összeggel. 51 millió 687 
ezer forinttal gazdálkodik. 
A tagdíjakból 30 millió 800 ezer 
forinthoz jut évente. A választ
mány igyekszik jól sáfárkodni a 
tagság pénzével. Az idén mó
dosították a költségvetési ter
vet. Az eredmények ugyanis le
hetővé tették, hogy a szociális 
segélyek összegét mintegy fél
i:nillió fonnttal megnöveljék. 
Igy a tavalyi 21 millió 795 ezer 
forint helyett az idén 22 millió 
600 ezer forint szociális segély
ben részesülnek az arra rászo
rulók. 

A sikeres gazdálkodás ered
ményeként a szeptemben vá
lasztmányi ülés további szolgál
tatásokat hagyott jóvá. Ennek 
értelmében azoknak, akik már 
ötven éve tagjai az egyesület
nek, kérelem nélkül 2000 forint 
egyszeri rendkívüli segélyt 
utalt ki. Ennek következtében 
267 idős vasutas között össze
sen 534 ezer fonntot osztottak 
szét Kerényi Pálné, az egyesü
let fókönyvelőJe elmondta: arra 
törekednek, hogy az idős embe
rek jóval a karácsonyi ünne
pek előtt hozzájuthassanak eh
hez a pénzhez. 

Az elmúlt évben hasonló 
meggondolásból ezer kis nyug
díjjal rendelkező tag részére 
500 fonnt egyszeri rendkívüli 
segélyt postáztak. 

A tagok egyébként húszfajta 
!>ZOlgáltatást vehetnek igénybe. 
A kérelmeket az alapszabály
ban foglaltak szennt bírálják el. 
A szolgáltatások között szerepel 
többek között a kórházi ápolá-

Harmincöt éves 

si segély, az án·asegély, a ka
rácsonyi és a temetési segély. 
Ezek összege függ a tagság kC'l
tétöl és az igénylő köi·ülmenye1-
től 1s. Kórházi {,s betPgsegél) 

esetén például azt 1s f1gye!Pmhe 
kell venm, hogy a betegállo
mány tartós és folyamatos 
vagy megszakítják azt. 

Az egyesület a nyugdíJsP
gélyre költ legtöbbN, évente 4 
millió 200 ezer forintot Ezt kó 
veti a betegsegély, am1rC' 2 m1! 
lió 800 ezer fonntot f12Pt 
A rendkívül! se!{él) áll a har
madik helven 2 rmlhó 600 l'Zc>r 
forinttal. · 

Figyelemre méltó szoci íhs 
juttatás az árvaellátás. Jt>lt nl<>g 
18-an kapnak havonta 500 fo
rintot. 

Ebben az evben 25 m1!11ó 200 

ezer forintot juttatnak uzssza a 
tagságnak, ami a ten ezett 30 
millió 800 ezer fonnt tagdíJb< -
vételnek 81.8 :,zázalékát teszi 
ki. Ezen kívül külön bali>s,•tb1z 
tosítás1 tagsági viszonyok alap 
ján további 1.5 m1lhó formto• f,. 
zettek ki tagjaiknak 

Dr. Földest József ug, VPZPto 
elnök elmondta. hog_} torC'hé
seiket mindenkor 1g) ekE:zneK c1 

vasutas-szakszen.•pzet szoc1á!
politikájának mPgfel<'loPn k1-
alakítam. Azon fáradoznak 
hogy munkájukat a segítő szán
dék és a humamzmus jellt>mez
ze. Főállásban bss�Psc>n 35-Pn 
dolgoznak itt, és 18 nyugdÍJélS 
segíti még a munkat É, ntP át
lagosan 35 ezren szi>mPh t><;t n 
keresik fel az egv ,;ulett t i>s .5 
ezer azoknak a ,:,z' ma aK 
írásban kérnek t:imogdtá • s • 
gítséget. Szeretnénk dZt '11 , -

lósítam. hogy a Jogos '< r hm 

a budapesti építési főnökség 

wk kozJI senk.t -sf uta-s1han&k 
f' pénzhiány miatt 

Az eg� c>su lct azon b,m 1dos 
t'H'Jainak nemcsak dnvag1 
gondjain kíván st'gÍten1 hanem 
IPhetoség SZl'nnt gontloskod1k 
k{•nyelmes üdultetrc;ukrol 1s 
A vasutas-szakszervezl'ttPI ko
tott megállapodás értc>lmében a 
balatonfüredi 1-c>s számú udu
loben ebben az c>c;ztendoben 
szeptember 30-tg, osszesen 3 
ezer 743-an udulhettek 

Az t>gye'.;ull'l kmda<;ai kozott 
Jf lt>ntos helyet foglal,..ak t'l az 
udulo korszf-11.1sítéc;{•nPk koltsP
g�'l. Balatonfurl'den 1 !J!l4-bPn 
az 1-Ps számú udülo f PlúJításd. 
Korszerűsítése 3 millió 83 l'ZPr 
f,,nntot, ebben az {,vlJ„n pt d1� 
a 2-es számú üdülo n•sz!Pg('.., 
felúJítása. 1 millió 100 l'ZPJ fo. 

nntot 1!{Én� elt Gondoskodtak a 
-;portolás, lehetőségl'k bóvít{ �P
ro! 1s. A minden tl,!én) t kwlé�i
to tenisz- és 10plabriapáh 1 { � 
az ac;ztahteniszeZP'-1 P a!ka,mus 
fe dt tt sporttt·1-em mPgépíté sp 
k alakít.ísa 59� ez I formtba kl-
1Ult 

Az idén és ta1,,al) 3 m11l1,� 328 
ze1 fonntot fordítottak c1 1,,r,11-

di �szobák fC'lúJítására és to
\-áb111 380 ezc>r fonntot koltott k 
a bt>rE ndezésck k Jl''>ZerusítésP• 
ri>. 

Az egyesület nag) gondot 
fordít az újabb tagok mq{nyP
ré�ére A vasutas dolgozók szo 
c1áhs ellátásában u�y1m1s rend 
KI\ ul fontos szerPp Jut a ta� I 't 

zamának :\1inél tob a '..il-! k 
zama. 'innál hat('k Vdbb 
1 ég,, adhatnak a z 1 n\ ' -

d l u " kis n) ugdí J , rrn 
lkezo , dsutasoKnaK 

-C'S-

Továbbra is versenyben 
Idén i.mnepli fennállásának 

35 évfordulóját a MÁV Buda
pesti Építési Főnökség, mely
nek jogelődje az 1950. júllus 
1-én megalakult MÁV Pálya
építő és Felújító Üzemi Vállalat 
volt. Ám ez az intézmény két és 
féléves fennállása után három 
uzem1 vállalatra oszlott. Közü
lük az egyik a MÁV Budapesti 
Vasútépítő Üzemi Vállalat. ami 
mindössze két évig működött. 
maJd 1955. január l-én átala
kult MÁV Budapesti Építési 
Fónökséggé és a budapesti 
igazgatóság felügyelete alá ke
rült 

Pótolták a lemaradást 

Németh Gyulát, a budapesti 
építési főnökség igazgatóját ar
ról kérdezem. hogyan teljesítet
te a főnökség a háromnegyed 
é\'I termelési tervét? 

- Azzal kezdeném. hogy az 
év eleji teljesítményünk kedve
zőtlenül alakult. A kemény tél 
1s hátráltatott a munkában. Em
bereinket oda irányítottuk. ahol 
a fagy nagy károkat okozott és 
a hibát azonnal javítani kellett. 
Így kéthetes késéssel kezdtünk 
az évi termelési terv megvaló
sításához. Nemcsak a m1 főnök
ségünket késleltette a hideg tél. 
hanem a társvállalatokat is. 
Akadozott például az anyagel
látás, pedig tavasszal nyakunk
ba zúdult a sok munka. hiszen 
mindenki építkezni akart. A le
maradást szerencsére már az 
első félév végére nem kis áldo
zatok árán sikerült pótolni. 
Eleinte második műszakot 1s in
dítottunk, később szombati és 
vasárnapi műszakokkal igye
keztünk csökkentem a lemara
dást. aminek viszont az lett a 
következménye, hogy az első 
félévben több túlórát használ
tunk fel. mint a bázisévben. De 
végül 1s elértük a célunkat 

- Melyek voltak az 1de1 év 
legfontosabb feladatai? 

- Jelentősebb munkánk a 

Kelenföldi pályaudvar p1tésé
nek befejezése és a Nyugati pa 
lyaudvar vágányainak mf'g
hosszabbítása. A nyán 1doszak
ban Székesfehérvár és Szabad
battyán között \'égeztunk pá
lyafelújítást. Ezenkívül Szabad
battyán állomást (az épukt ki
vételével) teljesen át€pítettuk, 
új b1ztosítóberPndezéo:;t kapr tt 
ez a szakasz. Székesfehérvár és 
Szabadbattván kozot bal vá
gányépítés· 1s folyik. MindEz 
egy nagyobb program rt>SZ( 

ami lehetó\'é teszi maid hog\ 
Tárnoktól Szabadbatt:,amg 120 
kilométeres sebl sst;�ge' halad
janak a vonatok A pahasz 1-

kasz átadását az 1987-t'> ndr 
menetrend kezdetére tprvez
zük. 

Dabas és Örkény alloma' ko 
zött november 30-tg be/ eJezo
dött a i·ágányfelúJitás FQlya
matosan dol�oznak emhE remk 
Szárliget térségében. a Szt"kes
fehérvár és Pátka kbzoth vonal
szakaszon Fontos frladat a R-í 
kos és Pécel közott a , ágán) ff'l 
újítás befejezése. EzzPI a mun
kával várhatóan esak 1986-ban 
készülünk el. 

Csökkenő létszám 

- Kik a legfontusabb mPg 
rendelöik. kooperációs pdrtne 
re1k? 

- Megrendelésekf't k iptunk 
a MÁV Budapesti I gazgntó,; 1 

gától. a szeg<>d1 1gazgatóságtúl 
és más építési fönöksege kto: 
Kooperációs partnerernkkel Jól 
együttműködünk. a .M,Í t' Gep
telep Főnóksé9tól pélclául 
rendszeresen bérlunk munka
gépeket. Jó a kapcsolatunk a 
polgári vállalatokkal 1s. bérP
lünk gépeket a Vízti�: 1 Építési 
Vállalattól. a SzékL·sfehfrvá11 
Közlekedési Vállalattól. é-, a 
Volántól. Jó pa,·tm remk a 
MÁV Hídépítési Fonóks!.' g t'S ..1 

MÁV Thközlés1 {>s R1ztt ít 1 , -
rendezési Építési Fonoks 'v 

Hányan dolgoznak d 

MA V Budapesti Építési Fonok
�égen" 

- OsszesPn 1�35-en kozu
luk 1000 flZlkai munkás A let
számot noveln. -sze1 etn('nk. 
hogy a VII otéves ten kovett>l
mén:;. emek maradéktalanul el 
get tehessünk. u,gnag�obb 
gondunk, hogy a kt alt/tkalt 
dolgozomk létsza ma csokkcn, 
amihez szoc1áhs gondJaink :s 
hozzá;árulnak. hiszen az C'lmúlt 
tíz Évben például mindossze 
két bfrlakást kaptunk a dolgo
zómK rüzé1e 

Igaz. saJát erobol 1g, ekez-
• nk tobb embPrt b0rlakáshoz 
JUttatm ennPk C'!k nérc dolgo
zóink 45 s::ázaleka munkás
szállon lakik. csaladJukat csak 
hetvégén láthatJák. 

Mostoha 
körülmények 

X á,unk 1s kapják az lm bt rek 
e küUnélés1 potlékot. d,• ez 
ug:;. anannv1. mint a tobb1 t píto
.pdn vállalatná:. Jólle-hC't <1 m1 
munkásaink sokkal mo�tohább 
korulmenyek kozott dolgoz 
nak_ A különélés pótlék mPrtt;· 
két 15 c>,,ztPndóvpl l'Zl'l tt álla
p1tották mEg. Annak 1dt•Jén ez a 
fizetésnc>k mintPg� 20-22 száza
lt;kát tettl' k1. Jt len!Pg a n: olc 
záz.ilékának felel m,,g Ez pJég 

kevéc; ahhoz hogy a swkkép· 
„Ett c>m bere kel megt,u1hassuk 

Annak érdt k{ben. h g:- a 
„zakpmberc>ink . t 1' ándoilásá 
ndk gdtat vessunk. azzal a ké
réssel fordultunk a <;zakszerw
zl't Plnök:ségl• meJlptt mukodo 
szakbizottsághoz. hog) �:íi1on 
kozbPn a kulbnéh;s1 pótlt;k osz· 
c;zegént k felenwlt�séért. Ez az 
egyl'tlen mód ug,·ams hogy Wi 

Ianu pluszt biztosítsunk a tobln 
ép1tó1pari. \'állalattal szPtnbL•n 
A már említett köiiilmfoy,�k 
m,att feltétlenül szuks,•g , an a 
kc zpont1 tárrogatasra ah11 ,z 
h �) \ E rso>n} k{,pcsel< 1 h s
'>,mk d. munkaerop1acon 

Csik lhol)a 
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Kerekeken gördülő 

ötcsillagos szálloda 
Páratlan fényűzés a dél-afrikai Kék vonaton 

Hétfőn és csütörtökön délben 
Fokváros pályaudvaráról indul 
a Dél-Afrikai Vasút (SAR) 
.,Kék vonat"-a, hogy a 930 mm
es nyomtávolságú pályán meg
tegye a Pretonálg vezető, közel 
1600 km-es utat és több mint 
1700 méter szintkülönbséget le
győzve másnap délután 2 órára 
odaérjen. 

A Fokvárosból induló vona
tok régóta nagy kényelmet kí
náltak, ha gyorsak éppen nem 
1s voltak. Már 1901-ben közle
kedett a Rhodesiai Vasutak szá
mára épített luxusvonat Fokvá
ros és Bulawayo, esetenként a 
Viktóna vízesés között; ezt 
Zambezi expressz néven ismer
ték. Három háló-, két étkező-. 
két dohányzó- és büfékocsiból, 
valamint egy poggyászkocs1ból 
állt. A hálókocsik több mint 
3000 fontsterlingbe kerültek és 
négy szakaszból álltak. 

Már az első 
világháború előtt 

Az első világháború előtti 
időben számos expressz közle
kedett, a Gyémántexpressz 
K1mberley-be, a „Birodalmi 
posta" és az „Ajrikaexpressz" 
más helyekre, s a vasúttársasá
gok száma is meglehetősen 
nagy volt. A legnagyobb vasút
társaságok 1910-ben egyesül
tek, s 1923-ban mdult meg Fok
város és Johannesburg között a 
„ Union Limited" és az „ Union 
expressz". A legelegánsabb ta
lán az a szerelvény volt, amely 
négy kocsiból állt: a Metropoli
tan-Cammell által épített, 
Umhlatuzi nevű étkezőkocsiból, 
egy konyhakocs1ból, egy kilátós 
szalonkocsiból és egy pogy
gyászkocsiból: a szerelvényt ki
állították Wembleyben 
1924-25-ben a Birodalmi Kiál
lításon is. Az étkezőkocsit ké
sőbb „ Wembley"-re keresztel
ték és 45 éven át közlekedett. 

Ez év tavaszán francia és spa
nyol vasutas barátaim meghí
vását hozta a posta. Sikerült az 
időpontokat egyeztetni és fele
ségemmel kellemes francia- és 
spanyolországi utazást tettünk. 
Azokról a benyomásaimról sze
retnék írni, amelyeket az utazás 
során láttam, tapasztaltam. 
Olyan utasként, aki némiképp a 
hozzáértő szemével figyeli meg 
más vasutak, más vasutasok 
életét. 

A nyugati vasutakon is elő
fordulnak késések, kéthetes, 
7000 km-es utazásunk alatt 
nem egy ilyen esettel találkoz
tunk. Ezt csak azért említem, 
mert az itthoni viszonyainkat 
bírálva sokszor elhangzik: bez
zeg a nyugati vasutakon ilyes
mi nem fordulhat elő! Van 
ilyen, van késés, van fűtetlen 
kocsi, de természetesen nem ez 
a jellemző. A nagyarányú pon
tosság érdekében igen ügyesen 
használják ki a legfontosabb le
hetőséget, a meglehetősen laza 
menetrendet. Akármilyen típu
sú vonaton utaztunk, több állo
máson tartózkodtunk 20-30 per
cet, s a vonat hosszú szakaszo
kon igen kis sebességgel ha
ladt. Ha viszont a menetrend 
úgy kívánta, az elővárosi vona
tokon is elértük az óránkénti 
120-130 km-es sebességet. 

A vonatok és az utasterek 
tisztasága átlagos. A mellékhe
lyiségek indulás e-lőtti kiszerelé
se minden vonattípusnál min
taszerű, de hosszabb menettar
tamú vonatoknál - nem lévén 
menet közbeni utántöltés -, a 
víz kifogy, s bizonyos helyeken 
dugulások 1s előfordulnak. Az 
állomási WC-k kifogástalanok, 
de használatuk drága. 

Az említett két expresszen 
1927-ben csuklós szalonkocsi
kat vezettek be, három tengely
lyel, fa felépítménnyel. E vona
tokon a díjszabás 50 százalék
kal volt magasabb, mint az el
sőosztályon. Az expresszek 
kékkel és krémszínnel voltak 
dekorálva, mnen származik a 
„Kék vonat" elnevezés. A sima 
futás, a lengésgátló futóművek. 
a hangszigetelés és mindenek
előtt a légkondicionálás, ami le
hetővé tette az ablakok zárva
tartását, a hőség, a por és a füst 
kirekesztését, az expresszeken 
való utazást más afrikai utazá
sokhoz hasonlítva rendkívüli 
élménnyé tette. s amellett drá
gának sem volt mondható. 

Színvonalas 
szolgáltatások 

A régi szerelvényeket pótló 
UJ felszerelés tervezése 
1967-ben kezdődött meg, s a 2,7 
millió fontsterling költséggel 
épített két 16 kocsis szerelvény 
1972 szeptemberében állt forga
lomba. A régi vonatok a „Dra
kenberg express" állományát 
képezik, amely a Johannesburg 
és Durban közötti közel 780 
km-es távon közlekedik. Az új 
vonatokat egyenként három 
3340 LE-s villanymozdony von
tatja, a még nem villamosított 
vonalszakaszon pedig két dízel
elektromos mozdony. A sűrített 
levegővel működő fékrendszer 
indulás után 8 km/óra sebes
ségnél automatikusan zárja az 
ajtókat, amelyek ennél na
gyobb sebességnél nem nyitha
tók. A kocsik légrugó1 automati
kus szinttartást biztosítanak, a 
kocsiszekrény a terheléstől füg
getlenül mindig azonos szinten 
marad, s így sima a futása. 

A fülkében gombokkal sza
bályozható a légkondic10nálás 
által biztosított hőmérséklet, az 
ablak redőnye és a négy rádió
csatorna. Bejelentések e csator-

A jegykiaciás elektronizált: a 
megfelelő jegynyomtatványo
kat egy gépbe helyezik és bebil
lentyűzik az utas által megadott 
adatokat. Így a legbonyolul
tabb nemzetközi jegy is pillana
tok alatt készen van, és nem
csak a nagy állomásokon I Meg
állóhelyen 1s váltottunk így me
netjegyet. 

A jegypénztárosok, a jegy
vizsgálók, a forgalmi szolgálat
tevők között csak férfiakat lát
tam. A délspanyol vonatokon a 
rekkenő hőség ellenére a jegy
vizsgálók elegánsan, nyakken
dőben teljesítettek szolgálatot. 

A távolsági és a helyi jegye
ket külön pénztárakban szol
gáltatJák ki, ezeknek megfele
lően az állomási vágánycsopor
tok között is van távolsági és 
helyi forgalomnak megfelelő el
határolás. A Pánzs környéki 
elővárosi vonatokon nincs jegy
vizsgálat, a vonatokhoz olyan 
jegykezelő készülékeken át le
het jutni, amelyek hasonlóak a 
földalatti ilyen célú berenezése
ihez. 

Az utastájékoztatás kifogás
talan. A legkisebb állomáson 1s 
van közetlenül a vágány mellett 
egy-egy bőséges információt 
nyújtó tábla, amelyen a vonat 
fontosabb adatai találhatók. 
A központi, nagy táblákon a be
szállást villogó fények jelzik, 
hasonlóan a repülőtéri berende
zésekhez. Egy-egy vonalsza
kaszra az érvényes kis menet
rendek szórólap formájában 
mindenütt ingyen kaphatók. 
A kofferkuli viszonylag kevés, 
igaz, hordárok szép számmal 
dolgoznak. Akad állomás, ahol 
a kofferkulival a mozgólépcsőn 
is lehet közlekedni. A turista 
nagyra értékeli, hogy minden 

nákon át tehetők. Minden lak
osztályban vagy fülkében hi
deg-meleg folyóvíz és jéghideg 
ivóvizet adó csap található, a 
folyosóra kitett cipőket elviszik 
kitisztítani. Az ügyeletes csen
gővel hívható, telefonon lehet 
italt vagy ételt rendelni. Jogos a 
megállapítás: a vonat kereke
ken mozgó ötcsillagos szálloda. 

Ennyiféle szolgáltatás jelen
tős energiaigénnyel jár, így a 
szerelvénybe egy külön 
energiaszolgáltató kocsit sorol
tak be, 350 kVA kapacitással. 
A két motor közül mindig az 
egyik működik, a másik tarta
lékban van. A háromfázisú 
áramot két vezeték továbbítja a 
szerelvény teljes hosszában; az 
egyik természetesen tartalék. 
A 650 V-os háromfázisú áramot 
minden kocsiban külön beren
dezés alakítja át 220/380 V-ra. 

Kényelmes 
lakosztályok 

A szerelvény 108 utas szállí
tására alkalmas, a személyzet 
létszáma 26 fő. A vonaton csak 
egy osztály van, de négyféle el
helyezéssel: háromszobás lak
osztály két fő részére francia
ágyas hálószobával, amihez öl
töző is tartozik, fürdőszobával 
és társalgóval, amelyben ka
rosszékek és hűtőpult találha
tók. A másik (B) típusban kom
binált háló- és nappali szoba 
van fürdőszobával. A C típus
ban két- háromágyas szobák 
vannak, külön zuhannyal és 
mellékhelyiséggel. A D típus 
háromágyas fülkék és egyágyas 
fülkék közö1, zuhanyozóval és 
mellékhelyiséggel. A menetdíj 
158 és 300 fontsterling között 
változik, míg a közönséges első
osztályon (Trans-Karoo ex
pressz) 65. légi úton pedig 90 
fontsterling. A Kék vonat me
netdíjában természetesen min
den étkezés benne foglaltatik. 

nagyobb állomáson van pénz
váltás. 

Nézzük meg a nálunk isme
retlen, szokatlan vagy eltérő 
műszaki megoldásokat is. Úgy 
éreztük, hogy nagyobb ki
egyenlítetlen oldalgyorsulást 
engednek meg. A pályák álla
pota kifogástalan és a kocsik 
hangszigetelése jó, az utasterek 
csendesek. A személykocsikon 
csak légnyomásos fék van, a 
mozdonyokon vegyes, a teher
kocsikon minden vanáció elő
fordul. 

Jelentős az egyenáramú von
tatás aránya, a REMFE vonala
m kizárólag ilyet láttam. Nagy, 
hattengelyes mozdonyok és elő
városi motorkocsik egyaránt 
3000 voltos egyenfeszültséggel 
közlekednek. A kocsik folyosó
in l�nyegesen kisebb a megvi
lágítás mint a fülkékben, a je
lenség a takarékossággal ma
gyarázható. Tanulságos, hogy 
régi, de jó állapotban levő, a 
mai követelményeknek megfe
lelően átalakított mozdonyok
kal és kocsikkal találkozha
tunk. E Járműveket adottsá
gaiknak megfelelően használ
ják. 

Talán így nyílik arra mód, 
hogy egy vasút a legmagasabb 
technikai színvonalon álló esz
közöket is meg tudja venni. 
Mind az SNCF-nek, mind a 
RENFE-nek van ilyen büszke
sége. A franciák nagy sebessé
gű vonatját, a TGV-t a párizsi 
Lyon pályaudvaron csak kívül
ről tudtam megnézni. Az erősen 
áramvonalas szekrényk1képzés 
mellett feltűnő a forgóvázak, a 
szekrény és a forgóvázak kö
zötti kapcsolat újszerűsége. 
A spanyol TALGO-szerelvé-

CSAK. NOSZTALGIA? 

A Közlekedési Múze
um kapacitása rend
kívül korlátozott; 
szükség van ezért 
olyan - MÁ V-tulajdo
nú intézményre, 
ahol a magyar vasúti 
múlt még rendelke
zésre álló emlékei ösz
szegyűjthetők és - el
lentétben az elszórtan 
kihelyezett járművek
kel - kellő őrizet és 
karbantartás mellett 
megőrizhetők, vala
mint a nyilvánosság 
számára bemutatha
tók legyenek. Ennek a 
feladatnak skanzen 
létesítésével lehet 
megfelelni. 

Skanzen tervek 

A Közlekedési Múzeum és a 
MÁV - korábbi kezdeménye
zés alapján - már együttesen 
létrehozták a paksi skanzent. 
Ennek rendkívül értékes és 
hangulatos anyaga csupán egy 
régi mellékvonali végállomás 
emlékeit mutatja be, s egy ki
sebb kiállításon kívül egyes ré
gebbi pályafenntartási beren
dezésekről ad áttekintést. Szük
séges tehát egy olyan központi 
- elsősorban járműskanzen -
létesítése is, mely általános jel
leggel rendelkezik. Egy ilyen 
skanzen telepítésekor az alábbi 
szempontok mérlegelendők: 

jó megközelíthetőség, 
a hely vasúttörténeti múlt
ja, 
utólagos fejlesztést is lehe
tővé tevő terület, 
jó fényképezési lehetőségek, 
lehetőleg műemléki jellegű 
vasúti épületek létezése, 
pénzügyi szempontok. 

Olyan hely, mely a felsorolt 
szempontoknak maradéktala-

nyeknek már két generációja 
fut. 

Érdekes volt a nyomtávvál
tás. a forgóvázcsere a francia 
határállomáson, Hendaye-ben. 
Illetve lett volna, ha láttam vol
na belőle valamit. Az összes aj
tót, ablakot (mellékhelyiségek 
ajtóit is) központilag, levegővel 
reteszelték. majd az egész vona
tot mintegy 2,5 m magasra 
emelték. Megtörtént a forgó
vázcsere, mehettünk tovább. 
Az egész művelet nem tartott 
tovább 45 percnél. A spanyol 
nyomtáv szemmel láthatóan 
szélesebb a normál nyomtáv
nál, ami - szenntük - fokozza 
a biztonságot. 

Mindkét nagy vasúton fel
tűnt. hogy a felsővezeték-tartó 
oszlopok nincsenek befestve. 
hanem horgonyzott idomacé
lokból készülnek. 

A szintbeli keresztezéseken, 
az SNCF-vonalakon, az útra 
merőlegesen hosszú, színes sza
lagokat függesztenek egy hu
zalra. Ezeket a levegő állandó
an mozgatja. így feltűnően jel
zik a vasút közelségét. Érdekes
ség: a spanyol állomásokon kis 
táblácskákon mindenütt feltün
tetik a tengerszint feletti ma
gasságot. 

A francia kolléga elvitt m.un
kahelyére, egy ottani oktatási 
főnökségre. Egy régi épületet 
alakítottak át, ami most megfe
lel az oktatási, bentlakási stb. 
igényeknek. A hallgatók a 
mieinkhez hasonló körülmé
nyek között készülnek a vas
utas hivatásra. Nincsenek so
kan. 

Az utánpótlással nekik is 
gondjaik lehetnek ... 

Papp Gábor 

2. 

Nosztalgiavonat a jubiláló !>zéke;,fehénári vonalon 

nul megfelel, nincs. A skanzen 
létesítése szempontjából felme
rült lehetőségek: Ó-Szolnok, 
Bp. Józsefváros, Bp. Dunapart 
teherpályaudvar, Bp. Vizafo
gó, a Hámán Kató Vontatási 
telep, Eger személy pályaudva
ra. 

A skanzen telepítésére vonat
kozó vizsgálatok folyamatban 
vannak, döntés még nem szüle
tett. A jelöltek nagyobb része 
azonban különböző okok miatt 
kiesik. 

A MÁV nosztalg1a-munkab1-
zottsága által végzett elemzés 
alapján kitűnt, hogy újból 
üzemképessé tett régi jármű
vekkel folytqtandó nosztalgia
forgalom létrehozása feltétlenül 
előnyös. Ugyanis 

a nosztalgiaüzemben funk
ciót nyert járművek megfe
lelő állapotban való tartása 
szükségszerűen biztosított, 
a megfelelően szervezett és 
irányított nosztalgiaüzem 
arra is alkalmas lehet, hogy 
a vasúti műszaki emlékek 
védelméből adódó - nem 
csekély - költségek többé
kevés bé visszanyerhetők le
gyenek. 

E nosztalgiaüzem számára a 
MÁV egy kis járműparkot kí
ván kifejleszteni. Ez a munka 
már megkezdődött, s előrelát
hatóan 1990-ben befejeződik. A 

tervek szerint 1990 végén 14 

különböző típusú gőzmozdony, 
4-5 motorkocsi és mintegy 
15-20 személykocsi áll majd a 
nosztalgiaüzem rendelkezé
sére. 

A nosztalgiaforgalomnak kü
lönböző változatai jöhetnek szó
ba: 

- fizetőképes külföldi vasút
barátok számára rendezett. ki
fejezetten gép- és eszközbemu
tató. luxusigényeket kielégítő 
egy- vagy többnapos progra
mok; 

- turisztikai és idegenfor
galmi célú programok színesíté
se nosztalgiajellegű utazással (a 
vasúti utazáshoz nem kapcsoló
dik igényes vasúti program. a 
nosztalgiautazás csak a vasút 
vonzóerejét növeli): 

- menetrendszerű nosztal
giautazás idegenforgalmi prog
ram nélkül: 

vasúttörténeti. közlekedés
történeti eszközök (skanzen. 
múzeum) bemutatásával 
egybekötött utazás. 
évfordulókhoz. események
hez kapcsolódó. nosztalgia
jellegű utazások: 
egyéb különleges rendezvé
nyek. 

A múzeummal 
együttműködve 

E program életrehívása foko
zatosan történik. A MÁV arra 
törekszik. hogy - a Közlekedé
si Múzeummal együttműködve 
- az egyes nosztalgiaszolgálta
tások jövedelmezőségét külön
böző járulékos szolgáltatások
kal is növelje. Így kerül majd 
sor prospektusok, képeslapok, 
diasorozatok, könyvek, emblé
mák és különböző emléktár
gyak árusítására. 

Gyakran előfordul, hogy mu
zeális értékű vasúti járművek 
megvétele érdekében külföldi 
érdeklődők jelentkeznek. Ilven 
járművek külföldi eladása nem 
lehetetlen. G gyelm kell azon
ban arra. hogy egy-egy jármű
eladás ne támasszon konkuren
ciát a hazai nosztalg1aüzem szá
mára. Ezért muzeális érték kül
földi eladásáról általában csak 
akkor lehet szó. ha 

a jármű 20. századi ere
detű, 
az értékesítés nem eredmé
nyezi a hazai nosztalgia
üzem iránti kereslet csökke
nését. 

A nosztalgiaforgalom megte
remtése természetesen bizo
nyos anyagi ráfordításokat igé
nyel. Jelenleg azonban olyan 
pénzügyi konstrukció kialakítá
sa van folyamatban. mely ezt 
kifizetődő vállalkozásá teheti. 
Ebben nagy feladatai vannak a 
MÁV utazási irodájának. a 

MÁVTOURS-nak, de jó ered
ményt kell hoznia a járulékos 
szolgáltatások mozgékony szel
lemű megszervezésének 1s 

Az eddigiekből világosan ki
tűnik. hogy a vasúti „nosztal
giaügyekkel 

„ kapcsolatos tevé
kenység mennyire sokrétű. 
Koordinálására a MÁV nosztal
gia-munkabizottsága és. annak 
az egyes spec1áhs problémakö
rökkel foglalkozó albizottságai 
hivatottak. Ezekben a szervek
ben nemcsak az egyes érdekelt 
szakterületek vasúti és muzeá
lis szakemberei. hanem számos 
- a vasút szen:ezetén kívül ál
ló - lelkes. önzetlen vasútba
rát. sot az Országos Műemlék
védelmi Felügyelőség szakértő
je is közreműködik. akiknek 
sokszor hihetetlenül alapos 
részismeretei a sikeres munkát 
nagyban elősegítik Így váltak 
lehetségessé az eddigi eredm�
nyek. s remélhetők további si
kerek. 

A nosztalg1a-munkab1zottság 
tevékenysége egyébként a köz
lekedési tárca keretében müko
dő Közlekedéstörténeti Műem
lékvédelmi Bizottság munkabi
zottságának alárendelten - az
zal összhangban - megy \·ég
be. 

„ Csak nosztalgia? .. - tettük 
fel a kérdést ismertetőnk cím�
ben. Úgy véljük. az elmondot
tak alapján nyilvánvaló. hogy a 
köztudatba átment „vasúti 
nosztalgia„ kifejezés meglehe
tősen félrevezető. mert egy 
olyan tevékenység elnevezése. 
lett. melynek sokkal jelentő
sebb feladatai is vannak. mint 
egyesek édes-bús emlékeinek a 
felidézése. A helyesen értelme
zett és megvalósításra kerülő 
vasúti műszaki és műemlékvé
delmi tevékenységnek a ma
gyar vasúti múlt emlékeit. a 
gazdaságossági szempontok. s 
a népgazdaság deviza1génye1-
nek lehető legmesszebb menő 
tekintetbevételével kell korunk 
és az utókor számára nwgőriz
nie. Ez pedig nemcsak feleme
lő. hanem komplex szakértel
met és nagy körültekintést is 
igénylő feladat. 

Dr. Heller György 

Vege 
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Gálaest a budai Vigadóban Grafikák 

Huszonöt éves a Törekvés Táncegyüttes a 

kazánházban Az Északi Járműjavító Üzem 
fiataljaiból alakult meg, a vas
utas-szakszervezet anyagi és er
kölcsi támogatásával. 1960 
őszén a Törekvés Táncegyüttes. 

Az eltelt 25 év alatt nevelte 
az ifjúságot a néptánc szereteté
re. a közösségi életre. Fennállá
sa óta részt vett különböző ha
zai fesztiválokon (Szeged, Bala
tonföldvár) megnyerte az 
1968-as Ki mit tud-ot, és az 
1971-es balatonföldvári folklór
fesztivált. Sikert aratott: az 
NDK-ban. a Szovjetunióban, 
Jugoszláviában, Lengyelor
szágban. Hollandiában, Olasz
országban, Spanyolországban 
és Belgiumban. 

Több nemzetközi díj tulajdo
nosa: 1984-ben az MSZMP KB 
felkérésére a vasutas tánc
együttes Franciaországban sze
repelt a L'Humanite Sajtófeszti
válon. A fesztivál igazgatója kü
lön levélben fejezte k1 elismeré
sét az együttes teljesítményé
ért. Háromszor nyerték el (leg
utóbb idén) a Kiváló együttes 
címet. 1980-ban a Szocialista 
kultúráért kitüntetésben része
sültek. 

Ha avatatlan látogató nyit a 
Tatai úti munkásszálló kazán
házába, azt hinné, hogy eg) 
műterembe csöppent. A földön 
vázlatrajzok, festékes tubusok, 
az íróasztalon készülő kép. Itt 
dolgozik Telkes Tamás kazán
fűtő, amatőr grafikusmuvész. 
Alkotásait több tárlaton mutat
ták már be, és jelenleg egy al
kotása Moszkvában van. 

- Hogyan került oda? 
- Felszabadulásunk 40. év-

fordulója alkalmából kérte el a 
Szakszervezetek Fővárosi Mű
velődési Háza az Építsük újjá a 
vasutat! című képemet. amely 
aztán hazánkat képviselte a 
nemzetközi tárlaton, később pe
dig a VIT-en. Jelenleg is a szov
jet fővárosban van. Amatőr lé
vén ez nagy megtiszteltetés szá
momra. 

- Hogyan lett képzőmű
vész? 

- Nem készültem annak. 

Az együttes patronálja töb
bek között a X. kerületi MÁV

telepi Általános Iskolát, a Leö
vey Szakközépiskolát és az I. 
László Gimnáziumot. Ez utób
bival alakult ki az együttműkö
dés újszerű formája. Az iskola 
tantervében szerepel a néptánc. 
A testnevelési órák keretében 
egy elsős osztályt tanítanak a 
vasutas táncosok a néptánc 
alaplépéseire. Felvették a kap
csolatot a Fóti Gyermekváros
sal is. Az utánpótlásnevelés új
szerű formáinak kialakulását 
ígéri ez a kapcsolat. A fiúk, akik 
kikerülnek szakmunkásként a 
gyermekvárosból, munkát vál
lalhatnának az Északi Járműja
vító Üzemben, szabad idejüket 
családias körben tudják eltölte
ni. hiszen a néptáncmozgalom 
erősíti nemcsak a népi kultúra 
iránti érdeklődést. hanem a ho
vatartozás érzését 1s. 

'iagy közön„ég„ikert aratoll az együlte„ a Budai \ igadóhan tar
tott gálán. Képeink a pergő ritmm,ú mfü,or e�-ef?J- pillanatát 

örökítellék meg (Ti.illő Tibor felvételei) 

Voltam kifutó, csónakgarázs
mester, műszaki rajzoló és sok 
minden más. Most 33 éves va
gyok. Iskolai éveim alatt taná
rom, Lampert András figyelt 
fel arra, hogy jól rajzolok. 
A vasutas képzőművészeti kör
nek 18 éves korom óta vagyok 
tagja és sokat köszönhetek ines
tereimnek, Benedek Gyórgy
nek, Kirchemayer Károlynak, 
valamint Kling Györgynek. 
Már sok díjat nyertem. Az el
múlt időszak az útkeresésé volt. 
Jelenlegi stílusom poent1lhsta. 
a pontozás művészete Vonza
nak a figuratív megoldások. 
Azért 1s, mert az emberekre 

A Törekvés Táncegyüttes gá
Jaműsorára november 
25-26-án és 28-án a budai Vig
adóban került sor. Az új pro-

dukciók mellE:tt felvillantották 
az elmúlt 25 év régebbi siker
számait is. A táncokat nézve 
érezhető az alapos felkészülés. 
és az a szakmai hozzáértés, 
amely Manninger Miklós mű
vészeti vezetőnek és Kovács 
Katalin tánckarvezető áldoza
tos tevékenységének kÖMJeA-he
tő. 

A gálaműsort megtekintették 
a SZOT és vasutas-szakszerve
zet vezetÖI, a Budapestre akkre
ditált nagykovetségek vezető 
munkatársa1. Az est folyamán 

hatni ezzel a technikával kiváló
felolvasták Baranyai Tibornak. an lehet. Több gyűjteményes 
a SZOT főtitkárának a tánc- kiállításom volt. Az elsőt jelen· 
együtteshez küldött táviratát, legi munkahelyemen rendez
melyben jókívánságait fejezte ték. Kedvező számomra az. 
ki valamennyi táncosnak, s to- hogy vezetőim. kollégáim f 11s
vábbi sok sikert kívánt a nép- menk munkásságomat. Tárla
táncmozgalomban. taim beépülnek a szálló közmű-

Az érdeklődésre jellemző, velődési tervébe. 
hogy a budai Vigadó először Jelenleg az országos amatőr 
egy. később három előadást kö- képzőművészek kiállítására ké
tött le az együttessel. Már he- szülök. Alkotásaim kózpontJa 
tekkel korábban elővételben el- az ember. és életünk apró pilla-
kelt valamennyi jegy. nata1 . . 

Székelyhídi Ferenc lgriczné Pásztor Mária 

Szabó Béla Hajvágás borotvával 

E
rősen biztat a hitvesem: - Ugyan keress már egy figarót. 
mert dús sörényed fiatalít. Maholnap tizenévesnek tarta
nak az ismerőseink. Stuccoltasd fel fiam. Olyan VIiágosra. 

Ám a fiam közbeszól: - Hagyd csak, tati, a hándat. Így vagy me
nő. 

Lányom. aki negyedikes, hevesen vág közbe: - Papi. könyör
gök, egy borotvásat kérj. Az az igazi. a sok apró kis grád1csokkal. 

Bepillantva a tükörbe, döntöttem: forgalmista létemre valóban 
illene már egy hajnyesés. - Sörényt adok egy figaróért' - kiál
tottam fel. Szolid, jó hangulatot árasztó fodrászati szalonra gon
doltam. 

- Ez az' Ezt kerestem - villant belém a felismerés, amikor 
megleltem. A figarók előre köszöntek. Szívélyesek voltak. Mond
ták. hogy foglaljak helyet. Csupán egy pillanat, és én követke
zem. 

Ragyogtam a fogadtatástól. Leültem egy körforgós székbe. Bil
lent jobbra-balra, miközben a tükörben figyeltem a szomszédo
mat. Éppen elővakarták a hab alól. És már ismertem is minden
kit. Az én figarómat Jenőkének. a szomszédomét Fricikének szó
lítja mindenki. Egyik szőke és fiatal. a másik már ősz. Oldalt 
nagy barkóval. 

Hajvágás. uram! - állapítja meg. 
- Igen ... igen - rebegem. 
- És természetesen egy téli frizurát csináljunk - mondja. mi-

közben bebugyolál a fehér gyolcsok közé. Aztán megsuhintja ol
lóját, munkába lendül. - Természetesen egy borotvás költe
ményt, uram? 

- Ne .. . ne - tiltakozom. Frigyeskének megrándul az arca. 
Légy szállt volna az orrára? Nem vettem észre. 

- Igen, egy sima hajvágás - szól nyersen. Bátran. Diadalit
tas magasabbrendűséggel. Aztán már nem is törődött velem. 
Folytatta a beszélgetést, melyet tán korábban kezdett. 

- És ott volt a munkakönyv a mester pénzesládáján. Este az
tán, ha nem tetszett a munka, azt mondta: ,.Köszönjük segéd úr. 
próbálkozzon másutt!" 

Jenőke 1s megáll. Figyel. Lesi Frici szavait. Aki pedig hol el
vesz, hol hozzátesz ahhoz amit mond. 

- Mert volt 50 filléres és 1,20-as nyírás. Attól függ, milyen 
volt a vendég úr! 

Beszélgettek, és én úgy éreztem, hogy minden szavuk ellenem 
irányul. Fülem égni kezdett. 

- Természetesen egy szeszes bedörzsölést? - és kérdőn néz 
reám ismét a tükrön át. 

- Nem' Igazán nem kérem - suttogom. 
Félek. hogy megbántottam. Elrontottam a hangulatot. Ráncai 

grimaszba torzultak. Meghatottan néztem rá. Sajnáltam ebben a 
pillanatban. És imigyen vigasztaltam magam: .. Ha borotvás, ak-

kor az most 82 Ft + borravaló. Csak egy Kossuth-tal úszom mt:g. 
Ha sima. akkor 26 + borravaló.·· Lavíroztam. 

- Nem szereti a feJem bőre a szeszt - mondtam vigaszul. 
- Akkor tán egy szép mély hullámot?! - kérdőn megáll. 
Alig kapok levegőt. 
- Hullámot? Nem. azt nem akarom. Egyszer leszédúltem a 

hullámvasútról - rebegem tisztességtudóan -. azóta a hullám 
szót hallani sem szeretem. 

Ekkor iszonyút csattan az ollója! A guillotine így taglózza le a 
fejeket. Éppen a fülem begyénél. 

Fricike ezúttal már cvidernek Játszik. Száját összeharapja. Ese-
tenként megáll. Kérdezi: 

- Megfelel, uram? 
Rábólintok. 
És ollója máns újabbakat csettent. Rettenetes a fül mellett ez a 

hang. És szidom magam. amiért nem jelentettem előre. hogy orr
fül marad. 

Néha jelentőséggel néz rám: - Figyelj csak. emberke. Alkot9k 
én neked olyan frizurát, amilyen még nem volt a fejeden - Es 
ekkor elször:nyedve látom. hogy bal barkómból lekapott egy cen
tit. Esdekelve kérem. igazítsa a kettőt össze. 

- Hogyne uram! Természetesen - felel1. - Ferdére vag;
eg�enesre vágjam? ... 

Am mire felelhetnék, már le is csapta az egyenest ferdére. 
A ferdét meg egyenesre. Aztán észrevette. Egymáshoz igazítás 
így ment tovább .. 

Dolgozgatott élvezettel. Szinte örült, ahogy egyre világosodó 
fejemet szemlélte. Egyre kicsinyedő kobakom kis aranyos kato
nafejhez kezdett hasonlítani. Olyan Svejkes lettem. Es kérdi. 
nem titkolt kajánsággal. férfiasan tompított hangon: 

- Hogy tetszik, uram? - Tükröt tart a fejem mögé. Es látom 
olyan a tarkóm, mint a punkoké. 

- Fényes .. . fényesül - hebegem. Közben eszembe jut hit
vesem. Hallom. ahogy biztam .. Kicsit stuccoltasd meg fiam ' 
A fiamra már nem is merek gondolni. 

Fricike győztesen áll mögöttem. Engedi, hogy bolhászkodva 
keféljem le magamról a hajat. Felvegyem kabátocskámat. Oly 
szelíd ezúttal. Már-már bárgyún néz rám. 

- Mit fizetek? - kérdem. 
- Huszonhat forint, uram' - Az utolsó szó szinte ropog a szá-

jában. Elfordult, és írja a cetlit. Én keresek egy tízest és egy hú
szast. Leteszem bátortalanul eléje. 

Fricike rám sem néz már. Megfordítja a székpárnát és _újabb 
csatára indul. Hallom, ahogy hangja felcsattan ismét: - Es ter
mészetesen egy borotvás haJvágás ... 

Én kilépek az ajtón. Érzem. hogy fülem mellett mily hidegen 
fúj a szél. Téli helyett igazi nyári frizurát kaptam. 
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Unnepi koncert, tomboló siker 
Szoc,a/Jst KU/turaert 

k1tuntet(jst kapott 
a pécsi vasutas kvncert

fúvoszenekar 

1945 nyctrd" SJt vosze-
nekar alakult f <;ett Bali Já
nos kaldUZ ,Zl n 'lé v I csak-
nem harmm, t«g 11 ; n"l�Y 
hagyomán'vu pl ( 1 ÍUVOS/Pn · 
karok m!:'ll t• ha• t l tJ n · rnű
kodo eg� utt • tebt r I riyok
vana"i Évfk') r, 1 .t, u ,1, ssze 
rű feJlodés 'e• , L k 'l tt nPm 
csak hazat h'lnE m n ,1zetko2'1 
-,zinten 'l e 1 mt r t 'vívtak k1 
Az utóbb év k folf ív 1 , pá-
1:-, áján 1d; n UJ, bl e ú s &. ér
kPztek Ez � ruk ppen 

Sza L • l 

VE-L:etö„fg m, 
József \3.sut11 
az egyi..ttf 

é'v é-

munkáját. Szólt a múltról, a ne
hPzPbb évekről. maJd a közel
múlthoz érve arról. hogy tava
lyi minősítő koncertjükón a leg
magasabb fokozatot érték el, 
maJd pályázat alapján elnyer
ték a Kiváló Együttes cím I. fo
kozatát. A Magyar Rádió több 
felvételt készített az együttes
sel, ez év augusztusában pedig 
elnYerték az ostravai nPm7etkö
z1 :ersenyfeszt1válon az I díjat. 

Az emlékező szavak után ki
tüntetések átadására került sor. 
A művelődési miniszter Szocia
lista Kultúráért kitüntetésben 
r€'szPsítette a pécsi Vasutas 
Koncert-fúvószenekart. vala
mint Bokor Ferenc zenekali tit
kárt és td. Neumayer Ferenc 
sc>gédkarnagyot. Miniszteri di
cséretet Bokor László banto
nos. Cseke Gábor trombitás, 
Kerner Istvánné nagydobos 
kapott. 

A jubileumi megemlékezés 
hangulata csak addig látszott a 
zenészek arcán. mígnem N eu
mayer Károly karnagy intésére 
a zene vette át a főszerepet. 
A koncertet családi est követte. 
ahol a még élö alapító tagoknak 
oklPvelet és ajándékot adtak át 
a fiatal zenészek. 

N.T. 

,,A tennészet a mi műtermünk" 

Fotozó, filmező nyíregyházi vasutasok 

mdult 
évve 
A,blrt 

bntokosai is lettek. Ebben az 
1doben a filmezés háttérbe szo
rította a fotózást. hiszen újabb 
filmek hag}1ák el a patakparti 
műhelvt Ekkor készült az 
,,Ecset· helyett ujjal·· című film, 
de nagy sikert értek el az útiso
rozatok 1s. 

Az egykori lelkes fotósok ma 
mái szinte művészi értékű ké
peket készítenek. amit a zsűn
H lemények is igazolnak. 
A képzóművészszakkör néhány 
lt.gJa 1s csatlakozott a fotósok
hoz Az új társak· Vékony Béla, 
Lencsés János. Takács József 
és Botrágyi Károly - új látás
módot, új színt és ábrázolást 
képviseltek és képviselnek a 
korben. 

Jól megférimk egymás 
mellett a kiállításon is -
mondJa Botrágyi Károl:v graf1-
kw,. - Azt. hog} a közönség 
�:é léphetünk. a fotósoknak kö
'>LonhetJük. Igaz. ök sem kap
m,k anyagi támogatást. szinte 
,emmit, csak a megszállottsá
guknak kószönhetö. hogy még 
léteznek. A filmes fellendülés 
,·tcl csak eg} vakuval gyarapod
t;i.k' 

E,n·ébként panaszra nincs 
,1rnk. mert ahog: Frankó Sán
rivr mondta .. A természet a mz 
n,zitermíink. ·· i.\o. meg azért 
� m. mert a nyíreg,·ház1 fotóso
kat me�yeszertE ismenk. :\lég 
ebben az évben Sátora!Jaújhe
,,..en 1s bemutatkoznak - Fran
r.Ó Sándor. Gidófalvy AlbPrt. 
Kiss László. Orosz József. Pén
Zb András és Szűcs János. va
,amint a négy képzőművész -
1P�Újabb a kotása1kkal. 

Zsoldos Barnabás 

Ahol megbecsülik 

a pályakezdőket 
A sz�g 

az flmú.t 

szervez( H 

lom bt:va t. Jl 
kahel) 1 bf 1i.f -;z� 
kezdo fiat 1 >h • 
pélyes ker 
ahol a 

n meg
m zga 

sében 1s megmutatkozik. Segí
tenek a lakásgondjaik enyhíté
sében is. Csupán az elmúlt év
ben a kamatmentes kölcsőnt 
kapott 189 t·asutas közül 117 
harminc él;en aluli Polt. 

A 1982-85-ös években a fel
-;ooktatás1 intézmények nappali 
tagozatán 36-an fejezték be ta
nJlmánya1kat. közülük 18-an 
társadalmi ösztöndíjasok vol
tak Az ő részükre tartottak ta
nácskozást november 26-án 
Szegeden a vasutas művelődési 
házban. A jó hangulatú tanács
kozáson számtalan, a minden
napi munkájukkal összefüggő 
ké1dés hangzott el. amPlyekre 
Lovász Lázár vasútigazgató vá
laszolt. 

(gellért) 
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.,iklós Jáno."l A csillagokban élni 

A karácsonyt énekek ősi va
rázsa. az együvé ta1tozás pilla
natának fölhabzó érzelmi ereje 
megindította Márta könnyeit. 
A két nagyobb unoka állt mel
lette, hajukat simogatta, ösztö
nös kézmozdulata1ban olyan 
sok fájdalom és veszendőbe bo
rult idő munkált. s az elfojtott 
érzelmek olyan ereJe tört föl. 
hogy a mmdenböl tréfát csiholó 
Ácó is megrendült e csmálatlan 
látványtól. s az „Ó. gyönyörű 
szép. titokzatos éj" fölcsendült. 
Má1ta óvatosan. lábujjhegyen 
kiment a hallba. magára csukta 
csöndesen a konyhaajtót. Szé
gyellte talán az elszabadult föl
mdulást. vagy önsajnálat ural
kodott benne, bár lehet. hogy a 
keményen viselt magány külső 
burka sérült meg, s kitetszett 
alóla a társtalanság sebezte lé
lek, amely zaklatottságával. ta
kart szorongásával. megrebbe
nö félelmével titkolni való! 

Az ünnepet köszöntő liturgi
kus hangulatú dallamok befeje
ződtek. Ácó visszaállította a 
díszk1v1lágítást. a gyerekek né
maságba merevedett szülöután
zása föloldódott. 

- Légy szíves bejönni -
nv1tott be István a konvhába. a 
k�molv. sőt komor sza�ak Már
tát v,;szazökkentették termé
szetes szerepkörébe. Elmasza
tolódott szemhéjfestékét rendbe 
hozta, a megszokott viselkedés 
pózát. eleganciáját felöltötte. és 
az izgalommal várakozó uno
káknak az ajándékokat átadta. 

A lakás átalakult. Mint egy 
sebtében kifosztott bazárban. 
úgy hevertek szanaszét a szala
gok. papírok, dobozok mmden
felé. a haramiák tüzetesen át
nézték a megtalált tárgyakat, 
de csak az értékesebb3e1t vették 
magukhoz. Nadrágok, cipők, 
pulóverek. ruhaanyagok érdek
telenül hevertek fotelok mé
lyén, székek támláján. Bumbi 
beleizzadt az igyekvő izgalom
ba. hogy a sor elejére kerüljön, 
első kvarcóráját karjára csatol
ta. a Legót megtekintette:. ösz
szehasonlítva az osztálytársak 
hasonló „szerzeményével" és 
elégedetten elcsomagolta a ron
gáló kezek veszedelme elöl: 
Tüske a megtermett, de bájos 
arcú. szőke hajú babát az Új ba
bakocsiba fektette, s a nyitott 
ajtókon körbesétált a lakásban, 
megfelelő komolysággal és fele
lősséggel, ahogyan egy igazi 
kismamához illik; Pilátus bir
tokba vette az előszobát. távirá
nyítású holdautójával masíro
zott. s a fölötte billegő fehér 
Szputnyikban gyönyörködött. 

A felnőttek saját ajándékai
kat nézegették. Má1ta egy 
konyhai robot mmdentudósá
gát tanulmányozta. István távo
labb ült a többiektől. apja szo
bájában jeges whiskyt szopoga
tott. Leült a fia mellé a fotel 
karfájára. belekócolt hátrafé
sült barna hajába, s halkan 
megkérdezte: .. Hol lehet 
apád?". István éppen olyan 
csöndesen. de érezhetően na
gyobb nyugalommal válaszolt: 
.. Honnan tudjam?" 

Márta azután a ház1asszony1 
teendők után nézett. szokatlan 
szótlansággal ingázott a hall és 
a konyha között, István megfi
gyelése szermt fogyó türelem
mel. A fiatalabb Márta kötényt 
kapott maga elé. kiment a 
konyhába és az előkészített 
krumplit sütötte. 

- Üljünk asztalhoz - mtéz
kedett a háziasszony. 

- Gyerekek. abbahagyni. 
kezet mosni. gyerünk. gyerünk 
- lökdöste őket Eszter a fürdő
szoba felé. 

A gyerekzsivaj csöndesedett. 
Márta ismét szólt a fiának: 
.. Nézd meg valahol apádat." 
A fiú rákérdezett: ,.Hol nézzem, 
a huszonöt fokos hidegben?•·, 
azután kényszeredetten felöltö
zött és kiment. A kamrát, az ot
romba széldeszkából összetá
kolt fabódét, ahol a kerti szer
számokat tartják, féllábszárig 
fehér hótakaró fogta körül. 
A keskeny. köves járdáról nem 
takarították el a havat. oda láb
m·omok nem vezettek. A pincét 
zárva találta. megrázta a sötét 
helyiség ajtajának méreten fe
lüli kilincsét, azután kiment az 
utcára; hideg csöndbe húzódó 
házak, lefüggönyözött ablakok. 
érzéketlen vas- és deszkakeríté
sek; fagyos. havas gumókkal 
borított süket járdák. sehol egy 
lélek. Lesétált a domb derekáig, 
bár teljesen értelmetlennek ta
lálta a keresgélésnek ezt a vé
letlenre bízott módját, végigné
zett a három ágra nyíló sugár
úton. a középsőn egy gyors já
rású. alacsony embert látott, 
úgy ment, mintha rúgók lök
nék, hol nagyobbat. hol kiseb
bet taszítanak rajta, aszennt 
méretezte lépteit. A bal oldali 
sugárúton három személykocsi 
futott a belváros irányába. A tél 
fülöncsípte, visszafordult. 

- Hol voltál? - állt eléje a 
fia, Pilátus. 

- Elkergettem a farkasokat. 
- Na, ne fűzzük azt a kts 

embert - vette át az ésszel Járó 
szerepet Bum b1 

Székáts helye üresen maradt 
az asztalfőn, a vacsora nyomott 
légkörét a gyerekek csivitelése 
ugyan oldotta, Márta erőteljes 
önfegyelmét István érzékelte, 
de nem bolydult föl benne a 
sajnálat, annak ellenére, hogy 
semmilyen elképzelése sem 
volt arról, hová kujtorgott el az 
apja. Az biztos, hogy valami 
rendkívül! összezördülés lehe
tett közöttük, mert ezt a napot 
Székáts szertartásosan tiszteli, 
még nem fordult elő. hogy ka
rácsony estéjét nélküle üljék 
meg. Ebben a furcsa magatar
tásban volt valami szomorú, le
hangoló. talán egész életének 
az egyetlen igazi eredménye. 
hogy gyerekei és később uno
kái az asztalához ülnek. ahol ö a 
házigazda. 

Márta étvágytalanságra pa
naszkodott. Valamitől összeszo
rult a gyomra. lehet, hogy az 
epéje háborog. Bilagitért ment. 
Az előszobából visszaszólt a fiá
nak: 

- István, vedd le nekem a 
gyógyszerest. magasan van, 
nem érem el. 

Tepert6s cipó 
Suttyom Gergely s>'kmühelyeb61 nem ak6rmitv-n f26 tenné

kek kerültek ki. KülönöMn ketendó volt • m6shol nem ismert 
cipó, amely átmenetet képezett • zsemlye 6s a kenv'f között. 

A kiváló term6keknek egyetlen ered6je volt, hogy Láci, e 
pékleg6nv nem sajnálta • munk6t e thZta kidolgozis6t61. La
cinak ceak egyetlen hib6ja volt. nagyon uerette az italt. Meg a 
gyomra. amely talán t6bbet adott kl, mint amennyit bevett. 
Nem volt ritka, f6leg vaaámapröl h6tf6re vl"edóre, hogy • 
kocsmából eqyeneaen • dagaatótekn6 mell6 ment. 

A cipó jóetgara ml Nm volt jellemzóbb, hogy Bilimár Jó
zsef azakaslkezel6 pélyemeatemek majd mindennap ez ké
pezte a regeelij6t. C.ak úg'( mzen, ropogósan, minden egY'b 
n61kül. Magezokta az Int, zarnetjt • finom meleg clpónak. De 
amilyent egyszer kapott, az uún rmndennél fölHgeNbb volt: 
tepert6a cipót 

- No, ez • Laci gyerek megint valami újdonaágot produ
kált. 

Másnap, alighogy kinyitották a P'küzlet ajtaj6t. m6r szalau
totta ia a Pista gyereket. az irodai eegéder6t. 

- Mondd meg, hogy tepert6aet adjanak! 
A fiú ú9y ia tett. de legn�bb rneg,6k6nv6dW,e a pékn6 

azt válanolta, hogy 6k eddig toha nem � tepert6s °"" 
pót, • a jöv6ben slncs n6ndikukban. 

- Edd meg kisfiam a cipót. nekem ÚQY h� a gyom
rom - szólt elkeeeredetten • pélyemester. 

A gyerek nem tudta elképzelni, mi ütött a gezd6ba. ....,. 
eddig m6Q • cipó morzaáj6t ie aajnálta t6le ... 

-•-
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A fia utánament, s amikor 
elég messzire kerültek a halltól, 
rászólt: 

- Ne bolondozz, s főleg ne 
bontsd meg a rendet. 

- Énrám mondod, én bolon
dozom? 

- Tessék, itt van a doboz. 
- Telefonálj valahová. 

Nyugtalan vagyok, félek, hogy 
valami baj érte. 

- Legföljebb a rendőrségre. 
- Oda ne, inkább a mentő-

ket hívd. 
Az ügyeleten egy kedves 

hangú nő igen készségesnek 
mutatkozott, átnézte az esti 
naplót és a következő szöveget 
olvasta telefonba: .,Tizenkilenc 
óra ötven perckor a Nyugati pá
lyaudvarról rendőrségi intézke
dés során magát Székáts Ist
vánnak nevező, hatvannégy 
éves férfit szívpanaszokkal a 
Honvéd Kórházba, a Róbert 
Károly körútra szállítottunk, a 
beteget a belgyógyászat ügyele
tes orvosa átvette". 

- Köszönöm és kellemes 
ünnepeket kívánok. 

- Viszont 
- Hallottad? - fordult az 

anyjához. 
- Hívd föl gyorsan a kórhá

zat. 
A kórház jelentkezett: 
- Kérem, telefonon nem ad

hatunk mformác1ót. 
- Az apám, Székáts István 

ezredes. 
- Azt tudjuk, hogy Székáts 

ezredest hozták be. 
- De mi a baja, súlyos az ál

lapota? 
- Az intenzív osztályra ke

rült, érdeklődjenek holnap dél
előtt, mást nem mondhatok. 

A telefonkagylót letették. 
A napok és az éjszakák egy

beszövődtek. Székáts elveszítet
te időérzékét, az egyhangú azo
nosságot nem zavarta semmi: 
pulzusát, vérnyomását, légzé
sét, hőmérsékletét. szívműkö
dését rákapcsolt műszerek fi
gyelték és egy fáradt arcú, ár
nyékos szemű idős nővér üldö
gélt mellette. Néha elfogta a le
begés érzése. mintha a zöld 
mennyezet és a fehér ágy kö
zött a levegőben súlytalanul fe
küdne. 

Korábbi dühének, feszültsé
gének forrása kiürült, most a 
tompai búcsún látott képtelen
séggel bajmolódott. Tompán a 
havi búcsún a cirkuszosok 
kardnyelöje a nagyérdemű kö
zönség szeme láttára, három 
tiszti kardot dugott le a torkán. 
A hosszú pengéket félig elnyel
te és egyik sem szúrta ki az ol
dalát. Az ösztövér szemfény
vesztöt a produkció után meg
tapsolták. Azon tűnődött, ho
gyan jutott eszébe éppen most 
a több mint ötven esztendeJe lá
tott kardnyelő. Minden valószí
nűség szennt azért, mert annyi
ra izgatta akkor az a rendkívüli 
teljesítmény, hogy ott elhatá
rozta, valahol kmyomozza. mi
lyen trükköt alkalmaznak a 
kardnyelök, mert lehetetlenség 
három kardot elnyelni. Még 
kályhacsőnyi torokkal sem, h1-

16. alkalommal 

szen ha az ember félrenyel egy 
morzsát, már fuldokol, lehet, 
hogy nem is kardot dugott le a 
torkában, hanem sztaniolpapír
ból készült harmonikaszerüsé
geket, amelyek apró gombócok
ká gyűrődtek a szájában és 
amikor kihúzta, újra kthegye
sedtek. mint a kard. .,Ezt majd 
tisztázom" - gondolta magá
ban, s lecsukódott a szemptllá
ja. 

Mmtha valamilyen boldog
ságszérumot fecskendeztek vol
na a vénájába, olyan jó kedve 
kerekedett. Ismét a levegőbe 
emelkedett, a Bolerót fütyülte 
hozzá, mint Hacky Tamás. 
A nővér súlyosan, fáradtan ült 
a széken, ő meg a levegőben 
lustálkodott és fütyürészett. 
Mártát látta fentről, nejlonzacs
kókban járt és fehér köpenyt vi
selt, ő vidáman integetett neki, 
beszélgetni nem volt kedve. 

Az első értelmes napja ma 
reggel kezdődött. Elvonták a 
szérumokat, lecsatolták a mű
szereket, és a kórtermet a maga 
különleges furcsaságaival csak 
most mérte föl. Nyolc ágy, s va
lamennymél azonos fölszerelés. 
Középen kis méretű képernyős 
tévé és két ágy mellett nővérek 
ülnek. Jobbra, a sarokban ful
dokló hörgéssel zihál egy beteg. 
orvosok jönnek-mennek. ez az 
egész helyiség valami kórházi 
képtelenség, nem 1s valódi kór
terem. 

A folyosóra nyíló ajtó üveg
ablakán fehér köpenyben Már
ta állt. Őt nézte. s amikor észre
vette, integetett, de nem a bú
csuzas kézmozdulatával, in
kább a találkozás örömével, s 
amint figyelte az asszonyt, úgy 
vette észre, hogy állandóan az ő 
tekintetét keresi. Később bejött 
egy magas, középkorú orvos 
társaságában, aki mindjárt Ist
ván bátyámnak szólította. 
A hang, az arc ismerős volt. de 
nem tudott ráakasztani egy 
megfelelő nevet. 

- Túl vagy a nagyján -
szólt az orvos és kezet nyújtott. 

Mi volt ez? 
- Majdnem infarktus, még 

nem vagy rendben. Beszélges
setek. a vizit után visszajövök 
és tisztázzuk a továbbiakat. 

Az orvos elment. Márta az 
ágy elé húzta a nővér székét és 
leült, István kezét cirógatta. 

- Ez a Berendy végtelenül 
rendes. Naponta telefonált és 
állandó belépőt adott. Jöhetek 
délelőtt, délután. 

- Berendy? Az orvoscsoport 
legfiatalabb tagja. 

Volt. tizenöt esztendeje. 
- Ma mJ!yen nap van? 
- Kedd. Újév. kilencedik 

napja fekszel. 
Itt a társalgás megakadt. 

nem volt több mondanivalójuk 
egymás számára. Székáts hall
gatott, a zöld mennyezetet bá
multa, a halállal próbált kap
csolatot teremteni. s ha lehet. 
valamilyen egyezségre jutni. 
Márta ölbe tett kezekkel ült 
mellette a széken. 

Vége 

Dunakeszi művészeti napok 
Az idei dunakeszi művészeti 

napok immár 16. volt a sorban, 
amelyet a József Attila Művelő
dési Központ rendezett novem
ber 7. és december 7-e között. 

A gazdag programsorozat a 
dunakeszi körzeti zeneiskola ta
nárainak díszhangversenyével 
kezdődött. 

Az amatőr képzőművészek
nek. közöttük Czinege István 
és Péter Nándor festő-grafiku
soknak a járműjavító adott le
hetőséget a bemutatkozásra. 
Különlegességnek számított 
Victor Vasarely műveinek kiál
lítása, Csepei Tibor, az ismert 
gitárművész magángyűjtemé
nyéből. 

Kellemes színházi élménnyel 
ajándékozta meg a közönséget 
a művelődési központ Pince
színháza. A gyerekeknek a Pé-

csi Nemzeti Színház Bóbita 
bábegyüttese szerzett vidám 
perceket. 

Irodalmi különlegességnek 
számított Liptay Katalin be
szélgetése Nemeskurty István
nal, a Diák. írj magyar éneket 
című könyv szerzőjével. 

Nagy közönségsiker koronáz
ta a művelődési központ kon
cert fúvószenekarának minősítő 
hangversenyét. amelyen a sze
gedi vasutasok fúvószenekara 
is közreműködött. A dunakeszi 
fúvósok „Kiemelt Aranydiplo
ma" minősítést kaptak. 

A rendezvénysorozatot záró 
ünnepi kórushangversenyen a 
Radnóti Miklós G1mnáz1um le
ánykara. a dunakeszi MÁV fér
fikar és a helyi általános iskolák 
énekkarai szerepeltek. 

·----

Büki Attila 

KARÁCSONY 

ma a nyárutón meghalt lombokat 
megtalálja az ember és a szél 
a vigasszal és a reménnyel élők 
elhozzák havas utak szárnyain 
a betlehemi gyermek békéjét 

ma csillag csöndjét árasztja a völgy 
este az árvákért szól a harang 
meg/ ogja kezünket a szeretet 
és kirajzolódnak az emlékezések 
egymást kereső szív-tükreinkben 

ma visszaszáll az elröppent madár 
és igazságos lesz szegényeihez 
a mind összébb zsugorodó föld 
és kinyílik az egek istállója 
hol a Jászolnál József ül és Mária 

Fazekas Lajos 
, 

? MIERT .... 

Miért kell várnunk mindig karácsonyra, 
hogy a szíveket a vágy összehozza? 

Szivünkben az önző érzelmek helyett 
miért oly kevés öröm és szeretet? 

Miért oly hosszú ott künn és idebent 
a magány hálóját szövögető csend? 

Miért oltják el - hisz fénylő béke csak így 
lehet - reményeink villanásait? 

Miért akarják, hogy atomok tüzében 
idő-viselős világunk elégjen? - -

Miért kell várnunk mindig karácsonyra, 
hogy a szíveket a vágy összehozza? . . . 

Radnai Ket-vkó István 
., 

KÖNYÖRGÉS 
Már sóhajokká szelidültek bennem 
az évek hangos sziv-dörömbölései; 
még ide-idepörköl e fehér papírlapra 
egy-egy vers-sorozat, 
de már csendesebbek a dobbanások . . 

csak el ne múljanak végleg gyönyörű kínjaim! 

Még néha látom anyám föld-arcát 
apám s bátyám köd-fantomja villan felém; 
három szép halottam fogja tollam 
gödör szemükből rámzuhan néha egy kis fény, 
de már hűvösebbek a hajnalok . . . 

csak el ne múljanak végleg gyönyörű kínjaim! 

Még át-áthallatszik a gyermekkori harangszó 
az idő szigetelt fa lán; 
még el-elbődül egy tehén a régi úton -

még látszik cipőmön a forró nyár pora, 
de már halkabbak a fűzfasípok . . . 

csak el ne múljanak végleg gyönyörű kínjaim! 

Már sápadnak egyre a szügyi pipacsok 
árvalányhaj-hosszúak lettek a verőcei éjszakák; 
még fel-fellobban a sötétben 
petróleumlámpánk távoli fénye, 
de már kormosabbak az üvegek . 

csak el ne múljanak végleg gyönyörű kínjaim! 

1:; 
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Bajnokcsapatok Európa Kupája 

Az egész azon a maJus végi Molnár Endre „tolmácsa·· a me
vas_árnap délután5m kezdődött, dencében: győzelem az olasz 
amikor a BVSC vmlabdacsapa- bajnok Posillipo és a házigazda 
ta a Vasas 3 gólos vezetését holland listavezető Alphen el
ne!11csak ,kie�.i:enlí,tette. hanem len. \·agy1s - elődöntőbe jutás' 
m_e� ford1tam 1s kepes volt. s a Cjabb. immár a harmadik 
keso�b1 pon!o_sztozkodás már hosszú. de kényelmes vonatút 
csupan �ormaiis1:ak ?atott, hi- (a MÁV nagyvonalú segítő
s,zen � do�_tetlen_is eleg volt: 19 készsége, a szinte korlátlanul 
ev utan uJra ba3nok lett a vas- rendelkezésre álló hálókocsi 
utascsapat! esetenként kifejezetten jobb 

Ekkor dőlt el, hogy a Szőnyi szállítóeszköz, mint a repülő
úti együttes képviselheti gép - tanúsíthatom, hiszen 
1985-ben a magyar színeket ab- magam is éli1eztem a vendé9-
ban a BEK-küzdelemben. ame- szeretetet!) Dubrovnikba. Es 
lyik már oly sok szép sikert ho- 6-6 a félelmetes Jug ellen ... 
zott pólósaink számára, tehát a Aztán a pesti v1ssza\·ágón szen
tradíció 1s helytállásra kötelezte zációs játt;kkal kétgólos győze
a vasut'.3-soka1. , , !em. s ezzel - mennyire egy-

A baJnoksag meg,nyerese es szerű ezt így. utólag konstatál
a BEK-raJt. az oktoberi. mar- ni' _ BEK-döntős a BVSC! 
seille-1 bemutatkozás között 
azonban történt egy és más. 
A legfontosabb: a sikeredző, 
Gyarmati Dezső korenged
ménnyel nyugdíjba ment. He
lyére addigi asszisztense, Mol
nár Endre került, aki sikerrel. 
minden előzetes várakozást fe
lülmúlóan oldotta meg a leckét' 

És a csapat? Nos. Szileczky 
Péter, az egyik örökmozgó fia

A fináléban az a Spandau 04 
a partner, amelyik - ugye -
nemrég lelépte a magyar bajno
kot, s egyébként 1s: 'a kontinens 
legerősebb, legnagyobb kupa
hagyományokkal rendelkező 
csapatai közé tartozik. Zsúfolt 
,,ház" a Komjádi uszodában, 
óriási közönségsiker. reklám a 
pólónak. BVSC-Spandau 9-7. 

Elég lesz-e? Nem lett elég ... 
Egyetlen árva találattal jobb 
volt a Spandau: a schönebergi 
fedettben 7-4-re nyertek a nyu
gat-berliniek, ezzel övék lett a 
nagy becsben tartott trófea. 

Második: a BVSC. 
El kell ezen gondolkozni. 

még napok múltán is, amikor 
mérleget készít a krónikás. Eu
rópa második legjobb pólós 
klubcsapatának lenni - nem 
akármilyen eredmény' Dicséri 
a játékosokat. dicséri az edzőt, 
elismeréssel tölthet el minden
kit. akinek bármily apró kis kö
ze volt ehhez a teljesítményhez. 
Gondolok itt- és ez. higgye el 
mindenki. nem fontossági sor
rend! - a menedzserszerepben 
egyre profibb Gém Zoltánra, a 
szakosztálvelnök Katona And
rásra, heiyettesére. dr. Hipp 
Károlyra éppúgy, mint a klub 
vezetésére. de még hosszasan 
sorolhatnám, elvégre sok neves 
és névtelen asszisztens kell egy 
ekkora eredményhez. Éppen 
ezért: legyen közös az örőm, az 
elégedettség! 

Serényi Péter 

Ejt9ernyös 
MAV Kupa 

November első napjaiban 
három éves szünet után - az 
MHSZ gödöllői repülőterén is
mét megrendezték az Ejtőer
nyős MA V Kupát, melyen a hét 
fővárosi klub 12 csapattal kép
viseltette magát. A változékony 
időjárás. az erős szél alaposa� 
próbára tette a háromnapos 
verseny résztvevőit - akik közt 
ott volt a férfi és a női váloga
tott keret számos tagja - , s így 
köztük elsősorban a technikai 
tudás és rutin döntötte el a sor
rendet. Az MHSZ MÁV Repülő 
és Ejtőernyős Klub sportolói 
nagyon készültek erre a ver
senyre. s igyekezetüket nagy
szerű siker koronázta. Az egyé
ni és a csapatversenyben egy
aránt átlagon felüli teljesít
mén:yi nyújtva szerezték meg 
az első helyezést. 

Egyéni célbaugrásban: 1. 
Nagy Zoltán (MA V REK), 2. 
Novák Lajos (Postás REK), 3. 
Juhász István (BHG EK). 

Csapat célbaugrás: 1. MÁV 
REK (Zslebics Gyula, Nagy 
Zoltán, Kincses Imre), 2. Pos
tás REK, 3. Bp. IX. kerületi Ej
tőernyős Klub. 

B. P. 

tal az OSC-t választotta, távlati
,-------------------------------------

terveiben ugyanis az orvosi 
egyetem elvégzése szerepel. az A d „ k , • bb "k együttes legnagyobb klasszisa. ren ezo UJ8 SI ere 
a világ legjobbjai közé tartozó 
Gerendás György pedig - bár 
a BEK-ben, egy mérkőzés kivé
telével. végig játszott - már 
csak vendégként szerepelt egy
kori sikerei színhelyén, hiszen 
szeptembertől Nápolyba szer
ződött, ,.idegenlégiósnak". 

Háromszáznál több résztvevő 
a Tokaj Expressz-vívóversenyen 

Úi edző, átalakuló csapat ... 
Nem a legbiztatóbbak voltak az 
előjelek, amikor október első 
napjaiban Marseille-ben meg
kezdődött a „nagy menetelés" a 
bajnokok tornáján (17 európai 
ország delegálta legjobb csapa
tát a mérkőzéssorozatra). 
A franciaországi bemutatkozás 
a várakozásnak megfelelő 
könnyedséggel sikerült. A csa
pat simán továbbjutott. 

A második lépcsőfok megmá
szása a hollandiai Veenendaal
ban már sokkal komplikáltabb 
volt ... Az első összecsapáson, 
a Spandau 04, a nyugatnémet 
bajnokság nyugat-berlini rang
elsője ellem derbin keserves 
perceket éltünk át: vízben és 
vízparton egyaránt kínos volt 
elviselni az ellenfél gólparádé
ját, a BVSC vergődését. a 
11-4-es fiaskót. S ezután követ
kezett a drámai változás, min
den jóra fordult: elsősorban a 
29 esztendős csapatkapitány. 
Heltai György „szívta fel" ma
gát, vezéregyéniség lett. ő volt 

Vízszintes: 1. Sok visszaélésnek ele
jét veheti. 13. Az 1707. évi országgyű
lés helye 14. Vörös-tengen kikötö. 15. 
Ránc 16. Kimondott betü. 17. I. e. VI. 
században élt görög lírikus. 19. Indiá
b�n van' 20. A vas vegyjele. 21. Gabo
na\ betakarít. 22. Elpusztított észak-af
rikai város. 24. Aden magánhangzói. 
25. Német személyes névmás. 26. Azo
nos nevü kisfiúk. 28. Tiltószó. 30. 
... -turbina. magas fordulatszámú gőz
turb_ina. 33. Nyílás. 34. Olcsó szálloda. 
36. Ulepedés alapján képzödött közet. 
38. Vissza: kihagy. kiküszöböl (latin). 
39. Fél dollár. 40. Albán pénz. 41. 
Szám. 42. Sulphur. 43. A Loire mellék-
folyója. 46. Turmixoló. 48 . ... Oliver 
szölöfajta. 49. Mai keverék. 50 .... áda. 
visszavonulás. hátrálás. 52. Azonos be
tük. 53. P1ty .. , sírok. 55. Gát szélei. 
56. Hangtalan sál. 58. Becézett n01 
név 60. Legnagyobb folyónk. 62. 
Azért magánhangzói. 63. Elönév is. 
utónév is. 65. Egy darab papírra. 67. 
Kevert vas. 68. A szerelem istene a la
tin mitológiában. 70. Foggal örölni. 71. 
Becézett Ilona. 

Függőleges: 1. Fedd. 2. Vége a né
metben. 3. Bibliai bárkás. 4. Dada pá
ratlan betüi. 5. Nógrád megyei hely
ség. 6. Könyvkiadó idegen szóval. 7. 
Kerek a végén. 8. Ciprus és Görögor
szág egyesítésének eszméje. 9. Fejfe
dö. 10. Kimondott betű. 11. A buddhiz
mus Japánban elteriedt ága. 12 .. 
dalok. óizlandi irodalmi emlék. 17. Eu
rópai nép. 18. A 22. sor mássalhangzói. 
20. A fegyelmezetlenségek egyik oka. 
21. Város Erdélyben 23 Pozitív sarok. 
25. Mount . 27. A munkaerö ára. 29 
Illemszabályok összessége. 31. Kézje
gyével ellát. 32 Szem . . . szemrevéte
lezni. 34. La,in anya. 35. Nem hiába 
fut (!tána. 37. Eke betüi. 38. Kis ház. 
44. Eszak-atlanli Szövetség. 45. Pest 
megyei község. 47 Csillagkép. 49. Kel
lemetlenül hat. ahogy kimondjuk. 50. 

A világ egyik legnagyobb \'Í

vóversenyét rendezték meg az 
elmúlt hét végén Budapesten. 
A Világ Kupa-pontokért zajló 
Tokaj Express A-kategóriás 
nemzetközi párbajtőrviadal -
a BVSC, a Magyar Vívó Szövet
ség és a Tokaj-Hegyaljai Állami 
Gazdaság versenye - huszon
hat ország háromszáztizenkét 
vívóját szólította pástra. közöt
tük - néhány kivételt leszámít
va - a fegyvernem teljes élvo
nalát. 

Ezzel a versennyel méretei
ben legföljebb a heidenheimi 
(NSZK) párbaJtőrgála vetél
kedhetne, eddig csak ott jegyez
tek háromszáznál több résztve
vőt, s ennyi világnagyságot. 

A versenyt megelőző sajtótá
jékoztatón dr. Nedeczky László, 
az esemény lelke és főrendezŐJe 
elmondta, hogy minden bizony
nyal ez a viadal az utolsó a ha-

Az egyik arab szent város. 53. A temp
lomnak is lehet. 54. Futár, hírnök. 57 
Teveféle állal 59 Polc fele 61. Tiltó
szó. 62. Hegy Miskolcon 64 Lengyel 
légitársaság. 66. L G M 67 Nem fölé. 
69. Mint a függőleges 1 71 Idösebb 

Beküldendő: vízszintes !. és függö
leges 20. 

Beküldési határidő: 1986. január 15. 
A megfejtéseket a szerkesztőség cí

mére kérjük küldeni. 

gyományos felszereléssel és 
pengével lebonvolított találko
zók sorában. Hí�zen hamarosan 
kötelező használattal színre lép 
a nagyobb biztonságot nyújtó 
vívóruha és az úgynevezett tör
hetetlen penge. A Tokaj Ex
press tehat ebben az éretelem
ben is mérföldkőszerepet ka
pott. 

Dr. Balázs Ákos, a Budapesti 
Vasutas Sport Club ügyvezető 
elnöke - ugyancsak a sajtótá
jékoztatón - elmondta az új
ságíróknak, hogy a világhírű 
verseny ellenére az egyesület 
vívószakosztályáról kevés jót 
lehet elmondani mostanában. 
A vasutas pengeforgatók nehéz 
esztendőket élnek. A hajdani 
nagy egyéniségek egytől egyik 
visszavonultak, jelenleg nincse
nek a klubnak olyan kiemelke
dő képességű versenyzői. mint 
amilyenek a maguk idejében a 
Kamuti testvérek. dr Fenyvesi 

Az előző keresztrejt�én) helyes 
megfejtése: Egyenletesebb vonatelosz
tás. A csatlakozások javítása 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 22. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Eszenyi János, 
Záhony. Új Élet út 41.. Nag): György, 
Celldömölk. Széchenvi út 44.; Szőllös1 
Szilvia , Veszprém, Mikszáth u. 11„ 

Krizsai Andrásné, Debrecen, Szegfü 
u. 8., Cseh Józsefné. Berhida, vasútál
lomás. 

Csaba. Erdős Sándor és Gábor, 
Gerevich Pál, Bóbis fldikó, Ma
ros Magda voltak, vagy éppen 
a közelmúltban a válogatottság
tól visszavonult dr. Pap Jenő, a 
párbajtőrvívás legutolsó ma
gyar világbajnoka (1982. Ró
ma). 

Amint az ügyvezető elnök el
mondta. az okok között az első 
helyen szerepel. hogy éveken át 
megfelelő létesítmény híján 
működött a szakosztály. A klub 
vezetői most, hogy elkészült az 
újjávarázsolt Tanács körúti ví
vóterem, mindenképpen előre
lépést remélnek. 

És most ugorjunk vissza a 
Tokaj Expresshez' A kétnapos 
viadalon - ahogyan az párbaj
tőrversenyeken lenni szokott -
egymást érték a nagyobbnál 
nagyobb meglepetések. Már az 
első fordulóban megkezdőtött a 
nevesebb vívók kiesése. a ke
vésbé ismertek bravúrsorozata, 
s ez aztán végigkísérte az egész 
maratoni csatát. Sajnos a korán 
elbúcsúzók között volt az a dr. 
Pap Jenő is, akitől a vasutasve
zetők titkon valamiféle bravú
ros visszatérést reméltek. De ki-
esett a másik magyar egyéni vi
lágbajnok. Székely Zoltán is, a 
külföldiek közül pedig az 
ugyancsak VB-aranyérmes 
nyugatnémet Borrmann. majd 
a két évvel ezelőtti Tokaj-győz
tes Hoch, a kitűnő öttusavívó 
Fábián László és még hosszan 
sorolhatnánk ... 

A Pesti Vigadó báltermében 
· lebonyolított nyolcas döntőbe 
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li. olasz és szovjet. valamint 
két-két francia és magyar pár
bajtőröző jutott. Színeinket a 
Tokaj Express háromszoros 
győztese, a tavalyi első helye-
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zett Kolczonay Emő, valamint 
a 43 éves Erdős Gábor képvi
selte. Az utóbbi jó szereplése 
óriási meglepetés. hiszen egy 
negyvenhárom éves, abszolút 
amatőr BVSC-versenyzőről van 
szó. aki munkahelyi és családi 
elfoglaltsága mellett már csak 
kedvtelésből sportol. 

Sajnos a dobogóra ezúttal 
nem léphetett föl magyar ver
senyző: a győzelmet a fiatal 
szovjet Andrej Suvalov szerezte 
meg két francia. Srecki és 
Lenglet előtt. Kolczonay a ne
gyedik, Erdős a hetedik lett. 

Versenyzőink helyett tehát 
ezúttal csak a rendezők arattak 
egyértelmű sikert. Persze. ez 
sem kevés. 

Pilhál György 

Műsor nyugdíjasoknak. Ma
gyarnótaestet rendezett a szol
noki nyugdíjas vasutasok szak
szervezeti csoportja november 
16-án. Lovas Lajos. Márkus Ica 
és Zente Lajos debreceni művé
szek szórakoztatták az idős vas
utasokat. 

Kirándulás. A tapolcai Batsá
nyi János Művelődési Központ 
nyugdíjasklubjának tagjai Tápi 
Lajosné klubvezető irányításá
val kirándulást szerveztek Vo
nyarcvashegyre. A jól sikei-Glt 
kiránduláson 50 idős vasutas 
vett részt. 

Könyvkiállítás. Záhonyban. 
a közlekedési szakközépiskola 
kollégiumában mini könyvek
ből rendeztek kiállítást a közel
múltban. Bogdán György 
nyugdíjas mozdonyvezető mu
tatta be gyűjteményének leg
szebb darabjait. 

Nyugdíjas-búcsúztató. Jász
boldogházán. az V. főpályames
teri szakasz dolgozói ünnepé
lyes keretek között búcsúztat
ták Gazsi Pál vonalgondozót, 
aki több mint 20 évig végezte 
felelősségteljes munkáját. A fő
pályamester megköszönte a 
nyugállományba vonuló vas
utas munkáját. majd átadta a 
munkatársak ajándékát. 

Ezüstérem. Végig egyeletes 
teljesítményt nyújtva a máso
dik helyen végzett a Záhonyi 
VSC sakkcsapata a megyei baj
nokságban. Csupán az 
N'YVSSC tudta legyőzni a záho
nyi vasutas sakkozókat. 

- Véradónap. A hatvani 
csomópont vöröskeresztes veze
tősége és a városi kórház vérel
látó állomása a közelmúltban 
tartotta meg a té„ítésmentes 
véradónapot. 323 vasutas össze
sen 138 liter vért adott. 

Közöljük kedves olvasóink 
hogy lapunk következó szá 
január második felében (1 
2-es szám) összevontan, is 
16 oldal terjedelemben jel 
meg. Ebben a számunkban r 
letesen beszámolunk a vasut 
szakszervezet Xl. kongress 
sáról. 

- Jubileum. Hatvanéves 
pécsi vasútigazgatóság os 
szertár-főnöksége. Ebből az 
kalomból tartottak ünnepsé, 
a közelmúltban. A hangula 
rendezvényen megemlékez 
hatvan év eredménveiről. 
megbeszélték azt 1s. hogy 
kívánnak tenm a jövőben a c 
mópont fejlesztéséért. 

- Bővült a vasúti múze 
A nagykanizsai vontatási 
nökség József Attila szocial 
brigádja november 7-e alkah 
ból egy 30 évvel ezelőtt h 
nált balesetelhárító darut 
tott fel a szabadtéri múzet 
parkban. 

- Lövészet. Szombathel 
az MHSZ Homok úti lőterén 
ipan szövetkezetek klubjá 
szervezésében 17 helyi és 
roskörnyéki klub tagjai lö\ 
versenyt rendeztek a kö 
múltb;n. Az összetett vers 
a szombathelyi JármuJ 
honvédelmi klubja nyerte. 

- Felújítás. Jó ütemben 
!ad a győri vasútállomás nyu 
ti végén átívelő gólyahíd fel 
tási munkája. A győri pá! 
fenntartási főnökség szakem 
rei az eredeti állapotába állítj 
vissza a gyaloghidat, amely 
forgalmas Kálvária utcát k 
össze a Révai utcával. 

- Társadalmi munka. 
MÁV pécsi szakorvosi rend 
Semmelweis szocialista brig' 
ja dr. Komáromi Lászlóné i 
nyításával a kiselejtezett rö 
genfilmek ezüsttartalmát var, 
ki. A visszanyert ezüst érték€, 
ezer forint volt. 

Lakáscsere 

Elcserelnénk soproni kétszobás 59 
négyzetméteres. III. emeleti OTP
öröklakásunkat kisebb budapestire 
(Lövérekben. vasút közel). Wagner. 
9400 Sopron. Vasvár' Pál u. 1 

Elcserélnénk a fóváros közelében. 
Gyömro nagyközségben levö 2.5 szo
bás 200 négyszögöles kertes családi 
házunkat tóvárosi vagy föváros közeli 
OTP-. illetve szövetkezeti lakásra. 
esetleg tanácsira. Érdeklödni lehet a 
68-80 vagy 831-7001183 Karácsony 
Sándor. 

Elcser�lném szegedi 62 négyzetmé
teres MAV-bérlakásomat és Szatvma
zon levö ezer négyszögöl termö ös-ziba
rackosomat budapesti vagy környé
kén levö kertes családi házra. Balogh 
Sándor 1204 Budapest, Liliom u. �I 

Elcserélném szolnoki vasútállomás
tól 300 méterre levö. 50 négyzetméte
res. kétszobás. komfortos (gázos). 111 
emeleti, nem panelházban levö OTP
öröklakást budapesu. elsösorban rá
kospalotai MÁV-lakótelepen levö há
romszobás, komf�rtos (lehetöleg pos
tai telefonos) MA V-bérlakásra. Hár
mas cseremegoldás is érdekel. Ajánla
tokat 5000 Szolnok. Mátyás király út 
11. III. 11. Rónyai Balázs. vagy 18 óra 
után a 06-56-16240 postai telefonszám
ra kérem. 

Elcserélném budapesti. XV ker Rá
kos u. 102 sz. X. 62. sz. alatt Jevö két
szobás. összkomfortos. 47 négyzetmé
teres lakásomat háromszobás vagy na
gyobb méretű összkomfortos lakásra 
Budapest területén. Érdeklödni lehet 
munkaidöben 7-15-,g a 429-716 vagy a 
19-87 üzemi telefonszámon. :\1olnár 
Ist\'án. 

Elcserélnénl.. kétszobás. ös,zkom
fortos. 80 négyzetméteres. telefonos ta
nácsi bérlakásunkat és kétszobás, 
komfortos. 50 négyzetméteres MÁV
bérlakásunkat (utóbbit csak MÁV-dol
gozóval) háromszobás, összkomfonos. 
telefonos tanácsi bérlakásra. Érdek
lödni a 666-502 telefonszámon lehet. 

Elcserélném tatabányai. egy szoba. 
két félszobás. hallos. összkomfortos 
(panel) tanácsi lakásol!lat budapesti 
egy szoba-komfortos MAV-bérlakásra. 
Cím Molnár Tamásné. Sopron. Pesti 
Barnabás u. 19. sz. 9407 

Elcserélpém balatoni kétszobás. 
kertes MA V-szolgálati lakásomat bu
dapesti tanácsi lakásra MÁV-dolgozó
val. ÉTdeklödni lehet a 499-702-es tele
fonszámon. 

Elcserélném Budapest XV ker Le
n_in úton levö. 120 négyzetméteres. 
zoldovezetl. föld�zintes. 2.5 szobás. 
összkomfortos MAV-bérlakásomat fél
k�mfo1tos,, szoba-konyhás tanácsi la
kasra. MA V-dolgozóval. Érdeklódni 
lehet 16 óra után a 696-125-ös telefon
számon. 

Elcserélnénk Budapest. Rákospa 
ta (XV ker.) Lenin út 12. sz. fsz. 1. 
alatti kis kertes. 47 négyzetméter 
egyszoba-étkezös. komfortos. felú 
tott, olcsó bérü MÁV-bérlakáso 
nagyobbra. Érdeklödni a helyszíne 
vagy este a 844-600-as Lelefonszámo 
Rozgon�, László. 

Elcserélném miskolci kétszob 
összkomfortos tanácsi lakásomat b 
dapestire, lehetöleg kétszobás MÁ 
lakásra. több megoldás 1s érdekel. · 
deklödni lehet: Ko\'ács Tibor. Misko, 
Vörösmarty u. 3. VIII 3. 

Elcserélném Rákospalota MÁV-Lt 
pen lévo félkomfortos lakásomat ( 
négyzetméler). mely 1 szoba. kony 
elöszoba. WC. spáJz i\s balkonból á 
hasonló méretü tanácsi lakással re 
delkezóyel. aki jogosult a szolgálati 1 
kásra Erdeklódni: este 18-20 óra 11 
zött. 731-955 telefonszámon. 

Ekserélem debreceni 1 + 2 féls· 
bas. 57 négyzetméteres Ill. emel 
távfűtéses. összkomfortos föbérleti 1 
kásomat. Budapesten hasonlóra É 
deklödni lehet munka1döben MÁV-t 
lefonon 03-15-00 Komáromi Róbertn 

ElcserélnélJl kisvárdai 48 négyze 
méteres MAV-bérlakásomat Bud 
pestire vagv köz\'etlen körnvéké 
Ugyanilyen i-néretü lakásra. MÁV-d 
gozóval Cím: Prókai Miklós. 4600 Ki 
várda. Baross Gábor u. 2. I. 2. 

Építkezők figyelmébe! Gyömrőn 
állomáshoz 2 percre. az Imre u. 11 
sz. alatt 200 négyszögöles telek bek 
rítw. víz. \'illany bekötve. építé 
anyaggal egyutt eladó. Érdeklódm 1 
het· a 2�9-872 városi. va 
19-7� 167-es melléken uzrmi telef 
non. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének lapja 

Szerkeszti a szerkeszt6 bizottság 
Felelős szerkes:ttö· Vlsi Ferenc 

S:zerkesitöség 
1068 Budapest V1 Benczúr u. 41. 

Telefon. városi. 229-872 
üzemi 19-77 

Kiadia és teqesztl 
a Népszava Lap- és Konyvload6 

1964 Bp. VIl.,.RákÓC%1 út :M. 
Telefon: 224-810 

Levé!dm: !!IM Bp. Pf. 32. 
Felelős kiadó· 

Kiss Jenő igazgató 
El66zetés1 dlj egy évre· 42, - fonnt 

Egyszámlaszám· MNB - 2111-98 430 
85-9358. S'Zikra Lapnyomda, 

Budapest 
Felelős vettt6 

Csöndes Zollán vezérigazgató 
JSSN 0460-6000 

• 


	1985_0001
	1985_0002
	1985_0003
	1985_0004
	1985_0005
	1985_0006
	1985_0007
	1985_0008
	1985_0009
	1985_0010
	1985_0011
	1985_0012
	1985_0013
	1985_0014
	1985_0015
	1985_0016
	1985_0017
	1985_0018
	1985_0019
	1985_0020
	1985_0021
	1985_0022
	1985_0023
	1985_0024
	1985_0025
	1985_0026
	1985_0027
	1985_0028
	1985_0029
	1985_0030
	1985_0031
	1985_0032
	1985_0033
	1985_0034
	1985_0035
	1985_0036
	1985_0037
	1985_0038
	1985_0039
	1985_0040
	1985_0041
	1985_0042
	1985_0043
	1985_0044
	1985_0045
	1985_0046
	1985_0047
	1985_0048
	1985_0049
	1985_0050
	1985_0051
	1985_0052
	1985_0053
	1985_0054
	1985_0055
	1985_0056
	1985_0057
	1985_0058
	1985_0059
	1985_0060
	1985_0061
	1985_0062
	1985_0063
	1985_0064
	1985_0065
	1985_0066
	1985_0067
	1985_0068
	1985_0069
	1985_0070
	1985_0071
	1985_0072
	1985_0073
	1985_0074
	1985_0075
	1985_0076
	1985_0077
	1985_0078
	1985_0079
	1985_0080
	1985_0081
	1985_0082
	1985_0083
	1985_0084
	1985_0085
	1985_0086
	1985_0087
	1985_0088
	1985_0089
	1985_0090
	1985_0091
	1985_0092
	1985_0093
	1985_0094
	1985_0095
	1985_0096
	1985_0097
	1985_0098
	1985_0099
	1985_0100
	1985_0101
	1985_0102
	1985_0103
	1985_0104
	1985_0105
	1985_0106
	1985_0107
	1985_0108
	1985_0109
	1985_0110
	1985_0111
	1985_0112
	1985_0113
	1985_0114
	1985_0115
	1985_0116
	1985_0117
	1985_0118
	1985_0119
	1985_0120
	1985_0121
	1985_0122
	1985_0123
	1985_0124
	1985_0125
	1985_0126
	1985_0127
	1985_0128
	1985_0129
	1985_0130
	1985_0131
	1985_0132
	1985_0133
	1985_0134
	1985_0135
	1985_0136
	1985_0137
	1985_0138
	1985_0139
	1985_0140
	1985_0141
	1985_0142
	1985_0143
	1985_0144
	1985_0145
	1985_0146
	1985_0147
	1985_0148
	1985_0149
	1985_0150
	1985_0151
	1985_0152
	1985_0153
	1985_0154
	1985_0155
	1985_0156
	1985_0157
	1985_0158
	1985_0159
	1985_0160
	1985_0161
	1985_0162
	1985_0163
	1985_0164
	1985_0165
	1985_0166
	1985_0167
	1985_0168
	1985_0169
	1985_0170
	1985_0171
	1985_0172
	1985_0173
	1985_0174
	1985_0175
	1985_0176
	1985_0177
	1985_0178
	1985_0179
	1985_0180
	1985_0181
	1985_0182
	1985_0183
	1985_0184
	1985_0185
	1985_0186
	1985_0187
	1985_0188
	1985_0189
	1985_0190
	1985_0191
	1985_0192
	1985_0193
	1985_0194
	1985_0195
	1985_0196
	1985_0197
	1985_0198
	1985_0199
	1985_0200
	1985_0201
	1985_0202
	1985_0203
	1985_0204
	1985_0205
	1985_0206
	1985_0207
	1985_0208
	1985_0209
	1985_0210
	1985_0211
	1985_0212
	1985_0213
	1985_0214
	1985_0215
	1985_0216

